
و الحقه ك ةيل ةعمال األم نة   نع بارن    أول   مجع ممارسرررراس األم نة  تنشررررم نة الع نة ا ع ةا ت نة      
نحلكو ي ، ونة ا أل    اال نةقالون إىل  سررررراع   نةسررررر وة    مجع نةمارسررررراسفصررررراع نهد و      ١٩٤٦جألسرررررع ةه   عا  

نة ويل، ونةكادميي ، ومجيع نة  م  ب مل نة ت نة    ، عألى   اب ع تطور ممارسرررررررراس األم نة  ، ومسرررررررر  ف م ت ة  ار 
نة ت نةذي   مل فيهد و  مض هذن نةنشررررررررررررررور، عألى أجتل وجه ممك ، نالاهاس ند     نة     م ها نثألم   تطبي   ي ا  

نة     ولظا ه نة نخألي نة قتد و مجع نةمارسررراس هو  ذل نةصررر ع سررريل رني فم      لوعه، و سررر ن  حصرررمنه إىل   نواس 
 نثألم وقمنرنته وغريها    نةوثائ  نةمنيع نة موضع عألى نثألمد

  ظل د و 20١5و  20١٤، نة ا    مجع نةمارسررررراسعشرررررم   سرررررألسرررررألع  الح   نة اسرررررعو غطي هذن نةأل  ، وهو  
نة صررررر ي ة    اس ت  أل  يسررررر وةي ه ع  صرررررون نةسرررررال  ونة       ، ونصرررررل األم نة   جلزنعاس أو حااس  و ألع نة   و 

نختاذ إجمنءنس   نةوقت نةذي ونصل فيه نثألم و  ول ييع ةذةك، تطور تطبي   ي ا  نة ت نة    دد الل هذل نة رت خ نة وةي 
  شرركل ي   ن ةألسررال  مم    ل نإلرهاب، قمر أن نة ى غري نةسرربو  ال شررار فريوب إ بوا   أفم قيا أل     نس نةسررةأل صرر ي ة

نة صررررررل   إ ار أ ضررررررا إجمنءنس، نختذ نثألم   أفم قيا ونةشررررررم  نةوسرررررر ، نة  اقمع نةز اس ب   نةنظم   ونة   نة وةي د و 
ألشرررررررأ ب  ع نة ت نة     نة كا ألع ف، ه    عز بعزز نثألم  ا    ألى و   لي داةنة  حلقت ب، ة ادع نآلثار    نةي ا نةسرررررررابع 

، أقم نثألم خطع نة مل نةشا ألع نةشرتكع 20١5  متوز/ وةيه د و نة   د  نةب اد ة  قي  ناس قمنر   مج ور ع أفم قيا نةوسطى
 إلسال يعدت نبري ندزنءنس نة موضع سابقا عألى مج ور ع إ منن نإهناء وقمر 
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 مقدمة  
، 1951-1946 ،األمت مةجع ممارستات جمدتس مرة م  مالحق  التاسعذ ا املورور ذو املدحق  

كتتانول  6امل عتتواة يف ، 7092. يفذتتو يغ تتي أممتتال جمدتتس األمتت  متت  اجلدستتة 1954التت ي صتتدر يف متتام 
. يفميكتت  ا قتتالع 2015كتتانول األيفل/ايستتمرب  31امل عتتواة يف  ،7599مىل اجلدستتة  ،2014الثام/يوتتاية 

 .www.un.org/ar/sc/repertoireاألصدي يفاملالحق السا عة مدى ال ووال التايل:  املمارساتمةجع مدى 
( املتتتؤر  7-)ا 686يف نةارذتتتا مةجتتتع املمارستتتات يفنتتتد أصتتتدرت اجلم يتتتة ال امتتتة  كديفتتتا   وضتتتع  

“. قةق يفيفسائل ج ل أالة العتانول التديفيل ال تةيف أيستة  توافةا  ”يفامل وول  1952كانول األيفل/ايسمرب  5
استتددامت املمارستات يفاإلجتةاءات التيت جلتا  اليٌل ألممال اجملدس ي ني  يف شتكل يستهليفمةجع املمارسات 

أل يكتتول  تتديال  متت  حماضتتة اجملدتتس التتيت  رتتك ل التعةيتتة الوحيتتد  مبةجتتع املمارستتاتمليهتتا اجملدتتس. يف  يتتةاا 
 م  مدايف  ت.يفذا احلجية الرامل 
يف  يُعصتتتد ابأل تتتواب املستتتتددمة يف  ة يتتتب املتتتااة اإلاتتتاء  وجتتتوا مجتتتةاءات أيف ممارستتتات مل يعتتت ها  

ن اق  وة. يفجمدس األم  ذو مدى الديفام سيد مجةاءا ت، يفدس األم   وفست  وضوح أيف مبا ميك  اممت ابل ي  جم
ميثاق األمم املتحدة يفنظامت الداخدي املؤنت يفاملمارسات التيت  ةستيها مت كةات رئتيس جمدتس األمت . يفلتيست  

 ا ست ةات. األم  خالل الفرتة نيدالةجوع مىل املواا،  تعم  ذ ه املعدمة جديف   ي ني  أمعاء جمدس 
يفنتتد استتُت عيت يف م ظتتم احلتتا ت، لتتدى  تتديفي  ممارستتات اجملدتتس، ال وتتايفي  التتيت استتُتددمت يف  

ُأجةيتت   تديالت متز لتلم األمتة يف ل ةت ممارسات يفمجةاءات اجملدتس.  1954اجملدد األصدي الصاار مام 
املثتتال، نُظ متتت الدراستتات التتواراة يف اجلتتلء هبتدف ميعتتاح ممارستتات اجملدتتس مدتتى فتتو أفعتتل. ف دتى ستت يل 

 األيفل م  ذ ا املورور حسب املو عة أيف املسائل املواضي ية.
أر  ة جما ت أساستية ذتي    يتُق الوظتام التداخدي املؤنتت،  مةجع ممارسات جمدس األم يفيغ ي  

 ثات حفتظ الستالم يف وتاء األم ، مبا يف ذلك   جملدسيفاهليئات الفةمية يف   يق مواا ميثاق األمم املتحدة، 
نرت ة اجملدتس  رتال  أليفمتةٌت متام مضتافة مىل جلتال اجلتلاءات يفاألفةنتة املة   تة هبتا يفأفةنتة اخلترباء، السالم، 

، كتتتال كتتتل مدحتتتق متتت  2007مىل متتتام  1946 كتتتل  وتتتد متتتدرأ يف جتتتديفل أممالتتتت. يفيف الفتتترتة متتت  متتتام
فصتتتتتتال . يفموتتتتتت   12ات يفيعتتتتتتم يغ تتتتتتي ممومتتتتتتا  متتتتتتدة ستتتتتتوتني مىل أر تتتتتتع ستتتتتتوو  مةجتتتتتتع املمارستتتتتتاتمالحتتتتتتق 

 أجلاء.  10يغ ي فرتة سوتني يفيعم مةجع املمارسات ، أص ح كل مدحق م  مالحق 2008 مام
 غ تتتي لكتتتل مدحتتتق ، كانتتتت الفصتتتول ا ثوتتتا مرتتتة 2007مىل متتتام  1946يفيف الفتتترتة متتت  متتتام  

 املواضيع التالية:
]مت  امليثتاق و يفاملتواا  98يف  30يف  28الوظتام التداخدي املؤنتت جملدتس األمت  )املتواا  الفصل األيفل

 م  الوظام الداخدي( 67-40يف  36-13يف  1-5
 م  الوظام الداخدي( 12-6جديفل األممال )املواا  الفصل الثام
( ]م  امليثتاق و يفاملتواا 1) 35يف  32يف  31ا شرتاك يف أممال جمدس األم  )املواا  الفصل الثالث

 م  الوظام الداخدي( 37-39
 م  الوظام الداخدي( 40]م  امليثاق و يفاملااة  27التصويت )املااة  الفصل الةا ع
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 أجهلة جمدس األم  الفةمية الفصل اخلامس
 ال النات مع أجهلة األمم املتحدة األخةى الفصل السااس
 مىل اجلم ية ال امة  رال ال عوية يف األمم املتحدةاملعدَّمة املمارسات املتصدة ابلتوصيات  الفصل السا ع
الوظتة يف املستائل التيت  عتع يف مقتار مستتؤيفلية جمدتس األمت  مت  صتول الستالم يفاألمتت   الفصل الثام 

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

 الوظة يف أحكام الفصل السا ع م  امليثاق الفصل احلااي مرة
( 5) 2( يف 4) 2( يف 2) 1الوظتتتتتتة يف أحكتتتتتتام املتتتتتتواا األختتتتتتةى متتتتتت  امليثتتتتتتاق )املتتتتتتواا  الفصل الثام مرة

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

 :لكل مدحق  توايفل املواضيع التالية، أص حت األجلاء ال رةة 2008يفامت ارا  م  مام  
مستتؤيفلية جمدتتس األمتت  متت  صتتول الستتالم يفاألمتت   تتدخل ضتتم  الوظتتة يف املستتائل التتيت  اجللء األيفل

 الديفليني )حسب  ووا جديفل األممال(
 الوظام الداخدي املؤنت يفالت ورات اإلجةائية ذات الصدة اجللء الثام
 يفم اائت )الفصل األيفل م  امليثاق(معاصد ميثاق األمم املتحدة  اجللء الثالث
 ال النات مع أجهلة األمم املتحدة األخةى اجللء الةا ع 
 يفظائف جمدس األم  يفسد ا ت )الفصل اخلامس م  امليثاق( اجللء اخلامس
 الوظة يف أحكام الفصل السااس م  امليثاق اجللء السااس
دم يفاإلخالل  ت يفيفنوع ال تديفال )الفصتل فيما يُتت د  م  األممال يف حا ت هتديد الس اجللء السا ع

 السا ع م  امليثاق(
 التوظيمات اإلنديمية )الفصل الثام  م  امليثاق( اجللء الثام 
 أجهلة جمدس األم  الفةمية: الدجال يفاحملاكم يفاهليئات األخةى اجللء التاسع
  سية يف  ثات  واء السالمأجهلة جمدس األم  الفةمية: ممديات حفظ السالم يفال  ثات السيا اجللء ال اشة
مىل يفاثئق جمدس األم  املورورة. يف تالف رموز يفاثئق األمم املتحدة مت   مةجع املمارساتيفيستود  

(. S/2014/10حتتةيفف يفأرنتتام. يفُيرتتار مىل يفاثئتتق جمدتتس األمتت   ةمتتل يرتتمل الستتوة يفرنمتتا  متسدستتال  )متتثال ، 
، حيث  ةنَّم اجلدسات S/PV.7092ةا اإلشارات مىل احملاضة احلةفية جلدسات اجملدس مدى الركل التايل يف 

. يفمدى غةار املالحق السا عة اليت صدرت متؤخةا ،   ُيرتار يف 1946  اما ،  دءا  ابجلدسة األيفىل يف مام 
 احملاضة احلةفية املؤنتة جلدسات جمدس األم ، حيث أُلغيت املمارسة املتمثدة يف نرة ذ ا املدحق سوى مىل
 .الواثئق الةمسيةحماضة اجلدسات يف 

https://undocs.org/ar/S/2012/33
https://undocs.org/ar/S/PV.6700
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يف ُورتة نتةارات جمدتتس األمت  يفغ ذتتا مت  املعتتةرات التيت يتدتت ذا، مبتا يف ذلتتك ال يتا ت يفاملتت كةات  
دة  تتني التتةئيس يفاألمتتني ال تتام، يف اجملدتتدات الصتتاارة متت  رئتتيس جمدتتس األمتت  يفالةستتائل املت االتتة ذات الصتت

 تتتني  العتتتةار . يف ُ تتتةَّف نتتتةارات جمدتتتس األمتتت   تتتةنم  ديتتتت ستتتوة اختتتتاذيفمعتتتةرات جمدتتتس األمتتت  لعتتتةاراتالستتتووية 
تتم  يتتا ت التتةئيس ابستتم اجملدتتس، 1993يفحتتز متتام . (2014) 2133نوستتني، متتثال  العتتةار  ، كانتتت   مَّ

،  ةا اإلشارات مىل 1994شاهنا شال سائة يفاثئق اجملدس،  ةمل ضم  جممومة رموز متسدسدة. يفمو  مام 
 مدى س يل املثال. S/PRST/2014/1ال يا ت الةائسية يف الركل التايل 

عتة الكامتل جلدستة مت  اجلدستات أيف مدتى نت  يفميك  لدعةاء ال ي  يةغ ول يف ا قالع مدى احمل 
الةجوع مىل املونع الر كي الةمسي ملةكل يفاثئق  مةجع املمارساتيفثيعة م  يفاثئق جمدس األم  ُأش  مليها يف 

. يفميكتتت  ا قتتتالع مدتتتى يفاثئتتتق جمدتتتس األمتتت  مدتتتى املونتتتع /www.un.org/ar/documentsاألمتتتم املتحتتتدة، 
أيف مدتى محتدى الوصتالت امل اشتةة لفئتة حمتداة مت  (“ ODSالةمسيتة )نظتام الواثئتق ”الر كي ابلوعة مدتى 

لدفتتتتتترتة  S/INF/69ابستتتتتتتددام الةمتتتتتتوز، ) العتتتتتتةارات يفاملعتتتتتتةراتالواثئتتتتتتق. يفميكتتتتتت  ا قتتتتتتالع مدتتتتتتى جمدتتتتتتدات 
 (.2015/2016لدفرتة  S/INF/71، يف 2014/2015لدفرتة  S/INF/70يف  2013/2014

 
 2015-2014أعضاء جملس األمن،   

 أنغو  2015 األرجوتني 2014
  راا  أسرتاليا 
 شيدي   راا 
 الصني  شيدي 
 فةنسا  الصني 
 األرال  فةنسا 
 ليتوانيا  األرال 
 ماليلاي  ليتوانيا 
 نيوزيدودا  لكسمربغ 
 نيج اي  نيج اي 
 ا حتاا الةيفسي  مجهورية كوراي 
 مس انيا  ا حتاا الةيفسي 
 املمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية  ريفاندا 
 األمةيكيةالو ايت املتحدة   املمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2033%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/INF/67
https://undocs.org/ar/S/INF/68
https://undocs.org/ar/S/INF/69
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 مالحظة استهاللية  
حملة مامة م  أممال جمدس األمت  يف متا يت دتق  مةجع ممارسات جمدس األم يعد م اجللء األيفل م   

ابل ووا املتصدة مبسؤيفليتت م  صول السالم يفاألم  الديفليني. يفيرمل ن اق ذ ه ال ووا  صفة مامة ال ووا اليت 
 ميك  أل يُ ترب أهنا  ودرأ يف مقار الفصدني السااس يفالسا ع م  ميثاق األمم املتحدة.

سي امل اشة ال ي   ور فيتت نظتة اجملدتس يف  دتك ال وتوا ختالل يفي ةت اجللء األيفل السياق السيا 
. يفيرتتتك ل أيعتتتا  مقتتتارا  ميكتتت  الوظتتتة ضتتتموت يف متتتدايف ت اجملدتتتس التتتيت هلتتتا صتتتدة (1)2015-2014الفتتترتة 

يفاضتتتحة أبحكتتتتام امليثتتتتاق يفابلوظتتتتام التتتتداخدي املؤنتتتتت لدمجدتتتتس. يفي حتتتتث اجلتتتتلء األيفل أيعتتتتا  يف اجلوانتتتتب 
 . مةجع املمارساتاليت    توايفهلا أجلاء أخةى م   املوضومية ملمارسات اجملدس

يفألغةات  يس  الةجوع مىل املصتاار، مُج تت ذت ه ال وتوا حستب املوتاقق، متع ماراأ فئتة مضتافية  
لدمستتتائل املواضتتتي ية. يفيف كتتتل مو عتتتة، أُارجتتتت ال وتتتوا ابلرت يتتتب التتت ي يفرات فيتتتت لدمتتتةة األيفىل يف نائمتتتة 

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

 ابرزة   ترب ذامة لفهم العةارات اليت يت د ذا اجملدس.
يفيدتتتتي كتتتتل نستتتتم موضتتتتومي جتتتتديفٌل يتعتتتتم  مجيتتتتع امل دومتتتتات اإلجةائيتتتتة املتصتتتتدة  تتتت لك ال وتتتتد،  

املرتتار مليهتتا، يفاملتكدمتتتني. يفلتوضتتيح قةيعتتة امتت  املستتتائل يرتتمل اجلدستتات يفال وتتوا الفةميتتتة، يفالواثئتتق  مبتتا
املواضي ية يف  ووا حمداة خاصة   دد أيف مبو عة ما،  رمل   ض الدراسات جديف   مضافيا  ادا األحكام 

 ذات الصدة الواراة يف نةارات اجملدس.
  

 
 

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

 ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، معتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتت  أر تتتتتع 
جدستتتات، متتت   يوهتتتا جدستتتتال مغدعتتتتال، يفاختتتت  نتتتةاري   رتتتال احلالتتتة 

 (2014) 2152يت دتتتق ابلصتتتحةاء الغة يتتتة. يفمبوجتتتب العتتتةاري   فيمتتتا

األمتتت  يف يتتتتة   ثتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة  ، متتتدَّا جمدتتتتس(2015) 2218 يف
                                                                  .                                                                                                                                                                                                                             (2)ةلالستفتاء يف الصحةاء الغة ية ملدة سوة يفاحدة يف كل مة 

__________ 

لالقالع مدى مليد م  امل دومات م    ثة األمتم املتحتدة لالستتفتاء يف  (2) 
ممديتتتتتتتات ”الصتتتتتتتحةاء الغة يتتتتتتتة، انظتتتتتتتة اجلتتتتتتتلء ال اشتتتتتتتة، العستتتتتتتم األيفل، 

 “.السالم حفظ
 

 اجللسات: احلالة فيما يتعلق ابلصحراء الغربية
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7156  )مغدعة(

نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  16
2014 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص    
لامني ال ام يفرئيس 
  ثتتة األمتتم املتحتتدة 
لتوظتتتتيم استتتتتتفتاء يف 

 الصحةاء الغة ية 

  

S/PV.7162 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  29

2014 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالة فيما يت دق ابلصحةاء 

 (S/2014/258الغة ية )

م متت  ا حتتتاا مرتتةيفع نتتةار معتت دَّ
الةيفستتتتتتتي، يفمستتتتتتت انيا، يففةنستتتتتتتا، 
يفاملمدكتتتتتة املتحتتتتتدة، يفالتتتتتو ايت 

 (S/2014/299املتحدة )

   (2014) 2152العةار    مس انيا
15-0-0 

S/PV.7429  )مغدعة(
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  16

2015 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام    
املستتتتتامد ل مديتتتتتات 

 حفظ السالم

  

S/PV.7435 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  28

2015 

م متتتتتتت   عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتا
احلالة فيما يت دق ابلصحةاء 

 (S/2015/246الغة ية )

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدَّم متتتت  مستتتت انيا، 
يففةنستتتتتتتتتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتدة، 

 (S/2015/285يفالو ايت املتحدة )

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   9  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )أ(اجملدس

   (2015) 2218العةار 
15-0-0 

 
 ال وليفارية(، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة. -األرال، يفمس انيا، يفأنغو ، يفالصني، يففةنسا، يففوليفيال )مجهورية  )أ( 

  
 احلالة يف ليرباي - 2

جدسة  14خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   
فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف ليتتترباي، متتت   يوهتتتا ثتتتال  جدستتتات مغدعتتتة متتتع 
ال دتتتدال املستتتااة  عتتتوات يفأبفتتتةاا شتتتةقة، يفاختتتت  ستتتتة نتتتةارات، مجي هتتتا 

ة مستتائل مبوجتب الفصتتل الستتا ع مت  امليثتتاق. يفاستتتمع اجملدتس مىل مجدتت
موها محاقات ندمتها املمثدة اخلاصة لامني ال ام لديترباي يفرئيستة   ثتة 
األمتتتتم املتحتتتتدة يف ليتتتترباي، يفرئتتتتيس  رتتتتكيدة ليتتتترباي التا  تتتتة لدجوتتتتة  وتتتتاء 

 .السالم، يفيفكيل األمني ال ام ل مديات حفظ السالم

https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2218%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7156
https://undocs.org/ar/S/PV.7156
https://undocs.org/ar/S/PV.7162
https://undocs.org/ar/S/PV.7162
https://undocs.org/ar/S/2014/258
https://undocs.org/ar/S/2014/299
https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7429
https://undocs.org/ar/S/PV.7429
https://undocs.org/ar/S/PV.7435
https://undocs.org/ar/S/PV.7435
https://undocs.org/ar/S/2015/246
https://undocs.org/ar/S/2015/285
https://undocs.org/ar/S/RES/2218%20(2015)


2015-2014ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن   
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 (3)ةيفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، متتدَّا اجملدتتس يف يتتة ال  ثتت 
. يفمبوجتب العتةار (4)لفرتة ثالثة أشهة يف س ة أشهة يفسوة، مدى التتوايل

، أذل اجملدتتس ابستتتئواف التدفتتيض التتتدرةي لد  ثتتة (2015) 2215
 ستتت ب  فرتتي متتتةت فتتت يفس  2014التت ي ُمد ِّتتتَق موتت  أيدول/ستتت تمرب 

مي تتتتتتو ، يفأكتتتتتتد جمتتتتتتداا   ون تتتتتتت أل  تتتتتتتوىل حكومتتتتتتة ليتتتتتترباي  امتتتتتتا  كامتتتتتتل 
حليةال/يونيتتتتتت  30مستتتتتؤيفلياهتا األمويتتتتتة متتتتت  ال  ثتتتتتة يف مومتتتتتد أنصتتتتتاه 

__________ 

املتحتتدة يف لالقتتالع مدتتى مليتتد متت  امل دومتتات  رتتال يف يتتة   ثتتة األمتتم  (3) 
 “.ممديات حفظ السالم”ليرباي، انظة اجللء ال اشة، العسم األيفل، 

 .  (2015) 2239يف  (2014) 2190يف  (2014) 2176العةارات  (4) 

  تتدا   مهنتتاء اجملدتتس نتتةر، (2015) 2237 العتتةار يفمبوجتتب .2016
 1521 العتتتتةاري  يف مديهتتتتا املوصتتتتوص املاليتتتتة يفالتتتتتدا   الستتتتفة حظتتتتة

 نيتتتتتتد الفتتتتتترتة يفختتتتتتالل. التتتتتتتوايل مدتتتتتى، (2004) 1532 يف (2003)
 .(5)ةأشه 10 ملدة مة ني اخلرباء فةيق يف ية ُمدات، ا ست ةات
__________ 

لالقتالع مدتتى مليتتد مت  امل دومتتات  رتتال  تدا   اجلتتلاءات املت دعتتة  ديتترباي،  (5) 
التتتتدا   التتتيت    ت دتتتب استتتتددام ”انظتتتة اجلتتتلء الستتتا ع، العستتتم الثالتتتث، 

يفلالقتتالع مدتتى مليتتد متت  “. متت  امليثتتاق 41العتتوة املستتدحة، يففعتتا  لدمتتااة 
 رتتتال  (2003) 1521متتتات  رتتتال الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال  ابلعتتتةار امل دو 

   ابء.-ليرباي يفيف ية فةيق اخلرباء، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل
 

 احلالة يف ليرباي اجللسات:
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7145 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  20
2014 

التعةيتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتا ع 
يفال رةيفل لامني ال ام مت  
  ثة األمم املتحدة يف ليترباي 

(S/2014/123) 

املمثدتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتة   
لامتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام يف 
ليتتتتترباي يفرئيستتتتتة   ثتتتتتة 
األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة يف 
ليتتتتتتتتتتتتتتتتترباي، يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس 
 ركيدة ليرباي التا  ة 
 لدجوة  واء السالم

املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس 
 رتتتتتتتتتتتتتتكيدة 

 ليرباي

 

S/PV.7258  )مغدعة(
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  4)

2014) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتتام    
ل مديتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتالم، يفاملمثدتتتتتتتتتتتة 
اخلاصتتتتتتتتتتتتتة لامتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تام، يفاألمتني ال تام 
املستتتتتتتتتتتتتامد لدتتتتتتتتتتتتتدمم 

 امليدام

  

S/PV.7260 
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  9

2014 

التعةيتتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتتي الثتتتتتتتتتتام  
يفال رةيفل لامني ال ام مت  
  ثة األمم املتحدة يف ليترباي 

(S/2014/598) 
 آب/ 28رستتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتة  2014أغستتتتتتتت س 
متتتت  األمتتتتني ال تتتتام مىل رئتتتتيس 

 (S/2014/644جمدس األم  )

املمثدتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة  ليرباي 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتتتتتتتيس  رتتتتتتتتتتتكيدة 
ليتترباي التا  تتة لدجوتتة 

 م واء السال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7263 
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  15

2014 

التعةيتتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتتي الثتتتتتتتتتتام  
يفال رةيفل لامني ال ام مت  
  ثة األمم املتحدة يف ليترباي 

(S/2014/598 ) 
 آب/ 28رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتة  2014أغستتتتت س 
متت  األمتتني ال تتام مىل رئتتيس 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
(S/2014/644) 

م متت   رتتاا،  مرتتةيفع نتتةار معتتدَّ
يفريفانتتتتتتتتتدا، يففةنستتتتتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتتتتة 
املتحتتتتدة، يفنيجتتتت اي، يفالتتتتو ايت 

 (S/2014/664املتحدة )

   (2014) 2176العةار    
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2176%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/PV.7145
https://undocs.org/ar/S/PV.7145
https://undocs.org/ar/S/2014/123
https://undocs.org/ar/S/PV.7258
https://undocs.org/ar/S/PV.7258
https://undocs.org/ar/S/PV.7260
https://undocs.org/ar/S/PV.7260
https://undocs.org/ar/S/2014/598
https://undocs.org/ar/S/2014/644
https://undocs.org/ar/S/PV.7263
https://undocs.org/ar/S/PV.7263
https://undocs.org/ar/S/2014/598
https://undocs.org/ar/S/2014/644
https://undocs.org/ar/S/2014/664
https://undocs.org/ar/S/RES/2176%20(2014)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7310 

  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 12
 2014نوفمرب 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتتام  ليرباي  
ل مديتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتتتالم، يفرئتتتتتتتتتتتتيس 
 ركيدة ليرباي التا  ة 
 لدجوة  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7328 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ 9

 2014ايسمرب 

 أيدتتتتول/ 29رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهة م   2014س تمرب 

األمني ال ام مىل رئيس جمدتس 
 (S/2014/707األم  )

 رتتتتتةي   19رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
 2014الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب 

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمتتتتتتت  متتتتتتت  فةيتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء 
امل تتتتي  ديتتتترباي املورتتتتا ممتتتتال 

 (2013) 2128ابلعتتتتتتتتتةار 
(S/2014/831) 

م  متتتتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتتتدَّ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2014/868) 

 (2014) 2188العتتتتتتتتتتتتةار    
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7330  )مغدعة(
 كتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  9)

 (2014ايسمرب 

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتتام    
ل مديتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

  

S/PV.7340 
 كتتتتتتتتتانول األيفل/ 15

 2014ايسمرب 

م متت   رتتاا،   مرتتةيفع نتتةار معتتدَّ
يفمجهوريتتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتتوراي، يففةنستتتتتتتتتتتتا، 
يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفاملمدكتة 
املتحتتتتدة، يفنيجتتتت اي، يفالتتتتو ايت 

 (S/2014/891) املتحدة

 (2014) 2190العتتتتتتتتتتتتةار    
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7423 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  2

2015 

مرةيفع نةار معدَّم م  مست انيا،  
يفأنغتتتتتتتتتتو ، يفشتتتتتتتتتتيدي، يففوتتتتتتتتتتليفيال 

ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتتتتة(،  -)مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفليتوانيتتتتتتتا، يفمتتتتتتتاليلاي، يفاملمدكتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتدة 

(S/2015/222) 

 (2015) 2215العتتتتتتتتتتتتةار    
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7438 
 2015أاير/مايو  5

التعةيتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتي التاستتتتتتتتتع 
يفال رةيفل لامني ال ام مت  
  ثة األمم املتحدة يف ليترباي 

(S/2015/275) 

املمثدتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة  ليرباي 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتتتتتتتيس  رتتتتتتتتتتتكيدة 
ليتترباي التا  تتة لدجوتتة 

  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7517 
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  2

2015 

  تتتتتتتوز/ 21رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة مىل  2015يوليتتتتتتتت 

رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس األمتتتتتت  متتتتتت  
فةيتتتتتتتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتتتتتترباء امل تتتتتتتتتتتتتتتتتي 

املورتتتتتتتتتتتتتتتا ممتتتتتتتتتتتتتتتال   ديتتتتتتتتتتتتتتترباي
 (2003) 1521 ابلعتتتتتتتتتةار

(S/2015/558 ) 
  تتتتتتتوز/ 31رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

يفموجهتتتتتة متتتتت   2015يوليتتتتتت 
األمني ال ام مىل رئيس جمدتس 

 (S/2015/590األم  )

م  متتتتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتتتدَّ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2015/670) 

 (2015) 2237العتتتتتتتتتتتتةار    
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

https://undocs.org/ar/S/PV.7310
https://undocs.org/ar/S/PV.7310
https://undocs.org/ar/S/PV.7328
https://undocs.org/ar/S/PV.7328
https://undocs.org/ar/S/2014/707
https://undocs.org/ar/S/RES/2128%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/831
https://undocs.org/ar/S/2014/868
https://undocs.org/ar/S/RES/2188%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7330
https://undocs.org/ar/S/PV.7330
https://undocs.org/ar/S/PV.7340
https://undocs.org/ar/S/PV.7340
https://undocs.org/ar/S/2014/891
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7423
https://undocs.org/ar/S/PV.7423
https://undocs.org/ar/S/2015/222
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7438
https://undocs.org/ar/S/PV.7438
https://undocs.org/ar/S/2015/275
https://undocs.org/ar/S/PV.7517
https://undocs.org/ar/S/PV.7517
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/2015/558
https://undocs.org/ar/S/2015/590
https://undocs.org/ar/S/2015/670
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7518  )مغدعة(

أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  8
2015 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام    
املستتتتتتتتتتامد لستتتتتتتتتتيااة 
العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 
 يفاملؤسسات األموية 

  

S/PV.7519 
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  10

2015 

التعةيتتتتتتتة املةحدتتتتتتتي الثالثتتتتتتتول 
لامني ال ام م    ثة األمم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يف ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترباي 

( S/2015/620) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتتام  ليرباي 
ل مديتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتتتالم، يفرئتتتتتتتتتتتتيس 
 ركيدة ليرباي التا  ة 
 لدجوة  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7525 
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  17

2015 

التعةيتتتتتتتة املةحدتتتتتتتي الثالثتتتتتتتول 
لامني ال ام م    ثة األمم 

تحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يف ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترباي امل
( S/2015/620) 

م متت  فةنستتا،  مرتتةيفع نتتةار معتتدَّ
متتتتتتتتتتتاليلاي، املمدكتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتدة، 
التتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتدة األمةيكيتتتتتتتة 

(S/2015/711) 

 (2015) 2239العتتتتتتتتتتتتةار    
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

    
 احلالة يف الصومال - 3

جدسة  18خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   
يفاخت    س ة نةارات يفأصدر  يا   رائسيا  يفاحدا  يف متا يت دتق ابحلالتة يف 

يفيفاصتتل اجملدتتس اإلمتتةاب متت  ندعتتت متت  اخل تتة الوتتاجم متت  الصتتومال. 
العةصتتتوة يفالستتت و املستتتدح يف متتتةت ال حتتتة ن التتتة ستتتواحل الصتتتومال. 
يفركتتتتلت جدستتتتات اجملدتتتتس مدتتتتى ممديتتتتة الستتتتالم يفاملصتتتتاحلةو يفالتهديتتتتد 
الوتتاجم متت  حةكتتة الرتتت ابو يفاحلالتتة السياستتية يفاألمويتتة يفاإلنستتتانية يف 

ذيفي الصتتدة ل  ثتتة األمتتم املتحتتدة الصتتومال، مبتتا يرتتمل التتديفر يفالو يتتة 
 . (6)للتعدمي املسامدة مىل الصوما

يففعتا   (7)تيفمدَّا اجملدس يف يتة   ثتة األمتم املتحتدة ثتال  متةا 
. يفمتتتتتدَّا (8)ةلدتوصتتتتتيات التتتتتواراة يف  عةيتتتتتةي األمتتتتتني ال تتتتتام ذيفي الصتتتتتد

اجملدس، متصة فا  مبوجب الفصل السا ع م  امليثاق، مة ني مذنت لالحتاا 
__________ 

لالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  امل دومتتتات  رتتتال   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي  (6) 
ال  ثتتتات ”املستتتامدة مىل الصتتتومال، انظتتتة اجلتتتلء ال اشتتتة، العستتتم الثتتتام، 

 “. السياسية يف  ثات  واء السالم
 .  (2015) 2232و يف (2015) 2221و يف (2014) 2158العةارات  (7) 
 . S/2015/331يف  S/2014/330انظة  (8) 

. يفجتتدا (9)لاألفةيعتتي مبواصتتدة نرتتة   ثتتة ا حتتتاا األفةيعتتي يف الصتتوما
اجملدتتس الت ديتتق اجللئتتي حلظتتة  وريتتد األستتدحة املفتتةيفت مدتتى حكومتتة 

اجملدتتتس . يفمتتتدَّا (10)الصتتومال ا حتاايتتتة ختتتالل الفتتترتة نيتتد ا ستتتت ةات
متتتة ني يف يتتتة فةيتتتق الةصتتتد التتت ي يعتتتد ِّم التتتدمم لدجوتتتة ممتتتال ابلعتتتةاري  

. يفابإلضتتتتتتتتتتتافة مىل ذلتتتتتتتتتتتك، (11)(2009) 1907يف  (1992) 751
 توفيتت  ممديتتات مكافحتتة العةصتتوة املموتتوح لدتتديفل متتدَّا اجملدتتس اإلذل 

يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة املت ايفنتتتة متتتع الستتتد ات الصتتتومالية يف مكافحتتتة 
  .(12)العةصوة يفالس و املسدح يف ال حة ن الة سواحل الصومال

__________ 

 . (2015) 2232يف  (2014) 2182العةارال  (9) 
. (2015) 2244و يف (2014) 2182و يف (2014) 2142العتتتتتتتتتتةارات  (10) 

يفلالقتتتتالع مدتتتتى مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات  رتتتتال  تتتتدا   اجلتتتتلاءات املت دعتتتتة 
 التيت    ت دتب التدا  ”ابلصومال، انظة اجللء السا ع، العسم الثالث، 

 “. م  امليثاق 41استددام العوة املسدحة، يففعا  لدمااة 
. لالقتتتتالع مدتتتى مليتتتتد (2015) 2244يف  (2014) 2182العتتتةارال  (11) 

ابء، -مت  فةيتق الةصتد، انظتة اجلتلء التاستع، العستم األيفل مت  امل دومتات
 (1992) 751الدجوتتتتتتتتة ال امدتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتب العتتتتتتتتةاري  ”حتتتتتتتتتت ال وتتتتتتتتوال 

 “. رال الصومال يفمريرتاي (2009) 1907 يف
 .(2015) 2246يف  (2014) 2184العةارال  (12) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7518
https://undocs.org/ar/S/PV.7518
https://undocs.org/ar/S/PV.7519
https://undocs.org/ar/S/PV.7519
https://undocs.org/ar/S/2015/620
https://undocs.org/ar/S/PV.7525
https://undocs.org/ar/S/PV.7525
https://undocs.org/ar/S/2015/620
https://undocs.org/ar/S/2015/711
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2221%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2014/330
https://undocs.org/ar/S/2015/331
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
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 اجللسات: احلالة يف الصومال
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7127 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  5
2014 

م مت  أستترتاليا   مرتةيفع نتةار معتتدَّ
يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتتتوراي يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة 

(S/2014/137) 

 (2014) 2142العتتتتتتتتتتتتةار  )أ(الصومال  الصومال
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7132 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  11

2014 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2014/140الصومال )

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  الصومال 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
يفرئتتتيس   ثتتتة األمتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتدة لتعتتتتتتتتتتتتدمي 
املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامدة مىل 

 الصومال

الصتتتتومال، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 اخلاص

 

S/PV.7181 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  22

2014 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2014/330الصومال )

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  الصومال 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص 
لتتتتتتتتتتتةئيس مفوضتتتتتتتتتتتية 
ا حتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتي 
يف الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال، 
يفرئيس   ثة ا حتتاا 
األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 )ب(الصومال يف

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  املتتتتتتتتتتتدمو ي  

 39ابملااة 

S/PRST/2014/9 

S/PV.7188 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  29

2014   

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2014/330الصومال )

ايفل  10مرةيفع نةار معدَّم مت  
 (S/2014/377) )أ(أمعاء

 (2014) 2158العتتتتتتتتتتتتةار    
15-0-0 

S/PV.7191 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  4

2014 

يفكيدتتتتة األمتتتتني ال تتتتام  الصومال  
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتعة اإلغاثتتتة يف 

 حا ت ال وارئ

يفكيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 

 ال ام

 

S/PV.7278 
  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 14

 2014أكتو ة 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2014/699الصومال )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص  الصومال 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتاص 
لتتتتتتتتتتتتةئيس مفوضتتتتتتتتتتتتية 
ا حتتتتاا األفةيعتتتي يف 
الصتتتتتتتتتومال يفرئتتتتتتتتتيس 
  ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يف 

 الصومال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7284 
  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 22

 2014أكتو ة 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتة فيمتتا يت دتتق ابلعةصتتوة 
يفالستتتت و املستتتتدح يف متتتتةت 
ال حتتتتتتتتتتتتتة ن التتتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتواحل 

 (S/2014/740الصومال )

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام  لصومالا 
 لدرؤيفل السياسية

يفكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 

 ال ام

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7127
https://undocs.org/ar/S/PV.7127
https://undocs.org/ar/S/2014/137
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7132
https://undocs.org/ar/S/PV.7132
https://undocs.org/ar/S/2014/140
https://undocs.org/ar/S/PV.7181
https://undocs.org/ar/S/PV.7181
https://undocs.org/ar/S/2014/330
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/9
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https://undocs.org/ar/S/PV.7188
https://undocs.org/ar/S/2014/330
https://undocs.org/ar/S/2014/377
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7191
https://undocs.org/ar/S/PV.7191
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https://undocs.org/ar/S/2014/699
https://undocs.org/ar/S/PV.7284
https://undocs.org/ar/S/PV.7284
https://undocs.org/ar/S/2014/740
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7286 

  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 24
 2014أكتو ة 

 عةيتتتتتتتتة األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  
 ( S/2014/699الصومال )

 رتتتتتتةي   10رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
 2014األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس 
األم  م  رئيس جلوتة جمدتس 
األمتتتت  املو ثعتتتتة متتتت  العتتتتةاري  

 1907 يف (1992) 751
 رتتتتتال الصتتتتتومال  (2009)

 S/2014/726يفمريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي )
 (S/2014/727 يف

مرةيفع نةار معدَّم م  أسرتاليا، 
يفمجهوريتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتوراي، يفريفانتتتتتتتتتتتتدا، 
يففةنستتتا، يفلكستتتمربغ، يفاملمدكتتتة 
 املتحتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتدة

(S/2014/757) 

ستتتتتتتتة متتتتتتت    الصومال
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ا(اجملدتتتتس
 يفالصومال

 (2014) 2182العتتتتتتتتتتتتةار 
تتتت  مبوجتتتتب  13-0-2 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7309 
  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 12

 2014نوفمرب 

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

(S/2014/740) 

م متتتتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتتتدَّ
ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   14
(S/2014/803) 

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت انيا، 
يفمي اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا ةك، 
يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال، 
يفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتربص، 
 يفكةيفا يا، يفذولودا

 (2014) 2184العتتتتتتتتتتتتةار  الصومال 
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7375 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  4

2015 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2015/51الصومال )

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  الصومال 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص 
لتتتتتتتتتتتةئيس مفوضتتتتتتتتتتتية 
ا حتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتي 

 يف الصومال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7445 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  19

2015 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2015/331الصومال )

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  الصومال 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص 
لتتتتتتتتتتتةئيس مفوضتتتتتتتتتتتية 
ا حتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتي 

 يف الصومال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7449 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  26

2015 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2015/331الصومال )

م مت  املمدكتتة  مرتةيفع نتةار معتدَّ
 (S/2015/370 املتحدة )

 (2015) 2221العتتتتتتتتتتتتةار    الصومال
15-0-0 

S/PV.7487 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  16

2015 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام  الصومال  
املستتتتتامد ل مديتتتتتات 

 حفظ السالم

الصتتتتومال، 
يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 

 املسامد

 

S/PV.7491 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  28

2015 

م متتتتتتتتتتتت    مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتتتدَّ
)يف( ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   12

(S/2015/567) 

 (2015) 2232العتتتتتتتتتتتتةار  الصومال  الصومال
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(
S/PV.7535 

  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 14
 2015أكتو ة 

 رتتتتتتتتةي   7رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
 2015األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتتتتة متتتتت  األمتتتتتني ال تتتتتام 
مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  

(S/2015/762) 

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام  الصومال 
 لددمم امليدام

يفكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 

 ال ام
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https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7375
https://undocs.org/ar/S/PV.7375
https://undocs.org/ar/S/2015/51
https://undocs.org/ar/S/PV.7445
https://undocs.org/ar/S/PV.7445
https://undocs.org/ar/S/2015/331
https://undocs.org/ar/S/PV.7449
https://undocs.org/ar/S/PV.7449
https://undocs.org/ar/S/2015/331
https://undocs.org/ar/S/2015/370
https://undocs.org/ar/S/RES/2221%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7487
https://undocs.org/ar/S/PV.7487
https://undocs.org/ar/S/PV.7491
https://undocs.org/ar/S/PV.7491
https://undocs.org/ar/S/2015/567
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7535
https://undocs.org/ar/S/PV.7535
https://undocs.org/ar/S/2015/762


مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

11 17-03714 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7541 

  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 23
 2015أكتو ة 

 رتتتتتتتتتةي   9رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
 2015األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس 
األم  م  رئيس جلوتة جمدتس 
األمتتتت  املو ثعتتتتة متتتت  العتتتتةاري  

 1907 يف (1992) 751
صتتتتتومال  رتتتتتال ال (2009)

 S/2015/801يفمريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي )
 (.S/2015/802 يف

م متت  ليتوانيتتا  مرتتةيفع نتتةار معتتدَّ
يفاملمدكتتتتتتتة املتحتتتتتتتدة يفالتتتتتتتو ايت 

 (S/2015/810املتحدة )

مريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي، 
 يفالصومال

ستتتتتتتتة متتتتتتت   
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ز(اجملدتتتتس
يفمريتتتتتتتتتتتتتتترتاي، 
 يفالصومال

 (2015) 2244العتتتتتتتتتتتتةار 
تتتت  مبوجتتتتب  14-0-1 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7551 
 الثتتتتتتتتتتتام/ رتتتتتتتتتتةي   9

 2015نوفمرب 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2015/702الصومال )

 رتتتتتتتتةي   7رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
 2015األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتتتتة متتتتت  األمتتتتتني ال تتتتتام 
مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  

(S/2015/762) 

م متتتتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتتتدَّ
 )ح(ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   11
(S/2015/840) 

رئيستتتتتتتتتتتتتتة مكتتتتتتتتتتتتتتتب  صومالال
األمتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفاملةانتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتدائم 
لالحتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتي 
 لدى األمم املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ط(اجملدتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدمو ي 
 )ي(

 (2015) 2245العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7554 
  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 10

 2015نوفمرب 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتة فيمتتا يت دتتق ابلعةصتتوة 
يفالستتتت و املستتتتدح يف متتتتةت 
ال حتتتتتتتتتتتتتة ن التتتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتواحل 

 (S/2015/776الصومال )

مرةيفع نةار معدَّم م  مست انيا، 
يففةنستتتتتتتتا، يفليتوانيتتتتتتتتا، يفمتتتتتتتتاليلاي، 

املتحتتتتدة، يفنيوزيدوتتتتدا، يفاملمدكتتتتة 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2015/850) 

 (2015) 2246العتتتتتتتتتتتتةار    الصومال
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

 
 اخلارجية يفالت ايفل الديفيل. الصومال يفزيةه لدرؤيفل مثَّل )أ( 
 شارك املمثالل اخلاصال يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  معديرو. )ب( 
 أسرتاليا، يف راا، يفمجهورية كوراي، يفريفاندا، يففةنسا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفاملمدكة املتحدة، يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة. )أ( 
 يفاألرال، يفالصني، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة.ا حتاا الةيفسي، يفاألرجوتني،  )ا( 
 حدة، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة.مس انيا، يفأسرتاليا، يفمي اليا، يفمجهورية كوراي، يفالدا ةك، يفريفاندا، يففةنسا، يفنربص، يفكةيفا يا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفاملمدكة املت )ه( 
 ال وليفارية(، يفليتوانيا، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة. -األرال، يفمس انيا، يفأنغو ، يف راا، يففةنسا، يففوليفيال )مجهورية  )يف( 
 ت املتحدة. ال وليفارية(، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو اي -ا حتاا الةيفسي، يفالصني، يففوليفيال )مجهورية  )ز( 
 األرال، يفمس انيا، يفأنغو ، يف راا، يففةنسا، يفليتوانيا، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة. )ح( 
اخلارجيتتة يفشتتؤيفل الكموولتتثو يفمثَّدتتتت الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتتةو يفمثَّتتل املمدكتتة املتحتتدة يفزيةذتتا لدرتتتؤيفل  متتاليلاي يفزيتتة خارجيتهتتاو يفمثَّتتتل مستت انيا يفزيتتة  مثَّتتل )ط( 

 الو ايت املتحدة ممثدتها الدائمة يفال عو يف ماارة الةئيس.
 الصومال  ةئيس يفزرائت. مثَّل )ي( 

  
 احلالة يف بوروندي - 4

جدسة  12خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   
 يفاخت  نةاري  يفامتمد ثالثة  يا ت رائسية.مت دعة ابحلالة يف  وريفندي 

، ركتتتل اجملدتتتس مدتتتى التحتتتدايت التتتيت  واجتتتت 2014يفيف متتتام  
 وقيتتتد الستتتالم يف  وريفنتتتدي يفا نتعتتتال متتت  مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة يف 

ن ةي لامم املتحتدة. يفانتعتل اذتمتام اجملدتس  وريفندي مىل يفجوا فةيق 
مىل احلالتتة املتتتدذورة   تتد وتتاح حمايفلتتة رئتتيس  وريفنتتدي  2015يف متتام 

، نامتتتت   ثتتتة 2015يف  تتتويل الةائستتتة لو يتتتة اثلثتتتة. يفيف آذار/متتتارس 
 جملدس األم   لايرة  وريفندي. 

يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، متتتدَّا اجملدتتتس يف يتتتة مكتتتتب  
 كتتتتانول األيفل/  31دة يف  وريفنتتتتدي لدمتتتتةة األختتتت ة حتتتتز األمتتتتم املتحتتتت

، يفأنرا   ثة األمتم املتحتدة ملةان تة ا نتدتاابت يف (13)2014ايسمرب 
__________ 

 . (2014) 2137العةار  (13) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7541
https://undocs.org/ar/S/PV.7541
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/2015/801
https://undocs.org/ar/S/2015/802
https://undocs.org/ar/S/2015/810
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7551
https://undocs.org/ar/S/PV.7551
https://undocs.org/ar/S/2015/702
https://undocs.org/ar/S/2015/762
https://undocs.org/ar/S/2015/840
https://undocs.org/ar/S/RES/2245%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7554
https://undocs.org/ar/S/PV.7554
https://undocs.org/ar/S/2015/776
https://undocs.org/ar/S/2015/850
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2137%20(2014)
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 2015 وريفنتتتتتتتدي متتتتتتت  أجتتتتتتتل متا  تتتتتتتة ال مديتتتتتتتة ا نتدا يتتتتتتتة يف متتتتتتتام 
 .(14) وريفنتتتتتتدي يف عتتتتتتدمي  عتتتتتتارية موهتتتتتتا مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام يفاجملدتتتتتتس يف

متت  انتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال،  اجملدتتس يف معةرا تتت متت  ندعتتت يفأمتتةب
يفاما مىل منامة حوار سياسي  ني األقةاف ال وريفنديتة، يفرحتب جبهتوا 

 الوساقة اإلنديمية.
__________ 

لالقالع مدى مليد مت  امل دومتات مت  يف يتيَت مكتتب األمتم املتحتدة يف  (14) 
 وريفنتتتدي يف  ثتتتة األمتتتم املتحتتتتدة ملةان تتتة ا نتدتتتاابت يف  وريفنتتتدي، انظتتتتة 

 “. ال  ثات السياسية يف  ثات  واء السالم”اجللء ال اشة، العسم الثام، 

، يفنظتتتتتةا  لتتتتتتدذور احلالتتتتتة السياستتتتتية، 2015 يفيف هنايتتتتتة متتتتتام 
قدتتب اجملدتتس مىل األمتتني ال تتام  عتتدمي خيتتارات  رتتال مستتتع ل يفجتتوا 
األمم املتحدة يف  وريفندي. يفانرتح األمني ال ام منراء ممديتة متكامدتة 
مت تتتداة األ  تتتاا حلفتتتظ الستتتالم يف مقتتتار الفصتتتل الستتتا ع متتت  امليثتتتاق 

 .(15)كامدةمنراء   ثة سياسية خاصة كامدة يفمت أيف
__________ 

 (15) S/2015/926 . 

  
 اجللسات: احلالة يف بوروندي

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7104 

 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 28
 2014يواية 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف 

 (S/2014/36 وريفندي )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص   وريفندي 
لامني ال ام يفرئيس 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم مكتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يف 
 وريفنتتتتتتدي، يفرئتتتتتتيس 
 رتتتتتتكيدة  وريفنتتتتتتدي 
التا  تتتتتتتتتتتتتتتتتة لدجوتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السالم  واء

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدمو ي 

 )أ(
 

S/PV.7110 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  13

2014 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف 

 (S/2014/36 وريفندي )

م متتت  فةنستتتا  مرتتتةيفع نتتتةار معتتتدَّ
 (S/2014/96يفنيج اي )

معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو    وريفندي
يفاحتتتد متتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)التتتتو ايت 
املتحتتتتدة(، 
 يف وريفندي

 (2014) 2137العةار 
15-0-0 

S/PV.7174 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  14

2014 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص   وريفندي  
، )ب(لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام

يفرئتتتتتتتتتتتيس  رتتتتتتتتتتتكيدة 
 وريفنتتتتتتتتتدي التا  تتتتتتتتتتة 
 لدجوة  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدمو ي 

 )أ(
 

S/PV.7236 
آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س  6

2014 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف 

 (S/2014/550 وريفندي )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص   وريفندي 
 لامني ال ام

 وريفنتتتدي، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 اخلاص

 

S/PV.7295 
  رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/ 5

 2014نوفمرب 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص   وريفندي  
، )ب(لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام

يفرئتتتتتتتتتتتيس  رتتتتتتتتتتتكيدة 
 وريفنتتتتتتتتتدي التا  تتتتتتتتتتة 
 لدجوة  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدمو ي 

 )ا(
 

S/PV.7364 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 21

 2015يواية 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف 

 (S/2015/36 وريفندي )

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتتام   وريفندي 
لدرتتؤيفل السياستتية، 
يفرئتتتتتتتتتتتيس  رتتتتتتتتتتتكيدة 
 وريفنتتتتتتتتتدي التا  تتتتتتتتتتة 
 لدجوة  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

https://undocs.org/ar/S/2015/926
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https://undocs.org/ar/S/PV.7110
https://undocs.org/ar/S/2014/36
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https://undocs.org/ar/S/2014/550
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https://undocs.org/ar/S/PV.7364
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https://undocs.org/ar/S/2015/36


مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

13 17-03714 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7388 

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  18
2015 

     S/PRST/2015/6 

S/PV.7473 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  26

2015 

 S/PRST/2015/13  وريفندي   وريفندي  

S/PV.7482 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  9

2015 

 عةية األمني ال ام مت    ثتة 
األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة ملةان تتتتتتتتتتتتتة 
ا نتدتتتتتتتتاابت يف  وريفنتتتتتتتتدي 

(S/2015/510) 

األمني ال ام املستامد   وريفندي 
لدرتتتتتتؤيفل السياستتتتتتية، 
يفمفتتتتتتتتتتتتتتتوت األمتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتدة الستتتتتتتتتتتتامي 

 )ه(حلعوق اإلنسال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7546 
  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 28

 2015أكتو ة 

     S/PRST/2015/18 

S/PV.7553 
  رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/ 9

 2015نوفمرب 

أيفغوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا   
 يف وريفندي

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتتام 
لدرتتؤيفل السياستتية، 
يفمفتتتتتتتتتتتتتوت األمتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتدة الستتتتتتتتتامي 
حلعتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتال، 
يفاملسترتتتتتار اخلتتتتتاص 
لامتتني ال تتام امل تتي 
مبوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اإلاباة 
اجلماميتتتتتتة، يفرئتتتتتتيس 
 رتتتتتتكيدة  وريفنتتتتتتدي 
التا  تتتتة لدجوتتتتة  وتتتتاء 

، يفاملةانب )يف(السالم
التتتتتتتتتتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتتتتدى 

 األمم املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
مو ي املد

 )ز(
 

S/PV.7557 

 الثتتتتتتام/  رتتتتتتةي  12
 2015نوفمرب 

م متتت  فةنستتتا   مرتتتةيفع نتتتةار معتتتدَّ
(S/2015/865) 

 (2015) 2248العتتتتةار    
15-0-0 

 
  يفزيةُه لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل.  وريفنديمثَّل  )أ( 
 شارك املمثل اخلاص يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م   ومج ورا.  )ب( 
 مثَّل  وريفندي يفزية الداخدية م  قةيق التدايفل ابلفيديو م   وجوم ورا.  )أ( 
  وجوم ورا. تدايفل ابلفيديو م مثَّل  وريفندي املدية ال ام إلاارة املوظمات الديفلية يفاملوظمات غ  احلكومية يف يفزارة الرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل م  قةيق ال )ا( 
 دسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جويف.شارك املفوت السامي يف اجل )ه( 
جوم تورا، شارك املفوت السامي، يفاملسترار اخلاص لامني ال ام، يفرئيس  ركيدة  وريفندي يف اجلدسة م  قةيق التتدايفل ابلفيتديو مت  جويتف يفاألرال يف و  )يف( 

 مدى التوايل.
 .م   ومج ورا ابلفيديومثَّل  وريفندي يفزية اخلارجية يفالت ايفل الديفيل م  قةيق التدايفل  )ز( 
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 احلالة يف سرياليون - 5
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، معتتتد جمدتتتس األمتتت  جدستتتة  

يفاحتتدة يفأصتتدر  يتتا   رائستتيا  يفاحتتدا  يف متتا يت دتتق ابحلالتتة يف ستت اليول. 
يفاستمع إلحاقتة نتدمها املمثتل التوفيت ي لامتني ال تام يفرئتيس مكتتب 
األمم املتحدة املتكامل ل واء السالم يف س اليول  رال التعةية الوهائي 

متتتت  مكتتتتب األمتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتل ل وتتتاء الستتتتالم يف لامتتتني ال تتتام 
ستتتتت اليول. يفاستتتتتتمع اجملدتتتتتس أيعتتتتتا  إلحاقتتتتتة نتتتتتدمها رئتتتتتيس  رتتتتتكيدة 

                       س اليول التا  ة لدجوة  واء السالم. 
 آذار/ 26يف ، امل عتتتتواة 7148يفستتتتدط اجملدتتتتس يف جدستتتتتت  
، العتتتوء مدتتتى الوجتتتاح التتت ي حتعتتتق يف ستتت اليول مدتتتى 2014متتتارس 

مستويي  واء السالم يفحتعيق ا ستعةار   د انتهتاء الوتلاع، يفشتدا مدتى 

أايتتتتة استتتتتمةار التتتتدمم التتتتديفيل. يفامتتتترتف ال ديتتتتد متتتت  أمعتتتتاء اجملدتتتتس 
ابلتتديفر احلاستتم لدمحكمتتة اخلاصتتة لستت اليول يف منامتتة ال دالتتة اجلوائيتتة 

. يفامتمد اجملدتس  يتا   رائستيا   رتال موتاز (16)ليل املصاحلة يف ال دديف  
يف ية مكتب األمم املتحدة املتكامتل ل وتاء الستالم يف ست اليول، يفأثت  

 .(17)مدى اإلوازات ال ارزة اليت حععتها س اليول
__________ 

 (16) S/PV.7148 التتو ايت املتحتتتدة(و  11)األرال(و يفالصتتتفحة  8، الصتتفحة(
 )ريفاندا(.  19يفالصفحة 

 (17) S/PRST/2014/6. 

 
 اجللسات: احلالة يف سرياليون

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتتتدموات ممتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39الدموات ممال  ابملااة  37ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7148 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  26
2014 

التعةية الوهائي لامني ال ام 
متتت  مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة 
املتكامتتتتتل ل وتتتتتاء الستتتتتالم يف 

 (S/2014/192) س اليول

املمثتتتتتتتتل التوفيتتتتتتتت ي لامتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام  س اليول 
يفرئتتتتتتتتيس مكتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة 
املتكامتتتتتتتتتتتتتتتتتل ل وتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتتتتتتتتالم يف 
ستتتتتتتتتتتتتتت اليول، يفرئتتتتتتتتتتتتتتتيس  رتتتتتتتتتتتتتتتكيدة 
 س اليول التا  ة لدجوة  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

S/PRST/2014/6 

  
 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية - 6

نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةات، معتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت   ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة 
جدستتة، متت   يوهتتا جدستتتال مغدعتتتال متتع ال دتتدال املستتااة  عتتوات  17

يفأبفتتتتةاا شتتتتةقة، يفاختتتتت  أر  تتتتة نتتتتةارات يفأصتتتتدر ثالثتتتتة  يتتتتا ت رائستتتتية 
 يت دق ابحلالة يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية.  فيما

يفركتتلت متتدايف ت اجملدتتس مدتتى مجدتتة أمتتور موهتتا أايتتة مجتتةاء  
، يفحتييتتتتتتتتد مجيتتتتتتتتع 2016ا نتدتتتتتتتتاابت يف مومتتتتتتتتدذا احملتتتتتتتتدا يف متتتتتتتتام 

متتتتارس  23اجلمامتتتتات املستتتتدحة، يف  ستتتتيما اهللميتتتتة ال ستتتتكةية حلةكتتتتة 
يتتتة نتتتلع الستتتتالح يفالتستتتةيح يفممتتتااة اإلامتتتاأ، يف  ليتتتتل يفخعتتتومها ل مد

حعوق اإلنسال، يفمكافحة اإلفالت م  ال عتاب، مضتافة مىل مرتكدة 
ا ستتتتتتتتغالل غتتتتتتت  العتتتتتتتانوم لدمتتتتتتتوارا ال  ي يتتتتتتتة يفهتةي هتتتتتتتا. يفيف أيفاختتتتتتتة 

، نظتتتة اجملدتتتس أيعتتتا  يف استتترتا يجية ختتتةيفأ   ثتتتة موظمتتتة 2015 متتتام
 . (18)هورية الكونغو الدميعةاقيةاألمم املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف مج

يفيف الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةات، متتتتتد ا اجملدتتتتتس، مبوجتتتتتب  
، يف يتتتة ال  ثتتتة متتتة ني (2015) 2211يف  (2014) 2147العتتةاري  

 آذار/ 31دة ستتتتوة يفاحتتتتتدة كتتتتل متتتتةة، يفانتهتتتتتى التمديتتتتد األختتتتت  يف ملتتتت
، خف تتتتتتتتتض (2015) 2211. يفمبوجتتتتتتتتب العتتتتتتتتةار (19)2016 متتتتتتتتارس

جودي يفأمةب م  امتلامت اإل عاء  2 000اجملدس مدا اجلووا مبعدار 
 صتتورة اائمتتتة مدتتى ذتتت ا التدفتتيض، متتت  ايفل أل يغ ِّتت  احلتتتد األنصتتتى 

__________ 

ندمهما جمدس األم  مىل اجلم ية ال امة، انظة التعةيةي  السوويني الد ي   (18) 
(A/69/2  و يف 63مىل  57، املعدمتتتتتة، الفعتتتتتةات متتتتتA/70/2 ،املعدمتتتتتة ،

 . S/PV.7237(و يف 36مىل  29الفعةات م  
لالقالع مدى مليد م  امل دومات مت  يف يتة   ثتة موظمتة األمتم املتحتدة  (19) 

لتحعيق ا ستتعةار يف مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، انظتة اجلتلء ال اشتة، 
 “. ممديات حفظ السالم”العسم األيفل، 

https://undocs.org/ar/S/PV.7148
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، معتتتد اجملدتتتس 2015يف  2014املتتتاذيفل  تتتت متتت  اجلوتتتوا. يفيف متتتامي 
جدستتتني مغدعتتتني متتع ال دتتدال املستتااة  عتتوات يفأبفتتةاا شتتةقة يف   ثتتة 

ملتحتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتق ا ستتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو موظمتتتتتتتة األمتتتتتتتم ا
                         .(2001) 1353الدميعةاقية ممال ابلعةار 

يفُمدات  دا   اجلتلاءات املفةيفضتة مدتى اجلمامتات املستدحة  
 (2004) 1533يف مجهوريتتتتتتة الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتة ممتتتتتتال ابلعتتتتتتةار 

حتتتتتتتتتتتتتز  (2015) 2198يف  (2014) 2136مبوجتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتةاري  

. (20)، مدتتتتتى التتتتتتوايل2016 وز/يوليتتتتتت  1يف  2015شتتتتت اط/فرباية  1
اجملدتتس أيعتتا  ديتتد يف يتتة فةيتتق اخلتترباء يفمبوجتتب ذتت ي  العتتةاري ، نتتةر 

، 2016آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س  1يف  2015شتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  1حتتتتتتتتتتتتتتتتتتز 
 .(21)التوايل مدى

__________ 

مهوريتتة لالقتتالع مدتتى مليتتد متت  امل دومتتات  رتتال  تتدا   اجلتتلاءات املت دعتتة جب (20) 
التتتتتدا   التتتتيت ”الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة، انظتتتتة اجلتتتتلء الستتتتا ع، العستتتتم الثالتتتتث، 

 “.  م  امليثاق 41 ت دب استددام العوة املسدحة، يففعا  لدمااة   
لالقتتتتتتتالع مدتتتتتتتى مليتتتتتتتد متتتتتتت  امل دومتتتتتتتات متتتتتتت  الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتال  (21) 

يفيف يتتتتتتة فةيتتتتتتق اخلتتتتتترباء املورتتتتتتا ممتتتتتتال ابلعتتتتتتةار  (2004) 1533 ابلعتتتتتتةار
 ابء.-امل كور، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل

  
  اجللسات: احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7094 

 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 13
 2014يواية 

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

(S/2013/757 ) 
ل ام مت   وفيت   عةية األمني ا

مقتتتتتتتتتتتتتتتار الستتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتت  
يفالت تتتايفل جلمهوريتتتتة الكونغتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2013/773) 

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص   
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام 
جلمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتة يفرئتتتتيس 
  ثتتتتة موظمتتتتة األمتتتتم 
املتحتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفامل  وثتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتة 
لامني ال ام ملو عتة 
)أ(ال ح ات الكربى

                       

املمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص، 
 يفامل  وثة اخلاصة

 

S/PV.7107 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 30

 2014يواية 

كتتتتتتتتانول   22مؤرختتتتتتتتة رستتتتتتتتالة 
موجهتتتتة  2014الثام/يوتتتتاية 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
موستتتتتعة فةيتتتتتق اخلتتتتترباء امل تتتتتي 
جبمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتة املمتتتتتتد اة يف يتتتتتتتت 
ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  عتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 (2012) 2078 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
(S/2014/42) 

م مت   مرةيفع نتةار معتدَّ
 (S/2014/55فةنسا )

مجهورية الكونغو 
 الدميعةاقية

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتتت   
أمعتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتس 
)ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا(، 
يفمجهوريتتتتة الكونغتتتتو 

 الدميعةاقية

 (2014) 2136العةار 
15-0-0 

S/PV.7133  )مغدعة(
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  12

2014 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص    
 لامني ال ام

  

S/PV.7137 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  14

2014 

 عةية األمني ال ام مت   وفيت  
مقتتتتتتتتتتتتتتتار الستتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتت  
يفالت تتتايفل جلمهوريتتتتة الكونغتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2014/153) 
 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 

مجهورية الكونغو  
 الدميعةاقية

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام 
جلمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفامل  وثتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتة 

ام ملو عتة لامني ال 
 )أ(ال ح ات الكربى

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتس 

)رايفنتتتتتتتتدا(، يفمجيتتتتتتتتع   
 املدموي  

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.7094
https://undocs.org/ar/S/PV.7094
https://undocs.org/ar/S/2013/757
https://undocs.org/ar/S/2013/773
https://undocs.org/ar/S/PV.7107
https://undocs.org/ar/S/PV.7107
https://undocs.org/ar/S/RES/2078%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/2014/42
https://undocs.org/ar/S/2014/55
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7133
https://undocs.org/ar/S/PV.7133
https://undocs.org/ar/S/PV.7137
https://undocs.org/ar/S/PV.7137
https://undocs.org/ar/S/2014/153
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف        
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 

(S/2014/157) 
S/PV.7150 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  28
2014                         

 عةية األمني ال ام مت   وفيت  
مقتتتتتتتتتتتتتتتار الستتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتت  
يفالت تتتايفل جلمهوريتتتتة الكونغتتتتو 

يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
(S/2014/153) 

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

(S/2014/157) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدَّم متت  
يا، يففةنستتتتتتتتتتتتتتتتا، أستتتتتتتتتتتتتتتترتال

يفلكستتتمربغ، يفالتتتو ايت 
 (S/2014/222املتحدة )

مجهورية الكونغو 
 الدميعةاقية

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتتت   
أمعتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتس 
)ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا(، 
يفمجهوريتتتتة الكونغتتتتو 

 الدميعةاقية

 (2014) 2147العتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7237  
آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س  7

2014                         

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

(S/2014/450) 

يفأيفغوتتدا، أنغتو ،  
يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
 يفجووب أفةيعيا

املمثتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفامل  وثتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتة 
لامتتني ال تتام ملو عتتة 

 ال ح ات الكربى

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

املدمو ي 
 )ب(

 

S/PV.7288 
  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 27

                         2014أكتو ة 

ال ام مت   وفيت   عةية األمني 
مقتتتتتتتتتتتتتتتار الستتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتت  
يفالت تتتايفل جلمهوريتتتتة الكونغتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2014/697) 
 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 

(S/2014/698) 

مجهورية الكونغو  
 الدميعةاقية

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفامل  تتتتتو  اخلتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام 
ملو عتتتتتة ال حتتتتت ات 

 الكربى

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتس 

)رايفنتتتتتتتتدا(، يفمجيتتتتتتتتع   
 املدمو ي  

 

S/PV.7296 
  رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/ 5

 2014نوفمرب 

     S/PRST/2014/22 

S/PV.7356 
 كتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتام/ 8

 2015يواية 

     S/PRST/2015/1 

S/PV.7367 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 22

                         2015يواية 

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

(S/2014/956) 
 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
م  الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة املعتتتتتدَّ

متتت  نتتتتةار  39ممتتتال ابلفعتتتتةة 
 2147جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

(2014) (S/2014/957) 
 

مجهورية الكونغو  
 الدميعةاقية

يفكيتل األمتني ال تام 
ل مديتتتتتتتات حفتتتتتتتتظ 

 السالم

األرال ) صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتت 
رئتتتتتتتتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتتتتتتتتة 
املورتتتتتتتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتتتتتتال 

 1533ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2004) ،)

يفمجهوريتتتتة الكونغتتتتو 
الدميعةاقية، يفيفكيتل 

 األمني ال ام

 

https://undocs.org/ar/S/2014/157
https://undocs.org/ar/S/PV.7150
https://undocs.org/ar/S/PV.7150
https://undocs.org/ar/S/2014/153
https://undocs.org/ar/S/2014/157
https://undocs.org/ar/S/2014/222
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7237
https://undocs.org/ar/S/PV.7237
https://undocs.org/ar/S/2014/450
https://undocs.org/ar/S/PV.7288
https://undocs.org/ar/S/PV.7288
https://undocs.org/ar/S/2014/697
https://undocs.org/ar/S/2014/698
https://undocs.org/ar/S/PV.7296
https://undocs.org/ar/S/PV.7296
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/ar/S/PV.7356
https://undocs.org/ar/S/PV.7356
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/ar/S/PV.7367
https://undocs.org/ar/S/PV.7367
https://undocs.org/ar/S/2014/956
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/957
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

كتتتتتتتتانول   12رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة        
موجهتتتتة  2015الثام/يوتتتتاية 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
رئتتتتتتتيس جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 1533املوراة ممال ابلعةار 
 رتتتتتتتتتال مجهوريتتتتتتتتتة  (2004)

الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
(S/2015/19) 

S/PV.7371 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 29

 2015يواية 

كتتتتتتتتانول   12رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهتتتتة  2015الثام/يوتتتتاية 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
رئتتتتتتتيس جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 1533املوراة ممال ابلعةار 
ل مجهوريتتتتتتتتتة  رتتتتتتتتتا (2004)

الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
(S/2015/19) 

م مت   مرةيفع نتةار معتدَّ
 (S/2015/66فةنسا )

 (2015) 2198العةار    
15-0-0 

S/PV.7406  )مغدعة(
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  17

2015 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص    
 لامني ال ام

  

S/PV.7410 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  19

2015                         

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

(S/2015/172 ) 
 عةية األمني ال ام مت   وفيت  
مقتتتتتتتتتتتتتتتار الستتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتت  
يفالت تتتايفل جلمهوريتتتتة الكونغتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2015/173) 

مجهورية الكونغو  
 الدميعةاقية

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفامل  تتتتتو  اخلتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام 
ملو عتتتتتة ال حتتتتت ات 

 الكربى

مجيع املدمو ي 
  )أ(

S/PV.7415 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  26

2015                         

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

(S/2015/172 ) 
 عةية األمني ال ام مت   وفيت  
مقتتتتتتتتتتتتتتتار الستتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتت  
يفالت تتتايفل جلمهوريتتتتة الكونغتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2015/173) 

م مت   مرةيفع نتةار معتدَّ
 (S/2015/209فةنسا )

مجهورية الكونغو 
 الدميعةاقية

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتتت   
أمعتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتس 
)نيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا(، 
يفمجهوريتتتتة الكونغتتتتو 

 الدميعةاقية

 (2015) 2211العتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7484 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  14

2015                                      

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

(S/2015/486) 

مجهورية الكونغو  
 الدميعةاقية

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام

األرال ) صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتت 
رئتتتتتتتتتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املورتتتتتتتتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتتتتتتتال 

 1533ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(2004) ،)

يفمجهوريتتتتتة الكونغتتتتتو 
الدميعةاقية، يفاملمثل 

 اخلاص
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7529 

  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 7
                       2015 أكتو ة

 عةية األمني ال ام مت   وفيت  
الستتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتتتتتتتار 

يفالت تتتايفل جلمهوريتتتتة الكونغتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2015/735 ) 
 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 

(S/2015/741) 

مجهورية الكونغو  
 الدميعةاقية

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفامل  تتتتتو  اخلتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام 
ملو عتتتتتة ال حتتتتت ات 
 الكربى األفةيعية

  مجيع املدمو ي 

S/PV.7552 
  رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/ 9

 2015نوفمرب 

     S/PRST/2015/20 

 
 شاركت امل  وثة اخلاصة يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  لودل.  )أ( 
كدم ابسم رئيس املؤ ة الديفيل مثَّل مجهورية الكونغو الدميعةاقية يفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل يفالفةانكوفونيةو يفمثَّل أنغو  يفزيةذا لددفاع، ال ي   )ب( 

 الديفلة لدرؤيفل اخلارجية. يفمثَّل أيفغودا يفزية  امل ي مبو عة ال ح ات الكربىو
 مثَّل مجهورية الكونغو الدميعةاقية يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل يفالفةانكوفونية. )أ( 

   
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى - 7

جدسة  20خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   
مت دعة ابحلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى، م   يوها جدسة مغدعة مع 
ال ددال املسااة  عوات يفأبفةاا شةقة يف   ثة األمتم املتحتدة املتكامدتة 
املت تتتتتداة األ  تتتتتاا لتحعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، 

رائسيني، يفاخت  ستة نةارات مبوجب الفصل السا ع م   يفأصدر  يانني
امليثاق. يفيفاصل اجملدس، يف مقار ال مل مع ا حتاا األفةيعي يفاجلمامتة 
ا نتصتتتتتااية لتتتتتديفل يفستتتتتط أفةيعيتتتتتا يفا حتتتتتتاا األيفريف  يفستتتتتائة اجلهتتتتتات 
الرتتةيكة اإلنديميتتة يفالديفليتتة، الوظتتة يف ذتت ا ال وتتد، متت  ختتالل الرتكيتتل 

 “أنتتتتتيت اب كتتتتتا”ت ال ائفيتتتتتة  تتتتتني ميديرتتتتتيات مدتتتتتى  عييتتتتتد املواجهتتتتتا
لدمعتتي نتتدما  يف ممديتتة املصتتتاحلةو  يففصتتائل ائتتتالف ستتيديكا الستتا ق

يف  ليتتتل احلتتتوار السياستتتي الرتتتامل يفاملستتتامدة يف ا ستتتتفتاء الدستتتتوري 
يفا نتداابت الترةي ية يفالةائسية إل ام ممدية ا نتعال يفممتااة الستالم 

اإلنستتانية مىل املتتدنيني املتعتتةري  متت  يفاألمتت و يف يستت   عتتدمي املستتامدة 
الوتتلاع املستتدح يفاملرتتةاي  يفالالجئتتني يف  ليتتل ال متتل التتديفيل لتتتوف  ذتت ه 
املستتتامدةو يفاملعتتتي نتتتدما  يف نتتتلع الستتتالح يفالتستتتةيح يفممتتتااة اإلامتتتاأ 

 يفاإلمااة مىل الوق  يفالتحع  إلصالح ن اع األم .

، أنرتتا اجملدتس   ثتة األمتتم (2014) 2149يفمبوجتب العتةار  
املتحدة املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية أفةيعيا 

يفقدب مىل األمني أل يُدمِّ  يفجوا مكتب األمتم املتحتدة  (22)الوس ى
املتكامتتل لتتدمم  وتتاء الستتالم يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى ضتتم    ثتتة 
األمم املتحدة املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مجهوريتة 

يفأل يكفل انتعا  سدستا . يفنتةر اجملدتس كت لك أل  (23)أفةيعيا الوس ى
ة م    ثة الدمم الديفلية  عيااة أفةيعية يف مجهوريتة أفةيعيتا  ُوعل السد 

. 2014أيدول/ستتتتتتت تمرب  15الوستتتتتتت ى مىل   ثتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف 
، متتتتدَّا اجملدتتتتس يف يتتتتة   ثتتتتة األمتتتتم (2015) 2217يفمبوجتتتتب العتتتتةار 

 . 2016نيسال/أ ةيل  30املتحدة لفرتة سوة يفاحدة حز 
__________ 

لالقتتتتتالع مدتتتتتى مليتتتتتد متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  يف يتتتتتة   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة  (22) 
املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية أفةيعيا الوس ى، 

 “. ممديات حفظ السالم”ة، العسم األيفل، انظة اجللء ال اش
لالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة  (23) 

املتكامتل ل وتاء الستالم يف مجهوريتة أفةيعيتتا الوست ى، انظتة اجلتلء ال اشتتة، 
 “. ال  ثات السياسية يف  ثات  واء السالم”العسم الثام، 

https://undocs.org/ar/S/PV.7529
https://undocs.org/ar/S/PV.7529
https://undocs.org/ar/S/2015/735
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، متتتتتتلَّز اجملدتتتتتتتس  تتتتتتتدا   (2014) 2134يفمبوجتتتتتتب العتتتتتتتةار  
اجللاءات م  قةيق فةت حظة سفة يفجتميد أصول مدى اجلهات م  
األفتتةاا يفالكيتتا ت التتيت حتتتد ِّاذا اب ستتتم الدجوتتة املورتتاة ممتتال ابلعتتتةار 

، نتتتتتتتتتتةر (2015) 2196. يفمبوجتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتةار (24)(2013) 2127
__________ 

لالقتتتتالع مدتتتتى مليتتتتتد متتتت  امل دومتتتتات  رتتتتتال  تتتتدا   اجلتتتتلاءات املت دعتتتتتة  (24) 
التتدا   ”جبمهورية أفةيعيا الوس ى، انظة اجللء الستا ع، العستم الثالتث، 

 “. م  امليثاق 41اليت    ت دب استددام العوة املسدحة، يففعا  لدمااة 

. 2016كتتانول الثام/يوتتاية   29اجملدتتس  ديتتد  تتدا   اجلتتلاءات حتتز 
 (2013) 2127يفُمتتتد َِّات يف يتتتة فةيتتتتق اخلتتترباء املورتتتتا ممتتتال ابلعتتتتةار 

 2196يف  (2014) 2134ني يف ستوة يفاحتدة، مبوجتب العتتةاري  متة 
 . (25)، مدى التوايل(2015)

__________ 

ابلعتتةار لالقتتالع مدتتى مليتتد متت  امل دومتتات  رتتال الدجوتتة املورتتاة ممتتال  (25) 
 رتتتال مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يفيف يتتتة فةيتتتق اخلتتترباء  (2013) 2127

 ابء. -املورا ممال   لك العةار، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل
 

 : احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىاجللسات
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتدموات ممتتتتتتتال  ابملتتتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7092 

 كتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتام/ 6
 2014يواية 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 (S/2013/787الوس ى )

مجهوريتتة أفةيعيتتتا  
 الوس ى

يفكيتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام 
لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل السياستتتتتتتتتتتتتتتتتية، 

التتتتتدائم لالحتتتتتتاا يفاملةانتتتتتب 
األفةيعتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم 

 املتحدة

معو يفاحد مت  
أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس 

، )أ() رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا(
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ب(املدموي  

 

S/PV.7098 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 22

 2014يواية 

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتتني    
ال تتتتتتتام امل ويتتتتتتتة ابألقفتتتتتتتال 
يفالوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلاع املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدح، 
يفاملسترار اخلاص لامني 
ال تتتتتام امل تتتتتي مبوتتتتتع اإلاباة 
اجلماميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
اخلاصتتتتتتتتتة لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام 
امل ويتتتتتة ابل وتتتتتف اجلوستتتتتي 
يف حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت الوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلاع، 
يفاألميوتتة ال امتتتة املستتتامدة 
لدرتتتؤيفل اإلنستتتانية يف ئ تتتة 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف   حا ت ال وارئموس ِّ

  مجيع املدمو ي 

S/PV.7103 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 28

 2014يواية 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 (S/2013/787الوس ى )

مرةيفع نةار معدَّم م  
 )أ(ايفلتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتوا   11
(S/2014/54) 

مجهوريتتة أفةيعيتتتا 
 الوس ى

رئتتتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريف  لتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتم 

 املتحدة

معتتو يفاحتتد متت  
اجملدتتتتتتس أمعتتتتتتاء 

)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي(، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتتتد 
 ا حتاا األيفريف 

 (2014) 2134العتتتتتتتتتتتتةار 
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7114 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  20

2014 

أفةيعيتتتا مجهوريتتة   
 الوس ى

مفتتوت الستتدم يفاألمتت  يف 
 ا حتاا األفةيعي

األمتتتتتتني ال تتتتتتام، 
  يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

  املدموي 
 

S/PV.7128 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  6

2014 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى 

م ممتتتتتال ابلفعتتتتتةة   48املعتتتتتدَّ
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 (2013) 2127 األمتتتتتتتتتتت 
(S/2014/142) 

مجهوريتتة أفةيعيتتتا  
 الوس ى

يفكيتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام 
ل مديتتات حفتتظ الستتالم، 
يفيفكيدتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام 
لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانية 
يفموستتتتتتتتتتتتتتتتتعة اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتوارئ، 
يفاملفتتتتوت الستتتتامي لامتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة لرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
الالجئني، يفاملةانب الدائم 

 لالحتاا األفةيعي

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 )ب(املدموي 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7092
https://undocs.org/ar/S/PV.7092
https://undocs.org/ar/S/2013/787
https://undocs.org/ar/S/PV.7098
https://undocs.org/ar/S/PV.7098
https://undocs.org/ar/S/PV.7103
https://undocs.org/ar/S/PV.7103
https://undocs.org/ar/S/2013/787
https://undocs.org/ar/S/2014/54
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/PV.7128
https://undocs.org/ar/S/PV.7128
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/142
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتدموات ممتتتتتتتال  ابملتتتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7153 

نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  10
2014   

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى 

م ممتتتتتال ابلفعتتتتتةة   48املعتتتتتدَّ
متتتتتتتت  نتتتتتتتتةار جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  

2127 (2013) 
(S/2014/142) 

مرةيفع نةار معدَّم م  
 )ا(ايفل أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 10
(S/2014/252) 

مجهوريتتة أفةيعيتتتا 
 الوس ى

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد  
متتتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
) رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا(، 
يفمجهورية أفةيعيا 

 )ب(الوس ى

 (2014) 2149العةار 
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7206 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  24

2014 

مجهوريتتة أفةيعيتتتا   
 الوس ى 

املمثتتتتتتتل اخلتتتتتتتاص لامتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتام ابلويا تتتتتتتتتتة يفرئتتتتتتتتتتيس 
  ثتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة 
املتكامدتة املت تداة األ  تتاا 
لتحعيتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتعةار يف 
 مجهورية أفةيعيا الوس ى

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
دمو ي امل

 )ه(
 

مجهورية أفةيعيا الوست ى،     
يفاملتتتتتتتديةة التوفي يتتتتتتتة هليئتتتتتتتة 
األمتتتتم املتحتتتتدة لدمستتتتايفاة 
  ني اجلوسني يف كني املةأة

  

S/PV.7215 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  11

2014 

 حليتتةال/ 26رستالة مؤرختة 
موجهتتتتتتة مىل  2014يونيتتتتتتت 
جمدتتتتتتس األمتتتتتت  متتتتتت  رئتتتتتتيس 

فةيتتتتتتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتتتتترباء امل تتتتتتتتتتتتتتتتي 
جبمهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى 
املورتتتتا ممتتتتال  عتتتتةار جمدتتتتس 

 (2013) 2127 األمتتتتتتتتتتت 
(S/2014/452) 

ليتوانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا    
) صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتها 
رئيستتتتتتتتتتتة جلوتتتتتتتتتتتة 

ألمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتس ا
املورتتتتتتاة ممتتتتتتال 

 2127ابلعتتةار 
(2013)) 

 

S/PV.7246 
آب/أغستتتتتتتتت س  19

2014 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 (S/2014/562الوس ى )

مجهوريتتة أفةيعيتتتا  
 الوس ى

املمثتتتتتتتل اخلتتتتتتتاص لامتتتتتتتني 
 رتتتتتتكيدة ال تتتتتتام، يفرئتتتتتتيس 

مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى 
 التا  ة لدجوة  واء السالم

املمثتل اخلتاص، 
يفرئيس  ركيدة 
مجهوريتة أفةيعيتتا 

 الوس ى

 

S/PV.7280 
  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 21

 2014أكتو ة 

مرةيفع نةار معدَّم م   
 (S/2014/745فةنسا )

 (2014) 2181العةار    
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(
S/PV.7329 

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ 9
 2014ايسمرب 

 رتتتتةي   28رستتتتالة مؤرختتتتة 
 2014األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمتتتتتتت  متتتتتتت  فةيتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء 
امل تتتتتتتتتي جبمهوريتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتا 
الوس ى املورا ممال  عتةار 

 2127جمدتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
(2013) (S/2014/762) 

يفكيتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام   
 ل مديات حفظ السالم

ليتوانيتتتتتا ) صتتتتتفتها 
رئيستتتتتتتتتتتتتتتة جلوتتتتتتتتتتتتتتتة 
جمدتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتت  
املورتتتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتتال 

 2127ابلعتتتتتتتتتتتتةار 
(2013) ،)

يفيفكيتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتدة ل مديتتات 

 حفظ السالم

 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت   
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 (S/2014/857الوس ى )
كتتتتتتتتانول   5رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 

 2014األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 
موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمتتتتتت  متتتتتت  األمتتتتتتني ال تتتتتتام 

(S/2014/870)  

     

https://undocs.org/ar/S/PV.7153
https://undocs.org/ar/S/PV.7153
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7206
https://undocs.org/ar/S/PV.7206
https://undocs.org/ar/S/PV.7215
https://undocs.org/ar/S/PV.7215
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/452
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7246
https://undocs.org/ar/S/PV.7246
https://undocs.org/ar/S/2014/562
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https://undocs.org/ar/S/PV.7329
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https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/762
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
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https://undocs.org/ar/S/2014/870


مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

21 17-03714 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتدموات ممتتتتتتتال  ابملتتتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7349 

 األيفل/كتتتتتتتتتانول  18
 2014ايسمرب 

 رتتتتةي   28رستتتتالة مؤرختتتتة 
 2014األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمتتتتتتت  متتتتتتت  فةيتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء 
امل تتتتتتتتتي جبمهوريتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتا 
الوس ى املورا ممال  عتةار 

 2127جمدتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
(2013) (S/2014/762 ) 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 (S/2014/857الوس ى )

    S/PRST/2014/28 

كتتتتتتتتانول   5رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة  
 2014األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمتتتتتت  متتتتتت  األمتتتتتتني ال تتتتتتام 

(S/2014/870) 

     

S/PV.7366 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 22

 2015يواية 

 رتتتتةي   28رستتتتالة مؤرختتتتة 
 2014األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمتتتتتتت  متتتتتتت  فةيتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء 
امل تتتتتتتتتي جبمهوريتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتا 
الوس ى املورا ممال  عتةار 

 2127جمدتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
(2013) (S/2014/762) 

مرةيفع نةار معدَّم م  
 (S/2015/43فةنسا )

 (2015) 2196العةار    
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7416 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  26

2015 

كتتتتتانول   29رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
موجهة  2015الثام/يواية 

مت  األمتني ال تام مىل رئتتيس 
 (S/2015/85األم  )جمدس 

مرةيفع نةار معدَّم م  
 (S/2015/210فةنسا )

 (2015) 2212العتتتتتتتتتتتتةار    
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(

S/PV.7424  )مغدعة(
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  8

2015 

املمثتتتتتتتل اخلتتتتتتتاص لامتتتتتتتني    
 ال ام

  

S/PV.7427 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  14

2015 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 ( S/2015/227الوس ى )
 نيستتتتتال/ 10رستتتتتالة مؤرختتتتتة 

موجهتتتتتتة متتتتتت   2015أ ةيتتتتتتل 
األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام مىل رئيستتتتتتتتتتة 

 (S/2015/248جمدس األم  )

املمثتتتتتتتل اخلتتتتتتتاص لامتتتتتتتني   
 ال ام

  املمثل اخلاص

S/PV.7434 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  28

2015 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 (S/2015/227الوس ى )
 نيستتال/ 10رستتالة مؤرختتة 

موجهتتتة متتت   2015أ ةيتتتل 
مىل رئتتتتتتتتيس األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام 

جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2015/248) 

مرةيفع نةار معدَّم م  
 )يف(ايفل أمعتتتتتتتتتتتتتتاء 10
(S/2015/290) 

مجهوريتتة أفةيعيتتتا 
 الوس ى

مجهوريتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

 (2015) 2217العتتتتتتتتتتتتةار 
تتتت  مبوجتتتتب  15-0-0 )اختخ

 الفصل السا ع(
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https://undocs.org/ar/S/2015/290
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتدموات ممتتتتتتتال  ابملتتتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7500 

آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س  5
2015 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 (S/2015/576الوس ى )

مجهوريتتة أفةيعيتتتا  
 الوس ى

املمثتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتتني 
ال ام، يفممثل رئيس  رتكيدة 
مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى 
 التا  ة لدجوة  واء السالم

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال يتتع املتتتدمو ي  مج
 39 ابملااة

 

S/PV.7537 
  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 20

 2015أكتو ة 

     S/PRST/2015/17 

S/PV.7578 
 كتتتتتتتتتانول األيفل/ 14

 2015ايسمرب 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 ( S/2015/918الوس ى )
كتتتتتانول   10رستتتتتالة مؤرختتتتتة 

 2015األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 
موجهتتتتة متتتتت  األمتتتتني ال تتتتتام 
مىل رئيستتتتتتتة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

(S/2015/943) 

يفكيتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام   
 ل مديات حفظ السالم

ليتوانيتا ) صتتفتها 
رئيستتتتتتتتتتتتتة جلوتتتتتتتتتتتتتة 
جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت  
املورتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال 

 2127ابلعتتتتتتةار 
(2013) ،)

يفيفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتم 
 املتحدة

 

 
  كدم ممثل  راا ابسم اجلمامة ا نتصااية لديفل يفسط أفةيعيا.  )أ( 
 يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالتكامل األفةيعي يفالفةنكوفونية يفمواقي مجهورية أفةيعيا الوس ى يف اخلارأ.مثَّل مجهورية أفةيعيا الوس ى  )ب( 
 أسرتاليا، يف راا، يفمجهورية كوراي، يفريفاندا، يفشيدي، يففةنسا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفاملمدكة املتحدة، يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة.  )أ( 
 ورية كوراي، يفريفاندا، يففةنسا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفاملمدكة املتحدة، يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة. األرال، يفأسرتاليا، يفمجه )ا( 
 مثَّل مجهورية أفةيعيا الوس ى يفزيةذا لدصحة ال امة يفالرؤيفل ا جتمامية يفالرؤيفل اجلوسانية يفال مل اإلنسام.  )ه( 
 يففةنسا، يفليتوانيا، يفاملمدكة املتحدة، يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة.األرال، يفمس انيا، يفأنغو ، يف راا، يفشيدي،  )يف( 

  
 بيساو -احلالة يف غينيا  - 8

خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم  مثام جدستات  
 يستتتتتتتايف يفاختتتتتتتت  ثالثتتتتتتتة نتتتتتتتةارات. يفمبوجتتتتتتتب  -مت دعتتتتتتتة ابحلالتتتتتتتة يف غيويتتتتتتتا 

 ،(2015) 2203يف  (2014) 2186يف  (2014) 2157 العتتتتةارات
ل وتتتاء الستتتالم يف اجملدتتتس يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل  جتتتدَّا
ثال  مةات لفرتات ثالثة أشهة يفستة أشهة يفسوة  (26) يسايف -غيويا 

 2015آذار/متتتارس  1يفاحتتتدة، مدتتتى التتتتوايل. يفكتتتال آختتتة  ديتتتد متتت  
 .(27)2016ش اط/فرباية  29حز 

، استمع اجملدس مىل محاقة 2015يف  2014يفخالل مامي  
 يستايف يفرئتيس  رتكيدة  -ندمها املمثل اخلتاص لامتني ال تام يف غيويتا 

__________ 

لالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة  (26) 
 يستتتايف، انظتتتة اجلتتتلء ال اشتتتة، العستتتم  -كامتتتل ل وتتتاء الستتتالم يف غيويتتتا املت

 “. ال  ثات السياسية يف  ثات  واء السالم”الثام، 
 . 1، الفعةة (2015) 2203العةار  (27) 

 يستايف التا  تة لدجوتة  وتتاء الستالم، يف متا يت دتق اب نتدتتاابت  -غيويتا 
، يفالصتتتتتتتتتتت وابت املؤسستتتتتتتتتتتية 2014الةائستتتتتتتتتتتية يفالترتتتتتتتتتتتةي ية يف متتتتتتتتتتتام 

 نتصتتتااية التتتيت يفاجههتتتا ال دتتتد يف مةحدتتتة خةيفجتتتت متتت  يفا جتماميتتتة يفا
الوتتلاع، يفاحلاجتتة مىل استتتمةار التتتلام اجملتمتتع التتديفيل، يف  ستتيما اجلهتتات 
املافتتة. يفجتتةت مجيتتع املوانرتتات املوضتتومية لدمجدتتس  رتتال احلالتتة يف 

 يسايف خالل املرايفرات، يفكال الرتكيل الةئيستي مدتى استت ااة  -غيويا 
ال دتتتتد استتتتتوااا  مدتتتتى يفجتتتتت التحديتتتتد مىل مجتتتتةاء الوظتتتتام الدستتتتتوري يف 

انتدتتتتاابت  جحتتتتتة. يفلدتتتتت املستتتتتائل اهلامتتتتتة األختتتتةى التتتتتيت نونرتتتتتت 
مصالح يف  ليل مؤسسات الديفلتة، يفاحلاجتة مىل حتوار سياستي شتامل، 

ا نتصتتااية، يفمكافحتتة اإلفتتالت متت  ال عتتاب  -يفالتوميتتة ا جتماميتتة 
 .(28)يفا جتار ابملددرات

__________ 

األم  مىل اجلم ية ال امة، انظة التعةيةي  السوويني الد ي  ندمهما جمدس  (28) 
(A/69/2  و يف 71مىل  67، املعدمتتتتة، يفالفعتتتتةات متتتتA/70/2 ،املعدمتتتتة ،

 (. 40مىل  38يفالفعةات م  

https://undocs.org/ar/S/PV.7500
https://undocs.org/ar/S/PV.7500
https://undocs.org/ar/S/2015/576
https://undocs.org/ar/S/PV.7537
https://undocs.org/ar/S/PV.7537
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/ar/S/PV.7578
https://undocs.org/ar/S/PV.7578
https://undocs.org/ar/S/2015/918
https://undocs.org/ar/S/2015/943
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/A/69/2
https://undocs.org/ar/A/70/2


مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

23 17-03714 

 

 2048يفيف ما يت دق  وظام اجللاءات املفتةيفت مبوجتب العتةار  
، امتا اجملدتتس املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام يفرئتتيس مكتتتب (29)(2012)

 يستتتتايف مىل مقتتتتالع  -األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتتل ل وتتتتاء الستتتتالم يف غيويتتتتا 
مدتتتتتتتى مجيتتتتتتتتع ، (30)(2012) 2048الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار 

__________ 

ت املت دعتتتتتة لالقتتتتالع مدتتتتى مليتتتتتد متتتت  امل دومتتتتات  رتتتتتال  تتتتدا   اجلتتتتلاءا (29) 
التتتتتدا   التتتتيت ” يستتتتايف، انظتتتتة اجلتتتتلء الستتتتا ع، العستتتتم الثالتتتتث،  -  غيويتتتتا

 “. م  امليثاق 41 ت دب استددام العوة املسدحة، يففعا  لدمااة   
لالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  امل دومتتتات  رتتتال جلوتتتة جمدتتتس األمتتت  املورتتتاة  (30) 

 يستتتتتايف، انظتتتتتة اجلتتتتتلء  - رتتتتتال غيويتتتتتا  (2012) 2048ممتتتتتال  ابلعتتتتتةار 
 ابء. -التاسع، العسم األيفل

أمستتتاء األفتتتةاا التتت ي  استتتتوفوا امل تتتاي  امل دومتتتات ذات الصتتتدة، يف  ستتتيما 
 2048متت  العتتةار  7يفاملتت كورة ابلتفصتتيل يف الفعتتةة  6امل يوتتة يف الفعتتةة 

اجملدتتتتتتتتتتتس  ، نتتتتتتتتتتتةر(2015) 2203. يفمبوجتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتةار (31)(2012)
 العةار. است ةات  دا   اجللاءات   د س  ة أشهة م  اختاذ ذ ا

__________ 

 .9، الفعةة (2014) 2186و يفالعةار 9، الفعةة (2014) 2157العةار  (31) 

  
 بيساو -ات: احلالة يف غينيا اجللس

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول ذايفغ   39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7121 

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  26
2014 

 عةيتة األمتني ال تام مت  ممتااة 
مرستتتتتتتتتاء الوظتتتتتتتتتتام الدستتتتتتتتتتتوري 

  يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايف -غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  يف
(S/2014/105) 

 يستتايف  -غيويتتا  
يفكتتتتتوت ايفتتتتتوار 

 يفموزام يق

املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني 
 يستتتتتايف  -ال تتتتتام لغيويتتتتتا 

يفرئتتتتيس مكتتتتتب األمتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتتتتتتتل 

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتالم يف  ل وتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
، )أ( يستتتتتتتتتتتتتتايف -غيويتتتتتتتتتتتتتا 

 يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتكيدة 
التا  تتتتة  يستتتتايف  -غيويتتتتا 

 لدجوة  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدمو ي 

 )ب(
 

S/PV.7177 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  19

2014 

 عةيتة األمتني ال تام مت  ممتااة 
الدستتتتتتتتتتتوري مرستتتتتتتتتاء الوظتتتتتتتتتتام 

  يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايف -غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  يف
(S/2014/332 ) 

 عةيتتتتتتتتة األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  
 يستايف  -الت ورات يف غيويا 

يفأنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتتل ل وتتتتتتتتتتتاء 

  يستتتتتايف -الستتتتتالم يف غيويتتتتتا 
(S/2014/333) 

 يستتايف  - غيويتتا 
 يفموزام يق

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
، )أ(لامتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتام

يفرئتتتتتتتتتتتتتتتيس  رتتتتتتتتتتتتتتتكيدة 
 يستتتتتتتتتتتتتتتتايف  - غيويتتتتتتتتتتتتتتتتا

التا  تتتتتتة لدجوتتتتتتة  وتتتتتتاء 
 السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدمو ي 

 )أ(
 

S/PV.7187  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  29

2014 

 عةيتة األمتني ال تام مت  ممتااة 
مرستتتتتاء الوظتتتتتام الدستتتتتتوري يف 

  يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايف -غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
(S/2014/332) 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
  يستايف -غيويتا الت ورات يف 

يفأنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتتل ل وتتتتتتتتتتتاء 

  يستتتتتايف -الستتتتتالم يف غيويتتتتتا 
(S/2014/333) 

م متت    رتتاا مرتتةيفع نتتةار معتتدَّ
يفريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا يفنيجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اي 

(S/2014/374) 

 (2014) 2157العتتتتةار    
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7121
https://undocs.org/ar/S/PV.7121
https://undocs.org/ar/S/2014/105
https://undocs.org/ar/S/PV.7177
https://undocs.org/ar/S/PV.7177
https://undocs.org/ar/S/2014/332
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول ذايفغ   39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7315 

  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 18
 2014نوفمرب 

 رتتتتتةي   11رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
 2014الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب 

موجهتتتتتة متتتتت  األمتتتتتني ال تتتتتام 
مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  

(S/2014/805) 

ليرتيت  - يمتور  
 يفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

  يسايف -يفغيويا 

املمثتتل اخلتتاص لامتتني 
يفرئتتيس  رتتكيدة  ال تام،
 يستتايف التا  تتة  -غيويتتا 

 لدجوة  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدمو ي 

 )ا(
 

S/PV.7321 
  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 25

 2014نوفمرب 

 رتتتتتةي   11رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
 2014الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب 

موجهتتتتتة متتتتت  األمتتتتتني ال تتتتتام 
مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  

(S/2014/805) 

م مت   رتاا،  مرةيفع نةار معدَّ
يفريفاندا، يففةنسا، يفلكستمربغ، 
يفليتوانيتتتتا، يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة، 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2014/842) 

 (2014) 2186العةار    
15-0-0 

S/PV.7376 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  5

2015 

 عةيتتتتتتتتة األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  
 يستايف  -الت ورات يف غيويا 

يفأنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتتل ل وتتتتتتتتتتتاء 

 يستتتتتايف  -الستتتتتالم يف غيويتتتتتا 
(S/2015/37) 

ليرتيت  - يمتور  
 يفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

  يسايف -يفغيويا 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 

  رتتتتتتتتتتتتتتتكيدة  يفرئتتتتتتتتتتتتتتتيس
 يستتتتتتتتتتتتتتتتايف  -غيويتتتتتتتتتتتتتتتتا 

التا  تتتتتتة لدجوتتتتتتة  وتتتتتتاء 
 السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدمو ي 

 )ه(
 

S/PV.7385 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  18

2015 

ال تتتتتتتام متتتتتتت   عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني 
 -الت تتتتتتتتتتتتتتتتورات يف غيويتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 يستتتتتتتتايف يفأنرتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل 
 -ل وتتتتتتاء الستتتتتتالم يف غيويتتتتتتا 

 (S/2015/37 يسايف )

م متتتتتتتتتت  مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةا ر معتتتتتتتتتتدَّ
 )يف(ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   13
(S/2015/114) 

معو يفاحتد   
متتت  أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 )نيج اي(

 (2015) 2203العةار 
15-0-0 

S/PV.7514 
آب/أغستتتتتتتتت س  28

2015 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
التعتتتتتتتتتدم احملتتتتتتتتتةز يف حتعيتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتعةار يفممتتتتتتااة ال متتتتتتل 
ابلوظتتتتتتتتتتتتتتتتام الدستتتتتتتتتتتتتتتتتوري يف 

 يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايف  - غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
(S/2015/619) 

ليرتيت  - يمتور  
يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغال 

  يسايف -يفغيويا 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامني ال ام، يفرئيس 
 - رتتتتتتتتتتتتكيدة غيويتتتتتتتتتتتتا 

 يستتايف التا  تتة لدجوتتتة 
  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 )ز(املدموي 

 

 عةيتتتتتتتتة األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت   
 يستايف  -الت ورات يف غيويا 

مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم يفأنرتتتتتتتتتتت ة 
املتحتتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتتل ل وتتتتتتتتتتتاء 

 يستتتتتايف  -الستتتتتالم يف غيويتتتتتا 
(S/2015/626) 

     

 
 شارك املمثل اخلاص يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م   يسايف. )أ( 
اجلمامتتتة ا نتصتتتااية لتتديفل غتتتةب أفةيعيتتتاو يف كدتتم ممثتتتل موزام يتتتق ابستتم مجامتتتة ال دتتتدال  كدتتم ممثتتتل كتتوت ايفتتتوار ابستتتم التتديفل األمعتتتاء اخلمتتتس مرتتةة يف  )ب( 

 ابلرب غالية. الواقعة
  كدم ممثل موزام يق ابسم مجامة ال ددال الواقعة ابلرب غالية. )أ( 
 يسايف رئتيُس يفزرائهتاو يفمثَّتل  -غةب أفةيعياو يفمثَّل غيويا  مثَّل غا  يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالتكامل اإلنديمي ال ي  كدم ابسم اجلمامة ا نتصااية لديفل )ا( 

 ليريت يفزية الديفلة يفالرؤيفل اخلارجية ال ي  كدم ابسم مجامة ال ددال الواقعة ابلدغة الرب غالية. -  يمور
 ل ددال الواقعة ابلرب غالية.ليريت ابسم مجامة ا - كدم ممث ل غا  ابسم اجلمامة ا نتصااية لديفل غةب أفةيعياو يف كدم ممثل  يمور  )ه( 
ال وليفاريتتتتة(، يفليتوانيتتتتا، يفمتتتتاليلاي، يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة، يفنيجتتتت اي، يفنيوزيدوتتتتدا،  -األرال، يفمستتتت انيا، يفأنغتتتتو ، يف رتتتتاا، يفشتتتتيدي، يففةنستتتتا، يففوتتتتليفيال )مجهوريتتتتة  )يف( 

 يفالو ايت املتحدة. 
 ليريت ابسم مجامة ال ددال الواقعة ابلرب غالية. -ةيعياو يف كدم ممثل  يمور  كدم ممث ل السوغال ابسم اجلمامة ا نتصااية لديفل غةب أف )ز( 

https://undocs.org/ar/S/PV.7315
https://undocs.org/ar/S/PV.7315
https://undocs.org/ar/S/2014/805
https://undocs.org/ar/S/PV.7321
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 احلالة يف كوت ديفوار - 9
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم  اثويت مرتةة  

جدستتتتة يف متتتتا يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف كتتتتوت ايفتتتتوار، متتتت   يوهتتتتا جدستتتتتال 
املسااة  عوات يفأفةاا شةقة، يفاختت  أر  تة نتةارات  مغدعتال مع ال ددال

مبوجتتتتب الفصتتتتل الستتتتا ع متتتت  امليثتتتتاق. يفيفاصتتتتل اجملدتتتتس الرتكيتتتتل مدتتتتى 
الت ورات السياسية يف كوت ايفوار يف جما ت نلع السالح يفالتسةيح 
يفممتااة اإلامتاأو يفمصتتالح ن تاع األمت و يفاملصتتاحلة الوقويتة يفاألممتتال 

 2015 رةي  األيفل/أكتتو ة  25ة يف التحع ية لالنتداابت الةائسي
يفمجةائهتتتتاو يفكتتتت لك التتتتديفر يفالو يتتتتة اهلتتتتامني ل مديتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف  

 .(32)كوت ايفوار
يفمتتتتتتتتدَّا اجملدتتتتتتتتس متتتتتتتتة ني يف يتتتتتتتتة ممديتتتتتتتتة األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يف   

، يففعتتتا  لدتوصتتتيات (33)ايفتتتوار يفالعتتتوات الفةنستتتية التتتيت  تتتدممها كتتتوت
. يفختتالل الفتتترتة نيتتد ا ستتتت ةات، (34)التتواراة يف  عةيتتةي األمتتتني ال تتام

يفاصل اجملدس ختفيض ال وصة ال سكةي لد مدية، يفأكد ملمت مدى أل 
يوظتتتة يف مواصتتتدة ختفيعتتتت متتتع ممكانيتتتة مهنتتتاء ال  ثتتتة   تتتد ا نتدتتتاابت 

حستتتتب األيفضتتتتاع األمويتتتتة  2015  األيفل/أكتتتتتو ة الةائستتتتية يف  رتتتتةي
مدى أرت الوانع يفندرة حكومة كوت ايفوار مدتى  تويل التديفر األمتي 

__________ 

لالقتتتتتالع مدتتتتتى مليتتتتتد متتتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  يف يتتتتتتة ممديتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتتدة يف   (32) 
   “.ممديات حفظ السالم”ايفوار، انظة اجللء ال اشة، العسم األيفل،  كوت

 . (2015) 2226يف  (2014) 2162العةارال  (33) 
 (34) S/2014/342  يفS/2015/320 . 

التت ي  عتتوم  تتت ال  ثتتة، يفامتترتف يف الونتتت ذا تتت أبايتتة ممتتااة  رتتكيل 
الوجوا ال سكةي ل مدية األمم املتحتدة يف املوتاقق الرتديدة اخل تورة. 

ة الةا السةيع املوراة ممتال ابلعتةار يفرحب اجملدس ابلتف يل الكامل لعو 
متتتت  أجتتتتل  وفيتتتت  يف يتتتتة ممديتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف   (2014) 2162

 كوت ايفوار.
يفجدَّا اجملدتس متة ني  تدا   اجلتلاءات، يفنتام  ت تديدها، يفمتدَّا  

. يفرفتع اجملدتس جلئيتا  حظتة األستدحة يفنتةر (35)اخلرباء مة ني يف ية فةيق
أل  وريتتد امل تتدات غتت  الفتاكتتة يف تتوف  أي مستتامدة  عويتتة أيف  تتدريب 

يفواريتة مت  استت مال مسامدة مالية، هبدف  كني نوات األمت  اإل أيف
العتتتوة ابلعتتتدر املالئتتتم يفاملتواستتتب فعتتتط يف ستتتياق حفتتتظ الوظتتتام ال تتتام، 

يدلمتتتتت   تتتتد اإل  عتتتتدمي مخ تتتتار مىل الدجوتتتتة املورتتتتاة ممتتتتال ابلعتتتتةار   
ايفلة  . يفأهنى اجملدس التدا   اليت حتظة مدى أي(36)(2004) 1572

(37)است اا املاس اخلام جبميع أنوامت م  كوت ايفوار
 . 

__________ 

. يفلالقتتتتتالع مدتتتتتى مليتتتتتد (2015) 2219يف  (2014) 2153العتتتتتةارال  (35) 
لء متت  امل دومتتات  رتتال  تتدا   اجلتتلاءات املت دعتتة  كتتوت ايفتتوار، انظتتة اجلتت

التتتتتتدا   التتتتتيت    ت دتتتتتب استتتتتتددام العتتتتتوات ”الستتتتتا ع، العستتتتتم الثالتتتتتث، 
يفلالقتتتتتالع مدتتتتتى مليتتتتتد متتتتت  “. متتتتت  امليثتتتتتاق 41املستتتتتدحة، يففعتتتتتا  لدمتتتتتااة 

املت دعتتتة  (2004) 1572امل دومتتات  رتتتال الدجوتتة املورتتتاة ممتتال ابلعتتتةار 
 ابء. -يفيف ية فةيق اخلرباء، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل  كوت ايفوار

 . (2015) 2219يف  (2014) 2153العةارال  (36) 
 . 13، الفعةة (2014) 2153العةار  (37) 

 
 ديفوار كوت يف احلالة اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7102 
 الثتتتتتتام/ كتتتتتتانول 27
 2014 يواية

 يفالثالثتتتتتتتول الثالتتتتتتتث التعةيتتتتتتتة
 ممديتتتتتة متتتتت  ال تتتتتام لامتتتتتني

 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
 ايفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت

(S/2013/761) 

 اخلاصتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتة ايفوار كوت 
 يف ال تتتتتتتام  لامتتتتتتتني
 ايفتتتتتتتتتتتتوار كتتتتتتتتتتتتوت

 ممديتتتتتتتتتتتة يفرئيستتتتتتتتتتتة 
 يف املتحتتتتدة األمتتتتم
 ايفوار كوت

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
 ايفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار،
 يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 اخلاصة

 

S/PV.7163 
 نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 29

2014 
 نيستتتال/ 14 مؤرختتتة رستتتالة
 مىل موجهتتتتتتة 2014 أ ةيتتتتتتل
 متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس رئتتتتتتيس
 جمدتتتتتس جلوتتتتتة رئتتتتتيس  ئتتتتتتب

 ممتتتتتتتتتتتتتتال املورتتتتتتتتتتتتتتاة األمتتتتتتتتتتتتت 
 (2004) 1572 ابلعتتتتتتتتتةار
 ايفتتتتتتتتتتتتتوار كتتتتتتتتتتتتتوت  رتتتتتتتتتتتتتال

(S/2014/266) 

م نتتةار مرتتةيفع  ريفانتتدا، متت  معتتدَّ
 يفاملمدكتتتتتتتة يفنيجتتتتتتت اي، يففةنستتتتتتتا،
 (S/2014/303) املتحدة

 يفاحتتتتتتد معتتتتتتو  ايفوار كوت
 أمعتتتتتتتتاء متتتتتتتت 

 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 )التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(،

 ايفوار يفكوت

 (2014) 2153 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

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

 ممال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7195 )مغدعة( 

 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 9
2014 

 اخلاصتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتة   
  ال ام لامني

  

S/PV.7197 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 16

2014 

 يفالثالثتتتتتتتتتتتول الةا تتتتتتتتتتع التعةيتتتتتتتتتتة
 ممديتتتتتتة متتتتتت  ال تتتتتتام لامتتتتتتني

 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
 (S/2014/342) ايفوار كوت

 اخلاصتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتة ايفوار كوت 
 ال ام لامني

 ايفوار، كوت
 يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 اخلاصة

 

S/PV.7207 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 25

2014 

 يفالثالثتتتتتتتتتول الةا تتتتتتتتتع التعةيتتتتتتتتتة
 ممديتتتتتة متتتتت  ال تتتتتام لامتتتتتني

 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
 (S/2014/342) ايفوار كوت

م نتتةار مرتتةيفع  فةنستتا، متت  معتتدَّ
 التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة، املمدكتتتتتتتتتة
 (S/2014/430) املتحدة

 (2014) 2162 العتتتتتتتتتتتتةار   ايفوار كوت
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

S/PV.7292 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتةي  29

 2014 أكتو ة

  رتتتتتةي  10 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 2014 األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة

 جمدتتتتتتس يسرئتتتتتت مىل موجهتتتتتتة
 جلوتتتتتتتتة رئتتتتتتتتيس متتتتتتتت  األمتتتتتتتت 
 ممتتال املورتتاة األمتت  جمدتتس

 (2004) 1572 ابلعتتتتتتتتتةار
 ايفتتتتتتتتتتتتتوار كتتتتتتتتتتتتتوت  رتتتتتتتتتتتتتال

(S/2014/729) 

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي   
 ) صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتها

 الدجوتتتة رئيستتتة
 ممتتتال املورتتتاة

 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار
1572 

(2004)) 

 

S/PV.7358، 
 الثتتتتتتام/ كتتتتتتانول 13
 2015 يواية

 اخلتتتتتتتتامس املةحدتتتتتتتي التعةيتتتتتتتة
 متت  ال تتام لامتتني يفالثالثتتول
 يف املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم ممديتتتتتتتة

 ايفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
(S/2014/892)  

 اخلاصتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتة ايفوار كوت 
 ال ام لامني

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي
 ) صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتها

 الدجوتتتتتة رئيستتتتتة
 ممتتتتتال املورتتتتتاة

 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار
1572 

(2004)،) 
 ايفتوار، يفكتوت

 يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 اخلاصة

 

S/PV.7431 
 نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 22

2015 

 نيستتتتتتال/ 13 مؤرختتتتتتة رستتتتتالة
 مىل موجهتتتتتتتتتتة 2015 أ ةيتتتتتتتتتتل
 متتتتتتتت  األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس
 األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس جلوتتتتتتتة رئتتتتتتتيس

 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتةار ممتتتتتتتتتتتتتتتال املورتتتتتتتتتتتتتتتاة
  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال (2004) 1572

 ايفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
(S/2015/252) 

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي  ايفوار كوت 
 ) صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتها

 الدجوتتتة رئيستتتة
 ممتتتال املورتتتاة

 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار
1572 

(2004)،) 
 ايفوار يفكوت

 

S/PV.7436 
 نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 28

2015 

 نيستتتتتتال/ 13 مؤرختتتتتتة رستتتتتالة
 مىل موجهتتتتتتتتتتة 2015 أ ةيتتتتتتتتتتل
 متتتتتتتت  األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس
 األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس جلوتتتتتتتة رئتتتتتتتيس

 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتةار ممتتتتتتتتتتتتتتتال املورتتتتتتتتتتتتتتتاة
  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال (2004) 1572
 (S/2015/252) ايفوار كوت

م نتتتةار مرتتتةيفع  فةنستتتا متتت  معتتتدَّ
(S/2015/288) 

 (2015) 2219 العةار ايفوار كوت  ايفوار كوت
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

S/PV.7454 )مغدعة( 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 3

2015 

 اخلاصتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتة   
  ال ام لامني
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7459 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 9

2015 

 الستتتتتتتااس املةحدتتتتتتتي التعةيتتتتتتتة
 متت  ال تتام لامتتني يفالثالثتتول
 يف املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم ممديتتتتتتتة

 ايفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
(S/2015/320) 

 اخلاصتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتة ايفوار كوت 
 ال ام لامني

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
 ايفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار،
 يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 اخلاصة

 

S/PV.7471 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 25

2015 

 الستتتتتتتااس املةحدتتتتتتتي التعةيتتتتتتتة
 متت  ال تتام لامتتني يفالثالثتتول
 يف املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم ممديتتتتتتتة

 ايفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
(S/2015/320) 

م نتتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتتتدَّ
 )أ(معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 12
( S/2015/471) 

 (2015) 2226 العتتتتتتتتتتتتةار ايفوار كوت  ايفوار كوت
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

 
 يفأيةلوتتتدا ال ظمتتى لربي انيتتتا املتحتتدة يفاملمدكتتتة يفمتتاليلاي، يفليتوانيتتتا، ال وليفاريتتة(، - )مجهوريتتتة يففوتتليفيال يففةنستتتا، يفشتتيدي، يف رتتتاا، يفأنغتتو ، يفمستت انيا، األرال، )أ( 

 األمةيكية. املتحدة يفالو ايت يفنيج اي، الرمالية،
  

 أفريقيا وسط منطقة - 10
 أر تتتتتع األمتتتتت  جمدتتتتتس معتتتتتد ا ستتتتتت ةات، نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل 
 مو عتتة يف ابحلالتتة يت دتتق فيمتتا رائستتية  يتتا ت ثالثتتة يفأصتتدر جدستتات

 أفةيعيا. يفسط
 يفامتتداا الوست ى أفةيعيا مجهورية يف املستمةة األزمة ظل يفيف 

 متت  اإلرذتتاب يرتتكدت التت ي اخل تتة مدتتى اجملدتتس ركتتل اإلنديمتتي، أثةذتتا
  دتتدال يف حتتةام  وكتتو جلمامتتة اإلرذا يتتة األنرتت ة ن تتاق ا ستتاع ختتالل
 يفاجلتةائم احلةب يفجةائم اهلجمات اجملدس يفأاال اإلنديمية. ايفل املو عة
 ايفل املو عتتتة يف لدمعايفمتتتة التتتةب جتتتي  ية ك هتتتا التتتيت اإلنستتتانية ضتتتد

 اإلنديمي املتحدة األمم مكتب ايفر مدى أيعا   اجملدس يفركل اإلنديمية.
 التصتتدي يف املو عتة يف األختةى املتحتدة األمتم يف  ثتات أفةيعيتا لوستط

 غيويتتتتتتتا خدتتتتتتتي  يف ال حتتتتتتتةي األمتتتتتتت  يفان تتتتتتتدام املستتتتتتتدحة، لدجمامتتتتتتتات
 يف الوقويتتتتتة لدحتتتتتديفا ال تتتتتا ةة املوظمتتتتتة يفاجلةميتتتتتة يفاإلرذتتتتتاب يفالعةصتتتتتوة،

 ضتتتتد التتتديفيل التوستتتتيق حتستتتني مىل يفستتتت يا   .(38)اإلنديميتتتة ايفل املو عتتتة
__________ 

 (38) S/PRST/2014/8 و يفS/PRST/2014/25 و يفS/PRST/2015/12 . 

 اإلنديمتتي املتحتتدة األمتتم مكتتتبَ  اجملدتتسُ  امتتا لدمعايفمتتة، التتةب جتتي 
 املتحتتدة األمتتم كيتتا ت يفستتائة املتحتتدة األمتتم يف  ثتتات أفةيعيتتا لوستتط
 املتحتتتدة األمتتتم استتترتا يجية  وفيتت  امتتتم مىل املو عتتتة يف املوجتتتواة امل ويتتة

 املوظمتتتتتتتات   تتتتتتت هلا التتتتتتتيت التوستتتتتتتيق جهتتتتتتتوا  عتتتتتتتوة يفشتتتتتتتجع اإلنديميتتتتتتتة،
 مدتى 2015 متام يف اجملدتس ركتل ذلتك، مىل يفابإلضافة .(39)اإلنديمية
 متتتدة  تتتس يفالتتتيت ا نتدا يتتتة التتتديفرات متتت  الوامجتتتة السياستتتية التتتتو ةات
  أفةيعيا. يفسط يف  ددال

 األمتتتتتم مكتتتتتتب يف يتتتتتة  ديتتتتتد مت ا ستتتتتت ةات، نيتتتتتد الفتتتتترتة يفختتتتتالل 
 ثتتتتتتال  ملتتتتتتدة 2015  وز/يوليتتتتتتت 21 يف أفةيعيتتتتتتا لوستتتتتتط اإلنديمتتتتتتي املتحتتتتتتدة
 ،2018 آب/أغستتت س 31 مىل 2015 آب/أغستتت س 31 متتت  ستتتووات،
 .(40)ال ام األمني مىل األم  جمدس رئيس م  موجهة رسالة مبوجب

__________ 

 (39) S/PRST/2015/12 . 
 (40) S/2015/555. 

 
 أفريقيا وسط منطقة اجللسات:

 جلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتةا حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتتتال   التتتتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7171 
 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 12

2014 
 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة

 األمتتتتتتتتتتتتم مكتتتتتتتتتتتتتب أنرتتتتتتتتتتتت ة
 لوستتتتتتط اإلنديمتتتتتتي املتحتتتتتتدة
 املوتتتتتتتتتتتتتتاقق يفمتتتتتتتتتتتتت  أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا
 التتتتةب جتتتتي  متتتت  املتعتتتتةرة
 (S/2014/319) لدمعايفمة

 اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتتل  
  يفرئيس ال ام لامني

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم مكتتتتتتتتتتتتتتتتتب
 اإلنديمتتتتتتتي املتحتتتتتتتدة
 أفةيعيا لوسط

 مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 اخلاص

S/PRST/2014/8 
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 جلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتةا حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتتتال   التتتتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7334 
 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 10

 2014 ايسمرب

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 األمتتتتتتتتتتتتم مكتتتتتتتتتتتتتب أنرتتتتتتتتتتتت ة
 يفستتط يف اإلنديمتتي املتحتتدة
 املوتتتتتتتتتتتتتتاقق يفمتتتتتتتتتتتتت  أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا
 التتتتةب جتتتتي  متتتت  املتعتتتتةرة
 (S/2014/812) لدمعايفمة

 اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتتل  
 ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، لامتتتتتتتتتتتتتتتني
 اخلتتتتتتتتاص يفامل  تتتتتتتتو 
 األفةيعتتتتتتتتتي لالحتتتتتتتتتتاا

 جتي  مبستالة امل ي
 لدمعايفمة الةب

 املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 اخلتتتتتتتتتتتتتاص،
 يفامل  تتتتتتتتتو 

 اخلاص

S/PRST/2014/25 

S/PV.7461 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 11

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 أفةيعيتتتتتتتتتا يفستتتتتتتتتط يف احلالتتتتتتتتتة
 األمتتم مكتتتب أنرتت ة يفمتت 

 لوستتتتتتط اإلنديمتتتتتتي املتحتتتتتتدة
 (S/2015/339) أفةيعيا

 اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتتل  
 ال ام لامني

 املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 اخلاص

S/PRST/2015/12 

S/PV.7572 
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 8

 2015 ايسمرب

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 أفةيعيتتتتتتتتتا يفستتتتتتتتتط يف احلالتتتتتتتتتة
 األمتتم مكتتتب أنرتت ة يفمتت 

 لوستتتتتتط اإلنديمتتتتتتي املتحتتتتتتدة
 (S/2015/914) أفةيعيا

 اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتتل  
 ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، لامتتتتتتتتتتتتتتتني
 اخلتتتتتتتتاص يفامل  تتتتتتتتو 
 األفةيعتتتتتتتتتي لالحتتتتتتتتتتاا

 جتي  مبستالة امل ي
 لدمعايفمة الةب

 املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 اخلتتتتتتتتتتتتتاص،
 يفامل  تتتتتتتتتو 

 اخلاص
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 جدستة، 46 األمت  جمدس معد ا ست ةات، نيد الفرتة خالل 
 يفاختتتت   عتتتوات، املستتتااة ال دتتتدال متتتع مغدعتتتة جدستتتات مختتتس  يوهتتتا متتت 
 يفجوتتوب ابلستتواال يت دتتق متتا يف رائستتية  يتتا ت أر  تتة يفأصتتدر نتتةارا   16

 يفاألمتم األفةيعتي لالحتتاا املدتد تة ال مديتة يف يتة اجملدتس يفمتدَّا السواال.
 األمتم يفنوة السواال، جووب يف املتحدة األمم يف  ثة اارفور، يف املتحدة
 مدتتى جتتلاءات  تتدا   اجملدتتس يففتتةت .(41)أل يتتي املؤنتتتة األمويتتة املتحتتدة
 يتتدممها الستتواال، جبوتتوب م ويتتة جديتتدة جلوتتة يفأنرتتا الستتواال جوتتوب
 ممتال املورتاة الدجوتة يستامد ال ي اخلرباء فةيق يف ية يفمدا خرباء، فةيق

  .(42)السواال  رال (2005) 1591 ابلعةار
 ممديتات ماارة ممثدتو نتدمها محاقات مدة مىل اجملدس يفاستمع 

 يفاألمتتتتم األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا  تتتتني املرتتتترتك اخلتتتتاص يفاملمثتتتتل الستتتتالم حفتتتتظ
 يفاألمتم األفةيعتي لالحتتاا املدتد تة ال مديتة يفرئتيس  تدارفور امل تي املتحدة

__________ 

لالقالع مدى مليد م  امل دومات م  يف ايت كل م  ال مدية املدتد تة  (41) 
حتتتتتاا األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف اارفتتتتور، يف  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف لال

جوتتوب الستتواال، يفنتتوة األمتتم املتحتتدة األمويتتة املؤنتتتة أل يتتي، انظتتة اجلتتلء 
 “. ممديات حفظ السالم”ال اشة، العسم األيفل، 

فيما يت دق ابلتدا   اجللائية املفةيفضتة مدتى جوتوب الستواال، انظتة اجلتلء  (42) 
التتتتتدا   التتتتيت    ت دتتتتب استتتتتددام العتتتتوات ”الستتتتا ع، العستتتتم الثالتتتتث، 
يفلالقتتتتالع مدتتتتى مليتتتتد متتتت  “. متتتت  امليثتتتتاق 41املستتتتدحة، يففعتتتتا  لدمتتتتااة 

 رتتتال  (2005) 1591امل دومتتتات متتت  الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 
 رتال جوتوب  (2015) 2206السواال يفالدجوتة املورتاة ممتال ابلعتةار 

 ابء. -السواال يففةيق خرباء كل موهما، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل

 ثتتتتال  يفيف ال  ثتتتتة. يفممتتتتل اارفتتتتور يف احلالتتتتة  رتتتتال اارفتتتتور يف املتحتتتتدة
 محاقتتات الديفليتتة اجلوائيتتة لدمحكمتتة ال امتتة املدميتتة نتتدمت مواستت ات،

 يف احلالتتتة اجملدتتتس مليهتتتا أحتتتال أل موتتت  احملكمتتتة أنرتتت ة متتت  اجملدتتتس مىل
 كتتانول يف نتتدمتها التتيت الثانيتتة اإلحاقتتة يفأثوتتاء .2005 متتام يف اارفتتور

 يت دتق متا يف  عتدم محتةاز متدم مىل أشتارت يفمذ ،2014 األيفل/ايسمرب
   تتتتترتت التتتتتيت يفال ع تتتتتات اارفتتتتتور يف هبتتتتتم املرتتتتتت ت مدتتتتتى العتتتتت ض إبلعتتتتتاء

 جتةائم، حديف  ابستمةار  فيد اليت األن اء م  الةغم يفمدى التحعيعات،
 مو عتتتة يف ار كاهبتتتا ُزمِّتتتم التتتيت اجلمتتتامي ا غتصتتتاب جتتتةائم ضتتتموها متتت 

 ،2014 األيفل/أكتتتتتو ة  رتتتتةي  31 يف 30 يف اارفتتتتور لتتتتال يف اث تتتتت
 ُمدِّ عتت. ند اارفور يف التحعيق أنر ة أبل اجملدسَ  ال امة املدمية أ دغت

 أنرتتتتتت ة   ستتتتتتيط اجملدتتتتتتس قدتتتتتتب ،(2014) 2148 العتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتب
 يفمبوجتتب اارفتتور. يف املتحتتدة يفاألمتتم األفةيعتتي لالحتتتاا املدتد تتة ال مديتتة
 يف يتتتتتة اجملدتتتتتس متتتتتدَّا ،(2015) 2228 يف (2014) 2173 العتتتتتةاري 
 العتتتةاري  يفمبوجتتتب التتتتوايل. مدتتتى شتتتهةا ، 12 يف أشتتتهة 10 ملتتتدي ال  ثتتتة

 فةيتتق يف يتتة  ديتتد اجملدتتس نتتةر ،(2015) 2200 يف (2014) 2138
 يفيف التتوايل. مدتى شتهةا ، 11 يف شتهةا   13 ملتدي ابلستواال امل ي اخلرباء

 1591 ابلعتتتتتتةار ممتتتتتتال املورتتتتتتاة الدجوتتتتتتة رئتتتتتتيس نتتتتتتدم يفاحتتتتتتدة، مواستتتتت ة
                       .(أ42)مدوية جدسة يف اجملدس مىل محاقة (2005)

__________ 

اإلحاقتات الفصتدية املت عيتة التيت نتدمها رئتيس الدجوتة استمع اجملدس مىل  (أ42) 
  يف مرايفرات غ  رمسية. (2005) 1591املوراة ممال ابلعةار 

https://undocs.org/ar/S/PV.7334
https://undocs.org/ar/S/PV.7334
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 ممديتتتتات ماارة ممثدتتتتو نتتتتدمها محاقتتتتات مىل اجملدتتتتس يفاستتتتتمع 
  رتال الستواال جوتوب يف املتحتدة األمتم   ثتة يفرئيستة الستالم، حفظ
 يفاستتتمع ال  ثتتة.  واجههتتا التتيت يفالتحتتدايت الستتواال جوتتوب يف احلالتتة
 لدمستايفاة املتحدة األمم ذيئة رئيسة ندمتها محاقات مىل أيعا   اجملدس
 يفاألقفتال الوستاء مت  الوتازحني حالتة  رتال املتةأة يف كتني اجلوسني  ني
 اإلنستال حلعتوق الستامية املتحتدة األمتم يفمفوضة السواال، جووب يف

 لامتتتني اخلتتتاص يفاملسترتتتار اإلنستتتال، حلعتتتوق املستتتامد ال تتتام يفاألمتتتني
 امل ويتة ال تام لامتني اخلاصتة يفاملمثدة اجلمامية، اإلاباة مبوع امل ي ال ام

 لدرتتتتتؤيفل ال تتتتتام األمتتتتتني يفيفكيتتتتتل الوتتتتتلاع، حتتتتتا ت يف اجلوستتتتتي ابل وتتتتتف
 العتتتتةارات يفمبوجتتتتب ال تتتتوارئ. حتتتتا ت يف اإلغاثتتتتة يفموستتتتق اإلنستتتتانية
 متتتتتتتدَّا ،(2015) 2223 يف (2014) 2187 يف (2014) 2155
 ملتدة يفاحتدة متةة الستواال، جوتوب يف املتحدة األمم   ثة يف ية اجملدس
 العتتتتتةاري  يفمبوجتتتتتب أشتتتتتهة. ستتتتتتة ملتتتتتدة يفمتتتتتة ني يفنصتتتتتف أشتتتتتهة أر  تتتتتة

 ابإلمجتتتاع، يُتتَّدتتت ا مل الدتت ي  ،(2015) 2252 يف (2015) 2241
 مدتتتى يفنصتتتف، أشتتتهة يفستتتتة شتتتهةي  ملتتتدي ال  ثتتتة يف يتتتة اجملدتتتس متتتدَّا

  تتتدا   اجملدتتتس فتتةت ،(2015) 2206 العتتتةار يفمبوجتتتب .(43)التتتوايل
 التيت يفالكيتا ت األفتةاا مدتى األصتول( يفجتميتد الستفة )حظة جلاءات
 جلوتتتتتة يفأنرتتتتتا الستتتتتواال جوتتتتتوب يف يفا ستتتتتتعةار يفاألمتتتتت  الستتتتتالم هتتتتتتد ِّا

  تتتتتتتدا    وفيتتتتتتت  مدتتتتتتتى لإلشتتتتتتتةاف لددتتتتتتترباء، فةيتتتتتتتق يتتتتتتتدممها جديتتتتتتدة،
 (2015) 2206 ابلعةار ممال املوراة الدجوة رئيس يفندم اجللاءات.
  .2015 آب/أغس س 25 يف أاير/مايو 14 يف اجملدس مىل محاقتني
 املؤنتتتتتتتة األمويتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم نتتتتتتوة يف يتتتتتتة اجملدتتتتتتس يفمتتتتتتدا 
 (2014) 2179 يف (2014) 2156 العتتتتتتتتتتةارات مبوجتتتتتتتتتتب أل يتتتتتتتتتتي

 .(2015) 2251 يف (2015) 2230 يف (2015) 2205 يف
__________ 

امتوتتتتتع ا حتتتتتتاا الةيفستتتتتي يفمجهوريتتتتتة فوتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتة متتتتت  التصتتتتتويت،  (43) 
يد  فةت  دا   جلاءات يفاستددام قائةات امرتضا مدى ماراأ التهد مذ

ة  تتتتتديفل قيتتتتتار يفاإلشتتتتتارة مىل احملكمتتتتتة املدتد تتتتتة جلوتتتتتوب الستتتتتواال  مستتتتت  
 (. S/PV.7581يف  S/PV.7532 )انظة

 
 السودان وجنوب السودان عن العام األمني تقارير اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7100 

 الثتتتتتتام/ كتتتتتتانول 23
 2014 يواية

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 لالحتتتتتتتاا املدتد تتتتتتة ال مديتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتم األفةيعتتتتتتي

 (S/2014/26) اارفور يف

 ال تام األمني يفكيل السواال 
 حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات

 السالم

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،
 األمتتتتتتتتني يفيفكيتتتتتتتتل
 ال ام

 

S/PV.7111 
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية 13

2014 

 شتتتتتتت اط/ 7 مؤرختتتتتتة رستتتتتتالة
 رئتتتتتتتتتيس مىل 2014 فربايتتتتتتتتتة
 رئيستتتتتتة متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس
 املورتتتتاة األمتتتت  جمدتتتتس جلوتتتتة

 1591 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتةار ممتتتتتتتتتتتتتتتتال
 الستتتتتواال  رتتتتتال (2005)
(S/2014/87) 

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت

  ( S/2014/93) 

 (2014) 2138 العةار   السواال
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 مت  السا ع الفصل مبوجب
 امليثاق(

S/PV.7141 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 18

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

(S/2014/158) 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

 ال تتتتام األمتتتتني يفكيتتتتل
 حفتتتتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتتتتات
 يفاملتتتتتتتتتتديةة الستتتتتتتتتتالم،
 األمتتم هليئتتة التوفي يتتة
 لدمستتتتتتتايفاة املتحتتتتتتتدة
 اجلوستتتتتتتتتتتتتتتتتني  تتتتتتتتتتتتتتتتتني
 املةأة يف كني

  املدمو ي  مجيع

S/PV.7152 
 نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 3

2014 

 ال تام لامني اخلاص التعةية
 ال مديتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتت ةات متتتتتتتتتت 

 األفةيعتتتتي لالحتتتتتاا املدتد تتتة
 اارفتتتتتور يف املتحتتتتتدة يفاألمتتتتتم

(S/2014/138) 

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتدَّ
 كتتتتتتتتوراي، يفمجهوريتتتتتتتتة أستتتتتتتترتاليا،
  يفليتوانيا، يفلكسمربغ، يففةنسا،
 يفنيجتتتت اي، املتحتتتتدة، يفاملمدكتتتتة

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2014/236) 

 (2014) 2148 العةار السواال  السواال
15-0-0 

S/PV.7159  
 نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 24

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 لالحتتتتتتتاا املدتد تتتتتتة ال مديتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتم األفةيعتتتتتتي

 (S/2014/279) اارفور يف

 ال تام األمني يفكيل السواال 
 حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات

 السالم

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،
 األمتتتتتتتتني يفيفكيتتتتتتتتل
 ال ام
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2015-2014ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن   

 

17-03714 30 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7168  

 2014 أاير/مايو 2
 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب  

 السواال
 األمتتتتتتتتتتتتم مفوضتتتتتتتتتتتتة
 الستتتتتتامية املتحتتتتتتدة
 اإلنستتتتال، حلعتتتتوق

 اخلتاص يفاملسترار
 ال تتتتتتتتتتتتتتتام لامتتتتتتتتتتتتتتتني

 اإلاباة مبوتتع امل تتي
 اجلمامية

 أمعتتتتتتتاء مجيتتتتتتتع
 يفمجيتتتع اجملدتتتس،
 املدمو ي 

 

S/PV.7172 
 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 12

2014 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب  
 السواال

 ال تتتتتتتام، األمتتتتتتتني 
 يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

 السواال

 

S/PV.7182  
 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 27

2014 

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتدَّ
 مجهوريتتتتتتتتتتة  رتتتتتتتتتتاا، أستتتتتتتتتترتاليا،
 لكستتتتتتتمربغ، فةنستتتتتتتا، كتتتتتتتوراي،
 املتحتتتتتتتتدة، املمدكتتتتتتتتة ليتوانيتتتتتتتتا،
 املتحتتتتتتتدة التتتتتتتو ايت نيجتتتتتتت اي،

(S/2014/367) 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 السواال

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

 (2014) 2155 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 مت  السا ع الفصل مبوجب
 امليثاق(

S/PV.7186  
 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 29

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2014/336) 

م نةار مرةيفع   رتاا، مت  معتدَّ
 املتحتتتتتتدة، يفاملمدكتتتتتتة يففةنستتتتتتا،

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2014/375) 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 يفالسواال

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 يفالسواال

 (2014) 2156 العةار
15-0-0 

S/PV.7199  
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 17

2014 

 ال امتتتتتتتتتتتة املدميتتتتتتتتتتتة   
 اجلوائية لدمحكمة

 الديفلية

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفاملدميتتة اجملدتتس،
 لدمحكمة ال امة
 الديفلية اجلوائية

 

S/PV.7233 )مغدعة( 
 آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س 5

2014 

 اخلتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتل   
  تتتتتتتتتتتتتتتتني املرتتتتتتتتتتتتتتتترتك
 األفةيعتتتتتتي ا حتتتتتتتاا
 املتحتتتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتتتم
  تتتتتتتتتتتتدارفور امل تتتتتتتتتتتتي
 ال مديتتتتتتتتتة يفرئتتتتتتتتتيس
 لالحتتتتتتاا املدتد تتتتتة
 يفاألمتتتتتتتم األفةيعتتتتتتتي
 اارفور يف املتحدة

  

S/PV.7235 
 آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س 6

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

(S/2014/537) 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

 ال تتتتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتتتني
 ل مديتتات املستتامد
 السالم حفظ

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 ال تتتتتتتام يفاألمتتتتتتتني
 املسامد

 

S/PV.7238 
 آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س 7

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 لالحتتتتتتتاا املدتد تتتتتتة ال مديتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتم األفةيعتتتتتتي

 (S/2014/515) اارفور يف

 اخلتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتل السواال 
  تتتتتتتتتتتتتتتتني املرتتتتتتتتتتتتتتتترتك
 األفةيعتتتتتتي ا حتتتتتتتاا
 املتحتتتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتتتم
  تتتتتتتتتتتتدارفور امل تتتتتتتتتتتتي
 ال مديتتتتتتتتتة يفرئتتتتتتتتتيس
 لالحتتتتتتاا املدتد تتتتتة
 يفاألمتتتتتتتم األفةيعتتتتتتتي
 اارفور يف املتحدة

 

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،
 اخلتتاص يفاملمثتتل
 املررتك
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مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

31 17-03714 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7240 

 آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س 8
2014 

     S/PRST/2014/16 

S/PV.7250 
 آب/أغستتتتتتتتت س 27

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 لالحتتتتتتتاا املدتد تتتتتتة  ال مديتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتم  األفةيعتتتتتتي

 (S/2014/515) اارفور يف

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتدَّ
 يففةنستتتتتتتتتتا، كتتتتتتتتتتوراي، مجهوريتتتتتتتتتتة
 يفالتتتو ايت املتحتتتدة، يفاملمدكتتتة
 (S/2014/628) املتحدة

 مت  يفاحد معو  السواال
 اجملدتتتتتس أمعتتتتتاء

 ) رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا(،
 يفالسواال

 (2014) 2173 العةار
15-0-0 

S/PV.7276 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتةي  14

 2014 أكتو ة

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2014/709) 

م نةار مرةيفع  فةنستا، م  معدَّ
 يفالتتتو ايت املتحتتتدة، يفاملمدكتتتة
 (S/2014/728) املتحدة

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 يفالسواال

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 يفالسواال

 (2014) 2179 العةار
 مبوجتتب )املتدتت  15-0-0

 امليثاق( م  السا ع الفصل
S/PV.7282 

 األيفل/  رتتتتتتتتتتةي  22
 2014 أكتو ة

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

(S/2014/708) 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

 اخلاصتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتة
 ال تتتتتتتتتتتتتتتام لامتتتتتتتتتتتتتتتني
 األمتم   ثة يفرئيسة

 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 الستتتواال، جوتتتوب
 اخلاصتتتتتتتتة يفاملمثدتتتتتتتتة
 ال تتتتتتتتتتتتتتتام لامتتتتتتتتتتتتتتتني
 ابل وتتتتتتتتتتف امل ويتتتتتتتتتتة

 يف اجلوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
 الولاع حا ت

  املدمو ي  مجيع

S/PV.7305 )مغدعة( 
 الثتتتتتتام/  رتتتتتتةي  11

 2014 نوفمرب

 ال تام األمني يفكيل   
 حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات

 السالم

  

S/PV.7320 
 الثتتتتتتام/  رتتتتتتةي  24

 2014 نوفمرب

 رئيستتتتة متتتت  معدمتتتتة محاقتتتتة
 املورتتتتاة األمتتتت  جمدتتتتس جلوتتتتة

 1591 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتةار ممتتتتتتتتتتتتتتتتال
 السواال  رال (2005)

 األرجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني،   
 ) صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتها

 الدجوتتتتتتة رئيستتتتتتة
 ممتتتتتتال املورتتتتتتاة
 1591 ابلعتتةار

(2005)) 

 

S/PV.7322 
 الثتتتتتتام/  رتتتتتتةي  25

 2014 نوفمرب

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

(S/2014/821) 

 متتتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتتدَّم نتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتةيفع
 كتتتتتتتتتوراي، يفمجهوريتتتتتتتتتة أستتتتتتتتترتاليا،
 يفليتوانيتتا، يفلكستتمربغ، يففةنستتا،
 يفالتتتتتو ايت املتحتتتتتدة، يفاملمدكتتتتتة
 (S/2014/844) املتحدة

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 السواال

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

 (2014) 2187 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 مت  السا ع الفصل مبوجب
 امليثاق(

S/PV.7326 
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 4

 2014 ايسمرب

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 لالحتتتتتتتاا املدتد تتتتتتة  ال مديتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتم  األفةيعتتتتتتي

 (S/2014/852) اارفور يف

 ال تام األمني يفكيل السواال 
 حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات

 السالم

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،
 األمتتتتتتني يفيفكيتتتتتتل
 ال ام

 

S/PV.7337 
 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 12

 2014 ايسمرب

 ال امتتتتتتتتتتتة املدميتتتتتتتتتتتة   
 اجلوائية لدمحكمة

 الديفلية

 أمعتتتتتتتاء مجيتتتتتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،

 ال امتتة يفاملدميتتة
 لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 الديفلية اجلوائية

 

S/PV.7341 
 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 15

 2014 ايسمرب

     S/PRST/2014/26 
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2015-2014ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن   

 

17-03714 32 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7380 

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية 12
2015 

 كتتتتانول 16 مؤرختتتتة رستتتتالة
 موجهتة 2015 الثام/يواية

 مت  األمت  جمدتس رئتيس مىل
 جمدتتتتتس جلوتتتتتة رئتتتتتيس  ئتتتتتب
 ابلعتةار ممتال املورتاة األمت 

  رتتتتتتتتتتتتال (2005) 1591
 (S/2015/31) السواال

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت

  ( S/2015/97) 

 يفاحتتتتتتتتتد معتتتتتتتتتو  السواال
 أمعتتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتتت 

 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 )التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(،

 يفالسواال

 (2015) 2200 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 مت  السا ع الفصل مبوجب
 امليثاق(

S/PV.7392 
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية 24

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

(S/2015/118) 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

 ال تام األمني يفكيل
 حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات
 يفاألمتتتتتني الستتتتتالم،
 املستتتتتتتتتتتتامد ال تتتتتتتتتتتتام
 اإلنسال حلعوق

  املدمو ي  مجيع

S/PV.7393 
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية 26

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2015/77) 

م نةار مرةيفع  فةنستا، م  معدَّ
 يفالتتتو ايت املتحتتتدة، يفاملمدكتتتة
 (S/2015/134) املتحدة

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 يفالسواال

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 يفالسواال

 (2015) 2205 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 مت  السا ع الفصل مبوجب
 امليثاق(

S/PV.7396 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 3

2015 

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتدَّ
 يففةنستتتتتتتا، يفشتتتتتتتيدي، أستتتتتتترتاليا،

 يفليتوانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، يفلكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمربغ،
 يفالوتتتتةيفي ، املتحتتتتدة، يفاملمدكتتتتة

 املتحتتدة يفالتتو ايت يفنيوزيدوتتدا،
(S/2015/153) 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا،
 يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،
 يفلكستتتتتتتتتتتتتتمربغ،

 يفالوةيفي 

 أمعتاء مت  أر  ة 
 )ا حتتتتتاا اجملدتتتتس

 الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي،
 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني،
 يفنيجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اي،
 يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(،

 السواال يفجووب

 (2015) 2206 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 مت  السا ع الفصل مبوجب
 امليثاق(

S/PV.7405 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 17

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 لالحتتتتتتتاا املدتد تتتتتتة  ال مديتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتم  األفةيعتتتتتتي

  (S/2015/141) اارفور يف
 ال تتتام لامتتتني ختتتاص  عةيتتتة
 املدتد تتتتتتتتتتتة ال مديتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتت 

 يفاألمتتتتتتتم األفةيعتتتتتتتي لالحتتتتتتتتاا
 اارفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

(S/2015/163) 

 ال تام األمني يفكيل السواال 
 حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات

 السالم

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،
 األمتتتتتتني يفيفكيتتتتتتل
 ال ام

 

S/PV.7413 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 24

2015 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب  
 السواال

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

S/PRST/2015/9 

S/PV.7437 )مغدعة( 
 2015 أاير/مايو 5

 ال تتتتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتتتني   
 ل مديتتات املستتامد
 السالم حفظ

  

S/PV.7444 
 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 14

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

(S/2015/296) 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

 اخلاصتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتة
 ال تتتتتتتتتتتتتتتام لامتتتتتتتتتتتتتتتني
 األمتم   ثة يفرئيسة

 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 السواال جووب

 ) صفتها شيدي
 الدجوتتتتتتة رئيستتتتتتة
 ممتتتتتتال املورتتتتتتاة
 2206 ابلعتتةار

(2015)،) 
 يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 اخلاصة يفاملمثدة
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مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7451 

 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 28
2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

(S/2015/296) 

م نةار مرةيفع  فةنستا، م  معدَّ
 املتحتتتتتدة، يفاملمدكتتتتتة يفليتوانيتتتتتا،

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2015/380) 

 (2015) 2223 العتتتتتتتتتتتتةار   
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 مت  السا ع الفصل مبوجب
 امليثاق(.

S/PV.7456 )مغدعة( 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 4

2015 

 الفةيتتتتتتتتتتتتتتق رئيستتتتتتتتتتتتتتة   
 املتكامل ال مدياي
 ابل مديتتتتتتة اخلتتتتتتاص
 لالحتتتتتتاا املدتد تتتتتة
 يفاألمتتتتتتتم األفةيعتتتتتتتي

 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 ماارة اارفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور،
 حفتتتتتتتتظ ممديتتتتتتتتات
  السالم

  

S/PV.7460 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 10

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 لالحتتتتتتتاا املدتد تتتتتتة  ال مديتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتم  األفةيعتتتتتتي

 (S/2015/378) اارفور يف

 ال تتتتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتتتني السواال 
 ل مديتتات املستتامد
 السالم حفظ

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،
 ال تتتتتتام يفاألمتتتتتتني
 املسامد

 

S/PV.7475 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 29

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 لالحتتتتتتتاا املدتد تتتتتتة  ال مديتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتم  األفةيعتتتتتتي

 (S/2015/378) اارفور يف

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2015/482)  

 متتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  السواال
 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 ،(أ)اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفالسواال 

 (2015) 2228 العةار
15-0-0 

S/PV.7478 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 29

2015 

 ال امتتتتتتتتتتتة املدميتتتتتتتتتتتة السواال  
 اجلوائية لدمحكمة

 الديفلية

 أمعتتتتتتتاء مجيتتتتتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 ال امتتة يفاملدميتتة
 لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 الديفلية اجلوائية

 

S/PV.7483 
  وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 14

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2015/439) 

م نةار مرةيفع  فةنستا، م  معدَّ
 التتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتدة، املمدكتتتتتتتة
 (S/2015/531) املتحدة

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 يفالسواال

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 يفالسواال

 (2015) 2230 العةار
 مبوجتتب )املتدتت  15-0-0

 امليثاق( م  السا ع الفصل
S/PV.7511 

 آب/أغستتتتتتتتت س 25
2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

(S/2015/655)  
 آب/ 21 مؤرختتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتالة

 موجهتتتتتة 2015 أغستتتتت س
 مت  األمت  جمدتس رئتيس مىل

 جبوتتتوب امل تتتي اخلتتترباء فةيتتتق
 ممتتتتتتتتتتتال املورتتتتتتتتتتتا الستتتتتتتتتتتواال
 (2015) 2206 ابلعتتتتتتتتتةار

(S/2015/656) 

 اخلاصتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتة  
 ال تتتتتتتتتتتتتتتام  لامتتتتتتتتتتتتتتتني

 األمتم   ثة يفرئيسة 
 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 الستتتواال، جوتتتوب
 األمتتتتتتتتتتتتني  يفيفكيتتتتتتتتتتتتل
 لدرتتتتتتتتتتتتؤيفل ال تتتتتتتتتتتتام

 يفموستتتق اإلنستتتانية 
 يف اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ال وارئ  حا ت

 ) صفتها شيدي
 الدجوتتتتتتة رئيستتتتتتة
 ممتتتتتتال املورتتتتتتاة
 2206 ابلعتتةار

(2015)،) 
 يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 يفيفكيل اخلاصة،
 ال ام األمني 

 

S/PV.7515 
 آب/أغستتتتتتتتت س 28

2015 

     S/PRST/2015/16 

S/PV.7532 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  9

 2015 أكتو ة

 آب/ 19 مؤرختتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتالة
 موجهتتتتتة 2015 أغستتتتت س

 مت  األمت  جمدتس رئتيس  مىل
 ابإل  تتتتتتة ابألممتتتتتتال العتتتتتتائم

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت

  ( S/2015/770) 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 السواال

 أمعتاء مت  ستة 
 ،)ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

 (2015) 2241 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  )أ(13-0-2

 متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب
 امليثاق(

https://undocs.org/ar/S/PV.7451
https://undocs.org/ar/S/PV.7451
https://undocs.org/ar/S/2015/296
https://undocs.org/ar/S/2015/380
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7456
https://undocs.org/ar/S/PV.7456
https://undocs.org/ar/S/PV.7460
https://undocs.org/ar/S/PV.7460
https://undocs.org/ar/S/2015/378
https://undocs.org/ar/S/PV.7475
https://undocs.org/ar/S/PV.7475
https://undocs.org/ar/S/2015/378
https://undocs.org/ar/S/2015/482
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7478
https://undocs.org/ar/S/PV.7478
https://undocs.org/ar/S/PV.7483
https://undocs.org/ar/S/PV.7483
https://undocs.org/ar/S/2015/439
https://undocs.org/ar/S/2015/531
https://undocs.org/ar/S/RES/2230%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7511
https://undocs.org/ar/S/PV.7511
https://undocs.org/ar/S/2015/655
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/656
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7515
https://undocs.org/ar/S/PV.7515
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/16
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/16
https://undocs.org/ar/S/PV.7532
https://undocs.org/ar/S/PV.7532
https://undocs.org/ar/S/2015/770
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)


2015-2014ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن   

 

17-03714 34 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

 املتحتتتتتتتتدة التتتتتتتتو ايت ل  ثتتتتتتتتة       
 املتحتتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتتتتتتدى

(S/2015/654) 
 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة 

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
(S/2015/655) 

     

S/PV.7545 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتةي  28

 2015 أكتو ة

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 لالحتتتتتتتاا املدتد تتتتتتة ال مديتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتم األفةيعتتتتتتي

 (S/2015/729) اارفور يف

 ال تتتتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتتتني السواال 
 ل مديتتات املستتامد
 السالم حفظ

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،
 ال تتتتتتام يفاألمتتتتتتني
 املسامد

 

S/PV.7569 )مغدعة( 
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 2

 2015 ايسمرب

 ال تام األمني يفكيل   
 حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات
 يفاملمثدتتتتتة الستتتتتالم،
 لامتتتتتتتتتني اخلاصتتتتتتتتتة

   ثتتة يفرئيستتة ال تام
 يف املتحتتتتدة األمتتتتم
 السواال جووب

  

S/PV.7570 
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 2

 2015 ايسمرب

 ال تام لامني اخلاص التعةية
   ثتتتتة يف يتتتتة استتتتت ةات متتتت 

 جوتتتتتوب يف املتحتتتتتدة األمتتتتتم
  (S/2015/899) السواال
 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
(S/2015/902)  

  رتتتتتةي  23 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 2015 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب

 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتت  موجهتتتتتة
 األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2015/903) 

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

 ال تام األمني يفكيل
 حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات

 السالم

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 األمتتتتتتني يفيفكيتتتتتتل
 ال ام

 

S/PV.7580 
 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 15

 2015 ايسمرب

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2015/870) 

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت

  ( S/2015/966) 

 (2015) 2251 العةار السواال  السواال
 مبوجتتب )املتدتت  15-0-0

 امليثاق( م  السا ع الفصل
S/PV.7581 

 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 15
 2015 ايسمرب

 ال تام لامني اخلاص التعةية
   ثتتتتة يف يتتتتة استتتتت ةات متتتت 

 جوتتتتتوب يف املتحتتتتتدة األمتتتتتم
  (S/2015/899) السواال
 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
(S/2015/902)  

  رتتتتتةي  23 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 2015 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب

 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتت  موجهتتتتتة
 األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2015/903) 

 

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت

  ( S/2015/967) 

 متتتتتتتتتتتتتتتت  ثالثتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 اجملدتتتس أمعتتتاء

 )ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا
 الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي،
 يففوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليفيال
 - )مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتتتتة(،
 يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت

 املتحدة(

 (2015) 2252 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  )ا(13-0-2

 مت  السا ع الفصل مبوجب
 امليثاق(
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7582 

 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 15
 2015 ايسمرب

 ال امتتتتتتتتتتتة املدميتتتتتتتتتتتة السواال  
 اجلوائية لدمحكمة

 الديفلية

 أمعتتتتتتتاء مجيتتتتتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال،

 ال امتتة يفاملدميتتة
 لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 الديفلية اجلوائية

 

 
  املتحدة. الو ايت املتحدة، املمدكة ال وليفارية(، - )مجهورية فوليفيال الصني،  راا، الةيفسي، ا حتاا )أ( 
 املتحدة. الو ايت نيج اي، ال وليفارية(، - )مجهورية فوليفيال الصني، أنغو ، الةيفسي، ا حتاا )ب( 
 املتحتتتتتتدةو التتتتتتو ايت نيوزيدوتتتتتتدا، نيجتتتتتت اي، املتحتتتتتتدة، املمدكتتتتتتة متتتتتتاليلاي، ليتوانيتتتتتتا، فةنستتتتتتا، الصتتتتتتني، شتتتتتتيدي،  رتتتتتتاا، أنغتتتتتتو ، مستتتتتت انيا، األرال، :املؤيتتتتتتديفل )أ( 

 ال وليفارية(. - )مجهورية فوليفيال الةيفسي، ا حتاا :املمتو ول
 املتحتتتتتتدةو التتتتتتو ايت نيوزيدوتتتتتتدا، نيجتتتتتت اي، املتحتتتتتتدة، املمدكتتتتتتة متتتتتتاليلاي، ليتوانيتتتتتتا، فةنستتتتتتا، الصتتتتتتني، شتتتتتتيدي،  رتتتتتتاا، أنغتتتتتتو ، مستتتتتت انيا، األرال، :املؤيتتتتتتديفل )ا( 

 ال وليفارية(. - )مجهورية فوليفيال الةيفسي، ا حتاا :املمتو ول
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 ثتتتتال  األمتتتت  جمدتتتتس معتتتتد ا ستتتتت ةات، نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 
 مىل اجملدتتس يفاستتتمع أفةيعيتتا. غتتةب يف الستتالم  وقيتتد  رتتال جدستتات
 مكتتتتب يفرئتتتيس ال تتتام لامتتتني اخلتتتاص املمثتتتل نتتتدَّمها محاقتتتات ثتتتال 
 متتت  ال تتتام األمتتتني  عتتتارية متتتةت التتت ي أفةيعيتتتا، لغتتتةب املتحتتتدة األمتتتم

 هبتتتا يعتتت دع التتتيت األنرتتت ة ذلتتتك يف مبتتتا أفةيعيتتتا، غتتتةب يف الت تتتورات
 امل تتتاارات مىل املعتتتدَّم يفالتتتدمم ي تتت هلا التتتيت احلميتتتدة يفاملستتتامي املكتتتتب
 احلالتة مدتى مدايف  تت، يف اجملدتس، يفركل .(44)أفةيعيا غةب يف اإلنديمية

__________ 

امل دومتتات  رتتال يف يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة لالقتتالع مدتتى مليتتد متت   (44) 
ال  ثتتتات السياستتتية ”لغتتةب أفةيعيتتتا، انظتتتة اجلتتلء ال اشتتتة، العستتتم الثتتام، 

 “.يف  ثات  واء السالم

 ايفل املو عتتتتتة  واجتتتتتت التتتتتيت ا نتصتتتتتااية يفالتحتتتتتدايت اهلرتتتتتة السياستتتتتية
 مي تتتو  فتتت يفس متتتةت  تتتوابء املت دعتتتة الت تتتورات ذلتتتك يف مبتتتا اإلنديميتتتة،
 يفاألزمتتات حتتةام،  وكتتو مجامتتة  رتتك ِّدت التت ي األمتتي يفالتهديتتد الفتتتاك،

 املوظمتتتة يفاجلةميتتتة اإلرذتتتاب مثتتتل لدحتتتديفا ال تتتا ةة يفاملستتتائل ا نتدا يتتتة،
 غيويتا، خدتي  يف يفالعةصوة ابملددرات يفا جتار الوقوية لدحديفا ال ا ةة
 هلتت ه التصتدي يف أفةيعيتا لغتةب املتحتتدة األمتم مكتتب ايفر مت  فعتال
                      . هبا يع دع اليت الونائية يفالد دوماسية املسائل

 
 أفريقيا غرب يف السالم توطيد اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتدموات
 37 ابملااة

 39 ابملتااة ممتال   الدموات
 املتكدمول يفغ ذا

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7213 
  وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 8

2014 
 أنرتتتت ة متتتت  ال تتتتام األمتتتتني  عةيتتتتة

 لغتتتتتتتةب املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم مكتتتتتتتتب
 (S/2014/442) أفةيعيا

 لامتتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتل  
 األمتم مكتب يفرئيس ال ام

 أفةيعيا لغةب املتحدة

  اخلاص املمثل

S/PV.7357 
 الثتتتتتتتتتتام/ كتتتتتتتتتتانول 8

 2015 يواية
 أنرتتتت ة متتتت  ال تتتتام األمتتتتني  عةيتتتتة

 لغتتتتتتتةب املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم مكتتتتتتتتب
 (S/2014/945) أفةيعيا

 لامتتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتل  
 ال ام

  اخلاص املمثل

S/PV.7480 
  وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 7

2015 

 أنرتتتت ة متتتت  ال تتتتام األمتتتتني  عةيتتتتة
 لغتتتتتتتةب املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم مكتتتتتتتتب
 (S/2015/472) أفةيعيا

 لامتتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتل  
 ال ام

  اخلاص املمثل
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 أفريقيا يف واألمن السالم - 13

 جدستتتات،  ستتتع األمتتت  جمدتتتس معتتتد ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل
 ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف رائستتتتتتية  يتتتتتتا ت ثالثتتتتتتة يفأصتتتتتتدر يفاحتتتتتتدا   نتتتتتتةارا   يفاختتتتتتت 
 مدتى اجملدتس متدايف ت يف ةكتلت .“أفةيعيتا يف يفاألمت  الستالم” امل وول

 متتتت  الوامجتتتتة يفالتحتتتتدايت الستتتتاحل، مو عتتتتة يف احلاصتتتتدة املستتتتتجدات
  .2014 مام هناية يف مي و  ف يفس مةت  فري

 مدتتى اجملدتتس متتدايف ت  ةكتتلت الستتاحل، مو عتتة ستتياق يفيف 
 يفركائلذتتتا الستتتاحل ملو عتتتة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم استتترتا يجية  وفيتتت 

 اجملدتتس يفامتمتتد التكيتتف. مدتتى يفالعتتدرة يفاألمتت  احلوكمتتة أي التتثال ،
 مو عتتة يف الستتائدة احلالتتة مت  العدتتق متت  فيهمتا أمتتةب رائستتيني  يتانني

  دتتدال  ستتيااة العتتوي التلامتتت أتكيتتد أيعتتا   اجملدتتس يفأمتتاا .(45)الستتاحل
 يفيفحتتتدهتا، السياستتتي يفاستتتتعالهلا اإلنديميتتتة يفستتتالمتها الستتتاحل مو عتتتة
 األمتة زمتام يفاإلنديميتة الوقويتة السد ات  ويل أاية مدى التاكيد يفكةر
 يفرحتب الستاحل. ملو عتة املتكامدتة املتحتدة األمتم استرتا يجية  وفي  يف

 يفشتتتجع الستتتاحل، ملو عتتتة اخلماستتتية اجملمومتتتة إبنرتتتاء كتتت لك اجملدتتتس
 ال متل مدتى الستاحل عتةمو  مىل ال تام لامتني اخلاصتة امل  وثتة مكتب

 يفاجلهتات املو عتة  دتدال ستائة يفمع اجملمومة ذ ه  ددال مع كثب م 
 هتتتتتد ِّا التتتتيت لاخ تتتتار التصتتتتدي أجتتتل متتتت  يفالديفليتتتتة اإلنديميتتتتة الفامدتتتة
  الساحل. مو عة يف يفالتومية يفاألم  السالم

__________ 

 (45) S/PRST/2014/17  يفS/PRST/2015/24 . 

 ف يفس ألزمة لدتصدي األقةاف املت داة اجلهوا اجملدس يفناا 
 ندمتتتتتتتتت التتتتتتت ي ،(2014) 2177 العتتتتتتتةار اختتتتتتتاذ قةيتتتتتتتق متتتتتتت  مي تتتتتتو 
 اجملدتتتس يفشتتتدا نياستتتي. متتتدا يفذتتو األمعتتتاء، التتتديفل متتت  ايفلتتة 134
 مىل يتتتؤاي نتتتد فإنتتتت مي تتتو ، فتتت يفس  فرتتتي احتتتتواء يتتتتم مل متتتا أنتتتت مدتتتى
 األحتتوال  تتدذور يفمىل ا جتماميتتة يفالتتتو ةات املدنيتتة العالنتتل متت  املليتتد

 الو تتتتاق أل مىل يفخدتتتت   عتتتتةرا ، ال دتتتتدال أكثتتتتة يف يفاألمويتتتتة السياستتتية
 يفاألمتت  لدستتالم هتديتتدا   يرتتكل أفةيعيتتا يف التتوابء لتفرتتي املستت وق غتت 

 مت  أمتور جبمدتة العيتام مىل األمعتاء الديفل اجملدس يفاما .(46)الديفليني
 ميصتال يف يست  يفاحلتديفا، السفة مدى املفةيفضة ال امة العيوا رفع  يوها

 يفابإلضتتتافة ال اجدتتتة. يفاملستتتامدة املتتتوارا يف تتتوف  اإلنستتتانية، املستتتامدات
 الثتتتام/  رتتتةي  21 يف رائستتتيا    يتتتا    اجملدتتتس أصتتتدر العتتتةار، ذلتتتك مىل

 آب/أغستتت س 13 يف مفتوحتتتة موانرتتتة يفأجتتتةى ،(47)2014 نتتتوفمرب
 نيجتتت اي، مم متهتتتا مفاذيميتتتة متتت كةة مديتتتت م ةيفضتتتا   كتتتال مذ ،2015
 مي تتتتتتتو  فتتتتتتت يفس متتتتتتتةت  فرتتتتتتتي ملواجهتتتتتتتة ال امليتتتتتتتة ا ستتتتتتتتجا ة  رتتتتتتتال

 .(48)2013 مام يف
__________ 

 ، الفعةاتل الةا  ة يفاخلامسة م  الدي اجة.(2014) 2177العةار  (46) 
 (47) S/PRST/2014/24. 
 (48) S/2015/600. 

 
 أفريقيا يف واألمن السالم اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممال   الدموات
 37 ابملااة

 39 ابملتتتتتتااة ممتتتتتتال   التتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7203 

 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 19
2014 

 التعتتدم متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة
 استتتتترتا يجية  وفيتتتتت  فتتتتتو احملتتتتتةز
 ملو عتتة املتكامدتة املتحتدة األمتم

 (S/2014/397) الساحل

 ال تتام لامتتني اخلاصتتة امل  وثتتة  
 الساحل مو عة مىل

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفامل  وثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 اخلاصة

 

S/PV.7249 
 آب/أغستتتتتتتتت س 27

2014 
     S/PRST/2014/17 

S/PV.7268 
 أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب 18

2014 

 نتتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتتةيفع مي و  ف يفس
م  متتتتتتتتتتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَّ

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 134
 )أ(معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  

( S/2014/673)  

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 119
 )ب(معوا  

 األمتتتتم موظومتتتتة موستتتتعي ك تتتت 
 مي تتو ،  فت يفس امل تتي املتحتدة
 الصتتحة ملوظمتتة ال امتتة يفاملتتديةة

 جاكستتتتتتتول يفالستتتتتتتيد ال امليتتتتتتتة،
  تال أق تاء موظمتة يفممثل نياما،
 ا حتاا يففد يفرئيس ،)أ(حديفا

 املتحتتدة، األمتتم لتتدى األيفريف 
 لالحتتتتتتتتتتتتتتاا التتتتتتتتتتتتتدائم يفاملةانتتتتتتتتتتتتتب
 املتحدة األمم لدى األفةيعي

 ال تتام، األمتتني
 أمعاء يفمجيع

 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 (2014) 2177 العةار
15-0-0 
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممال   الدموات
 37 ابملااة

 39 ابملتتتتتتااة ممتتتتتتال   التتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7279 

 األيفل/  رتتتتتتتتتتةي  14
 2014 أكتو ة

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اليول،  
 يفليرباي يفغيويا،

 ال تتتتتتام لامتتتتتتني اخلتتتتتتاص لاملمثتتتتتت
 املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتة يفرئتتتتتتتتيس
 مي و ، لف يفس ال اجل لدتصدي
 ل مديتتتتتات ال تتتتتام األمتتتتتني يفيفكيتتتتتل
 ال تتتتتام يفاألمتتتتني الستتتتتالم، حفتتتتظ
 السياسية لدرؤيفل املسامد

 مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 املدمو ي 

 

S/PV.7318 
 الثتتتتتتام/  رتتتتتتةي  21

 2014 نوفمرب

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اليول،  
 يفليترباي، يفغيويا،
 يفمايل

 ال تتتام لامتتتني اخلتتتاص املمثتتتل
 املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة يفرئتتتتيس

 لفتتتتتتت يفس ال اجتتتتتتل لدتصتتتتتتدي
 اخلتتتتتتتتتاص يفامل  تتتتتتتتتو  مي تتتتتتتتتو ،
  فتتت يفس امل تتتي ال تتتام لامتتتني
 الصتتتتتتتتتتديب يفرئتتتتتتتتتتيس مي تتتتتتتتتتو ،
 غيويا يف الفةنسي األمحة

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

S/PRST/2014/24 

S/PV.7335 
 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 11

 2014 ايسمرب

 ال تتام لامتتني اخلاصتتة امل  وثتتة   
 الساحل مو عة مىل

 أمعتتتتاء مجيتتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفامل  وثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 اخلاصة

 

S/PV.7502 
 آب/أغستتتتتتتتت س 13

2015 

 ملواجهتتتتتتتتة ال امليتتتتتتتتة ا ستتتتتتتتتجا ة
 يف مي تتو  فتت يفس متتةت  فرتتي
   2013 مام

 آب/أغس س 5 مؤرخة رسالة
 األمتتتتتتتتتتتني مىل موجهتتتتتتتتتتتة 2015
 لويج اي الدائم املمثل م  ال ام

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى
(S/2015/600) 

 ال تام لامتني اخلاص امل  و  س اليول 
 يفاملتديةة مي و ،  ف يفس امل ي

 الصتتتتتتتتتتتتتحة ملوظمتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتة
 التتتتتتتتتتدائم يفاملةانتتتتتتتتتتب ال امليتتتتتتتتتتة،
 األمتتم لتتدى األفةيعتتي لالحتتتاا

  وتتتتتاء جلوتتتتتة يفرئتتتتتيس املتحتتتتتدة،
 امل تتتتتتتتتتتاارة يفمتتتتتتتتتتتدية الستتتتتتتتتتتالم،
 اجملتم تتتتتتتتتتات مدتتتتتتتتتتى العائمتتتتتتتتتتة

 احملدية

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 

S/PV.7566 
 الثتتتتتتام/  رتتتتتتةي  25

 2015 نوفمرب

 التعتتدم متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة
 استتتتترتا يجية  وفيتتتتت  فتتتتتو احملتتتتتةز
 ملو عتتة املتكامدتة املتحتدة األمتم

 (S/2015/866) الساحل

 ال تتام لامتتني اخلاصتتة امل  وثتتة  
 الساحل مو عة مىل

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفامل  وثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 اخلاصة

 

S/PV.7571 
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 8

 2015 ايسمرب

     S/PRST/2015/24 

 
 يفأنغتتتتو ، يفأنتتتتديفرا، يفأملانيتتتتا، يفأل انيتتتتا، يفأفغانستتتتتال، يفمستتتتةائيل، يفمستتتتتونيا، يفأستتتترتاليا، يفمستتتت انيا، يفمريتتتترتاي، يفأرميويتتتتا، يفاألرال، يفاألرجوتتتتتني، الةيفستتتتي، ا حتتتتتاا )أ( 

 يف ومتتا، يف تتوغالاي ، يف ديتتل، يف دغتتاراي، يف دجيكتتا، يفالرب غتتال، يفالربازيتتل، اجلديتتدة، غيويتتا يفاب تتوا يفمي اليتتا، يفآيستتدودا، يفأيةلوتتدا، يفأيفكةانيتتا، يفأيفغوتتدا، يفأيفريفغتتواي،
 - يف يمتور يف تونس، يف وغتو، يف رتاا، يف وابغتو، يف ةيويتداا يف ةكيتا، يفاتيدود، يف ولودا، يفاهلةسك، يفال وسوة يف وريفندي، فاسو، يف وركيوا يف و سوا ، يف واتل، يف و ،
 يفمجهورية كوراي، يفمجهورية الديفميويكية، يفاجلمهورية املتحدة،  ولانيا يفمجهورية التريكية، يفاجلمهورية مارشال، يفجلر سديمال، يفجلر األسوا، يفاجل ل ليريت،
 يفالتتتدا ةك، يفجي تتتوي، يفجورجيتتتا، الستتتواال، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفجوتتتوب مولتتتديففا، يفمجهوريتتتة ستتتا عا ، اليوغوستتتالفية معتتتديفنيا يفمجهوريتتتة الدميعةاقيتتتة، الكونغتتتو
 ستتوريوام،يف  يفالستتوغال، يفستتدوفيويا، يفستتدوفاكيا،  نكتتا، يفستتةي لوستتيا، يفستتانت متتاريوو، يفستتال يف ةيوستتي ،  تتومي يفستتال يفستتاموا، يفزام يتتا، يفريفمانيتتا، يفريفانتتدا،
 ا ستتتوائية، يفغيويتا يفغيويتا، يفغيتا ، يفغةيوتااا، يفغتتا ، يفغتا ول، يفال تةاق، يفالصتني، يفالصتومال، يفصتتة يا، يفشتيدي، يفسيرتيل، يفست اليول، يفسويستةا، يفالستويد،
 يفكولوم يتا، يفكوستتاريكا، ايفتوار، يفكتوت يفكوتدا، يفكةيفا يتا، يفالكتام يفل، يفكازاخستتال، يفن غيلستتال، يفن ة، يفنربص،  م، يففييت يففودودا، يففةنسا، يففانوا و،
 يفاملمدكتتة يفمدتتديف، يفمتتاليفي، يفاملغتتةب، يفمصتتة، يفمتاليلاي، يفمتتايل، يفليدتورتتتاي ، يفليتوانيتتا، يفلي يتتا، يفليترباي، يفلكستتمربغ، يفل وتتال، يف  فيتتا، يفكيويتتا، يفالكونغتو،
 يفنيجتتتت اي، يفالويجتتتتة، يفني تتتتال، يفالومستتتتا، يفالوتتتتةيفي ، يف يفريف،  يتتتتا،يف مي املوحتتتتدة(، - )يف ايت يفميكةيفنيتتتتلاي يفمو كتتتتو، يفموزام يتتتتق، يفموريرتتتتيوس، املتحتتتتدة،

 يفاليو ل. يفاليم ، يفالياابل، املتحدة، يفالو ايت يفذولودا، يفذوغاراي، يفذوديفراس، يفنيوزيدودا، يفنيكاراغوا،
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 يفآيستتتدودا، يفأيةلوتتتدا، يفأيفكةانيتتتا، يفأيفغوتتتدا، يفأيفريفغتتتواي، يفأنغتتتو ، يفأنتتتديفرا، يفأملانيتتتا، يفأل انيتتتا، يفأفغانستتتتال، يفمستتتةائيل، يفمستتتتونيا، يفمستتت انيا، يفمريتتترتاي، أرميويتتتا، )ب( 
 يف وريفنتدي، فاستو، يف وركيوتا يف و ستوا ، يف تواتل، يف تو ، يف ومتا، يف توغالاي ، يف ديتل، يف دغتاراي، يف دجيكا، يفالرب غال، يفالربازيل، اجلديدة، غيويا يفاب وا يفمي اليا،
 مارشتتتال، يفجتتتلر ستتتديمال، يفجتتتلر األستتتوا، يفاجل تتتل ليرتتتيت، - يف يمتتتور يف تتتونس، يف وغتتتو، يف وابغتتتو، يف ةيويتتتداا يف ةكيتتتا، يفاتيدوتتتد، يف ولوتتتدا، يفاهلةستتتك، يفال وستتتوة

 يفمجهوريتة ستا عا، اليوغوستالفية معتديفنيا يفمجهوريتة الدميعةاقيتة، الكونغتو يفمجهوريتة الديفميويكيتة، يفاجلمهوريتة املتحتدة،  ولانيا يفمجهورية التريكية، يفاجلمهورية
 يفستتانت متتاريوو، يفستتال يف ةيوستتي ،  تتومي يفستتال يفستتاموا، يفزام يتتا، يفريفمانيتتا، يفالتتدا ةك، يفجي تتوي، يفجورجيتتا، الستتواال، يفجوتتوب عيتتا،أفةي يفجوتتوب مولتتديففا،
 يفغتتا ول، يفال تتةاق، يفالصتتومال، يفصتتة يا، يفسيرتتيل، يفستت اليول، يفسويستتةا، يفالستتويد، يفستتوريوام، يفالستتوغال، يفستتدوفيويا، يفستتدوفاكيا،  نكتتا، يفستتةي لوستتيا،
 يفكةيفا يتتتا، يفالكتتام يفل، يفكازاخستتتتال، يفن غيلستتتال، يفن تتة، يفنتتتربص،  م، يففييتتت يففودوتتتدا، يففتتانوا و، ا ستتتوائية، يفغيويتتتا يفغيويتتا، يفغيتتتا ، يفغةيوتتااا، يفغتتا ،
 يفمتتاليفي، يفاملغتتةب، مصتتة،يف  يفمتتاليلاي، يفمتتايل، يفليدتورتتتاي ، يفلي يتتا، يفليتترباي، يفل وتتال، يف  فيتتا، يفكيويتتا، يفالكونغتتو، يفكولوم يتتا، ايفتتوار، يفكتتوت يفكتتواب، يفكوتتدا،

 يفنيكتتتاراغوا، يفالويجتتتة، يفني تتتال، يفالومستتتا، يفالوتتتةيفي ، يف يفريف، يف مي يتتتا، املوحتتتدة(، - )يف ايت يفميكةيفنيتتتلاي يفمو كتتتو، يفموزام يتتتق، يفموريرتتتيوس، يفمدتتتديف،
 يفاليو ل. يفاليم ، يفالياابل، يفذولودا، يفذوغاراي، يفذوديفراس، يفنيوزيدودا،

 مونةيففيا. م  ابلفيديو التدايفل قةيق م  اجلدسة يف حديفا  ال أق اء موظمة ممث ِّل شارك )أ( 
  

 ليبيا يف احلالة - 14
 جدستتة 22 األمت  جمدتس معتد ا ستتت ةات، نيتد الفترتة ختالل 

 مبوجتتب موهتتا مخستتة نتتةارات، مثانيتتة يفاختتت  لي يتتا، يف ابحلالتتة يت دتتق متتا يف
 امل تتاارات مدتتى مدايف  تتت، يف اجملدتتس، يفركتتل امليثتتاق. متت  الستتا ع الفصتتل
 حكومتة يف رتكيل الستدمي، السياستي ا نتعتال حتعيتق أجل م  املتد ة
 املصتتاحلة يفحتعيتتق الديتت ، السياستتي ا  فتتاق لتونيتتع نتيجتتة التتوقي الوفتاق
 التتتوقي يفاملتتتؤ ة الوتتتواب جمدتتتس  رتتتمل حتتتوار ممديتتتة ختتتالل متتت  الوقويتتتة
  ن دام ابلتصدي الكفيدة الس ل يف أيعا   اجملدس يفنظة املوتد ني. ال ام

 فيهتتتا مبتتتا يفاإلرذا يتتتة، املت ةفتتتة اجلمامتتتات متتت  الوتتتاجم يفاألمتتت  ا ستتتتعةار
 يف وظتتتيم يفالرتتتام ال تتتةاق يف اإلستتتالمية الديفلتتتة  توظتتتيم املة   تتتة اجلمامتتتات
 ال امتتتتة املدميتتتتة نتتتتدَّمتها محاقتتتتات أر تتتتع مىل اجملدتتتتس يفاستتتتتمع العامتتتتدة.
 لي يا. يف املستجدات  رال الديفلية اجلوائية لدمحكمة
 (2015) 2208 يف (2014) 2144 العتتتتةارات يفمبوجتتتتب 

   ثتتتة يف يتتتة اجملدتتتس متتتدَّل ،(2015) 2238 يف (2015) 2213 يف

 شتتتتتتتهةا ، 12 لفتتتتتتترتات يفمتتتتتتتداذا (49)لي يتتتتتتتا يف لدتتتتتتتدمم املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم
 التوايل. مدى أشهة، 6 يف يفنصف، أشهة 5 يف يوما ، 18 يف

 املورتتتاة الدجوتتتة ُكد ِّفتتتت ،(2014) 2174 العتتتةار يفمبوجتتتب 
  وفيتتت  مدتتتى ابإلشتتتةاف لي يتتتا  رتتتال (2011) 1970 ابلعتتتةار ممتتتال

 (2014) 2144 العتتتتتتتتتتةاري  يفمبوجتتتتتتتتتتب .زة تتتتتتتتتتلَّ امل اجلتتتتتتتتتتلاءات  تتتتتتتتتتدا  
 يف يفاحتدة ستوة ملتدة اخلرباء فةيق يف ية  ديد مت ،(2015) 2213 يف

 .(50)مةة كل
__________ 

لالقالع مدى مليد مت  امل دومتات مت  يف يتة   ثتة األمتم املتحتدة لدتدمم  (49) 
ال  ثتات السياستية يف  ثتات ”يف لي يا، انظة اجللء ال اشة، العسم الثام، 

 “.  واء السالم

لالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار  (50) 
 رتتتال لي يتتتا يفيف يتتتة فةيتتتق اخلتتترباء املورتتتا ممتتتال ابلعتتتةار  (2011) 1970

 ابء. -امل كور، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل
 

 ليبيا يف احلالة اجللسات:
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7130 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 10

2014 

 جمدتتتتتتتس رئيستتتتتتتة متتتتتتت  متتتتتتت كةة
  (S/2014/106) األم 
   ثتتة متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة
 لي يا يف لددمم املتحدة األمم

(S/2014/131) 

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل لي يا 
 ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني
 األمتتتم   ثتتتة يفرئتتتيس
 يف لدتتتتتدمم املتحتتتتتدة

 لي يا

 رئيستة ) صفتها ريفاندا
 ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة

 1970 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار
 يفلي يتتتتتتتتتتتتتتا، (،(2011)

 اخلاص يفاملمثل

 

S/PV.7136 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 14

2014 

 جمدتتتتتتتس رئيستتتتتتتة متتتتتتت  متتتتتتت كةة
  (S/2014/106) األم 
   ثتتة متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة
 لي يا يف لددمم املتحدة األمم

(S/2014/131) 

م نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع  معتتتتتتدَّ
 ايفل 10 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 )أ(أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
( S/2014/188) 

 (2014) 2144 العةار   لي يا
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2208%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7130
https://undocs.org/ar/S/PV.7130
https://undocs.org/ar/S/2014/106
https://undocs.org/ar/S/2014/131
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7136
https://undocs.org/ar/S/PV.7136
https://undocs.org/ar/S/2014/106
https://undocs.org/ar/S/2014/131
https://undocs.org/ar/S/2014/188
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7142 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 19

2014 
 معتتتتتتدم نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع 

 املتحتدة التو ايت م  
  ( S/2014/200) 

 أمعتتتتتتتتاء متتتتتتتت  ثالثتتتتتتتتة  لي يا
 )ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتاا اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفاألرجوتتتني، الةيفستتي،
 يفلي يا يفالصني(،

 (2014) 2146 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

S/PV.7173 
 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 13

2014 

 ال امتتتتتتتتتتتتتتة املدميتتتتتتتتتتتتتتة لي يا  
 اجلوائيتتتتة لدمحكمتتتتة

 الديفلية

 اجملدتس، أمعتاء مجيع
  ال امة يفاملدمية يفلي يا،

 اجلوائيتتتتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتتتة
 الديفلية

 

S/PV.7194 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 9

2014 

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل لي يا  
 ال ام لامني

 ) صتتتتتتتتتتتتتتتتفتها ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتدا
 املورتتاة الدجوتتة رئيستتة
 1970 ابلعتتةار ممتتال

 يفلي يتتتتتتتتتتتا، (،(2011)
 اخلاص يفاملمثل

 

S/PV.7218 
  وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 17

2014 

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل لي يا  
 ال ام لامني

 يفاملمثتتتتتتتتتتتتتل ،)ب(لي يتتتتتتتتتتتتتا
 اخلاص

 

S/PV.7251 
 آب/أغستتت س 27

2014 

 م  معدَّم نةار مرةيفع 
 )أ(أمعتتتتاء ايفل  ستتتتع

(S/2014/629) 

 أملانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا،
 يفلي يا يفمي اليا،

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل
 ال ام لامني

 (2014) 2174 العةار اخلاص يفاملمثل لي يا،
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب
S/PV.7264 

 أيدول/ستتتتتت تمرب 15
2014 

   ثتتة متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة
 لي يا يف لددمم املتحدة األمم

(S/2014/653) 

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل لي يا 
 ال ام لامني

 ) صتتتتتتتتتتتتتتتتفتها ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتدا
 املورتتاة الدجوتتة رئيستتة
 1970 ابلعتتةار ممتتال

 يفلي يتتتتتتتتتتتا، (،(2011)
 اخلاص يفاملمثل

 

S/PV.7306 
 الثتتتام/  رتتتةي  11

 2014 نوفمرب

 ال امتتتتتتتتتتتتتتة املدميتتتتتتتتتتتتتتة لي يا  
 اجلوائيتتتتة لدمحكمتتتتة

 الديفلية

 اجملدتتتتتس، أمعتتتتتاء مجيتتتتتع
 ال امتتتتتتة يفاملدميتتتتتتة يفلي يتتتتتتا،

 الديفلية اجلوائية لدمحكمة

 

S/PV.7345 
 األيفل/ كتتتانول 17

 2014 ايسمرب

 جمدتتتس جلوتتتة رئتتتيس متتت  محاقتتتة
 ابلعتتتتتتةار ممتتتتتتال املورتتتتتتاة األمتتتتتت 
 لي يا  رال (2011) 1970

 ) صتتتتتتتتتتتتتتتتفتها ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتدا  لي يا 
 املورتتاة الدجوتتة رئيستتة
 1970 ابلعتتةار ممتتال

 يفلي يا (،(2011)

 

S/PV.7387 
 شتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية 18

2015 

 يف تونس، مي اليا،  
 يفلي يتتتتا، يفاجللائتتتتة،
 يفمصة

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل
 ال ام لامني

املدمو ي  مجيع
  )ا(

S/PV.7398 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 4

2015 

 شتتتتت اط/ 23 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 فةيتتتتتتتتتتق متتتتتتتتتت  2015 فربايتتتتتتتتتتة
 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتا اخلتتتترباء
 موجهتتتتتتتتتتتتة (2011) 1973

 األمتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس مىل
(S/2015/128)  

   ثتتة متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة
 لي يا يف لددمم املتحدة األمم

(S/2015/144) 

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل لي يا 
 ال ام لامني

 ) صتتتتتتتتتتتتتتتفتها متتتتتتتتتتتتتتتاليلاي
 املورتتاة الدجوتتة رئيستتة
 1970 ابلعتتةار ممتتال

 يفلي يتتتتتتتتتتتا، (،(2011)
 اخلاص يفاملمثل

 

S/PV.7399 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 5

2015 

 ال تتتتتام لامتتتتتني ختتتتتاص  عةيتتتتة
 ا ستتتتتتتترتا يجي التعيتتتتتتتتيم متتتتتتتت 
 لي يا يف املتحدة األمم لوجوا

(S/2015/113) 

م نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع  معتتتتتتدَّ
 املتحتتتدة املمدكتتتة متتت 
(S/2015/158)  

 (2015) 2208 العةار   لي يا
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

https://undocs.org/ar/S/PV.7142
https://undocs.org/ar/S/PV.7142
https://undocs.org/ar/S/2014/200
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7173
https://undocs.org/ar/S/PV.7173
https://undocs.org/ar/S/PV.7194
https://undocs.org/ar/S/PV.7194
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7218
https://undocs.org/ar/S/PV.7218
https://undocs.org/ar/S/PV.7251
https://undocs.org/ar/S/PV.7251
https://undocs.org/ar/S/2014/629
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7264
https://undocs.org/ar/S/PV.7264
https://undocs.org/ar/S/2014/653
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7306
https://undocs.org/ar/S/PV.7306
https://undocs.org/ar/S/PV.7345
https://undocs.org/ar/S/PV.7345
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7387
https://undocs.org/ar/S/PV.7387
https://undocs.org/ar/S/PV.7398
https://undocs.org/ar/S/PV.7398
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/2015/128
https://undocs.org/ar/S/2015/144
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7399
https://undocs.org/ar/S/PV.7399
https://undocs.org/ar/S/2015/113
https://undocs.org/ar/S/2015/158
https://undocs.org/ar/S/RES/2208%20(2015)


2015-2014ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن   

 

17-03714 40 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

 شتتتتت اط/ 23 مؤرختتتتتة رستتتتتالة        
 فةيتتتتتتتتتتق متتتتتتتتتت  2015 فربايتتتتتتتتتتة
 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتا اخلتتتترباء
 موجهتتتتتتتتتتتتة (2011) 1973

 األمتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس مىل
(S/2015/128) 

     

   ثتتة متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة 
 لي يا يف لددمم املتحدة األمم

(S/2015/144) 
     

S/PV.7420 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 27

2015 

 ال تتتتتام لامتتتتتني ختتتتتاص  عةيتتتتة
 ا ستتتتتتتترتا يجي التعيتتتتتتتتيم متتتتتتتت 
 لي يا يف املتحدة األمم لوجوا

(S/2015/113)  
 شتتتتت اط/ 23 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 فةيتتتتتتتتتتق متتتتتتتتتت  2015 فربايتتتتتتتتتتة
 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتا اخلتتتترباء
 موجهتتتتتتتتتتتتة (2011) 1973

 األمتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس مىل
(S/2015/128) 

 متت  معتتدَّم نتتةار مرتتةيفع
 يفأنغتتتتتتتتتتتتتتتتتو ، مستتتتتتتتتتتتتتتتت انيا،
 يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتة يفليتوانيتتتتتتتتتتتتتتا،
 يفالتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتدة،
 (S/2015/216) املتحدة
 متت  معتتدَّم نتتةار مرتتةيفع
 (S/2015/218) األرال

 أمعتتتتتتتتتاء متتتتتتتتت  أر  تتتتتتتتتة  يفلي يا مصة،
 )األرال، اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفاملمدكتتتتتتتتة يفمستتتتتتتت انيا،
 يفالتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة،

 يفمصتتتتتتتتتة، املتحتتتتتتتتتدة(،
 يفلي يا

 (2015) 2213 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

  السا ع( الفصل مبوجب
 (2015) 2214 العةار
15-0-0 

   ثتتة متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة 
 لي يا يف لددمم املتحدة األمم

(S/2015/144) 

     

S/PV.7441 
 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 12

2015 

 ال امتتتتتتتتتتتتتتة املدميتتتتتتتتتتتتتتة لي يا  
 اجلوائيتتتتة لدمحكمتتتتة

 الديفلية

 اجملدتتتتتتتس، أمعتتتتتتتاء مجيتتتتتتتع
 ال امتتتتتتتة يفاملدميتتتتتتتة يفلي يتتتتتتتا،

 الديفلية اجلوائية لدمحكمة

 

S/PV.7485 
  وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 15

2015 

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل لي يا  
 ال ام لامني

 ) صتتتتتتتتتتتتتتتفتها متتتتتتتتتتتتتتتاليلاي
 املورتتاة الدجوتتة رئيستتة
 1970 ابلعتتةار ممتتال

 يفلي يتتتتتتتتتتتا، (،(2011)
 اخلاص يفاملمثل

 

S/PV.7512 
 آب/أغستتت س 26

2015 

   ثتتة متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة
 لي يا يف لددمم املتحدة األمم

(S/2015/624) 

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل لي يا 
 ال ام لامني

  اخلاص يفاملمثل لي يا،

S/PV.7520 
 أيدول/ستتتتتت تمرب 10

2015 

   ثتتة متت  ال تتام األمتتني  عةيتتة
 لي يا يف لددمم املتحدة األمم

(S/2015/624) 

م نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع  معتتتتتتدَّ
 املتحتتتدة املمدكتتتة متتت 
( S/2015/694) 

 (2015) 2238 العةار   لي يا
15-0-0 

S/PV.7549 
 الثتتتتتتتتام/  رتتتتتتتةي  5

 2015 نوفمرب

 ال امتتتتتتتتتتتتتتة املدميتتتتتتتتتتتتتتة لي يا  
 اجلوائيتتتتة لدمحكمتتتتة

 الديفلية

 اجملدتتتتتتتس، أمعتتتتتتاء مجيتتتتتتع
 ال امتتتتتتتة يفاملدميتتتتتتتة يفلي يتتتتتتتا،

 الديفلية اجلوائية لدمحكمة

 

S/PV.7550 
 الثتتتتتتتتام/  رتتتتتتتةي  5

 2015 نوفمرب

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل لي يا  
 ال ام لامني

  اخلاص يفاملمثل لي يا،

S/PV.7577 
 األيفل/ كتتتانول 11

 2015 ايسمرب

 اخلتتتتتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتتتتتل لي يا  
 ال ام لامني

 ) صتتتتتتتتتتتتتتتفتها متتتتتتتتتتتتتتتاليلاي
 املورتتاة الدجوتتة رئيستتة
 1970 ابلعتتةار ممتتال

 يفلي يتتتتتتتتتتتا، (،(2011)
 اخلاص يفاملمثل

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/2015/128
https://undocs.org/ar/S/2015/144
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https://undocs.org/ar/S/PV.7420
https://undocs.org/ar/S/2015/113
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/2015/128
https://undocs.org/ar/S/2015/216
https://undocs.org/ar/S/2015/218
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/144
https://undocs.org/ar/S/PV.7441
https://undocs.org/ar/S/PV.7441
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مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

41 17-03714 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7598 
 األيفل/ كتتتانول 23

 2015 ايسمرب

م نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع   معتتتتتتدَّ
 املتحتتتدة املمدكتتتة متتت 
(S/2015/1016)  

 أمعتتتتتتتتاء متتتتتتتت   ستتتتتتتت ة  لي يا
 يفلي يا ،)ه(اجملدس

 (2015) 2259 العةار
15-0-0 

 
  املتحدة. يفالو ايت يفنيج اي، املتحدة، يفاملمدكة يفليتوانيا، يفلكسمربغ، يففةنسا، يفريفاندا، كوراي، يفمجهورية يف راا، األرال، )أ( 
 الديفيل. يفالت ايفل لددارجية يفزيةذا لي يا مث ل )ب( 
 املتحدة. يفاملمدكة يفلكسمربغ، يففةنسا، يفريفاندا، كوراي، يفمجهورية يفمي اليا، يفأملانيا، يفأسرتاليا، األرال، )أ( 
 فيها. يفاألفةيعية املغار ية ابلرؤيفل املكدف املوتدب الوزية اجللائة يفمث ل الديفيلو يفالت ايفل لددارجية اذيفزية  لي يا يفمث ل لددارجيةو يفزيةذا مصة مثَّل )ا( 
 املتحدة. يفالو ايت يفنيج اي، املتحدة، يفاملمدكة ال وليفارية(، - )مجهورية يففوليفيال يففةنسا، يفالصني، يفمس انيا، يفاألرال، الةيفسي، ا حتاا )ه( 

  
 مايل يف احلالة - 15

 جدستة، 16 األمت  جمدس معد ا ست ةات، نيد الفرتة خالل 
 شتةقة، يفأفتةاا  عتوات املستااة ال دتدال مع مغدعتال جدستال  يوها م 

 يف ابحلالتتتتة يت دتتتق متتتا يف رائستتتية  يتتتا ت ثالثتتتة يفأصتتتدر نتتتةاري  يفاختتتت 
 يفاألختةى 2014 متام يف محدااا مة ني، أيعا   اجملدس يفاجتمع مايل.

 املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف  عتتوات املستتااة ال دتتدال متتع ،2015 متتام يف
 ابلعتتتةار ممتتال متتتايل، يف ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتتاا املت تتداة املتكامدتتة
1353 (2001). 

   ثتتة نتتوات نرتتة مدتتى اجملدتتس أشتتةف ،2014 متتام يفختتالل 
 متتايل، يف ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتاا املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم
 متتتت  موتظمتتتتة محاقتتتتات مىل يفاستتتتتمع ،2013 متتتتام يف أُنرتتتتئت التتتتيت
 يفنتتتام ال دتتتد. لتتال يف األمويتتتة احلالتتة يف تتتدذور السياستتية ال مديتتتة جممتتل

 2014 شتتتتتت اط/فرباية 3 مىل 1 متتتتتت  الفتتتتتترتة يف متتتتتتايل  تتتتتتلايرة اجملدتتتتتتس
 .(51)املتتدم يفاجملتمتتع احملديتتة يفالستتد ات احلكومتتة متت  مبمثدتتني يفاجتمتتع
 األمتتتتم   ثتتتتة يف يتتتتة اجملدتتتتس متتتتدَّا ،(2014) 2164 العتتتتةار يفمبوجتتتتب

__________ 

لالقالع مدى مليد م  امل دومات م    ثة اجملدس مىل مايل، انظة اجللء  (51) 
 “.  ثة جمدس األم  ”، 34األيفل، العسم 

 حتتتز متتتايل يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة
 يفحتعيتتتتق األمتتتت  مرستتتتاء مدتتتتى الرتكيتتتتل متتتتع ،2015 حليةال/يونيتتتتت 30

 يف عتتدمي يفاملصتتاحلة، السياستتي احلتتوار يفامتتم املتتدنيني، يفمحايتتة ا ستتتعةار
 األمت ، ن تاع  وتاء يفممتااة الديفلتة، سد ة  سط ممااة أجل م  الدمم
 ال دد. يف يفمحايتها اإلنسال حعوق يف  ليل

 التتتتتتيت الستتتتتتالم، ممديتتتتتتة مىل الرتكيتتتتتتل حتتتتتتتول ،2015 متتتتتتام يفيف 
 يف متايل يف يفاملصتاحلة الستالم ا فتاق مدتى األقةاف مجيع  تونيع  ُتو ِّجت
 ،(2015) 2227 العتتتتتتتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتتتتتتتب .2015 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتت 20
 ،2016 حليةال/يونيتتت 30 حتتز املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتة اجملدتتس متتدَّا
 الوتتتتار مقتتتتالق يفنتتتتف  ة ي تتتتات امتتتتم موهتتتتا أمتتتتور مجدتتتتة مدتتتتى الرتكيتتتتل متتتتع

 يف ت ل يفاملصتاحلة، الستالم ا فتاق  وفي  يفامم مديها، يفاإلشةاف يفرصدذا
 .(52)يفمحايتها اإلنسال حعوق يف  ليل املدنيني، يفمحاية احلميدة، املسامي

__________ 

لالقتتتتالع مدتتتتى مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت    ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة  (52) 
، 1املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مايل، انظة اجللء ال اشتة، العستم 

  “.ممديات حفظ السالم”

 
 مايل يف احلالة اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ابملتتتتااة ممتتتتال   التتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7095 

 الثتتتتتتام/ كتتتتتتانول 16
 2014 يواية

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 (S/2014/1) مايل يف احلالة

 ايفتتتوار، كتتتوت 
 يفمايل

 لامتتتتتني اخلتتتتتاص املمثتتتتتل
 األمتتم   ثتتة يفرئتتيس ال تتام

 املتكامدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 لتحعيتتق األ  تاا املت تداة
 مايل يف ا ستعةار

 مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 املدمو ي 

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7598
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https://undocs.org/ar/S/PV.7095
https://undocs.org/ar/S/2014/1


2015-2014ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن   

 

17-03714 42 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ابملتتتتااة ممتتتتال   التتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7099 

 الثتتتتتتام/ كتتتتتتانول 23
 2014 يواية

     S/PRST/2014/2 

S/PV.7158 
 نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 23

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2014/229) 

 لامتتتتني اخلتتتتاص املمثتتتتل مايل 
 ال ام

 ،)أ(متتتتتتتتتتتتتتتايل
 يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 اخلاص

 

S/PV.7179 
 أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو 20

2014 

 لامتتتتني اخلتتتتاص املمثتتتتل مايل  
 ال ام

 ،)أ(متتتتتتتتتتتتتتتايل
 يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 )ب(اخلاص

 

S/PV.7201 )مغدعة( 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 17

2014 

      

S/PV.7202 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 18

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2014/403) 

 ال تتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتل مايل 
 السالم حفظ ل مديات

 ،)أ(متتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 ال ام األمني

 

S/PV.7210 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 25

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2014/403) 

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ
 يففةنستتتتتا، يفأستتتتترتاليا، األرال،

 يفليتوانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، يفلكستتتتتتتتتتتتتتتتتتمربغ،
 يفالتو ايت املتحدة، يفاملمدكة
 (S/2014/436) املتحدة

 (2014) 2164 العةار مايل  مايل
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

S/PV.7227 
  وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 28

2014 

     S/PRST/2014/15 

S/PV.7274 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  8

 2014 أكتو ة

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2014/692) 

 ال تتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتل مايل 
 السالم حفظ ل مديات

 ،)أ(متتتتتتتتتتتتتتتايل
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني

 )أ(ال ام

 

S/PV.7355 
 الثتتتتتتتتتتام/ كتتتتتتتتتتانول 6

 2015 يواية

 احلالة م  ال ام األمني  عةية
  (S/2014/943) مايل يف

 كتتتتانول 23 مؤرختتتتة رستتتتالة
 2014 األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب

 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتت  موجهتتتتتة
 األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2014/944) 

 ال تتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتل مايل 
 السالم حفظ ل مديات

 ،)أ(متتتتتتتتتتتتتتتايل
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني

 ال ام

 

S/PV.7378 
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية 6

2015 

     S/PRST/2015/5 

S/PV.7425 
 نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 9

2015 

 كتتتتتتتتانول 2 مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة
 موجهتة 2015 الثام/يواية

 رئتتيس مىل ال تتام األمتتني متت 
 (S/2015/3) األم  جمدس

 آذار/ 16 مؤرختتتتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتالة
 متتتتت  موجهتتتتتة 2015 متتتتتارس
 جمدتس رئيس مىل ال ام األمني
  (S/2015/187) األم 

 ال تتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتل مايل 
 السالم حفظ ل مديات

 ،)أ(متتتتتتتتتتتتتتتايل
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني

 ال ام

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7099
https://undocs.org/ar/S/PV.7099
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/2
https://undocs.org/ar/S/PV.7158
https://undocs.org/ar/S/PV.7158
https://undocs.org/ar/S/2014/229
https://undocs.org/ar/S/PV.7179
https://undocs.org/ar/S/PV.7179
https://undocs.org/ar/S/PV.7201
https://undocs.org/ar/S/PV.7201
https://undocs.org/ar/S/PV.7202
https://undocs.org/ar/S/PV.7202
https://undocs.org/ar/S/2014/403
https://undocs.org/ar/S/PV.7210
https://undocs.org/ar/S/PV.7210
https://undocs.org/ar/S/2014/403
https://undocs.org/ar/S/2014/436
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7227
https://undocs.org/ar/S/PV.7227
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/15
https://undocs.org/ar/S/PV.7274
https://undocs.org/ar/S/PV.7274
https://undocs.org/ar/S/2014/692
https://undocs.org/ar/S/PV.7355
https://undocs.org/ar/S/PV.7355
https://undocs.org/ar/S/2014/943
https://undocs.org/ar/S/2014/944
https://undocs.org/ar/S/PV.7378
https://undocs.org/ar/S/PV.7378
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/5
https://undocs.org/ar/S/PV.7425
https://undocs.org/ar/S/PV.7425
https://undocs.org/ar/S/2015/3
https://undocs.org/ar/S/2015/187
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ابملتتتتااة ممتتتتال   التتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة       
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2015/219) 
S/PV.7465 )مغدعة( 

 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 17
2015 

      

S/PV.7468 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 23

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2015/426) 
 حليتتتتتةال/ 16 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 متتتتتتت  موجهتتتتتتتة 2015 يونيتتتتتتتت
 جمدتس رئيس مىل ال ام األمني
 (S/2015/444) األم 

 لامتتتتني اخلتتتتاص املمثتتتتل مايل 
 ال ام

 ،)أ(متتتتتتتتتتتتتتتايل
 يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 اخلاص

 

S/PV.7474 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 29

2015 

 احلالتتة مت  ال تتام األمتني  عةيتة
 (S/2015/426) مايل يف

 حليتتتتتةال/ 16 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 متتتتتتت  موجهتتتتتتتة 2015 يونيتتتتتتتت
 جمدتس رئيس مىل ال ام األمني
 (S/2015/444) األم 

 متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتدَّم نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتةيفع
 )ا(معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 11
(S/2015/481) 

 (2015) 2227 العةار مايل  مايل
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

S/PV.7528 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  6

 2015 أكتو ة

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2015/732) 

 لامتتتتني اخلتتتتاص املمثتتتتل مايل 
 ال ام

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل،
 يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 اخلاص

 

 
 الديفيل. يفالت ايفل األفةيعي يفالتكامل اخلارجية لدرؤيفل يفزيةذا مايل مثَّل )أ( 
 ابماكو. م  ابلفيديو التدايفل قةيق م  ا جتماع يف ال ام لامني اخلاص يفاملمثل مايل ممثل شارك )ب( 
 ابماكو. م  ابلفيديو التدايفل قةيق م  ا جتماع يف السالم حفظ ل مديات ال ام األمني يفيفكيل مايل ممثل شارك )أ( 
 املتحدة. يفالو ايت يفنيج اي، املتحدة، يفاملمدكة يفماليلاي، يفليتوانيا، ال وليفارية(، - )مجهورية يففوليفيال يففةنسا، يف راا، يفأنغو ، يفمس انيا، األرال، )ا( 

  

https://undocs.org/ar/S/2015/219
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https://undocs.org/ar/S/PV.7465
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 األمريكتان
 هباييت املتعلقة املسألة - 16

 جدستات 10 األمت  جمدتس معتد ا ست ةات، نيد الفرتة خالل 
 ال دتتدال متتع مغدعتتة جدستتات أر تتع  يوهتتا متت  هبتتاييت، املت دعتتة املستتالة  رتتال

 يف ا ستتعةار لتحعيتق املتحتدة األمتم   ثتة يف شتةقة يفأفتةاا  عوات املسااة
 امليثاق. م  السا ع الفصل مبوجب نةاري  يفاخت  ذاييت،

 ك تتتتتتار متتتتتت  ستتتتتتووية نصتتتتتتف محاقتتتتتتات مىل اجملدتتتتتتس يفاستتتتتتمع 
 األيفضتتتتتاع  وايفلتتتتتت األرت مدتتتتتى احلالتتتتتة  رتتتتتال املوظمتتتتتة يف املستتتتتؤيفلني
 يفاملت دعتتتتتتة اإلنستتتتتتانية يفاملستتتتتتائل ال  ثتتتتتتة يفأنرتتتتتت ة يفاألمويتتتتتتة، السياستتتتتتية
 ملتتتتتتتتتدة متتتتتتتتة ني ال  ثتتتتتتتتة يف يتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتتس يفجتتتتتتتتدَّا يفالتوميتتتتتتتتة. اب نت تتتتتتتتا 

 متت  الفتترتة يف ذتتاييت األمتت  جمدتتس أيففتتدذا   ثتتة يفزارت .(53)يفاحتتد متتام
  .(54)2015 الثام/يواية كانول 25 مىل 23

 مدتتتتى ملمتتتتت اجملدتتتتس أكتتتتد ،(2015) 2243 العتتتتةار يفمبوجتتتتب 
 يفجتتتتتتوا مىل يفا نتعتتتتتتال املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة ستتتتتتحب ممكانيتتتتتتة يف الوظتتتتتتة

 ال امتة ذتاييت لعتدرة اجملدس است ةات مىل استوااا   املتحدة، لامم مستع دي
 .امليدال يف األموية األيفضاع أساس يفمدى يفا ستعةار األم  كفالة مدى

__________ 

. يفلالقتتالع مدتتى مليتتد (2015) 2243يف  (2014) 2180العتتةارال  (53) 
م  امل دومات م    ثة األمم املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف ذاييت، انظة 

 “. ممديات حفظ السالم”اجللء ال اشة، العسم األيفل، 
ثتتتة اجملدتتتس مىل ذتتتاييت، انظتتتة لالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت     (54) 

 “.   ثة جمدس األم ”، 35اجللء األيفل، العسم 
 

 هباييت املتعلقة املسألة اجللسات:
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتتتتتال   التتتتتتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7135 )مغدعة( 

 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 14
2014 

 اخلتتتتاص املمثتتتتل  ئتتتتب   
 امل تتتتتتي ال تتتتتتام لامتتتتتتني
 املتحتتتتتدة األمتتتتتم    ثتتتتتة

 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق
 ذاييت

  

S/PV.7147 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 24

2014 
 متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عةيتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتتتتق
 (S/2014/162) ذاييت

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 11 
 )أ(معوا  

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 هلتتتتتاييت ال تتتتتام لامتتتتتني
 األمتتتتتتم   ثتتتتتتة يفرئيستتتتتتة

 لتحعيتتتتتتتتتتتتتتق املتحتتتتتتتتتتتتتدة
 ذتتتتاييت، يف ا ستتتتعةار
 ا حتتتتتتاا يففتتتتتد يفرئتتتتتيس
 األمتتتتم لتتتتدى األيفريف 
 املتحدة

 أمعتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املدمو ي 

 

S/PV.7261 )مغدعة( 
 أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب 10

2014 

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ام لامني

  

S/PV.7262 
 أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب 11

2014 

 متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عةيتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتتتتق
 (S/2014/617) ذاييت

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة )ب(أمعاء ايفل 10 
 يفرئتيس ال ام، لامني
 األيفريف  ا حتاا يففد

 أمعتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املدمو ي 
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتتتتتال   التتتتتتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7277 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتةي  14

 2014 أكتو ة

 متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عةيتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتتتتق
 (S/2014/617) ذاييت

م نتتتتتةار مرتتتتتةيفع  متتتتتت  معتتتتتدَّ
 الربازيتتتتتتتتتتتتتتل،يف  أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتواي،

 التو ايتيف  كوتدا،يف  فةنسا،يف 
 (S/2014/732) املتحدة

 مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواايفر،
 يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي،
 يفالربازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل،

 يفكودا يفغوا يما ،

 متتتتتتتتتتتتتت  أر  تتتتتتتتتتتتتتة 
 اجملدتس أمعاء

 )األرجوتتتتتتتتتتتتتتتني،
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي،يف 
 املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيف 

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة،
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايتيف 

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(،
 يفمكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواايفر،

 يفغوا يما 

 (2014) 2180 العةار
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

S/PV.7404 )مغدعة( 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 16

2015 

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ام لامني

  

S/PV.7408 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 18

2015 

 متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عةيتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتتتتق
 (S/2015/157) ذاييت

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 12 
 )أ(معوا  

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفرئتيس ال ام، لامني
 األيفريف  ا حتاا يففد

 أمعتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املدمو ي 

 

S/PV.7523 )مغدعة( 
 أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب 16

2015 

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ام لامني

  

S/PV.7530 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  8

 2015 أكتو ة
 متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عةيتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتتتتق
 (S/2015/667) ذاييت

)ا(أمعاء ايفل 10 
 اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 يفرئتيس ال ام، لامني
 األيفريف  ا حتاا يففد

 أمعتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيع اجملدس،
 املدمو ي 

 

S/PV.7534 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتةي  14

 2015 أكتو ة

 متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عةيتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتتتتق
 (S/2015/667) ذاييت

م نتتتتتةار مرتتتتتةيفع  متتتتتت  معتتتتتدَّ
 )ه(معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 18
(S/2015/775) 

 األرجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني،
 يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي،

 يف تتتت يف، يفالربازيتتتتل،
 يفغوا يمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ،

 يفكولوم يا يفكودا،

 (2015) 2243 العةار  
 )املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل مبوجب

 
  يفالياابل. يفذاييت، يفاملكسيك، يفكولوم يا، يفكودا، يفغوا يما ، يفجامايكا، يف  يف، يفالربازيل، يفأيفريفغواي، مس انيا، )أ( 

  يفذاييت. يفاملكسيك، يفكولوم يا، يفكودا، يفغوا يما ، يف  يف، يفالربازيل، يفأيفريفغواي، يفمكواايفر، مس انيا، )ب( 

  يفالياابل. يفذاييت، يفاملكسيك، يفكولوم يا، يفكودا، يفغوا يما ، يف  يف، يف ديل، يفالربازيل، يفأيفريفغواي، يف ة واا، يفأنتيغوا األرجوتني، )أ( 

  يفذاييت. يفاملكسيك، يفكولوم يا، يفكودا، يفغوا يما ، يفجامايكا، يف  يف، يفالربازيل، يفأيفريفغواي، األرجوتني، )ا( 

 يفكوتتتدا، ال وليفاريتتتة(، - )مجهوريتتتة يففوتتتليفيال يففةنستتتا، يفغوا يمتتتا ، يفشتتتيدي، يف رتتتاا، يف تتت يف، يفالربازيتتتل، يفأيفريفغتتتواي، يفأنغتتتو ، يفمستتت انيا، يفاألرال، األرجوتتتتني، )ه( 
 املتحدة. يفالو ايت يفنيوزيدودا، املتحدة، يفاملمدكة يفماليلاي، يفكولوم يا،
  

  

https://undocs.org/ar/S/PV.7277
https://undocs.org/ar/S/PV.7277
https://undocs.org/ar/S/2014/617
https://undocs.org/ar/S/2014/732
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7404
https://undocs.org/ar/S/PV.7404
https://undocs.org/ar/S/PV.7408
https://undocs.org/ar/S/PV.7408
https://undocs.org/ar/S/2015/157
https://undocs.org/ar/S/PV.7523
https://undocs.org/ar/S/PV.7523
https://undocs.org/ar/S/PV.7530
https://undocs.org/ar/S/PV.7530
https://undocs.org/ar/S/2015/667
https://undocs.org/ar/S/PV.7534
https://undocs.org/ar/S/PV.7534
https://undocs.org/ar/S/2015/667
https://undocs.org/ar/S/2015/775
https://undocs.org/ar/S/RES/2243%20(2015)
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 آسيا
 أفغانستان يف احلالة - 17

  ستتتتع األمتتتت  جمدتتتتس معتتتتد ا ستتتتت ةات، نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 
 يت دتتتق متتتا يف رائستتتيني  يتتتانني يفأصتتتدر نتتتةارات ثالثتتتة يفاختتتت  جدستتتات
  أفغانستال. يف ابحلالة

 ذلتتك يف مبتتا السياستتية، ا نتعاليتتة ال مديتتة مدتتى اجملدتتس يفركتتل 
 متتت  فعتتتال الوقويتتتة، الوحتتتدة حكومتتتة يف رتتتكيل الةائستتتية ا نتدتتتاابت
 كامتتتتتل األفغانيتتتتتة الوقويتتتتتة يفاألمتتتتت  التتتتتدفاع نتتتتتوات  تتتتتويل مىل ا نتعتتتتتال
 العتوات حجتم ختفتيض معتب ال دد أفاء مجيع يف األم  م  املسؤيفلية
 األمتتتتم  تتتتت  عتتتت دع التتتت ي التتتتديفر اجملدتتتتس يف نتتتت  الديفليتتتتة. ال ستتتتكةية
 امل ونتتتتة يف وستتتتيق ا نتدا يتتتتة، ال مديتتتتة موهتتتتا جمتتتتا ت متتتتدة يف املتحتتتتدة
  جتتتارا يفمكافحتتة الستتالم، يفممديتتة احلميتتدة املستتامي يف تت ل الديفليتتة،

 اإلنستتتتانية، املستتتتامدة يف عتتتتدمي اإلنستتتتال، حعتتتتوق يف  ليتتتتل ابملدتتتتدرات،
  يفا جتمامية. ا نتصااية التومية يفحتعيق

 ستعوط موت  أفغانستتال حععتهتا التيت ابملكاستب اجملدتس يفأنة   
 يفاألنرتتتتتتت ة ال وتتتتتتتف أممتتتتتتتال يفأاال ،2001 متتتتتتتام يف قال تتتتتتتال نظتتتتتتتام

 متتتت  يفغ اتتتا العامتتتدة يف وظتتتتيم قال تتتال حةكتتتة هبتتتتا  عتتتوم التتتيت اإلرذا يتتتة
 أايتتتتتة مدتتتتتى أيعتتتتتا   اجملدتتتتتس يفشتتتتتدا .(55)يفاملت ةفتتتتتة ال ويفتتتتتة اجلمامتتتتتات
 األفغتتتال يفيعواذتتتا لدجميتتتع يفشتتامدة كديتتتة سياستتتية   مديتتتة ا ضتت الع
__________ 

 .(2014) 2189العةار  (55) 

 مىل السياستتتية الكيتتتا ت مجيتتتع يفامتتتا ،(56)فيهتتتا األمتتتور زمتتتام يفيتولتتتول
 ستتتتتيااة   ليتتتتتل هبتتتتتدف األفغتتتتتام، لددستتتتتتور يففعتتتتتا   يتتتتتد يف يتتتتتدا   ال متتتتتل

 أجتتل متت  الوقويتتة يفيفحتتدهتا اإلنديميتتة يفستتالمتها يفاستتتعالهلا أفغانستتتال
  .(57)يفا زاذار ابلسالم األفغانيني مجيع فيت يو م مستع ل

 ،(2015) 2210 يف (2014) 2145 العتتتةاري  يفمبوجتتتب 
 لتعتتتتدمي املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة يف يتتتتة  ديتتتتد اجملدتتتتس نتتتتةر التتتتتوايل، مدتتتتى

 يفممتتتتال متتتةة. كتتتل يف يفاحتتتدة ستتتتوة ملتتتدة (58)أفغانستتتتال مىل املستتتامدة
  عتتم ثالثيتتة جلوتتة أُنرتتئت ،(2015) 2210 نتتةاره يف اجملدتتس   دتتب
 األمتتتم يفيفكتتتا ت يفال  ثتتة الديفليتتتة املافتتة يفاجلهتتتات احلكومتتة متتت  ممثدتتني
 املتحدة األمم كيا ت مجيع ايفر ملةاج ة يف ةاجمها، يفصواايعها املتحدة

 الدجوتتة  عةيتتة يفنُتتد ِّم أنرتت تها.يف  الكيتتا ت ذتت ه يفذياكتتل أفغانستتتال يف
 .(59)2015 أيدول/س تمرب يف اجملدس مىل الوهائي الثالثية

__________ 

 .(2015) 2210العةار  (56) 
 (57) S/PRST/2014/11 . 
لالقتتتتالع مدتتتتى مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت    ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتعتتتتدمي  (58) 

ال  ثتتات ”املستتامدة مىل أفغانستتتال، انظتتة اجلتتلء ال اشتتة، العستتم الثتتام، 
 “. السياسية يف  ثات  واء السالم

 (59) S/2015/713.املةفق ، 

 
  أفغانستان يف احلالة اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7139 

 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 17
2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتالم مدتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2014/163) الديفليني

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ
 (S/2014/184) أسرتاليا

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 11
 )أ(معوا  

 لامتني اخلتاص املمثل
 ألفغانستتتتتتتتتتتتتال ال تتتتتتتتتتتتام
 األمتتتتتتتم   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتتيس

 لتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 مىل املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامدة

 يفرئتتتتتتتتيس أفغانستتتتتتتتتال،
 األيفريف  ا حتتتتتاا يففتتتتد
 املتحدة األمم لدى

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

املدمو ي 
 )ب(

 (2014) 2145 العةار
15-0-0 

S/PV.7208 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 25

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتالم مدتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2014/420) الديفليني

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 11 
 )أ(معوا  

 لامتني اخلتاص املمثل
 يفاملتتتتتتتتتتتتتتتدية )ا(ال تتتتتتتتتتتتتتتام،

 ملكتتتتتتتتتتتتتتب التوفيتتتتتتتتتتتتت ي
 امل تتتتي املتحتتتتدة األمتتتتم

 يفاجلةميتتتتتة، ابملدتتتتتدرات
 يففتتتتتتتد رئتتتتتتتيس يف ئتتتتتتتب
 األيفريف  ا حتاا

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

املدمو ي 
  )ه(

S/PRST/2014/11 
S/PRST/2014/12 

https://undocs.org/ar/S/RES/2189%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/11
https://undocs.org/ar/S/2015/713
https://undocs.org/ar/S/PV.7139
https://undocs.org/ar/S/PV.7139
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https://undocs.org/ar/S/2014/420
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/11
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7267 

 أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب 18
2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتالم مدتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2014/656) الديفليني

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 12 
 )يف(معوا  

 لامتني اخلتاص املمثل
 يففتتتد يفرئتتتيس ،(ا)ال تتتام
 األيفريف  ا حتاا

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 

S/PV.7338 
 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 12

 2014 ايسمرب

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ
 (S/2014/883) أسرتاليا

 (2014) 2189 العةار أفغانستال  أفغانستال
15-0-0 

S/PV.7347 
 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 18

 2014 ايسمرب

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتالم مدتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2014/876) الديفليني

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 13 
 )ز(معوا  

 لامتني اخلتاص املمثل
 يفاملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدية ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام،
 ملكتتتتتتتتتتتتتتب التوفيتتتتتتتتتتتتت ي

 امل تتتتي املتحتتتتدة األمتتتتم
 يفاجلةميتتتتتة، ابملدتتتتتدرات

 يففتتتتتتتد رئتتتتتتتيس يف ئتتتتتتتب
 األيفريف  ا حتاا

 أمعتتتاء مجيتتتع
 ،)ح(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 املدمو ي 

 

S/PV.7403 
 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 16

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام ألمتتتتتتتنيا  عةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتالم مدتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2015/151) الديفليني

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ
 (S/2015/178) مس انيا

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 12
 )ط(معوا  

 لامتني اخلتاص املمثل
 رئتتتتيس يف ئتتتتب ال تتتتام،
 األيفريف  ا حتاا يففد

 أمعتتتتتتتاء مجيتتتتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،

 متتتتتتتتتتدمو ا 11 يف
 ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال

 ،)ي(37 ابملتتتااة
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 ممتتال املتتدمو ي 
 39 ابملااة

 (2015) 2210 العةار
15-0-0 

S/PV.7467 
 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت 22

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتالم مدتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2015/422) الديفليني

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 11 
 )ك(معوا  

 لامتني اخلتاص املمثل
 يففتتتتتتتد يفرئتتتتتتتيس ال تتتتتتتام،
 األيفريف  ا حتاا

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 

S/PV.7526 
 أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب 17

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتت  مالستتتتتتتتتتتتتال مدتتتتتتتتتتتتتى
  (S/2015/684) الديفليني
 أيدتتتتول/ 15 مؤرختتتتة رستتتتالة
 م  موجهة 2015 س تمرب
 رئتتتتتتتتتيس مىل ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
(S/2015/713) 

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 12 
 )ل(معوا  

 لامتني اخلتاص املمثل
 يفاملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدية ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام،
 ملكتتتتتتتتتتتتتتب التوفيتتتتتتتتتتتتت ي

 امل تتتتي املتحتتتتدة األمتتتتم
 يفاجلةميتتتتتة، ابملدتتتتتدرات

 ا حتتتتتتاا يففتتتتتد يفرئتتتتتيس
 األيفريف 

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 

S/PV.7591 
 األيفل/ كتتتتتتتتتانول 21

 2015 ايسمرب

 متتتتتتت  ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا  أفغانستال يف احلالة 

 يفاألمتتتتتتتتتتتتت   مالستتتتتتتتتتتتتال مدتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2015/942) الديفليني

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 13  
  )م(معوا  

 لامتني اخلتاص املمثل
 أبممال يفالعائم ال ام،
 األيفريف  ا حتاا يففد

 أمعتتتاء مجيتتتع
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 

 
  يفالياابل. يفاهلود، يفكودا، يفالسويد، يفسدوفاكيا، يف ةكيا، يفابكستال، يفمي اليا، اإلسالمية(، - )مجهورية يفميةال أملانيا،يف  أفغانستال، )أ( 
 األيفريف . الرمال  ددال ابسم السويد ممثل  كدم )ب( 
 يفالياابل. يفاهلود، يف  فيا، يفكودا، يفن غيلستال، يف ةكيا، يفابكستال، يفمي اليا، يفأملانيا، يفأفغانستال، مس انيا، )أ( 
 كا ول. م  ابلفيديو التدايفل قةيق م  ا جتماع يف ال ام لامني اخلاص املمثل شارك )ا( 
 اجلمامي. األم  م اذدة موظمة يف األمعاء يفلالد ابسم ن غيلستال ممثل  كدم )ه( 
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 يفالياابل. يفاهلود، يفكودا، يفسدوفاكيا، يف ةكيا، يف ولودا، يفابكستال، يفمي اليا، اإلسالمية(، - )مجهورية يفميةال يفأملانيا، يفأفغانستال، مس انيا، )يف( 
 يفالياابل. يفاهلود، يفكودا، يففودودا، يفالسويد، يفسدوفاكيا، يف ةكيا، يفابكستال، يفمي اليا، اإلسالمية(، - )مجهورية يفميةال يفأملانيا، يفأفغانستال، مس انيا، )ز( 
 األفةيعي. يفالتكامل اخلارجية لدرؤيفل يفزيةذا األم ( جمدس )رئيسة  راا مثَّل )ح( 
 يفالياابل. يفاهلود، يفكودا، يفالسويد، يفسدوفاكيا، يف ةكيا، يفابكستال، يفمي اليا، اإلسالمية(، - )مجهورية يفميةال يفأملانيا، يفأفغانستال، أسرتاليا، )ط( 
    يال. كودا ممثل يُدلِّ  مل )ي( 
 يفالياابل. يفذولودا، يفاهلود، يفكودا، يفالسويد، يف ةكيا، يفابكستال، اإلسالمية(، - )مجهورية يفميةال يفأملانيا، يفأفغانستال، أسرتاليا، )ك( 
 يفالياابل. يفذولودا، يفاهلود، يفالسويد، يفسدوفاكيا، يف ةكيا، يفابكستال، يفمي اليا، اإلسالمية(، - )مجهورية يفميةال يفأملانيا، يفأفغانستال، أسرتاليا، )ل( 
 يفالياابل. يفذولودا، يفاهلود، يفكودا، يففودودا، يفالسويد، يف ةكيا، يفابكستال، يفمي اليا، اإلسالمية(، - )مجهورية يفميةال يفأملانيا، يفأفغانستال، أسرتاليا، )م( 

  
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف احلالة - 18

 يف جدستني األم  جمدس معد ،ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 يف امل عتتواة ،7353 جدستتتت يف اجملدتتس يفنظتتة .جديتتد   وتتد يت دتتق متتا
 متتتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتتدَّمامل ال دتتتتتتتتتتتتب يف ،2014 ايستتتتتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتتتتانول 22
 كتتوراي مجهوريتتة يف احلالتتة” م وتتول  وتتد إلاراأ اجملدتتس يف أمعتتاء 10

 .(60)اجملدتتتس مدتتتى امل ةيفضتتتة املستتتائل نائمتتتة يف “الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية
  تصتتتتتويت ا جتمتتتتتاع لتتتتت لك املؤنتتتتتت األممتتتتتال جتتتتتديفل اجملدتتتتتس يفأنتتتتتةَّ 

__________ 

 (60) S/2014/872. 

 ،7575 اجلدستتتتتتتتة يفيف  .العائمتتتتتتتتة يف املستتتتتتتتالة أارأ يف تتتتتتتت لك مجةائتتتتتتتتي
 أخةى مةة اجملدس أنة ،2015 ايسمرب/األيفل كانول 10 يف امل عواة
 .ال وتتتتتد ذلتتتتتك يف يفنظتتتتتة مجةائتتتتتي  تصتتتتتويت املؤنتتتتتت األممتتتتتال جتتتتتديفل

 ذتتتتتتتتا ني يفيف .اجلدستتتتتتتتتني متتتتتتتت  أي يف ابإلمجتتتتتتتتاع التصتتتتتتتتويت يكتتتتتتتت  يفمل
 الرتتتتتتؤيفل ماارة ممثدتتتتتي متتتتت  محاقتتتتتات مىل اجملدتتتتتس استتتتتتمع ،اجلدستتتتتتني
 األمتتتم يفمفتتتوت ،اإلنستتتال حلعتتتوق املستتتامد ال تتتام يفاألمتتتني ،السياستتتية
 .اإلنسال حلعوق السامي املتحدة

 
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف احلالة اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7353 

كتتتانول األيفل/  22
 2014 ايسمرب

 ايستتمربكتتانول األيفل/ 5 مؤرختتة رستتالة
 األمت  جمدتس رئيس مىل موجهة 2014

 يفمجهوريتتتتتتة يفأستتتتتترتاليا األرال ممثدتتتتتتي متتتتت 
 يففةنستتتتتتتتتتتتتتا يفشتتتتتتتتتتتتتتيدي يفريفانتتتتتتتتتتتتتتدا كتتتتتتتتتتتتتتوراي

 املتحتتتتدة يفاملمدكتتتتة يفليتوانيتتتتا يفلكستتتتمربغ
 الرتتتتتتتمالية يفأيةلوتتتتتتدا ال ظمتتتتتتتى لربي انيتتتتتتا

 لتتتتتتتدى األمةيكيتتتتتتتة املتحتتتتتتتدة يفالتتتتتتتو ايت
 (S/2014/872) املتحدة األمم

 التحعيتتتق جلوتتتة  عةيتتتة
 حعوق جملدس التا  ة

 حعتوق مت  اإلنستال
 مجهوريتتة يف اإلنستتال
 الرتتتتتتتتتتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتتتتتتتتتتوراي

 الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2014/276، 

 (املةفق

 ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
 لدرتتتتتتؤيفل املستتتتتتامد
 يفاألمتني ،السياسية
 املستتتتتتتتتتتتتامد ال تتتتتتتتتتتتتام
 اإلنسال حلعوق

 أمعاء مجيع
 ،اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال
 األميوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني
 ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامني
 املسامدي 

 األممتتتتتتتتتتال جتتتتتتتتتتديفل منتتتتتتتتتتةار
  (2 ال ود)

 (أ)11-2-2

S/PV.7575 
كتتتانول األيفل/  10

 2015 ايسمرب

 ايستتمربكتتانول األيفل/ 3 مؤرختتة رستتالة
 ،األرال ممثدتتتتتتتتتي متتتتتتتتت  موجهتتتتتتتتتة 2015

 ،ليتوانيتتتتايف  ،فةنستتتتايف  ،شتتتتيدييف  ،مستتتت انيايف 
 لربي انيتتتتتتا املتحتتتتتتدة املمدكتتتتتتةيف  ،متتتتتتاليلاييف 

 ،نيوزيدوتتدايف  ،الرتتمالية يفأيةلوتتدا ال ظمتتى
 لتتتتتتتدى األمةيكيتتتتتتتة املتحتتتتتتتدة يفالتتتتتتتو ايت

 األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس مىل املتحتتتدة األمتتتم
(S/2015/931) 

 ،كتوراي مجهورية 
 يفالياابل

 ال تتام األمتتني يفكيتتل
  ،السياسية لدرؤيفل

 األمتتتتتتتتتتتم يفمفوضتتتتتتتتتتتة
 حلعتتتتتتتتتتوق املتحتتتتتتتتتتدة
 اإلنسال

 أمعاء مجيع
 ،اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 األممال جديفل منةار
 (ب)9-4-2

 
 يفالتو ايت ،يفنيجت اي ،املتحتدة يفاملمدكتة ،يفليتوانيا ،يفلكسمربغ ،يففةنسا ،يفشيدي ،يفريفاندا ،كوراي يفمجهورية ،يف راا ،يفأسرتاليا ،يفاألرال ،األرجوتني :املؤيديفل (أ) 

  .يفنيج اي ، راا :املمتو ول .يفالصني ،الةيفسي ا حتاا :امل ارضول .املتحدة
 ،يفأنغتتو  ،الةيفستي ا حتتاا :امل ارضتتول .املتحتدة يفالتو ايت ،يفنيوزيدوتتدا ،املتحتدة يفاملمدكتة ،يفمتتاليلاي ،يفليتوانيتا ،يففةنستا ،يفشتتيدي ،يفمست انيا ،األرال :املؤيتديفل (ب) 

 .يفنيج اي ، راا :املمتو ول و(ال وليفارية - مجهورية) يففوليفيال ،يفالصني
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 أورواب

 قربص يف احلالة - 19
مثتتتتتام  األمتتتت  جمدتتتتس معتتتتد ،ا ستتتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 
  عتوات املستااة ال دتدال متع مغدعتة جدستات أر تع  يوها م  ،جدسات

 مدايف  تتت يف اجملدتتس يفركتتل .نتتربص يف احلالتتة  رتتال نتتةارات أر  تتة يفاختتت 
 ذلتتتتك يف مبتتتتا ،نتتتتربص يف السياستتتتية لدحالتتتتة املدتدفتتتتة الت تتتتورات مدتتتتى

 يف الستتتالم حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم نتتتوة يفيف يتتتة  تتتديفر املتصتتتدة الت تتتورات
 احلميتدة املسامي امم اجملدس يفاصل ،ذلك مىل يفابإلضافة .(61)نربص
 يف األقتتتتةاف مستتتتامدة مىل الةاميتتتتة يفجهتتتتواه ال تتتتام األمتتتتني ي تتتت هلا التتتتيت

 م ويتتا   ال تتام لامتتني جديتتدا   خاصتتا   مسترتتارا   يف  ييوتتت ،التفتتايفت ممديتتة
 .نتتربص يف الستتالم حلفتتظ املتحتتدة األمتتم لعتتوة جديتتدا   يفنائتتدا    عتتربص

__________ 

لالقتتتتالع مدتتتتى مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات  رتتتتال يف يتتتتة نتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة  (61) 
ممديتتات ”الستتالم يف نتتربص، انظتتة اجلتتلء ال اشتتة، العستتم األيفل،  حلفتتظ

 “. حفظ السالم

 التت ي املرتترتك يفابإلمتتالل املفايفضتتات ابستتتئواف أيعتتا   اجملدتتس يفرحتب
 /شتت اط 11 يف الرتكتتي يفالعربصتتي اليتتو م العربصتتي اللميمتتال أصتتدره
 األمتتتم نتتتوة متتتع ال متتتل مواصتتتدة مدتتتى اجلتتتان ني يفشتتتجع ،2014 فربايتتتة

 .شامدة  سوية مىل التوصل أجل م  املتحدة
 آختة يفكتال ،(62)العتوة يف ية اجملدس مدَّا ،مواس ات أر ع يفيف 
 يففعتتتتتتتتا   2016 يوتتتتتتتتايةكتتتتتتتتانول الثام/ 31 يف املوتهيتتتتتتتتة لدفتتتتتتتترتة  ديتتتتتتتتد

 .(63)ال ام األمني  عارية يف الواراة الصدة ذات لدتوصيات
__________ 

 (2015) 2197يف  (2014) 2168يف  (2014) 2135العتتتتتتتةارات  (62) 
 . (2015) 2234يف 

 . S/2015/517يف  S/2015/17يف  S/2014/461يف  S/2013/781انظة  (63) 

 
 قربص يف احلالة اجللسات:
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7097 (مغدعة) 
 كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/ 21
 2014 يواية

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتتتة   
 لعتربص ال ام لامني
 األمتتتتتتم نتتتتتتوة يفرئيستتتتتتة

 حلفتتتتتتتتتتتتتتتظ املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة
 نربص يف السالم

  اخلاصة املمثدة

S/PV.7106 
كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/  30
 2014 يواية

 متتتتتتت  ال تتتتتتام األمتتتتتتني  عةيتتتتتتة
 يف املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم ممديتتتتتتة
 (S/2013/781) نربص

 متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع
 يفالتتتتو ايت املتحتتتتدة املمدكتتتتة
 (S/2014/60) املتحدة

 (2014) 2135 العةار   
15-0-0 

S/PV.7223 (مغدعة) 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتتوز 23

2014 

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ام لامني

  اخلاصة املمثدة

S/PV.7229  
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتتوز 30

2014 

 متتتتتتت  ال تتتتتتام األمتتتتتتني  عةيتتتتتتة
 يف املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم ممديتتتتتتة
 (S/2014/461) نربص

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ
 ،املتحتتتتتدة املمدكتتتتتةيف  ،فةنستتتتتا

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2014/536) 

 (2014) 2168 العةار   
15-0-0 

S/PV.7363 (مغدعة) 
كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/  21
 2015 يواية

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ام لامني

  اخلاصة املمثدة

S/PV.7370  
كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/  29
 2015 يواية

 متتتتتتت  ال تتتتتتام األمتتتتتتني  عةيتتتتتتة
 يف املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم ممديتتتتتتة
 (S/2015/17) نربص

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ
 يفالتتتتو ايت املتحتتتتدة املمدكتتتتة
 (S/2015/60) املتحدة

 أمعتاء م  ثالثة  
 ا حتتتتتتاا) اجملدتتتتس

 ،الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
 (يففةنسا يفمس انيا

 (2015) 2197 العةار
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/RES/2135%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2168%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2197%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2013/781
https://undocs.org/ar/S/2014/461
https://undocs.org/ar/S/2015/17
https://undocs.org/ar/S/2015/517
https://undocs.org/ar/S/PV.7097
https://undocs.org/ar/S/PV.7097
https://undocs.org/ar/S/PV.7106
https://undocs.org/ar/S/PV.7106
https://undocs.org/ar/S/2013/781
https://undocs.org/ar/S/2014/60
https://undocs.org/ar/S/RES/2135%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7223
https://undocs.org/ar/S/PV.7223
https://undocs.org/ar/S/PV.7229
https://undocs.org/ar/S/PV.7229
https://undocs.org/ar/S/2014/461
https://undocs.org/ar/S/2014/536
https://undocs.org/ar/S/RES/2168%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7363
https://undocs.org/ar/S/PV.7363
https://undocs.org/ar/S/PV.7370
https://undocs.org/ar/S/PV.7370
https://undocs.org/ar/S/2015/17
https://undocs.org/ar/S/2015/60
https://undocs.org/ar/S/RES/2197%20(2015)
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7486 (مغدعة) 

 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتتوز 16
2015 

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتة   
  ال ام لامني

  اخلاصة املمثدة

S/PV.7496  
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتتوز 29

2015 

 متتتتتتت  ال تتتتتتام األمتتتتتتني  عةيتتتتتتة
 يف املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم ممديتتتتتتة
 (S/2015/517) نربص

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ
 ،يفمستتتت انيا ،الةيفستتتتي ا حتتتتتاا
 ،يفليتوانيتتتتا ،يففةنستتتتا ،يفأنغتتتتو 
 ،يفنيوزيدوتدا ،املتحدة املمدكة

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2015/564) 

 (2015) 2234 العةار   
15-0-0 

 
 .نيعوسيا م  ابلفيديو التدايفل قةيق م  ا جتماع يف ال ام لامني اخلاصة املمثدة شاركت (أ) 

  
 السابقة يوغوسالفيا يف ابحلالة املتعلقة البنود - 20

 واهلرسك البوسنة يف احلالة - ألف
 ستتتت األمتت  جمدتتتس معتتد ،2015 يف 2014 متتتامي ختتالل 
 املمثل يفندم .نةاري  يفاخت  ،يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة  رال جدسات
 آخة يف الواراة الت ورات  رال مةات أر ع اجملدس مىل محاقة السامي
  ورتتة مذنتت شتهةا   12 لفترتي متة ني اجملدتس يفمتدَّا .نتدمها التيت التعتارية

 - األيفريف  ا حتتتتتتاا نتتتتتوة) اجلوستتتتتيات املت تتتتداة ا ستتتتتتعةار حتعيتتتتتق نتتتتوة
 يفاستتتتتتمةار (يفاهلةستتتتتك ال وستتتتتوة يف ال ستتتتتكةية األيفريف  ا حتتتتتتاا ممديتتتتتة
 ذلتتك يف مبتتا ،التت الا يف (الوتتا و) األقدستتي لتتال حدتتف موظمتتة يفجتتوا
التتتدا   الالزمتتة ملستتامدة  مجيتتع ابختتتاذ املرتتاركة األمعتتاء لدتتديفل اإلذل

 امل عواة ،7481 اجلدسة يفيف .(64)املوظمتني مدى ا ض الع مبهامها
 متتت  اجملدتتتس يتتتتمك  مل ،التصتتتويت يفمعتتتب ،2015 يوليتتتت/ تتتوز 8 يف

 .(65)ال ود ذ ا  رال نةار مرةيفع امتماا
__________ 

. يفملليتتتد متتت  امل دومتتتات (2015) 2247يف  (2014) 2183العتتتةارال  (64) 
األيفريف ، انظتتتة اجلتتتلء الثتتتام ، العستتتم الثالتتتث،  رتتتال يف يتتتة نتتتوة ا حتتتتاا 

 “.ممديات حفظ السالم اليت  عواذا  وظيمات منديمية”
 (65) S/2015/508 . 

 
 واهلرسك البوسنة يف احلالة اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتال   الدموات
 37 ابملااة

 ابملتااة ممتال   التدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7176 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 15
2014 

 متتتايو/أاير 2 مؤرختتتة رستتتالة
 األمتتني متت  موجهتتة 2014
 جمدتتتتتتتتتس رئيستتتتتتتتتة مىل ال تتتتتتتتتام
 (S/2014/314) األم 

 ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
 ،يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
 ،يفكةيفا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 يفصة يا

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتامي املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل
 ،يفاهلةستتتتتتتتتتك لد وستتتتتتتتتوة
 يففتتتتتتتتد رئتتتتتتتتيس يف ئتتتتتتتب
 لتتتتتدى األيفر  ا حتتتتتتاا
 املتحدة األمم

 أمعاء مجيع
 ،اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 

S/PV.7307 
 رتتتتةي  الثتتتتام/  11

 2014 نوفمرب

  رتتتتتةي  30 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 2014 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل

 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتت  موجهتتتتتة
 األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس سرئتتتتتتتتي مىل
(S/2014/777) 

م نتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتت  معتتتتتتتتتدَّ
 ،فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايف  ،أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا

 ،ليتوانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايف  ،لكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمربغيف 
 التتو ايتيف  ،املتحتتدة املمدكتةيف 

 (S/2014/794) املتحدة

 ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة
 يفاهلةسك

 متتتتتتتتتت  اثوتتتتتتتتتتال 
 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا)
 ،الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

 (يفالصني

 (2014) 2183 العةار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) (أ)14-0-1  اختخ

 (السا ع الفصل مبوجب

S/PV.7308 
 رتتتتةي  الثتتتتام/  11

 2014 نوفمرب

  رتتتتتةي  30 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 2014 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل

 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتت  موجهتتتتتة
 األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2014/777) 

 ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
 ،يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
 ،يفكةيفا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 يفصة يا

 لتوفيتتت  الستتتامي املمثتتتل
 يف الستتتتتتتتتتتتتتالم ا فتتتتتتتتتتتتتتاق

 ،يفاهلةستتتتتتتتتتتتك ل وستتتتتتتتتتتوةا
 ا حتتتتتتتتاا يففتتتتتتتد يفرئتتتتتتتيس
 األيفريف 

 أمعاء مجيع
 ،اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتال   الدموات
 37 ابملااة

 ابملتااة ممتال   التدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7440 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 12
2015 

 /نيستتتتتتال 29 مؤرختتتتتتة رستتتتتالة
 متتتتتتت  موجهتتتتتتة 2015 أ ةيتتتتتتل

 رئيستتتتتتتتتتتة مىل ال تتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتني
 (S/2015/300) األم  جمدس

 ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
 ،يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
 ،يفكةيفا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 يفصة يا

 لتوفيتتتتتت  الستتتتتتامي املمثتتتتتتل
 ال وستوة يف الستالم ا فاق

 يففتتتتتد يفرئتتتتتيس ،يفاهلةستتتتتك
 األيفريف  ا حتاا

 أمعاء مجيع
 ،اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 

S/PV.7481  
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتتتوز 8

2015 

م نتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتتت  معتتتتتتتتتدَّ
 ،متتتتتتتاليلاييف  ،ليتوانيتتتتتتتايف  ،األرال

  ،نيوزيدودايف  ،املتحدة املمدكةيف 
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايتيف 
(S/2015/508) 

 املتحتدة األمم مفوت 
 حلعتتتتتتتتتتتتتتتتتوق الستتتتتتتتتتتتتتتتتامي
 اإلنسال

 األمني  ئب
 يفمجيع ،ال ام

 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 ،(ب)اجملدتتتتتتتتس

 يفاملفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت
 السامي

 العتتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتتةيفع يُ تمتتتتتتتتتتتتد مل
S/2015/508) 10-1-
 (أ)4

S/PV.7555  
 رتتتتةي  الثتتتتام/  10

 2015 نوفمرب

 رتتتتتتتتةي   5 مؤرختتتتتتتتة رستتتتتتتتالة
 2015 نوفمربالثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/

 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتت  موجهتتتتتة
 األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2015/841) 

م نتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتتت  معتتتتتتتتتدَّ
 الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا

(S/2015/847) 

 ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة
 ،يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
 ،يفكةيفا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 يفصة يا

 لتوفيتت  الستامي املمثتل
 يف الستتتتتتتتتتتتتالم ا فتتتتتتتتتتتتتاق
 ،يفاهلةستتتتتتتتتتك ال وستتتتتتتتتتوة
 ا حتتتتتتتاا يففتتتتتتد يفرئتتتتتتيس
 األيفريف 

 أمعاء مجيع
 ،اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 (2015) 2247 العةار
 املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) 15-0-0

 (السا ع الفصل مبوجب

 
 يفالتو ايت ،يفنيجت اي ،املتحتدة يفاملمدكتة ،يفليتوانيا ،يفلكسمربغ ،يففةنسا ،يفشيدي ،يفريفاندا ،كوراي يفمجهورية ،يف راا ،يفأسرتاليا ،يفاألرال ،األرجوتني :املؤيديفل (أ) 

 .الةيفسي ا حتاا :املمتو ول .املتحدة
 .مضافية   يا ت اإلا ء أيف/يف  صويتهم   ديل أجل م  مةة م  أكثة الكدمة األمعاء م  مدا أخ  (ب) 
 الةيفستتتتتيو ا حتتتتتتاا :امل ارضتتتتتول .املتحتتتتتدة يفالتتتتتو ايت ،يفنيوزيدوتتتتتدا ،املتحتتتتدة يفاملمدكتتتتتة ،يفمتتتتتاليلاي ،يفليتوانيتتتتتا ،يففةنستتتتتا ،يفشتتتتتيدي ،يفمستتتتت انيا ،األرال :املؤيتتتتديفل (أ) 

 .يفنيج اي (،ال وليفارية - مجهورية) يففوليفيال ،يفالصني ،أنغو  :املمتو ول
  

  (1998) 1199 و (1998) 1160 األمن جملس قرارات - ابء
  (1999) 1244 و (1999) 1239 و (1998) 1203 و

 مثتتتتتام األمتتتتت  جمدتتتتتس معتتتتتد ،ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل 
 (1998) 1160 األمت  جمدتس نةارات” امل وول ابل ود  ت دق جدسات

 (1999) 1239 يف (1998) 1203 يف (1998) 1199 يف
 الت تتتورات اجملدتتتس  نتتت  ،اجلدستتتات  دتتتك يفيف .“(1999) 1244 يف

  رتتال ا  فتتاق  وفيتت  مدتتى الرتكيتتل متتع ،كوستتوفو يف احلاصتتدة السياستتية
 منراء سيما   ،يف دغةاا  ةيرتيوا  ني ال النات    يع حتكم اليت امل اائ
 متتتتواة أيعتتتتا   اجملدتتتتس يف نتتتت  .الصتتتتة ية األغد يتتتتة ذات ال دتتتتدايت را  تتتتة

 موانتتتع يفمحايتتتة ،اإلنستتتال حعتتتوق يف  ليتتتل ،ااخديتتتا   املرتتتةاي  األشتتتداص
 الولامتتتات يف لدمرتتتاركة األجانتتتب املعتتتا دني جتويتتتد يفموتتتع ،الثعتتتايف التتترتا 
 .السورية ال ة ية يفاجلمهورية ال ةاق يف الدائةة

 لتتإلاارة املتحتتدة األمتتم   ثتتة أممتتال مدتتى أيعتتا   اجملدتتس يفركتتل 
 يف العتتانول  ستتيااة امل ويتتة األيفريف  ا حتتتاا يف  ثتتة ،كوستتوفو يف املؤنتتتة

 يفيف .كوستتتوفا يفنتتتوة أيفريفاب يف يفالت تتتايفل األمتتت  يفموظمتتتة ،(66)كوستتتوفو
 مت  احلتةب جلتةائم خاصتة حمكمتة منرتاء يف اجملدتس نظتة ،2015 مام
 معتتتتتوية مدتتتتتى احلصتتتتول كوستتتتتوفو يفقدتتتتتب  ةيرتتتتتيوا يف الستتتتتد ة نِّ تتتتل

 .يفالثعافة يفال دم لدرت ية املتحدة األمم موظمة
__________ 

لالقتتتتالع مدتتتتى مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات  رتتتتال يف يتتتتة   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة  (66) 
ممديتات ”ة اجللء ال اشة، العسم األيفل، لإلاارة املؤنتة يف كوسوفو، انظ

 “.حفظ السالم
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 (1999) 1244 و (1999) 1239 و (1998) 1203 و (1998) 1199 و (1998) 1160 األمن جملس قرارات اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتتتتتال   التتتتتتدموات
 37 ابملااة

 ابملتتتتتتتتااة ممتتتتتتتتال   التتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7108  

 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 10
2014 

   ثتة مت  ال ام األمني  عةية
 لتتتتتتتتتتتإلاارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2014/68) 

 لامتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتل صة يا 
 يفرئتتتتتتيس لكوستتتتتتوفو ال تتتتتتام
 لإلاارة املتحدة األمم   ثة

 ،(أ)كوستتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتة
 اث ري ذاشم السيديف 

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتع ،اجملدتتتتتتس
املدمو ي 
 (ب)

 

S/PV.7183 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 27

2014 

   ثتة مت  ال ام األمني  عةية
 لتتتتتتتتتتتإلاارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2014/305) 

 لامتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتل صة يا 
 م يفتتتتتتتة الستتتتتتتيدةيف  ،ال تتتتتتتام
 آغا اىي

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتع ،اجملدتتتتتتس
املدمو ي 
 (أ)

 

S/PV.7257 
 أغستتتتتتتتت س/آب 29

2014 

   ثتة مت  ال ام األمني  عةية
 لتتتتتتتتتتتإلاارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2014/558) 

 لامتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتل صة يا 
 أنتتتتتتتتتور الستتتتتتتتتيديف  ،(أ)ال تتتتتتتتتام
 خوجة

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتع ،اجملدتتتتتتس
املدمو ي 
 (ا)

 

S/PV.7327 
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  4

 2014 ايسمرب

   ثتة مت  ال ام األمني  عةية
 لتتتتتتتتتتتإلاارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2014/773) 

 لامتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتل صة يا 
 ذاشتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتيديف  ،ال تتتتتتتتتتام
 اث ري

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتع ،اجملدتتتتتتس
املدمو ي 
 (ب)

 

S/PV.7377 
 فربايتتتتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتتتت اط 6

2015 

   ثتة مت  ال ام األمني  عةية
 لتتتتتتتتتتتإلاارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2015/74) 

 لامتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتل صة يا 
 ذاشتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتيديف  ،ال تتتتتتتتتتام
 اث ري

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتع ،اجملدتتتتتتس
املدمو ي 
 (ا)

 

S/PV.7448  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 26

2015 

   ثتة مت  ال ام األمني  عةية
 لتتتتتتتتتتتإلاارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2015/303) 

 لامتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتل صة يا 
 ذاشتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتيديف  ،ال تتتتتتتتتتام
 اث ري

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتع ،اجملدتتتتتتس
املدمو ي 
 (ا)

 

S/PV.7510  
 أغستتتتتتتتت س/آب 21

2015 

   ثتة مت  ال ام األمني  عةية
 لتتتتتتتتتتتإلاارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2015/579) 

 لامتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتل صة يا 
 ذاشتتتتتتم الستتتتتتيديف  ،(أ)ال تتتتتتام
 اث ري

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتع ،اجملدتتتتتتس
املدمو ي 
 (ا)

 

S/PV.7563  
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  19

 2015 نوفمرب

   ثتة مت  ال ام األمني  عةية
 لتتتتتتتتتتتإلاارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2013/833) 

 لامتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتل صة يا 
 فدتتتتتتتتتتورا الستتتتتتتتتتيدةيف  ،ال تتتتتتتتتتام

  ريتاكو

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتع ،اجملدتتتتتتس
املدمو ي 
 (ا)

 

 
 . ةيرتيوا م  ابلفيديو التدايفل قةيق م  اجلدسة يف ال ام لامني اخلاص املمثل شارك (أ) 
 .يفزرائها رئيس صة يا مثَّل (ب) 
 .رئيسها صة يا مثَّل (أ) 
  .خارجيتها يفيفزية يفزرائها لةئيس األيفل وائبال صة يا مثَّل (ا) 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/PV.7108
https://undocs.org/ar/S/PV.7108
https://undocs.org/ar/S/2014/68
https://undocs.org/ar/S/PV.7183
https://undocs.org/ar/S/PV.7183
https://undocs.org/ar/S/2014/305
https://undocs.org/ar/S/PV.7257
https://undocs.org/ar/S/PV.7257
https://undocs.org/ar/S/2014/558
https://undocs.org/ar/S/PV.7327
https://undocs.org/ar/S/PV.7327
https://undocs.org/ar/S/2014/773
https://undocs.org/ar/S/PV.7377
https://undocs.org/ar/S/PV.7377
https://undocs.org/ar/S/2015/74
https://undocs.org/ar/S/PV.7448
https://undocs.org/ar/S/PV.7448
https://undocs.org/ar/S/2015/303
https://undocs.org/ar/S/PV.7510
https://undocs.org/ar/S/PV.7510
https://undocs.org/ar/S/2015/579
https://undocs.org/ar/S/PV.7563
https://undocs.org/ar/S/PV.7563
https://undocs.org/ar/S/2013/833


مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

53 17-03714 

 

 أبوكرانيا املتعلقة البنود - 21
 من األمن جملس رئيسة إىل موجهة 2014 فرباير/شباط 28 مؤرخة رسالة - ألف

  (S/2014/136) املتحدة األمم لدى ألوكرانيا الدائم املمثل
 2014 فربايتة/شت اط 28 مؤرخة رسالة” امل وول ال ود ارأأُ  
 األمتم لتدى أليفكةانيتا التدائم املمثتل مت  األم  جمدس رئيسة مىل موجهة
 جمدتتتتس مدتتتتى امل ةيفضتتتتة املستتتتائل نائمتتتتة يف “(S/2014/136) املتحتتتتدة
 لدمجدتتتتتتتس ماجدتتتتتتتة جدستتتتتتتة معتتتتتتتد أيفكةانيتتتتتتتا قد تتتتتتتت أل   تتتتتتتد األمتتتتتتت 
 يف الت اي ابحلكتم املتمت تة العتةم مجهوريتة يف األيفضتاع  دذور”  س ب
 .(67)“أليفكةانيا اإلنديمية السالمة ايهد ِّ  مبا ،أيفكةانيا

 يف جدستتتة 24 اجملدتتتس معتتتد ،ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 يفيف .يفاحدا   نةارا   يفاخت  ،مغدعتال جدستال  يوها م  ،ال ود هب ا يت دق ما

 متتتتع ،أيفكةانيتتتتا يف السياستتتتية الت تتتتورات اجملدتتتتس  نتتتت  ،اجلدستتتتات  دتتتتك
 ،السياستتتتي احلتتتتوار ختتتتالل متتت  لازمتتتتة ستتتتدمي حتتتل مةتتتتاا مدتتتتى الرتكيتتتل

 ا  صتال فةيتق قةيق يفم  أيفريفاب يف يفالت ايفل األم  موظمة مع ابلتوسيق
 األمتتتت  يفموظمتتتتة الةيفستتتتي يفا حتتتتتاا أيفكةانيتتتتا ممثدتتتتي ضتتتتم التتتت ي ،الثالثتتتتي
 يفاأليفضتتتتتاع األمويتتتتتة احلالتتتتتة يف أيعتتتتتا   اجملدتتتتتس يفنظتتتتتة .أيفريفاب يف يفالت تتتتتايفل
 .اإلنسال حعوق يف  ليل ال دد م  الرةني اجللء يف اإلنسانية
  رتال موتظمتة محاقتات السياستية الرتؤيفل ماارة ممثدتو يفندم 
 يفيف .أيفكةانيتتتا متتت  الرتتتةني اجلتتتلء يف األمويتتتة يفاحلالتتتة السياستتتية ال مديتتتة

 اجملدتتتس اإلنستتتانية الرتتتؤيفل  وستتتيق مكتتتب متتت  ممثتتتل أقدتتتع ،مواستت تني
 التحتتتتتتدايت متتتتتت  ال ديتتتتتتد متتتتتت  يفأ دتتتتتت  ،لدوتتتتتتلاع اإلنستتتتتتام األثتتتتتتة مدتتتتتتى

 التتتربام  يف  ديتتتق ،ااخديتتتا   املرتتتةاي  متتت  املتلايتتتد ال تتتدا مثتتتل ،اإلنستتتانية
 املستامد ال تام األمتني يفنتدم .اإلنسانية امل ونة يفكا ت يفقةا اإلنسانية
 م  شهةية  عارية يفندم مةات مدة اجملدس مىل محاقة اإلنسال حلعوق

__________ 

رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة ”ابء، -21انظتتتتتتتتتتتتتة أيعتتتتتتتتتتتتتا  اجلتتتتتتتتتتتتتلء األيفل، العستتتتتتتتتتتتتم  (67) 
موجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  املمثتتتتل  2014نيستتتتال/أ ةيل  13

 .“(S/2014/264الدائم لالحتاا الةيفسي لدى األمم املتحدة )

  عييمتتتتتات  تعتتتتتدمي املكدفتتتتتة أيفكةانيتتتتتا يف اإلنستتتتتال حعتتتتتوق رصتتتتتد   ثتتتتتة
 يف يفالت تايفل األمت  موظمتة ممثدتو يفنتدم .األرت مدى لدحالة موضومية

 األم  ملوظمة التا  ة اخلاصة الةصد   ثة مةان  رئيس فيهم مب  ،أيفريفاب
 اجلهتتتتتوا  رتتتتتال متتتتتةات متتتتتدة اجملدتتتتتس مىل محاقتتتتتة ،أيفريفاب يف يفالت تتتتتايفل

 .األزمة إلهناء األقةاف املت داة الد دوماسية
 املعتتتتتةر ا ستتتتتتفتاء ضتتتتتوء يفيف ،2014 متتتتتارس/آذار 15 يفيف 
 مدتتى اجملدتتس صتتو ت ،العتتةم جليتتةة شتت ت يف متتارس/آذار 16 يف مجتتةاؤه
  رتال استتفتاء مجتةاء   تالل مبوج تت ي دِّت  أل ميكت  كال نةار مرةيفع
 اجملدتس ي تمتد يفمل . تت أتذل مل أيفكةانيتا أل حبجة العةم جليةة ش ت يفضع

 األصتتتتوات متتتت  امل دتتتتوب ال تتتتدا مدتتتتى حصتتتتولت ل تتتتدم العتتتتةار مرتتتتةيفع
املؤي ِّدة
(68).  

 يف ابإلمجتتاع اختتت  التت ي ،(2014) 2166 العتتةار يفمبوجتتب 
 مدنيتة قتائةة مستعاط اجملدتس شتجب ،2014 2014 يوليتت/ وز 21

 يتتتتتتتوم MH17 رحدتهتتتتتتتا يف كانتتتتتتتت املاليليتتتتتتتة اجلويتتتتتتتة لدد تتتتتتتوط ات  تتتتتتتة
 اجلهوا يفامم ،أبيفكةانيا أيف الست تسكايفنِّ  معاق ة يف يوليت/ وز 17

 الت ي احلتاا  يف يفمستعل يفانيق كامل ايفيل حتعيق مجةاء مىل الةامية
 صتتتتتتو ت ،2015 يوليتتتتتتت/ تتتتتتوز 29 يفيف .شدصتتتتتتا   298 حبيتتتتتتاة يفاىأ

 لغتتةت ايفليتتة حمكمتتة مبوج تتت سُيورتت  كتتال نتتةار مرتتةيفع مدتتى اجملدتتس
 قتتتتائةة إبستتتتعاط املتصتتتتدة اجلتتتتةائم متتتت  املستتتتؤيفلني األشتتتتداص معاضتتتتاة
MH17 رحدتهتتتتا يف املاليليتتتتة اجلويتتتتة اخل تتتتوط

 مرتتتتةيفع  تمتتتتديُ  يفمل .(69)
  .ضده اائم معو  صويت  س ب العةار

__________ 

 (68) S/2014/189. 
 (69) S/2015/562. 

 
  (S/2014/136) املتحدة األمم لدى ألوكرانيا الدائم املمثل من األمن جملس رئيسة إىل موجهة 2014 فرباير/شباط 28 مؤرخة رسالة اجللسات:
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفاترخيها

 ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 أخةى يفاثئق الفةمي

 ممتتتتتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتتتتتدموات
 37 ابملااة

 ابملتتتتتتتااة ممتتتتتتتال   التتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 املؤيتتتتتديفل) يفالتصتتتتتويت العتتتتتةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7123 (مغدعتتتة) 
 فربايتتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتت اط 28

2014 
 املستتتتتتتتامد ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني أيفكةانيا  

 السياسية لدرؤيفل
 ال ام يفاألمني ،أيفكةانيا
 املسامد

 

https://undocs.org/ar/S/2014/136
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفاترخيها

 ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 أخةى يفاثئق الفةمي

 ممتتتتتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتتتتتدموات
 37 ابملااة

 ابملتتتتتتتااة ممتتتتتتتال   التتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 املؤيتتتتتديفل) يفالتصتتتتتويت العتتتتتةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7124 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 1

2014 
 ،ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني  ئتتتتتتتتتب  أيفكةانيا  

 أمعتتتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتتتت  يفأر  تتتتتتتتتتتتة
 ،الةيفستتي ا حتتتاا) اجملدتتس

 يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ،يففةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 يفالتتتتتتتتتتتتتتو ايت ،املتحتتتتتتتتتتتتتتدة
 يفأيفكةانيا (،املتحدة

 

S/PV.7125 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 3

2014 
 املستتتتتتتتامد ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني أيفكةانيا  

 السياسية لدرؤيفل
 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع

 يفاألمتتتتتتتتتتتتني ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا
 املسامد ال ام

 

S/PV.7131 (مغدعتتتة) 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 10

2014 

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيا  
 السياسية لدرؤيفل

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتل ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتا

  ال ام األمني

 

S/PV.7134 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 13

2014 

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيا  
 السياسية لدرؤيفل

 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 ،(ب)أيفكةانيا ،(أ)اجملدس
 ال ام األمني يفيفكيل

 

S/PV.7138 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 15

2014 

م نةار مرةيفع   م  معدَّ
 (أ)معتتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتة 42
(S/2014/189) 

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع  (ا)معوا   ايفلة 36
 يفأيفكةانيا

 العتتتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتتتةيفع يُ تمتتتتتتتتتتتتتد مل
(S/2014/189) 13-1-1(ه) 

S/PV.7144 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 19

2014 

 املستتتتتتتتامد ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني أيفكةانيا  
 اإلنسال حلعوق

 ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني يفكيتتتتتتتل
 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتا ،اجملدتتتتتتتتتتتس
 املسامد ال ام يفاألمني

 

S/PV.7157 
 أ ةيتتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتتال 16

2014 

 املستتتتتتتتامد ال تتتتتتتتام متتتتتتتتنياأل أيفكةانيا  
 اإلنسال حلعوق

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 يفاألمتتتتتتتتتتتتني ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا

 املسامد ال ام
 

S/PV.7165 
 أ ةيتتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتتال 29

2014 

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيا  
 السياسية لدرؤيفل

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتل ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتا

 ال ام األمني

 

S/PV.7185 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 28

2014 

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيا  
 السياسية لدرؤيفل

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتل ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتا

 ال ام األمني

 

S/PV.7205 
 يونيتتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتتةال 24

2014 

 املستتتتتتتتامد ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني أيفكةانيا  
 ،السياستتتتتتتتتتتتتتتتية لدرتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل
 املستتتتتتامد ال تتتتتتام يفاألمتتتتتتني
 اإلنسال حلعوق

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 املدمو ي  يفمجيع

 

S/PV.7219 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتتتوز 18

2014 

 ،يفأيفكةانيتتا ،منديفنيستتيا  
 ،يفالفد تتتتتني ،يف دجيكتتتتتا
 ،يفكوتتتتتتتدا ، م يففييتتتتتتتت
 ،يفنيوزيدوتتتتتدا ،يفمتتتتتاليلاي
 يفذولودا

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل
 السياسية لدرؤيفل

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 املدمو ي  يفمجيع

 

S/PV.7221 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتتتوز 21

2014 

م نةار مرةيفع   م  معدَّ
 (يف)معتتتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتتتة 25
(S/2014/510) 

 ،نديفنيستتتتتتياميف  ،أملانيتتتتتتا
 ،يفأيةلوتتتتتتتتتدا ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتا
 ،يف دجيكتتتتتا ،يفمي اليتتتتتا
 ، م يففييت ،يفالفد ني
 ،يفمتتتتتتتتتتتتتتتاليلاي ،يفكوتتتتتتتتتتتتتتتدا
 يفذولودا ،يفنيوزيدودا

 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 متت  10 يف ،(ز)اجملدتتس

 يففعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمو ي 
 (ح)37 لدمااة

 (2014) 2166 العةار
15-0-0 
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مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفاترخيها

 ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 أخةى يفاثئق الفةمي

 ممتتتتتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتتتتتدموات
 37 ابملااة

 ابملتتتتتتتااة ممتتتتتتتال   التتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 املؤيتتتتتديفل) يفالتصتتتتتويت العتتتتتةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7239 
 أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س/آب 8

2014 

 املستتتتتتتتامد ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني أيفكةانيا  
 اإلنسال حلعوق

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 يفاألمتتتتتتتتتتتتني ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا

 املسامد ال ام

 

S/PV.7253 
 أغستتتتتتتتتتتتت س/آب 28

2014 

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيا  
 السياسية لدرؤيفل

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتل ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتا

 ال ام األمني

 

S/PV.7287 
 /األيفل  رتتتتتتتتتتتتتتةي  24

 2014 أكتو ة

 املستتتتتتتتتامد ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني أيفكةانيا  
 ،السياستتتتتتتتتتتتتتتتتتية لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل
 املستتتتتتتامد ال تتتتتتتام يفاألمتتتتتتتني
 اإلنسال حلعوق

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 املدمو ي  يفمجيع

 

S/PV.7311 
 رتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتام/  12

 2014 نوفمرب

 املستتتتتتتتامد ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني أيفكةانيا  
 لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل ابلويا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 متتةان  يفرئتتيس ،السياستتية

 مىل اخلاصتتتتة الةصتتتتد   ثتتتتة
 ملوظمتتتتتتتة التا  تتتتتتتة أيفكةانيتتتتتتتا
 يف يفالت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتايفل األمتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 التتتتتتتتتتتتةئيس يفممثدتتتتتتتتتتتتة ،أيفريفاب
 األمتتتتتتتتتت  ملوظمتتتتتتتتتتة احلتتتتتتتتتتايل
 أيفريفاب يف يفالت ايفل

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 املدمو ي  يفمجيع

 

S/PV.7365 
كتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتام/  21
 2015 يواية

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيا  
 السياسية لدرؤيفل

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتل ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتا

 ال ام األمني

 

S/PV.7368 
كتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتام/  26
 2015 يواية

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيا  
 السياسية لدرؤيفل

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتل ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتا

 ال ام األمني

 

S/PV.7395 
 فربايتتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتت اط 27

2015 

 لدتتتتتتتةئيس اخلاصتتتتتتتة املمثدتتتتتتتة   
 األمتتتتتتتتتتت  ملوظمتتتتتتتتتتتة احلتتتتتتتتتتتايل

 يف أيفريفاب يف يفالت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايفل
 متتتتتتتةان  يفرئتتتتتتتيس ،أيفكةانيتتتتتتتا

 التا  ة اخلاصة الةصد   ثة
 يف يفالت تتايفل األمتت  ملوظمتتة
 أيفكةانيا يف أيفريفاب

  املدمو ي  مجيع

S/PV.7400 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 6

2015 

 ال تتتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيا  
 يفمتدية ،السياسية لدرؤيفل

 التوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيق شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ة
 مكتتتتتتتتتتب يف يفا ستتتتتتتتتتجا ة

 ،اإلنستانية الرؤيفل  وسيق
 املستتتتتتتامد ال تتتتتتتام األمتتتتتتتنييف 

 اإلنسال حعوق لرؤيفل

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 املدمو ي  يفمجيع

 

S/PV.7457 
 يونيتتتتتتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتتتتتتةال 5

2015 

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيا  
 ،السياستتتتتتتتتتتتتتتتية لدرتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل

 الةصتد   ثتة رئيس يف ئب
 ملوظمتتتتتتتة التا  تتتتتتتة اخلاصتتتتتتة
 أيفريفاب يف يفالت تتتايفل األمتتت 
 أيفكةانيا مىل املوفدة

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 املدمو ي  يفمجيع

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7239
https://undocs.org/ar/S/PV.7239
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https://undocs.org/ar/S/PV.7253
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https://undocs.org/ar/S/PV.7395
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفاترخيها

 ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 أخةى يفاثئق الفةمي

 ممتتتتتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتتتتتدموات
 37 ابملااة

 ابملتتتتتتتااة ممتتتتتتتال   التتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 املؤيتتتتتديفل) يفالتصتتتتتويت العتتتتتةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7498 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتتتوز 29

2015 

م نةار مرةيفع   م  معدَّ
 (ط)معتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتة 18
(S/2015/562) 

 ،مستتتتتتةائيليف  ،أستتتتتترتاليا
 ،منديفنيستتتتيايف  ،أملانيتتتتايف 
 أيةلوتتتتتتتتتتتتدايف  ،أيفكةانيتتتتتتتتتتتايف 
 ، دجيكتتتتتايف  ،مي اليتتتتتايف 
 ،الفد تتتتتتتنييف  ،ريفمانيتتتتتتتايف 
 ،كوتتتتتتتدايف  ،م  فييتتتتتتتتيف 

 يفذولودا

 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 متت  11 يف ،(يف)اجملدتتس

 لدمتتااة يففعتتا   املتتدمو ي 
 (ك)37

 العتتتتتتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع يُ تمتتتتتتتتتتتتتتتتد مل
(S/2015/562) 11-1-3(ل) 

S/PV.7576 
كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  11

 2015 ايسمرب

 املستتتتتتتتامد ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني أيفكةانيا  
 يفمتتتدية ،اإلنستتتال حلعتتتوق

 التوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيق شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ة
 مبكتتتتتتتتتتتتتتتتب يفا ستتتتتتتتتتتتتتتتجا ة
 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل  وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيق
 متتةان  يفرئتتيس ،اإلنستتانية

 اخلاصتتتتتتتتتتتة الةصتتتتتتتتتتتد   ثتتتتتتتتتتة
 أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا مىل املوفتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 األمتتتتتتت  ملوظمتتتتتتتة يفالتا  تتتتتتتة
 أيفريفاب يف يفالت ايفل

 ،ال تتتتتام األمتتتتتني  ئتتتتتب
 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 املدمو ي  يفمجيع

 

 
 .يفاأليفريف ية اخلارجية لدرؤيفل يفزيةذا لكسمربغ مثَّل (أ) 

  .يفزرائها رئيس أيفكةانيا مثَّل (ب) 

 يفاجلمهوريتة ،األستوا يفاجل تل ،يف ةكيتا ،يف ولوتدا ،يف دغتاراي ،يف دجيكتا ،يفالرب غال ،يفمي اليا ،يفآيسدودا ،يفأيةلودا ،يفأيفكةانيا ،يفأملانيا ،يفأل انيا ،يفمستونيا ،يفأسرتاليا ،مس انيا (أ) 
 ،يفلكستمربغ ،يف  فيتا ،يفكوتدا ،يفكةيفا يتا ،يفنتربص ،يففودوتدا ،يففةنستا ،يفالستويد ،يفستدوفيويا ،يفسدوفاكيا ،يفريفمانيا ،يفالدا ةك ،يفجورجيا ،مولديففا يفمجهورية ،التريكية
 .يفاليو ل ،يفالياابل ،املتحدة يفالو ايت ،يفذولودا ،يفذوغاراي ،يفنيوزيدودا ،يفالومسا ،يفالوةيفي  ،املتحدة يفاملمدكة ،يفمال ة ،يفليدتورتاي  ،يفليتوانيا

 يفاجلمهوريتتة ،األستتوا يفاجل تتل ،يف ةكيتتا ،يف ولوتتدا ،يف دغتتاراي ،يف دجيكتتا ،يفالرب غتتال ،يفمي اليتتا ،يفآيستتدودا ،يفأيةلوتتدا ،يفأيفكةانيتتا ،يفأملانيتتا ،يفأل انيتتا ،يفمستتتونيا ،مستت انيا (ا) 
 ،يفليدتورتتاي  ،يف  فيتا ،يفكوتدا ،يفكةيفا يتا ،يفنتربص ،يففودوتدا ،يفالستويد ،يفستدوفيويا ،يفستدوفاكيا ،يفريفمانيتا ،يفالتدا ةك ،يفجورجيتا ،مولتديففا يفمجهورية ،التريكية
  .يفاليو ل ،يفالياابل ،يفذولودا ،يفذوغاراي ،يفنيوزيدودا ،يفالومسا ،يفالوةيفي  ،يفمال ة

 ،يفنيجت اي ،لربي انيتا املتحتدة يفاملمدكتة ،يفليتوانيتا ،يفلكستمربغ ،يففةنستا ،يفشتيدي ،يفريفانتدا ،كتوراي يفمجهوريتة ،يف راا ،يفأسرتاليا ،يفاألرال ،األرجوتني :املؤيديفل (ه) 
 .الصني :املمتو ول الةيفسيو ا حتاا :امل ارضول املتحدةو يفالو ايت

 ،يفالفد تني ،يففةنستا ،يفشتيدي ،يفريفانتدا ،كتوراي يفمجهوريتة ،يف رتاا ،يف دجيكتا ،يفمي اليتا ،يفأيةلوتدا ،يفأيفكةانيتا ،يفمنديفنيستيا ،يفأملانيا ،يفأسرتاليا ،يفاألرال ،األرجوتني (يف) 
  .املتحدة يفالو ايت ،يفذولودا ،يفنيوزيدودا ،يفنيج اي ،املتحدة يفاملمدكة ،يفماليلاي ،يفليتوانيا ،يفلكسمربغ ،يفكودا ، م يففييت

  .يفاأليفريف ية اخلارجية لدرؤيفل يفزيةذا لكسمربغ يفمثَّل خارجيتهاو يفزية أسرتاليا مثَّل (ز) 

  .  يال يفمي اليا ،أيةلود ممثال يُدل يفمل .خارجيتها يفزية ذولودا مثَّل (ح) 

 املتحتتدة يفاملمدكتتة ،يفمتتاليلاي ،يفليتوانيتتا ،يفكوتتدا ،يفالفد تتني ،يففةنستتا ،يفريفمانيتتا ،يف دجيكتتا ،يفمي اليتتا ،يفأيةلوتتدا ،يفأيفكةانيتتا ،يفأملانيتتا ،يفمستتةائيل ،يفأستترتاليا ،مستت انيا (ط) 
  .املتحدة يفالو ايت ،يفذولودا ،يفنيوزيدودا ،الرمالية يفأيةلودا ال ظمى لربي انيا

 .الوعل يفزية ماليلاي يفمثل خارجيتهاو يفزية نيوزيدودا مثَّل (ي) 

  .  يال يفريفمانيا مي اليا ممثال يُدل يفمل خارجيتهاو يفزراء يفذولودا ،يفأيفكةانيا ،أسرتاليا مثَّل (ك) 

 ،يفنيوزيدوتتتدا ،يفنيجتتت اي ،الرتتتمالية يفأيةلوتتتدا ال ظمتتتى لربي انيتتتا املتحتتتدة يفاملمدكتتتة ،يفمتتتاليلاي ،يفليتوانيتتتا ،يففةنستتتا ،يفشتتتيدي ،يف رتتتاا ،يفمستتت انيا ،األرال :املؤيتتتديفل (ل) 
 (.ال وليفارية - مجهورية) يففوليفيال ،يفالصني ،أنغو  :املمتو ول الةيفسيو ا حتاا :امل ارضول األمةيكيةو املتحدة يفالو ايت
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 األمن جملس رئيس إىل موجهة 2014 أبريل/نيسان 13 مؤرخة رسالة - ابء
 (S/2014/264) املتحدة األمم لدى الروسي لالحتاد الدائم املمثل من

 2014 أ ةيتل/نيسال 13 مؤرخة رسالة” امل وول ال ود أُارأ 
 لتدى الةيفسي لالحتاا الدائم املمثل م  األم  جمدس رئيس مىل موجهة
 مدتتتتتى امل ةيفضتتتتتة املستتتتتائل نائمتتتتتة يف “(S/2014/264) املتحتتتتتدة األمتتتتتم
 لدمجدتس قارئتة جدستة معتد الةيفستي ا حتتاا قدتب   تد األم  جمدس
 .(70)أيفكةانيا  رهدذا اليت “املفلمة الت ورات” يف لدوظة

 جدستات مختس اجملدتس معتد ،ا ستت ةات نيد الفرتة يفخالل 
 يف املستتؤيفلني ك تتار نتتدمها محاقتتات مىل يفاستتتمع ،ال وتتد ذتت ا مقتتار يف

 السياستتتية األيفضتتتاع  وايفلتتتت ،الوانتتتع أرت مدتتتى احلالتتتة  رتتتال املوظمتتتة
 شتةق يف موهتا امل دت  ال وتف أممتال اجملدتس يفأاال .يفاإلنسانية يفاألموية
 التوصل مدى ال ةفني يفحث ،التو ةات حدة ختفيف مىل يفاما ،أيفكةانيا

__________ 

 شت اط/ 28رستالة مؤرختة ”ألتف، -21انظة أيعا  اجلتلء األيفل، العستم  (70) 
املمثتل التدائم أليفكةانيتا موجهة مىل رئيسة جمدس األم  مت   2014فرباية 

 (“. S/2014/136لدى األمم املتحدة )

 م  ال ديد يفأمةب .السياسي احلوار خالل م  لازمة سدمي حل مىل
 مو عتتتتيت يف اإلنستتتانية احلالتتتة  تتتتدذور متتت  ندعهتتتم متتتت  اجملدتتتس أمعتتتاء

 ال متتتل مواصتتتدة مدتتتى امل ويتتتة الوكتتتا ت يفحثتتتوا ،يفلوذانستتتك ايفنِّتستتتك
  .أيفكةانيا شةق يف ا ستعةار يتحعق حز

 العتتةار ابإلمجتتاع اجملدتس اختتت  ،2015 فربايتتة/شت اط 17 يفيف 
 األحتتدا  متت  ال تتال  ندعتتت متت  فيتتت أمتتةب التت ي ،(2015) 2202
 جممومتة يفأنة ،أيفكةانيا م  الرةنية املواقق يف السائد يفال وف املاسايفية
 يف ميوستتتتتك يف امل تمتتتتتدة ميوستتتتتك ا فانتتتتتات لتوفيتتتتت  املتدتتتتت ة التتتتتتدا  

 ،التتتتدا    وفيتتت  مىل األقتتةاف مجيتتتع يفامتتا ،2015 فربايتتتة/شتت اط 12
 نتةاره أتكيتد اجملدتس يفأمتاا .الوتار إلقتالق الرتامل الونتف ذلتك يف مبا

 يفاحرتامتتتتتتت MH17 الةحدتتتتتتة قتتتتتتائةة مستتتتتتعاط  رتتتتتتال (2014) 2166
 .أراضيها يفسالمة يفاستعالهلا أيفكةانيا لسيااة الكامل

 
 األمررم ىلررد الروسرري لالحترراد الرردائم املمثررل مررن األمرن جملررس رئرريس إىل موجهررة 2014 أبريررل/نيسرران 13 مؤرخررة رسررالة اجللسرات:
 (S/2014/264) املتحدة
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتدموات
 37 ابملااة

 39 ابملتتااة ممتتال   التتدموات
 املتكدمول يفغ ذا

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7154 
 أ ةيتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتال 13

2014 
 املستتتتتتتتتتامد ال تتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتني أيفكةانيا  

 السياسية لدرؤيفل
 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع

 يفاألمتتتتتتتتتتتتني ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا
 املسامد ال ام

 

S/PV.7167 
 2014 مايو/أاير 2

 لدرتؤيفل ال تام األمني يفكيل أيفكةانيا  
 السياسية

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتل ،يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتا

 ال ام األمني

 

S/PV.7234 
 أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س/آب 5

2014 
 التوستتتتتتتتتتتتيق شتتتتتتتتتتتت  ة متتتتتتتتتتتتدية أيفكةانيا  

 ملكتتتب التا  تتة يفا ستتجا ة
 اإلنسانية الرؤيفل  وسيق

 ،اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع
 املدمو ي  يفمجيع

 

S/PV.7269 
 ستتتتتت تمرب/أيدتتتتتتول 19

2014 

 ،يفمنديفنيسيا ،أملانيا  
 ،يفكوتتتتتتتدا ،يفأيفكةانيتتتتتتتا
  يفذولودا يفماليلاي

 لدرتؤيفل ال تام األمني يفكيل
 السياسية

 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع ،(أ)اجملدتتتتتتتتتتتتتتس
 املدمو ي 

 

S/PV.7384 
 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 17

2015 

م نتتتتةار مرتتتتةيفع   معتتتتدَّ
 الةيفستتتي ا حتتتتاا متتت 
(S/2015/117) 

 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتتتتتتتت  14  يفأيفكةانيا ،أملانيا
 ،يفأملانيتتتتتتتا ،(ب)اجملدتتتتتتتس
 يفأيفكةانيا

 (2015) 2202 العتتتتتتتتتتتتةار
15-0-0 

 
  .يفاأليفريف ية اخلارجية لدرؤيفل يفزيةذا لكسمربغ يفمثَّل خارجيتهاو يفزراء يفذولودا ،يفماليلاي ،أسرتاليا مثَّل (أ) 
 ،يفنيجت اي ،املتحتدة يفاملمدكتة ،يفمتاليلاي ،يفليتوانيتا (،ال وليفاريتة - مجهوريتة) يففوتليفيال ،يففةنستا ،يفالصتني ،يفشتيدي ،يف راا ،يفمس انيا ،يفاألرال ،الةيفسي ا حتاا (ب) 

 .املتحدة يفالو ايت يفنيوزيدودا
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 األوسط الشرق

 فلسطني قضية ذلك يف مبا ،األوسط الشرق يف احلالة - 22
 جدسة 31 األم  جمدس معد ،ا ست ةات نيد الفرتة خالل 

 نعتية ذلتك يف مبتا ،األيفستط الرتةق يف احلالتة” امل وتول ال وتد مقار يف
 أتييتتده متت  فيتتت أمتتةب يفاحتتدا   رائستتيا    يتتا    اجملدتتس يفأصتتدر .“فدستت ني
 يفنتتف مىل ال تتام يفاألمتتني التتديفليول الرتتةكاء يفجههتتا التتيت لدتتدموة العتتوي
 يفذلتتك ،منستتانية ألغتتةات غتتلة يف املرتتةيفط يفغتت  الفتتوري الوتتار مقتتالق

 .(71)ا ستتتتتتتت جال يفجتتتتتتتت مدتتتتتتتى الالزمتتتتتتتة املستتتتتتتامدة  تعتتتتتتتدمي لدستتتتتتتماح
 ابستتتم األرال متتت  معتتتدَّم نتتتةار مرتتتةيفع امتمتتتاا متتت  اجملدتتتس يتتتتمك  يفمل

 حلتتل زمويتتا   يفمقتتارا   م تتاي  مبوج تتت سيعتتع كتتال ،ال ة يتتة التتديفل جممومتتة
 .(72)سالميف  أم  يف جوب مىل جو ا     يرال ايفلتني يفمنراء  فايفضي

__________ 

 (71) S/PRST/2014/13.الفعةة الثالثة ، 
 (72) S/2014/916. 

 استتئواف مدتى اجملدتس موانرتات ركتلت ،2014 مام يفخالل 
 التتديفلتني حتتل ابجتتتاه يفالفدستت يويني اإلستتةائيديني  تتني امل اشتتةة املفايفضتات
 غتتتتلة يف ال وتتتتف يف صتتتتامد اإلنستتتتانية احلالتتتتة يف تتتتدذور ، حعتتتتا   يف  ديعهتتتتا
 يف اإلممتار ممتااة مدتى املوانرتات ركلت ،2015 مام يفخالل .يفحوهلا
 .العتتدس يف املعدستتة ابألمتتاك  يت دتتق متتا يف التتتو ةات زاياة يفمدتتى ،غتتلة

 التتيت األممتتال  صتت يد مدتتى أيعتتا   الستتوتني فتترتة ختتالل اجلدستتات يفركتتلت
 أيعتتا   يفنونرتتت .يفغتتلة الغة يتتة يفالعتتفة مستتةائيل يف التتديفلتني حتتل  عتتوت
 ال ة يتتتتتة يفاجلمهوريتتتتتة ل وتتتتتال يف احلاصتتتتتدة الت تتتتتورات الفتتتتترتة ذتتتتت ه ختتتتتالل
 .(73)األيفسط الرةق يف السياسية احلالة يفجممل يفاليم  السورية

__________ 

 “.احلالة يف الرةق األيفسط”، امل وول 23انظة اجللء األيفل، العسم  (73) 

 
 فلسطني قضية ذلك يف مبا ،األوسط الشرق يف احلالة اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفاترخيها

 ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 أخةى يفاثئق الفةمي

 ممتال   الدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة ممال   الدموات 37 ابملااة

 املؤيتتتتديفل) يفالتصتتتتويت العتتتتةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7096 
 S/PV.7096 يف

(Resumption 1)  
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  20
 2014 يواية

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 26  
 (أ)معوا  

 لتتدى فدستت ني ايفلتتة متت  التتدائم املةانتتب
 ا حتتتتتتتاا يففتتتتتتد يفرئتتتتتتيس ،املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم

 يفرئتتتتتيس ،املتحتتتتتدة األمتتتتتم لتتتتدى األيفريف 
 الرتتتتتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتتتة الدجوتتتتتتتتتتتتة
 ،لدتصةف العا دة غ  حلعونت الفدس يي
 الةستتتتويل الكةستتتتي متتتت  التتتتدائم يفاملةانتتتتب

                        املتحدة األمم لدى

 ،ال تتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتني
 أمعتتتتتتتتتاء يفمجيتتتتتتتتتع

 ،(ب)اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

املدمو ي 
 (أ)

 

S/PV.7118 
 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 25

2014 
 األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل   

 ال ام
 

S/PV.7140 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 18

2014 
 األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل   

 ال ام
 

S/PV.7164 
 أ ةيتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتال 29

2014 

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 29  
 (ا)معوا  

 ،فدستتتتتتتت ني ايفلتتتتتتتتة متتتتتتتت  التتتتتتتتدائم املةانتتتتتتتتب
 األيفستتتط الستتالم ل مديتتة اخلتتاص يفاملوستتق
 يفرئتتيس ،ال تتام لامتتني الردصتتي يفاملمثتتل
 الدجوتتتتتتتتة يفرئتتتتتتتتيس األيفريف  ا حتتتتتتتتتاا يففتتتتتتتتد

 الفدستتتتتتتتت يي الرتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتة
 املةانتتتتتب ،لدتصتتتتتةف العا دتتتتتة غتتتتت  حلعونتتتتتت
 األمتتتم لتتتدى ال ة يتتتة التتتديفل جلام تتتة التتتدائم
 املتحدة

 أمعتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتع ،اجملدتتتتتتتس
املدمو ي 
 (ه)

 

S/PV.7178 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 20

2014 

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني السياسية لدرؤيفل املسامد ال ام األمني   
 املسامد
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفاترخيها

 ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 أخةى يفاثئق الفةمي

 ممتال   الدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة ممال   الدموات 37 ابملااة

 املؤيتتتتديفل) يفالتصتتتتويت العتتتتةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7204 
 يونيتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتةال 23

2014 

 األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل   
 ال ام

 

S/PV.7214 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 10

2014 

 ،ال تتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتني فدس ني ايفلة م  الدائم املةانب مسةائيل  
  املدمو ي   يفمجيع

 

S/PV.7220 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 18

2014 

 ،فدستتتتتتت ني ايفلتتتتتتتة متتتتتتت  التتتتتتتدائم املةانتتتتتتتب                        مسةائيل  
 السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفيفكيل

 أمعتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتع ،اجملدتتتتتتتس
 املدمو ي 

 

S/PV.7222 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 22

2014 

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 40  
 (يف)معوا  

 ،فدستتتتتتت ني ايفلتتتتتتتة متتتتتتت  التتتتتتتدائم املةانتتتتتتتب
 يفرئتتتتتيس ،األيفريف  ا حتتتتتتاا يففتتتتتد يفرئتتتتتيس
 الرتتتتتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتتتة الدجوتتتتتتتتتتتتة
 لدتصةف العا دة غ  حلعونت الفدس يي

 ،ال تتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتني
 أمعتتتتتتتتتاء يفمجيتتتتتتتتتع
 يفمجيتع ،(ز)اجملدس

املدمو ي 
 (ح)

 

S/PV.7225 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 28

2014 

 S/PRST/2014/13  فدس ني ايفلة م  الدائم املةانب مسةائيل  

S/PV.7232 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 31

2014 

 يفيفكيدتة ،فدست ني ايفلتة مت  التدائم املةانب مسةائيل  
 يفموستتتعة اإلنستتتانية لدرتتتؤيفل ال تتتام األمتتتني
 يفاملفتتتتوت ،ال تتتتوارئ حتتتتا ت يف اإلغاثتتتتة
 إلغاثتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم لوكالتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتام

 يف الفدستتتتتتتتتتتت يويني الالجئتتتتتتتتتتتتني يف رتتتتتتتتتتتتغيل
 األاىن الرةق

 األمتتتتتتتتتتتتني يفكيدتتتتتتتتتتتتة
 يفاملفتتتتتوت ،ال تتتتتام
 ال ام

 

S/PV.7243 
 أغستتتتتتتتت س/آب 18

2014 

 الرتةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق   
 ال ام لامني الردصي يفاملمثل األيفسط

  اخلاص املوسق

S/PV.7266 
 ستتتتتت تمرب/أيدتتتتتتول 16

2014 

 الرتةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق   
 ال ام لامني الردصي يفاملمثل األيفسط

  اخلاص املوسق

S/PV.7281 
 /األيفل  رتتتتتتتتتتةي  21

 2014 أكتو ة

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 35  
 (ط)معوا  

 ،فدستتتتتتت ني ايفلتتتتتتتة متتتتتتت  التتتتتتتدائم املةانتتتتتتتب
 يفرئتتتتتيس ،األيفريف  ا حتتتتتتاا يففتتتتتد يفرئتتتتتيس
 الرتتتتتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتتتة الدجوتتتتتتتتتتتتة

 لدتصتتةف العا دتتة غتت  حلعونتتت الفدست يي
 الةسويل الكةسي م  الدائم يفاملةانب

 يفمجيع ،ال ام األمني
 ،اجملدتتتتتتتتتس أمعتتتتتتتتتاء

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموا   34 يف
 ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال

 ،(ي)37 ابملتتتتتتتتتتتتتااة
 املتتتتتدمو ي  يفمجيتتتتتع
 39 ابملااة ممال

 

S/PV.7291 
 /األيفل  رتتتتتتتتتتةي  29

 2014 أكتو ة

 ،فدستتتتتتت ني ايفلتتتتتتتة متتتتتتت  التتتتتتتدائم املةانتتتتتتتب                                  مسةائيل  
 السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفيفكيل

 أمعتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتع ،اجملدتتتتتتتس
 املدمو ي 

 

S/PV.7312 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  17

 2014 نوفمرب

 السياستية لدرتؤيفل املستامد ال ام األمني   
 ابلويا ة

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني
 املسامد

 

S/PV.7339 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  15

 2014 ايسمرب

 الرتةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق   
 ال ام لامني الردصي يفاملمثل األيفسط

  اخلاص املوسق

S/PV.7354 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  30

 2014 ايسمرب

 نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع 
م  األرال متتتتتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتتتتدَّ

(S/2014/916) 

 أمعتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتع فدس ني ايفلة م  الدائم املةانب مسةائيل
 يفمجيتع ،(ز)اجملدس

 املدمو ي 
 العتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتةيفع يُ تمتتتتتتتتتتتد مل
(S/2014/916) 8-2-5(ك) 
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفاترخيها

 ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 أخةى يفاثئق الفةمي

 ممتال   الدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة ممال   الدموات 37 ابملااة

 املؤيتتتتديفل) يفالتصتتتتويت العتتتتةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7360 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  15
 2015 يواية

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 27  
 (ل)معوا  

 ،فدستتتتتتتت ني ايفلتتتتتتتتة متتتتتتتت  التتتتتتتتدائم املةانتتتتتتتتب
 السياستتية لدرتتؤيفل املستتامد ال تتام يفاألمتني
 ،األيفريف  ا حتتتتتتاا يففتتتتتد يفرئتتتتتيس ،ابلويا تتتتتة
 الرتتتت ب مبمارستتتتة امل ويتتتتة الدجوتتتتة يفرئتتتتيس

 لدتصةف العا دة غ  حلعونت الفدس يي

 أمعتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتع ،(م)اجملدتس

املدمو ي 
 (ل)

 

S/PV.7386 
 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 18

2015 

 األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل   
 ال ام

 

S/PV.7417 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 26

2015 

 الرتةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق   
 ال ام لامني الردصي يفاملمثل األيفسط

  اخلاص املوسق

S/PV.7430 
 أ ةيتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتال 21

2015 

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 29  
 (س)معوا  

 ،فدستت ني ايفلتة متت  التدائم املةانتتب  ئ تة
 يفرئتتتتتيس ،األيفريف  ا حتتتتتتاا يففتتتتتد يفرئتتتتتيس
 الرتتتتتتتتتتتتت ب مبمارستتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتتتة الدجوتتتتتتتتتتتتة

 لدتصتتةف العا دتتة غتت  حلعونتتت الفدست يي
 الةسويل الكةسي م  الدائم يفاملةانب

 ،ال تتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتني
 أمعتتتتتتتتتاء يفمجيتتتتتتتتتع

 ،(ع)اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

املدمو ي 
 (ف)

 

S/PV.7446 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 19

2015 

 الرتةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق   
                                  ال ام لامني الردصي يفاملمثل األيفسط

  اخلاص املوسق

S/PV.7470 
 يونيتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتةال 24

2015 

 األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل   
 ال ام

 

S/PV.7490 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 23

2015 

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 26  
 (ص)معوا  

 يفاملوستق ،فدست ني ايفلتة مت  التدائم املةانب
 األيفستتط الرتتةق يف الستتالم ل مديتتة اخلتتاص
 يفالتتتتوزية ،ال تتتام لامتتتتني الردصتتتي يفاملمثتتتل
 يفرئتتيس ،األيفريف  ا حتتاا يففتد يف املسترتار
 الفدستت يي الرتت ب مبمارستتة امل ويتتة الدجوتتة
 يفاملةانتتتتتب ،لدتصتتتتتةف العا دتتتتتة غتتتتت  حلعونتتتتتت
 الةسويل الكةسي م  الدائم

 أمعتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتع
 ،(ق)اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
املدمو ي 
 (ر)

 

S/PV.7506 
 أغستتتتتتتتت س/آب 19

2015 

 األمتتتتتتتتتتتتتني يفكيتتتتتتتتتتتتتل السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل   
 ال ام

 

S/PV.7521 
 ستتتتتت تمرب/أيدتتتتتتول 15

2015 

 الرتةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق   
 ال ام لامني الردصي يفاملمثل األيفسط

  اخلاص املوسق

S/PV.7536 
 /األيفل  رتتتتتتتتتتةي  16

 2015 أكتو ة

 ،فدستتتتتتت ني ايفلتتتتتتتة متتتتتتت  التتتتتتتدائم املةانتتتتتتتب مسةائيل  
 السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفيفكيل

 أمعتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتع ،اجملدتتتتتتتس
 املدمو ي 

 

S/PV.7540 
 S/PV.7540 يف

(Resumption 1)  
 /األيفل  رتتتتتتتتتتةي  22

 2015 أكتو ة

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 33  
 ( )معوا  

 يفاألمتتتتتني ،فدستتتتت ني ايفلتتتتتة خارجيتتتتتة يفزيتتتتتة
 رئتيس يف ئتب ،ال ة ية الديفل جلام ة ال ام
 رئتتتتتتتتتيس يف ئ تتتتتتتتتة ،األيفريف  ا حتتتتتتتتتتاا   ثتتتتتتتتتة
 الفدس يي الر ب مبمارسة امل وية الدجوة
 يفاملةانتتتتب ،لدتصتتتتةف العا دتتتتة غتتتت  حلعونتتتتت
 الةسويل الكةسي ايفلة م  الدائم

 األمتتتتتتتتتتتتني  ئتتتتتتتتتتتتب
 يفمجيتتتتتتتتتتتتع ،ال تتتتتتتتتتتام

 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 ،(ت)اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
املدمو ي 
( ) 

 

S/PV.7562 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  19

 2015 نوفمرب

 الرتةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق   
                        ال ام لامني الردصي يفاملمثل األيفسط

  اخلاص املوسق
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مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

61 17-03714 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفاترخيها

 ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 أخةى يفاثئق الفةمي

 ممتال   الدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة ممال   الدموات 37 ابملااة

 املؤيتتتتديفل) يفالتصتتتتويت العتتتتةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7584 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  16

 2015 ايسمرب

 ال تتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتني السياسية لدرؤيفل املسامد ال ام األمني   
 املسامد

 

 
 ،أفةيعيتتتا يفجوتتتوب ،الستتتورية ال ة يتتتة يفاجلمهوريتتتة ،يف تتتونس ،يف ةكيتتتا ،يفالربازيتتتل ،يفابكستتتتال (،اإلستتتالمية - مجهوريتتتة) يفميتتتةال ،يفأيفكةانيتتتا ،يفمنديفنيستتتيا ،مستتتةائيل (أ) 

 ،يف مي يتتتا ،الستتت واية ال ة يتتتة يفاملمدكتتتة ،يفاملغتتتةب ،يفمصتتتة ،يفمتتتاليلاي ،يفل وتتتال ،يفكتتتواب ،يفكازاخستتتتال ،يفن تتتة ،يفغوا يمتتتا  ،يفال تتتةاق ، نكتتتا يفستتتةي ،يفجي تتتوي
 .يفالياابل ،يفاهلود ،يفالوةيفي 

 يفزيةذتا  ئتب كتوراي مجهوريتة يفمثَّتل يفاأليفريف يتةو اخلارجيتة الرؤيفل يفزية لكسمربغ يفمثل املغرت نيو يفشؤيفل اخلارجية يفيفزية الوزراء رئيس يفزية  ئب األرال مثَّل (ب) 
  .اخلارجية لدرؤيفل

 .ا فياز مدم  ددال حةكة ابسم اإلسالمية ميةال مجهورية ممث ل يف كدم اإلسالميو الت ايفل موظمة ابسم جي وي ممث ل  كدم (أ) 

 (،العوميتتات املت تتداة - ايفلتتة) يف وليفيتتا ،يف تتوغالاي  ،يفالربازيتتل ،يفال حتتةي  ،يفابكستتتال ،يفآيستتدودا (،اإلستتالمية - مجهوريتتة) يفميتتةال ،يفمنديفنيستتيا ،مستتةائيل (ا) 
 ،يفمتاليلاي ،يفل وتال ،يفالكويت ،يفكواب ،يفن ة ،يفغيويا ،يفغوا يما  ،يفممال ، نكا يفسةي ،أفةيعيا يفجووب ،السورية ال ة ية يفاجلمهورية ،يفاجللائة ،يف ةكيا ،يف  يف
 .يفالياابل ،يفاهلود ،يف مي يا ،الس واية ال ة ية يفاملمدكة ،يفاملغةب ،يفمصة

 ابستم ممتال ممث تل يف كدتم ا فيتازو متدم  دتدال حةكتة ابستم اإلستالمية ميتةال مجهوريتة ممث تل يف كدتم اإلستالميو الت تايفل موظمتة ابستم أيعتا   غيويتا ممث ل يف كدم (ه) 
 .ال ة ية الديفل جممومة

 (،العوميتتات املت تتداة - ايفلتتة) يف وليفيتتا ،يف تتوغالاي  ،يفالربازيتتل ،يفابكستتتال ،يفآيستتدودا (،اإلستتالمية - مجهوريتتة) يفميتتةال ،يفمنديفنيستتيا ،يفمكتتواايفر ،مستتةائيل (يف) 
 ،يفالستتدفاايفر ،يفزم تتا وي ،أفةيعيتتا يفجوتتوب ،الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي يفمجهوريتتة ،الستتورية ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة ،يفاجللائتتة ،يفجامايكتتا ،يف تتونس ،يف ةكيتتا ،يف تت يف

 ،يفاملكستيك ،يفاملغتةب ،يفمصتة ،يفمتاليلاي ،يفل وتال ،يفالكويتت ،يفكتواب ،يفكوتدا ،يفكازاخستتال ،يفن ة ، م يففييت (، وليفاريةال – مجهورية) يففوليفيال ،يفغوا يما 
  يفالياابل ،يفاهلود ،يفنيوزيدودا ،يفنيكاراغوا ،يفالوةيفي  ،يف مي يا ،الس واية ال ة ية يفاملمدكة ،يفمدديف

 يفاأليفريف يةو اخلارجية لدرؤيفل يفزيةذا لكسمربغ مثل (ز) 

 .اإلسالمي الت ايفل موظمة ابسم الس واية ال ة ية املمدكة ممث ل يف كدم ا فيازو مدم  ددال حةكة ابسم اإلسالمية ميةال مجهورية ممث ل  كدم (ح) 

 (،العوميتات املت تداة - ايفلتة) يف وليفيتا ،يف ديتل ،يفالربازيتل ،يفال حتةي  ،يفابكستتال ،يفأيسدودا (،اإلسالمية - مجهورية) يفميةال ،يفأيفكةانيا ،يفمنديفنيسيا ،مسةائيل (ط) 
 ،يفكتواب ،يفكازاخستتال ،يفن تة ،يفالفد تني ،يفغوا يمتا  ، نكتا يفستةي ،يفزم تا وي ،أفةيعيتا يفجووب ،السورية ال ة ية يفاجلمهورية ،يفاجللائة ،يف ونس ،يف ةكيا ،يف  يف

  .يفالياابل ،يفاهلود ،يفنيكاراغوا ،يفالوةيفي  ،يف مي يا ،الس واية ال ة ية يفاملمدكة ،يفمدديف ،يفاملغةب ،يفمصة ،يفماليلاي ،يفل وال ،يفالكويت

 ممث تل يف كدتم اإلستالميو الت تايفل موظمتة ابستم الست واية ال ة يتة املمدكتة ممث تل يف كدتم ا فيتازو متدم  دتدال حةكتة ابستم اإلستالمية ميتةال مجهوريتة ممث تل  كدم (ي) 
 .  يال العوميات املت داة  وليفيا ايفلة ممثل يُدل يفمل .األفةيعي لدجووب اإل ائية اجلمامة ابسم زم ا وي

 مجهوريتتة :املمتو تتول املتحتتدةو يفالتتو ايت ،أستترتاليا :امل ارضتتول .لكستتمربغ ،فةنستتا ،الصتتني ،شتتيدي ، رتتاا ،األرال ،األرجوتتتني ،الةيفستتي ا حتتتاا :املؤيتتديفل (ك) 
 .يفنيج اي ،املتحدة يفاملمدكة ،يفريفاندا ،كوراي

 ،الستتورية ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة ،يف تتونس ،يف ةكيتتا ،يف تت يف ،يف و ستتوا  ،يفالربازيتتل ،يفابكستتتال ،يفآيستتدودا (،اإلستتالمية - مجهوريتتة) يفميتتةال ،يفمنديفنيستتيا ،مستتةائيل (ل) 
 ،يفاملغتةب ،يفمصتة ،يفليدتورتتاي  ،يفل وتال ،يفالكويتت ،يفكتواب ،يفكازاخستتال ،يفن تة ،يفغوا يمتا  ، نكتا يفستةي ،يفزم تا وي ،أفةيعيتا يفجوتوب ،كتوراي يفمجهورية
 .يفالياابل ،يفاهلود ،الس واية ال ة ية يفاملمدكة

  .خارجيتها يفزية شيدي مثَّل (م) 

 موظمتتة ابستتم الستت واية ال ة يتتة املمدكتتة ممث تل يف كدتتم ا فيتتازو متتدم  دتتدال حةكتة ابستتم اإلستتالمية ميتتةال مجهوريتتة ممث تل يف كدتتم  .خارجيتهتتا يفزيتتة آيستتدودا مثَّتل (ل) 
 .األفةيعي لدجووب اإل ائية اجلمامة ابسم زمي ا وي ممث ل يف كدم اإلسالميو الت ايفل

 يفمجهورية ،السورية ال ة ية يفاجلمهورية ،يف ةكيا ،يف وغالاي  ،يفالربازيل ،يفال حةي  ،يفابكستال (،اإلسالمية - مجهورية) يفميةال ،يفأيفكةانيا ،يفمنديفنيسيا ،مسةائيل (س) 
 ،يفمدتديف ،يفاملكستيك ،يفاملغتةب ،يفمصتة ،يفل وتال ،يفكوستتاريكا ،يفكتواب ،يفكازاخستتال ،يفن تة ،يفغوا يمتا  ، نكا يفسةي ،يفزم ا وي ،أفةيعيا يفجووب ،كوراي

 .يفالياابل ،يفاهلود ،يفالوةيفي  ،يف مي يا ،الس واية ال ة ية يفاملمدكة

  .املغرت ني يفشؤيفل اخلارجية يفيفزية الوزراء رئيس  ئب األرال مثَّل (ع) 

 .اإلسالمي الت ايفل موظمة ابسم الس واية ال ة ية املمدكة ممث ل يف كدم ا فيازو مدم  ددال حةكة ابسم اإلسالمية ميةال مجهورية ممث ل  كدم (ف) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7584
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2015-2014ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن   

 

17-03714 62 

 

 ،يف ةكيتتتتا ،يف تتتتوغالاي  ،يفالربازيتتتتل ،يفابكستتتتتال ،يفآيستتتتدودا (،اإلستتتتالمية - مجهوريتتتتة) يفميتتتتةال ،يفأيفكةانيتتتتا ،يفمنديفنيستتتتيا ،املتحتتتتدة ال ة يتتتتة يفاإلمتتتتارات ،مستتتتةائيل (ص) 
 ال ة يتتة يفاملمدكتتة ،يفمدتتديف ،يفاملغتتةب ،يفمصتتة ،يفل وتتال ،يفالكويتتت ،يفكتتواب ،يفكازاخستتتال ،يفغوا يمتتا  ، نكتتا يفستتةي ،يفزم تتا وي ،الستتورية ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة
 .يفالياابل ،يفاهلود ،يفالوةيفي  ،يف مي يا ،الس واية

 .خارجيتها يفزية نيوزيدودا مثَّل (ق) 

 .اإلسالمي الت ايفل موظمة ابسم الكويت ممث ل يف كدم ا فيازو مدم  ددال حةكة ابسم اإلسالمية ميةال مجهورية ممث ل  كدم (ر) 

 ،يف تتتونس ،يف ةكيتتتا ،يف و ستتتوا  ،يف تتتوغالاي  ،يفالربازيتتل ،يفال حتتتةي  ،يفابكستتتتال ،يفآيستتتدودا (،اإلستتتالمية - مجهوريتتة) يفميتتتةال ،يفأيفكةانيتتتا ،يفمنديفنيستتتيا ،مستتةائيل ( ) 
 ،يفكتتتواب ،يفكازاخستتتتال ،يفن تتتة ،يفغوا يمتتتا  ،يفالستتتويد ، نكتتتا يفستتتةي ،يفزم تتتا وي ،أفةيعيتتتا يفجوتتتوب ،كتتتوراي يفمجهوريتتتة ،الستتتورية ال ة يتتتة يفاجلمهوريتتتة ،يفاجللائتتتة

 .يفالياابل ،يفاهلود ،يفالوةيفي  ،الس واية ال ة ية يفاملمدكة ،يفمدديف ،يفاملغةب ،يفمصة ،يفل وال ،يفالكويت ،يفكوستاريكا

 يفزيتتة مستت انيا يفمثَّتتل خارجيتهتتاو يفزيتتة نيوزيدوتتدا يفمثَّتتل خارجيتهتتاو يفزيتتة  ئتتب متتاليلاي يفمثَّتتل املغرت تتنيو يفشتتؤيفل اخلارجيتتة يفيفزيتتة التتوزراء رئتتيس  ئتتب األرال مثَّتتل (ت) 
  .خارجيتها يفزية (ال وليفارية - مجهورية) فوليفيال يفمثَّل .الةئيس ماارة يفمعو الدائمة ممثدتها املتحدة الو ايت يفمثَّدت يفالت ايفلو اخلارجية

 ا فيتازو متدم  دتدال حةكتة ابستم اإلستالمية ميتةال مجهوريتة ممث تل يف كدتم خارجيتهتا يفزيتة مدتديف يفمثل خارجيتها يفزراء يفالسويد يفن ة الوةيفي  م  كال مثَّل ( ) 
 .اإلسالمي الت ايفل موظمة ابسم الكويت ممث ل يف كدم

  
 األوسط الشرق يف احلالة - 23

 ،جدستة 57 األمت  جمدس معد ،ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 احلالتة” امل وتول ابل وتد يتصتل متا يف ،مغدعتة جدستات ستت ذلتك يف مبا
 .رائسية  يا ت 7 يفأصدر نةارا   17 اجملدس يفاخت  .“األيفسط الرةق يف
 يف احلالتتة محالتتة متت  ميك ِّوتتت نتتةار مرتتةيفع امتمتتاا متت  اجملدتتس يتتتمك  يفمل

 ذت ه يفختالل .(74)الديفليتة اجلوائيتة احملكمتة مىل الستورية ال ة يتة اجلمهورية
 اجلمهوريتتتتة يف يفالسياستتتتية اإلنستتتتانية احلالتتتتة يف اجملدتتتتس نظتتتتة ،اجلدستتتتات

 التتيم و يف السياستتي ا نتعتتال يفممديتة اإلنستتانية يفاحلالتتة الستتوريةو ال ة يتة
 يفيف يتتة ل وتال يف يفاحلالتة ا شتت اكو فتض ملةان تة املتحتدة األمتم نتوة يفيف يتة
 يفالتجتتتايفزات ا متتتتداءات يفضتتتحااي ل وتتتال يف املؤنتتتتة املتحتتتدة األمتتتم نتتتوة

 .األيفسط الرةق يف الديوية أيف اإلثوية
 ا شتت اك فتض ملةان تة املتحتدة األمتم نتوة يف يتة اجملدس يفجدا 

 األمتم نتوة يف يتة يفجدا ،(75)مةة كل يف أشهة ستة لفرتات مةات أر ع
 .(76)متتتتةة كتتتتل يف يفاحتتتتدة ستتتتوة ملتتتتدة متتتتة ني ل وتتتتال يف املؤنتتتتتة املتحتتتتدة

 العتتتتتتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتتتتتتب ،اجملدتتتتتتتتتتتتتس أنرتتتتتتتتتتتتتا ،2014 فربايتتتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتتت اط يفيف
__________ 

 (74) S/2014/348. 
 (2015) 2229يف  (2014) 2192يف  (2014) 2163العتتتتتتتةارات  (75) 

. لالقتتالع مدتتى املليتتد متت  امل دومتتات  رتتال يف يتتة (2015) 2257يف 
نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة ملةان تتتة فتتتض ا شتتتت اك، انظتتتة اجلتتتلء ال اشتتتة، العستتتم 

 “. ممديات حفظ السالم”األيفل، 
لالقتتتتتالع مدتتتتتى . يف (2015) 2236يفالعتتتتتةار  (2014) 2172العتتتتتةار  (76) 

املليد م  امل دومات  رال يف ية نوة األمم املتحدة املؤنتة يف ل وال، انظة 
 “.ممديات حفظ السالم”اجللء ال اشة، العسم األيفل، 

 األفتةاا مدتى املفةيفضتة اجللاءات  دا   لةصد جلوة ،(2014) 2140
 األمتتتتتت  أيف الستتتتتتالم هتتتتتتتدا أممتتتتتتال يف يرتتتتتتاركول التتتتتت ي  الكيتتتتتتا ت أيف
 مىل يفقدتتب األممتتال لتدتتك التتدمم يعتتدمول أيف التتيم  يف ا ستتتعةار أيف

 العتتتتةار يفمبوجتتتتب .(77)ابلتتتتيم  م ويتتتتا ختتتترباء فةيتتتتق منرتتتتاء ال تتتتام األمتتتني
 ،شتتتهةا 13 ملتتتدة اخلتتترباء فةيتتتق يف يتتتة اجملدتتتس متتتدَّا ،(2015) 2204
 2140 العتةار مبوجتب املفةيفضتني األصتول يفجتميتد السفة حظة يفمدا

 2216، مبوجتتتتتب العتتتتتةار اجملدتتتتتس يفيفستتتتتع .شتتتتتهةا   12 ملتتتتتدة (2014)
  وريتتتتتتد مدتتتتتتى حظتتتتتتة فتتتتتتةت ختتتتتتالل متتتتتت  اجلتتتتتتلاءات نظتتتتتتام ،(2015)

 يف اجملدتتتتتتتتتتتتس يفأنرتتتتتتتتتتتتا .(78)حمتتتتتتتتتتتتداي  أفتتتتتتتتتتتتةااا يستتتتتتتتتتتتتهدف األستتتتتتتتتتتتدحة
  تتني مرترتكة لدتحعيتق آليتة ،يفاحتتدة ستوة ملتدة ،2015 أغست س/آب

 حتديتتتتتد  تتتتتتوىل ،املتحتتتتتدة يفاألمتتتتتم الكيميائيتتتتتة األستتتتتدحة حظتتتتتة موظمتتتتتة
 نامتتتتت التتتتيت احلكومتتتتات أيف اجلمامتتتتات أيف الكيتتتتا ت أيف ،األشتتتتداص
 الستتتتورية ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتتة يف كاستتتتدحة الكيميائيتتتتة املتتتتواا ابستتتتتددام

 مدتى فيتت شتاركت أيف رمايتتت أيف ا ستتددام ذلتك  وظتيم  ولت اليت أيف
 .(79)آخة فو

__________ 

 (2014) 2140لدمليتد متت  امل دومتتات متت  الدجوتة املورتتاة ممتتال  ابلعتتةار  (77) 
   يفيف ية فةيق اخلرباء، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل ابء.

لالقتتالع مدتتى مليتتد متت  امل دومتتات  رتتال  تتدا   اجلتتلاءات، انظتتة اجلتتلء  (78) 
التتتتتدا   التتتتيت    ت دتتتتب استتتتتددام العتتتتوات ”الستتتتا ع، العستتتتم الثالتتتتث، 

 “. م  امليثاق 41املسدحة، يففعا  لدمااة 
لدمليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  يف يتتتتة آليتتتتة التحعيتتتتق املرتتتترتكة، انظتتتتة اجلتتتتلء  (79) 

  “. ذيئات التحعيق”التاسع، العسم الثالث، 

https://undocs.org/ar/S/2014/348
https://undocs.org/ar/S/RES/2163%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2192%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2229%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2257%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
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 السورية العربية اجلمهورية - األوسط الشرق يف احلالة اجللسات:
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيتديفل) يفالتصتويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7116 
 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 22

2014 
م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ

 ،كتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتة ،أستتتتتترتاليا
 ،ليتوانيتتتا ،لكستتتمربغ ،فةنستتتا

 التتتتو ايت ،املتحتتتتدة املمدكتتتتة
 (S/2014/115) املتحدة

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 السورية ال ة ية

 ،ال تتتتام األمتتتتني 
 أمعتتتاء يفمجيتتتع

 ،اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 السورية ال ة ية

 (2014) 2139 العتتتتتتتتتتتتتتةار
15-0-0 

S/PV.7180 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 22

2014 
م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ

 (أ)معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 65
( S/2014/348) 

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 57
 (ب)معوا  

 األمتتتتتتتتني  ئتتتتتتتتب 
 ،ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام

 معتتتتتتتتتتتتتتتوا 14 يف
 أمعتتتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتتتت 

 ،(أ)اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 السورية ال ة ية

 العتتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتتةيفع يُ تمتتتتتتتتتتتتد مل
(S/2014/348) 13-2-0(ا) 

S/PV.7212 
 يونيتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتةال 26

2014 
  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمتتتتتت  جمدتتتتتتس نتتتتتتةار

(2014) (S/2014/427) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية ال ة ية

 ال تتتام األمتتتني يفكيدتتتة
 اإلنستتتتتانية لدرتتتتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتتتتة يفموستتتتتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ال وارئ

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ،الستتتورية ال ة يتتتة
 األمتتتتتتتني يفيفكيدتتتتتتتة
 ال ام

 

S/PV.7216 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 14

2014 

 11 ندمتتتتتتتتتتت نتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع 
 (ه)معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2014/490) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 السورية ال ة ية

 أمعتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتع 
 ،اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 السورية ال ة ية

 (2014) 2165 العةار
15-0-0 

S/PV.7252  
 أغستتتتتتتتت س/آب 28

2014 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمتتت  جمدتتتس نتتتةاري

 2165 يف (2014)
(2014) (S/2014/611) 

 ال امتتتتتتتتتتتتتة األميوتتتتتتتتتتتتتة  
 لدرتتتؤيفل املستتامدة
 يف ئ تتتتتتتة اإلنستتتتتتتانية

 يف اإلغاثتتة موستتعة
 ال وارئ حا ت

 ال امتتتتة األميوتتتتة
 املسامدة

 

S/PV.7273 
 ستتتتتت تمرب/أيدتتتتتتول 30

2014 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمتتت  جمدتتتس نتتتةاري

 2165 يف (2014)
(2014) (S/2014/696) 

 ال تتام األمتتني يفكيدتتة  
 اإلنستتتتانية لدرتتتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتتتتة يفموستتتتتتتتتتق

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ال وارئ

 األمتتتتتتني يفكيدتتتتتتة
 ال ام

 

S/PV.7293 
 /األيفل  رتتتتتتتتتتةي  30

 2014 أكتو ة

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمتتت  جمدتتتس نتتتةاري

 2165 يف (2014)
(2014) (S/2014/756) 

 ال امتتتتتتتتتتتتتة األميوتتتتتتتتتتتتتة  
 لدرتتتؤيفل املستتامدة
 يف ئ تتتتتتتة اإلنستتتتتتتانية

 يف اإلغاثتتة موستتعة
 ال وارئ حا ت

 ال امتتتتة األميوتتتتة
 املسامدة

 

S/PV.7324 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  25

 2014 نوفمرب

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمتتت  جمدتتتس نتتتةاري

 2165 يف (2014)
(2014) (S/2014/840) 

 ال تتتتام األمتتتتني يفكيدتتتتة  
 اإلنستتتتتتتانية لدرتتتتتتتؤيفل
 يف اإلغاثتتتتة يفموستتتتعة
 ال وارئ حا ت

 األمتتتتتتني يفكيدتتتتتتة
 ال ام

 

S/PV.7342 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  15

 2014 ايسمرب

 ال تتتتام األمتتتتني يفكيدتتتتة   
 اإلنستتتتتتتانية لدرتتتتتتتؤيفل
 يف اإلغاثتتتتة يفموستتتتعة
 ال وارئ حا ت

 األمتتتتتتني يفكيدتتتتتتة
 ال ام

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7116
https://undocs.org/ar/S/2014/115
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7180
https://undocs.org/ar/S/2014/348
https://undocs.org/ar/S/2014/348
https://undocs.org/ar/S/PV.7212
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/427
https://undocs.org/ar/S/PV.7216
https://undocs.org/ar/S/2014/490
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7252
https://undocs.org/ar/S/PV.7252
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/611
https://undocs.org/ar/S/PV.7273
https://undocs.org/ar/S/PV.7273
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/696
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https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/756
https://undocs.org/ar/S/PV.7324
https://undocs.org/ar/S/PV.7324
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/PV.7342
https://undocs.org/ar/S/PV.7342


2015-2014ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن   

 

17-03714 64 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيتديفل) يفالتصتويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7344 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  17

 2014 ايسمرب

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ
 (يف)معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 11
(S/2014/897) 

 (2014) 2191 العةار   
15-0-0 

S/PV.7369 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  28
 2015 يواية

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/48) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية ال ة ية

 ال امتتتتتتتتتتتتتة األميوتتتتتتتتتتتتتة
 لدرتتتؤيفل املستتامدة
 يف ئ تتتتتتتة اإلنستتتتتتتانية

 يف اإلغاثتتتتة موستتتتق
 ال وارئ حا ت

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ،الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورية

 ال امتة يفاألميوة
 املسامدة

 

S/PV.7394  
 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 26

2015 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/124) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 الستتورية ال ة يتتة
 يف ةكيا يفل وال

 ال امتتتتتتتتتتتتتة األميوتتتتتتتتتتتتتة
 لدرتتتؤيفل املستتامدة
 يف ئ تتتتتتتة اإلنستتتتتتتانية

 يف اإلغاثتتة موستتعة
 ال تتتتتوارئ حتتتتتا ت
 الستتتتامي يفاملفتتتوت
 املتحتتتتتتتتتتتتدة لامتتتتتتتتتتتم
 الالجئني لرؤيفل

 أمعتتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيتع ،اجملدس

 املدمو ي 

 

S/PV.7401 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 6

2015 

 /شتتتتتت اط 25 مؤرختتتتتتة رستتتتتتالة
 متتتتتت  موجهتتتتتتة 2015 فربايتتتتتتة
 جمدس رئيس مىل ال ام األمني
 (S/2015/138) األم 

 37 ندمتتتتتتتتتتت نتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع
 (ز)معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(S/2015/161) 

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 32
 (ح)معوا  

 أمعتتتتتاء ستتتتت  ة  
 (ط)ابجملدس

 (2015) 2209 العةار
 (ي)14-0-1

S/PV.7418 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 19

2015 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/206) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية ال ة ية

 ال تتتام األمتتتني يفكيدتتتة
 اإلنستتتتتانية لدرتتتتتؤيفل
 يف اإلغاثتتتتة يفموستتتتق
 ال وارئ حا ت

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ،الستتورية ال ة يتة
 األمتتتتتتني يفيفكيدتتتتتتة
 ال ام

 

S/PV.7433 
 أ ةيتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتال 24

2015 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/264) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 الستتورية ال ة يتتة
 يف ةكيا يفل وال

 ال تام األمتني يفكيدة
 اإلنستتانية لدرتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتة يفموستتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ،ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوارئ

 الستتتتامي يفاملفتتتوت
 املتحتتتتتتتتتتتتدة لامتتتتتتتتتتتم
 الالجئتتتتتني لرتتتتتؤيفل

 اخلتتتتتاص يفامل  تتتتتو 
 املتحدة لامم

 أمعتتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيتع ،اجملدس

 املدمو ي 

S/PRST/2015/10 

 األمتتتتتتتتتتتم مفوضتتتتتتتتتتتية    
 لرتتتتتتتتؤيفل املتحتتتتتتتتدة
 يفاملتتتدية ،الالجئتتتني
 لتتتترب م  التوفيتتتت ي
 ال املي األغ ية

  

S/PV.7452  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 28

2015 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/368) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية ال ة ية

 ال تتام األمتتني يفكيدتتة
 اإلنستتتتانية لدرتتتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتتتة يفموستتتتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ال وارئ

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ،الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورية

 األمتتتتتني يفيفكيدتتتتتة
 ال ام

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7344
https://undocs.org/ar/S/PV.7344
https://undocs.org/ar/S/2014/897
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7369
https://undocs.org/ar/S/PV.7369
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/48
https://undocs.org/ar/S/PV.7394
https://undocs.org/ar/S/PV.7394
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/124
https://undocs.org/ar/S/PV.7401
https://undocs.org/ar/S/PV.7401
https://undocs.org/ar/S/2015/138
https://undocs.org/ar/S/2015/161
https://undocs.org/ar/S/RES/2209%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7418
https://undocs.org/ar/S/PV.7418
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/206
https://undocs.org/ar/S/PV.7433
https://undocs.org/ar/S/PV.7433
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/264
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/10
https://undocs.org/ar/S/PV.7452
https://undocs.org/ar/S/PV.7452
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/368


مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

65 17-03714 

 

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيتديفل) يفالتصتويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7476 
 يونيتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتةال 29

2015 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/468) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية ال ة ية

 ال امتتتتتتتتتتتتتة األميوتتتتتتتتتتتتتة
 لدرتتتؤيفل املستتامدة
 يف ئ تتتتتتتة اإلنستتتتتتتانية

 يف اإلغاثتتتتة موستتتتق
 ال وارئ حا ت

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ،الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورية

 ال امتة يفاألميوة
 املسامدة

 

S/PV.7493 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 28

2015 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/561) 

 ال تام األمتني يفكيدة  
 اإلنستتانية لدرتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتة يفموستتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ال وارئ

 األمتتتتتتني يفكيدتتتتتتة
 ال ام

 

S/PV.7497 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 29

2015 

 اخلتتتتتتتتاص امل  تتتتتتتو    
 مىل ال تتتتتتام لامتتتتتتني
 سوراي

 ،ال تتتتام األمتتتتني
 يفامل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 اخلاص

 

S/PV.7501 
 أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س/آب 7

2015 

 /شتتتتتت اط 25 مؤرختتتتتتة رستتتتتتالة
 متتتتتت  موجهتتتتتتة 2015 فربايتتتتتتة
 جمدس رئيس مىل ال ام األمني
 (S/2015/138) األم 

 متتتتتتتتت  معتتتتتتتتتدَّم نتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع
 ،متتتتتتتتتتتتتاليلاي ،ليتوانيتتتتتتتتتتتتتا ،األرال
 ،نيوزيدوتتتتدا ،املتحتتتتدة املمدكتتتتة

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2015/602) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 السورية ال ة ية

 م  معوا   11 
 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

 ،(ك)اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 السورية ال ة ية

 (2015) 2235 العةار
15-0-0 

S/PV.7504 
 أغستتتتتتتتت س/آب 17

2015 

 أمعتتتتتتتاء أحتتتتتتد    
 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 فوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليفيال)
 - مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتة)

 ((ال وليفارية

S/PRST/2015/15 

S/PV.7513 
 أغستتتتتتتتت س/آب 27

2015 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/651) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية ال ة ية

 ال تام األمتني يفكيدة
 اإلنستتانية لدرتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتة يفموستتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ال وارئ

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ،الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورية

 األمتتتتني يفيفكيدتتتتة
 ال ام

 

S/PV.7524 
 ستتتتتت تمرب/أيدتتتتتتول 16

2015 

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/698) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية ال ة ية

 ال تام األمتني يفكيدة
 اإلنستتانية لدرتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتة يفموستتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ال وارئ

 أمعتتتتتتتتتتتتاء أحتتتتتتتتتتتتد
 (،األرال) اجملدتتتس

 ال ة يتتتة يفاجلمهوريتتتة
 يفيفكيدتتتتتتتة ،الستتتتتتتورية
 ال ام األمني

 

S/PV.7543 
 /األيفل  رتتتتتتتتتتةي  27

 2015 أكتو ة

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/813) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية ال ة ية

 ال تام األمتني يفكيدة
 اإلنستتانية لدرتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتة يفموستتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ال وارئ

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ،الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورية

 األمتتتتني يفيفكيدتتتتة
 ال ام

 

S/PV.7560 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  16

 2015 نوفمرب

  رتتتتتتال ال تتتتتتام األمتتتتتتني  عةيتتتتتتة
 األمتتتت  جمدتتتتس نتتتتةارات  وفيتتتت 

2139 (2014) 
 (2014) 2165 يف
 (2014) 2191 يف
(S/2015/862) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية ال ة ية

 ال تام األمتني يفكيدة
 اإلنستتانية لدرتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتة يفموستتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 يفاملمثدتتتة ،ال تتتوارئ
 لامتتتتتتتتتتني اخلاصتتتتتتتتتة
 امل ويتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام
 اجلوستتتتتتي ابل وتتتتتتف

 ،الولاع حا ت يف

 أمعتتتتتتاء مجيتتتتتع
 يفمجيتع ،اجملدس

 املدمو ي 

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7476
https://undocs.org/ar/S/PV.7476
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/468
https://undocs.org/ar/S/PV.7493
https://undocs.org/ar/S/PV.7493
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/561
https://undocs.org/ar/S/PV.7497
https://undocs.org/ar/S/PV.7497
https://undocs.org/ar/S/PV.7501
https://undocs.org/ar/S/PV.7501
https://undocs.org/ar/S/2015/138
https://undocs.org/ar/S/2015/602
https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7504
https://undocs.org/ar/S/PV.7504
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/15
https://undocs.org/ar/S/PV.7513
https://undocs.org/ar/S/PV.7513
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/651
https://undocs.org/ar/S/PV.7524
https://undocs.org/ar/S/PV.7524
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/698
https://undocs.org/ar/S/PV.7543
https://undocs.org/ar/S/PV.7543
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/813
https://undocs.org/ar/S/PV.7560
https://undocs.org/ar/S/PV.7560
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيتديفل) يفالتصتويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

 اخلاصتتتتتتتتة يفاملمثدتتتتتتتتة           
 ال تتتتتتتتتتتتتتتام لامتتتتتتتتتتتتتتتني
 ابألقفتتتتتتتال امل ويتتتتتتتة
 املسدح يفالولاع

  

S/PV.7588  
كتتتتتتتتتانول األيفل/  18

 2015 ايسمرب

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتت   معتتتتتتتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت

  ( S/2015/996) 

 اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 السورية ال ة ية

 ،ال تتتتام األمتتتتني 
 أمعتتتاء يفمجيتتتع

 ،(ل)اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 السورية ال ة ية

 (2015) 2254 العةار
15-0-0 

S/PV.7592 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  21

 2015 ايسمرب

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/962) 

 ال امتتتتتتتتتتتتتة األميوتتتتتتتتتتتتتة  
 لدرتتتؤيفل املستتامدة
 يف ئ تتتتتتتة اإلنستتتتتتتانية

 يف اإلغاثتتة موستتعة
 ال تتتتتوارئ حتتتتتا ت
 الستتتتامي يفاملفتتتوت
 لامتتتتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتتتتا ق
 لرتتتتتتتتؤيفل املتحتتتتتتتتدة
 الالجئني

  املدمو ي  مجيع

S/PV.7595  
كتتتتتتتتتانول األيفل/  22

 2015 ايسمرب

  وفيت  مت  ال تام األمني  عةية
 2139 األمت  جمدتس نةارات

 2165 يف (2014)
 2191 يف (2014)
(2014) (S/2015/962) 

م نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع  متتتتتتتت  معتتتتتتتتدَّ
 (م)معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 11
(S/2015/1001) 

 أمعتتتاء مخستتتة   
 (ل)اجملدس يف

 (2015) 2258 العةار
15-0-0 

 
 ،يف دجيكتتا ،يفالرب غتال ،يفمي اليتا ،يفأيستتدودا ،يفأيةلوتدا ،يفأيفكةانيتا ،يفأنتديفرا ،املتحتتدة ال ة يتة يفاإلمتارات ،يفأملانيتا ،يفأل انيتتا ،يفمستتونيا ،يفأسترتاليا ،يفمست انيا ،األرال (أ) 

 يفمجهوريتة ،كتوراي يفمجهوريتة ،الترتيكية يفاجلمهوريتة ،الوست ى أفةيعيتا يفمجهوريتة ،مارشتال يفجتلر ،األستوا يفاجل تل ،يف ةكيتا ،يف ولوتدا ،يف و سوا  ،يف وما ،يف دغاراي
 ،يفستتتدوفاكيا ،متتتاريوو يفستتتال ،يفستتتاموا ،يفريفمانيتتتا ،يفالتتتدا ةك ،يفجورجيتتتا ،مولتتتديففا يفمجهوريتتتة ،ستتتا عا اليوغوستتتالفية معتتتديفنيا يفمجهوريتتتة ،الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو
 ،يف  فيتتتا ،ايفتتتوار يفكتتتوت ،يفكوتتتدا ،يفكةيفا يتتتا ،يفن تتتة ،يفنتتتربص ،يففودوتتتدا ،يففةنستتتا ،يفصتتتة يا ،يفشتتتيدي ،يفسيرتتتيل ،يفسويستتتةا ،يفالستتتويد ،يفالستتتوغال ،يفستتتدوفيويا
 ،يفنيوزيدوتدا ،يفالومستا ،يفالوتةيفي  ،يفمو كتو ،املتحتدة يفاملمدكتة ،الست واية ال ة يتة يفاملمدكتة ،يفاملكستيك ،يفمال ة ،يفليدتورتاي  ،يفليتوانيا ،يفلي يا ،يفلكسمربغ
 .يفاليو ل ،يفالياابل ،املتحدة يفالو ايت ،يفذولودا ،يفذوغاراي

 ،يف ومتتا ،يف دغتتاراي ،يف دجيكتتا ،يفالرب غتتال ،يفمي اليتتا ،يفأيستتدودا ،يفأيةلوتتدا ،يفأيفكةانيتتا ،يفأنتتديفرا ،املتحتتدة ال ة يتتة يفاإلمتتارات ،يفأملانيتتا ،يفأل انيتتا ،يفمستتتونيا ،مستت انيا (ب) 
 الكونغو يفمجهورية ،السورية ال ة ية يفاجلمهورية ،التريكية يفاجلمهورية ،الوس ى أفةيعيا يفمجهورية ،مارشال يفجلر ،األسوا يفاجل ل ،يف ةكيا ،يف ولودا ،يف و سوا 
 ،يفستتدوفيويا ،يفستتدوفاكيا ،متتاريوو يفستتال ،يفستتاموا ،يفريفمانيتتا ،يفالتتدا ةك ،يفجورجيتتا ،مولتتديففا يفمجهوريتتة ،ستتا عا اليوغوستتالفية معتتديفنيا يفمجهوريتتة ،الدميعةاقيتتة
 ،يفمال تتتة ،يفليدتورتتتتاي  ،يفلي يتتتا ،يف  فيتتتا ،ايفتتتوار يفكتتتوت ،يفكوتتتدا ،يفكةيفا يتتتا ،يفن تتتة ،يفنتتتربص ،يففودوتتتدا ،يفصتتتة يا ،يفسيرتتتيل ،يفسويستتتةا ،يفالستتتويد ،يفالستتتوغال
 .يفاليو ل ،يفالياابل ،يفذولودا ،يفذوغاراي ،يفنيوزيدودا ،يفالومسا ،يفالوةيفي  ،يفمو كو ،الس واية ال ة ية يفاملمدكة ،يفاملكسيك

 املتحتتدة يفاملمدكتتة ،يفليتوانيتتا ،يفلكستتمربغ ،يففةنستتا ،يفالصتتني ،يفشتتيدي ،يفريفانتتدا ،كتتوراي يفمجهوريتتة ،يف رتتاا ،يفأستترتاليا ،يفاألرال ،يفاألرجوتتتني ،الةيفستتي ا حتتتاا (أ) 
 .املتحدة يفالو ايت

 يفالتو ايت ،يفنيجت اي ،املتحتدة يفاملمدكتة ،يفليتوانيا ،يفلكسمربغ ،يففةنسا ،يفشيدي ،يفريفاندا ،كوراي يفمجهورية ،يف راا ،يفأسرتاليا ،يفاألرال ،األرجوتني :املؤيديفل (ا) 
 .يفالصني الةيفسي ا حتاا :امل ارضول .املتحدة

  .املتحدة يفالو ايت املتحدة يفاملمدكة ،يفليتوانيا ،يفلكسمربغ ،يففةنسا ،يفشيدي ،يفريفاندا ،كوراي يفمجهورية ،يف راا ،يفأسرتاليا ،األرال (ه) 
  .املتحدة يفالو ايت املتحدة يفاملمدكة ،يفليتوانيا ،يفلكسمربغ ،يففةنسا ،يفشيدي ،يفريفاندا ،كوراي يفمجهورية ،يف راا ،يفأسرتاليا ،األرال (يف) 
 يفاجلمهوريتة ،األستوا يفاجل تل ،يف ولوتدا ،يف دغتاراي ،يف دجيكتا ،يفالرب غتال ،يفمي اليتا ،يفأيستدودا ،يفأيةلوتدا ،يفأملانيا ،يفأل انيا ،يفمسةائيل ،يفمستونيا ،يفأسرتاليا ،مس انيا (ز) 

 ،يفلكسمربغ ،يف  فيا ،يفكودا ،يفكةيفا يا ،يفنربص ،يففودودا ،يففةنسا ،يفصة يا ،يفالسويد ،يفسدوفيويا ،يفسدوفاكيا ،يفريفمانيا ،يفالدا ةك ،كوراي يفمجهورية ،التريكية
 .املتحدة يفالو ايت ،يفذولودا ،يفذوغاراي ،يفالومسا ،يفالوةيفي  ،املتحدة يفاملمدكة ،يفمال ة ،يفليتوانيا
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 ،الترتيكية يفاجلمهوريتة ،األستوا يفاجل تل ،يف ولودا ،يف دغاراي ،يف دجيكا ،يفالرب غال ،يفمي اليا ،يفأيسدودا ،يفأيةلودا ،يفأملانيا ،يفأل انيا ،يفمسةائيل ،يفمستونيا ،أسرتاليا (ح) 
 ،يفالوتةيفي  ،يفمال تة ،يفلكستمربغ ،يف  فيا ،يفكودا ،يفكةيفا يا ،يفنربص ،يففودودا ،يفصة يا ،يفالسويد ،يفسدوفيويا ،يفسدوفاكيا ،يفريفمانيا ،يفالدا ةك ،كوراي يفمجهورية
  .يفذولودا ،يفذوغاراي ،يفالومسا

 .املتحدة يفالو ايت ،املتحدة يفاملمدكة (،ال وليفارية - مجهورية) يففوليفيال ،يففةنسا ،يفالصني ،يفاألرال ،الةيفسي ا حتاا (ط) 
 ،يفنيوزيدوتتتدا ،يفنيجتت اي ،املتحتتدة يفاملمدكتتتة ،يفمتتاليلاي ،يفليتوانيتتا ،يففةنستتتا ،يفالصتتني ،يفشتتيدي ،يف رتتتاا ،يفأنغتتو  ،يفمستت انيا ،يفاألرال ،الةيفستتتي ا حتتتاا :املؤيتتديفل (ي) 

 (.ال وليفارية - مجهورية) فوليفيال :املمتو ول املتحدةو يفالو ايت
 ،يفنيوزيدوتتتتتتتدا ،يفنيجتتتتتتت اي ،املتحتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتة ،يفليتوانيتتتتتتتا (،ال وليفاريتتتتتتتة - مجهوريتتتتتتتة) يففوتتتتتتتليفيال ،يففةنستتتتتتتا ،يفالصتتتتتتتني ،يفمستتتتتتت انيا ،يفاألرال ،الةيفستتتتتتتي ا حتتتتتتتتاا (ك) 

 .املتحدة يفالو ايت

 يفالتوميتة اخلارجيتة يفزيتة فةنستا يفمثتل  دتديهماو يفالصتني الةيفستي ا حتتاا خارجيتة يفزيتةا يفمثَّتل املغرت نيو يفشؤيفل اخلارجية يفيفزية الوزراء رئيس  ئب األرال مثَّل (ل) 
 اخلارجيتة لدرتؤيفل خارجيتهتا يفزيتة املتحتدة املمدكتة يفمثتل اخلارجيتةو لدرتؤيفل الديفلتة  يفزية مس انيا يفمثل اخلارجيةو لد النات الديفلة يفزية أنغو  يفمثل الديفليةو
 .اخلارجية يفزية  ئب ليتوانيا يفمثل .خارجيتها يفزية املتحدة الو ايت يفمثل ثوالكوموول يفشؤيفل

  .املتحدة يفالو ايت ،يفنيوزيدودا ،يفنيج اي املتحدة يفاملمدكة ،يفماليلاي ،يفليتوانيا ،يففةنسا ،يفشيدي ،يفأنغو  ،يفمس انيا ،األرال (م) 
 .املتحدة يفالو ايت ،يففةنسا ،يفالصني ،يفاألرال ،الةيفسي ا حتاا (ل) 

 
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

  ممال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7119  

 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 26
2014 

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتدَّ
 ،يفاألرال ،الةيفستتتتتتتتتتي ا حتتتتتتتتتتتاا
 ،كتتتتتوراي يفمجهوريتتتتتة ،يفأستتتتترتاليا
 يفاملمدكتتتتتة ،يفليتوانيتتتتتا ،يففةنستتتتتا
 املتحتتتتتتدة يفالتتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة

(S/2014/125) 

 أمعتتتتتتتاء متتتتتتت  3  اليم 
 ،فةنستتتتا) اجملدتتتتس

 يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ،املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت

 يفاليم  (املتحدة

 (2014) 2140 العةار
15-0-0 

S/PV.7175  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 14

2014 

  صتتفتها) ليتوانيتتا    
 جلوتتتتتتتتتتتتتتتة رئيستتتتتتتتتتتتتتتة
 األمتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتس
 ممتتتتتتتتتتال املورتتتتتتتتتاة
 2140 ابلعتتتتتتتتتةار

(2014) 

 

S/PV.7255 
 أغستتتتتتتتت س/آب 29

2014 

 S/PRST/2014/18 اليم   اليم   

S/PV.7336  
كتتتتتتتتتانول األيفل/  11

 2014 ايسمرب

 جلوتتة رئتتيس يعتتدمها محاقتتة
 ممتتال املورتتاة األمتت  جمدتتس
 (2014) 2140 ابلعةار

  صتتفتها) ليتوانيتتا   
 جلوتتتتتتتتتتتتتتتة رئيستتتتتتتتتتتتتتتة
 األمتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتس
 ممتتتتتتتتتتال املورتتتتتتتتتاة
 2140 ابلعتتتتتتتتتةار

(2014) 

 

S/PV.7381  
 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 12

2015 

 اخلتتتتاص املسترتتتتار يفاليم  ،ن ة  
 امل ي ال ام لامني
 ابليم 

 ،ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني
  املدمو ي   يفمجيع

 

S/PV.7382  
 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 15

2015 

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتدَّ
 ،أنغتتتتتتتتتتتتتتو  ،مستتتتتتتتتتتتتت انيا ،األرال
 ،ليتوانيتتتتتتتتتتتتا ،فةنستتتتتتتتتتتتا ، رتتتتتتتتتتتتاا
 ،املتحتتتتتتتتدة املمدكتتتتتتتتة ،متتتتتتتتاليلاي
 املتحتتتدة يفالتتتو ايت ،نيوزيدوتتتدا

(S/2015/116) 

 متتتتتت  معتتتتتوا   14  
 (أ)اجملدس أمعاء

 (2015) 2201 العةار
15-0-0 
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

  ممال   الدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7390 

 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 24
2015 

 /شتتت اط 20 مؤرختتتة رستتتالة
 مىل موجهتتتتتة 2015 فربايتتتتتة
 متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس رئتتتتتتيس
 ابلتتتتيم  امل تتتتي اخلتتتترباء فةيتتتق

 ابلعتتتتتتتتتتتتتتةار ممتتتتتتتتتتتتتتال املورتتتتتتتتتتتتتتا
2140 (2014) 

(S/2015/125) 

 املمدكتتتتة ندمتتتتتت نتتتتةار مرتتتتةيفع
 (S/2015/126 ) املتحدة

 (2015) 2204 العةار   
15-0-0 

S/PV.7411  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 22

2015 

 اخلتتتتاص املسترتتتتار يفاليم  ،ن ة  
 امل ي ال ام لامني
 ابليم 

 S/PRST/2015/8 املدمو ي  مجيع

S/PV.7426  
 أ ةيتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتال 14

2015 

م نتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتدَّ
 ،املتحتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتة ،فةنستتتتتتتا

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2015/245) 

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع  اليم 
 يفاليم  ،اجملدس

 (2015) 2216 العةار
(ب)14-0-1

 

S/PV.7494  
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/ تتتتتتتتتتتتتتتتوز 28

2015 

 ال تام األمتني يفكيدة اليم   
 اإلنستتانية لدرتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتة يفموستتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ال وارئ

 يفيفكيدتتتتتتتة ،التتتتتتتيم 
 ال ام األمني

 

S/PV.7507  
 أغستتتتتتتتت س/آب 19

2015 

 ال تام األمتني يفكيدة   
 اإلنستتانية لدرتتؤيفل
 اإلغاثتتتتتتتة يفموستتتتتتتعة

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت يف
 ال وارئ

 األمتتتتتتتتتتتني يفكيدتتتتتتتتتتتة
 ال ام

 

S/PV.7542 
 رتتتتتتتتتتةي  األيفل/  23

 2015أكتو ة 

امل  تتتتتتتو  اخلتتتتتتتتاص    
لامتتتتتتني ال تتتتتتام مىل 

 اليم 

ليتوانيتتا ) صتتفتها 
رئيستتتتتتتتتتتتتتتة جلوتتتتتتتتتتتتتتتة 
جمدتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتت  
املورتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتال 

 2140ابلعتتتتتتتتتةار 
(2014 )

 يفامل  و  اخلاص

 

S/PV.7596  
كتتتتتتتتتانول األيفل/  22

 2015 ايسمرب

 اخلتتتتتتتتاص امل  تتتتتتتو  اليم   
 مىل ال تتتتتتام لامتتتتتتني
 يفمفتتتتتتتوت ،التتتتتتيم 
 املتحتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتم

 حلعتتتتتتتتوق الستتتتتتتتامي
 يفاألميوتتة ،اإلنستتال
 املستتتتتتتامدة ال امتتتتتتتة

 لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل
 يف ئ تتتتتة ،اإلنستتتتتانية

 يف اإلغاثتتتتة موستتتتق
 ال وارئ حا ت

 أمعتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتع ،اجملدتتتتتتس
 املدمو ي 

 

 
 ،املتحتتدة يفاملمدكتتة ،يفمتتاليلاي ،يفليتوانيتتا (،ال وليفاريتتة - مجهوريتتة) يففوتتليفيال ،يففةنستتا ،يفالصتتني ،يفشتتيدي ،يف رتتاا ،يفأنغتتو  ،يفمستت انيا ،يفاألرال ،الةيفستتي ا حتتتاا (أ) 

 .املتحدة يفالو ايت ،يفنيوزيدودا
 ،يفنيجت اي ،املتحتدة يفاملمدكتة ،يفمتاليلاي ،يفليتوانيتا (،ال وليفاريتة - مجهورية) يففوليفيال ،يففةنسا ،يفالصني ،يفشيدي ،يف راا ،يفأنغو  ،يفمس انيا ،األرال :املؤيديفل (ب) 

 .الةيفسي ا حتاا :املمتو ول .املتحدة يفالو ايت ،يفنيوزيدودا

https://undocs.org/ar/S/PV.7390
https://undocs.org/ar/S/PV.7390
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/125
https://undocs.org/ar/S/2015/126
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7411
https://undocs.org/ar/S/PV.7411
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/8
https://undocs.org/ar/S/PV.7426
https://undocs.org/ar/S/PV.7426
https://undocs.org/ar/S/2015/245
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7494
https://undocs.org/ar/S/PV.7494
https://undocs.org/ar/S/PV.7507
https://undocs.org/ar/S/PV.7507
https://undocs.org/ar/S/PV.7542
https://undocs.org/ar/S/PV.7542
https://undocs.org/ar/S/PV.7596
https://undocs.org/ar/S/PV.7596
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  االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة - األوسط الشرق يف احلالة اجللسات:
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتتتال   التتتتدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7200 (مغدعة) 

 يونيتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتةال 17
2014 

 آستتتتتتيا شتتتتتت  ة متتتتتتدية   
 األيفستتتتتتتتتط يفالرتتتتتتتتتةق

 إلاارة التا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 حفتتتتتتتتتتتتتظ ممديتتتتتتتتتتتتتات

 السالم

  

S/PV.7209 
 يونيتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتةال 25

2014 

 نتوة مت  ال تام األمتني  عةية
 فتتتض ملةان تتتة املتحتتتدة األمتتتم

 متتتتتتتتتتتتت  لدفتتتتتتتتتتتتترتة ا شتتتتتتتتتتتتتت اك
 مىل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 11
 2014 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 28
(S/2014/401) 

م نتتةار مرتتةيفع  ا حتتتاا متت  معتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتو ايت الةيفستتتتتتتتتي

(S/2014/437) 

 (2014) 2163 العةار   
15-0-0 

S/PV.7270 
 ستتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتول 19

2014 

 نتوة مت  ال تام األمتني  عةية
 فتتتض ملةان تتتة املتحتتتدة األمتتتم

 متتتتتتتتتتتتت  لدفتتتتتتتتتتتتترتة ا شتتتتتتتتتتتتتت اك
 مىل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 29
 2014 ستتتتت تمرب/أيدتتتتتول 3
(S/2014/665) 

    S/PRST/2014/19 

S/PV.7333 (مغدعة) 
كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  10

 2014 ايسمرب

 ال تتتتام األمتتتني يفكيتتتل   
 حفتتتتتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتتتتتات

 السالم

  

S/PV.7346  
كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  18

 2014 ايسمرب

    ثة م  ال ام األمني  عةية
 فتتتض ملةان تتتة املتحتتتدة األمتتتم

 متتتتتتتتتتتتت  لدفتتتتتتتتتتتتترتة ا شتتتتتتتتتتتتتت اك
 مىل ستتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتول 4

 نوفمرب رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 19
2014 (S/2014/859) 

م نتتةار مرتتةيفع  ا حتتتاا متت  معتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتو ايت الةيفستتتتتتتتتي

(S/2014/904) 

 (2014) 2192 العةار   
15-0-0 

S/PV.7462 (مغدعة) 
 يونيتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتةال 16

2015 

 ال تتتتام األمتتتني يفكيتتتل   
 حفتتتتتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتتتتتات

 السالم

  

S/PV.7477  
 يونيتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتةال 29

2015 

 نتوة مت  ال تام األمتني  عةية
 فتتتض ملةان تتتة املتحتتتدة األمتتتم

 متتتتتتتتتتتتت  لدفتتتتتتتتتتتتترتة ا شتتتتتتتتتتتتتت اك
 مىل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 3

 2015 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 28
(S/2015/405) 

م نتتةار مرتتةيفع  ا حتتتاا متت  معتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتو ايت الةيفستتتتتتتتتي

(S/2015/474) 

 (2015) 2229 العتتتتتتتتتتتتةار   
15-0-0 

S/PV.7579 (مغدعة) 
كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  14

 2015 ايسمرب

 ال تتتتام األمتتتني يفكيتتتل   
 حفتتتتتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتتتتتات

 السالم

  

S/PV.7594  
كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  22

 2015 ايسمرب

 نتوة مت  ال تام األمتني  عةية
 فتتتض ملةان تتتة املتحتتتدة األمتتتم

 متتتتتتتت  الفتتتتتتتترتة أيف ا شتتتتتتتتت اك
 مىل أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س/آب 29
 نوفمرب رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 18

2015 (S/2015/930) 

م نتتةار مرتتةيفع  ا حتتتاا متت  معتتدَّ
 املتحتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتو ايت الةيفستتتتتتتتتي

(S/2015/1004) 

 (2015) 2257 العتتتتتتتتتتتتةار   
15-0-0 

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7200
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https://undocs.org/ar/S/PV.7270
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https://undocs.org/ar/S/2014/665
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/19
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https://undocs.org/ar/S/2014/904
https://undocs.org/ar/S/RES/2192%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7462
https://undocs.org/ar/S/PV.7462
https://undocs.org/ar/S/PV.7477
https://undocs.org/ar/S/PV.7477
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https://undocs.org/ar/S/2015/474
https://undocs.org/ar/S/RES/2229%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7579
https://undocs.org/ar/S/PV.7579
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 (2006) 1701 األمن جملس وقرار لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة - األوسط الشرق يف احلالة اجللسات:
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتال   التدموات
 37 ابملااة

 ممتتتتتتتتتتتتال   التتتتتتتتتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7190  

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 29
2014 

 S/PRST/2014/10   ل وال  

S/PV.7241 (مغدعة) 
 أغستتتتتتتتتتت س/آب 14

2014 
 ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني   

 ل مديتتتتتات املستتتتتامد
  السالم حفظ

  

S/PV.7248 
 أغستتتتتتتتتتت س/آب 26

2014 

 / تتتتتتوز 31 مؤرختتتتتتة رستتتتتتالة
 متتتت  موجهتتتتة 2014 يوليتتتتت

 رئتتتتتتتتيس مىل ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني
 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

(S/2014/554) 

م نتتتتةار مرتتتتةيفع  ا حتتتتتاا متتتت  معتتتتدَّ
 ،يفمستتتتتتتتتتتتت انيا ،يفاألرال ،الةيفستتتتتتتتتتتتتي
 ،كتتتتتتتتتتتتوراي يفمجهوريتتتتتتتتتتتتة ،يفمي اليتتتتتتتتتتتتا
 يفاملمدكتتتتتتة ،يفلكستتتتتتمربغ ،يففةنستتتتتتا
 املتحتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتو ايت ،املتحتتتتتتتتتتدة

(S/2014/614) 

 مي اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 يفمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت انيا

  يفل وال
 (2014) 2172 العةار  

15-0-0 

S/PV.7409  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 19

2015 

 متتتتتت  ال تتتتتتام األمتتتتتتني  عةيتتتتتتة
 األمتتتتت  جمدتتتتتس نتتتتتةار  وفيتتتتت 
1701 (2006) 

(S/2015/147) 

 S/PRST/2015/7   ل وال 

S/PV.7503 (مغدعة) 
 أغستتتتتتتتتتت س/آب 13

2015 

 ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني   
 ل مديتتتتتات املستتتتتامد
 السالم حفظ

  

S/PV.7509  
 أغستتتتتتتتتتت س/آب 21

2015 

 /آب 5 مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتتتتالة
 يفموجهتتتتتة 2015 أغستتتت س

 رئتتتيس مىل ال تتتام األمتتتني متتت 
 (S/2015/598) األم  جمدس

 ،األرال متتتتت  معتتتتتدَّم نتتتتتةار مرتتتتتةيفع
 ،ليتوانيتتتا ،فةنستتتا ،مي اليتتتا ،مستتت انيا
 يفالتو ايت املتحدة املمدكة ،ماليلاي
 (S/2015/652) املتحدة

 (2015) 2236 العتتتتتتتتتتتتةار   
15-0-0 

 
 الدينية أو اإلثنية والتجاوزات االعتداءات ضحااي - األوسط الشرق يف احلالة اجللسات:

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 أخةى يفاثئق الفةمي ال ود يفاترخيها

 ممتتتتتال   التتتتتدموات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة ممال   الدموات 37 ابملااة

 املؤيديفل) يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7419  

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 27
2015 

 ا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداءات ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحااي
 الديوية أيف اإلثوية يفالتجايفزات

  األيفسط الرةق يف
 /آذار 12 مؤرختتتتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتالة
 مىل موجهتتتتتتتتة 2015 متتتتتتتتارس
 العتتتتتتتتائم متتتتتتتت  ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني

 لد  ثتتتتتتتتتتة ابلويا تتتتتتتتتتة ابألممتتتتتتتتتال
 األمتتتتم لتتتتدى لفةنستتتتا الدائمتتتتة
 (S/2015/176) املتحدة

 ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 47 
 (أ)معوا  

 الستتتتتتامي املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم مفتتتتتتوت
 اب تتتتتل يف  ةيتتتتتةك ،اإلنستتتتتال حلعتتتتتوق
 ،ال ةانتتي الربملتال يفمعتو ،لدكدتدال
 األيفريف  لالحتتتتتتاا اخلتتتتتاص يفاملمثتتتتتل
 يفاملةانتتتتب ،اإلنستتتتال حبعتتتتوق امل تتتتي

 الت تتتتتتتتتتتايفل موظمتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتدائم
 ،املتحتتتتتدة األمتتتتم لتتتتدى اإلستتتتالمي
 الكةستتتتتتتتي متتتتتتتت  التتتتتتتتدائم يفاملةانتتتتتتتتب
 املتحدة األمم لدى الةسويل

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني
 ،ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

 ،(ب)اجملدتتتتتس
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

 املدمو ي 

 

 
 ،يفابكستتتال ،يفمي اليتتا ،أيةلوتتدايف  (،اإلستتالمية - مجهوريتتة) يفميتتةال ،يفأيفكةانيتتا ،املتحتتدة ال ة يتتة يفاإلمتتارات ،يفأملانيتتا ،يفمستتةائيل ،يفأستترتاليا ،يفأرميويتتا ،األرجوتتتني (أ) 

 ،أفةيعيتتا يفجوتتوب ،كتتوراي يفمجهوريتتة ،الستتورية ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة ،يف ةكيتتا ،يفاتيدوتتد ،يف ولوتتدا ،يف و ستتوا  ،يف دغتتاراي ،يف دجيكتتا ،يفالرب غتتال ،يفالربازيتتل ،يفال حتتةي 
 ،يفلكسمربغ ،يفل وال ،يف  فيا ،يفكولوم يا ،يفكودا ،يفكةيفا يا ،يفكازاخستال ،يفنربص ،يفغوا يما  ،يفال ةاق ،يفسويسةا ،يفالسويد ،يفسدوفيويا ،يفسدوفاكيا ،يفريفمانيا
 .يفاليو ل ،يفالياابل ،يفذولودا ،يفذوغاراي ،يفاهلود ،يفالومسا ،الس واية ال ة ية يفاملمدكة ،يفاملغةب ،يفمصة

 يفمثَّتل اخلارجيتةو لد النتات الديفلتة يفزيتة أنغتو  يفمثَّتل يفالت تايفلو اخلارجيتة لدرتؤيفل يفزيةذتا مست انيا يفمثَّتل الديفليتةو يفالتوميتة اخلارجيتة لدرتؤيفل يفزيةذا فةنسا مثَّل (ب) 
 .الكوموولث يفشؤيفل اخلارجية يفزارة يف الربملام الوزارة يفكيل املتحدة املمدكة يفمثَّل اخلارجيةو يفزارة يف اخلارجية لدسياسة ال ام املدية شيدي

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/PV.7190
https://undocs.org/ar/S/PV.7190
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/10
https://undocs.org/ar/S/PV.7241
https://undocs.org/ar/S/PV.7241
https://undocs.org/ar/S/PV.7248
https://undocs.org/ar/S/PV.7248
https://undocs.org/ar/S/2014/554
https://undocs.org/ar/S/2014/614
https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7409
https://undocs.org/ar/S/PV.7409
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/2015/147
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/7
https://undocs.org/ar/S/PV.7503
https://undocs.org/ar/S/PV.7503
https://undocs.org/ar/S/PV.7509
https://undocs.org/ar/S/PV.7509
https://undocs.org/ar/S/2015/598
https://undocs.org/ar/S/2015/652
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7419
https://undocs.org/ar/S/PV.7419
https://undocs.org/ar/S/2015/176
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 احلالة فيما يتعلق ابلعراق - 24
جدسة  12األم  خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس  

يفاختتت  نتتةاري  يفأصتتدر  يتتانني رائستتيني يف متتا يت دتتق ابحلالتتة يف ال تتةاق. 
يفاستتتتمع اجملدتتتس مىل محاقتتتات موتظمتتتة نتتتدمها املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني 
ال تتام لد تتةاق يفرئتتيس   ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتامدة مىل ال تتةاق 

ت دعتتتتة متتتت  احلالتتتتة مدتتتتى أرت الوانتتتتع، يفأنرتتتت ة ال  ثتتتتة، يفالت تتتتورات امل
ابل حتتتتتتتث متتتتتتت  املفعتتتتتتتواي  متتتتتتت  الكتتتتتتتويتيني يفرمتتتتتتتااي ال دتتتتتتتدال الثالثتتتتتتتتة 
يفاملمتدكتتات الكويتيتتة املفعتتواة، مبتتا فيهتتا احملفوظتتات الوقويتتة. يفاستتتمع 
اجملدس أيعا  مىل محاقة نتدمتها يفكيدتة األمتني ال تام لدرتؤيفل اإلنستانية 

لدصتةاع، يفموسعة اإلغاثة يف حا ت ال وارئ  رال األ  تاا اإلنستانية 
يفمحاقة ندمها مفتوت األمتم املتحتدة الستامي حلعتوق اإلنستال  رتال 
حالة حعوق اإلنسال يف ال ةاق يفجةائم حعوق اإلنستال اجلستيمة التيت 

 وظتتيم الديفلتتة اإلستتالمية يف ”يفرا أل التوظتتيم اإلرذتتا  امل تتةيفف ابستتم 
ية ك ها. يفأقدع يفكيل األمتني ال تام لدرتؤيفل السياستية  “يفالرامال ةاق 

اجملدتتتتتس مدتتتتتى التتتتتتو ةات الوامجتتتتتة متتتتت  زاياة نرتتتتتة العتتتتتوات الرتكيتتتتتة يف 
 ال ةاق. لال

 (2014) 2169يفمتتتتتدا جمدتتتتتس األمتتتتت ، مبوجتتتتتب العتتتتتةاري   
 .(80)يف ية ال  ثة ملدة سوة يفاحدة يف كل مةة (2015) 2233 يف

__________ 

لدمليد م  امل دومات م  يف يتة   ثتة األمتم املتحتدة لتعتدمي املستامدة مىل  (80) 
ال  ثتات السياستية يف  ثتات ”ال ةاق، انظتة اجلتلء ال اشتة، العستم الثتام، 

  .“ واء السالم

 
  اجللسات: احلالة فيما يتعلق ابلعراق

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7093 

كتتتانول الثتتتام/  10
 2014يواية 

 S/PRST/2014/1 ال ةاق  ال ةاق  

S/PV.7149 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  27

2014 

م متتت  األمتتتني ال تتتام  التعةيتتتة الثتتتام املعتتتدَّ
 2110متتتتتت  العتتتتتتةار  6ممتتتتتتال ابلفعتتتتتتةة 

(2013) (S/2014/190 ) 
م متتت  األمتتتني ال تتتام  التعةيتتتة الثتتتام املعتتتدَّ

متت  نتتةار جمدتتس األمتت   4ممتتال ابلفعتتةة 
2107 (2013) (S/2014/191) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام 
لد تتتتتتتتتتتةاق يفرئتتتتتتتتتتتتيس 
  ثة األمم املتحدة 
لتعتتتتتتدمي املستتتتتتامدة 

 مىل ال ةاق

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاق، 
املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 اخلاص

 

S/PV.7224 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  23

2014 

م متت  األمتتني ال تتام  التعةيتتة الثالتتث املعتتدَّ
متت  نتتةار جمدتتس األمتت   4ممتتال ابلفعتتةة 

2107 (2013) (S/2014/480 ) 
م متت  األمتتني ال تتام  التعةيتتة الثالتتث املعتتدَّ

متت  نتتةار جمدتتس األمتت   6ممتتال  ابلفعتتةة 
2110 (2013) (S/2014/485) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاق، 
املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 اخلاص

 

S/PV.7230 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  30

2014 

م متت  األمتتني ال تتام  التعةيتتة الثالتتث املعتتدَّ
متت  نتتةار جمدتتس األمتت   4ممتتال ابلفعتتةة 

2107 (2013) (S/2014/480) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتتدَّم 
م  الو ايت املتحتدة  
 (S/2014/540 )  

 (2014) 2169العتتتتتتتتتتتتةار    
15-0-0 

م متت  األمتتني ال تتام   التعةيتتة الثالتتث املعتتدَّ
متت  نتتةار جمدتتس األمتت   6ممتتال  ابلفعتتةة 

2110 (2013) (S/2014/485) 

     

S/PV.7271 
أيدول/ستتتتتتتت تمرب  19

2014 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  25  
 )أ(معوا  

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام

مجيع أمعتاء 
، )ب(اجملدتتتتتتتتتس

 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
املدمو ي 

 )أ(

S/PRST/2014/20 

https://undocs.org/ar/S/RES/2169%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7093
https://undocs.org/ar/S/PV.7093
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/1
https://undocs.org/ar/S/PV.7149
https://undocs.org/ar/S/PV.7149
https://undocs.org/ar/S/RES/2110%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2110%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/190
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/191
https://undocs.org/ar/S/PV.7224
https://undocs.org/ar/S/PV.7224
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/480
https://undocs.org/ar/S/RES/2110%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/485
https://undocs.org/ar/S/PV.7230
https://undocs.org/ar/S/PV.7230
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/480
https://undocs.org/ar/S/2014/540
https://undocs.org/ar/S/RES/2169%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2110%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2014/485
https://undocs.org/ar/S/PV.7271
https://undocs.org/ar/S/PV.7271
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/20
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7314 

 رتتتتةي  الثتتتتام/  18
 2014نوفمرب 

م متتت  األمتتتني ال تتتام  التعةيتتتة األيفل املعتتتدَّ
 2169متتتتتت  العتتتتتتةار  6ممتتتتتتال ابلفعتتتتتتةة 

(2014) (S/2014/774) 
م متتت  األمتتتني ال تتتام التعةيتتتة الةا تتت ع املعتتتدَّ

متت  نتتةار جمدتتس األمتت   4ممتتال ابلفعتتةة 
2107 (2013) (S/2014/776) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
لامتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام، 
يفيفكيدتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتانية يفموستتعة 
اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
حتتا ت ال تتوارئ، 
يفمفتتتتتتتتتتوت األمتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة الستتتتتتامي 

 حلعوق اإلنسال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7383  
شتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  17

2015 

التعةية اخلامس املعدَّم م  األمتني ال تام 
متت  نتتةار جمدتتس األمتت   4ممتتال ابلفعتتةة 

2107 (2013) (S/2015/70) 
م متتت  األمتتتني ال تتتام  التعةيتتتة الثتتتام املعتتتدَّ

 2169متتتتتت  العتتتتتتةار  6ممتتتتتتال ابلفعتتتتتتةة 
(2014) (S/2015/82) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاق، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 اخلاص

 

S/PV.7443 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  14

2015 

التعةية السااس املعدَّم م  األمني ال ام 
متت  نتتةار جمدتتس األمتت   4ممتتال ابلفعتتةة 

2107 (2013) (S/2015/298) 
م متت  األمتتني ا ل تتام التعةيتتة الثالتتث املعتتدَّ

 2169متتتتتت  العتتتتتتةار  6ممتتتتتتال ابلفعتتتتتتةة 
(2014)  (S/2015/305) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
لامتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام، 
يفيفكيدتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتانية يفموستتعة 
اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
 حا ت ال وارئ

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدمو ي 

 

S/PV.7489 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  22

2015 

م متت  األمتتني ال تتام  التعةيتتة الستتا ع املعتتدَّ
متت  نتتةار جمدتتس األمتت   4ممتتال ابلفعتتةة 

2107 (2013) (S/2015/518 ) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاق، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 اخلاص

 

م متتت  األمتتتني ال تتتام   التعةيتتتة الةا تتتع املعتتتدَّ
 2169متتتتتت  العتتتتتتةار  6ممتتتتتتال ابلفعتتتتتتةة 

(2014) (S/2015/530) 

     

S/PV.7495 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  29

2015 

م متت  األمتتني ال تتام  التعةيتتة الستتا ع املعتتدَّ
متت  نتتةار جمدتتس األمتت   4ممتتال ابلفعتتةة 

2107 (2013) (S/2015/518) 
م متتت  األمتتتني ال تتتام  التعةيتتتة الةا تتتع املعتتتدَّ

 2169متتتتتت  العتتتتتتةار  6ممتتتتتتال ابلفعتتتتتتةة 
(2014) (S/2015/530) 

م  مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتتدَّ
متتت  األرال يفمستتت انيا 
يفأنغتتتتتتتتتتتتتتتتو  يففةنستتتتتتتتتتتتتتتتا 
يفاملمدكتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة 
يفالتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتدة 

(S/2015/570) 

 (2015) 2233العتتتتتتتتتتتتةار    
15-0-0 

S/PV.7556 
 رتتتتةي  الثتتتتام/  11

 2015نوفمرب 

م متتت  األمتتتني ال تتتام  التعةيتتتة األيفل املعتتتدَّ
 2233متتتتتت  العتتتتتتةار  7ابلفعتتتتتتةة  ممتتتتتتال

(2015) (S/2015/819) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاق، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 اخلاص

 

م متت  األمتتني ال تتام   التعةيتتة الثتتام  املعتتدَّ
متت  نتتةار جمدتتس األمتت   4ممتتال ابلفعتتةة 

2107 (2013) (S/2015/826) 
     

S/PV.7589 
كتتتتتانول األيفل/  18

 2015ايسمرب 

كتتتتتتتتتتتانول األيفل/  11رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتة مىل رئيستتتتتتتتة  2015ايستتتتتتتتمرب 

جمدتتس األمتت  متت  املمثتتل التتدائم لد تتةاق 
 (S/2015/963لدى األمم املتحدة )

يفكيتل األمتني ال تتام  ال ةاق، يف ةكيا 
 لدرؤيفل السياسية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدمو ي 

 )ا(
 

 
اإلستتالمية(، يفمي اليتتا، يفال حتتةي ، يف دجيكتتا، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة  -مستت انيا، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفميتتةال )مجهوريتتة  )أ( 

 اابل.يفالدا ةك، يفال ةاق، يفممال، يففودودا، يفن ة، يفكودا، يفل وال، يفمصة، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفي ، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفالي السورية، يفجورجيا،
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لتكامتتل األفةيعتيو يفمثَّتل شتتيدي مثَّتل األرجوتتني يفزيةذتا لدرتتؤيفل اخلارجيتةو يفمثَّدتت أسترتاليا يفزيةهتتتا لدرتؤيفل اخلارجيتةو يفمثَّتل  رتتاا يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة يفا )ب( 
يفزيةذتتتا لدرتتتؤيفل  ئتتتب يفزيتتتة اخلارجيتتتةو يفمثَّتتتل فةنستتتا يفزيةذتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتةو يفمثَّتتتل األرال يفزيتتتةه لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفشتتتؤيفل املهتتتاجةي و يفمثَّتتتل لكستتتمربغ 

تحتتدة يفكيتل التتوزارة الربملتام يف يفزارة اخلارجيتتة يفشتؤيفل الكوموولتتثو اخلارجيتة يفاأليفريف يتةو يفمثَّدتتت ريفانتدا يفزيةهتتتا لدرتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تايفلو يفمثَّتتل املمدكتة امل
 يفمثَّل الو ايت املتحدة يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.

 الاذمو  الوةيفي  يفذولودامث ل يفزراء خارجية اإلمارات ال ة ية املتحدة يفمس انيا يفأملانيا يفمي اليا يفال حةي  يف ةكيا يفجورجيا يفال ةاق يفممال يفن ة يفكودا يفمصة يف  )أ( 
يتتتةو يفمثَّتتتل مجهوريتتتة ميتتتةال يفمثَّتتتل  دجيكتتتا  تتتوزية الديفلتتتةو يفمثَّتتتل التتتدا ةك األمتتتني التتتدائم يف يفزارة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتةو يفمثَّتتتل فودوتتتدا يفزيتتتة الديفلتتتة يف يفزارة اخلارج

 يفل اخلارجية.اإلسالمية  ئب يفزية اخلارجية لدرؤيفل الديفلية يفالعانونيةو يفمثَّل الياابل  ئب الوزية الربملام لدرؤ 
 مثَّل ال ةاق يفزيةه لدرؤيفل اخلارجية. )ا( 

  

 املسائل املواضيعية
 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم - 25

ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد اجملدتتس ستت ع جدستتات  
يفاخت  نةاري  يفأصدر  يا   رائسيا  يفاحدا  يف مقار نظةه يف ال وتد امل وتول 

 .“ممديات األمم املتحدة حلفظ السالم”
ات،  نتتتت  اجملدتتتتس متتتتدة مواضتتتتيع متتتت  يفيف ذتتتت ه ا جتمامتتتت 

 يوهتتتتتتتا ا جتاذتتتتتتتات اجلديتتتتتتتدة يف ممديتتتتتتتات حفتتتتتتتظ الستتتتتتتالم، يف  تتتتتتتور 
الرتتتةاكات اإلنديميتتتة، يفايفر ال متتتل الرتتتةقي يف جمتتتال حفتتتظ الستتتالم، 
يف  ستتتيما يف متتتا يت دتتتق حبمايتتتة املتتتدنيني. يفلدتتتت ا جتاذتتتات اجلديتتتدة 

أل  تتتاا، التتتيت نظتتتة فيهتتتا اجملدتتتس منرتتتاء يف ايت أنتتتوى رامتتتا  يفمت تتتداة ا
 يفالت ايفل يف ما  ني ال  ثات، يفاستددام التكوولوجيات اجلديدة.

مستع ل ممديتات ”يفيف ما يت دق  تعةية األمني ال ام امل وول  
األمم املتحدة لدسالم:  وفي   وصيات الفةيتق املستتعل الةفيتع املستتوى 

الفةيتتتتتق يفالتوصتتتتتيات التتتتتواراة يف  عةيتتتتتة  (81)“امل تتتتتي   مديتتتتتات الستتتتتالم
، امتمتتتد اجملدتتتس (82)املستتتتعل الةفيتتتع املستتتتوى امل تتتي   مديتتتات الستتتالم

__________ 

 (81) S/2015/682. 
 (82) S/2015/446. 

  رتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتام/ 25 يتتتتتتتتتانني رائستتتتتتتتتيني. يفامُتمتتتتتتتتتد ال يتتتتتتتتتال األيفل يف 
صتتتتتتتول الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتت  ”يف مقتتتتتتتار ال وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول  2015 نتتتتتتتوفمرب
كتانول األيفل/  31. يفيف ال يال الثام، الت ي امُتمتد يف (83)“الديفليني
ممديات األمم املتحدة حلفظ ”يف مقار ال ود امل وول  2015ايسمرب 
، أختت  اجملدتتس مدمتتا   تتةأي الفةيتق يفاألمتتني ال تتام التت ي مفتتااه “الستالم

ال متت  ختتتالل املرتتتايفرات  تتني اجملدتتتس يفال دتتتدال أل ان تتدام احلتتتوار الف تتت
املستتااة  عتتوات يفأبفتتةاا شتتةقة يفاألمتتني ال تتام يفل تتد مح اقتتا  مدتتى مجيتتع 

 .(84)اجلوانب يفأضة  توفي  الو ايت
يفاستتتمع اجملدتتس كتت لك مىل محاقتتات نتتد مها متتدا متت  نتتااة  

العتتوات يفمفوضتتي الرتتةقة يف ممديتتات حفتتظ الستتالم متت  التحتتدايت 
 ا يف امليدال.اليت يواجهوهن

__________ 

 (83) S/PRST/2015/22 39و يفانظة أيعا  اجللء األيفل، العسم. 
 (84) S/PRST/2015/26.الفعةة الثانية ، 

 
 اجللسات: عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

ممال  الدموات 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7196 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  11

2014 

 اجلديدةا جتاذات 
 حليتتتةال/ 1رستتتالة مؤرختتتة 

موجهتتتة مىل  2014يونيتتتت 
األمتتتتني ال تتتتام متتتت  املمثتتتتتل 
التتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتي 
لتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2014/384) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  31 
 )أ(معوا  

رئتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتاا 
األيفريف  لتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتم 

 املتحدة

األمتتتتتتني ال تتتتتتام، 
يفمجيتتتتتع أمعتتتتتاء 
اجملدتتتس، يفمجيتتتع 

املدمو ي 
 )ب(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

ممال  الدموات 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7228 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  28

2014 

 الرتتتتتتتتتتتتتةاكة  تتتتتتتتتتتتتتني األمتتتتتتتتتتتتتتم
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 اإلنديمية يف  ورذا 
 وز/يوليت  3رسالة مؤرخة 

موجهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مىل  2014
األمتتتتني ال تتتتام متتتت  املمثتتتتتل 
التتدائم لةيفانتتدا لتتدى األمتتم 

 (S/2014/478املتحدة )

م متتتت   مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدَّ
األرجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني يفاألرال 

يفمجهورية  يفأسرتاليا يف راا 
كتتتتتتتوراي يفريفانتتتتتتتدا يفشتتتتتتتيدي 
يفلكستتتتتتتتتتتتتمربغ يفنيجتتتتتتتتتتتتتت اي 

(S/2014/532) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  25
 )أ(معوا  

 ئتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام 
لدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدائةة األيفريف يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لدرتتتتتتتتتتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفاملةانتتب التتدائم لالحتتتاا 
األفةيعتتتتتتي لتتتتتتدى األمتتتتتتم 
املتحدة، يفك  ة متوظفي 

م ملوظمتتتة ا  صتتال املتتتد
حدتتتف لتتتال األقدستتتي 

                              لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتني ال تتتتتتام، 
يفمجيتتتتتع أمعتتتتتاء 
اجملدتتتس، يفمجيتتتع 

املدمو ي 
 (ا)

 (2014) 2167العةار 
15-0-0 

S/PV.7275 
  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 9

 2014أكتو ة 
املسترتتتتتتتتتتار ال ستتتتتتتتتتكةي    

ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
السالم، يفنائد نوة   ثتة 
موظمتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتق ا ستتتتتتتتعةار يف 

لكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة ا
الدميعةاقيتتتة، يفنائتتتد نتتتوة 
  ثتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة 
املتكامدتتتتتتتتتتتتتتتتة املت تتتتتتتتتتتتتتتتداة 
األ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتعةار يف متتتتتتتتتتتتايل، 
يفنائتتتتتتتتتتتتتتد نتتتتتتتتتتتتتتوة األمتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة ملةان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ا شت اك فض

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتتس، يفمجيتتتع 

 املدمو ي 

 

S/PV.7317 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  20

 2014نوفمرب 

ايفر ال متتتتتتتتل الرتتتتتتتتتةقي يف 
جمتايل حفتظ الستالم يف وتتاء 
 السالم   د انتهاء الولاع

 رتتتتتتةي   4رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
 2014نوفمرب الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/

موجهتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام 
م  املمثل الدائم ألسرتاليا 
لتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2014/788) 

م متتتت   مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدَّ
األرال يفأستتتتتترتاليا يف رتتتتتتاا 
يفمجهوريتتتتتة كتتتتتوراي يففةنستتتتتا 
يفلكستتتتتتتتتتتتتتتمربغ يفليتوانيتتتتتتتتتتتتتتتا 
يفنيجتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اي يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2014/828املتحدة )

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام  
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتتتتتتتالم، يفمفتتتتتتتتتتتتتتتتوت 

   ثتتتتة األمتتتتم الرتتتتةقة يف
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة يف ليتتتتتتتتتتتتتتتترباي، 
يفمفتتتتتتتتتتوت الرتتتتتتتتتتةقة يف 
  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف 
جوتتتتتتتتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتتتتتتتتواال، 
يفمفتتتتتتتتتتوت الرتتتتتتتتتتةقة يف 
  ثتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة 
املتكامدتتتتتتتتتتتتتتتتة املت تتتتتتتتتتتتتتتتداة 
األ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتة 

 أفةيعيا الوس ى

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتتس، يفمجيتتتع 

املدمو ي 
 )ه(

 (2014) 2185العةار 
15-0-0 

S/PV.7464 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  17

2015 

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام    
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
السالم، يفنائد نوة   ثتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يف 
جووب السواال، يفنائد 
نتتوة   ثتتة األمتتم املتحتتدة 
املتكامدتتتتتتتتتتتتتتتتة املت تتتتتتتتتتتتتتتتداة 
األ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتعةار يف متتتتتتتتتتتتايل، 
يفرئتتتتتتتتتتيس أركتتتتتتتتتتال ذيئتتتتتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 اهلدنة ملةان ة

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتتس، يفمجيتتتع 

 املدمو ي 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

ممال  الدموات 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7558 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  13

 2015نوفمرب 

التحتتتتتتتتدايت التتتتتتتتيت  واجتتتتتتتتت 
مقتتتتتتتار  ممتتتتتتتل الرتتتتتتتةقة يف
 مهام محاية املدنيني

 رتتتتتتةي   5رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
 2015نوفمرب الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/

موجهتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام 
م  املمثل الدائم لدممدكة 
املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى 
يفأيةلوتتتتتتتدا الرتتتتتتتمالية لتتتتتتتدى 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2015/844) 

يفكيتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام   
ل مديتتات حفتتظ الستتالم، 
يف ئتتتتب مفتتتتوت الرتتتتةقة 
يف   ثتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة 
يف جوتتتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتتتواال، 
يفمفتوت الرتتةقة يف   ثتتة 
موظمتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتة، يفمفتتتتتتتتتتتوت 
الرتتتتتتةقة يف   ثتتتتتتة األمتتتتتتتم 

 املتحدة يف ليرباي

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتتس، يفمجيتتتع 

 املدمو ي 

 

S/PV.7599 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  31

 2015ايسمرب 

     S/PRST/2015/26 

 
يفالربازيتل، يف تتوغالاي ، يف ت يف، يف تيالريفس، يفاتيدوتتد، يف ةكيتا، يفمجهوريتتة مثيو يتا، يفمست انيا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفريفغتواي، يفأيفكةانيتتا، يفأيةلوتدا، يفمي اليتا، يفابكستتتال،  )أ( 

، يفمصتة، يفاملغتةب،  ولانيا املتحدة، يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، يفالستوغال، يفالستويد، يفغوا يمتا ، يفالفد تني، يففييتت  م، يفنتربص، يفكازاخستتال، يفمتاليلاي
 يفماليفي، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل.

م  دتتدال  كدتتم ممث تتل مصتتة ابستتم حةكتتة  دتتدال متتدم ا فيتتازو يف كدتتم ممثتتل متتاليفي ابستتم اجلمامتتة اإل ائيتتة لدجوتتوب األفةيعتتيو يف كدمتتت ممثدتتة الستتويد ابستت )ب( 
  الرمال األيفريف .

دوتتتد، يف ةكيتتتا، يفجورجيتتتا، يفريفمانيتتتا، يفزم تتتا وي، يفالستتتويد، أرميويتتتا، يفمستتت انيا، يفمستتتتونيا، يفأملانيتتتا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيةلوتتتدا، يفمي اليتتتا، يفابكستتتتال، يفالربازيتتتل، يفاتي )أ( 
 يفغوا يما ، يفالفد ني، يففيجي، يفماليلاي، يفمصة، يفاملغةب، يفماليفي، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفالياابل.

. يف كدتم ممث تل مصتة ابستم حةكتة  دتدال مثَّل مستونيا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفمثَّتل ابكستتال يفزيتة الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتة يفاملستامد اخلتاص لتةئيس يفزرائهتا )ا( 
ممثل اتيدود ابسم مدم ا فيازو يف كدم ممثل ماليفي ابسم اجلمامة اإل ائية لدجووب األفةيعيو يف كدمت ممثدة السويد ابسم  ددال الرمال األيفريف و يف كدم 

 را  ة أمم جووب شةق آسيا.
 مثَّدت أسرتاليا يفزيةهُتا لدرؤيفل اخلارجية. )ه( 

  
 البنود املتعلقة ابحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة - 26

 واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتتس األمتتتت  ستتتتت ع  

جدستات يفاختت  ثالثتة نتةارات يفأصتتدر  يتا   رائستيا  يف متا يتصتل   متتل 
ألشتتتتتتداص املستتتتتتؤيفلني متتتتتت  ا نتهاكتتتتتتات احملكمتتتتتتة الديفليتتتتتتة حملاكمتتتتتتة ا

اجلستتيمة لدعتتانول اإلنستتام التتديفيل التتيت ار ك تتت يف مندتتيم يوغوستتالفيا 
يفاحملكمة اجلوائية الديفلية حملاكمة األشداص  1991السا عة مو  مام 

املستتتؤيفلني متتت  أممتتتال اإلاباة اجلماميتتتة يفغتتت  ذلتتتك متتت  ا نتهاكتتتات 
ة يف مندتتيم ريفانتتدا يفاملتتواقوني اجلستتيمة لدعتتانول اإلنستتام التتديفيل املة ك تت

الةيفانتتتتتتتديني املستتتتتتتؤيفلني متتتتتتت  أممتتتتتتتال اإلاباة اجلماميتتتتتتتة يفغ ذتتتتتتتا متتتتتتت  

كتتتانول الثتتتام/  1ا نتهاكتتتات املماثدتتتة يف أراضتتتي التتتديفل اجملتتتايفرة  تتتني 
 .(85)1994ايسمرب كانول األيفل/ 31مىل  1994يواية 

يفيف ذ ه اجلدسات، استمع اجملدس إلحاقات نصتف ستووية  
يفلني يف احملكمتتتتتتتني يفيف اإليتتتتتة الديفليتتتتتة لتصتتتتتتةيف نتتتتتدَّمها ك تتتتتار املستتتتتؤ 

، يفنظتتتتة يف استتتترتا يجييت (86)األممتتتتال املت عيتتتتة لدمحكمتتتتتني اجلوتتتتائيتني
__________ 

لدمليتتتتتد متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  يف يتتتتتيت احملكمتتتتتتني التتتتتديفليتني ليوغوستتتتتالفيا  (85) 
 السا عة يفريفاندا، انظة اجللء التاسع، العسم الةا ع.

، نتتتةر اجملدتتتس مجدتتتة أمتتتور موهتتتا منرتتتاء (2010) 1966مبوجتتتب العتتتةار  (86) 
 آلية لالض الع ابملهام املت عية لدمحكمتني   د مواز يف يتيهما.
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اإلوتتتاز لدمحكمتتتتني يفيف انتعاهلمتتتا مىل اإليتتتة. يفنتتتام اجملدتتتس، متصتتتةفا  
مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع متتت  امليثتتتاق، جبمدتتتة أمتتتور موهتتتا ممتتتااة   يتتتني 

يف ديتتتد فتتترتات يف يتتتة الععتتتاة التتتدائمني  املتتتدمني ال تتتامني لدمحكمتتتتني
يفاملدصصني املاذيفل هلم يف احملكمتني لدسماح هلم ابل متل   تد انتهتاء 

، رحتتتب اجملدتتتس (2015) 2256. يفمبوجتتتب العتتتةار (87)فتتترتة يف يتتتتهم
__________ 

. (2015) 2256يف  (2014) 2194يف  (2014) 2193العتتتتتتتتتتتةارات  (87) 
يفلدمليتتتتتتد متتتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتتت  اإلجتتتتتتةاءات التتتتتتتيت اختتتتتتت ذا جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 اال.-يت دق  فرتات يف ية الععاة، انظة اجللء الةا ع، العسم أيف  ما يف

يتتتتة الديفليتتتتة لةيفانتتتتدا، أيعتتتتا  ابنتهتتتتاء ال متتتتل الععتتتتائي لدمحكمتتتتة اجلوائ
يفامرتف مبسااتها الك  ة يف ممدية املصاحلة الوقوية يفاست ااة السالم 
يفاألمتت ، يفيف مكافحتتة اإلفتتالت متت  ال عتتاب يف  تتوية ال دالتتة اجلوائيتتتة 

كانول  31الديفلية،   سيما يف ما يت دق جبةمية اإلاباة اجلمامية. يفيف 
يا  مبواستت ة مغتتالق ، أصتتدر اجملدتتس  يتتا   صتتحف2015ايستتمرب األيفل/

 احملكمة اجلوائية الديفلية لةيفاندا.

 
 واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا اجللسات: البنود املتعلقة ابحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7192 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  5
2014 

 2014أاير/متتتايو  15رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  
رئتيس احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا 

(S/2014/343) 
 2014أاير/متتتايو  16رستتتالة مؤرختتتة 

موجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  
رئتتتتتتتتتتتيس اإليتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتتتةيف 
األممتتتتتتتتتتتتتتتال املت عيتتتتتتتتتتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتني 

 (S/2014/350اجلوائيتني )

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
 يفصة يا، يفكةيفا يا

الةؤستتتتتتتتتاء يفاملتتتتتتتتتدَّمول 
اجلوائيتتتتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتتتتة ال تتتتتتام ول لدمحكمتتتتتتة 
ليوغوسالفيا السا عة 
يفاحملكمتتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتتة 
الديفليتتتتتتتتتتتتتتتتتة لةيفانتتتتتتتتتتتتتتتتتدا 
يفاإليتتتتتتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لتصتتتتتتتةيف األممتتتتتتتال 

محكمتتتتني املت عيتتتة لد
 اجلوائيتني

مجيع أمعتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

 2014أاير/متتتتتايو  16رستتتتتالة مؤرختتتتتة  
موجهتتتتتة مىل رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتت  متتتتت  
رئتتتتتتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتة حملاكمتتتتتتتتتتتتة 
األشتداص املستؤيفلني مت  ا نتهاكتتات 
اجلستتيمة لدعتتانول اإلنستتام التتديفيل التتيت 
ار ك تتت يف مندتتتيم يوغوستتالفيا الستتتا عة 

 (S/2014/351) 1991 مو  مام

     

S/PV.7332  
كتتتتتتتتتانول األيفل/  10

 2014ايسمرب 

 عةيتتتتتة احملكمتتتتتة اجلوائيتتتتتة الديفليتتتتتة لةيفانتتتتتدا 
(S/2014/546) 

 عةيتتتتتتتتتتتة احملكمتتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتة 
 (S/2014/556ليوغوسالفيا السا عة )

  رتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتام/ 19رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتتتيس  2014نتتتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتس األمتت  متت  رئتتيس اإليتتة الديفليتتتة 
لتصةيف األممتال املت عيتة لدمحكمتتني 

 (S/2014/826اجلوائيتني )
 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  19رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2014نتتتتتتتتوفمرب 
جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
الديفليتة حملاكمتة األشتداص املستتؤيفلني 
متتتتتت  ا نتهاكتتتتتتات اجلستتتتتتيمة لدعتتتتتتانول 
اإلنسام الديفيل اليت ار ك ت يف منديم 

 1991يوغوسالفيا السا عة مو  متام 
(S/2014/827) 

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
 يفصة يا، يفكةيفا يا

الةؤستتتتتتتتتاء يفاملتتتتتتتتتدمول 
ال امول لدمحكمتني 

 يفاإلية

مجيع أمعتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2193%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2194%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7192
https://undocs.org/ar/S/PV.7192
https://undocs.org/ar/S/2014/343
https://undocs.org/ar/S/2014/350
https://undocs.org/ar/S/2014/351
https://undocs.org/ar/S/2014/351
https://undocs.org/ar/S/PV.7332
https://undocs.org/ar/S/PV.7332
https://undocs.org/ar/S/2014/546
https://undocs.org/ar/S/2014/556
https://undocs.org/ar/S/2014/826
https://undocs.org/ar/S/2014/827


مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

 

77 17-03714 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  19رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة         
موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2014نتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
 S/2014/829اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا )

 (Corr.1يف 

     

S/PV.7348  
كتتتتتتتتتانول األيفل/  18

 2014ايسمرب 

 عةيتتة احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا 
(S/2014/546) 

 عةيتتتتتتة احملكمتتتتتتتة الديفليتتتتتتة ليوغستتتتتتتالفيا 
 (S/2014/556السا عة )

 رتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتام/  19رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتتتيس  2014نتتتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتس األمتت  متت  رئتتيس اإليتتة الديفليتتتة 
لتصةيف األممتال املت عيتة لدمحكمتتني 

 (S/2014/826اجلوائيتني )
 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  19رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2014نتتتتتتتتوفمرب 
جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
الديفليتة حملاكمتة األشتداص املستتؤيفلني 
متتتتتت  ا نتهاكتتتتتتات اجلستتتتتتيمة لدعتتتتتتانول 
اإلنسام الديفيل اليت ار ك ت يف منديم 

 1991يوغوسالفيا السا عة مو  متام 
(S/2014/827)  

مرتتتتتتتتتتتةيفما نتتتتتتتتتتتةاري  
 شتيديمعدَّمال مت  

(S/2014/907 
 (S/2014/908 يف

الةؤستتتتتتتتتاء يفاملتتتتتتتتتدمول  
ال امول لدمحكمتني 

 يفاإلية

معتتتو يفاحتتتد 
متتتتت  أمعتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 

 الةيفسي(

 (2014) 2193العةار 
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   )أ(14-0-1

 مبوجب الفصل السا ع(
 (2014) 2194العةار 
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  19رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة  
رئتتتتتتتتيس موجهتتتتتتتتة مىل  2014نتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
 S/2014/829اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا )

 (Corr.1يف 

     

S/PV.7455  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  3

2015 

 2015أاير/متتتايو  15رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  
رئتيس احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا 

(S/2015/340) 
 2015أاير/متتتايو  15رستتتالة مؤرختتتة 

موجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  
رئتتتتتتتتتتتيس اإليتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتتتةيف 
األممتتتتتتتتتتتتتتتال املت عيتتتتتتتتتتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتني 

 (S/2015/341اجلوائيتني )
 2015أاير/متتتايو  15رستتتالة مؤرختتتة 

موجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  
رئتتتتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتة حملاكمتتتتتتتتتتتة 
األشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداص املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفلني متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
ا نتهاكتتتتتتتتتتتتتتات اجلستتتتتتتتتتتتتتيمة لدعتتتتتتتتتتتتتتانول 
اإلنسام الديفيل اليت ار ك ت يف منديم 

 1991يوغوسالفيا السا عة مو  متام 
(S/2015/342) 

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
يفريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 
 يفصة يا، يفكةيفا يا

الةؤستتتتتتتتتاء يفاملتتتتتتتتتدمول 
ال امول لدمحكمتني 

 يفاإلية

مجيع أمعتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

S/PV.7559 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  16

 2015نوفمرب 

معتتتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتت      
أمعتتاء اجملدتتس 
)املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 )ب(املتحدة(

S/PRST/2015/21 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7574 

كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  9
 2015ايسمرب 

 عةيتتة احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا 
(S/2015/577) 

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
يفريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 
 يفصة يا، يفكةيفا يا

الةؤستتتتتتتتتاء يفاملتتتتتتتتتدمول 
ال امول لدمحكمتني 

 يفاإلية

مجيع أمعتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

 عةيتتتتتة احملكمتتتتتة الديفليتتتتتة ليوغوستتتتتالفيا  
 (S/2015/585السا عة )

 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  16رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2015نتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
الديفليتة حملاكمتة األشتداص املستتؤيفلني 
متتتتتت  ا نتهاكتتتتتتات اجلستتتتتتيمة لدعتتتتتتانول 
اإلنسام الديفيل اليت ار ك ت يف منديم 

 1991السا عة مو  متام يوغوسالفيا 
(S/2015/874) 

 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  17رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2015نتتتتتتتتوفمرب 

جمدتس األمت  مت  رئتيس اإليتة الديفليتتة 
لتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيف األممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال املت عيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني اجلوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائيتني 

(S/2015/883) 
 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  17رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2015نتتتتتتتتوفمرب 
جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 

 ( S/2015/884اجلوائية الديفلية لةيفاندا )
 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  20رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2015نتتتتتتتتوفمرب 
مت  مت  رئتيس اإليتة الديفليتتة جمدتس األ

لتصةيف األممتال املت عيتة لدمحكمتتني 
 (S/2015/896اجلوائيتني )

     

S/PV.7593 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  22

 2015ايسمرب 

 عةيتتة احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا 
(S/2015/577) 

مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتت  شتتتتيدي معتتتت دَّ
(S/2015/1005) 

معتتتتتتوال متتتتتت    
أمعاء اجملدس 
)شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي 
يفا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 

 الةيفسي(

 (2015) 2256العةار 
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   )أ(14-0-1

 مبوجب الفصل السا ع(

الديفليتتتتتة ليوغوستتتتتالفيا  عةيتتتتتة احملكمتتتتتة  
 (S/2015/585السا عة )

 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  16رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2015نتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
الديفليتة حملاكمتة األشتداص املستتؤيفلني 
متتتتتت  ا نتهاكتتتتتتات اجلستتتتتتيمة لدعتتتتتتانول 

 ار ك ت يف منديم اإلنسام الديفيل اليت
 1991يوغوسالفيا السا عة مو  متام 

(S/2015/874) 

     

 رتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتام/  17رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة  
موجهتتتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتتتيس  2015نتتتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتس األمتت  متت  رئتتيس اإليتتة الديفليتتتة 
لتصةيف األممتال املت عيتة لدمحكمتتني 

 (S/2015/883اجلوائيتني )
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  17رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة         
موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2015نتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
 (S/2015/884)اجلوائية الديفلية لةيفاندا 

     

 رتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتام/  20رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة  
موجهتتتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتتتيس  2015نتتتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتس األمتت  متت  رئتتيس اإليتتة الديفليتتتة 
لتصةيف األممتال املت عيتة لدمحكمتتني 

 (S/2015/896اجلوائيتني )

     

 
، يفنيجت اي، : األرجوتني، يفاألرال، يفأسرتاليا، يف رتاا، يفمجهوريتة كتوراي، يفريفانتدا، يفشتيدي، يفالصتني، يففةنستا، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفاملمدكتة املتحتدةاملؤيديفل )أ( 

  : ا حتاا الةيفسي.املمتو وليفالو ايت املتحدةو 
نوفمرب  رتتتةي  الثتتتام/ 13ااي اهلجتتتوم اإلرذتتتا  التتت ي يفنتتتع يف ابريتتتس يف ن تتتل منتتتةار جتتتديفل األممتتتال، أاىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت    يتتتال  كةميتتتا  لتتت كةى ضتتتح )ب( 

  نوفمرب. رةي  الثام/ 12يفاهلجمات األخةى اليت يفن ت مؤخةا ، مبا فيها اهلجمات اليت يفن ت يف   يفت يف 
 وليفاريتة(، يفليتوانيتا، يفمتاليلاي، يفاملمدكتة املتحتدة، يفنيجت اي، ال -: األرال، يفمس انيا، يفأنغو ، يف راا، يفشيدي، يفالصني، يففةنسا، يففوليفيال )مجهورية املؤيديفل )أ( 

 : ا حتاا الةيفسي.املمتو وليفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدةو 
  

 األطفال والنزاع املسلح - 27
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، معتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتت  أر تتتتتع  

األقفال يفالولاع ”ظةه يف ال ود امل وول جدسات يفاخت  نةاري  يف مقار ن
(. يفركل اجملدس يف مدايف  ت مدى مجدة أمتور 1)انظة اجلديفل  “املسدح

موهتتتتتتا جتويتتتتتتد األقفتتتتتتال، يفاستتتتتتتددام املتتتتتتدارس لاغتتتتتتةات ال ستتتتتتكةية، 
يفاهلجمتتتتات مدتتتتى املسترتتتتفيات يفاملتتتتدارس، يفاحلاجتتتتة مىل ج تتتتل محايتتتتة 

اجلمامتتات املستتدحة  ال فتتل جتتلءا  متت  ممتتل ال  ثتتات امليدانيتتة، يفأتثتت 
م  غ  الديفل، مثل  وظيم الديفلة اإلسالمية يف ال ةاق يفالرام يفمجامة 

  وكو حةام، مدى األقفال، يفاخت اف األقفال. 
، رحتتتتتب اجملدتتتتتس حبمدتتتتتة (2014) 2143يفمبوجتتتتتب العتتتتتةار  

التتتتيت ستتتت ت إلهنتتتتاء يفموتتتتع جتويتتتتد األقفتتتتال  “أقفتتتتال يفلتتتتيس جوتتتتواا  ”
يفاستتتددامهم متت  نِّ تتل العتتوات املستتدحة احلكوميتتة يف الولامتتات حبدتتول 

ة: . يفيف العتتةار نفستتت، أارأ اجملدتتس مواصتتة جديتتدة ذامتت2016متتام 
ففي مجدة أمتور، شتجع التديفل األمعتاء مدتى يفضتع آليتة لدفتةز  كفتل 
استتتت  اا املستتتتؤيفلني متتتت  اجلتتتةائم املة ك تتتتة ضتتتتد األقفتتتال متتتت  صتتتتفوف 
نوات األم ، يفأيفصى إباراأ التدريب يف جمتال محايتة األقفتال حلفظتة 
الستتالم يفاألفتتةاا ال ستتكةيني التتوقويني، يفشتتجع مدتتى نرتتة مسترتتاري  

ثتتتات األمتتتم املتحتتتدة امليدانيتتتة. يفمبوجتتتب العتتتةار حلمايتتتة األقفتتتال يف   
، قدتتتتتتتب اجملدتتتتتتتس مىل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام أل يُتتتتتتتدرأ يف (2015) 2225

مةفعتات  عتتاريةه املع دتتة متت  األقفتال يفالوتتتلاع املستتدح أقتتةاَف الوتتتلامات 
 املسدحة اليت  عوم خب ف األقفال. 

يفيفاَصتتتل اجملدتتتس ماراَأ أحكتتتام  ت دتتتق ابألقفتتتال يف حتتتا ت  
الوتتتلاع املستتتدح يف نةارا تتتت املت دعتتتة   دتتتدال أيف موتتتاقق م يوتتتة يفيف نةارا تتتت 

األحكتتام الصتتاارة  2. يفيستتةا اجلتتديفل (88)املواضتتي يةاملت دعتتة ابملستتائل 
أاال  )أ( متتتتتت  اجملدتتتتتتس التتتتتتيت نتتتتتتةر فيهتتتتتتا مجدتتتتتتة أمتتتتتتور موهتتتتتتا متتتتتتا يدتتتتتتي:

ا نتهاكتتتتات املة ك تتتتة ضتتتتد األقفتتتتال، مبتتتتا يف ذلتتتتك جتويتتتتد يفاستتتتتددام 
يفحتتتتث مدتتتتى  وفيتتتت  خ تتتتط  )ب( األقفتتتتال اجلوتتتتوا، يفقالتتتتب  ونفهتتتتاو

)أ( يفكدَّتتف   ثتتات  املستتدحوال متتل يفالتتربام  املت دعتتة ابألقفتتال يفالوتتلاع 
األمتتتتتم املتحتتتتتدة حلفتتتتتظ الستتتتتالم يفال  ثتتتتتات السياستتتتتية  ةصتتتتتد ا نتهاكتتتتتات 
يفالتجايفزات املة ك ة ضد األقفال يفالتحعيتق فيهتا يفالتحعتق موهتا يفاإل تالغ 
مدوتتتتتا  متتتتت  كتتتتتل حالتتتتتةو )ا( يفامتتتتتا مىل ميفتتتتتاا مسترتتتتتاري  م ويتتتتتني حبمايتتتتتة 

يفال  ثتتتات السياستتتيةو األقفتتتال مىل   ثتتتات األمتتتم املتحتتتدة حلفتتتظ الستتتالم 
 )ه( يفاما مىل اختاذ  دا   ضد مة كت  ا نتهاكات حبق األقفال.

__________ 

لدمليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  املستتتتائل الرتتتتامدة األختتتتةى امل ةيفضتتتتة مدتتتتى  (88) 
محايتة املتدنيني يف الوتلاع ”امل وتول  28اجملدس، انظة اجلتلء األيفل، العستم 

 .“املةأة يفالسالم يفاألم ”امل وول  31، يفالعسم “املسدح

https://undocs.org/ar/S/2015/884
https://undocs.org/ar/S/2015/896
https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
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 1اجلديفل 
 اجللسات: األطفال والنزاع املسلح

اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7129 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  7

2014 
آذار/متتارس  1رستتالة مؤرختتة 

موجهتتتتتتة مىل األمتتتتتتني  2014
ال تتتتتتتام متتتتتتت  املمثدتتتتتتتة الدائمتتتتتتتة 
لدكستتتتتتتتتتتتمربغ لتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتم 

 (S/2014/144املتحدة )

م متتت   مرتتتةيفع نتتتةار معتتتدَّ
 )أ(ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتوا   47
( S/2014/149)  

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  57
 )ب(معوا  

املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لامتتتتني ال تتتتام امل ويتتتتة 
ابألقفتتتتتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتتتتتلاع 
املستتتتتتتتتتتتتتدح، يفاملتتتتتتتتتتتتتتدية 
التوفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي 
لديونيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيف، 
يفاحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاجي اباب 

، يفرئتتتتتتتيس )أ(ستتتتتتتوانح
يففتتد ا حتتتاا األيفريف  
 لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 

، )ا(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموا   44 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  
، )ه(37 ابملتتتتتتتتتتتتااة

 39ممال  ابملااة يفمجيتتتتتع املتتتتتدمو ي  

 (2014) 2143العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7259 
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتت تمرب  8

2014 
 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
األقفتتتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتتتلاع املستتتتتتتتتتدح 

(S/2014/339) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  44 
 )يف(معوا  

املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لامتتتتني ال تتتتام امل ويتتتتة 
ابألقفتتتتتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتتتتتلاع 
املستتتتتتتتتتتتتتتتدح، يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتل 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتظ 
السالم، يف ئ ة املدية 
التوفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي 
لديونيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيف، 

موظمتتتتتتتتتتتتتة  يفم  تتتتتتتتتتتتتو 
األمتتم املتحتتدة لدرت يتتة 
يفال دتتتتتتتتتتتتتتتتتم يفالثعافتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
)اليونستتتتكو( اخلتتتتاص 

 لدسالم يفاملصاحلة،

مجيتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتاء 
، مجيتتع )ح(اجملدتتس

املدمو ي 
 )ط(

 

يفالستتتتتتتتتتتتتيدة ستتتتتتتتتتتتتاندرا     
، )ز(أيفيفيةويمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

يفرئتتتتيس يففتتتتد ا حتتتتتاا 
األيفريف ، يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتب 
التتتتتتدائم متتتتتت  جام تتتتتتة 
التتتتديفل ال ة يتتتتة لتتتتدى 

 األمم املتحدة

  

S/PV.7414  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتارس  25

2015 

األقفتتتال ضتتتحااي اجلمامتتتات 
 املسدحة م  غ  الديفل 

آذار/متتارس  6رستتالة مؤرختتة 
موجهتتتتتتة مىل األمتتتتتتني  2015

ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  املمثتتتتتتتتتل التتتتتتتتتدائم 
لفةنستتتا لتتتدى األمتتتم املتحتتتدة 

(S/2015/168) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  57 
 )ي(معوا  

املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لامتتتتني ال تتتتام امل ويتتتتة 
ابألقفتتتتتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتتتتتلاع 
املستتتتتتتتتتتتتتتتتدح، يف ئ تتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتتتتتتتتتتتتتتديةة التوفي يتتتتتتتتتتتتتتة 
لديونيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيف، 

تعويتتتتتتتتتة يفاملسترتتتتتتتتتارة ال
امل ويتتة حبمايتتة ال فتتل 
يف املوظمتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتة 
إلنعتتتتتتتتتاذ ال فولتتتتتتتتتة يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتا 
الوستتتتتتتتتت ى، يفرئتتتتتتتتتتيس 
موظمتتتتتة الستتتتتالم متتتتت  
أجتتتتتتتتتتتتتتتتتل ال فولتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفرئتتتتيس يففتتتتد ا حتتتتتاا 
األيفريف ، يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتامد 

األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 

 55اجملدتتتتتتتتتتتتس، يف 
متتتتتتتتتتتتدموا  ممتتتتتتتتتتتتال 

، )ك(37ابملتتتتتتتتتتتتااة 
 39ممال ابملااة يفمجيتتتتتع املتتتتتدمو ي  

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7129
https://undocs.org/ar/S/PV.7129
https://undocs.org/ar/S/2014/144
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https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7259
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https://undocs.org/ar/S/2014/339
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https://undocs.org/ar/S/PV.7414
https://undocs.org/ar/S/2015/168
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

لد مديتتات يف موظمتتة        
حدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
األقدستتتتتي، يفاملةانتتتتتب 
التتتتتتدائم متتتتتت  ا حتتتتتتتاا 
األفةيعتتي لتتدى األمتتم 

ملتحتتتتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتتتتب ا
التتتتتتتتتتدائم متتتتتتتتتت  ايفلتتتتتتتتتتة 
فدستت ني لتتدى األمتتم 
املتحتتتتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتتتتب 
التتتتدائم متتتت  الكةستتتتي 
الةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويل لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى 

 املتحدة األمم
S/PV.7466 

حليةال/يونيتتتتت  18 
2015 

 حليتتتتتتتتةال/ 1رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتتتة مىل  2015يونيتتتتتتتتتتت 

األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  املمثتتتتتتتتل 
التتتتتتدائم ملتتتتتتاليلاي لتتتتتتدى األمتتتتتتم 

 ( S/2015/402املتحدة )
 عةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 

(S/2015/409) 

م متتت   مرتتتةيفع نتتتةار معتتتدَّ
 )ل(ايفلتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتوا   56
(S/2015/445) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  69 
  )م(معوا  

املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لامتتتتني ال تتتتام امل ويتتتتة 
ابألقفتتتتتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتتتتتلاع 
املستتتتتتتتتتتتتتتتتدح، يف ئ تتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتتتتتتتتتتتتتتديةة التوفي يتتتتتتتتتتتتتتة 
لديونيستتتتتيف، يفمتتتتتدية 
التيستتتتتتتت  متتتتتتتت  أجتتتتتتتتل 
الستتتتتتتتتتتتالم يفالتوميتتتتتتتتتتتتة، 
يفرئتتتتيس يففتتتتد ا حتتتتتاا 
 األيفريف ، يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتب
التتتتتتدائم متتتتتت  جام تتتتتتة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتديفل ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفاملةانتتتتب التتتتدائم متتتت  
ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتة فدستتتتتتتتتتتتتتتت ني، 
يفاملةانتتتتب التتتتدائم متتتت  

 الكةسي الةسويل

األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 

، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموا   54 يف

ممتتتتتتتتتتتتتال ابملتتتتتتتتتتتتتااة 
يفمجيتتتتتتتتتتتع ، )س(37

 39ابملااة املتتتتتتدمو ي  ممتتتتتتال 

 (2015) 2225العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

 
يف ةكيا، يف راا، يفاجلمهورية ودا، األرجوتني، يفاألرال، يفمس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفأيةلودا، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف ول )أ( 

ستتتا، يففودوتتتدا، الترتتتيكية، يفاجل تتتل األستتتوا، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفالتتتدا ةك، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفشتتتيدي، يفغوا يمتتتا ، يففةن
ة املتحتتدة، يفمو كتو، يفالوتتةيفي ، يفالومستتا، يفنيجتت اي، يفنتربص، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يف  فيتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفليدتورتتتاي ، يفمال تة، يفاملكستتيك، يفاملمدكتت

 يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفاليو ل.
، ربازيتتتتل، يفالرب غتتتتالأذر يجتتتتال، يفأرميويتتتتا، يفمستتتت انيا، يفمستتتتتونيا، يفأملانيتتتتا، يفمنديفنيستتتتيا، يفأيفريفغتتتتواي، يفأيفغوتتتتدا، يفأيةلوتتتتدا، يفآيستتتتدودا، يفمي اليتتتتا، يفابكستتتتتال، يفال )ب( 

ة، يفمجهوريتتة الكونغتتو يف دجيكتا، يف و ستتوا ، يفال وستوة يفاهلةستتك، يف ولوتدا، يفاتيدوتتد، يف ةكيتا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفاجل تل األستتوا، يفاجلمهوريتة ال ة يتتة الستوري
الفد تتني، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، الدميعةاقيتتة، يفالتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستتةي  نكتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتواال، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفغوا يمتتا ، يف 

يفنيوزيدوتتدا، يفاهلوتتد، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يفكولوم يتتا، يف  فيتتا، يفليدتورتتتاي ، يفمال تتة، يفمتتاليلاي، يفاملغتتةب، يفاملكستتيك، يفمو كتتو، يفميا تتار، يفالوتتةيفي ، يفالومستتا، 
 يفذوديفراس، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل.

 جودي قفل سا ق م  س اليول. )أ( 
  يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.مثَّل األرجوتني يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل ال  ااةو يفمثَّل لكسمربغ يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفاأليفريف يةو يفمثَّل ليتوانيا  ئب  )ا( 
 يُتتدل ممثدتتو أيةلوتتدا يفآيستتدودا يف ولوتتدا يفاجلمهوريتتة  كدَّتتم ممثتتل اليتتو ل ابستتم شتت كة األمتت  ال رتتةيو يف كدَّتتم ممثتتل الستتويد ابستتم  دتتدال الرتتمال األيفريف . يفمل  )ه( 

  التريكية يفالدا ةك يفريفمانيا يففودودا يفنربص يف  فيا يفمال ة يفمو كو يفالوةيفي  يفذوغاراي   يا ت.
اإلستالمية(، يفمي اليتا، يفابكستتال،  -يتة أذر يجال، يفمس انيا، يفمستونيا، يفمستةائيل، يفأفغانستتال، يفأملانيتا، يفمنديفنيستيا، يفأيفريفغتواي، يفأيفكةانيتا، يفميتةال )مجهور  )يف( 

ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف و ستتوا ، يفال وستتوة يفاهلةستتك، يف ولوتتدا، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفاجللائتتة، يفاجلمهوريتتة ال 
ا يما ، يفالفد ني، يفن ة، يفكودا، يفكولوم يا، يفليدتورتاي ، يفماليلاي، يفاملغةب، الكونغو الدميعةاقية، يفالسواال، يفالسويد، يفسويسةا، يفالصومال، يفال ةاق، يفغو 

  يفاملكسيك، يفميا ار، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفالياابل، يفاليم .
   جية م  الولاع يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية. )ز( 
  مثَّل لكسمربغ يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفاأليفريف ية. )ح( 

https://undocs.org/ar/S/PV.7466
https://undocs.org/ar/S/PV.7466
https://undocs.org/ar/S/2015/402
https://undocs.org/ar/S/2015/409
https://undocs.org/ar/S/2015/445
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
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مية ابسم حةكة  ددال  كدَّم ممثل الومسا ابسم ش كة األم  ال رةيو يف كدَّم ممثل منديفنيسيا ابسم موظمة   ايفل اإلسالميو  كدَّم ممثل مجهورية ميةال اإلسال )ط( 
  مدم ا فيازو يف كدَّم ممثل السويد ابسم  ددال الرمال األيفريف .

يتتا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، أذر يجتتال، يفاألرجوتتتني، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأفغانستتتال، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفمي ال )ي( 
ية ال ة ية السورية، يفمجهورية كوراي، يفمجهورية يفالرب غال، يف دجيكا، يف و ، يف و سوا ، يف وريفندي، يف ولودا، يفاتيدود، يف ةكيا، يفاجل ل األسوا، يفاجللائة، يفاجلمهور 

غوا يمتتتا ، الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفريفانتتتدا، يفستتتةي  نكتتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتواال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفال تتتةاق، يفغتتتا ول، يف 
، يفلكسمربغ، يفليدتورتتاي ، يفمتايل، يفمصتة، يفاملغتةب، يفميا تار، يفالومستا، يفالفد ني، يففييت  م، يفن ة، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكم وااي، يفكودا، يفكولوم يا

 يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل. 
متم جوتوب شتةق  كدَّم ممثل الومسا ابسم ش كة األم  ال رةيو يف كدَّم ممثل السويد ابسم  دتدال الرتمال األيفريف و يف كدمتت ممثدتة فييتت  م ابستم را  تة أ )ك( 

 يُدل ممثال  و سوا  يفريفاندا   يا ت. آسيا. يفمل 
دودا، يفمي اليتتتتا، يفاب يف، األرجوتتتتتني، يفاألرال، يفمستتتت انيا، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأل انيتتتتا، يفأملانيتتتتا، يفأنتتتتديفرا، يفمنديفنيستتتتيا، يفأنغتتتتو ، يفأيةلوتتتتدا، يفآيستتتت )ل( 

يف راا، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفمجهوريتة كتوراي، يفمجهوريتة مولتديففا، يفجورجيتا، يفريفمانيتا،  يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يفال وسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يف ةكيا،
ال وليفارية(، يففودودا، يفنتربص، يفن تة، يفكةيفا يتا، يفكوتدا، يف  فيتا، يفل وتال،  -يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يفسويسةا، يفشيدي، يففةنسا، يففوليفيال )مجهورية 

اي ، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفمو كو، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورت
 يفالياابل، يفاليو ل. 

اإلستتتالمية(،  -ةانيتتتا، يفميتتتةال )مجهوريتتتة أذر يجتتتال، يفاألرجوتتتتني، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفأنتتتديفرا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفك )م( 
جل تتل األستتوا، يفاجللائتتة، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفابكستتتال، يفاب يف، يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف ومتتا، يف و ستتوا ، يف ولوتتدا، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يفا

يتة مولتتديففا، يفجورجيتا، يفريفمانيتا، يفزم تتا وي، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفالستتواال، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفاجلمهوريتتة ال ة يتة الستورية، يفمجهوريتتة كتوراي، يفمجهور 
يفالكويتتت، يفكيويتتا، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفال تتةاق، يفغوا يمتتا ، يفالفد تتني، يففودوتتدا، يففييتتت  م، يفن تتة، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكم تتوااي، يفكوتتدا، يفكولوم يتتا، 

مصتتة، يفاملغتتةب، يفاملكستتيك، يفاملمدكتتة ال ة يتتة الستت واية، يفمو كتتو، يفميا تتار، يفالوتتةيفي ، يفالومستتا، يفاهلوتتتد، يف  فيتتا، يفل وتتال، يفلكستتمربغ، يفليدتورتتتاي ، يف 
 يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. 

 الديفلة لدرؤيفل اخلارجية.  مثَّل ماليلاي يفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجيةو يفمثَّل مس انيا يفزية  )ل( 
م ممثل لدرؤيفل اخلارجيةو يفمثَّل مي اليا يفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل. يف كدَّم ممثل اجللائة ابسم جممومة الديفل ال ة يةو يف كدَّ مثَّل غوا يما  يفزيُةذا  )س( 

ة أمتم جوتوب شتةق الكويت ابسم موظمة   ايفل اإلسالميو يف كدَّم ممثل السويد أيعا  ابسم آيسدودا يففودودا يفالوةيفي و يف كدمت ممثدة فييتت  م ابستم را  ت
جلمهوريتة الترتيكية يفمجهوريتة آسياو يف كدَّم ممثل زم ا وي ابسم اجلمامة اإل ائية لدجووب األفةيعتي. يفمل يُتدل ممثدتو أل انيتا يفأنتديفرا يفأيةلوتدا يفآيستدودا يفاب يف يفا

 اي   يا ت.مولديففا يفريفمانيا يففودودا يف  فيا يفل وال يفاملمدكة ال ة ية الس واية يفمو كو يفالوةيفي  يفذوغار 
  

 2اجلديفل 
 األحكام ذات الصلة ابألطفال والنزاع املسلح، حسب املوضوع وبند جدول األعمال

 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 إدانة االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال، مبا يف ذلك جتنيد واستخدام األطفال اجلنود، واملطالبة بوقفها    

 32 (2014) 2145العةار  احلالة يف أفغانستال األحكام اخلاصة ببلدان ومناطق بعينها
 31 (2015) 2210العةار   
 الثالثة S/PRST/2014/8 مو عة يفسط أفةيعيا 
  S/PRST/2014/25 الثانية 
 6 (2014) 2149العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 5 (2015) 2217العةار   
احلاايتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتةة  (2015) 2196العةار   

 م  الدي اجة
  S/PRST/2015/20 اخلامسة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 22 (2015) 2211العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية     
 20 (2014) 2180العةار  املسالة املت دعة هباييت 
 25 (2015) 2243العةار   
 35 (2014) 2182العةار  احلالة يف الصومال 
 19 (2014) 2155العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 25 (2014) 2173العةار   
 19 (2014) 2187العةار   
 22 (2015) 2223العةار   
 25 (2015) 2228العةار   
 27 (2015) 2241العةار   
 25 (2015) 2252العةار   

 1 (2014) 2143العةار  األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية
جتتةاء  األخ تتار التتيت هتتتد ِّا الستتالم يفاألمتت  التتديفليني متت  

 األممال اإلرذا ية
S/PRST/2015/4 الةا  ة 

   خطط العمل والربامج املتعلقة ابألطفال والنزاع املسلح
 33 (2014) 2145العةار  احلالة يف أفغانستال بعينها ومناطق ببلداناخلاصة  األحكام
 32 (2015) 2210العةار   
 الثانية مرةة S/PRST/2014/8 مو عة يفسط أفةيعيا 
 10 (2014) 2136العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 (1) 5 (2014) 2147العةار   

26 
  S/PRST/2015/20 اخلامسة 
 14 (2015) 2198العةار   
 32 (2015) 2221العةار   
 34 (2015) 2232العةار  احلالة يف الصومال 
 18 (2014) 2155العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 25 (2014) 2173العةار   
 19 (2014) 2187العةار   
 22 (2015) 2223العةار   
 25 (2015) 2228العةار   
 27 (2015) 2241العةار   
 25 (2015) 2252العةار   

https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2243%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2221%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
  2 (2014) 2143العةار  األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية    

7 
 4 (2015) 2225العةار   

   رصد االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال وحتليلها واإلبالغ عنها
 33 (2014) 2145العةار  احلالة يف أفغانستال األحكام اخلاصة ببلدان ومناطق بعينها

 )ه( 2 (2014) 2134ر العةا احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 (2)ه( ) 30 (2014) 2149العةار   
 23 (2015) 2196العةار   
 )ز( 19 (2014) 2162العةار  احلالة يف كوت ايفوار 
 33 (2015) 2198العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 (6) )أ( 13 (2015) 2164العةار  احلالة يف مايل 
 (2)ه( ) 14 (2015) 2227العةار   
 (2) )ب( 4 (2014) 2155العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 (2) )ب( 4 (2014) 2187العةار   
 (2)ب( ) 4 (2015) 2223العةار   
 (2)ب( ) 4 (2015) 2241العةار   
 25 (2015) 2252العةار   

 18 (2015) 2225العةار  األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية
   املستشارون يف جمال محاية الطفل

 اخلامسة S/PRST/2014/8 مو عة يفسط أفةيعيا األحكام اخلاصة ببلدان ومناطق بعينها
  S/PRST/2014/25 الةا  ة 
 )ه( 2 (2014) 2134العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 

10 
 (2)أ( ) 30 (2014) 2149العةار   
 (2)أ( ) 32 (2015) 2217العةار   
 (3)أ( ) 4 (2014) 2147العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 )أ( 9 (2015) 2211العةار   
 (3)أ( ) 13 (2014) 2164العةار  احلالة يف مايل 
 (3)ا( ) 14 (2015) 2227العةار   
 (2)ا( ) 1 (2014) 2158ار العة  احلالة يف الصومال 
 (1)أ( ) 8 (2015) 2252العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 

https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 24 (2014) 2143العةار  األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية    
 15 (2015) 2225العةار   
الت تتتتايفل  تتتتني األمتتتتتم املتحتتتتدة يفاملوظمتتتتات اإلنديميتتتتتة  

 يفايفل اإلنديمية مدى صول السالم يفاألم  الديفليني
S/PRST/2014/27 الثاموة مرةة 

 رتتتتتتجيع يف  ليتتتتتتل ستتتتتتيااة العتتتتتتانول يف جمتتتتتتال صتتتتتتول  
 السالم يفاألم  الديفليني

S/PRST/2014/5 التاس ة 

   التدابري املفروضة على مرتكريب انتهاكات حبق األطفال
 32 (2014) 2145العةار  أفغانستال ومناطق بعينهااألحكام اخلاصة ببلدان 

 32 (2015) 2210العةار   
 )ه( 2 (2014) 2134العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 )أ( 12 (2015) 2196العةار   
 )ز( 19 (2014) 2162العةار  احلالة يف كوت ايفوار 
 )ز( 19 (2015) 2226العةار   
 اخلامسة S/PRST/2015/20 جبمهورية الكونغو الدميعةاقيةاحلالة املت دعة  
 )ا(  5 (2015) 2198العةار   

 )ه( 5
 10 (2014) 2143العةار  األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية

األخ تتتتار التتتتيت هتتتتتدا الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني متتتت   
 اإلرذا يةجةاء األممال 

S/PRST/2015/4 الةا  ة 

  
 محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة - 28

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت  ستتتتت  
لدوظتتة يف مستتالة محايتتة املتتدنيني يف الولامتتات املستتدحة، يفاختتت  جدستتات 

 .1نةاري  يفأصدر  يانني رائسيني، مدى الوحو املفصل يف اجلديفل 
يفمتت   تتني املستتائل الةئيستتية التتيت  نرتتها اجملدتتس ختتالل ذتت ه  

الفرتة املسؤيفليات يفالعدرات يف ممديات حفظ السالم ذات التو ايت 
املت دعة حبماية املدنينيو يفالتدا   الالزمة لعمال  وفيت  ذت ه التو ايت 
يف ظتتل الت عيتتد املتلايتتد لايفضتتاع امليدانيتتةو يفالتحتتدايت التتيت  واجههتتا 

الفتيتتتتتتات يف حتتتتتتا ت الوتتتتتتلاع املستتتتتتدح. يفاستتتتتتتوااا  مىل العتتتتتتةار الوستتتتتتاء يف 
 رال محاية أفةاا األمم املتحدة يفال امدني يف اجملال  (2003) 1502

 2014آب/أغس س  29اإلنسام يف مواقق الولاع، اخت  اجملدس يف 
،   تتتد نيامتتتت يف يفنتتتت أستتت ق   عتتتد اجتمتتتاع (2014) 2175العتتتةار 

آب/أغستت س. يفيف  19لالحتفتتال ابليتتوم ال تتاملي لد متتل اإلنستتام يف 

، اختتت  اجملدتتتس 2015أاير/متتايو  27اجتمتتاع رفيتتع املستتتوى ُمعتتد يف 
، يفذو نةاره الثام املكتةس حلمايتة الصتحفيني (2015) 2222العةار 

 يف الولامات املسدحة.
اجملدتتتتتتتس ماراأ ، يفاصتتتتتتتل 2015يف  2014يفختتتتتتتالل متتتتتتتامي  

أحكتتتتام  ت دتتتتق حبمايتتتتة املتتتتدنيني يف الوتتتتلاع املستتتتدح يف معةرا تتتتت اخلاصتتتتة 
. (89)ابملستتائل املواضتتي ية   دتتدال أيف موتتاقق   يوهتتا يفيف نةارا تتت املت دعتتة

، نتتةر اجملدتتس مجدتتة أمتتور موهتتا متتا يدتتي: 2يفكمتتا ذتتو م تتني يف اجلتتديفل 
الوستتتاء أاال مجيتتتع أشتتتكال ال وتتتف ضتتتد املتتتدنيني، يف  ستتتيما ضتتتد  )أ(

يفأذتتتاب جبميتتتع أقتتتةاف الولامتتتات املستتتدحة أل  تعيتتتد )ب( يفالفتيتتتاتو 
__________ 

لدمليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  املستتتتائل الرتتتتامدة األختتتتةى امل ةيفضتتتتة مدتتتتى  (89) 
األقفتتتتتتتال يفالوتتتتتتتلاع ”امل وتتتتتتتول  27اجملدتتتتتتس، انظتتتتتتتة اجلتتتتتتتلء األيفل، العستتتتتتم 

 .“املةأة يفالسالم يفاألم ”امل وول  31، يفالعسم “املسدح

https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/27
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/27
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/4
https://undocs.org/ar/S/RES/1502%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2175%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
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ابلتلاماهتتتتا مبوجتتتب العتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام يفالعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق 
اإلنستتتال يفامتتتا مىل مستتتاءلة متتتة ك   دتتتك اجلتتتةائمو )أ( يفقالتتتب متتت  
مجيتتتع األقتتتةاف أل  كفتتتل يفصتتتول املستتتامدة اإلنستتتانية  صتتتورة كامدتتتة 

وائتتق مىل الستتكال التت ي  ذتتم حباجتتة مليهتتا، يفأل  تتدي  يفأبمتتال يفايفل م
اهلجمات يفالتهديدات يفال ةانيل يفأممال ال وف املة ك ة ضد ال تامدني 
يف اجملال اإلنسام، مب  فيهم موظفتو األمتم املتحتدةو )ا( يفشتدَّا مدتى 
املستتتتؤيفلية الةئيستتتتتية لدتتتتتديفل متتتتت  ا متثتتتتتال  لتلاماهتتتتتتا املتصتتتتتدة حبمايتتتتتة 

ذلتتتتتك الستتتتتماح ابل تتتتتواة ال وميتتتتتة يفاإموتتتتتة لالجئتتتتتني املتتتتتدنيني، مبتتتتتا يف 
يفاملرةاي  ااخديا و )ه( يفيفاصل ماراأ قد ات آليتات الةصتد اإلضتافية 
يفكتتت لك  ة ي تتتات اإل تتتالغ متتت  أجتتتل حتستتتني محايتتتة املتتتدنيني يف الوتتتلاع 
املستتدحو )يف( يفاختتت   تتدا   حمتتداة األذتتداف ضتتد املتتة ك ني أيف أمتتةب 

دا  . يفمضتتتافة مىل ذلتتتك، استتتتمة متتت  امتلامتتتت الةاستتتك اختتتتاذ  دتتتك التتتت
  تتتتتوخر املمارستتتتتة املتمثدتتتتتة يف   ليتتتتتل يف ايت ممديتتتتتات األمتتتتتم املتحتتتتتدة 

 لدسالم  غةت محاية املدنيني.
 

 1اجلديفل 
 اجللسات: محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التدموات ممتتال  
 37ابملااة 

 39التتتتتدموات ممتتتتتال  ابملتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7109 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  12

2014 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت  
محاية املتدنيني يف الولامتات 

 (S/2013/689املسدحة )
 شتتتتتت اط/ 3رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 

موجهتتتتة مىل  2014فربايتتتتة 
األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  املمثدتتتتتة 
الدائمة لديتوانيا لدى األمم 

 (S/2014/74املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  45 
 )أ(معوا  

مفوضتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 
، )ب(اإلنستتالالستتامية حلعتتوق 

يفكيدتتتتة األمتتتتني ال تتتتام لدرتتتتؤيفل 
اإلنستتانية يفموستتعة اإلغاثتتة يف 
حتتتتتتتتا ت ال تتتتتتتتوارئ، يفيفكيتتتتتتتتل 
األمتتني ال تتام ل مديتتات حفتتظ 
الستتتالم، يفاملتتتدية ال تتتام لدجوتتتة 

، )ب(الديفليتتتة لدصتتتديب األمحتتتة
يف ئتتتتتب رئتتتتتيس   ثتتتتتة ا حتتتتتتاا 
األيفريف  لدى األمم املتحتدة، 
يفاملةانتتتتتتتب التتتتتتتدائم متتتتتتت  ايفلتتتتتتتة 

 مم املتحدةفدس ني لدى األ

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدمو ي 
 )أ(

S/PRST/2014/3 

S/PV.7244 
آب/أغستتتتتتتتت س  19

2014 

اليتتتتتتتتتتتتتوم ال تتتتتتتتتتتتتاملي لد متتتتتتتتتتتتتل 
 اإلنسام 

 آب/ 5رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتة  2014أغستتتت س 

 ام م  املمثتل مىل األمني ال
التتتتتتدائم لدممدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة 
لربي انيتتتتا ال ظمتتتتى يفأيةلوتتتتدا 

 (S/2014/571الرمالية )

رئتتتيس جلوتتتة الصتتتديب األمحتتتة   
، يفاملتتدية يفالرتتةيك )ا(الديفليتتة

 املؤسس ملكتب ا  صال

 ئتتتتب األمتتتتني 
ال تتتتام، يفمجيتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

S/PV.7256 
آب/أغستتتتتتتتت س  29

2014 

مرةيفع نةار معدَّم م   
 )ه(ايفلتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتوا   12
(S/2014/640) 

 (2014) 2175العةار    
15-0-0 

S/PV.7374 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  30

 2015يواية 

كتتتتانول  16رستتتتالة مؤرختتتتة 
 2015يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاية الثام/

موجهتتتتتتة مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام 
متتتت  املمثتتتتل التتتتدائم لرتتتتيدي 
لتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2015/32) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  46 
 )يف(معوا  

األميوتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتامدة 
لدرتتتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتتتانية يف ئ تتتتتتتتة 
موستتتتتق اإلغاثتتتتتة يف حتتتتتا ت 
ال تتتتتتتتتتتوارئ، يفمتتتتتتتتتتتديةة اائتتتتتتتتتتتةة 
العتتتانول التتتديفيل يفالسياستتتات 
يف الدجوتتتة الديفليتتتتة لدصتتتتديب 
األمحتتتتتتتتتتتتتتتتةو يفممثدتتتتتتتتتتتتتتتتة فةيتتتتتتتتتتتتتتتتق 
املوظمتتتتتتتتات غتتتتتتتت  احلكوميتتتتتتتتة 

يفالستتالم ال امتل امل تتي ابملتتةأة 
يفاألمتتت ، يف ئتتتب رئتتتيس يففتتتد 
ا حتتتتتتتتتتتتاا األيفريف ، يفالعتتتتتتتتتتتائم 
ابألممتتتتتتتتتتال املؤنتتتتتتتتتتت ل  ثتتتتتتتتتتة 
املةانتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتتتتي 
 الةسويل لدى األمم املتحدة

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدمو ي 
 )ز(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التدموات ممتتال  
 37ابملااة 

 39التتتتتدموات ممتتتتتال  ابملتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7450 
 S/PV.7450 يف

(Resumption 1) 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  27

2015 

محايتتتتتتتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتحفيني يف 
 حا ت الولاع 
أاير/متتايو  1رستتالة مؤرختتة 

موجهتة مىل األمتني  2015
م متتتت  املمثدتتتتة الدائمتتتتة ال تتتتا

لديتوانيتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتم 
 (S/2015/307املتحدة )

م  مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  49  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 )ح(معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  
(S/2015/375) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  58
 )ط(معوا  

املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدية ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
مةاستتتتتتتتتتتتدول  تتتتتتتتتتتتال ”ملوظمتتتتتتتتتتتتة 
، يفالستتتتتتيدة متتتتتتارايل “حتتتتتديفا

 تتتتتت ل، يف ئتتتتتتب رئتتتتتتيس يففتتتتتتد 
ا حتتتتتتتتتاا األيفريف ، يفاملةانتتتتتتتتب 
التتتدائم متتت  ا حتتتتاا األفةيعتتتي 
لتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة، 

التدائم مت  الكةستي يفاملةانب 
 الةسويل

 ئتتتتتتب األمتتتتتتني 
ال تتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ي(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتدموا   48 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، )ك(37 ابملتتتتااة

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 39ابملااة املتدمو ي  ممتتال 

 (2015) 2222العةار 
15-0-0 

S/PV.7568 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  25

 2015نوفمرب 

     S/PRST/2015/23 

 
يفأيةلوتتتتدا، يفمي اليتتتتا، مثيو يتتتتا، يفأذر يجتتتتال، يفأرميويتتتتا، يفمستتتت انيا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأفغانستتتتتال، يفأملانيتتتتا، يفمنديفنيستتتتيا، يفأيفريفغتتتتواي، يفأيفغوتتتتدا، يفأيفكةانيتتتتا،  )أ( 

يويا، يفالستواال، يفالستويد، يفسويستةا، يفابكستال، يفالربازيل، يف دجيكا، يف و سوا ، يفاتيدود، يف ةكيا، يفاجلمهورية ال ة ية السورية، يفجورجيا، يفسدوفاكيا، يفستدوف
يفنيوزيدودا، يفاهلوتد، يفغوا يما ، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكودا، يفكواب، يفكولوم يا، يفالكويت، يفليدتورتاي ، يفماليلاي، يفمصة، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفالومسا، 

 يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. 
 عوق اإلنسال يفاملدية ال ام جلوة الصديب األمحة الديفلية يف ا جتماع م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جويف. شارك كٌل م  مفوضة األمم املتحدة السامية حل )ب( 
وفيويا ابستم شت كة األمتت  مثَّتل مستتونيا يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة. يفشتتارك ممثتل مثيو يتا  صتفتت رئتيس اهليئتتة احلكوميتة الديفليتة امل ويتة ابلتوميتة. يف كدَّتتم ممثتل ستد )أ( 

 املسدح.  رةيو يف كدَّم ممثل السويد ابسم  ددال الرمال األيفريف و يف كدم ممثل سويسةا ابسم جممومة األصدناء امل وية حبماية املدنيني يف الولاعال 
 شارك رئيس الدجوة الديفلية لدصديب األمحة يف ا جتماع م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جويف.  )ا( 
 ت املتحدة.األرجوتني، يفأسرتاليا، يف راا، يفمجهورية كوراي، يفريفاندا، يفشيدي، يففةنسا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفاملمدكة املتحدة، يفنيج اي، يفالو اي  )ه( 
اإلستتالمية(، يفأيةلوتتدا،  -ال )مجهوريتتة أذر يجتتال، يفاألرجوتتتني، يفأستترتاليا، يفمستتةائيل، يفأفغانستتتال، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفميتتة  )يف( 

وراي، يفجوتوب أفةيعيتا، يفمي اليتا، يفابكستتال، يفالربازيتل، يف دجيكتا، يف و ستوا ، يف وريفنتدي، يف ولوتدا، يفاتيدوتد، يف ةكيتا، يفاجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، يفمجهوريتة كت
متتا ، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يفكوستتتاريكا، يفكولوم يتتا، يف  فيتتا، يفريفانتتدا، يفزم تتا وي، يفستتدوفاكيا، يفالستتوغال، يفالستتواال، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفغوا ي

 يفلكسمربغ، يفليدتورتاي ، يفمصة، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالومسا، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل. 
ريف . يف كدَّم ممثتل الومستا ابستم شت كة األمت  ال رتةيو يف كدتم ممثتل سويستةا مثَّدت السويد يفزيةهتا لدرؤيفل اخلارجية، اليت  كدمت ابسم  ددال الرمال األيف  )ز( 

 ابسم جممومة األصدناء امل وية حبماية املدنيني يف الولاع املسدحو يف كدَّم ممثل زم ا وي ابسم اجلمامة اإل ائية لدجووب األفةيعي. 
يفأملانيتا، يفأنغتو ، يفأيفكةانيتا، يفآيستدودا، يفمي اليتا، يفاب يف، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يفال وستوة يفاهلةستك،  األرال، يفمس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، )ح( 

ا، يفستتتدوفاكيا، يف ولوتتتدا، يف رتتتاا، يفاجل تتتل األستتتوا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفمجهوريتتتة مولتتتديففا، يفالتتتدا ةك، يفريفمانيتتت
شيدي، يفصة يا، يففةنسا، يففودودا، يفنربص، يفكةيفا يا، يفكودا، يف  فيا، يفل وال، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفليدتورتتاي ، يفمتاليلاي، يفاملمدكتة يفسدوفيويا، يفالسويد، يف 

 املتحدة، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل. 
اإلستتتتالمية(، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتتدودا،  -تتتتتني، يفأستتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأل انيتتتتا، يفأملانيتتتا، يفمنديفنيستتتتيا، يفأيفكةانيتتتا، يفميتتتتةال )مجهوريتتتة أذر يجتتتال، يفاألرجو )ط( 

يفاجلمهورية الترتيكية،  ا،يفمي اليا، يفابكستال، يفاب يف، يفالربازيل، يف دجيكا، يف دغاراي، يف و سوا ، يفال وسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يفاتيدود، يف ةكيا، يفاجل ل األسو 
ا، يفستتتدوفاكيا، يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفمجهوريتتتة مولتتتديففا، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفجورجيتتتا، يفالتتتدا ةك، يفريفمانيتتت

يتتتا، يفالكويتتتت، يف  فيتتتا، يفل وتتتال، يفلكستتتمربغ، يفستتتدوفيويا، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفصتتتة يا، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفن تتتة، يفكازاخستتتتال، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يفكولوم 
 يفليدتورتاي ، يفمصة، يفاملغةب، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. 

 مثَّل ليتوانيا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجيةو يفمثَّل مس انيا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.  )ي( 
ل اخلارجيتةو يفمثَّتل جورجيتا الوائتب األيفل لوزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتةو يفمثَّتل أذر يجتال امل  تو  اخلتاص لوزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة. ُمث ِّدت   فيا يفزيةذتا لدرتؤيف  )ك( 

 ل وال   يا ت.ا يف ممثدو آيسدودا يفاب يف يف دغاراي يفال وسوة يفاهلةسك يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا  يفمجهورية مولديففا يفريفمانيا يفسدوفاكيا يفصة ييُدل  يفمل
  

https://undocs.org/ar/S/PV.7450
https://undocs.org/ar/S/PV.7450
https://undocs.org/ar/S/PV.7450%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7450%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7450%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2015/307
https://undocs.org/ar/S/2015/375
https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7568
https://undocs.org/ar/S/PV.7568
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/23
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/23
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 2 اجلديفل
 األعمال جدول وبند املوضوع حسبة، املسلحات النزاع يف املدنيني حبماية الصلة ذات األحكام

 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
   إدانة مجيع أشكال العنف ضد املدنيني    

اخلاصرررررة ببلررررردان األحكرررررام 
 ومناطق بعينها

 28 (2014) 2145العةار  احلالة يف أفغانستال
 لدي اجةالفعةة السااسة م  ا (2014) 2153العةار  احلالة يف كوت ايفوار

 6 (2014) 2136العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 الفعةة الثاموة مرةة م  الدي اجة (2014) 2147العةار   

17 
 الفعةة الةا  ة م  الدي اجة (2015) 2233العةار  احلالة املت دعة ابل ةاق 
 4 (2015) 2213العةار  احلالة يف لي يا  
 5 (2015) 2238العةار   
 الفعةة اخلامسة م  الدي اجة (2014) 2155العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 الفعةة اخلامسة م  الدي اجة (2014) 2187العةار   
 18 (2015) 2228العةار   
 الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة (2015) 2252العةار   

 1 (2015) 2225العةار  األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية
  االمتثال للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، واملساءلة

األحكرررررام اخلاصرررررة ببلررررردان 
 ومناطق بعينها

 42 (2014) 2145العةار  احلالة يف أفغانستال
 12 (2014) 2149العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

 15 (2015) 2217العةار   
 12 (2014) 2162العةار  احلالة يف كوت ايفوار 
 12 (2015) 2226العةار   
 12 (2014) 2136العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 الدي اجةالفعةة السا  ة يفال رةيفل م   (2014) 2147العةار   
 25 (2015) 2211العةار   
 الفعةة الةا  ة مرةة (2015) 2233العةار  احلالة املت دعة ابل ةاق 
 7 (2015) 2238العةار  احلالة يف لي يا  
 14 (2015) 2259العةار   
 8 (2014) 2164العةار  يف مايلاحلالة  
 5 (2015) 2227العةار   
 27 (2014) 2140العةار  احلالة يف الرةق األيفسط 

https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 1 (2014) 2191العةار       
 13 (2015) 2254العةار   
 1 (2015) 2258العةار   
 29 (2015) 2232العةار  احلالة يف الصومال 
 الفعةة السااسة م  الدي اجة (2014) 2138العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
  18 (2014) 2155العةار   

19 
 16 (2015) 2228العةار   
الفعتتتتتتتتتتةة السااستتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتةة متتتتتتتتتت   (2015) 2252العةار   

 الدي اجة
24  
30 

  4 (2015) 2250العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني املسائل املواضيعية
6 

  7 (2015) 2222العةار  محاية املدنيني يف الولاع املسدح 
9  

13 
 2 (2015) 2220العةار  األسدحة الصغ ة  

   وصول املساعدة اإلنسانية دون عوائق ومحاية العاملني يف اجملال اإلنساين
األحكررررررام اخلاصررررررة ببلرررررردان 

 ومناطق بعينها
 29 (2014) 2145العةار  احلالة يف أفغانستال

 26 (2014) 2134العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
 45 (2014) 2149العةار   
 48 (2015) 2217العةار   
 34 (2014) 2147العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 الفعةة السا  ة مرةة م  الدي اجة (2015) 2233العةار  احلالة املت دعة ابل ةاق 
 28 (2014) 2164العةار  احلالة يف مايل  
 32 (2015) 2227العةار   
 28 (2014) 2140العةار  احلالة يف الرةق األيفسط 
 9 (2015) 2216العةار   
 12 (2015) 2254العةار   
 5 (2015) 2258العةار   
 10 (2014) 2158العةار  احلالة يف الصومال 

https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
  29 (2014) 2182العةار       

40  
41 

 31 (2015) 2232العةار   
 22 (2015) 2244العةار   
 17 (2014) 2155العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 20 (2014) 2156العةار   
 الفعةة السااسة م  الدي اجة (2014) 2187العةار   

18 
 20 (2015) 2223العةار   
 17 (2015) 2228العةار   
 23 (2015) 2230العةار   
 23 (2015) 2251العةار   
 22 (2015) 2252العةار   

 3 (2015) 2220العةار  األسدحة الصغ ة  املسائل املواضيعية
   املسؤولية الرئيسية للدول عن محاية املدنيني

ببلررررردان األحكرررررام اخلاصرررررة 
 ومناطق بعينها

 2 (2015) 2248العةار  احلالة يف  وريفندي
 الثاموة S/PRST/2014/8 مو عة يفسط أفةيعيا 

 الفعةة التاس ة م  الدي اجة (2014) 2134العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 الفعةة الةا  ة م  الدي اجة (2014) 2147العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 3 (2014) 2157العةار   يسايف -احلالة يف غيويا  
 3 (2014) 2186العةار   
  2 (2014) 2144العةار  احلالة يف لي يا 

4 
 8 (2015) 2238العةار   
 1 (2014) 2190العةار  احلالة يف ليرباي 
 1 (2015) 2239العةار   
 33 (2015) 2227العةار  احلالة يف مايل 
 دي اجةالفعةة الةا  ة م  ال (2015) 2254العةار  احلالة يف الرةق األيفسط 
 الفعةة الثاموة م  الدي اجة  (2015) 2228العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 

23 

https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2248%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
  22 (2015) 2252العةار       

29 
 8 (2015) 2250العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني املسائل املواضيعية

الوهوت  سيااة العانول يف  ليلذتا يف ستياق صتول  
 الديفلينيالسالم يفاألم  

S/PRST/2014/5   الفعتتتتتتتتتتتةة احلاايتتتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتتةة متتتتتتتتتتت
 الدي اجة

 1 (2014) 2150العةار  األخ ار اليت هتد ِّا السالم يفاألم  الديفليني 
   رصد تدابري محاية املدنيني وحتليلها واإلبالغ عنها

األحكرررررام اخلاصرررررة ببلررررردان 
 ومناطق بعينها

 8 (2015) 2248العةار  احلالة يف  وريفندي

 19 (2014) 2134العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 )أ( 9 (2015) 2213العةار  احلالة يف لي يا 
 29 (2014) 2164العةار  احلالة يف مايل 
 )ه( 1 (2014) 2158العةار  احلالة يف الصومال 

14 
 42 (2014) 2182العةار   
 24 (2015) 2244العةار   
 19 (2014) 2138العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
  12 (2014) 2155العةار   

16 
 )أ( 18 (2015) 2206العةار   
 12 (2015) 2223العةار   
  19 (2015) 2228العةار   

 ‘2’يف ‘ 1’ 28
 25 (2015) 2230العةار   
 24 (2015) 2241العةار   
 15 (2015) 2252العةار   

 19 (2015) 2222العةار  محاية املدنيني يف الولامات املسدحة املواضيعية املسائل
 2 (2015) 2220العةار  األسدحة الصغ ة  
األخ ار اليت هتد ِّا الستالم يفاألمت  التديفليني: موتع  

 اإلاباة اجلمامية يفمكافحتها
 4 (2014) 2150العةار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2150%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2248%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2150%20(2014)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
  حق مرتكيب اجلرائم ضد املدنيني يف النزاعات املسلحةالتدابري احملددة األهداف املتخذة يف     

األحكرررررام اخلاصرررررة ببلررررردان 
 ومناطق بعينها

 )ب( يف )أ(  37 (2014) 2134العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
38 

الفعتتتتتتتتتتةة اخلامستتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتةة متتتتتتتتتت   (2014) 2149العةار   
 الدي اجة

 )يف( 4 (2014) 2136العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 )أ( 11 (2015) 2213العةار  احلالة يف لي يا 
 )أ( 18 (2014) 2140العةار  احلالة يف الرةق األيفسط 

29 
 23 (2015) 2244العةار  احلالة يف الصومال 
 13 (2014) 2138العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 15 (2015) 2200العةار   
 21 (2015) 2206العةار   
 17 (2015) 2223العةار   
 22 (2015) 2241العةار   
 20 (2015) 2252العةار   

 6 (2015) 2242العةار  املةأة يفالسالم يفاألم  املسائل املواضيعية
  )أ(والايت محاية املدنيني اخلاصة ببعثات حمددة

األحكرررررام اخلاصرررررة ببلررررردان 
 ومناطق بعينها

 )ب( يف )ه(  2 (2014) 2134العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
11 

 الفعةة الثاموة م  الدي اجة  (2014) 2149العةار   
 الفعةة ال رةيفل م  الدي اجة 

30  
42 

 )أ( يف )أ( يف )ه(  32 (2015) 2217العةار   
44 

 )أ( يف )ز( يف )ح(  19 (2014) 2162العةار  احلالة يف كوت ايفوار 
21 

 )أ( يف )ز( يف )ح(  19 (2015) 2226العةار   
20  
21  
22 

https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
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 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
  2 (2014) 2147العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية     

 )أ( 4
31 

  4 (2015) 2211العةار   
8  
 )أ( 9

 )أ( يف )ب( يف )ه( يف )يف( 10 (2014) 2190العةار  احلالة يف ليرباي 
 )أ( يف )أ( يف )ا(  10 (2015) 2239العةار   

12  
16 

 ‘4’، يف )أ( ‘2’)أ(  13 (2014) 2164العةار  احلالة يف مايل  
 )أ( 13
16 

 )ا( يف )ه( يف )يف( 14 (2015) 2227العةار   
 4 (2014) 2148العةار  احلالة يف الصومال 
 31 (2014) 2182العةار   
  4 (2014) 2155العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 

5 
 8 (2014) 2156العةار   
 )أ( يف )ب( يف )أ(  4 (2015) 2223العةار   

5 
  2 (2015) 2228العةار   

4  
5 

  10 (2015) 2230العةار   
16 

 )أ( يف )ب( يف )أ(  4 (2015) 2241العةار   
6  

17 
 9 (2015) 2251العةار   
  6 (2015) 2252العةار   

 )أ( يف )ب( يف )أ(  8
10 

 15 (2015) 2225العةار  األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية
 

 امل دومات  رال الو ايت يفالعةارات املت دعة    ثات حفظ السالم يفال  ثات السياسية، انظة اجللء ال اشة.لالقالع مدى مليد م   )أ( 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2148%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
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 األسلحة الصغرية - 29
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم  جدستني يف  

متتتتتتا يتصتتتتتتل ابألستتتتتتدحة الصتتتتتتغ ة يفاختتتتتتت  نتتتتتتةارا  يفاحتتتتتتدا . يفركتتتتتتل العتتتتتتتةار 
مدتتتتى   ليتتتتل الت تتتتايفل التتتتديفيل يف جمتتتتال موتتتتع الوعتتتتل  (2015) 2220

دحة اخلفيفتتة يف كديستتها  صتتورة املرتتةيفع لاستتدحة الصتتغ ة يفاألستت غتت 

 لملع ا ستعةار يفمساءة استددامها يفمكافحة ذ ه األنر ة يفالععاء 
مديها،   سيما م  خالل التوفي  الف ال لتتدا   حظتة األستدحة التيت 
يفةضها اجملدس يفم  خالل آليات   اال امل دومتات، مبستامدة   ثتات 

  وية.حفظ السالم يفغ ذا م  كيا ت األمم املتحدة امل
 

 اجللسات: األسلحة الصغرية
اجلدستتتتتتة حمعتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتال  
 37ابملااة 

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7442 
أاير/متتتتتتتتتتايو  13

2015 

اخلستتتائة ال رتتتةية الوامجتتتة متتت  الوعتتتل غتتت  
املرتتتتتةيفع لاستتتتتتدحة الصتتتتتتغ ة يفاألستتتتتتدحة 
اخلفيفتتتتتة يف كديستتتتتها يفمستتتتتاءة استتتتتت ماهلا 

 مدى فو يلملع ا ستعةار 
 عةية األمني ال ام مت  األستدحة الصتغ ة 

 (S/2015/289يفاألسدحة اخلفيفة )
 2015أاير/متتتتتتتتتتتايو  1رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  املمثدتتتتتتتة 
الدائمتتتتتتة لديتوانيتتتتتتا لتتتتتتدى األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة 

(S/2015/306) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  44 
 )أ(معوا  

مفتتتتتتتتوت األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة 
حلعتتوق اإلنستتتال، الستتامي 

يفرئتتتتتتتتتتيس الفتتتتتتتتتتةع اخلتتتتتتتتتتاص 
 كتتتتوت ايفتتتتوار يف شتتتت كة 
ممتتتل غتتتةب أفةيعيتتتا امل ويتتتة 
ابألستتتتتتتتتتتتتتتتتدحة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتغ ة، 
يفاملةانب الدائم م  ا حتتاا 
األفةيعتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة، رئتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتد 
ا حتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريف  لتتتتتتتتتتتتتدى 

 املتحدة  األمم

األمتتتني ال تتتام، 
يفمجيتع أمعتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

S/PV.7447 
أاير/متتتتتتتتتتايو  22

2015   

 عةية األمني ال ام مت  األستدحة الصتغ ة 
 (S/2015/289يفاألسدحة اخلفيفة )

مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار 
م متتتت    57معتتتتدَّ
 )ب(ايفلتتتة معتتتوا  

(S/2015/333) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  50
 )أ(معوا  

معتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   13 
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 

 )ا(اجملدس

 (2015) 2220العةار 
 )ه(9-0-6

 
، يف دجيكتا، يف تو ، يف و ستوا ، األرجوتني، يفأرميويا، يفأسرتاليا، يفمسةائيل، يفأملانيا، يفمنديفنيسيا، يفأيفكةانيا، يفأيةلوتدا، يفمي اليتا، يفابراغتواي، يفابكستتال، يفالربازيتل )أ( 

وب أفةيعيتا، يفريفمانيتا، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفاتيدود، يف ةكيا، يفاجل تل األستوا، يفاجللائتة، يفاجلمهوريتة الديفميويكيتة، يفمجهوريتة كتوراي، يفمجهوريتة مولتديففا، يفجوت
زام يتق، يفالومستا، يفالسويد، يفسويسةا، يفصة يا، يفال ةاق، يفغوا يما ، يففودوتدا، يفكازاخستتال، يفكةيفا يتا، يفكولوم يتا، يفكيويتا، يفمصتة، يفاملغتةب، يفاملكستيك، يفمو 

 يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل. 
ا، يفأملانيتتتا، يفأيفكةانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفابراغتتتواي، يفاب يف، يف تتتةابايفس، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، مستتت انيا، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفأل انيتتت )ب( 

، اليوغوستالفية ستا عايفال وسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يف ةيويداا يف وابغو، يفجامايكا، يفاجل ل األسوا، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية كتوراي، يفمجهوريتة معتديفنيا 
ا ، يففةنستتا، يفمجهوريتتة مولتتديففا، يفجورجيتتا، يفالتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستتاموا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفسيرتتيل، يفصتتة يا، يفالصتتومال، يفغيتت

دكتتتة املتحتتدة، يفالوتتتةيفي ، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفكةيفا يتتتا، يفكتتوت ايفتتتوار، يفكوستتتاريكا، يف  فيتتا، يفلكستتتمربغ، يفليتوانيتتا، يفليدتورتتتتاي ، يفمال تتة، يفاملغتتةب، يفاملم
 يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل. 

 يكتتتا، يف دغتتتاراي، يفال وستتتوةأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفأيفكةانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفابراغتتتواي، يفاب يف، يف تتتةابايفس، يفالرب غتتتال، يف دج )أ( 
فية ستا عا، يفمجهوريتة يفاهلةسك، يف ولودا، يف ةيويداا يف وابغو، يفجامايكا، يفاجل ل األسوا، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية كوراي، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسال

ل، يفغيتتا ، يففودوتتدا، يفكةيفا يتتا، مولتتديففا، يفجورجيتتا، يفالتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستتاموا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفسيرتتيل، يفصتتة يا، يفالصتتوما
 يو ل. يفكوت ايفوار، يفكوستاريكا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفاملغةب، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفال

وليفاريتة(، يفليتوانيتا، يفمتاليلاي، يفاملمدكتة املتحتدة، يفنيوزيدوتدا، ال  -ا حتاا الةيفسي، يفمس انيا، يفأنغو ، يف راا، يفشيدي، يفالصني، يففةنستا، يففوتليفيال )مجهوريتة  )ا( 
 يفالو ايت املتحدة. 

: ا حتتاا الةيفستي، يفأنغتتو ، املمتو تتول: األرال، يفمست انيا، يفشتتيدي، يففةنستا، يفليتوانيتا، يفمتتاليلاي، يفاملمدكتة املتحتدة، يفنيوزيدوتتدا، يفالتو ايت املتحتدةو املؤيتديفل  )ه( 
 ال وليفارية(، يفنيج اي. -يففوليفيال )مجهورية يف راا، يفالصني، 

   

https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7442
https://undocs.org/ar/S/PV.7442
https://undocs.org/ar/S/2015/289
https://undocs.org/ar/S/2015/306
https://undocs.org/ar/S/PV.7447
https://undocs.org/ar/S/PV.7447
https://undocs.org/ar/S/2015/289
https://undocs.org/ar/S/2015/333
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
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 مسائل عامة متصلة ابجلزاءات - 30
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، معتتتد جمدتتتس األمتتت  جدستتتة  

مستتتتتتائل مامتتتتتتتة متصتتتتتتتدة ”يفاحتتتتتتدة يف مقتتتتتتتار نظتتتتتتةه يف ال وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول 
ر ذتت ا ال وتتد موتت  . يفكانتتت ذتت ه ذتتي اجلدستتة األيفل يف مقتتا“ابجلتلاءات

. يفاستمع أمعاء اجملدس مىل محاقة ندمها كتٌل مت  يفكيتل 2006مام 
األمني ال ام لدرؤيفل السياسية يفاألمني ال ام لدموظمة الديفلية لدرتةقة 
اجلوائيتتتة )اإلنرت تتتول(. يفان النتتتا  متتت  التستتتديم أبل اجلتتتلاءات أااة ذامتتتة 

لدجلاءات احملداة مل اجلة الولامات يفم  ا مرتاف مبا حتعَّق م  حتسني 

األذداف يف التعديل مىل أاىن حد م  اإاثر اإلنسانية لتدك اجللاءات 
مدتتتى املتتتدنيني،  وتتتايفل متتتدة متكدمتتتني التحتتتدايت التتتيت  واجتتتت التوفيتتت  
الف ال لدجلاءات، يفشدايفا مدى احلاجة مىل   ليل اإلجةاءات العانونية 

يفالتوستتتيق  تتتني الواج تتتة، يف وتتتاء العتتتدرات الوقويتتتة، يف  ليتتتل ا  صتتتا ت 
مكا تتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة امل ويتتتتة يفال دتتتتدال املتعتتتتةرة يفاجلهتتتتات الفامدتتتتة 
الديفليتتة يفاإلنديميتتة األختتةى، يفال متتل متتع ممتتوم أمعتتاء األمتتم املتحتتدة 

  يفالع اع اخلاص.
 

 اجللسات: مسائل عامة متصلة ابجلزاءات
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

التتتتدموات ممتتتتال  ابملتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7323 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  25

 2014نوفمرب 

 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/  5رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
يفموجهتة مىل األمتتني  2014نتوفمرب 

ال تتتتام متتتت  املمثتتتتل التتتتدائم ألستتتترتاليا 
 (S/2014/793لدى األمم املتحدة )

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام   
لدرتتتتتتتتتتتتؤيفل السياستتتتتتتتتتتتية، 
يفاألمتتني ال تتتام لدموظمتتتة 
 الديفلية لدرةقة اجلوائية 

مجيع أمعتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

 
 املرأة والسالم واألمن - 31

ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، معتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتت  أر تتتتتع  
جدسات، م   يوها جدستة رفي تة املستتوى، يفاختت  نتةارا  يفاحتدا  يفأصتدر 

 (.1اجلديفل  انظةثالثة  يا ت رائسية  ت دق ابملةأة يفالسالم يفاألم  )
يفأجتتتةى اجملدتتتس أيعتتتا  موانرتتتات  رتتتال ال وتتتف اجلوستتتي يف  

حا ت الولاع، يفالوستاء يفالفتيتات املرتةاات، يفال وتف اجلوستي املتصتل 
 رتتتتةي  األيفل/  13ابلولامتتتتات. يفاألذتتتتم متتتت  ذلتتتتك، اختتتتت  اجملدتتتتس يف 

، مبواستتتتتتتتتت ة ا ستتتتتتتتتتت ةات (2015) 2242العتتتتتتتتتتةار  2015أكتتتتتتتتتتتو ة 
املستتتتتتتوى يفالتتتتتت كةى الستتتتتتووية اخلامستتتتتتة مرتتتتتتةة  ختتتتتتتاذ العتتتتتتةار  الةفيتتتتتتع
. يفشتتتتارك يف املوانرتتتتة املفتوحتتتتة التتتتيت جتتتتةت يتتتتومي (2000) 1325

مائة يفثال  مرةة متكدمتا ،  2015أكتو ة  رةي  األيفل/ 14يف  13
 يفذو أكرب مدا م  املتكدمني يف اتريك اجملدس.

يفخالل  دك اجلدسة، نظة اجملدس يف  عةية األمني ال تام مت   
املتتةأة يفالستتالم يفاألمتت ، التت ي  عتتم  استتتوتاجات يف وصتتيات الدراستتة 

متت   16ال امليتة التتيت أجةيتت  تكديتتف متت  األمتني ال تتام ممتال ابلفعتتةة 
دومتتتتات مستتتتتكمدة متتتت  التعتتتتدم احملتتتتةز ، يفم (2013) 2122العتتتتةار 

 .(2000) 1325سوواي  فو  وفي  العةار 

ماراأ أحكتتتتام  2015يف  2014يفيفاصتتتل اجملدتتتتس يف متتتاَمي  
 ت دتتتتق ابملتتتتةأة يفالستتتتالم يفاألمتتتت  يف نةارا تتتتت اخلاصتتتتة   دتتتتدال م يوتتتتة يفيف 

األحكتتام  2يفيستتةا اجلتتديفل  (90)العتتةارات املت دعتتة ابملستتائل املواضتتي ية
الصتتتتتتاارة متتتتتت  اجملدتتتتتتس التتتتتتيت نتتتتتتةر فيهتتتتتتا مجدتتتتتتة أمتتتتتتور موهتتتتتتا متتتتتتا يدتتتتتتي: 

احلكومات يف  ثات األمم املتحدة يفاألقةاف مىل امم مراركة  اما )أ(
املةأة يفمسهامها يف ممديات الستالم يفال مديتات السياستية، يفكت لك يف 
يفضتتع استترتا يجيات ملكافحتتة اإلرذتتاب يفالت تتةف املصتتحوب ابل وتتفو 
)ب( يفقدب م  األقةاف امل وية  عدمي التلامات حمداة يفمعيدة إبقار 

 وفيتت   ة ي تتات  أيفوستتيو )أ( يفقدتتب منرتتاء زمتتي ملكافحتتة ال وتتف اجل
الةصتتد يفالتحديتتل يفاإل تتالغ  رتتال ال وتتف اجلوستتي املتصتتل ابلولامتتاتو 
)ا( يفاما مىل ميفاا مستراري  يف جمال محاية املةأة يفالرؤيفل اجلوسانية 
مىل خمتدتتف   ثتتات حفتتظ الستتالم يفال  ثتتات السياستتيةو )ه( يفامتتا مىل 

سيو )يف( يفقالب ميالء املليد م  اختاذ  دا   ضد مة ك  ال وف اجلو
ال وايتتتة لدتحديتتتل اجلوستتتام يف ممتتتل   ثتتتات األمتتتم املتحتتتدة يفيف مجيتتتع 

 اجملا ت املواضي ية ل مل اجملدس. 
__________ 

لدمليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  املستتتتائل الرتتتتامدة األختتتتةى امل ةيفضتتتتة مدتتتتى  (90) 
األقفتتتتتتتال يفالوتتتتتتتلاع ”امل وتتتتتتتول  27أليفل، العستتتتتتم اجملدتتتتتتس، انظتتتتتتتة اجلتتتتتتتلء ا

 .“محاية املدنيني يف الولاع املسدح”امل وول  28، يفالعسم “املسدح
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 1اجلديفل 
 اجللسات: املرأة والسالم واألمن

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

 39 التتتتدموات ممتتتتال  ابملتتتتااة
 املتكدمول يفغ ذا

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7160 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25

2014 

ال وتتتتتتف اجلوستتتتتتي يف حتتتتتتا ت 
 الولاع 

 عةية األمني ال تام مت  ال وتف 
اجلوستتتتتتتي املتصتتتتتتتل ابلولامتتتتتتتات 

(S/2014/181) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  42 
 )أ(معوا  

املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام 
امل ويتتتتتة ابل وتتتتتف اجلوستتتتتي يف 
حتتتا ت الوتتتلاع، يفممثدتتتة فةيتتتق 
املوظمتتتتتتتتات غتتتتتتتت  احلكوميتتتتتتتتة 
ال امل امل تي ابملتةأة يفالستالم 
يفاألمتتتتتتتتت ، يفاملةانتتتتتتتتتب التتتتتتتتتدائم 
لالحتاا األفةيعي لتدى األمتم 
املتحدة، يفرئيس يففد ا حتاا 
 األيفريف  لدى األمم املتحدة

األمتتتتني ال تتتتام، 
يفمجيتتع أمعتتاء 
اجملدس، يفمجيع 

املدمو ي 
 )ب(

 

S/PV.7289 
 رتتتتتتتتتتةي  األيفل/  28

 2014أكتو ة 

الوستتتتتاء يفالفتيتتتتتات املرتتتتتة اات: 
 نائدات يف جيات 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  املتتتتتةأة 
 (S/2014/693يفالسالم يفاألم  )
 رتتتتتتتتتةي   10رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 

موجهتتة  2014أكتتتو ة األيفل/
مىل األمتتتتني ال تتتتتام متتتتت  املمثدتتتتتة 
الدائمة لارجوتتني لتدى األمتم 

 (S/2014/731املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  50 
 )أ(معوا  

املتتتتديةة التوفي يتتتتة هليئتتتتة األمتتتتم 
لدمستتتتتتتتتتتتتايفاة  تتتتتتتتتتتتتني املتحتتتتتتتتتتتتتدة 

اجلوستتتني يف كتتتني املتتتةأة )ذيئتتتة 
األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة لدمتتتتتتتتتتتتةأة(، 
يفاألمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتتتامد 
ل مديتتتتتتتتات حفتتتتتتتتظ الستتتتتتتتالم، 
يفاملعتتةر اخلتتتاص امل تتي حبعتتتوق 
اإلنستتتال لدمرتتتةاي  ااخديتتتتا ، 
يفممثدتتتتتة فةيتتتتتق املوظمتتتتتات غتتتتت  
احلكومية ال امتل امل تي ابملتةأة 
يفالسالم يفاألم ، يفرئتيس يففتد 

، يفاملمثدتتتتتتتتتتتتة ا حتتتتتتتتتتتتاا األيفريف 
اخلاصتتة لامتتني ال تتام ملوظمتتتة 
حدف لتال األقدستي امل ويتة 
ابملتتتتتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتت ، 
يفك تتتتت ة املسترتتتتتاري  لدرتتتتتؤيفل 
اجلوستتتتتانية يف موظمتتتتتة األمتتتتت  

 يف أيفريفاب يفالت ايفل

مجيتتتتتع أمعتتتتتاء 
اجملدس، يفمجيع 

املدمو ي 
 )ا(

S/PRST/2014/21 

S/PV.7428 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  15

2015 

 عةية األمني ال تام مت  ال وتف 
اجلوستتتتتتتي املتصتتتتتتتل ابلولامتتتتتتتات 

(S/2015/203) 
نيستتتال/أ ةيل  9رستتالة مؤرختتة 

موجهتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتني  2015
املمثدتتتتتتتتة الدائمتتتتتتتتة ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  

لتتتتتارال لتتتتتدى األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
(S/2015/243) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  50 
 )ه(معوا  

املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام 
امل ويتتتتتة ابل وتتتتتف اجلوستتتتتي يف 
حتتتا ت الوتتتلاع، يفممثدتتتة فةيتتتق 
املوظمتتتتتتتتات غتتتتتتتت  احلكوميتتتتتتتتة 
ال امل امل تي ابملتةأة يفالستالم 
يفاألمتت ، يفرئتتيس يففتتد ا حتتتاا 
األيفريف ، يفاملةانتتتتتتتتتب التتتتتتتتتدائم 
متتتتتتتتتتتت  ا حتتتتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتتتتي، 
يفاملةانب الدائم مت  الكةستي 
 الةسويل لدى األمم املتحدة

مجيتتتتتع أمعتتتتتاء 
اجملدس، يفمجيع 

املدمو ي 
 )يف(

 

S/PV.7533 
 رتتتتتتتتتتةي  األيفل/  13

 2015أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 
 S/PV.7533 يف

(Resumption 1) 
 رتتتتتتتتتتةي  األيفل/  14

 2015أكتو ة 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  املتتتتتةأة 
 (S/2015/716يفالسالم يفاألم  )

 رتتتتتتتتتتتتةي   1رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
موجهتتة  2015أكتتتو ة األيفل/

مىل األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  املمثتتتتتل 
التتتتتدائم إلستتتتت انيا لتتتتتدى األمتتتتتم 

 (S/2015/749املتحدة )

مرتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتتت    72معتتتتتتتدَّ
 )ز(ايفلتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتوا  

(S/2015/774) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  86
 )ح(معوا  

املتتتديةة التوفي يتتتة هليئتتتة األمتتتم 
املتحدة لدمةأة، يفممثدتال مت  
فةيتتتتتتتتتتتتتتتق املوظمتتتتتتتتتتتتتتتات غتتتتتتتتتتتتتتت  
احلكوميتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتل امل تتتتتتتتتتي 
ابملتتتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتت ، 
يفممثدتتتتتتتتة متتتتتتتت  املوظمتتتتتتتتة غتتتتتتتت  

صتتتتتتتتوت املتتتتتتتتةأة ”احلكوميتتتتتتتتة 
، يفاملسترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة “الدي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

الةئيستتتتتتتتية لرتتتتتتتتؤيفل املستتتتتتتتائل 
األيفريف يتتتتتة اجلوستتتتانية لدتتتتدائةة 

لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة، يفامل  وثتتتة 

األمتتتتني ال تتتتام، 
يفمجيتتع أمعتتاء 

، )ط(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتدموا   83 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 )ي(37 ابملااة

 (2015) 2242العةار 
15-0-0 
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
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https://undocs.org/ar/S/2015/243
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https://undocs.org/ar/S/2015/716
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https://undocs.org/ar/S/2015/774
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتال  
 37ابملااة 

 39 التتتتدموات ممتتتتال  ابملتتتتااة
 املتكدمول يفغ ذا

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

اخلاصتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتةئيس ا حتتتتتتتتتتتتاا        
األفةيعتتتتتتتي، يف ئتتتتتتتتب األمتتتتتتتتني 
ال تتتتتام ملوظمتتتتتة حدتتتتتف لتتتتتال 
األقدستتتتي، يفاملةانتتتتب التتتتتدائم 
متتتتت  جام تتتتتة التتتتتديفل ال ة يتتتتتة 
لدى األمتم املتحتدة، يفرئتيس 
ايتتوال األمتتني ال تتام املستتامد 
ملوظمتتتتتتة التتتتتتتديفل األمةيكيتتتتتتتة، 
يفك تتتتت ة مسترتتتتتاري الرتتتتتتؤيفل 

ية يف موظمتتتتة األمتتتت  اجلوستتتتان
يفالت تتايفل يف أيفريفاب، يفاملةانتتب 
 الدائم م  الكةسي الةسويل

        
ال، يفالربازيتل، يفالرب غتال، مس انيا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفمكواايفر، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة يتة املتحتدة، يفمنديفنيستيا، يفأيفريفغتواي، يفأيةلوتدا، يفمي اليتا، يفابكستت )أ( 

ي يف ةيوستي ، يفستةي  نكتا، يفستدوفيويا، يف دجيكا، يفال وستوة يفاهلةستك، يف ةكيتا، يف ةيويتداا يف وابغتو، يفاجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، يفجوتوب أفةيعيتا، يفستال  توم
يك، يفميا تتتار، يفالستتتواال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفصتتتة يا، يفغوا يمتتتا ، يففييتتتت  م، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يفكولوم يتتتا، يفليدتورتتتتاي ، يفمتتتاليلاي، يفاملغتتتةب، يفاملكستتت

 يف مي يا، يفالومسا، يفني ال، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفالياابل. 
 يفزيةهتا لددفاع الوقي.مكواايفر مثَّدت  )ب( 
يةلوتتتتدا، يفمي اليتتتتا، أذر يجتتتتال، يفمستتتت انيا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأفغانستتتتتال، يفأملانيتتتتا، يفاإلمتتتتارات ال ة يتتتتة املتحتتتتدة، يفمنديفنيستتتتيا، يفأيفريفغتتتتواي، يفأيفكةانيتتتتا، يفأ )أ( 

، يف ةكيا، يفجامايكا، يفاجللائة، يفاجلمهورية التريكية، يفاجلمهوريتة يفابكستال، يفالربازيل، يفالرب غال، يف دجيكا، يف وريفندي، يفال وسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يفاتيدود
تال، يفكةيفا يتا، ال ة ية السورية، يفزم ا وي، يفسدوفاكيا، يفالسواال، يفالسويد، يفسويسةا، يفال ةاق، يفغوا يما ، يففيجي، يففييتت  م، يفنتربص، يفن تة، يفكازاخست

 ، يفاملكسيك، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل.يفكودا، يفكولوم يا، يفليدتورتاي ، يفماليلاي، يفمصة، يفاملغةب
ثتتل زم تتا وي ابستتم مثَّدتتت مستتتونيا يفزيةهُتتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة، التتيت  كد متتت أيعتتا  ابستتم   فيتتا. يف كدَّتتم ممثتتل الومستتا ابستتم شتت كة األمتت  ال رتتةيو يف كدَّتتم مم )ا( 

 اجلمامة اإل ائية لدجووب األفةيعي.
يفأيةلوتتتدا، يفمي اليتتتا،  أذر يجتتتال، يفاألرجوتتتتني، يفأستتترتاليا، يفمستتتةائيل، يفأفغانستتتتال، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة، يفمنديفنيستتتيا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا،  )ه( 

، يفمجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة، يفريفانتتدا، يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف ولوتتدا، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يفاجللائتتة، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة كتتوراي
ا، يفكوستتاريكا، يفزم ا وي، يفالسدفاايفر، يفستدوفيويا، يفالستواال، يفالستويد، يفسويستةا، يفال تةاق، يفغوا يمتا ، يففييتت  م، يفن تة، يفكازاخستتال، يفكةيفا يتا، يفكوتد

 يفني ال، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل. يفكولوم يا، يفكيويا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليدتورتاي ، يفمصة، يفاملغةب، يفاملكسيك،
ل كوتتدا يفزيتتة الديفلتتة مثَّتتل  دجيكتتا  ئتتب رئتتيس يفزرائهتتا يفيفزيةذتتا لدت تتايفل اإل تتائي يفاخل تتة الةنميتتة يفا  صتتا ت الستتدكية يفالالستتدكية يفاخلتتدمات الربيديتتة، يفمثَّتت )يف( 

 لدرؤيفل اخلارجية يفالعوصدية.
ا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة ية املتحدة، يفأنديفرا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيتا، يفأيةلوتد األرجوتني، يفاألرال، يفمس انيا، )ز( 

يفاجلمهورية الترتيكية، ، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف وما، يفال وسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يف  يف، يفاتيدود، يف ونس، يفجامايكا، يفاجللائة
 يا، يفغوا يمتا ، يفاجلمهورية الديفميويكية، يفجورجيا، يفالتدا ةك، يفريفمانيتا، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفالستوغال، يفالستويد، يفسويستةا، يفست اليول، يفشتيدي، يفصتة 

، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يفكوستتتاريكا، يفالكونغتتو، يف  فيتتا، ال وليفاريتتة(، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، يفكازاخستتتال -يفغيويتتا ا ستتتوائية، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة 
لومستتا، يفنيوزيدوتتدا، يفل وتتال، يفلكستتمربغ، يفليتترباي، يفليتوانيتتا، يفليدتورتتتاي ، يفمتتاليلاي، يفمصتتة، يفاملغتتةب، يفاملمدكتتة املتحتتدة، يفمو كتتو، يف مي يتتا، يفالوتتةيفي ، يفا

 يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل.
يستيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، أذر يجتال، يفاألرجوتتتني، يفأرميويتتا، يفأسترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتة املتحتتدة، يفأنتتديفرا، يفمنديفن )ح( 

يف دجيكتتتا، يف تتتوغالاي ، يف ومتتتا، يف و ستتتوا ،  اإلستتتالمية(، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفابراغتتتواي، يفابكستتتتال، يفالربازيتتتل، يفالرب غتتتال، -يفميتتتةال )مجهوريتتتة 
هوريتة  ولانيتا املتحتدة، يفال وسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يف  يف، يفاتيدود، يف ةكيا، يف ةيويداا يف وابغتو، يف تونس، يفاجل تل األستوا، يفاجللائتة، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفمج

يفريفمانيا، يفزم ا وي، يفسةي  نكا، يفالسدفاايفر، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسوغال، يفاجلمهورية الديفميويكية، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفالدا ةك، يفريفاندا، 
ال، يفكةيفا يتتا، يفالستتواال، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفصتتة يا، يفال تتةاق، يفغتتا ول، يفغام يتتا، يفغوا يمتتا ، يفالفد تتني، يففودوتتدا، يففييتتت  م، يفنتتربص، يفن تتة، يفكازاخستتت

كستمربغ، يفليترباي، يفلي يتا، يفليدتورتتاي ، يفمصتة، يفاملغتةب، يفاملكستيك، يفمو كتو، يفميا تار، يف مي يتا، يفالوتةيفي ، يفكودا، يفكوستاريكا، يفكولوم يتا، يف  فيتا، يفل
 يفالومسا، يفني ال، يفاهلود، يفذوديفراس، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل.
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رؤيفل التومية الديفليةو يفمثَّدت أنغو  يفزيةة شؤيفل األسةة يفالوهتوت ابملتةأةو يفمثَّدتت مثَّل مس انيا رئيس احلكومةو يفمثَّل املمدكة املتحدة يفكيل الوزارة الربملام ل )ط( 
 الو ايت املتحدة ممثدتها الدائمة يفمعو ماارة الةئيسو يفمثَّل شيدي  ئب الوزية يف اإلاارة الوقوية لرؤيفل املةأة.

 تتايفلو يفمثَّتتل مصتتة يفالستتدفاايفر يفزيةااتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتةو يفمثَّتتل الستتوغال يفزيةذتتا لدرتتتؤيفل مثَّدتتت  مي يتتا  ئ تتة رئتتيس التتوزراء يفيفزيتتةة ال النتتات الديفليتتة يفالت )ي( 
زيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتتةو اخلارجيتة يفشتؤيفل الستوغاليني يف اخلتارأو يفمثَّتل الغتا ول يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالفةنكوفونيتة يفالتكامتل اإلنديمتيو يفمثَّتل أيفكةانيتا يف 

دمستتايفاة ا جتماميتتةو يفمثَّدتتت اجلمهوريتتة الديفميويكيتتة يفزيةهتتتا لرتتؤيفل املتتةأةو يفمثَّدتتت أنتتديفرا يفزيةهتتتا لدصتتحة يفالرتتؤيفل ا جتماميتتة يفمثَّدتتت مستتةائيل يفزيةهتتتا ل
يفزيتتةة الديفلتتة  دتتت الوتتةيفي يفال متتلو يفمثَّدتتت اجللائتتة يفزيةهُتتتا لدتعتتام  التتوقي يفاألستتةة يفنعتتااي املتتةأةو يفمثَّدتتت الفد تتني املسترتتارة الةائستتية ل مديتتة الستتالمو يفمثَّ 

ئ تتة يفزيةذتتا لدرتتؤيفل لدرتتؤيفل اخلارجيتتةو يفمثَّتتل سويستتةا يفزيتتة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتةو يفمثَّتتل كولوم يتتا  وائتتب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتةو يفمثَّدتتت ستتدوفيويا  
ذولودا  ئ ة يفزيةذا لدرتؤيفل اخلارجيتةو يفمثَّدتت األرجوتتني  اخلارجيةو يفمثَّدت مجهورية  ولانيا املتحدة  ئ ة يفزية التومية اجملتم ية يفشؤيفل املةأة يفال فلو يفمثَّدت

 يفكيدة يفزارة الرؤيفل اخلارجية. يفمل يُدل ممثدو  و سوا  يفزم ا وي يفلي يا   يا ت.
  

 2اجلديفل 
 األحكام ذات الصلة ابملرأة والسالم واألمن، حسب املوضوع وبند جدول األعمال

 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
   مشاركة املرأة يف منع نشوب النزاعات وحلها    

األحكررررررام اخلاصررررررة ببلرررررردان 
 ومناطق بعينها

 الفعةة األيفىل S/PRST/2014/11 احلالة يف أفغانستال
 44 (2014) 2145العةار  
 14 (2015) 2210العةار  

 الفعةة األيفىل S/PRST/2014/25 أفةيعيا مو عة يفسط 
 الفعةة الثالثة S/PRST/2014/28 احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 ‘4’ )ب( 30 (2014) 2149العةار   
 ‘4’ )ب( 32 (2015) 2217العةار   
 )أ( 9 (2015) 2211العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 14 (2015) 2243العةار  املسالة املت دعة هباييت 
 الفعةة السا  ة S/PRST/2014/2 احلالة يف مايل 
 23 (2015) 2227العةار   
 33 (2015) 2232العةار  احلالة يف الصومال 
 20 (2014) 2155العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 24 (2014) 2173العةار   
 22 (2014) 2187العةار   
 26 (2015) 2223العةار   
 33 (2015) 2241العةار   
 31 (2015) 2252العةار   
 2 (2014) 2190العةار  يف ليرباياحلالة  
 2 (2015) 2239العةار   

https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/11
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2243%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 18 (2014) 2171العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني املسائل املواضيعية    
 19 (2014) 2171العةار   
  S/PRST/2015/3 الفعةة اخلامسة 
 الفعةة احلااية مرةة S/PRST/2015/2 السالم   د انتهاء الولاع  واء 
  S/PRST/2015/2 الفعةة الةا  ة مرةة 
 الفعةة الثالثة S/PRST/2014/21 املةأة يفالسالم يفاألم  
 1 (2015) 2242العةار   
 13 (2015) 2242العةار   

   التزامات األطراف احملدَّدة واملقيدة إبطار زمين ملكافحة العنف اجلنسي
األحكررررررام اخلاصررررررة ببلرررررردان 

 ومناطق بعينها
 15 (2014) 2149العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

 24 (2014) 2173العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 23 (2015) 2223العةار   
 24 (2015) 2228العةار   
 28 (2015) 2241العةار   

   رصد العنف اجلنسي املرتبط ابلنزاع وحتليله واإلبالغ عنه
األحكررررررام اخلاصررررررة ببلرررررردان 

 ومناطق بعينها
 ‘2’)ه(  30 (2014) 2149العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

 ‘2’)ه(  32 (2015) 2217العةار  
 ‘3’ )أ( 4 (2014) 2147العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 ‘1’)ه(  10 (2014) 2190العةار  احلالة يف ليرباي 
 ‘6’ )أ( 13 (2014) 2164العةار  احلالة يف مايل 
 ‘2’)ه(  14 (2015) 2227العةار   
 ‘2’ )ب( 4 (2014) 2155العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 ‘2’ )ب( 4 (2014) 2187العةار   
 ‘2’ )ب( 4 (2015) 2223العةار   
 24 (2015) 2228العةار   
 ‘2’ )ب( 4 (2015) 2241العةار   
 ‘2’ )ب( 8 (2015) 2252العةار   

   املستشارون لشؤون محاية املرأة واملستشارون للشؤون اجلنسانية
األحكررررررام اخلاصررررررة ببلرررررردان 

 ومناطق بعينها
 10 (2014) 2134العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

 ‘2’ )أ( 30 (2014) 2149العةار  

https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 35 (2014) 2149العةار       
 ‘2’ )أ( 32 (2015) 2217العةار   
 ‘3’ )أ( 4 (2014) 2147العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 27 (2014) 2147العةار   
 )أ( 9 (2015) 2211العةار   
 10 (2015) 2211العةار   
 )ه( 3 (2015) 2203العةار   يسايف -احلالة يف غيويا  
 ‘3’ )أ( 13 (2014) 2164العةار  احلالة يف مايل 
 ‘3’ )ا( 14 (2015) 2227العةار   
 ‘1’ )ا( 1 (2014) 2158العةار  احلالة يف الصومال 
 ‘2’ )ا( 1 (2014) 2158العةار   
 ‘1’ )أ( 4 (2014) 2155العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 24 (2014) 2173العةار   
 ‘1’ )أ( 4 (2014) 2187العةار   
 ‘1’ )أ( 4 (2015) 2223العةار   
 24 (2015) 2228العةار   
 ‘1’ )أ( 4 (2015) 2241العةار   
 ‘1’ )أ( 8 (2015) 2252العةار   

 7 (2015) 2242العةار  املةأة يفالسالم يفاألم  املسائل املواضيعية
   التدابري املتخذة ضد مرتكيب العنف اجلنسي

األحكررررررام اخلاصررررررة ببلرررررردان 
 ومناطق بعينها

 43 (2015) 2210العةار  احلالة يف أفغانستال
 ‘2’)ه(  32 (2015) 2217العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

 )ز( 19 (2015) 2226العةار  احلالة يف كوت ايفوار 
 15 (2015) 2198العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 34 (2014) 2182العةار  احلالة يف الصومال 
 21 (2014) 2187العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 24 (2015) 2228العةار   
 8 (2014) 2190العةار  احلالة يف ليرباي 
 ‘2’)ه(  10 (2014) 2190العةار   
 8 (2015) 2239العةار   
 14 (2015) 2259العةار  احلالة يف لي يا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 الفعةة السا  ة S/PRST/2014/21 املةأة يفالسالم يفاألم  املسائل املواضيعية    
 6 (2015) 2242العةار   
 14 (2015) 2242العةار   

   مراعاة املنظور اجلنساين/التحليل اجلنساينتعميم 
األحكررررررام اخلاصررررررة ببلرررررردان 

 ومناطق بعينها
 26 (2015) 2210العةار  احلالة يف أفغانستال

 35 (2014) 2149العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
 27 (2014) 2147العةار  احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 )أ( 9 (2015) 2211العةار   
 10 (2015) 2211العةار   
 ‘1’ 43 (2015) 2211العةار   
 )ز( 1 (2014) 2157العةار   يسايف -غيويا احلالة يف  
 )ز( 1 (2014) 2186العةار   
 )ه( 3 (2015) 2203العةار   
 15 (2014) 2164العةار  يف مايلاحلالة  
 23 (2015) 2227العةار   
 22 (2014) 2187العةار  األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال عارية  
 12 (2015) 2241العةار   
 14 (2015) 2252العةار   

 18 (2014) 2171العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني املسائل املواضيعية
  S/PRST/2015/3 الفعةة السا  ة 
 الفعةة احلااية مرةة S/PRST/2015/2  واء السالم   د انتهاء الولاع 
 الفعةة اخلامسة S/PRST/2015/26 ممديات األمم املتحدة حلفظ السالم 
  S/PRST/2015/26 الفعةة السااسة 
 الفعةة اخلامسة S/PRST/2014/21 املةأة يفالسالم يفاألم  
 )ب( 5 (2015) 2242العةار   
 7 (2015) 2242العةار   
 12 (2015) 2242العةار   
 16 (2015) 2242العةار   

  
  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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 من جراء األعمال اإلرهابية األخطار اليت هتد ِّد السالم واألمن الدوليني - 32
جدسة  15خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   

األخ ار اليت هتد ِّا السالم يفاألم  التديفليني مت  ”  ت دق ابل ود امل وول
يفثتال  جدستتات  (91)متؤ ة نمتتة، مت   يوهتتا “جتةاء األممتال اإلرذا يتتة
. يفاختتتت  اجملدتتتس  ستتت ة نتتتةارات، موهتتتا ستتت  ة (92)أختتتةى رفي تتتة املستتتتوى

، يفأصتدر (93)نةارات مبوجب الفصتل الستا ع مت  ميثتاق األمتم املتحتدة
 مخسة  يا ت رائسية.

اجملدتتتتس مدتتتتى األخ تتتتار التتتتيت يفختتتتالل  دتتتتك اجلدستتتتات، ركتتتتل  
، (94)مدتتى فتتو متلايتتد اجلمامتتات اإلرذا يتتة، مثتتل  وكتتو حتتةام  رتتكدها

، يفك لك (95)يف وظيم الديفلة اإلسالمية يف ال ةاق يفالرام يفج هة الوصةة
. يفمبوجتتتتب متتتتدا متتتتت  (96) لايتتتتد متتتتدا املعتتتتا دني اإلرذتتتتتا يني األجانتتتتب

__________ 

جدستتة م عتتواة مدتتى مستتتوى رؤستتاء التتديفل أيف احلكومتتات يفيرتتار مليهتتا  (91) 
 (.S/PV.7272صةاحة ابسم مؤ ة نمة )انظة 

 .S/PV.7587يف  S/PV.7453يف  S/PV.7316انظة  (92) 
الفصل لالقالع مدى املليد م  امل دومات م  العةارات املتَّد ة مبوجب  (93) 

 السا ع م  امليثاق، انظة اجللء السا ع.

 .S/PV.7492يف  S/PV.7421يف  S/PV.7362انظة  (94) 
 .S/PV.7544يف  S/PV.7379يف  S/PV.7226انظة  (95) 
 .S/PV.7453يف  S/PV.7316يف  S/PV.7272يف  S/PV.7242انظة  (96) 

ة ملكافحتتتتتتة العتتتتتتةارات، متتتتتتلَّز جمدتتتتتتس األمتتتتتت  أنظمتتتتتتة اجلتتتتتتلاءات العائمتتتتتت
اإلرذتتتتاب، حيتتتتث أيفىل أايتتتتة لونتتتتف  ويتتتتل اإلرذتتتتا يني، مبتتتتا يف ذلتتتتك 
التمويتتتل املتتتتاي متتت  جتتتتارة التتتوفط غتتت  املرتتتةيفمة، يفمتتتدفومات الفديتتتة، 
يفهتةيتتتتب التتتترتا  الثعتتتتايف ال ةانتتتتي يفالستتتتوري. يفالتتتتديفل األمعتتتتاء مدلمتتتتة 
مبوجتب  دتتك العتتةارات  ت ليتتل التتتدا   الةاميتتة مىل موتتع اختتول املعتتا دني 
اإلرذتتا يني األجانتتب يفاألفتتةاا املدرجتتة أمستتاؤذم يف نائمتتة اجلتتلاءات مىل 

 .(97)أراضيها أيف ال  ور موها
يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، نام اجملدس مة ني  تمديد يف ية  

. (98)مكتتتب أمتتني املظتتامل يفيف يتتة فةيتتق التتدمم التحديدتتي يفرصتتد اجلتتلاءات
 ديتتتتتد يف يتتتتتيت ذتتتتت ي   (2015) 2253يفنتتتتتةر اجملدتتتتتس مبوجتتتتتب نتتتتتةاره 

 .2019شهةا ، حز كانول األيفل/ايسمرب  24الكيانني ملدة 
__________ 

لالقتتتتالع مدتتتتى م دومتتتتات متتتت  جلوتتتتة اجلتتتتلاءات امل ويتتتتة  توظتتتتيم العامتتتتدة  (97) 
 ابء.-اجللء التاسع، العسم األيفليفحةكة قال ال، انظة 

. لالقتتتتتتالع مدتتتتتتى (2015) 2253يفالعتتتتتتةار  (2014) 2161العتتتتتتةار  (98) 
ء التاستتتع، م دومتتتات متتت  مكتتتتب أمتتتني املظتتتامل يففةيتتتق الةصتتتد، انظتتتة اجلتتتل 

 1267الدجوتتتتة ال امدتتتتة مبوجتتتتب العتتتتةارات ”ابء، امل وتتتتول -العستتتم األيفل
 رتتتتتتتتتتتتتتتال  وظتتتتتتتتتتتتتتتيم  (2015) 2253يف  (2011) 1989يف  (1999)

الديفلة اإلسالمية يف ال ةاق يفالرتام )اامت ( يف وظتيم العامتدة يفمتا يتة  ط 
 .“هبما م  أفةاا يفمجامات يفمؤسسات يفكيا ت

 
 اجللسات: األخطار اليت هتد ِّد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7101 

كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  27
 2014يواية 

م متتتتتت    مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
األرال، أستتتتتترتاليا، ريفانتتتتتتدا، 
فةنسا، لكسمربغ، ليتوانيا، 
املمدكتتة املتحتتدة، نيجتت اي، 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2014/38) 

 (2014) 2133العةار    
15-0-0 

S/PV.7198 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  17

2014 

م متتتتتت    مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا، فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
لكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمربغ، ليتوانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
املمدكة املتحتدة، التو ايت 

 ( S/2014/409املتحدة )

 (2014) 2160العةار    
)املتَّدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

م متتتتتت     مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا، 

لكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمربغ، ليتوانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
املمدكة املتحتدة، التو ايت 

 (S/2014/408املتحدة )

 (2014) 2161العةار    
)املتَّدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(
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https://undocs.org/ar/S/PV.7587
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https://undocs.org/ar/S/PV.7421
https://undocs.org/ar/S/PV.7492
https://undocs.org/ar/S/PV.7226
https://undocs.org/ar/S/PV.7379
https://undocs.org/ar/S/PV.7544
https://undocs.org/ar/S/PV.7242
https://undocs.org/ar/S/PV.7272
https://undocs.org/ar/S/PV.7316
https://undocs.org/ar/S/PV.7453
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7101
https://undocs.org/ar/S/PV.7101
https://undocs.org/ar/S/2014/38
https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7198
https://undocs.org/ar/S/PV.7198
https://undocs.org/ar/S/2014/409
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/408
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7226 

 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  28
2014 

     S/PRST/2014/14 

S/PV.7242 
آب/أغستتتتتتتتت س  15

2014 

م متتتتتت    مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
األرال، يفأستترتاليا، يف رتتاا، 

يفريفانتتتتدا، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي، 
يفشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي، فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
يفلكستتتتتتتتتتتتتمربغ، يفليتوانيتتتتتتتتتتتتتا، 
يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة، 
يفنيجتتتتتتتتتتتتتتتتت اي، يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2014/589املتحدة )

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاق، 
يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ة ية السورية

 ستتتتتتت ة أمعتتتتتتتاء يف  
، يفال ةاق، )أ(اجملدس

يفاجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة 
 السورية

 (2014) 2170العةار 
)املتَّدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7272 
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  24

2014 

 املعا دول اإلرذا يول األجانب
 أيدتتتتتتتول/ 3رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتتة  2014ستتتتتتتتت تمرب 
مىل األمني ال ام م  املمثتل 
التتتتتتدائم لدتتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة 
األمةيكيتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتم 

 (S/2014/648املتحدة )

م متتتتتت   مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
 )ب(ايفلتتتتتتتتتتتتة أمعتتتتتتتتتتتتاء 104

(S/2014/688) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  95
 )أ(معوا  

رئتتتتتتتتتتتتيس اجملدتتتتتتتتتتتتس 
األيفريف ، يفيفزيتتتتتتتتتتتتتة 
الديفلتتتتتتتة لدكةستتتتتتتي 

 الةسويل

األمني ال تام، يفمجيتع 
، )ا(أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس

متتدموا  ممتتال  30يف 
، )ه(37ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااة 

 39ممال ابملااة يفمجيتتتتتتتتتتتتع املتتتتتتتتتتتتدمو ي  

 (2014) 2178العةار 
)املتَّدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7316 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  19

 2014نوفمرب 

الت ايفل الديفيل يف مكافحة 
اإلرذتتتاب يفالت تتتةف املعتتترتل 

 ابل وف
 رتتتتتتتةي   4رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

 2014نوفمرب الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/
موجهتتتتتتة مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام 
متت  املمثتتل التتدائم ألستترتاليا 
لتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2014/787) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  49 
 )يف(معوا  

رئيس يففد ا حتاا 
األيفريف  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى 

 األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفليتوانيتتتتتتتتا ) صتتتتتتتتفتها 
رئيستتتتتتتتتتتتتتتتتة الدجوتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املوراة ممال ابلعتةار 

1373 (2001) 
 رتتتتتتتتتتتتال مكافحتتتتتتتتتتتتتة 
اإلرذاب(، يفأسترتاليا 
) صتتتتتتتتتتتتفتها رئيستتتتتتتتتتتتة 
الدجوتتتتتتتتتتتتتتتة ال امدتتتتتتتتتتتتتتتتة 
مبوجتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتةاري  

1267 (1999) 
 (2011) 1989 يف

 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  وظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم 
العامتتتتدة يفمتتتتا يتتتتة  ط 
 تتتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتتتت  أفتتتتتتتتتتتتتتةاا 
يفكيتتتتتتتتتتا ت، يفمجيتتتتتتتتتتع 

، )ز(أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس
مدموا  ممالء  46يف 

 ،)ح( 37ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااة 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

 األيفريف  ا حتاا

S/PRST/2014/23 

S/PV.7362 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  19

 2015يواية 

     S/PRST/2015/4 

S/PV.7379 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  12

2015 

م متتتتتت    مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
 )ط(ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   56
(S/2015/100) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  42
 )ي(معوا  

ستتتتتتتتتتتة أمعتتتتتتتتتتاء يف  
 )ك(اجملدس

 (2015) 2199العةار 
)املتَّدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7421 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  30

2015 

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص    
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام 
يفرئتتتتتتتتتتيس مكتتتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة 

، )ل(لغتتتتتةب أفةيعيتتتتتا

  مجيع املدمو ي 
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/14
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/14
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https://undocs.org/ar/S/2014/589
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7272
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https://undocs.org/ar/S/2014/688
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7316
https://undocs.org/ar/S/PV.7316
https://undocs.org/ar/S/2014/787
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

مستتتتتتامدة األمتتتتتتتني        
ال تتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتانية يف ئ تتتتتتتة 
موستتتق اإلغاثتتتتة يف 
 حا ت ال وارئ

S/PV.7453 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  29

2015 

 املعا دول اإلرذا يول األجانب 
أاير/متتايو  8رستتالة مؤرختتة 

موجهتة مىل األمتتني  2015
ال تتتتام متتتت  املمثدتتتتة الدائمتتتتة 
لديتوانيتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتم 

 ( S/2015/324املتحدة )
 أاير/ 13رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتة مىل  2015متتتتتتايو 
رئيستتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتت  متتتتت  
رئيستتتتة جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتت  
املورتتتتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 

 رتتتتتتتتتتال  (2001) 1373
مكافحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اإلرذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

(S/2015/338) 

األمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام   
لدموظمتتتتة الديفليتتتتة 

 لدرةقة اجلوائية

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفنيوزيدوتتتتتتدا ) صتتتتتتفتها 
رئيستتة الدجوتتة ال امدتتة 
مبوجتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتةاري  

1267 (1999) 
 1989 يف
(، يفليتوانيتتتا (2011)

) صتتتتتتتتتتتتتفتها رئيستتتتتتتتتتتتتة 
الدجوتتة املورتتاة ممتتال 

 1373ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(، يفمجيتتتتتتتتع (2001)

، )م(أمعتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتس
يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
لدموظمتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتة 

 لدرةقة اجلوائية

S/PRST/2015/11 

 أاير/ 19رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة  
موجهتتتتتتتتة مىل  2015متتتتتتتتايو 

رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس األمتتتتتت  متتتتتت  
رئتتتتتيس جلوتتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتت  
ال امدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 

 (1999) 1267 العتتتتتةاري 
 رتتال  (2011) 1989 يف

 وظتتتتيم العامتتتتدة يفمتتتتا يتتتتة  ط 
 تتتتتتتتتت متتتتتتتتت  أفتتتتتتتتتةاا يفكيتتتتتتتتتا ت 

(S/2015/358) 

     

S/PV.7492 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  28

2015 

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد يف     
 اجملدس ) راا(

S/PRST/2015/14 

S/PV.7544 
 رتتتتتتتتتتةي  األيفل/  27

 2015أكتو ة 

نيوزيدوتتتتتتتدا ) صتتتتتتتفتها     
رئيستتتتتتتتتتتتتتتتتة الدجوتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املوراة ممال ابلعتةار 

1267 (1999) 
 1989يفالعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

(2011)) 

 

S/PV.7565 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  20

 2015نوفمرب 

م متتتتتت    مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
 (S/2015/890فةنسا )

معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  يف  13   
 )ل(اجملدس

 (2015) 2249العةار 
15-0-0 

S/PV.7587 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  17

 2015ايسمرب 

م متتتتتت    مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
 )س(ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا   68
(S/2015/972) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  55
 )ع(معوا  

رئتيس فةنتة ال متتل 
امل ويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ابإلجةاءات املالية

األمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء 

، يفرئتيس )ف(اجملدس
فةنتتتة ال متتتل امل ويتتتة 
 ابإلجةاءات املالية

 (2015) 2253العةار 
)املتَّدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

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

الدموات ممتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7590 

كتتتتتتتتتانول األيفل/  21
 2015ايسمرب 

م متتتتتت    مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
مستتتتت انيا، أنغتتتتتو ، ليتوانيتتتتتا، 
نيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2015/995املتحدة )

 (2015) 2255العةار    
)املتَّدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(
 

 ا حتاا الةيفسي، يفاألرال، يفأسرتاليا، يف راا، يفشيدي، يفالصني، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة.  )أ( 
ة يتتتتة املتحتتتتدة، يفأنتتتتديفرا، أذر يجتتتتال، يفاألرال، يفأرميويتتتتا، يفمريتتتترتاي، يفمستتتت انيا، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأفغانستتتتتال، يفأل انيتتتتا، يفأملانيتتتتا، يفاإلمتتتتارات ال  )ب( 

 حتتتةي ، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يفمنديفنيستتتيا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفاب تتتوا غيويتتتا اجلديتتتدة، يفابراغتتتواي، يفاب يف، يفال
املتحتدة، يف وغتو، يف ونغتا، يف و سوا ، يف وركيوا فاسو، يفال وسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يف ةكيا، يف ةيويداا يف وابغو، يف راا، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية  ولانيتا 

يوغوستالفية ستا عا ، يفمجهوريتة مولتديففا، يفجورجيتا، يفالتدا ةك، يفريفانتدا، يفريفمانيتا، يفجامايكا، يفاجل تل األستوا، يفاجللائتة، يفمجهوريتة كتوراي، يفمجهوريتة معتديفنيا ال
ممتتال، يفستتاموا، يفستتال متتاريوو، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفستتوغافورة، يفالستتوغال، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفسيرتتيل، يفشتتيدي، يفصتتة يا، يفالصتتومال، يفال تتةاق، يف 

ص، يفن تتة، يفكتتا و فتت اي، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتدا، يفكتتوت ايفتتوار، يفكولوم يتتا، يفالكويتتت، يفكيويتتا، يفغيويتا، يففتتانوا و، يففةنستتا، يفالفد تتني، يففودوتتدا، يفنترب 
ة، يفاملمدكتة املتحتدة، يف  فيا، يفل وال، يفلكسمربغ، يفلي يا، يفليتوانيتا، يفليدتورتتاي ، يفليستو و، يفمال تة، يفمتاليلاي، يفمصتة، يفاملغتةب، يفاملمدكتة ال ة يتة الست واي

املوحدة(، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفني ال، يفالويجة، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالتو ايت املتحتدة،  -و، يفميكةيفنيلاي )يف ايت يفموريتانيا، يفمو ك
 يفالياابل، يفاليم ، يفاليو ل. 

يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأنتتديفرا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفريفغتتواي،  أذر يجتتال، يفأرميويتتا، يفمريتترتاي، يفمستت انيا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأفغانستتتال، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، )أ( 
غتاراي، يف و ستوا ، يف وركيوتا يفأيفكةانيا، يفأيةلودا، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفاب وا غيويا اجلديدة، يفابراغواي، يفابكستال، يفاب يف، يفال حةي ، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف د

يويداا يف وابغو، يفاجلمهورية التريكية، يف وغو، يف ونغا، يفجامايكتا، يفاجل تل األستوا، يفاجللائتة، يفمجهوريتة  ولانيتا فاسو، يفال وسوة يفاهلةسك، يف ولودا، يف ةكيا، يف ة 
اموا، يفستتال متتاريوو، املتحتتدة، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا ، يفمجهوريتتة مولتتديففا، يفجورجيتتا، يفالتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستت

كتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفستتوغافورة، يفالستتوغال، يفالستتويد، يفسويستتتةا، يفسيرتتيل، يفصتتة يا، يفالصتتومال، يفال تتةاق، يفممتتال، يفغيويتتا، يففتتتانوا و، يفستتةي  ن
يفلي يتتا،  ل وتتال،يفالفد تتني، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، يفكتتا و فتت اي، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يفكتتوت ايفتتوار، يفكولوم يتتا، يفالكويتتت، يفكيويتتا، يف  فيتتا، يف 

املوحتدة(، يفالوتةيفي ،  -يفليدتورتاي ، يفليسو و، يفمال ة، يفماليلاي، يفمصة، يفاملغةب، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفموريتانيا، يفمو كو، يفميكةيفنيلاي )يف ايت 
 يفالومسا، يفالويجة، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليم ، اليو ل. 

مثَّتل مدتك األرجوتني، يف راا، يفشيدي، يففةنسا، يفليتوانيا، يفنيج اي، مجهورية كوراي، يفريفاندا، يفالو ايت املتحدة )رئيسة جمدس األم (  دتداهنمو يف مثَّل رؤساء  )ا( 
 دديهماو األرال  ددهو يفمثَّل رؤساء يفزراء أسرتاليا، يفلكسمربغ، يفاملمدكة املتحدة  دداهنمو يفمثَّل يفزيةا خارجية ا حتاا الةيفسي يفالصني  

جيكتا، يف ةيويتداا يف وابغتو، مثَّل رؤساء  دغاراي، يف ةكيا، يفكيويا، يفمجهوريتة معتديفنيا اليوغوستالفية ستا عا   الاذتمو يفمثَّتل أمت  ن تة  دتدهو يفمثَّتل رؤستاء يفزراء  د ()ه 
يفيفزيتة اخلارجيتةو يفمثَّتل مستتونيا، يفأل انيتا، يفاجللائتة، يفالستوغال يفال ةاق، يفكودا، يفاملغةب، يفالوةيفي ، يفذولودا  دداهنمو يفمثَّل صتة يا الوائتب األيفل لتةئيس التوزراء 

جارة يفالتوميتةو يفمل يُتدل يف  فيا يفزراؤذا لدرؤيفل اخلارجيةو يفمثَّل ابكستال مسترار رئيس الوزراء لام  العومي يفالرؤيفل اخلارجيةو يفمثَّدت الدا ةك يفزيةة الت
اي، يفمستتتةائيل، يفأفغانستتتتال، يفأملانيتتتا، يفأنتتتديفرا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا،   يتتتا ت ممثدتتتو كتتتل متتت  أذر يجتتتال، يفأرميويتتتا، يفمريتتترت 

يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمي اليتتا، يفاب تتوا غيويتتا اجلديتتدة، يفابراغتتواي، يفاب يف، يفال حتتةي ، يفالرب غتتال، يف و ستتوا ، يف وركيوتتا فاستتو، يفال وستتوة يفاهلةستتك، يف ولوتتدا، 
سدوفيويا، غا، يفجامايكا، يفاجل ل األسوا، يفمجهورية  ولانيا املتحدة، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا، يفريفمانيا، يفساموا، يفسال ماريوو، يفسدوفاكيا، يف يف وغو، يف ون

، يفكولوم يتتتا، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفسيرتتتيل، يفالصتتتومال، يفممتتتال، يفغيويتتتا، يففتتتانوا و، يفالفد تتتني، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفكتتتا و فتتت اي، يفكةيفا يتتتا، يفكتتتوت ايفتتتوار
املوحتدة(، يفالومستا،  -يفالكويت، يفل وال، يفلي يا، يفليدتورتاي ، يفليسو و، يفمال ة، يفاملمدكة ال ة ية الست واية، يفموريتانيتا، يفمو كتو، يفميكةيفنيتلاي )يف ايت 

 يفالويجة، يفذوغاراي، يفالياابل، يفاليم ، يفاليو ل. 
اإلستالمية(، يفمي اليتا، يفابكستتال، يفال حتةي ، يفالربازيتل ،  -ا، يفمنديفنيسيا، يفأيفغودا، يفأيفكةانيتا، يفميتةال )مجهوريتة مثيو يا، يفمس انيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملاني )يف( 

يفالدا ةك، يفريفمانيا،  يف دجيكا، يف وغالاي ، يف و سوا ، يف وريفندي، يف ةكيا، يفاجل ل األسوا، يفاجللائة، يفاجلمهورية ال ة ية السورية، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا،
يتتتا، يفكيويتتتا، ةي  نكتتتا، يفستتتدوفيويا، يفستتوغافورة، يفالصتتتومال، يفال تتتةاق، يفغوا يمتتتا ، يفن تتة، يفن غيلستتتتال، يفكازاخستتتتال، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتدا، يفكتتتواب، يفكولوم يفستت

 يفماليلاي، يفمصة، يفاملغةب، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليم . 
ذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة دتتت أستترتاليا يفزيةهتتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة )رئيستتة جمدتتس األمتت (و يفمثَّتتل األرجوتتتني يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفال  تتااةو يفمثَّتتل لكستتمربغ يفزية مثَّ  )ز( 

 يفال امليةو يفمثَّل ليتوانيا  ئب يفزية اخلارجية. يفاأليفريف يةو يفمثَّل ريفاندا يفزية الديفلة املكدَّف ابلت ايفلو يفمثَّل مجهورية كوراي  ئب يفزية الرؤيفل املت داة األقةاف 
املمدكتتة ال ة يتتة   كدتتم ممث تتل التتدا ةك ابستتم  دتتدال الرتتمال األيفريف و يف كدتتم ممث تتل مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية ابستتم حةكتتة  دتتدال متتدم ا فيتتازو يف كدتتم ممث تتل )ح( 

  وغالاي  يفالصومال   يا ت.الس واية ابسم موظمة الت ايفل اإلسالمي. يفمل يُدل ممثدو أيفغودا يف 

https://undocs.org/ar/S/PV.7590
https://undocs.org/ar/S/PV.7590
https://undocs.org/ar/S/2015/995
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
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يف ولوتتدا، يف تتيالريفس، يف ةكيتتا، ا حتتاا الةيفستتي، يفاألرال، يفأرميويتتا، يفمست انيا، يفأستترتاليا، يفأملانيتتا، يفأنغتتو ، يفآيستدودا، يفمي اليتتا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتاراي،  )ط( 
السورية، يفمجهورية كتوراي، يفالتدا ةك، يفريفمانيتا، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفالستويد، يف راا، يفاجلمهورية التريكية، يف ونس، يفاجل ل األسوا، يفاجلمهورية ال ة ية 

ال وليفاريتة(، يففودوتدا، يفنتربص، يفكازاخستتال، يفكةيفا يتا، يفكم توااي،  -يفشيدي، يفصة يا، يفالصتومال، يفالصتني، يفال تةاق، يففةنستا، يفالفد تني، يففوتليفيال )مجهوريتة 
مصتتتة، يفاملغتتتةب، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفالوتتتةيفي ، يفالومستتتا، يفنيجتتت اي، يفنيكتتتاراغوا، يفنيوزيدوتتتدا، يفذوغتتتاراي، يفذولوتتتدا، يفل وتتتال، يفلكستتتمربغ، يفمال تتتة، يفمتتتاليلاي، يف 

 يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل.
اجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يف تتتونس، يفاجل تتتل األستتتوا، أرميويتتتا، يفأستتترتاليا، يفأملانيتتتا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يف تتتيالريفس، يف ةكيتتتا، يف  )ي( 

لفد تتني، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفالتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفصتتة يا، يفالصتتومال، يفال تتةاق، يفا
 املغةب، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفنيكاراغوا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكم وااي، يفل وال، يفلكسمربغ، يفمال ة، يفمصة، يف 

 ا حتاا الةيفسي، يفاألرال، يفالصني، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة. )ك( 
 شارك املمثل اخلاص لامني ال ام يف ا جتماع م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  أ وجا. )ل( 
دوتدا املتدمي ال تام فيهتاو  راا يفزية الداخدية يفاألم  ال امو يفمثَّل ليتوانيتا )رئيستة جمدتس األمت ( يفزيتة اخلارجيتةو يفمثَّتل متاليلاي يفزيتة الداخديتةو يفمثَّتل نيوزيمثَّل  )م( 

حتدة األمتتني التتدائم يف يفزارة الداخديتتةو يفمثَّدتتت يفمثَّتل نيجتت اي األمتتني التتدائم يف يفزارة الداخديتةو يفمثَّتتل مستت انيا  ئتتب يفزيتتة األمت  التتداخديو يفمثَّتتل املمدكتتة املت
 الو ايت املتحدة يفزيةة األم  الداخدي.

ال وليفاريتتتتتتة(، يفليتوانيتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتة املتحتتتتتدة )رئيستتتتتتة  -ا حتتتتتتاا الةيفستتتتتتي، يفاألرال، يفمستتتتت انيا، يفأنغتتتتتتو ، يفشتتتتتيدي، يفالصتتتتتتني، يففةنستتتتتا، يففوتتتتتتليفيال )مجهوريتتتتتة  )ل( 
 يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة.األم (، يفنيج اي،  جمدس

يفمي اليتا، يفالرب غتال، يف دجيكتا، ا حتاا الةيفسي، يفاألرال، يفأرميويا، يفمس انيا، يفأسترتاليا، يفمستتونيا، يفمستةائيل، يفأل انيتا، يفأملانيتا، يفأنغتو ، يفأيةلوتدا، يفآيستدودا،  )س( 
الترتتيكية، يف وغتتو، يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة  يف دغتتاراي، يفال وستتوة يفاهلةستتك، يف ولوتتدا، يف تتيالريفس، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة

، يفال تتتةاق، معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا ، يفالتتتدا ةك، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفشتتتيدي، يفصتتتة يا، يفقاجيكستتتتال
يفاريتتة(، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يفكوستتتاريكا، يف  فيتتا، يفل وتتال، يفلكستتمربغ، ال ول -يففةنستتا، يفالفد تتني، يففوتتليفيال )مجهوريتتة 

 اي، يفنيكتتتاراغوا، يفليتوانيتتتا، يفليدتورتتتتاي ، يفمال تتتة، يفمتتتاليلاي، يفمصتتتة، يفاملغتتتةب، يفاملمدكتتتة ال ة يتتتة الستتت واية، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفالوتتتةيفي ، يفالومستتتا، يفنيجتتت
 وغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل.يفنيوزيدودا، يفذ

ستتتتوة يفاهلةستتتتك، يف ولوتتتتدا، أرميويتتتتا، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأل انيتتتتا، يفأملانيتتتتا، يفأيةلوتتتتدا، يفآيستتتتدودا، يفمي اليتتتتا، يفالرب غتتتتال، يف دجيكتتتتا، يف دغتتتتاراي، يفال و  )ع( 
ونس، يفاجل تل األستوا، يفاجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، يفمجهوريتة معتديفنيا اليوغوستالفية ستا عا ، يفالتدا ةك، يف يالريفس، يف ةكيا، يفاجلمهورية التريكية، يف وغو، يف 

اخستتتتال، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفصتتتة يا، يفقاجيكستتتتال، يفال تتتةاق، يفالفد تتتني، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفن تتتة، يفكاز 
ا، يف  فيتتتا، يفل وتتتال، يفلكستتتمربغ، يفليدتورتتتتاي ، يفمال تتتة، يفمصتتتة، يفاملغتتتةب، يفاملمدكتتتة ال ة يتتتة الستتت واية، يفالوتتتةيفي ، يفالومستتتا، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يفكوستتتتاريك

 يفنيكاراغوا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل.
يفمثَّل املمدكة املتحدة يفزية املاليتةو يفمثَّتل التو ايت املتحتدة )رئيستة جمدتس مثَّل األرال يفأنغو  يفشيدي يفزراؤذا لدماليةو يفمثَّل فةنسا يفزية املالية يفاحلساابت ال امةو  )ف( 

 انيا  ئب يفزية الرؤيفل اخلارجية.األم ( يفزية اخللانةو يفمثَّل مس انيا يفزية الرؤيفل ا نتصااية يفالعدرة التوافسيةو يفمثَّل ماليلاي يفزية املالية الثامو يفمثَّل ليتو 
 

 

 اإلحاطات اإلعالمية - 33
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، استمع جمدتس األمت  مىل مثتام  

 محاقات غ  مة   ة صةاحة أبي  ود حمدَّا م  ال ووا امل ةيفضة مديت.
محاقتتتات ” يفمعتتتدت أر تتتع جدستتتات يف مقتتتار ال وتتتد امل وتتتول 

و يف (99)“ممالميتة يعتتد ِّمها رؤستتاء اهليئتتات الفةميتة ات  تتة جملدتتس األمتت 
 دتتتتك اجلدستتتتات، نتتتتدمت رئيستتتتات يفرؤستتتتاء خمتدتتتتف الدجتتتتال يفاألفةنتتتتة 
ال امدتتتة امل ويتتتة ابجلتتتلاءات يفمكافحتتتة اإلرذتتتاب حملتتتة مامتتتة متتت  أممتتتال 
أجهلهتتتتتتا مىل اجملدتتتتتس، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك الت تتتتتايفل يف متتتتتا  تتتتتني الدجتتتتتال يف 

 تهديد املتوامي ال ي يرك ِّدت اإلرذاب. التصدي لد
__________ 

املصتتتتت دح احملايتتتتتتد  2015يستتتتتتددم جمدتتتتتس األمتتتتت  موتتتتتت  حليةال/يونيتتتتتت  (99) 
 .“رؤساء”موضا  م   “رئيسات يفرؤساء”جوسانيا  

محاقتتة ممالميتتة ”يفمعتتدت جدستتتال يف مقتتار ال وتتد امل وتتول  
، أقدتتع فيهتتا “يعتتد ِّمها التتةئيس احلتتايل ملوظمتتة األمتت  يفالت تتايفل يف أيفريفاب

الةئيس احلايل لدموظمة محاقة ممالمية اجملدس مدى أيفلوايت األم  يف 
ألزمتتتتات الواشتتتتئة يف ستتتتوية  دتتتك املوظمتتتتة يفأنرتتتت تها يف جمتتتتال ختفيتتتتف ا

الولامتتات التتيت قتتال أمتتدذا، يف  ايفهنتتا متتع األمتتم املتحتتدة،   ستتيما يف 
 جمال مكافحة اإلرذاب.

يفنتتتتتتتتتتتتدم رئتتتتتتتتتتتتيس حمكمتتتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتتتتدل الديفليتتتتتتتتتتتتة محتتتتتتتتتتتتاقتني يف  
 مغدعتني. جدستني



مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 اجللسات: إحاطات إعالمية يقد ِّمها رؤساء اهليئات الفرعية التابعة جمللس األمن 

 اجلدسة يفاترخيهاحمعة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  

 37 ابملااة
التتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتال  

 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 
    

S/PV.7184 
 2014أاير/مايو  28

مستتتتةائيل، يفابكستتتتتال، 
يف دجيكتتتا، يفجامايكتتتا، 
يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتتتتتتة 

 السورية، يفالياابل

رئتتتتتيس يففتتتتتد ا حتتتتتتاا 
األيفريف  لتتدى األمتتم 

 املتحدة

و )أ( رال مكافحة اإلرذتاب (2001) 1373رئيس الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
و يفرئتتتيس الدجوتتتة ال امدتتتة (2004) 1540يفرئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 

 رتتتتال  وظتتتتيم العامتتتتدة  (2011) 1989يف  (1999) 1267مبوجتتتتب العتتتتةاري  
مجيع املدمو ي و يف )ب(معوا  يف اجملدس 12يفما ية  ط  ت م  أفةاا يفكيا تو يف 

 )أ(
S/PV.7331 

 2014ايسمرب كانول األيفل/ 9
 (2009) 1907يف  (1992) 751رئتتتتتتيس الدجوتتتتتتة ال امدتتتتتتة مبوجتتتتتتب العتتتتتتةاري    

و يفرئتيس (2004) 1540 رال الصومال يفمريرتاي، يفالدجوة املوراة ممال ابلعةار 
، يفالدجوتة (2011) 1989يف  (1999) 1267الدجوة ال امدتة مبوجتب العتةاري  

 1988، يفالدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار (2006) 1737املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 
 رتتتتتتتتال  (2005) 1591و يفرئتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتة املورتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتةار (2011)

الستواال، يفالفةيتق ال امتل غتت  الةمستي امل تي ابلواثئتتق يفاملستائل اإلجةائيتة األختتةىو 
يفالفةيتتتتق ال امتتتتل امل تتتتي  (2006) 1718يفرئتتتتيس الدجوتتتتة املورتتتتاة ممتتتتال ابلعتتتتةار 

 (2011) 1970ابألقفتال يفالوتلاع املستتدحو يفرئتيس الدجوتة املورتتاة ممتال ابلعتتةار 
  رال لي يا، يفالفةيق ال امل امل ي   مديات حفظ السالم

S/PV.7463 
 2015حليةال/يونيت  16

 و(2011) 1989يف  (1999) 1267رئتتتيس الدجوتتتة ال امدتتتة مبوجتتتب العتتتةاري    
و يفرئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة (2001) 1373يفرئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 

 )ه(معوا  يف اجملدس 12 و يف)ا((2004) 1540ممال ابلعةار 
S/PV.7586 

 2015ايسمرب كانول األيفل/ 17
رئتتيس الفةيتتق ال امتتل امل تتي   مديتتات حفتتظ الستتالمو رئتتيس الدجوتتة املورتتاة ممتتال   

 1533ملورتتتتاة ممتتتتال ابلعتتتتةار  رتتتتال ليتتتترباي، يفالدجوتتتتة ا (2003) 1521ابلعتتتتةار 
 رتتتتال مجهوريتتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتةو يفرئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتال  (2004)

 (2013) 2127، يفالدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار (2001) 1373ابلعتتتتتتتةار 
و (2014) 2140 رال مجهورية أفةيعيا الوس ى، يفالدجوة املوراة ممتال ابلعتةار 

 رتتتتتال كتتتتتوت ايفتتتتتوار،  (2004) 1572لعتتتتتةار رئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتال اب
 رتال جوتوب الستواال، يفالفةيتق  (2015) 2206يفالدجوة املورتاة ممتال ابلعتةار 

اجلوتتائيتني التتديفليتنيو يفرئتتيس الدجوتتة املورتتاة ال امتتل غتت  الةمستتي امل تتي ابحملكمتتتني 
  يسايف - رال غيويا  (2012) 2048ممال ابلعةار 

 
 (1999) 1267  يتال ابستم الدجوتة ال امدتة مبوجتب العتتةاري   (2001) 1373ن تل ا ستتماع مىل اإلحاقتات، أاىل رئتيس الدجوتة املورتاة ممتتال ابلعتةار  )أ( 

 رتتتال الت تتتايفل املستتتتمة  تتتتني  (2004) 1540، يفالدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتتةار (2001) 1373جوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتتةار ، يفالد(2011) 1989 يف
 الدجال الثال  يفأفةنة اخلرباء التا  ة هلا. 

 ملتحدة.ا حتاا الةيفسي، يفاألرجوتني، يفاألرال، يف راا، يفريفاندا، يفشيدي، يفالصني، يففةنسا، يفلكسمربغ، يفاملمدكة املتحدة، يفنيج اي، يفالو ايت ا )ب( 
أي  رتتتال اجلتتلاءات احملتتتداة األذتتداف، يفذتتتي: أملانيتتا، يف دجيكتتتا، يفالتتدا ةك، يفالستتتويد، يفسويستتةا، يففودوتتتدا،  كدتتم ممث ِّتتتل  دجيكتتا ابستتتم التتديفل املتفعتتتة يف التتة  )أ( 

 يفكوستاريكا، يفليدتورتاي ، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفذولودا.
 (1999) 1267  يتال ابستم الدجوتة ال امدتة مبوجتب العتتةاري   (2004) 1540ن تل ا ستتماع مىل اإلحاقتات، أاىل رئتيس الدجوتة املورتاة ممتتال ابلعتةار  )ا( 

 .(2004) 1540، يفالدجوة املوراة ممال ابلعةار (2001) 1373، يفالدجوة املوراة ممال ابلعةار (2011) 1989 يف
 املتحدة. ارية(، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفنيج اي، يفالو ايتال وليف -ا حتاا الةيفسي، يفاألرال، يفأنغو ، يف راا، يفشيدي، يفالصني، يففةنسا، يففوليفيال )مجهورية  )ه( 

 
 اجللسات: إحاطات إعالمية يقد ِّمها الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أورواب 

 املتكدمول يفغ ذا 39الدموات ممال  ابملااة  اجلدسة يفاترخيهاحمعة 
   S/PV.7117 
 2014ش اط/فرباية  24

التتتتتتةئيس احلتتتتتتايل ملوظمتتتتتتة األمتتتتتت  يفالت تتتتتتايفل يف أيفريفاب يفرئتتتتتتيس 
 ا حتاا السويسةي

 مجيع أمعاء اجملدس، يفالةئيس احلايل ملوظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب

S/PV.7391 
 2015ش اط/فرباية  24

التتتتةئيس احلتتتتتايل ملوظمتتتتة األمتتتتت  يفالت تتتتايفل يف أيفريفاب، يفالوائتتتتتب 
 األيفل لةئيس الوزراء يفيفزية الرؤيفل اخلارجية لصة يا

 مجيع أمعاء اجملدس، يفالةئيس احلايل ملوظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب
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 اجللسات: إحاطات إعالمية يقدمها رئيس حمكمة العدل الدولية 
 املتكدمول يفغ ذا 39الدموات ممال  ابملااة  اترخيهااجلدسة يف حمعة 

   S/PV.7290 
   2014أكتو ة  رةي  األيفل/ 29

 مجيع أمعاء اجملدس، يفرئيس حمكمة ال دل الديفلية رئيس حمكمة ال دل الديفلية )جدسة مغدعة(
S/PV.7548 

  2015نوفمرب  رةي  الثام/ 4
 يفرئيس حمكمة ال دل الديفلية مجيع أمعاء اجملدس، رئيس حمكمة ال دل الديفلية )جدسة مغدعة(

  
 بعثة جملس األمن - 34

خالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، اضت دع أمعتاء جمدتس األمت   
أبر تتع   ثتتات، حيتتث نتتاموا  تتلايرة متتدة  دتتدال أفةيعيتتة )مثيو يتتا )ا حتتتاا 
األفةيعتتتتتي يف أايتتتتتس أاباب(، يفمجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، يف وريفنتتتتتدي، 
يفجوتتتتوب الستتتتواال، يفالصتتتتومال، يفمتتتتايل(، يفكتتتت لك  دجيكتتتتا، يفذتتتتاييت، 

 ثات ممثدني مت  مجيتع أمعتاء اجملدتس. يفذولودا ) ذاي(. يفضمت ال 
  ثتتتتة جمدتتتتس ”يفمعتتتتد اجملدتتتتس أر تتتتع جدستتتتات يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول 

، استتتمع فيهتتا مىل محاقتتة متت  رؤستتاء ال  ثتتات  رتتال الوتتتائ  “األمتت 
(100)اليت  وصدوا مليها يف  دك ال ددال

 . 
__________ 

قالع مدى املليد م  امل دومات م   كتوي  ال  ثتات يف عاريةذتا، انظتة لال (100)
 (. 2ألف )اجلديفل -اجللء السااس، العسم األيفل

 
 : بعثة جملس األمناجللسات
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 املتكدمول الدموات يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

     S/PV.7120 
شتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  26

2014 
متتة متت    ثتتة  محاقتتة ممالميتتة معدَّ
جمدس األمت  مىل متايل )يف الفترتة 

يوتتتاية مىل كتتتانول الثام/ 31متتت  
 (2014ش اط/فرباية  3

موجهتتة  2014كتتانول الثام/يوتتاية   30رستتالة مؤرختتة 
 (S/2014/72مىل األمني ال ام م  رئيس جمدس األم  )

 شتتتت اط/ 3-1  ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتت  مىل متتتتايل،   عةيتتتتة
 (S/2014/173) 2014فرباية 

  ) راا، يففةنسا(  معوال يف اجملدس  

S/PV.7245 
آب/أغستتتتتت س  19

2014 
متتتة متتت    ثتتتة جمدتتتس  محاقتتتة معدَّ
األمتتتتتتتتتتت  مىل أيفريفاب يفأفةيعيتتتتتتتتتتتا )يف 

 آب/ 14مىل  8الفتتتتتتتتتتتتتتترتة متتتتتتتتتتتتتتت  
 (2014أغس س 

موجهتتتة مىل  2014آب/أغستت س  8رستتالة مؤرختتتة 
 (S/2014/579األمني ال ام م  رئيس جمدس األم  )

أر  تتتتتة أمعتتتتتاء يف اجملدتتتتتس )أستتتتترتاليا،  
يفشيدي، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت 

 املتحدة(

S/PV.7372 
كتتتتانول الثتتتتام/  29

 2015يواية 
محاقتتتتتتة معدَّمتتتتتتة متتتتتت    ثتتتتتتة جمدتتتتتتس 

 23األمت  مىل ذتتاييت )يف الفتترتة متت  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/  25مىل 
 (2015 يواية

 2015يوتتتتتتتتتاية كتتتتتتتتتانول الثام/ 19رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام متتتت  رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  

(S/2015/40) 

معتتتتتتتتتتتتتتوال يف اجملدتتتتتتتتتتتتتتس )التتتتتتتتتتتتتتو ايت  
 املتحدة، يفشيدي(

S/PV.7407 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  18

2015 

متتتتة متتتت     ثتتتتة جمدتتتتس محاقتتتتة معدَّ
األمتتتت  مىل أفةيعيتتتتا )يف الفتتتترتة متتتت  

 (2015آذار/مارس  13مىل  9

موجهتتتتتتة مىل  2015آذار/متتتتتتارس  5رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
 (S/2015/162األمني ال ام م  رئيس جمدس األم  )

 عةيتتة   ثتتة جمدتتس األمتت  املوفتتدة مىل مجهوريتتة أفةيعيتتا 
يفمثيو يتتتتا يف وريفنتتتتدي، مبتتتتا يف ذلتتتتك ا حتتتتتاا  الوستتتت ى
 (S/2015/503األفةيعي )

  )أنغو ، يففةنسا(  معوال يف اجملدس  
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 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 النهوض بسيادة القانون وتعزيزها يف سياق صون السالم واألمن الدوليني - 35
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم  جدستني يف  

الوهوت  سيااة العانول يف  ليلذا يف سياق صتول ”مقار ال ود امل وول 
 ، يفأصدر  يا   رائسيا  يفاحدا .“السالم يفاألم  الديفليني

يفأكتتد اجملدتتس يف  يانتتت التلامتتت ابلعتتانول التتديفيل يفميثتتاق األمتتم  
املتحدة يف وظام ايفيل يستود مىل سيااة العانول يفالعانول الديفيل، يفأكد 
أل حتعيق السالم املستدام يستدلم ا  اع هن  متكامل نائم مدى الرتا ط 
 تتتني األنرتتت ة السياستتتية يفاألمويتتتة يفاألنرتتت ة املت دعتتتة ابلتوميتتتة يفحعتتتوق 

نستتتتتتال، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك املستتتتتتايفاة  تتتتتتني اجلوستتتتتتني، يف ستتتتتتيااة العتتتتتتانول اإل
. يفأشتتتتار اجملدتتتتس أيعتتتتا  مىل  وصتتتتية األمتتتتني ال تتتتام  رتتتتال (101)يفال دالتتتتة

نيتتتاس ف اليتتتة التتتدمم املعتتتدَّم متتت  موظومتتتة األمتتتم املتحتتتدة لت ليتتتل ستتتيااة 
 .(102)العانول يف حا ت الولاع يفما   د الولاع 

__________ 

(101) S/PRST/2014/5 . 
 . S/2013/341انظة  (102)

 
 اجللسات: النهوض بسيادة القانون وتعزيزها يف سياق صون السالم واألمن الدوليني

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتتتدموات ممتتتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتال  
 العةار يفالتصويت املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

       S/PV.7113 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  19

2014 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  نيتتاس ف اليتتة 
م متتتتتت  موظومتتتتتتة األمتتتتتتم  التتتتتتدمم املعتتتتتتدَّ

العتتتتتتانول يف  املتحتتتتتتدة لت ليتتتتتتل ستتتتتتيااة 
حتتتتتتتتا ت الوتتتتتتتتلاع يفمتتتتتتتتا   تتتتتتتتد الوتتتتتتتتلاع 

(S/2013/341) 
شتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  3رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 

موجهة مىل األمني ال تام مت   2014
املمثتتتتتل التتتتتدائم لديتوانيتتتتتا لتتتتتدى األمتتتتتم 

 (S/2014/75املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  50 
 )أ(معوا  

 ئتتتتتتتب رئتتتتتتتيس يففتتتتتتتد 
ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريف  
لدى األمم املتحتدة، 
يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتدائم 

فدست ني لتدى لديفلة 
 األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء 

 49، يف )ب(اجملدتتتتتس
مدموا  ممال ابملااة 

، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع )أ(37
 39ابملااة املتتتتتتتتتتتدمو ي  ممتتتتتتتتتتتال 

 

S/PV.7115 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  21

2014 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  نيتتاس ف اليتتة 
م متتتتتت  موظومتتتتتتة األمتتتتتتم  التتتتتتدمم املعتتتتتتدَّ

العتتتتتتانول يف  املتحتتتتتتدة لت ليتتتتتتل ستتتتتتيااة 
حتتتتتتتتا ت الوتتتتتتتتلاع يفمتتتتتتتتا   تتتتتتتتد الوتتتتتتتتلاع 

(S/2013/341) 
شتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  3رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 

موجهة مىل األمني ال تام مت   2014
املمثدتتتة الدائمتتتة لديتوانيتتتا لتتتدى األمتتتم 

 (S/2014/75املتحدة )

     S/PRST/2014/5 

 
اإلستالمية(، يفابكستتال،  -يتة أذر يجال، يفأرميويا، يفمست انيا، يفمستتونيا، يفمستةائيل، يفمكتواايفر، يفأل انيتا، يفأملانيتا، يفمنديفنيستيا، يفأيفريفغتواي، يفأيفغوتدا، يفميتةال )مجهور  )أ( 

يف و ستتوا ، يف ولوتتدا، يف تت يف، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة، يفمجهوريتتة مولتتديففا، يفالربازيتتل، يف دجيكتتا، يف تتوغالاي ، 
ا، ستتتال، يفكةيفا يتتيفجورجيتتا، يفزم تتا وي، يفستتةي  نكتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتوغال، يفالستتواال، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفغوا يمتتا ، يفالفد تتني، يفن تتة، يفكازاخ

 ودا، يفالياابل.يفكواب، يفكوستاريكا، يفكولوم يا، يف  فيا، يفليدتورتاي ، يفماليلاي، يفاملكسيك، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يف مي يا، يفنيوزيدودا، يفذول
 مثَّل شيدي يفليتوانيا )رئيسة جمدس األم ( يفزيةا الرؤيفل اخلارجية ل دديهما.  )ب( 
جية يفمثَّل كواب  وائب يفزيتة الرتؤيفل اخلارجيتة. يف كدتم ممث تل الستويد ابستم  دتدال الرتمال األيفريف و يف كدتم  ئتب رئتيس يففتد ا حتتاا مثَّل   فيا يفزية الرؤيفل اخلار  )أ( 

 سواال   يال. يُدل ممثل الاأليفريف  ابسم ا حتاا األيفريف ، يفأل انيا، يفأيفكةانيا، يفال وسوة يفاهلةسك، يفاجل ل األسوا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا، يفصة يا. يفمل 
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 البنود املتعلقة بعدم االنتشار - 36

 عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل -ألف 
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت  ثتتتتال   

متتتتتتدم انترتتتتتتار أستتتتتتدحة التتتتتتدمار ”جدستتتتتتات لدوظتتتتتتة يف ال وتتتتتتد امل وتتتتتتول 
، ُمعدت موها جدسة يفاحدة مبواس ة ال كةى ال اشتةة  ختتاذ “الرامل
 .(2004) 1540العةار 

رائستتتتيا  ستتتتدَّم فيتتتتت،  يفيف  دتتتتك املواستتتت ة، أصتتتتدر اجملدتتتتس  يتتتتا    
ضتتم  مجدتتة أمتتتور، ابحلاجتتة املدحتتتة مىل أل  تدتت  مجيتتتع التتديفل  تتتدا   
مضافية ف الة ملوع انترار األستدحة الوويفيتة أيف الكيميائيتة أيف ال يولوجيتة 
يفموتتتتع اجلهتتتتات متتتت  غتتتت  التتتتديفل متتتت  حيتتتتازة أستتتتدحة التتتتدمار الرتتتتامل 

. يفيوصي اجملدتس أبل  وظتة الدجوتة املورتاة ممتال (103)يفيفسائل ميصاهلا
يف ممكانيتتتتتة يفضتتتتتع استتتتترتا يجية متتتتت  أجتتتتتل  (2004) 1540ابلعتتتتتةار 

ه ا ستتترتا يجية يفمامتتتاأ ذتتت  (2004) 1540التوفيتتت  الكامتتتل لدعتتتةار 
، مدى أل (2004) 1540يف ا ست ةات الرامل حلالة  وفي  العةار 

 .(104)2016ايسمرب كانول األيفل/ 4 عدَّم مىل اجملدس ن ل 
__________ 

(103) S/PRST/2014/7 . 
لالقتتتالع مدتتتى املليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار  (104)

 ابء. -، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل(2004) 1540
 

 اجللسات: عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ل ود الفةميا يفاترخيها

يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

الدموات ممتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7169 
 2014أاير/مايو  7

ا حتفتتتتتتتتتتتتتال ابلتتتتتتتتتتتتت كةى الستتتتتتتتتتتتتووية 
 (2004) 1540ال اشتتتتةة لدعتتتتةار 

 املستع ل  يفالت دع مىل
 2014أاير/متايو  2رسالة مؤرخة 

موجهتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
املمثل التدائم جلمهوريتة كتوراي لتدى 

 (S/2014/313األمم املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  45 
 )أ(معوا  

املسترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار األيفل 
يفامل  تتتتتتتتتتتتتتتو  اخلتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لدتتتتتتتتتتتتتتتتتدائةة األيفريف يتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لدرتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفامل تتي   تتدم ا نترتتار 

 يفنلع السالح

 ئتتتتتتتتب األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام، 
يفمجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتس، 

 يفمجيع املدمو ي 

S/PRST/2014/7 

S/PV.7319 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  24

 2014نوفمرب 
محاقتتتتتة ممالميتتتتتة يعتتتتتدمها رئتتتتتيس 
جلوتتتة جمدتتتس األمتتت  املورتتتاة ممتتتال 

 (2004) 1540ابلعةار 

مجهورية كتوراي ) صتفتها    
رئيستتتتتة الدجوتتتتتتة املورتتتتتتاة 

 1540ممتتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار 
(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (2004)

 أمعاء اجملدس

 

S/PV.7597 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  22

 2015ايسمرب 

محاقتتتتتة ممالميتتتتتة يعتتتتتدمها رئتتتتتيس 
جلوتتتة جمدتتتس األمتتت  املورتتتاة ممتتتال 

 (2004) 1540ابلعةار 

مس انيا ) صتفتها رئيستة    
الدجوتتتتتتة املورتتتتتتاة ممتتتتتتال 

 1540ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع ((2004)

 أمعاء اجملدس

 

 
اإلستتالمية(، يفمي اليتا، يفابكستتال، يفالربازيتتل، يف توغالاي ، يف وركيوتا فاستتو،  -أذر يجتال، يفأرميويتا، يفمستت انيا، يفمستةائيل، يفأملانيتا، يفأيفكةانيتتا، يفميتةال )مجهوريتة  )أ( 

يفاجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، يفمجهوريتة كتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة، يفجوتوب يف ولودا، يف  يف، يف يالريفس، يف ةكيتا، يف ةيويتداا يف وابغتو، يفاجل تل األستوا، يفاجللائتة، 
وتدا، يفكتواب، يفكولوم يتا، أفةيعيا، يفالدا ةك، يفريفمانيا، يفستدوفيويا، يفسويستةا، يفصتة يا، يفال تةاق، يفغوا يمتا ، يفالفد تني، يففودوتدا، يفن غيلستتال، يفكازاخستتال، يفك

 ال ة ية الس واية، يفموغوليا، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل.يفماليلاي، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفاملمدكة 
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111 17-03714 

 

 عدم االنتشار -ابء 
جدسة  11خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   

، يفذتتت ا ال تتتدا يليتتتد جبدستتتة “متتتدم ا نترتتتار”لدوظتتتة يف ال وتتتد امل وتتتول 
يفاحدة م  مدا اجلدسات امل عواة يف ال امني السا عني املرتمولني يف 

. يفاستمع اجملدس مىل مثام ملةجع ممارسات جمدس األم املدحق السا ق 
 1737محاقتتتتتتتتات نتتتتتتتتدمها رئتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتة املورتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتةار 

، يفاخت  ثالثة نتةارات. يفنتام اجملدتس  تمديتد يف يتة فةيتق (105)(2006)
يفالثانيتتتتتتتتة حتتتتتتتتز  2015 وز/يوليتتتتتتتتت  9اخلتتتتتتتترباء متتتتتتتتة ني، األيفىل حتتتتتتتتز 

 .2016 وز/يوليت  9
يفركلت األنر ة التيت يعت دع هبتا اجملدتس يف مقتار ذت ا ال وتد  

يف املعتتتتتتام األيفل مدتتتتتتى املفايفضتتتتتتات  تتتتتتني جممومتتتتتتة األمعتتتتتتاء اخلمستتتتتتة 
التتتدائمني زائتتتدا  يفاحتتتدا  يفمجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية، التتتيت ُ وجتتتت إب تتتةام 

يفاختتاذ العتةار  2015 وز/يوليتت  14خ ة ال مل الرامدة املرترتكة يف 
__________ 

لالقتتتالع مدتتتى املليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار  (105)
 1929، يففةيتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتترباء املورتتتتتتتتتتتا ممتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتةار (2006) 1737

 ابء. -سع، العسم األيفل، انظة اجللء التا(2010)

التت ي أيتتد فيتتت اجملدتتس ا  فتتاق يفحتتث مدتتى  وفيتت ه  (2015) 2231
 وفي ا  كامال. يفيففعا  ل لك العةار، سيتم مهناء اجللاءات املفةيفضتة مدتى 

. غتت  أل (106)مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية فتتور ا متثتتال لدرتتةيفط احملتتداة
ممتتتتتتتااة فتتتتتتتةت ”اءات خيعتتتتتتتع مىل متتتتتتتا يستتتتتتتمى  ة ي تتتتتتتات مهنتتتتتتتاء اجلتتتتتتتل 
يف حالة أي  عص  خ   يف الوفاء اب لتلامات املوصوص  “اجللاءات

مديهتتتتتتتتا يف خ تتتتتتتتة ال متتتتتتتتل املرتتتتتتتترتكة يف غعتتتتتتتتول فتتتتتتتترتة  عتتتتتتتتدر  وحتتتتتتتتو 
 . سووات   د  دء نفاذذا. 10

، استتتتتتتمع اجملدتتتتتتس مىل 2015يفيف اجلتتتتتتلء األختتتتتت  متتتتتت  متتتتتتام  
محاقتتتة  رتتتال اامتتتاء نيتتتام مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية   مديتتتة مقتتتالق 

أكتتتو ة  رتتةي  األيفل/ 10جتتتةي  لع يفتتة  ستتيارية متت  قتتةاز ممتتاا يف 
 .(107)يف ن  ممدية اإلقالق ذ ه 2015

__________ 

لالقالع مدى املليد م  امل دومات مت  ذت ا العتةار، انظتة اجلتلء الستا ع،  (106)
 ألف. -العسم الثالث

 .S/PV.7583انظة  (107)
 

 ار: عدم االنتشاجللسات
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول ذايفغ   39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7146 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  20

2014 
متتة متت  رئتتيس  محاقتتة معدَّ
جلوتتة جمدتتس األمتت  املورتتاة 

 1737ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

أستترتاليا ) صتتفتها رئيستتة    
الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال 

 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (2006)

 أمعاء اجملدس اإخةي 

 

S/PV.7193 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  9

2014 
م   مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدَّ

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2014/395) 

 (2014) 2159العتتتتتتتتتتتتةار    
)املتَّدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7211 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  25

2014 
محاقة يعدمها رئيس جلوة 
جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتت  املورتتتتتتتتتتاة 

 1737ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

أستترتاليا ) صتتفتها رئيستتة    
الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال 

 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (2006)

 أمعاء اجملدس اإخةي 

 

S/PV.7265 
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  15

2014 

محاقة يعدمها رئيس جلوة 
جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتت  املورتتتتتتتتتتاة 

 1737ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

أستترتاليا ) صتتفتها رئيستتة    
الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال 

 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
 (، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع(2006)

 أمعاء اجملدس اإخةي 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول ذايفغ   39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7350 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  18

 2014ايسمرب 

محاقة يعدمها رئيس جلوة 
جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتت  املورتتتتتتتتتتاة 

 1737ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

أستترتاليا ) صتتفتها رئيستتة    
الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال 

 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (2006)

 أمعاء اجملدس اإخةي 

 

S/PV.7412 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  24

2015 

محاقة يعدمها رئيس جلوة 
جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتت  املورتتتتتتتتتتاة 

 1737ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

مستتت انيا ) صتتتفتها رئيستتتة    
الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال 

 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (2006)

 أمعاء اجملدس اإخةي 

 

S/PV.7458 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  9

2015 

متتتت كةة متتتت  رئتتتتيس جمدتتتتس 
 (S/2015/401األم  )

م  مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدَّ
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2015/413) 

 (2015) 2224العتتتتتتتتتتتتةار    
)املتَّدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7469 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  23

2015 

محاقة يعدمها رئيس جلوة 
جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتت  املورتتتتتتتتتتاة 

 1737ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

مس انيا ) صتفتها رئيستة    
الدجوتتتتتتة املورتتتتتتاة ممتتتتتتال 

 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (2006)

 أمعاء اجملدس اإخةي 

 

S/PV.7488 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  20

2015 

مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  
(S/2015/547) 

أملانيا، يفمجهوريتة 
 ميةال اإلسالمية

رئتتتيس يففتتتد ا حتتتتاا 
األيفريف  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى 

 األمم املتحدة

مجيتتتتتع أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس، 
 يفمجيع املدمو ي 

 (2015) 2231العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7522 
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  15

2015 

محاقة يعدمها رئيس جلوة 
جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتت  املورتتتتتتتتتتاة 

 1737ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

مستتت انيا ) صتتتفتها رئيستتتة    
الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال 

 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (2006)

 أمعاء اجملدس اإخةي 

 

S/PV.7583 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  15

 2015ايسمرب 

محاقة يعدمها رئيس جلوة 
جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتت  املورتتتتتتتتتتاة 

 1737ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 
(2006) 

مستتت انيا ) صتتتفتها رئيستتتة    
الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال 

 1737ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (2006)

 أمعاء اجملدس اإخةي 
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 عدم االنتشار/مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية -جيم 
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد جمدتتس األمتت  جدستتتني  

متتتتتتدم ا نترتتتتتتار/مجهورية كتتتتتتوراي الرتتتتتت  ية ”لدوظتتتتتتة يف ال وتتتتتتد امل وتتتتتتول 
، يفذتتتتتتو نصتتتتتتف متتتتتتدا اجلدستتتتتتات امل عتتتتتتواة يف ال تتتتتتامني “الدميعةاقيتتتتتتة

. ملةجتع ممارستات جمدتس األمت السا عني املرتمولني يف املدحتق الستا ق 
دا اإلمجايل لدعةارات اليت اخت ت يفاخت  اجملدس نةاري ، يفذو نصف ال 

 يف فرتة السوتني السا عتني.
يفاستتتتتتمع األمعتتتتتاء مىل محاقتتتتتة أثوتتتتتاء مرتتتتتايفرات جتتتتتةت يف  

 رال مقالق مدة نت ائف  2014/مارس يفأاير/مايو يف وز/يوليت آذار
 ستتتتيارية متتتت  مجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت  ية الدميعةاقيتتتتة، انتهاكتتتتا  لدعتتتتةارات 

الصتتدة، يف رتتال األممتتال التتيت  عتت دع هبتتا الدجوتتة املورتتاة ممتتال  ذات
 . (108)(2006) 1718ابلعةار 

يفنتتام اجملدتتس  تمديتتد يف يتتة فةيتتق اخلتترباء متتة ني، األيفىل حتتز  
 .(109)2016نيسال/أ ةيل  5يفالثانية حز  2015نيسال/أ ةيل  5

__________ 

 . 386مىل  384، املعدمة، الفعةات م  A/69/2انظة  (108)
لالقتتتالع مدتتتى املليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار  (109)

 1874، يففةيتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتترباء املورتتتتتتتتتتتا ممتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتةار (2006) 1718
 ابء. -، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل(2009)

  
 ات: عدم االنتشار/مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطيةاجللس

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ةميال ود الف يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7126 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  5

2014 
م   متتتتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتتتدَّ

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2014/148) 

 (2014) 2141العتتتتتتتتتتتتةار    
15-0-0 

S/PV.7397 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  5

2015 

متتتتتتتتتتتتتتتت كةة متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتةئيس 
(S/2015/131) 

م  متتتتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتتتدَّ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2015/155) 

 (2015) 2207العتتتتتتتتتتتتةار    
15-0-0 
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الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، معتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتت  أر تتتتتع ختتتتتالل  
 وتتتتاء الستتتتالم   تتتتد انتهتتتتاء حتتتتا ت ”جدستتتتات  ت دتتتتق ابل وتتتتد امل وتتتتول 

، يفأصتتتتدر  يتتتتا   رائستتتتيا  يفاحتتتتدا . يفيف اجلدستتتتتني امل عتتتتوا ني يف “الوتتتتلاع
، نظتتتتتتتة 2015كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   14يف  2014آذار/متتتتتتارس  14

ستتتتالم يف أمعتتتتاب انتهتتتتاء اجملدتتتتس يف  عتتتتارية األمتتتتني ال تتتتام متتتت   وتتتتاء ال
الولاع. يفأمع ت كدتا اجلدستتني جدستات حتتايفر غت  رمسيتة. يفيف جدستة 

، أصتتدر اجملدتتس  يتتا   رائستتيا ، أمتتةب 2015كتتانول الثام/يوتتاية  14

 2015فيتتت متت    د تتت مىل نتتتائ  استتت ةات ذيكتتل  وتتاء الستتالم ل تتام 
وتتتاء يفالوظتتتة يف  وصتتتيا ت متتت  أجتتتل حتستتتني نتتتدرة األمتتتم املتحتتتدة مدتتتى  

 2014 وز/يوليتتتتتتتت  15. يفيف اجلدستتتتتتتتني امل عتتتتتتتواي  يف (110)الستتتتتتتالم
، نظتتة اجملدتتس يف التعتتارية الستتووية لدجوتتة 2015حليةال/يونيتتت  25 يف

   واء السالم.
__________ 

(110) S/PRST/2015/2.الفعةة التاس ة ،  
 اجللسات: بناء السالم بعد انتهاء النزاع

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتال  
 37ابملااة 

 39التتتدموات ممتتتال  ابملتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7143 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  14

2014 
 عةية األمني ال تام مت   وتاء 
الستتتتتالم يف أمعتتتتتاب انتهتتتتتاء 

 (S/2012/746الولاع )

الربازيتتتتل )رئيستتتتة جلوتتتتة  وتتتتاء   
الستتتتتتتالم(، يفمتتتتتتتدية  تتتتتتتة م  

 األمم املتحدة اإل ائي

األمتتتتتتتتتتتتتتتتني  ئتتتتتتتتتتتتتتتتب 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتس، 

 يفمجيع املدمو ي 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/A/69/2
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/PV.7126
https://undocs.org/ar/S/PV.7126
https://undocs.org/ar/S/2014/148
https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7397
https://undocs.org/ar/S/PV.7397
https://undocs.org/ar/S/2015/131
https://undocs.org/ar/S/2015/155
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/2
https://undocs.org/ar/S/PV.7143
https://undocs.org/ar/S/PV.7143
https://undocs.org/ar/S/2012/746
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتال  
 37ابملااة 

 39التتتدموات ممتتتال  ابملتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7217 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15

2014 
 عةيتتتة جلوتتتة  وتتتاء الستتتالم متتت  

 (S/2014/67ايفرهتا السا  ة )
كةيفا يتتتتتا )الةئيستتتتتة الستتتتتا عة   

لدجوتتتتتتتتتتتتة  وتتتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتتتالم(، 
 الربازيل )رئيس الدجوة(

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

S/PV.7359 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  14

 2015يواية 
 عةية األمني ال تام مت   وتاء 
الستتتتتالم يف أمعتتتتتاب انتهتتتتتاء 

 (S/2014/694الولاع )

جلوتتتتة  وتتتتاء الربازيتتتتل )رئيستتتتة   
 السالم(و

 ئتتتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتس، 

 يفمجيع املدمو ي 

S/PRST/2015/2 

S/PV.7217 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  25

2015 

 عةية جلوتة  وتاء الستالم مت  
ايفرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الثاموتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2015/174) 

الربازيتتتتتل )الةئيستتتتتة الستتتتتا عة   
 وتتتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتتتالم(، لدجوتتتتتتتتتتتتة 

 يفالسويد )رئيسة الدجوة(

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدمو ي 
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ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد جمدتتس األمتت  جدستتتني  
يفاختتت  نتتةاري  خبصتتوص األخ تتار التتيت هتتتد ِّا الستتالم يفاألمتت  التتديفليني. 

، معتتتتتد اجملدتتتتتس جدستتتتتة مبواستتتتت ة متتتتتةيفر 2014نيستتتتتال/أ ةيل  16يفيف 
ماما  مدى اإلاباة اجلمامية اليت يفن ت يف ريفاندا. يفمبوجب العتةار  20

، امتتتتتتتا اجملدتتتتتتتس التتتتتتتديفل مىل جتديتتتتتتتد التلامهتتتتتتتا مبوتتتتتتتع (2014) 2150
يفمكافحة اإلاباة اجلمامية يفغ ذا م  اجلةائم اجلسيمة مبوجب العانول 
التتديفيل، يفالوظتتة يف التصتتديق مدتتى ا فانيتتة موتتع جةميتتة اإلاباة اجلماميتتة 

ب اجملدتتس أيعتتا  مىل األمتتني يفامل ان تتة مديهتتا، أيف ا نعتتمام مليهتتا. يفقدتت

ال تتام أل يكفتتل املليتتد متت  الت تتايفل  تتني آليتتات اإلنتت ار امل كتتة العائمتتة 
 ملوع اإلاباة اجلمامية.

، نظتتتتتتتة اجملدتتتتتتتس يف 2014ايستتتتتتتمرب كتتتتتتتانول األيفل/ 19يفيف  
استتجا ة مستتمةة يفشتامدة لدتصتدي لاخ تتار التيت هتتد ِّا الستالم يفاألمتت  
الديفليني الوامجتة مت  اإلرذتاب يفاجلةميتة ال تا ةة لدحتديفا، يفكت لك التةيفا ط 

ضتتتةيفرة ال متتتل  (2014) 2195يف متتا  يوهتتتا. يفأكتتتد اجملدتتس يف العتتتةار 
اجلمامي ملوع يفمكافحة اإلرذتاب جبميتع أشتكالت يفمظتاذةه، مبتا يف ذلتك 

 اإلرذاب ال ي يستفيد م  اجلةمية املوظمة ال ا ةة لدحديفا الوقوية.
 
 : األخطار اليت هتد ِّد السالم واألمن الدولينيجللساتا

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

وات ممتتتتتتتتتال  التتتتتتتتتدم
 37ابملااة 

التتدموات ممتتال  ابملتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7155 

نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  16
2014 

موتتتتتتتتتتتتتتتتتع اإلاباة اجلماميتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفمكافحتها 

 نيستتتتتتال/ 11رستتتتتالة مؤرختتتتتتة 
موجهتتتتتتتتتتة مىل  2014أ ةيتتتتتتتتتتل 

األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  رئتتتتتتتتيس 
 (S/2014/265جمدس األم  )

م  مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
ايفلتتتتتتتة متتتتتتت   48متتتتتتت  

 )أ(التتتتتتتتتتديفل األمعتتتتتتتتتتاء
( S/2014/270) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  33
 )ب(معوا  

 ئتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتني  كولِّ  كيتو 
ال تتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتع 
أمعتتاء اجملدتتتس، 

 يفكولِّ  كيتو 

 (2014) 2150العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7351 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  19

 2014ايسمرب 

اإلرذتتتتتتتاب يفاجلةميتتتتتتتة ال تتتتتتتا ةة 
 لدحديفا 

م متتتتتتت   عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتا
األممتتتتال التتتتيت  عتتتت دع هبتتتتا 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة ملستتتتتتتتامدة 
التديفل يفالكيتتا ت اإلنديميتتة 
يفايفل اإلنديميتتتتتتة يف أفةيعيتتتتتتا 
يف جمتتال مكافحتتة اإلرذتتاب 

(S/2014/9) 

م  مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدَّ
ايفلتتتتتتتة متتتتتتت   11متتتتتتت  

 )أ(التتتتتتتديفل األمعتتتتتتتاء
(S/2014/917) 

يفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتتام  )ا(ايفلة معوا   32
لدرتتتتتتتتؤيفل السياستتتتتتتتية، 
يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدائم 
لالحتاا األفةيعي لتدى 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة، 
يفاملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدية اإلااري 
لدمستتتتتتتتتتتتتتتائل ال امليتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفاملت تتتتتتتتتداة األقتتتتتتتتتةاف 
يف التتتتتتتتدائةة األيفريف يتتتتتتتتة 

 لدرؤيفل اخلارجية

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتام لدرتتتتتتتتؤيفل 
السياستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية، 
يفمجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 

، )ه(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدمو ي 
 )يف(

 (2014) 2195العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 
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مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول   
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

وات ممتتتتتتتتتال  التتتتتتتتتدم
 37ابملااة 

التتدموات ممتتال  ابملتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

كتتتتتتتتانول  4رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة        
 2014ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب األيفل/

موجهتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام 
دائم لترتتتتتتاا متتتتت  املمثتتتتتل التتتتت

لتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 
(S/2014/869) 

        
، يف وما، يفال وستوة يفاهلةستك، ا حتاا الةيفسي، يفاألرجوتني، يفاألرال، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفأيةلودا، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي )أ( 

الترتتيكية، يف وغتتو، يفاجل تتل األستتوا، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفالتتدا ةك، يفريفانتتدا، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يف رتتاا، يفاجلمهوريتتة 
مدكتة املتحتتدة، يفسويستةا، يفشتيدي، يفالصتتومال، يفالصتني، يففةنستا، يففودوتتدا، يفنتربص، يفكةيفا يتتا، يفكوتدا، يف  فيتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتا، يفمال تة، يفاملغتتةب، يفامل

  ، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفاليو ل.يفالوةيفي

مهوريتتة الترتتيكية، يف وغتتو، مستتتونيا، يفأملانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ومتتا، يفال وستتوة يفاهلةستتك، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يفاجل )ب( 
 يتا، يفكوتدا، يف  فيتا، يفمال تة، يفاملغتةب، يفاجل ل األسوا، يفالدا ةك، يفريفمانيا، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يفسويسةا، يفالصومال، يففودودا، يفنربص، يفكةيفا

 يفالوةيفي ، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفاليو ل. 

  ا حتاا الةيفسي، يفاألرال، يفأسرتاليا، يف راا، يفمجهورية كوراي، يفريفاندا، يففةنسا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة. )أ( 

اإلسالمية(، يفمي اليتا، يفابكستتال، يفالربازيتل، يف توغالاي ، يف ةكيتا،  -يفأفغانستال، يفأملانيا، يفأيفغودا، يفأيفكةانيا، يفميةال )مجهورية مثيو يا، يفمس انيا، يفمسةائيل،  )ا( 
مصة، يفاملغةب، اليلاي، يف يف ونس، يفاجللائة، يفاجلمهورية ال ة ية السورية، يفالسوغال، يفالسويد، يفال ةاق، يفغوا يما ، يفكازاخستال، يفكولوم يا، يفلي يا، يفمايل، يفم

 يفالويجة، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل.

ل نيج اي يفزيتة الرتؤيفل مثَّل  راا )رئيسة جمدس األم ( يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالتكامل األفةيعيو يفمثَّل لكسمربغ يفزية الرؤيفل اخلارجية يفاأليفريف يةو يفمثَّ  )ه( 
يفمثَّتل ريفانتتدا املمثتتل التدائم يفيفزيتتة الديفلتتة املستؤيفل متت  الت تتايفلو يفمثَّدتت التتو ايت املتحتتدة ممثدتهتا الدائمتتة يفمعتتو اخلارجيتةو يفمثَّتتل األرجوتتني يفزيتتة اخلارجيتتةو 

 ماارة الةئيسو يفمثَّل شيدي املدية ال ام لدسياسة اخلارجية.

 .مثَّل لي يا يفزية اخلارجية يفالت ايفل الديفيل. يف كدم ممث ل السويد ابسم  ددال الرمال األيفريف  )يف( 
  

 صون السالم واألمن الدوليني - 39
جدسة  17خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   

 تصتتل  صتتول الستتالم يفاألمتت  التتتديفليني، يف متتا ميثتتل زاياة أبكثتتة متتت  
مخستتة أضتت اف معارنتتة  فتترتة الستتوتني الستتا عتني. يفاختتت  اجملدتتس مخستتة 

 ثة  يا ت رائسية.نةارات يفأصدر ثال
يف عامف أيعا  مدا ال ووا الفةمية التيت نُظتة فيهتاو يف عتموت  

يفمصتتتتالح ن تتتتاع  )أ( احلتتتتةب يفاريفستتتتها يفالستتتت ي مىل ستتتتالم اائتتتتمو )ب(
الولامتاتو )ا( يفالتوميتة األم : التحدايت يفالفتةصو )أ( يفموتع نرتوب 

الرتتتامدة لدجميتتتع يف ستتت يل صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفلينيو )ه( يفايفر 
الرتت اب يف مكافحتتة الت تتةف املصتتحوب ابل وتتف يف  ليتتل الستتالمو )يف( 
يفالتحتتدايت التتيت  واجتتت التتديفل اجللريتتة الصتتغ ة الواميتتة يف جمتتايل الستتالم 

ةة لامتت  ال تتامليو يفاألمتت و )ز( يفاملوظمتتات اإلنديميتتة يفالتحتتدايت امل اصتت
 الولاع. )ح( يفا جتار ابل رة يف حا ت

، نظتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتس يف 2015نوفمرب  رتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتام/ 20يفيف  
 (111) وصتيات الفةيتق املستتعل الةفيتع املستتوى امل تي   مديتات الستالم

حيث أقدع األمني ال ام اجملدس مدى معمول  عةية الفةيق يف وصيات 
 رتتتتةي  الثتتتتام/  25. يفيف (112)التوفيتتت  األمتتتني ال تتتتام التتتواراة يف  عةيتتتتة

نتتتتوفمرب، أصتتتتدر رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت   يتتتتا   أحتتتتاط فيتتتتت اجملدتتتتس مدمتتتتا  
ابلتوصتتيات التتواراة يف التعةيتتةي ، يفأكتتد متت  جديتتد امل تتاائ األساستتية 
حلفتتتظ الستتتالم، يفرحتتتب ابجلهتتتوا التتتيت ي تتت هلا األمتتتني ال تتتام متتت  أجتتتل 

 مديتتتات األمتتتم الوهتتتوت  ععتتتية اإلصتتتالح يفمجتتتةاء استتتت ةات شتتتامل ل
املتحدة حلفظ السالمو يفرحب أيعا  مب اار ت الةامية مىل محاقة اجملدس 
ابلتوصيات ليواصل اجملدس الوظة فيها، يفشتج ت مدتى املعتي نتدما  يف 

 . (113) دك اخل وات حتت سد تت اليت  دأ يف ممارستها ابلف ل
__________ 

 . S/2015/446انظة  (111)
 .S/PV.7564يف  S/2015/682انظة  (112)
(113) S/PRST/2015/22.  

https://undocs.org/ar/S/2014/869
https://undocs.org/ar/S/2015/446
https://undocs.org/ar/S/2015/682
https://undocs.org/ar/S/PV.7564
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
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 اجللسات: صون السالم واألمن الدوليني
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7105 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  29

 2014يواية 

سها يفالس ي مىل سالم احلةب يفاريف 
 اائم 

كتتتتانول الثتتتتام/  14رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتتتة مىل األمتتتتتني  2014يوتتتتتاية 

ال تتتتتام متتتتت  املمثتتتتتل التتتتتدائم لتتتتتارال 
 (S/2014/30لدى األمم املتحدة )

يفكيتتل األمتتني ال تتام  )أ(ايفلة معوا   39 
لدرؤيفل السياسية، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريف  
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

 املتحدة

مجيتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس، يفمجيتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

S/PV.7161 
 S/PV.7161يف 

(Resumption 1) 
نيسال/أ ةيل  28

2014 

مصتتتالح ن تتتاع األمتتت : التحتتتدايت 
 يفالفةص 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  أتمتتتتتتتني 
التتتتتتتديفل يفاجملتم تتتتتتتات:   ليتتتتتتتل امتتتتتتتم 
األمتتتتتم املتحتتتتتدة الرتتتتتامل إلصتتتتتالح 

 (S/2013/480ن اع األم  )

رئتتيس يففتتد ا حتتتاا  )ب(ايفلة معوا   42 
 األيفريف 

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 

، )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدمو ي 
 )ا(

 (2014) 2151العةار 
15-0-0 

نيستتتتتتتتتتال/أ ةيل  1 رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة 
موجهة م  املمثدتة الدائمتة  2014

لويجتتتت اي لتتتتتدى األمتتتتتم املتحتتتتتدة مىل 
 (S/2014/238األمني ال ام )

     

S/PV.7170 
 2014أاير/مايو  8

مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتةار  
م متتتتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتتتدَّ

معتتتتتتتتتتتوا  يف  14
 )ه(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

(S/2014/318) 

األرال، يفريفانتتدا،   السوغال
 يفالسوغال

 (2014) 2154العةار 
15-0-0 

S/PV.7247 
آب/أغستتتتتتتتت س  21

2014 

 موع نروب الولامات 
آب/أغستتتتتتت س  5رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

موجهتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام  2014
م  املمثل الدائم لدممدكتة املتحتدة 
لربي انيا ال ظمى يفأيةلوتدا الرتمالية 

(S/2014/572) 

مفوضتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتتم  )يف(ايفلة معوا   39 
املتحتتتتتتتدة الستتتتتتتامية 
حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال، 
 يف ئتتب رئتتيس يففتتد
 ا حتاا األيفريف 

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس، يفمجيتتتتتتع 

املدمو ي 
 )ز(

 (2014) 2171العةار 
15-0-0 

S/PV.7361 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  19

 2015يواية 

التوميتتتة الرتتتامدة لدجميتتتع يف ستتت يل 
 صول السالم يفاألم  الديفليني 

كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  6رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
موجهتتتتتة مىل األمتتتتتني  2015يوتتتتتاية 

ال تتتتتتام متتتتتت  املمثتتتتتتل التتتتتتدائم لرتتتتتتيدي 
 (S/2015/6مم املتحدة )لدى األ

رئتتتتتتيس جلوتتتتتتة  وتتتتتتاء  )ح(ايفلة معوا   59 
الستتتتتتتالم، يفرئيستتتتتتتتة 
مؤسستتتتتتتتتتة غ تتتتتتتتتتويي 
لدسالم يف أفةيعيتا، 
يفرئيس يففد ا حتاا 

 األيفريف 

األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء 

، )ط(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموا   55 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، )ي(37 ابملتتتتتتتتتتتتتتتتااة
 39ممال ابملااة املتتتتتتتدمو ي  يفمجيتتتتتتتع 

S/PRST/2015/3 

S/PV.7389 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  23

2015 

التفكتتتتتة يف التتتتتتتاريك يفالتاكيتتتتتتد متتتتتت  
جديتد مدتى التلاموتا العتوي مبعاصتد 

 ميثاق األمم املتحدة يفم اائت 
شتتتتتتتتتتت اط/فرباية  3ؤرختتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتالة م
موجهتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام  2015

متتتتتت  املمثتتتتتتل التتتتتتدائم لدصتتتتتتني لتتتتتتدى 
 (S/2015/87األمم املتحدة )

رئتتيس يففتتد ا حتتتاا  )ك(ايفلة معوا   65 
األيفريف  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى 
األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة، 
يفاملةانتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتدائم 
لالحتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

 املتحدة

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 

، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدمو ي 
 )م(

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7105
https://undocs.org/ar/S/PV.7105
https://undocs.org/ar/S/2014/30
https://undocs.org/ar/S/PV.7161
https://undocs.org/ar/S/PV.7161
https://undocs.org/ar/S/PV.7161%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7161%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2013/480
https://undocs.org/ar/S/RES/2151%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/238
https://undocs.org/ar/S/PV.7170
https://undocs.org/ar/S/PV.7170
https://undocs.org/ar/S/2014/318
https://undocs.org/ar/S/RES/2154%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7247
https://undocs.org/ar/S/PV.7247
https://undocs.org/ar/S/2014/572
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7361
https://undocs.org/ar/S/PV.7361
https://undocs.org/ar/S/2015/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
https://undocs.org/ar/S/2015/87
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 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7432 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  23

2015 

ايفر الرتت اب يف مكافحتتة الت تتةف 
 املصحوب ابل وف يف  ليل السالم 

آذار/متتتتتتتتتارس  27رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام  2015
املمثدتتتتة الدائمتتتتة لتتتتارال لتتتتدى متتتت  

 (S/2015/231األمم املتحدة )

الستتتتتتتتتتتيد ستتتتتتتتتتتكوت  )ل(ايفلة معوا   44 
أ تتةال، يفالستتتيد  يتتترت 
نوميتتتتتتتتتال، يفاملةانتتتتتتتتتب 
التتتتتتتتتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتتتي، يفرئتتتتتتيس 
يففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريف  يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
الستتتتتتتتتتتتتامي لامتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتدة لتحتتتتتتتالف 
احلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات، 
يفاملةانتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتدائم 
لدكةستتتتتتتي الةستتتتتتتويل 
 لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 

، )س(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتدموا   41 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، )ع(37 ابملتتتتتتتتتااة

 اإخةي يفمجيتتتتع املتتتتدمو ي  

 

S/PV.7499 
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  30

2015 

التحتتتتتتتتدايت التتتتتتتتتيت  واجتتتتتتتتت التتتتتتتتتديفل 
اجللريتتتتتة الصتتتتتغ ة الواميتتتتتة يف جمتتتتتايل 

 السالم يفاألم  
 وز/يوليتتتتتتتتتتتتت  15رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام  2015
متتت  املمثتتتل التتتدائم لويوزيدوتتتدا لتتتدى 

 (S/2015/543األمم املتحدة )

رئتيس يفزراء نيتوي،  )ف(ايفلة معوا   55 
يفيفزيتتتتتتتتتتتة املاليتتتتتتتتتتتة يف 
جلر كوك، يفرئتيس 
يففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريف ، يفاملةانتتتتب 
التتتتتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتتتتي 

 الةسول

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

، )ص(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموا  53 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، )ق(37 ابملتتتتتتتتتتتتتتااة

 اإخةي يفمجيتتتتتتع املتتتتتتدمو ي  

 

S/PV.7505 
 S/PV.7505يف

(Resumption 1)  
آب/أغستتتتتتتتت س  18

2015 

املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفالتحتتتتتتدايت 
 امل اصةة لام  ال املي 

آب/أغستتتتتتت س  5رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام  2015

متتت  املمثدتتتة الدائمتتتة لويجتتت اي لتتتدى 
 (S/2015/599األمم املتحدة )

متتتتتتتتتتتتتتتتتدية شتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل  )ر(ايفلة معوا   28 
أفةيعيتتتتتتا يف التتتتتتدائةة 
األيفريف يتتتتة لدرتتتتؤيفل 
اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفمسترتتتتتتتار ال  ثتتتتتتتة 

 ا حتاا األفةيعي

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس، يفمجيتتتتتتع 

املدمو ي 
) ( 

 

S/PV.7508 
آب/أغستتتتتتتتت س  20

2015 

  ليتتتتتتتل مرتتتتتتتاركة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  يف 
مصتتالح ن تتاع األمتت : فتتو مواصتتدة 

 (2014) 2151 وفي  العةار 
آب/أغستتتت س  11رستتتتالة مؤرختتتتة 

موجهة م  املمثدتة الدائمتة  2015
لويجتتتت اي لتتتتتدى األمتتتتتم املتحتتتتتدة مىل 

 (S/2015/614األمني ال ام )

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام   
املستتتتتتتتتتامد لستتتتتتتتتتيااة 
العانول يفاملؤسستات 
األمويتتتتتتتتتتتة، يفاملمثدتتتتتتتتتتتة 
اخلاصتتتتتتتتتتتتة لامتتتتتتتتتتتتني 

ل وتف ال ام امل ويتة اب
اجلوسي يف حتا ت 
الوتتتتتتتتتتتتتلاع، يفاألمتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتتتتامد، 
يفاملتتتتتتتتتتتدية املستتتتتتتتتتتتامد 
لوحتتتتتتدة ا ستتتتتتتجا ة 
لازمتتات يف  تتة م  
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

 اإل ائي املتحدة

مجيتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس، يفمجيتتتتتتع 

 املدمو ي 

 

S/PV.7527 
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  30

2015 

 ستتتتتتتتتتتتتتتوية الولامتتتتتتتتتتتتتتتات يف الرتتتتتتتتتتتتتتتةق 
األيفستتتط يفلتتتتال أفةيعيتتتتا يفالتصتتتتدي 

 خل ة اإلرذاب يف املو عة 
أيدول/ستتتتتتتت تمرب  1رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 

موجهتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام  2015
متتت  املمثتتتل التتتدائم لالحتتتتاا الةيفستتتي 

 (S/2015/678لدى األمم املتحدة )

املمثتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتامي  )ت(ايفلة معوا   54 
حتتتتتتتتتتتتتتتتاا امل تتتتتتتتتتتتتتتي لال

ابلرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة 
يفالسياستتتتة األمويتتتتة، 
يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتام 
جلام تتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتديفل 
ال ة يتتتتتتتتتتة، يفاألمتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام ملوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
مجيتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

، ) (اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموا   51

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، ) (37 ابملتتتتتتتتتااة

 اإخةي مجيتتتتتتع املتتتتتتدمو ي  
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

الت ايفل اإلستالمي،        
يفاملةانتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتدائم 
جملدتتتتتتتتتتتتتس الت تتتتتتتتتتتتتايفل 
لتتتتتتتتتتتتتتتتديفل اخلدتتتتتتتتتتتتتتتتي  
ال ة يتتتة لتتتدى األمتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة، يفأمتتتتتتتتتتتني 
ال النتتتتتتتتتتتتتتتات متتتتتتتتتتتتتتتع 
التتتديفل يف الكةستتتي 

 الةسويل
S/PV.7531 

 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/  9
 2015أكتو ة 

مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتةار  
م متتتتت    35معتتتتتدَّ
 )ذ(ايفلتتتتتتتة معتتتتتتتوا  

(S/2015/768) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  30
 )ت(معوا  

معتتتتتتتتتتتتتتتوا  يف  13 
 ، يفلي ياأ( )أاجملدس

 (2015) 2240العةار 
14-0-1 

S/PV.7561 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  17

 2015نوفمرب 

األمتتت  يفالتوميتتتة يفاألستتت اب اجل ريتتتة 
 لدولاع 

 عةيتتة األمتتتني ال تتام متتت  ايفر األمتتتم 
املتحتتدة يف موتتع نرتتوب الولامتتات: 
جتديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلام اجلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامي 

(S/2015/730) 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  5رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 

موجهتتة مىل األمتتني  2015نتتوفمرب 
ال تتتام متتتت  املمثتتتتل التتتتدائم لدممدكتتتتة 
املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى يفأيةلوتتتدا 
الرتتتتتتتتمالية لتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة 

(S/2015/845) 

الستتتتتتتتويد ) صتتتتتتتتفتها  )ب ب(ايفلة معوا   60 
 وتتتتتتتتاء  رئيستتتتتتتتة جلوتتتتتتتتة

الستتتتتتتتالم(، يفرئتتتتتتتتيس 
ا حتتتتتتتتتتتاا التونستتتتتتتتتتي 
لدصتتتتتتتوامة يفالتجتتتتتتتارة 
يفاحلتتتتتتتتتتتةف اليديفيتتتتتتتتتتتة 
يفاحلتتتائل مدتتتى جتتتائلة 
نو تتتتل لدستتتتالم ل تتتتام 

لدجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  2015
الةابميتتتتتتتتتتتتة لدحتتتتتتتتتتتتوار 
التتتتتتوقي يف  تتتتتتونس، 
يف ئتب األمتني ال تام 
لدمستتتتتتتتتتائل ال امليتتتتتتتتتتة 
يفا نتصااية ابلتدائةة 
األيفريف يتتتتتتتة لدرتتتتتتتؤيفل 
اخلارجيتتتتتتتتة، يفرئتتتتتتتتيس 
الوفتتتتتتتتتتتتتتتد يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتب 

ئم متتتتت  الدجوتتتتتة التتتتتدا
الديفليتتتتتتتتتة لدصتتتتتتتتتديب 
األمحتتتة لتتتدى األمتتتم 
املتحتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتتب 
التتتتتتتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتتتتتتي 
الةستتويل لتتدى األمتتم 

 املتحدة

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 

، )أ أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتدموا  56 يف

ممتتتتتتتتتتتال ابملتتتتتتتتتتتتااة 
، يفمجيتتتتتع )ا ا(37

 اإخةي املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمو ي  

 

S/PV.7564 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  20

 2015نوفمرب 

محاقتتتتتتتة  رتتتتتتتال  عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام: 
 مستع ل ممديات األمم املتحدة لدسالم 

 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  5رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
موجهتتة مىل األمتتني  2015نتتوفمرب 

ال تتتتام متتتت  املمثتتتتل التتتتدائم لربي انيتتتتا 
ال ظمتتتتتى يفأيةلوتتتتتدا الرتتتتتمالية لتتتتتدى 

 (S/2015/846األمم املتحدة )

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام،    
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 

 اجملدس

 

S/PV.7567 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/  25

 2015نوفمرب 

     S/PRST/2015/22 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتال  
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتال  
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.7573 
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  9

 2015ايسمرب 

مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتةار  
م متتتتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتتتدَّ

معتتتتتتتتتتتوا  يف  13
 )ه ه(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

(S/2015/935) 

 (2015) 2250العةار  األرال  
15-0-0 

S/PV.7585 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  16

 2015ايسمرب 

ا جتتتتتتتار ابألشتتتتتتداص يف حتتتتتتتا ت 
 الولاع

املتتتتتتتتتتتتتدية التوفيتتتتتتتتتتتتت ي   
ملكتتتتتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة امل تتتتتتتتتتتتتتتتي 
ابملدتتدرات يفاجلةميتتة، 
يفالتتتتتتتتةئيس التوفيتتتتتتتت ي 
لصتتتتتتتتتتوديفق احلةيتتتتتتتتتتة، 
يفالستتتتيدة  ايتتتتة متتتتةاا 

 ابسي قت

 ئتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتاء اجملدتتتتس، 
 يفمجيع املدمو ي 

S/PRST/2015/25 

 
يف وغالاي ، يفال وسوة يفاهلةسك، اإلسالمية(، يفأيةلودا، يفمي اليا، يفابكستال، يفالربازيل،  -أذر يجال، يفأرميويا، يفمس انيا، يفمسةائيل، يفأملانيا، يفميةال )مجهورية  )أ( 

ي يف ةيوستتتتي ، يف ولوتتتتدا، يف ةكيتتتتا، يفاجل تتتتل األستتتتوا، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت  ية الدميعةاقيتتتتة، يفمجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة، يفجورجيتتتتا، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتال  تتتتوم
ت  م، يفكوتتتدا، يفكتتتواب، يفكيويتتتا، يفليدتورتتتتاي ، يفمتتتاليلاي، ال وليفاريتتتة(، يففييتتت -يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفسويستتتةا، يفصتتتة يا، يفغوا يمتتتا ، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة 

 يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يف مي يا، يفالوةيفي ، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل.
ترتتيكية، يفاجل تتل األستتوا، يفاجللائتتة، اإلستتالمية(، يفمي اليتتا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة ال -مستت انيا، يفمستتتونيا، يفمنديفنيستتيا، يفميتتةال )مجهوريتتة  )ب( 

اليتتتتتاابل. يفجوتتتتتوب أفةيعيتتتتتا، يفستتتتتدوفاكيا، يفالستتتتتوغال، يفسويستتتتتةا، يفغوا يمتتتتتا ، يفكازاخستتتتتتال، يفمتتتتتاليلاي، يفمصتتتتتة، يفالوتتتتتةيفي ، يفنيوزيدوتتتتتدا، يفاهلوتتتتتد، يفذولوتتتتتدا، يف 
يفجورجيتا، يفالتدا ةك، يفريفمانيتا، يفستدوفيويا، يفالستويد، يففودوتدا، ا ستئواف: أيةلوتدا، يفآيستدودا، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف ولوتدا، يفمجهوريتة  ولانيتا املتحتدة،  يفيف

 يفنربص، يفكةيفا يا، يفمال ة، يفالومسا، يفذوغاراي، يفاليو ل.
 مثَّل نيج اي يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية. )أ( 
الرتتؤيفل اخلارجيتتة، التت ي  كدتم ابستتم  دتتدال الرتتمال  مثَّتل اجل تتل األستتوا  ئتتب رئتيس يفزرائهتتا يفيفزيتتة اخلارجيتتة يفالتكامتل األيفريف و يفمثَّتتل الوتتةيفي   ئتتب يفزيتة )ا( 

 مدم ا فيازواأليفريف و يفمثَّل سدوفاكيا يفزية الديفلة  وزارة الرؤيفل اخلارجية يفاأليفريف ية. يف كدم ممث ل مجهورية ميةال اإلسالمية ابسم حةكة  ددال 
راي، يفريفانتتدا، يفشتتيدي، يففةنستتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفاملمدكتتة املتحتتدة، نيجتت اي، ا حتتتاا الةيفستتي، يفاألرجوتتتني، يفاألرال، يفأستترتاليا، يف رتتاا، يفمجهوريتتة كتتو  )ه( 

 يفالو ايت املتحدة. 
اإلسالمية(، يفأيةلودا، يفابكستال، يفالربازيتل، يف و ستوا ، يف ت يف،  -مثيو يا، يفأذر يجال، يفأرميويا، يفمس انيا، يفمسةائيل، يفمنديفنيسيا، يفأيفكةانيا، يفميةال )مجهورية  )يف( 

يفغوا يمتتتتا ، يدوتتتتد، يف ةكيتتتتا، يفاجل تتتتل األستتتتوا، يفاجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية، يفجوتتتتوب أفةيعيتتتتا، يفالتتتتدا ةك، يفزم تتتتا وي، يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا، يفسويستتتتةا، يفات
 يفذولودا، يفالياابل. م، يفن ة، يفكازاخستال، يفكودا، يفكواب، يفكولوم يا، يفماليلاي، يفمصة، يفاملغةب، يفاملكسيك، يف مي يا، يفنيوزيدودا، يفاهلود،  يففييت

مجهوريتتة ميتتةال  مثَّتتل املكستتيك  ئتتب التتوزية لدرتتؤيفل املت تتداة األقتتةاف يفحعتتوق اإلنستتال. يف كدتتم ممث تتل التتدا ةك ابستتم  دتتدال الرتتمال األيفريف و يف كدتتم ممث تتل )ز( 
 فةيعي.اإلسالمية ابسم حةكة  ددال مدم ا فيازو يف كدم ممث ل زم ا وي ابسم اجلمامة اإل ائية لدجووب األ

اإلستتتالمية(، يفأيةلوتتتدا،  -مثيو يتتتا، يفأذر يجتتتال، يفاألرجوتتتتني، يفأرميويتتتا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفمكتتتواايفر، يفأملانيتتتا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيفريفغتتتواي، يفميتتتةال )مجهوريتتتة  )ح( 
ليرتتتيت، يفاجل تتتل األستتتوا، يفاجلمهوريتتتة  - يف يمتتتور يفمي اليتتتا، يفابراغتتتواي، يفابكستتتتال، يفالربازيتتتل، يف ومتتتا، يف تتتو ، يف و ستتتوا ، يف ولوتتتدا، يف تتت يف، يفاتيدوتتتد، يف ةكيتتتا،

غوا يمتا ، يففييتت الديفميويكية، يفمجهورية كوراي، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفريفاندا، يفالستدفاايفر، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفالستويد، يفالصتومال، يفال تةاق، يف 
يويا، يفلكسمربغ، يفمصة، يفاملغةب، يفاملكستيك، يفالومستا، يفنيكتاراغوا، يفذتاييت،  م، يفنربص، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكم وااي، يفكودا، يفكواب، يفكولوم يا، يفك

 يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليم ، يفاليو ل.
و يفمثَّدتتت التتو ايت ةمثَّدتتت شتتيدي )رئيستتة جمدتتس األمتت ( رئيستتُتهاو يفمثَّتتل أنغتتو  يفزيتتة الديفلتتة لد النتتات اخلارجيتتةو يفمثَّتتل مستت انيا  ئتتب يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتت )ط( 

 املتحدة ممثدتها الدائمة يفمعو ماارة الةئيس.
رجيتة كتتل موهمتتاو يفمثَّتتل مثَّتل اتيدوتتد  ئتتب رئتيس التتوزراء يفيفزيتتة اخلارجيتتةو يفمثَّتل األرجوتتتني يفزيتتة الرتؤيفل اخلارجيتتة يفال  تتااةو يفمثَّتتل أيفريفغتواي يفذتتاييت يفزيتتة خا )ي( 

يفمثَّل مكواايفر  ئب يفزية اخلارجية يفاحلةاك ال رةيو يفمثَّل املكسيك  ئب يفزية شؤيفل أمةيكا الال يوية يفمو عتة اجلمهورية الديفميويكية  ئب يفزية اخلارجيةو 
ل جوتوب أفةيعيتا ابستم ال حة الكاري  يف يفزارة اخلارجية. يف كدم ممث ل الومسا ابسم ش كة األم  ال رةيو يف كدم ممث ل مستونيا أيعا  ابسم   فياو يف كدتم ممث ت

 ليريت يفالسدفاايفر   يا ت. - يفالصنيو يف كدم ممث ل السويد ابسم  ددال الرمال األيفريف . يفمل يُدل ممثدو مثيو يا، يف و سوا  يف يمور 77  ال جممومة
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منديفنيستتيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، مثيو يتتا، يفأذر يجتتال، يفأرميويتتا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفمكتتواايفر، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يف  )ك( 
اإلستتتالمية(، يفأيةلوتتتدا، يفمي اليتتتا، يفاب تتتوا غيويتتتا اجلديتتتدة، يفابكستتتتال، يفالربازيتتتل، يف دجيكتتتا، يف و ستتتوا ، يف وريفنتتتدي، يفال وستتتوة يفاهلةستتتك،  -يفميتتتةال )مجهوريتتتة 

ية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة، يفجوتتوب يف ولوتتدا، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، يفاجللائتتة، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتور 
كازاخستتال، يفكوتدا، أفةيعيا، يفجورجيا، يفريفاندا، يفريفمانيا، يفزم ا وي، يفسدوفيويا، يفالسويد، يفسويسةا، يفصة يا، يفغوا يمتا ، يفالفد تني، يففييتت  م، يفنتربص، يف 

فيتتا، يفليدتورتتتاي ، يفمصتتة، يفاملغتتةب، يفاملكستتيك، يفمدتتديف، يفاملمدكتتة ال ة يتتة الستت واية، يفالومستتا، يفكتتواب، يفكوستتتاريكا، يفكولوم يتتا، يفالكويتتت، يفكيويتتا، يف  
 يفنيكاراغوا، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل.

ارجيتتتةو يفمثَّتتتل أنغتتتو  يفزيتتتة الديفلتتتة ال وليفاريتتتة(، يفليتوانيتتتا، يفمتتتاليلاي، يفنيجتتت اي، يفنيوزيدوتتتدا يفزراؤذتتتا لدرتتتؤيفل اخل -مثَّتتتل ا حتتتتاا الةيفستتتي، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة  )ل( 
 لد النات اخلارجيةو يفمثَّل مس انيا  ئب يفزية الرؤيفل اخلارجيةو يفمثَّدت الو ايت املتحدة ممثدتها الدائمة يفمعو ماارة الةئيس. 

يفمثَّتتتل اإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة يفزيتتتة الديفلتتتة لدرتتتؤيفل مثَّتتتل صتتتة يا الوائتتتب األيفل لتتتةئيس التتتوزراء يفيفزيتتتة اخلارجيتتتةو يفمثَّتتتل أيفكةانيتتتا يفزيةذتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتةو  )م( 
زو يف كدتتتم اخلارجيتتتة. يف كدتتتم ممثتتتل الومستتتا ابستتتم جممومتتتة أصتتتدناء ستتتيااة العتتتانولو يف كدتتتم ممث تتتل مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية ابستتتم حةكتتتة  دتتتدال متتتدم ا فيتتتا

ستتم  دتتدال الرتتمال األيفريف و يف كدتتم ممث تتل زم تتا وي ابستتم اجلمامتتة اإل ائيتتة مدتتديف ابستتم فةيتتق املستتاءلة يفا  ستتاق يفالرتتفافيةو يف كدتتم ممث تتل الستتويد اب ممثتتل
 لدجووب األفةيعي.

اإلستالمية(، يفمي اليتا، يفابكستتال، يفالربازيتل،  -أذر يجال، يفأسترتاليا، يفأل انيتا، يفأملانيتا، يفاإلمتارات ال ة يتة املتحتدة، يفمنديفنيستيا، يفأيفكةانيتا، يفميتةال )مجهوريتة  )ل( 
 دجيكتتتا، يف تتتو ، يف ولوتتتدا، يفاتيدوتتتد، يف ةكيتتتا، يفاجل تتتل األستتتتوا، يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفجورجيتتتا، يفالستتتواال، يفالستتتتويد،يفالرب غتتتال، يف 

غتتةب، ، يفامليفسويستتةا، يفغتتا ول، يفغوا يمتتا ، يفن تتة، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يفكوستتتاريكا، يفكولوم يتتا، يفكيويتتا، يفل وتتال، يفلكستتمربغ، يفمال تتة، يفمصتتة
 يفمدديف، يفالومسا، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل.

الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتةو يفمثَّتل  مثَّل األرال يفيل ال هدو يفمثَّل أنغو  يفزية الديفلة لد النات اخلارجيةو يفمثَّل ماليلاي  ئتب يفزيتة اخلارجيتةو يفمثَّتل مست انيا يفزيتة  )س( 
 يفمثَّدت الو ايت املتحدة ممثدتها الدائمة يفمعو ماارة الةئيس.فةنسا يفزية املدل يفالر اب يفالةايضةو 

  ول يفغوا يما    يا ت.مثَّل مصة يفزيةذا لددارجيةو يفمثَّل السويد يفزية ال دل يفاهلجةة، ال ي  كدم ابسم  ددال الرمال األيفريف . يفمل يُدل ممثدو السواال يفغا )ع( 
ئيل، يفأملانيتتا، يفأنتيغتوا يف ة تتواا، يفمنديفنيستيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفمي اليتا، يفاب تتوا غيويتا اجلديتتدة، يفاب يف، يفالربازيتتل، األرجوتتني، يفأستترتاليا، يفمستتونيا، يفمستتةا )ف( 

يفجتلر  ليرتيت، يفجامايكتا، يفجتلر ال هامتا، - يف ةابايفس، يف دجيكا، يف وما، يف و سوا ، يف ولودا، يفاتيدود، يف ةكيا، يف ةيويتداا يف وابغتو، يف وفتالو، يف ونغتا، يف يمتور
فورة، ستتديمال، يفجتتلر مارشتتال، يفاجلمهوريتتة الديفميويكيتتة، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفجورجيتتا، يفستتاموا، يفستتانت فوستتوت يفجتتلر غةيوتتااي ، يفستتوغا

، يفمدتديف، يفالسوغال، يفالسويد، يفسيريل، يففيجي، يفنربص، يفكازاخستتال، يفكوستتاريكا، يفكولوم يتا، يفك ي تاس، يفلكستمربغ، يفمصتة، يفاملغتةب، يفاملكستيك
 املوحدة(، يف يفريف، يفذاييت، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل. -يفميكةيفنيلاي )يف ايت 

ال وليفارية( يفزيةا الرؤيفل اخلارجية فيهماو يفمثَّل أنغو  يفزية الديفلة لد النتات اخلارجيتةو يفمثَّتل شتيدي  ئتب يفزيتة الرتؤيفل  -مثَّل نيوزيدودا يففوليفيال )مجهورية  )ص( 
 ل مس انيا يفزية الديفلة لدتومية.اخلارجيةو يفمثَّ 

يهتاو يفمثَّتل أنتيغتوا يف ة تواا مثَّل ك ي اس رئيُسهاو يفمثَّل جامايكا يفساموا رئيس يفزراء كل موهماو يفمثَّل أيفكةانيا، يف ةيويداا، يف وابغو، يففيجتي يفزراء اخلارجيتة ف )ق( 
الت ايفلو يفمثَّل  ةابايفس يفزيتة اخلارجيتة يفالت تايفلو يفمثَّتل اب توا غيويتا اجلديتدة يفزيتة اخلارجيتة يفزية اخلارجية يفالتجارة الديفليةو يفمثَّل جلر ال هاما يفزية اخلارجية يف 

ت تايفل اإل تائي التديفيل يفاهلجةةو يفمثَّل سانت فوسوت يفجلر غةيوااي  يفزية اخلارجية يفالتجارة اخلارجية يفالتجارة يف كوولوجيا امل دوماتو يفمثَّتل الستويد يفزيتة ال
ليريت  ئب يفزية اخلارجيتة  - الرمال األيفريف و يفسيريل  وزية املاليةو يفمي اليا  وائب يفزية اخلارجية يفالت ايفل الديفيلو يفمثَّل  يمور ال ي  كدم ابسم  ددال

ديفل اجللريتة يف جممومتة الت 12يفالت ايفلو يفمثَّل مدديف يفزية اخلارجية ال ي  كدم ابسم حتالف الديفل اجللرية الصغ ة. يف كدم ممثتل  ونغتا ابستم األمعتاء التت 
 الصغ ة الوامية يف احمليط اهلاائ اليت هلا حعور يف األمم املتحدةو يفمل يُدل ممثال  و سوا  يفالسوغال   يا ت.

ا ، يف ولوتتدا، اإلستتالمية(، يفمي اليتتا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يف ومتتا، يف تتو ، يف و ستتو  -أرميويتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفغوتتدا، يفأيفكةانيتتا، يفميتتةال )مجهوريتتة  )ر( 
، يفذولوتتدا، يف ةكيتتا، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفجورجيتتا، يفالستتويد، يففييتتت  م، يفكازاخستتتال، يفكتتواب، يفالكويتتت، يفمصتتة، يفاملغتتةب، يفذتتاييت، يفاهلوتتد

 يفالياابل.
موظمة الت ايفل اإلسالميو يف كدم ممث ل السويد ابسم  ددال  كدم ممث ل مجهورية ميةال اإلسالمية ابسم حةكة  ددال مدم ا فيازو يف كدم ممث ل الكويت ابسم  ) ( 

 الرمال األيفريف و يف كدم ممث ل فييت  م ابسم الديفل األمعاء يف را  ة أمم جووب شةق آسيا.
اإلستالمية(، يفآيستدودا، يفمي اليتا،  -وريتة أسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة ية املتحدة، يفمنديفنيستيا، يفأيفريفغتواي، يفأيفكةانيتا، يفميتةال )مجه )ت( 

ريتتة كتتوراي، يفجوتتتوب يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولوتتدا، يف تتتيالريفس، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفاجللائتتة، يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهو 
ا، يفال تتتتتةاق، يفغوا يمتتتتا ، يففودوتتتتتدا، يفنتتتتربص، يفن تتتتتة، يفن غيلستتتتتتال، أفةيعيتتتتا، يفالتتتتتدا ةك، يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتتدوفيويا، يفالستتتتواال، يفالستتتتتويد، يفسويستتتتتةا، يفصتتتتة ي

ومستا، يفنيكتاراغوا، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفالكويت، يفل وال، يفلكسمربغ، يفلي يا، يفليدتورتاي ، يفمصة، يفاملغةب، يفاملمدكة ال ة ية الست واية، يفالوتةيفي ، يفال
 يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. 
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ال وليفاريتة(، يفليتوانيتا،  -ثَّل األرال  ئب يفزية رئيس الوزراء يفيفزية اخلارجية يفشؤيفل املغرت نيو يفمثَّل ا حتاا الةيفسي، يفشيدي، يفالصتني، يففوتليفيال )مجهوريتة م ) ( 
ارجيتتة يفالتكامتتل األفةيعتتيو يفمثَّتتل فةنستتا يفزيتتة يفمتتاليلاي، يفنيوزيدوتتدا يفزراء اخلارجيتتة فيهتتاو يفمثَّتتل أنغتتو  يفزيتتة الديفلتتة لد النتتات اخلارجيتتةو يفمثَّتتل  رتتاا يفزيتتة اخل

خلارجيتة يفشتؤيفل الكموولتثو اخلارجية يفالتومية الديفليةو يفمثَّل مس انيا يفزية اخلارجية يفالت ايفلو يفمثَّل املمدكة املتحدة يفزية خارجية املمدكة املتحدة لدرتؤيفل ا
 يفمثَّدت الو ايت املتحدة يفزيةهتا لدرؤيفل اخلارجية. 

يفمثَّتل ستدوفيويا  دجيكا  ئب رئيس الوزراء يفيفزية اخلارجية يفالرؤيفل األيفريف يةو يفمثَّتل ستدوفاكيا  ئتب رئتيس التوزراء يفيفزيتة اخلارجيتة يفالرتؤيفل األيفريف يتةومثَّل   ) ( 
و يفمثَّتل كةيفا يتا الوائتب األيفل لتةئيس  ئب رئيس الوزراء يفيفزية اخلارجيةو يفمثَّل اجلمهورية ال ة ية السورية  ئب رئيس جمدس التوزراء يفيفزيتة اخلارجيتة يفاملغرت تني

لتتةئيس التتتوزراء يفيفزيتتتة التتوزراء يفيفزيتتتة اخلارجيتتة يفالرتتتؤيفل األيفريف يتتةو يفمثَّتتتل الكويتتت الوائتتتب األيفل لتتتةئيس التتوزراء يفيفزيتتتة اخلارجيتتةو يفمثَّتتتل صتتة يا الوائتتتب األيفل 
اإلستالمية(، يفآيستدودا، يف دغتاراي، يف ةكيتا، يفالتدا ةك، يفالستويد،  -يةال )مجهوريتة اخلارجيةو يفمثَّل يفزراء خارجية مستونيا، يفأملانيا، يفمنديفنيسيا، يفأيفريفغواي، يفم

ل يفزيتتة ال النتتات يفال تتةاق، يفغوا يمتتا ، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، يفكازاخستتتال، يفليدتورتتتاي ، يفمصتتة، يفالوتتةيفي ، يفذولوتتدا، يفاليتتو ل  دتتداهنمو يفمثَّتتل الربازيتت
يفالتجارةو يفمثَّل مي اليا يفزية اخلارجية يفالت ايفل الديفيلو يفمثَّل ل وال يفزية اخلارجية يفاملغرت نيو يفمثَّتل لي يتا يفزيتة اخلارجيتة اخلارجيةو يفمثَّل ذوغاراي يفزية اخلارجية 

ل اخلارجيةو مي يفالرؤيف يفالت ايفل الديفيلو يفمثَّل لكسمربغ يفزية الرؤيفل اخلارجية يفاأليفريف يةو يفمثَّل ابكستال يفزية اخلارجية يفمسترار رئيس الوزراء لام  العو 
ا مستتامد التتوزية لدرتتؤيفل يفمثَّتتل نتتواب يفزراء اخلارجيتتة يف مستتةائيل، يفأيفكةانيتتا يف تتيالريفس  دتتداهنمو يفمثَّتتل أستترتاليا يفزيتتة اخلارجيتتة يفالتجتتارةو يفمثَّتتل اجل تتل األستتو 

س الوزارة ا حتااية لدرؤيفل اخلارجيةو يفمثَّتل الومستا التوزية اخلارجية يفالتكامل األيفريف و يفمثَّل  ولودا يفكيل يفزارة الديفلية يف يفزارة اخلارجيةو يفمثَّل سويسةا رئي
ار يتتة يفا حتتتاا األفةيعتتي ا حتتتااي لرتتؤيفل أيفريفاب يفالتكامتتل يفالرتتؤيفل اخلارجيتتةو يفمثَّتتل اإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة يفزيتتة الديفلتتةو يفمثَّتتل اجللائتتة يفزيتتة الرتتؤيفل املغ

 غيلستال يفنيكاراغوا   يا ت. يفجام ة الديفل ال ة ية. يفمل يُدل ممثدو السواال يفن  
كية، يفاجل ل األسوا، يفالدا ةك، مس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفأيةلودا، يفمي اليا، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف ولودا، يفاتيالند، يفاجلمهورية التري )ذ( 

كةيفا يتا، يفكوتدا، يف  فيتا، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفمال تة، يفمتاليلاي، يفاملمدكتة املتحتدة يفريفمانيا، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يففةنستا، يففودوتدا، يفنتربص، يف 
 يفالوةيفي ، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل. 

الترتيكية، يفاجل تل األستوا، يفالتدا ةك، يفريفمانيتا، أسرتاليا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفأيةلودا، يفمي اليا، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف ولودا، يفاتيدوتد، يفاجلمهوريتة  )ت( 
 ، يفذولودا، يفاليو ل.يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يففودودا، يفنربص، يفكةيفا يا، يفكودا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفلي يا، يفمال ة، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفذوغاراي

ال وليفاريتة(، يفليتوانيتا، يفمتاليلاي، يفاملمدكتة املتحتدة، يفنيجت اي،  -يففةنستا، يففوتليفيال )مجهوريتة  ا حتاا الةيفسي، يفاألرال، يفمس انيا، يف راا، يفشتيدي، يفالصتني، أ( )أ 
 يفالو ايت املتحدة. 

 -هوريتتتة ، يفميتتتةال )مجمثيو يتتتا، يفأذر يجتتتال، يفاألرجوتتتتني، يفأرميويتتتا، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفمكتتتواايفر، يفأملانيتتتا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا )ب ب( 
د، يف ةكيا، يفاجل ل األستوا، اإلسالمية(، يفأيةلودا، يفمي اليا، يفابراغواي، يفابكستال، يفاب يف، يفالربازيل، يفالرب غال، يف دجيكا، يف و سوا ، يف ولودا، يف  يف، يفاتيدو

يفزم ا وي، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسواال، يفسويسةا، يفاجللائة، يفاجلمهورية ال ة ية السورية، يفمجهورية كوراي، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفريفاندا، يفريفمانيا، 
يفاملغتتتتةب، يفستتتت اليول، يفال تتتتةاق، يفغوا يمتتتتا ، يفنتتتتربص، يفكازاخستتتتتال، يفكةيفا يتتتتا، يفكم تتتتوااي، يفكوتتتتدا، يفكولوم يتتتتا، يفالكويتتتتت، يفكيويتتتتا، يفليدتورتتتتتاي ، يفمصتتتتة، 

 ا، يفالياابل. يفاملكسيك، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفي ، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولود
 مثَّل املمدكة املتحدة يفزية الديفلة لدتومية الديفلية.  )أ أ( 

الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفلو  مثَّل ذولودا يفزية التجارة اخلارجية يفالت ايفل اإل ائيو يفمثَّل ريفاندا ممثدها الدائم يفيفزية الديفلة لدت ايفلو يفمثَّل الرب غال يفزيتة  )ا ا( 
كتتة  دتدال متتدم ا فيتتازو يف كدتم ممث تتل ستت اليول ابستتم يفمثَّتل اتيدوتتد األمتتني التدائم يف يفزارة الرتتؤيفل اخلارجيتتة. يف كدتم ممث تتل مجهوريتتة ميتتةال اإلستالمية ابستتم حة 

 جممومة الديفل األفةيعيةو يفمل يُدل ممثدو األرجوتني يفزم ا وي يفالسواال يفاملمدكة ال ة ية الس واية   يا ت. 
 ،يفنيوزيدوتتتتدا ،يفنيجتتتت اي ،يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة ،ليلاييفمتتتتا ،يفليتوانيتتتتا ،ال وليفاريتتتتة( -يففوتتتتليفيال )مجهوريتتتتة  ،يففةنستتتتا ،يفشتتتتيدي ،يف رتتتتاا ،يفأنغتتتتو  ،يفمستتتت انيا ،األرال )ه ه( 

 يفالو ايت املتحدة.
  

 ودون اإلقليمية التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية - 40
 على صون السالم واألمن الدوليني

خالل الفرتة املرمولة اب ستت ةات، معتد جمدتس األمت  أر تع  
الت تايفل  تني ”يفأصدر  يانني رائسيني يتصالل ابل ود امل وتول جدسات 

األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية مدى صتول الستالم 
يف ن  اجملدس الرتةاكة العائمتة  تني األمتم املتحتدة “. يفاألم  الديفليني

يفا حتتتاا األيفريف  يفا حتتتاا األفةيعتتي يف خمتدتتف املستتائل املتصتتدة  صتتول 
 .(114)يفاألم  الديفليني، مبا يف ذلك أزمة املهاجةي  الواشئة السدم

__________ 

 (.S/PV.7439)انظة  2015أاير/مايو  11نونرت أزمة املهاجةي  يف  (114)

https://undocs.org/ar/S/PV.7439
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 يانتتتت الةائستتتي  2014شتتت اط/فرباية  14يفأصتتدر اجملدتتتس يف  
ل الت تتايفل  تتني األمتتم املتحتتدة يفا حتتتاا األيفريف و يفأثتت  فيتتت األيفل  رتتا

اجملدتتس مدتتى مرتتاركة ا حتتتاا األيفريف  يف املفايفضتتات يفالوستتاقة مدتتى 
الص يد الديفيل، يفالتلامتت املستتمة حبفتظ الستالم يف وتاء الستالم، يف عتدمي 
املستتامدة اإلنستتانية، يفالتتدمم املتتايل يفالدوجستتيت مدتتى الصتت يد التتديفيل، 

متتتتم ممديتتتتتات األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف اجملتتتتتا ت ذات ا ذتمتتتتتام يفايفره يف ا
. يفيف  يتتتتتتال رائستتتتتي آختتتتتتة، أنتتتتتة اجملدتتتتتتس  تتتتتديفر ا حتتتتتتتاا (115)املرتتتتترتك

__________ 

(115) S/PRST/2014/4. 

األفةيعي يف اجلهوا الةامية مىل موع نرتوب الولامتات أيف  ستويتها مدتى 
أراضتتي العتتارة األفةيعيتتة، يفأثتت  مدتتى زاياة مستتهام ا حتتتاا األفةيعتتي يف 

 جمتا ت موهتا حفتظ الستالمو يفرحتب اجملدتس صول الستدم يفاألمت ، يف
أيعا ابلت ايفل املستمة  ني املوظمتني يف خمتدف مواصة موظومة السدم 

(116)يفاألم  األفةيعية
 . 

__________ 

(116) S/PRST/2014/27. 

 
 اجللسات: التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على صون السالم واألمن الدوليني

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممال  
 37ابملااة 

التتتتتتتدموات ممتتتتتتتال  ابملتتتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 املمتو ول( - امل ارضول -

       
S/PV.7112 

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  14
2014 

املمثدتتتتة الستتتتامية لدرتتتتؤيفل    ا حتاا األيفريف 
اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفالسياستتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 األموية لالحتاا األيفريف 

ال تتتتتتتتتتام، األمتتتتتتتتتتني 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 

، )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفاملمثل السامي

S/PRST/2014/4 

S/PV.7343 
كتتتتتتتتتانول األيفل/  16

 2014ايسمرب 

ةاكة  تني األمتم ممديات الستالم: الرت
 املتحدة يفا حتاا األفةيعي يف  ورذا 

كتتتتتتتتتانول األيفل/  8رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتة مىل األمتتني  2014ايستتمرب 

ال تام متت  املمثتتل التدائم لترتتاا لتتدى 
 (S/2014/879األمم املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  21 
 )ب(معوا  

املمثتتتتتتتل الستتتتتتتتامي لالحتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتتتتتي ملتتتتتتتتايل يفمو عتتتتتتتتة 
الستتتتتتتاحل، املتتتتتتتدية اإلااري 
لرتتتتتؤيفل أفةيعيتتتتتا يف التتتتتدائةة 
 األيفريف ية لدرؤيفل اخلارجية

األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 

، )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدمو ي 
 )ا(

S/PRST/2014/27 

S/PV.7402 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  9

2015 

املمثدتتتتة الستتتتامية لدرتتتتؤيفل    ا حتاا األيفريف 
اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفالسياستتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 األموية لالحتاا األيفريف 

األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتس، يفاملمثدتتتتة 

 السامية

 

S/PV.7439 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  11

2015 

املمثدتتتتة الستتتتامية لدرتتتتؤيفل    
 اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفالسياستتتتتتتتتتتتتتتتتة
األمويتتة لالحتتتاا األيفريف ، 
يفاملةانتتتتتب التتتتتدائم لالحتتتتتتاا 
األفةيعتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم 
املتحتتدة، يفاملمثتتل اخلتتاص 
لامتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام امل تتتتتتتتتتتي 

 ابهلجةة الديفلية

  مجيع املدمو ي 

 
 مثَّل ليتوانيا يفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجية. )أ( 
يفأيةلوتتدا، يفمي اليتتا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجللائتتة، يفستتدوفاكيا، يفالستتويد،  اإلستتالمية(، -مثيو يتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفغوتتدا، يفميتتةال )مجهوريتتة  )ب( 

 يفكازاخستال، يفماليلاي، يفمصة، يف مي يا، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذولودا، يفالياابل.
 مثَّل  راا )رئيسة جمدس األم ( يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالتكامل األفةيعي. )أ( 
 مجهورية ميةال اإلسالمية ابسم حةكة  ددال مدم ا فيازو يف كدم ممث ل السويد ابسم  ددال الرمال األيفريف .  كدم ممث ل )ا( 
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 مالحظة استهاللية  
، ممارسات جمدس األم  يف ما يتصل أبحكام مةجع ممارسات جمدس األم يتوايفل اجللء الثام م   

نظامت الداخدي املؤنت يفمواا ميثاق األمم املتحدة ذات الصدة هبا. يفيف حني يةا أا ه يفصٌف ملا ارأ مديت 
الوظام الداخدي املؤنت، يةكل ذ ا اجللء أساسا  مدى حا ت الت  يتق اخلتاص هلت ا الوظتام  اجملدس يف    يق

أنستتام رئيستتية مة  تتة  ة يتتب الفصتتول ذات الصتتدة متت   10يف مجتتةاءات اجملدتتس. يفيوعستتم اجلتتلء الثتتام مىل 
  امليثاق يفاملواا م 28، مدى الوحو التايل: العسم األيفل، اجلدسات يفاحملاضة )املااة الوظام الداخدي املؤنت

]م  الوظام الداخدي املؤنت (و يفالعسم الثام، جديفل األممال )املواا م   57مىل  48يفم   5مىل  1م  
(و يفالعستتم الةا تتع، رائستتة 17مىل  13(و يفالعستتم الثالتتث، التمثيتتل يفيفاثئتتق التفتتويض )املتتواا متت  12مىل  6

يفالعستتتتم (و 26مىل  21ال امتتتتة )املتتتتواا متتتت   (و يفالعستتتتم اخلتتتتامس، األمانتتتتة20مىل  18اجملدتتتتس )املتتتتواا متتتت  
 (و39 يف 37(و يفالعسم الستا ع، املرتاركة )املتاااتل 33يف  30يف  29يف  27السااس،  صةيف األممال )املواا 

 36مىل  34يفاملتواا مت   32يف  31مت  امليثتاق، يفاملتاااتل  27يفالعسم الثتام ، اختتاذ العتةارات يفالتصتويت )املتااة 
(و يفالعستم 47مىل  41الوظام الداخدي املؤنت (و يفالعسم التاسع، الدغتات )املتواا مت  ]م   40يف  38يفاملاااتل 

 م  امليثاق(. 30ال اشة، املةكل املؤنت لدوظام الداخدي )املااة 
اخدي املؤنت ، فيجةي  وايفهلا يف األجلاء األخةى م  ذ ا املدحتق، أما املواا املت عية ]م  الوظام الد 

، املت دعتتتتة ابهليئتتتتات الفةميتتتتة لدمجدتتتتس، يف اجلتتتتلأي  التاستتتتع يفال اشتتتتةو 28يفذلتتتتك مدتتتتى الوحتتتتو التتتتتايل: املتتتتااة 
 ، املت دعة ابل النات مع أجهلة األمم املتحدة األخةى، يف اجللء الةا ع.61 يفاملااة

املت دعتتة  ع تتول  60مىل  58ا ستتت ةات أي حتتا ت مت فيهتتا    يتتق املتتواا متت  يفمل  رتتهد الفتترتة نيتتد  
 .املواا هب ه يتصل حمتوى أي أمعاء جدا، يفهل ا   يتعم  ذ ا املدحق

* * * 
 جدستتتة 22 موهتتتا، 2014 متتتام يف جدستتتة 263 اجملدتتتس معتتتد، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 يف اجملدتس نظتة، 2014 متام يفيف. خاصتة جدستة 17 موهتا، 2015 مام يف جدسة 245 يفمعد، خاصة
 مستائل  وتدا   23 يف وتايفل اإلنديمية يفاحلا ت م يوة   ددال اخلاصة احلا ت موها  ودا   26  وايفل،  ودا   49
  وتدا   25  وتايفل،  وتدا   46 جممومتت متا يف اجملدتس نظتة، 2015 مام يفيف. أخةى يفمسائل يفمواضي ية مامة
 يفمستائل يفمواضتي ية مامتة مستائل  وتدا   21 يف وايفل اإلنديمية يفاحلا ت م يوة   ددال اخلاصة احلا ت موها

 مؤرختتتتة رستتتتالة” م وونتتتتة جديتتتتدة  وتتتتوا ثالثتتتتة أممالتتتتت جتتتتديفل يف اجملدتتتتس أارأ، 2014 متتتتام يفيف. أختتتتةى
 املتحتتدة األمتتم لتتدى أليفكةانيتتا التتدائم املمثتتل متت  األمتت  جمدتتس رئتتيس مىل موجهتتة 2014 فربايتتة/شتت اط 28
(S/2014/136)“(1) ،متتت  األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس مىل موجهتتتة 2014 أ ةيتتتل/نيستتتال 13 مؤرختتتة رستتتالة” يف 

 كتتتتوراي مجهوريتتتة يف احلالتتتتة” يف، (2)“(S/2014/264) املتحتتتدة األمتتتم لتتتتدى الةيفستتتي لالحتتتتتاا التتتدائم املمثتتتل
 2014 متتام يف 63) نتتةارا   127 اجملدتتس اختتت ، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل. (3)“الدميعةاقيتتة الرتت  ية

. (2015 متتتتتتتام يف 26 يف 2014 متتتتتتتام يف 28) رائستتتتتتتيا    يتتتتتتتا    54 يفأصتتتتتتتدر، (2015 متتتتتتتام يف 64 يف
تت ، ابإلمجتتاع نةارا تتت م ظتتم اختتتاذ يف املتمثدتتة ممارستتتت اجملدتتس يفيفاصتتل  هبتت ه 127 أصتتل متت  نتتةارا   116 فاختخ

 
 

 .S/PV.7123 انظة (1) 
 .S/PV.7154 انظة (2) 
 .S/PV.7353 انظة (3) 

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/PV.7123
https://undocs.org/ar/S/PV.7154
https://undocs.org/ar/S/PV.7353
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 فدتتم ابلتعةيتتة: املرتتمولة الفتترتة ختتالل لدتصتتويت امل ةيفحتتة العتتةارات مرتتاريع متت  مخستتة  ُ تمتتد يفمل. ال ةيعتتة
 ال تتدا مدتتى اصتتل مل ألنتتت موهتتا يفاحتتد يُ تمتتد يفمل اائتتم ل عتتو الستتد  التصتتويت  ستت ب موهتتا أر  تتة  ُ تمتتد

املؤي ِّدة األصوات م  امل دوب
(4). 

 ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف مفتوحتتتتتتتال موانرتتتتتتتال اارت، اجملدتتتتتتس ممتتتتتتل أستتتتتتاليب مبستتتتتتالة يت دتتتتتتق متتتتتتا يفيف 
 جوانتب مت  يفاست ة قائفتة خالهلمتا نونرتت، “(S/2010/507) األم  جمدس رئيس م كةة  وفي ” امل وول

 .يفممارسا ت اجملدس مجةاءات
 

  

 
 

 (4) S/2014/916يفانظة و S/PV.7354. 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2014/916
https://undocs.org/ar/S/PV.7354
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 واحملاضر اجللسات - أوال
 مالحظة 
 املت دعتتتتتتتتة األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس ممارستتتتتتتتات األيفل العستتتتتتتتمُ  يتوتتتتتتتتايفل 
 28 ابملتتااة يتصتتل متتا يف يفذلتك، اجملدتتس يفحماضتتة يفمدويتهتتا ابجلدستات

 متت  57 مىل 48 يفمتت  5 مىل 1 متت  يفاملتتواا املتحتتدة األمتتم ميثتتاق متت 
 .لدمجدس املؤنت الداخدي الوظام

 
 ]امليثاق م [ 28 املااة 
 ال متتل م تت يستت يع يفجتت مدتى األمت  جمدتس يتُتوَظَّمُ  - 1 
 يف اائمتتا    ثتتيال   أمعتتائت متت  معتتو كتتل ميثَّتتل الغتتةت يفهلتت ا. ابستتتمةار

 .اهليئة معة
 كل فيها ميثل ايفرية اجتمامات األم  جمدس ي عد - 2 

 مبوتديفب أيف حكومتتت رجتال أبحتد، ذلتك شتاء مذا، أمعتائت م  معو
 . خاصة الغةت هل ا يسميت آخة

 معتتتتة غتتتت  يف اجتمامتتتتات ي عتتتتد أل األمتتتت  جملدتتتتس - 3 
 . أممالت  سهيل مىل أاىن ذلك أل رأى مذا اهليئة
 

 ]املؤنت الداخدي الوظام م [ 1 املااة 
 ا جتمامتتتتتتات ابستتتتتتثواء، األمتتتتتت  جمدتتتتتس اجتمامتتتتتتات  ُ عتتتتتد 
 أي يف التتةئيس متت  امتتوة مدتتى  وتتاء، 4 املتتااة يف مليهتتا املرتتار الديفريتتة
  تددتتتتل التتتتيت الفتتتترتة  تجتتتتايفز أ  مدتتتى، ضتتتتةيفراي   ذلتتتتك فيتتتتت يتتتتةى يفنتتتت

 .يوما   مرة أر  ة ا جتمامات
 

 2 املااة 
 قدتتتب مدتتتى  وتتتاء ا جتمتتتاع مىل األمتتت  جمدتتتس التتتةئيس يتتدمو 

 .األم  جمدس أمعاء م  معو أي
 

 3 املااة 
  و يتتتتت جتتتتةى مذا ا جتمتتتتاع مىل األمتتتت  جمدتتتتس التتتتةئيس يتتتتدمو 

 (3) 11 املتتااة أيف 35 املتتااة حبستتب حالتتة أيف نتتلاع مىل األمتت  جمدتتس
 األمتت  جمدتتس مىل  وصتتيات ال امتتة اجلم يتتة نتتدمت مذا أيف، امليثتتاق متت 
 األمتتني ن تتت مذا أيف، (2) 11 املتتااة حبستتب مستتالة أيتتة مليتتت أحالتتت أيف

 . 99 املااة حبسب مسالة أية مىل األم  جمدس ال ام

 4املااة  
 يف مديهتا املوصتوص الديفريتة ا جتمامات األم  جمدس ي عد 

 اتتتداذا التتتيت اميتتتداملو  يف الستتتوة يف متتتة ني امليثتتتاق متتت  (2) 28 املتتتااة
 . األم  جمدس

 
 5 املااة 
 . املتحدة األمم معة يف مااة األم  جمدس اجتمامات  ُ عد 
 ال تام لامتني أيف األمت  جمدتس أمعتاء مت  معتو لكل يفةوز 

 األمت  جمدتس ن تل فإذا. آخة مكال يف األم  جمدس اجتماع يعرتح أل
 يف اجتمامتتتت يفمتتدة اجملدتتس اجتمتتاع مكتتتال   يتتني مديتتت كتتال،  ا نتترتاح
 .املكال ذلك
 

 48 املااة 
 اجملدتتتتس يعتتتتةر مل متتتتا مدويتتتتة األمتتتت  جمدتتتتس اجتمامتتتتات  كتتتتول 

 األمتني   يتني  رتال ال امتة اجلم يتة مىل  وصتية أية يف واَن . ذلك غ 
 .خاصة جدسة يف فيها يفيتُ َت ال ام
 

 49 املااة 
 لكتتتتل احلتتتتةيف احملعتتتتة يتتتتوفة، 51 املتتتتااة أحكتتتتام مةامتتتتاة متتتتع 
 أيتتتة يفملمثدتتتي األمتتت  جمدتتتس يف لدممثدتتتني األمتتت  جمدتتتس ي عتتتدذا جدستتتة
 يتجتتتتتتتتتايفز   مومتتتتتتتتتد يف يفذلتتتتتتتتتك اجلدستتتتتتتتتة يف اشتتتتتتتتترتكت أختتتتتتتتتةى ايفل

 . اجلدسة  دك ي عب ممل أيفل ص اح م  10:00 السامة
 

 50 املااة 
 يتتتومي ختتتالل، اجلدستتتة يف اشتتترتكت التتتيت التتتديفل ممثدتتتو يعتتتوم 

 أبيتتتتتة ال تتتتتام األمتتتتتني  ت ديتتتتت ، 49 املتتتتتااة يف امل تتتتتني الونتتتتتت   تتتتتد ممتتتتتل
 .احلةيف احملعة مدى ماخاهلا يوايفل  صوي ات

 
 51 املااة 
  وسدة خاصة جدسة أية حمعة ممداا يعةر أل األم  جملدس 
 التتديفل ممثدتتو يفيعتتوم. احملعتتة هبتت ا ال تتام األمتتني يفاتتتفظ. فعتتط يفاحتتدة
 ال تتام األمتتني  ت ديتت ، أايم مرتتةة فتترتة ختتالل، اجلدستتة يف اشتترتكت التتيت
 .احملعة ذ ا مدى ماخاهلا يوايفل  صوي ات أبية



2015-2014األمن، ملحق  مرجع ممارسات جملس   

 

129 17-03714 

 

 52املااة  
 أايتها أل الةئيس ية مل ما م تمدة امل دو ة التصوي ات   ترب 

 يعتتدم، احلالتتة ذتت ه يفيف. األمتت  جمدتتس يف املمثدتتني مىل لتعتتدميها  كفتتي
 يتتوايفل نتتد   ديعتتات أيتتة ممتتل يتتومي ختتالل األمتت  جمدتتس يف املمثدتتول
فإذا مل  عدم امرتاضات يف ذت ه الفترتة، يصتوب احملعتة مدتى  .م داءذا

 الوحو امل دوب.
 

 53 املااة 
 احملعتتتتتة أيف 49 املتتتتتااة يف مليتتتتتت املرتتتتتار احلتتتتتةيف احملعتتتتتة ي تتتتترب 

 يف مديتتت  صتتوي ات ماختتال يُ دتتب مل التت ي، 51 املتتااة يف مليتتت املرتتار
 صُتتتو ب التتت ي أيف، 51 يف 50 املتتتاا ني متتت  كتتتل  عتعتتتيها التتتيت الفتتترتة
 احملعتتتتة يفيصتتتت ح التتتتةئيس يفيون تتتتت. م تمتتتتدا، 52 املتتتتااة ألحكتتتتام يففعتتتتا
 . األم  جملدس الةمسي

 
 54 املااة 
 فعتال، األمت  جملدتس ال دويتة لدجدستات الةمستي احملعتة يُورة 

 .ممك  يفنت أنةب يف الةمسية ابلدغات،  ت املةفعة الواثئق م 
 

 55 املااة 
  الغتتا األمتت  جمدتتس يصتتدر، خاصتتة جدستتة أيتتة اختتتتام لتتدى 

 . ال ام األمني قةيق م 
 

 56 املااة 
 اشرتكت اليت املتحدة األمم يف األمعاء الديفل ملمثدي يكول 

 اجلدستتة  دتتك حمعتتة مىل الةجتتوع حتتق، التتديفام مدتتى، خاصتتة جدستتة يف
 متت  يفنتتت أي يف يستتمح أل األمتت  يفجملدتتس. ال تتام األمتتني مكتتتب يف

 األمم يف األمعاء الديفل م  أخةى لديفل املدولني لدممثدني األيفنات
 . احملعة ذ ا مدى اب قالع املتحدة

 
 57 املااة 
، ستتوة كتتل يفاحتتدة متتةة، األمتت  جمدتتس مىل ال تتام األمتتني يعتتدم 

. ستتتةية احلتتتني ذلتتتك حتتتز   تتتترب كانتتتت التتتيت يفالواثئتتتق ابحملاضتتتة نائمتتتة
 لدتتديفل يتتتاح أل ةتتب موهتتا يفالواثئتتق احملاضتتة أي األمتت  جمدتتس يفيعتتةر

 ةتب يفأيها، يورة أل ةب يفأيها، املتحدة األمم يف األمعاء األخةى
 .سةاي ي عى أل

 يفيتتتتتتتتتالف العستتتتتتتتم األيفل متتتتتتتت  أر  تتتتتتتتة أنستتتتتتتتام فةميتتتتتتتتة، يفذتتتتتتتتي:  
يت دتق   عتد اجلدستات ممتال ابملتواا  اجلدسات، يفذو نسم فةمتي - ألف
، يفاجلدستتتات الةفي تتتة املستتتوى، يفشتتتكل اجلدستتتات مبوجتتتب 5مىل  1متت  

املرتتتتايفرات غتتتت  الةمسيتتتتة لدمجدتتتتس  كامتتتتل ذيئتتتتتتو  - و يفابء48املتتتتااة 
 اجلدستتتتتتات األختتتتتتةى غتتتتتت  الةمسيتتتتتتة ألمعتتتتتتاء جمدتتتتتتس األمتتتتتت و  - يفجتتتتتتيم
 .57مىل  49احملاضة، اليت حُتفظ يففعا  لدمواا م   - يفاال

، معتتتتتتتد اجملدتتتتتتتس متتتتتتتا جممومتتتتتتتت 2015يف  2014يفيف متتتتتتتامي  
يف املائتتتتتتتة معارنتتتتتتتة  29.6زاياة نستتتتتتت تها ، مبتتتتتتتا ميثتتتتتتتل (5)جدستتتتتتتات 508

مرتتتتتايفرة غتتتتت  رمسيتتتتتة لدمجدتتتتتس  318، يف 2013يف  2012ابلستتتتتوتني 
 كامتتل ذيئتتتت، مبتتا ميثتتل ايفاضتتا قفيفتتا  متت  فتترتة الستتوتني الستتا عة. يفيف 

مرتتتتتتتتتايفرة، يفيف  167جدستتتتتتتتتة يف  263، معتتتتتتتتتد اجملدتتتتتتتتتس 2014متتتتتتتتتام 
مرتتتتايفرة. يفيفاصتتتتتل أمعتتتتتاء  151جدستتتتتة يف  245، معتتتتتد 2015 متتتتام

أيعا  معد جدسات حوار غ  رمسية يفجدستات يففتق صتيغة آراي،  اجملدس
يفذلك ق عا  لدممارسة السا عة. يفيف ال يال ال ي أاىل  ت الةئيس، املتؤر  

، أشتار اجملدتس مىل التلامتت اب ستتفااة 2015 رتةي  األيفل/أكتتو ة  30
 عتتتتدر أكتتتترب متتتت  الف اليتتتتة متتتت  ا جتمامتتتتات املفتوحتتتتة، يفمبواصتتتتدة اختتتتتاذ 

. (6)لةاميتتتتة مىل حتستتتتني الرتكيتتتتل يفالتفامتتتتل يف موانرتتتتا ت املفتوحتتتتةالتتتتتدا   ا
يفخالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، يفس تع اجملدتس ن تاق املمارستة املتمثدتة يف 

يف هنايتة الرتهة، ُمعتدت م ظمهتا كجدستات  “اختتتام”معد جدسات 
أيعتتا ، أُثتت ت مستتالة شتتكل  2015يف  2014. يفأثوتتاء متتامي (7)مدويتتة

تني املفتتتتتوحتني املت دعتتتتتني أبستتتتاليب ممتتتتل اجملدتتتتس اجلدستتتتات يف املوانرتتتت
 .(8)(1)انظة العسم الفةمي جيم، احلالة 

يفي تتني ِّ الرتتكل األيفل ال تتدا اإلمجتتايل لدجدستتات يفاملرتتايفرات  
غتتت  الةمسيتتتة التتتيت معتتتدذا اجملدتتتس  كامتتتل ذيئتتتتت ختتتالل فتتترتة الستتتووات 

 .2015مىل مام  2011اخلمس املمتدة م  مام 
__________ 

    ُ ترَب اجلدسة املستانفة جدسة  مستعدة.  (5) 
 (6) S/PRST/2015/19 .الفعةة الثالثة ، 
 S/PV.7166)مغدعتتتتتتتتتة( يف  S/PV.7151)مغدعتتتتتتتتتة( يف  S/PV.7122انظتتتتتتتتة  (7) 

 S/PV.7254يف  S/PV.7231)مغدعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة( يف  S/PV.7189)مغدعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة( يف 
، 2014يف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  S/PV.7352يف  S/PV.7325يف  S/PV.7294 يف
 S/PV.7516يف  S/PV.7479يف  S/PV.7422يف  S/PV.7373 يف
مجيتتتع اجلدستتات يف مقتتتار و يفنتتتد ُمعتتدت 2015يف متتام  S/PV.7547 يف

 .“(S/2010/507 وفي  م كةة رئيس جمدس األم  )”ال ود امل وول 
 S/PV.7539يف  S/PV.7285 (Resumption 1)يف  S/PV.7285انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (8) 

 .S/PV.7539 (Resumption 1) يف
 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/19
https://undocs.org/ar/S/PV.7122
https://undocs.org/ar/S/PV.7151
https://undocs.org/ar/S/PV.7166
https://undocs.org/ar/S/PV.7189
https://undocs.org/ar/S/PV.7231
https://undocs.org/ar/S/PV.7254
https://undocs.org/ar/S/PV.7294
https://undocs.org/ar/S/PV.7325
https://undocs.org/ar/S/PV.7352
https://undocs.org/ar/S/PV.7373
https://undocs.org/ar/S/PV.7422
https://undocs.org/ar/S/PV.7479
https://undocs.org/ar/S/PV.7516
https://undocs.org/ar/S/PV.7547
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
https://undocs.org/ar/S/PV.7539%20(Resumption%201)
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 الركل األيفل
 2015-2011عدد اجللسات واملشاورات غري الرمسية اليت عقدها اجمللس بكامل هيئته، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجللسات - ألف
 مواد النظام الداخلي املؤقت املتصلة ابجللسات تطبيق - 1

جدسات ”خالل الفرتة نيد ا ست ةات، مل ي عد اجملدس أية  
أيتتتة جدستتتة  متتت  الوظتتتام التتتداخدي املؤنتتتت أيف 4ممتتتال ابملتتتااة  “ايفريتتتة

. يفنتتتد احتجتتتت محتتتدى التتتديفل األمعتتتاء 5ختتتارأ املعتتتة يففعتتتا  لدمتتتااة 
مدتتى متتدم نيتتام اجملدتتس   عتتد جدستتة، مدتتى التتةغم متت  قد هتتا الصتتةيح 

 أبل يف ل ذلك.
 

 الفرتات الفاصدة  ني اجلدسات 
ختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، مل  تجتتتتتتايفز أي فتتتتتترتة متتتتتت   

يومتتا ، كمتتا ذتتو موصتتوص  14الفتترتات الفاصتتدة  تتني جدستتات اجملدتتس 
، يفاصتتتتتتتل اجملدتتتتتتتس 2015يف  2014. يفيف متتتتتتتامي 1مديتتتتتتتت يف املتتتتتتتااة 

 ممارستت املتمثدة يف أل ي عد أحيا   أكثة م  جدسة يفاحدة يف اليوم.
 

  3يف  2اجلدستتتتتتتتتتتات امل دتتتتتتتتتتتوب معتتتتتتتتتتتدذا يففعتتتتتتتتتتتا  لدمتتتتتتتتتتتاا ني  
 ]الداخدي املؤنتالوظام  م [
ختتالل الفتترتة املرتتمولة ابلتعةيتتة، يفرات متتدة رستتائل متت  ايفل  

أمعتاء   دتتب مىل اجملدتتس أل ي عتتد جدستة،  عتتموت مشتتارة  صتتةاة مىل 

م  الوظام الداخدي املؤنت كاساس لتعدمي ال دب.  3أيف املااة  2املااة 
يفيفرات أيعتتتا  رستتتائل  عتتتموت مشتتتارة صتتتةاة متتت  التتتديفل األمعتتتاء مىل 

، يتتدمو رئتتيس اجملدتتس مىل معتتد 3متت  امليثتتاق. يفيففعتتا  لدمتتااة  35اة املتتا
تتتت انت تتتاه اجملدتتتس مىل نتتتلاع أيف حالتتتة يف مقتتتار  جدستتتة لدمجدتتتس حتتتني يوجَّ

نائمتة  ةستائل خمتتارة يفاراة مت  التتديفل  1. يف تةا يف اجلتديفل (9)35املتااة 
متتت  الوظتتتام [ 3أيف املتتتااة  2األمعتتتاء  تعتتتم  مشتتتارة صتتتةاة مىل املتتتااة 

متت  امليثتتاق. يفيفرات أيعتتا  قد تتات  35يف/أيف املتتااة  ]ي املؤنتتتالتتداخد
 2ل عتد جدستات ماجدتة أيف قارئتة مل  تعتم  مشتارة صتةاة مىل املتتااة 

]م  امليثاق ،  35]م  الوظام الداخدي املؤنت  أيف املااة  3أيف املااة 
 .(10)يفنت  م   عدميها يف   ض احلا ت معد جدسة لدمجدس

__________ 

ع مدتتى م دومتتات  رتتال محالتتة الولامتتات أيف احلتتا ت مىل جمدتتس لالقتتال (9) 
 األم ، انظة اجللء السااس، العسم األيفل. 

 2014 وز/يوليتتتتتت  9انظتتتتتة، مدتتتتتى ستتتتت يل املثتتتتتال، الةستتتتتالتني املتتتتتؤرختني  (10) 
املتتتتتتتوجهتني متتتتتتت  املةانتتتتتتتب لديفلتتتتتتتة  2014 رتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتو ة  27 يف

 (. S/2014/765يف  S/2014/483فدس ني )
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 1اجلديفل 
 35]مررن النظررام الررداخلي املؤقررتد أو املررادة  3أو املررادة  2رسررائل مررن الرردول األعضرراء ياطلررب فيهررا عقررد جلسررة وفقررا  للمررادة 

 2014-2015امليثاقد،  ]من

 رسالة موجهة مىل رئيس جمدس األم 
مشارة صةاة مىل امليثاق أيف املتااة 

 موجل ]م  الوظام الداخدي املؤنت 
اجلدسة امل عواة )احملعة يفالتتاريك يفال وتد 

 م  جديفل األممال(
شتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة     

موجهتتتة متتت  ممثتتتل أيفكةانيتتتا  2014
(S/2014/136) 

ابلوظة مىل  دذور احلالة يف مجهوريتة  ]م  امليثاق  35املااة 
العتتتتتتتتتةم املتمت تتتتتتتتتة ابحلكتتتتتتتتتم التتتتتتتتت اي، 

يهد ِّا السالمة اإلنديمية أيفكةانيتا،  مما
قدتتتتب معتتتتد جدستتتتة ماجدتتتتة جملدتتتتس 

 35 يف 34األمتتتتتت  يففعتتتتتتا  لدمتتتتتتاا ني 
 م  امليثاق

S/PV.7123 )مغدعة( 
 2014ش اط/فرباية  28

شتتتتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتة مىل رئيستتتتتتة جمدتتتتتتس  2014

األمتتتتت  متتتتت  املمثتتتتتل التتتتتدائم أليفكةانيتتتتتا 
 (S/2014/136لدى األمم املتحدة )

آذار/متتتتتتتتتتارس  1رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة 
موجهتتتة متتت  ممثتتتل أيفكةانيتتتا  2014

(S/2014/139) 

]متتتتتتتتتت  امليثتتتتتتتتتتاق ،  35املتتتتتتتتتتااة 
]م  الوظام الداخدي  3يفاملااة 
 املؤنت 

ابإلشتتتتتتتتتتتتتتتارة مىل الةستتتتتتتتتتتتتتتالة املؤرختتتتتتتتتتتتتتتة 
، قدتتتتتتتتتب 2014شتتتتتتتتت اط/فرباية  28

معتتتد جدستتتة مفتوحتتتة ماجدتتتة جملدتتتس 
مت   35يف  34األم  يففعتا  لدمتاا ني 

مت  الوظتام التداخدي  3امليثاق يفاملااة 
 املؤنت

S/PV.7124 
 2014آذار/مارس  1

شتتتتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتة مىل رئيستتتتتتة جمدتتتتتتس  2014

األمتتتتت  متتتتت  املمثتتتتتل التتتتتدائم أليفكةانيتتتتتا 
 (S/2014/136لدى األمم املتحدة )

آذار/متتتتتتتتتتارس  9رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة 
موجهتتتة متتت  ممثتتتل أيفكةانيتتتا  2014

(S/2014/166) 

قدتتتتب معتتتتد جدستتتتة ماجدتتتتة جملدتتتتس  ]م  امليثاق  35املااة 
 35يف  34األمتتتت ، يففعتتتتتا  لدمتتتتتاا ني 

 م  امليثاق

S/PV.7131 )مغدعة( 
 2014آذار/مارس  10

شتتتتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتة مىل رئيستتتتتتة جمدتتتتتتس  2014

األمتتتتت  متتتتت  املمثتتتتتل التتتتتدائم أليفكةانيتتتتتا 
 (S/2014/136لدى األمم املتحدة )

آذار/متتتتتتتارس  10رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتة متتت  ممثتتتل أيفكةانيتتتا  2014

(S/2014/170) 

]متتتتتتتتتت  امليثتتتتتتتتتتاق ،  35املتتتتتتتتتتااة 
]م  الوظام الداخدي  3يفاملااة 
 املؤنت 

قدتتتب معتتتد جدستتتة مفتوحتتتة ماجدتتتة 
 34جملدتتتتتس األمتتتتت  يففعتتتتتا  لدمتتتتتاا ني 

متتتتتت   3متتتتتت  امليثتتتتتتاق يفاملتتتتتتااة  35 يف
 الوظام الداخدي املؤنت

S/PV.7134 
 2014آذار/مارس  13

شتتتتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتة مىل رئيستتتتتتة جمدتتتتتتس  2014

األمتتتتت  متتتتت  املمثتتتتتل التتتتتدائم أليفكةانيتتتتتا 
 (S/2014/136لدى األمم املتحدة )

نيستتتتتتال/أ ةيل  13رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
موجهتتتة متتت  ممثتتتل ا حتتتتاا  2014

 (S/2014/264الةيفسي )

]متت  الوظتتام التتداخدي  2املتتااة 
 املؤنت  

يف أمعتتتتتتاب قدتتتتتتب ا حتتتتتتتاا الةيفستتتتتتي 
معتتتتتتتتتتد جدستتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتايفرات ماجدتتتتتتتتتتة 

يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف أيفكةانيتتتتا، يفيف  متتتتا يف
ضتتتوء املعرتحتتتات التتتيت نتتتدمتها  حعتتتا  
متتتدة يففتتتوا  رتتتال معتتتد ذتتت ه اجلدستتتة 
 رتتتتتكل مدتتتتتي، قدتتتتتب معتتتتتد جدستتتتتة 

، يف 2قارئتتة لدمجدتتس، يففعتتا  لدمتتااة 
شتتتتتتتتتكل جدستتتتتتتتتة محاقتتتتتتتتتة لدوظتتتتتتتتتة يف 

 دذا أيفكةانياالت ورات املفلمة اليت  ره

S/PV.7154 
 2014نيسال/أ ةيل  13

نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  13رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتة مىل رئيستتتتتتة جمدتتتتتتس  2014

األمتتتتتت  متتتتتت  املمثتتتتتتل التتتتتتدائم لالحتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 

(S/2014/264) 

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.7123
https://undocs.org/ar/S/PV.7123
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/139
https://undocs.org/ar/S/PV.7124
https://undocs.org/ar/S/PV.7124
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/166
https://undocs.org/ar/S/PV.7131
https://undocs.org/ar/S/PV.7131
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/170
https://undocs.org/ar/S/PV.7134
https://undocs.org/ar/S/PV.7134
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/PV.7154
https://undocs.org/ar/S/PV.7154
https://undocs.org/ar/S/2014/264
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 رسالة موجهة مىل رئيس جمدس األم 
مشارة صةاة مىل امليثاق أيف املتااة 

 موجل ]م  الوظام الداخدي املؤنت 
اجلدسة امل عواة )احملعة يفالتتاريك يفال وتد 

 م  جديفل األممال(
 وز/يوليتتتتتتتتتتت  21رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة     

موجهتة متت  ممثتتل مجهوريتتة  2014
كتتتتتتتتتتتتتتوراي الرتتتتتتتتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2014/512) 

قدتتتتتتتتتتتتب ماراأ مستتتتتتتتتتتتالة املوتتتتتتتتتتتتايفرات  ]م  امليثاق  35املااة 
املرتتتتترتكة  تتتتتني التتتتتو ايت ال ستتتتتكةية 

املتحتتتدة يفمجهوريتتتة كتتتوراي يف جتتتديفل 
أممتتال جمدتتس األمتت ، يفمعتتد جدستتة 
لدمجدتتتتتتتتتس  صتتتتتتتتتورة قارئتتتتتتتتتة، يففعتتتتتتتتتا  

 م  امليثاق 35يف  34لدماا ني 

 مل  ُ عد أي جدسة

آب/أغستتت س  18رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتة متت  ممثتتل مجهوريتتة  2014

كتتتتتتتتتتتتتتوراي الرتتتتتتتتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتة 
(S/2014/604) 

قدتتتتتتتتتتتتب ماراأ مستتتتتتتتتتتتالة املوتتتتتتتتتتتتايفرات  ]م  امليثاق  35املااة 
ال ستتتتتتتتتتتتكةية املرتتتتتتتتتتتترتكة يف جتتتتتتتتتتتتديفل 
أممتتال جمدتتس األمتت ، يفمعتتد جدستتة 
لدمجدتتتتتتتتتس  صتتتتتتتتتورة قارئتتتتتتتتتة، يففعتتتتتتتتتا  

 م  امليثاق 35يف  34لدماا ني 

 مل  ُ عد أي جدسة

آب/أغستتت س  28رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتتتة متتت  ممثتتتل أيفكةانيتتتا  2014

(S/2014/638) 

قدتتتب معتتتد جدستتتة مفتوحتتتة ماجدتتتة  ]م  امليثاق  35املااة 
 34األمتتتت ، يففعتتتتا  لدمتتتتاا ني جملدتتتتس 

 م  امليثاق 35 يف

S/PV.7253 
 2014آب/أغس س  28

شتتتتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتة مىل رئيستتتتتتة جمدتتتتتتس  2014

األمتتتتت  متتتتت  املمثتتتتتل التتتتتدائم أليفكةانيتتتتتا 
 (S/2014/136لدى األمم املتحدة )

 كتتتتتتتانول األيفل/  5رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهة م  ممثدي  2014ايسمرب 

األرال، يفأستتتتتتتتتتتتتتتترتاليا، يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتة  
كتتوراي، يفريفانتتدا، يفشتتيدي، يففةنستتا، 
يفلكستتتتتتمربغ، يفليتوانيتتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتدة 

(S/2014/872) 

]متت  الوظتتام التتداخدي  2املتتااة 
 املؤنت 

قدتتتتتب معتتتتتد جدستتتتتة جملدتتتتتس األمتتتتت  
 رتتتتتتتتال احلالتتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتتة كتتتتتتتتوراي 
 2الر  ية الدميعةاقية، ممال ابملااة 

 ]م  الوظام الداخدي املؤنت 

S/PV.7353 
 2014األيفل/ايسمرب  كانول  22

احلالتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتة كتتتتتتوراي الرتتتتتت  ية 
 الدميعةاقية

أاير/متتتتتتتتتتتايو  25ختتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتالة مؤر 
موجهتة متت  ممثتتل مجهوريتتة  2015

كتتتتتتتتتتتتتتوراي الرتتتتتتتتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتة 
(S/2015/373) 

قدتتتتتتتتتتتتب ماراأ مستتتتتتتتتتتتالة املوتتتتتتتتتتتتايفرات  ]م  امليثاق  35املااة 
ال ستتتتتكةية املرتتتتترتكة  تتتتتني التتتتتو ايت 

يفمجهوريتتتة كتتتوراي يف جتتتديفل  املتحتتتدة
أممتتال جمدتتس األمتت ، يفمعتتد جدستتة 
لدمجدتتتتتتتتتس  صتتتتتتتتتورة قارئتتتتتتتتتة، يففعتتتتتتتتتا  

 م  امليثاق 35يف  34لدماا ني 

 مل  ُ عد أي جدسة

آب/أغستتت س  19رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتة متت  ممثتتل مجهوريتتة  2015

كتتتتتتتتتتتتتتوراي الرتتتتتتتتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتة 
(S/2015/650) 

قدتتتتتتتتتتتتب ماراأ مستتتتتتتتتتتتالة املوتتتتتتتتتتتتايفرات  ]م  امليثاق  35املااة 
ال سكةية املررتكة لدو ايت املتحدة 
يف جتتتتتديفل أممتتتتتتال جمدتتتتتتس األمتتتتتت ، 
يفمعتتتتتتتتد جدستتتتتتتتة لدمجدتتتتتتتتس  صتتتتتتتتورة 

 35يف  34قارئتتتتتة، يففعتتتتتا  لدمتتتتتاا ني 
 م  امليثاق

 مل  ُ عد أي جدسة

https://undocs.org/ar/S/2014/512
https://undocs.org/ar/S/2014/604
https://undocs.org/ar/S/2014/638
https://undocs.org/ar/S/PV.7253
https://undocs.org/ar/S/PV.7253
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/872
https://undocs.org/ar/S/PV.7353
https://undocs.org/ar/S/PV.7353
https://undocs.org/ar/S/2015/373
https://undocs.org/ar/S/2015/650
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 رسالة موجهة مىل رئيس جمدس األم 
مشارة صةاة مىل امليثاق أيف املتااة 

 موجل ]م  الوظام الداخدي املؤنت 
اجلدسة امل عواة )احملعة يفالتتاريك يفال وتد 

 م  جديفل األممال(
آب/أغستتت س  21رستتتالة مؤرختتتة     

موجهتة متت  ممثتتل مجهوريتتة  2015
كتتتتتتتتتتتتتتوراي الرتتتتتتتتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2015/658) 

قدتتتب ماراأ مستتتائل نصتتتف مجهوريتتتة  ]م  امليثاق  35املااة 
الرتتتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتتتوراي جلمهوريتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتوراي 

الدميعةاقية، يفمحالت احلةب الوفستية، 
يفاملوتتتتتتتتتتايفرات ال ستتتتتتتتتتكةية املرتتتتتتتتتترتكة يف 
جتتتديفل أممتتتال جمدتتتس األمتتت ، يفمعتتتد 
جدستتة لدمجدتتس  صتتورة قارئتتة، يففعتتا  

 م  امليثاق 35يف  34لدماا ني 

 مل  ُ عد أي جدسة

 كتتتتتتتتانول األيفل/  3رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهتة مت  ممثدتتي  2015ايستمرب 

يفشيدي، يففةنسا، األرال، يفمس انيا، 
يفليتوانيتتتتتتتتتتتتتا، يفمتتتتتتتتتتتتتاليلاي، يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتدة، يفنيوزيدوتتتتتتتتدا، يفالتتتتتتتتو ايت 

 (S/2015/931املتحدة )

]متت  الوظتتام التتداخدي  2املتتااة 
 املؤنت 

قدتتب معتتد جدستتة لدمجدتتس  رتتال 
احلالتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتة كتتتتتتوراي الرتتتتتت  ية 
 2الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتة، ممتتتتتتتتتتتتتتال ابملتتتتتتتتتتتتتتااة 

 الوظام الداخدي املؤنت  ]م 

S/PV.7575 
 2015األيفل/ايسمرب  كانول  10

احلالتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتة كتتتتتتوراي الرتتتتتت  ية 
 الدميعةاقية

  
الرتتكايفى التتيت أاثرهتتتا التتديفل األمعتتاء يف متتا يت دتتق  ت  يتتق  

 ]م  الوظام الداخدي املؤنت  3املااة 
املوجهتتة متت   2014آب/أغستت س  18يف الةستتالة املؤرختتة  

، (11)ممثتتل مجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة مىل رئتتيس جمدتتس األمتت 
احتجت مجهورية كتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة مدتى جتاذتل جمدتس األمت  

يوتان  ” وز/يوليت ل عد جدسة لدمجدس لكتي  21ل د ها املعدَّم يف 
مسالة املوتايفرات ال ستكةية املرترتكة  تني التو ايت  “مدى يفجت السةمة

. يفيف م ةت اإلشارة مىل أل ذ ا التعامس (12)املتحدة يفمجهورية كوراي
، أمتتاا املمثتتل أتكيتتد “حتيختتل جمدتتس األمتت  يفمتتدم مستتؤيفليتت”يكرتتف 

مونف مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية، حيث نتال مل مدتى اجملدتس 
أل يتدتتتتت  مدتتتتتى يفجتتتتتت الستتتتتةمة اإلجتتتتتتةاء أل يوظتتتتتة جتتتتتداي  يف قد هتتتتتا يف 

، يفيف 2015آب/أغستتتتتت س  19املواستتتتتتب. يف  تتتتتتد ذلتتتتتتك   تتتتتتام، يف 
رستتالة موجهتتة متت  ممثتتل مجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة مىل رئيستتة 
جمدتتتس األمتتت ، قد تتتت مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة متتتةة أختتتةى 

تحدة يف جديفل ماراأ مسالة املوايفرات ال سكةية املررتكة لدو ايت امل
متتا فتتت  ”أممتتال اجملدتتس، متتع اإلشتتارة يف الونتتت ذا تتت مىل أل اجملدتتس 

التيت نتدمتها مجهوريتة كتوراي  “ايفل أي مرب ِّر يتجاذل ال د ات ال ديدة
 . (13)الر  ية الدميعةاقية

__________ 

 (11) S/2014/604 . 
 (12) S/2014/512 . 
 (13) S/2015/650 . 

 شكل اجللسات - 2
 اجلدسات ال دوية 
يفاصتتتل اجملدتتتس معتتتد جدستتتات مدويتتتة مدتتتى الوحتتتو املوصتتتوص  

لاغةات التاليتة: )أ( ا ستتماع مىل ، يفذلك أساسا  48مديت يف املااة 
محاقتتتات ممالميتتتة  رتتتال حتتتا ت خاصتتتة   دتتتدال م يوتتتة أيف حتتتا ت 
منديمية أيف مسائل مواضي ية نيد نظةهو )ب( يفمجةاء موانرتات  رتال 
 وتتتوا م يوتتتةو )أ( يفاختتتتاذ العتتتةارات. يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، 

 2014جدستتتة يف متتتام  241جدستتة مدويتتتة:  469معتتد متتتا جممومتتتت 
 . 2015جدسة يف مام  228 يف
 

 اجلدسات الةفي ة املستوى 
جدسة رفي ة  14خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد اجملدس  

املستتتتوى كتتتتال  ثيتتتتل مخستتتتة أيف أكثتتتتة متتت  أمعتتتتاء اجملدتتتتس فيهتتتتا مدتتتتى 
جدستات  رتال  وتوا  10املستوى التوزاري أيف مدتى مستتوى أمدتى، يف 

جدستتتات  رتتتال  وتتتوا منديميتتتة يف وتتتوا  4 ت دتتتق مبستتتائل مواضتتتي ية، يف 
(14)(2خاصة   ددال م يوة )انظة اجلديفل 

 . 
__________ 

لالقالع مدى نائمة كامدة ابجلدسات ال دوية جملدس األم  يفحماضة  دتك  (14) 
 ./www.un.org/ar/scجدسات/ اجلدسات، انظة
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 2اجلديفل 
 2015-2014اجللسات الرفيعة املستوى، 

 املراركة الةفي ة املستوى ال ود حمعة اجلدسة يفاترخيها
   

S/PV.7271  
  2014أيدول/س تمرب  19

 (10على املستوى الوزاري ) احلالة املت دعة ابل ةاق
األرجوتني )يفزيتة اخلارجيتة(، األرال )يفزيتة اخلارجيتة يفشتؤيفل املغرت تني(، أسترتاليا )يفزيتةة 
اخلارجيتتتتتة(،  رتتتتتاا )يفزيتتتتتتة اخلارجيتتتتتة يفالتكامتتتتتتل األفةيعتتتتتي(، ريفانتتتتتتدا )يفزيتتتتتةة اخلارجيتتتتتتة 
يفالت تتتايفل(، شتتتيدي ) ئتتتب يفزيتتتة اخلارجيتتتة(، فةنستتتا )يفزيتتتة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفالتوميتتتة 

الرؤيفل اخلارجية يفاأليفريف ية(، املمدكة املتحدة )يفكيل الوزية الديفلية(، لكسمربغ )يفزية 
 الربملام يف مكتب اخلارجية يفشؤيفل الكوموولث(، الو ايت املتحدة )يفزية اخلارجية(

S/PV.7272 
 2014أيدول/س تمرب  24

األخ ار اليت هتد ِّا الستالم 
يفاألمتت  التتديفليني متت  جتتةاء 

 األممال اإلرذا ية

 (13رؤساء الدول واحلكومات )
األرجوتتتتني )الةئيستتتة(، أستتترتاليا )رئتتتيس التتتوزراء(،  رتتتاا )التتتةئيس(، شتتتيدي )الةئيستتتة(، 

لكستتتتمربغ )رئتتتتيس التتتتوزراء(، فةنستتتتا )التتتتةئيس(، األرال )املدتتتتك(، ليتوانيتتتتا )الةئيستتتتة(، 
نيجتتتت اي )التتتتةئيس(، مجهوريتتتتة كتتتتوراي )الةئيستتتتة(، ريفانتتتتدا )التتتتةئيس(، املمدكتتتتة املتحتتتتدة 

 الوزراء(، الو ايت املتحدة )الةئيس( )رئيس
 (2على املستوى الوزاري )

 ا حتاا الةيفسي )يفزية اخلارجية(، الصني )يفزية اخلارجية(
S/PV.7316 

الثتتتتتتتام/نوفمرب   رتتتتتتتةي  19
2014 

األخ تتتتتتتتتتتتار التتتتتتتتتتتتيت هتتتتتتتتتتتتتدا 
الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني 
متتتتتتتتتتتتت  جتتتتتتتتتتتتتةاء األممتتتتتتتتتتتتتال 

 اإلرذا ية

 (6على املستوى الوزاري )
أستترتاليا )يفزيتتة اخلارجيتتة(، مجهوريتتة كتتوراي األرجوتتتني )يفزيتتة اخلارجيتتة يفشتتؤيفل ال  تتااة(، 

) ئب يفزية الرؤيفل املت داة األقةاف يفالرتؤيفل ال امليتة(، ريفانتدا )املمثتل التدائم لتدى 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يفال عتتتتتتو يف ماارة التتتتتتةئيس(، لكستتتتتتمربغ )يفزيتتتتتتة اخلارجيتتتتتتة يفالرتتتتتتؤيفل 

 األيفريف ية(، ليتوانيا ) ئب يفزيةة اخلارجية(
S/PV.7351 

األيفل/ايستتتتتمرب  كتتتتانول  19
2014 

األخ تتتتتتتتتتتتار التتتتتتتتتتتتيت هتتتتتتتتتتتتتد ِّا 
 الديفلينيالسالم يفاألم  

 (7على املستوى الوزاري )
األرجوتتتتني )أمتتتني الرتتتؤيفل اخلارجيتتتة(،  رتتتاا )يفزيتتتة اخلارجيتتتة يفالتكامتتتل األفةيعتتتي(، ريفانتتتدا 
)املمثل الدائم لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة التةئيس(، شتيدي )املتدية ال تام لدسياستة 

 اي )يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(، اخلارجيتتتتة(، لكستتتتمربغ )يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة يفالرتتتتؤيفل األيفريف يتتتتة(، نيجتتتت
 الو ايت املتحدة )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس(

S/PV.7389 
 2015ش اط/فرباية  23

صتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  
 الديفليني

 (10على املستوى الوزاري )
ا حتاا الةيفسي )يفزية اخلارجية(، مست انيا ) ئتب يفزيتة اخلارجيتة(، أنغتو  )يفزيتة الديفلتة 

ال وليفاريتة( )يفزيتةة  -لد النات اخلارجية(، الصني )يفزية اخلارجية(، فوليفيال )مجهوريتة 
)يفزيةة اخلارجية(، ماليلاي )يفزية اخلارجية(، نيج اي )يفزية اخلارجية(، اخلارجية(، ليتوانيا 

نيوزيدوتتتدا )يفزيتتتة اخلارجيتتتة(، التتتو ايت املتحتتتدة )املمثدتتتة الدائمتتتة لتتتدى األمتتتم املتحتتتدة 
 يفال عو يف ماارة الةئيس(

S/PV.7419 
 2015آذار/مارس  27

 (5على املستوى الوزاري ) احلالة يف الرةق األيفسط
مستت انيا )يفزيتتة اخلارجيتتة يفالت تتايفل(، أنغتتو  )يفزيتتة الديفلتتة لد النتتات اخلارجيتتة(، شتتيدي 

ة اخلارجيتتة(، فةنستتا )يفزيتتة اخلارجيتتة يفالتوميتتة الديفليتتة(، املمدكتتة )املتتدية ال تتام لدسياستت
 املتحدة )يفكيل الوزية الربملام يف مكتب اخلارجية يفشؤيفل الكموولث(
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 املراركة الةفي ة املستوى ال ود حمعة اجلدسة يفاترخيها
   

S/PV.7432 
 2015نيسال/أ ةيل  23

صتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  
 الديفليني

 (6على املستوى الوزاري )
األرال )يفيل ال هتتتتتد(، مستتتتت انيا ) ئتتتتتب يفزيتتتتتة اخلارجيتتتتتة(، أنغتتتتتو  )يفزيتتتتتة الديفلتتتتتة لد النتتتتتات 
اخلارجيتتتتتة(، فةنستتتتتا )يفزيتتتتتة الرتتتتتؤيفل احلعتتتتتةية يفالرتتتتت اب يفالةايضتتتتتة(، متتتتتاليلاي ) ئتتتتتب يفزيتتتتتة 

 الو ايت املتحدة )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس( اخلارجية(،
S/PV.7453 

 2015أاير/مايو  29
األخ ار اليت هتد ِّا الستالم 

التتديفليني متت  جتتةاء يفاألمتت  
 األممال اإلرذا ية

 (8على املستوى الوزاري )
مستت انيا )يفزيتتتة األمتتت  التتتوقي(،  رتتتاا )يفزيتتة اإلاارة اإلنديميتتتة يفاألمتتت  ال تتتام(، ليتوانيتتتا 
)يفزيتتة اخلارجيتتتة(، متتاليلاي )يفزارة الداخديتتتة(، املمدكتتتة املتحتتدة )األمتتتني التتتدائم يف يفزارة 

م يف يفزارة الداخديتتتتتة(، نيوزيدوتتتتتدا )يفزيتتتتتة ال تتتتتدل(، الداخديتتتتتة(، نيجتتتتت اي )األمتتتتتني التتتتتدائ
 الو ايت املتحدة )يفزية األم  الوقي(

S/PV.7499 
 2015 وز/يوليت  30

الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتول 
 الديفليني

 (5على املستوى الوزاري )
مستت انيا )يفزيتتة الديفلتتة لدت تتايفل التتديفيل يفشتتؤيفل أمةيكتتا الال يويتتة(، أنغتتو  )يفزيتتة الديفلتتة 

ال وليفاريتة(  -لد النات اخلارجيتة(، شتيدي ) ئتب يفزيتة اخلارجيتة(، فوتليفيال )مجهوريتة 
 )يفزية اخلارجية(، نيوزيدودا )يفزية اخلارجية(

S/PV.7527 
 2015أيدول/س تمرب  30

صتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  
 الديفليني

 (14على املستوى الوزاري )
) ئب رئتيس التوزراء يفيفزيتة اخلارجيتة يفشتؤيفل ا حتاا الةيفسي )يفزية اخلارجية(، األرال 

املغرت ني(، مس انيا )يفزية اخلارجية يفالت ايفل(، أنغو  )يفزية ال النات اخلارجيتة(،  رتاا 
)يفزية اخلارجية يفالتكامل األفةيعي(، شيدي )يفزية اخلارجية(، الصني )يفزيتة اخلارجيتة(، 

ال وليفاريتتتتتتتتتة(  -وريتتتتتتتتتة فةنستتتتتتتتتا )يفزيتتتتتتتتتة اخلارجيتتتتتتتتتة يفالتوميتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة(، فوتتتتتتتتتليفيال )مجه
اخلارجيتة(، ليتوانيتا )يفزيتتة اخلارجيتة(، متاليلاي )يفزيتتة اخلارجيتة(، املمدكتة املتحتتدة  )يفزيتةة

)يفزيتتتتة الديفلتتتتة لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة يفشتتتتؤيفل الكموولتتتتث(، نيوزيدوتتتتدا )يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(، 
 الو ايت املتحدة )يفزية اخلارجية(

S/PV.7533 
األيفل/أكتتتتتتتو ة   رتتتتتتةي  13

2015 

 ( 1رؤساء الدول واحلكومات ) املةأة يفالسالم يفاألم 
 مس انيا )رئيس الوزراء(
 ( 4على املستوى الوزاري )

أنغو  )يفزيةة األسةة يفالوهتوت ابملتةأة(، شتيدي ) ئ تة التوزية يف اإلاارة الوقويتة لرتؤيفل 
املةأة(، املمدكة املتحدة )يفكيدة يفزية الديفلة الربملام لدتومية الديفلية(، الو ايت املتحدة 

 )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس(
S/PV.7540 

األيفل/أكتتتتتتتو ة   رتتتتتتةي  22
2015 

احلالتة يف الرتتةق األيفستتط، 
 فدس نيمبا يف ذلك نعية 

 (6على املستوى الوزاري )
األرال ) ئب رئيس الوزراء يفيفزية اخلارجية يفشؤيفل املغرت ني(، مست انيا )يفزيتة اخلارجيتة 

ال وليفاريتتتة( )يفزيتتتتة اخلارجيتتتة(، متتتاليلاي ) ئتتتب يفزيتتتتة  -يفالت تتتايفل(، فوتتتليفيال )مجهوريتتتة 
الدائمتتة لتتدى األمتتم اخلارجيتتة(، نيوزيدوتتدا )يفزيتتة اخلارجيتتة(، التتو ايت املتحتتدة )املمثدتتة 

 املتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس(
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 املراركة الةفي ة املستوى ال ود حمعة اجلدسة يفاترخيها
   

S/PV.7587 
األيفل/ايستتتتتمرب  كتتتتانول  17

2015 

األخ تتتتتتتتتتتتار التتتتتتتتتتتتيت هتتتتتتتتتتتتتد ِّا 
الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني 

األممتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتت  جتتتتتتتتتتتتتةاء 
 اإلرذا ية

 (9على املستوى الوزاري )
األرال )يفزيتتة املاليتتة(، مستتت انيا )يفزيتتة الرتتؤيفل ا نتصتتتااية يفالعتتدرة التوافستتية(، أنغتتتو  
)يفزيتتة املاليتتة(، شتتيدي )يفزيتتة املاليتتة(، فةنستتا )يفزيتتة املاليتتة يفاحلستتاابت ال امتتة(، ليتوانيتتا 

ام(، املمدكتتة املتحتتدة )يفزيتتة املاليتتة(، ) ئتتب يفزيتتة اخلارجيتتة(، متتاليلاي )يفزيتتة املاليتتة الثتت
 الو ايت املتحدة )يفزية اخللانة(

S/PV.7588 
األيفل/ايستتتتتمرب  كتتتتانول  18

2015 

 (9على املستوى الوزاري ) احلالة يف الرةق األيفسط
ا حتاا الةيفسي )يفزية اخلارجية(، األرال ) ئب رئتيس التوزراء يفيفزيتة اخلارجيتة يفشتؤيفل 
املغرت تتتني(، مستتت انيا ) ئتتتب يفزيتتتة اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل(، أنغتتتو  )يفزيتتتة الديفلتتتة لد النتتتات 

فةنستتا )يفزيتتة اخلارجيتتة يفالتوميتتة الديفليتتة(، ليتوانيتتا اخلارجيتتة(، الصتتني )يفزيتتة اخلارجيتتة(، 
) ئتتتتب يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(، املمدكتتتتة املتحتتتتدة )يفزيتتتتة الديفلتتتتة لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة يفشتتتتؤيفل 

 الكموولث(، الو ايت املتحدة )يفزية اخلارجية(
  

 اجلدسات اخلاصة 
معتتد جدستتات ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفاصتتل اجملدتتس  

]متتت  الوظتتتام التتتداخدي املؤنتتتت . يفيف متتتامي  48خاصتتتة، يففعتتتا  لدمتتتااة 
جدستتتتتتة  31جدستتتتتتة خاصتتتتتتة، موهتتتتتتا  39، ُمعتتتتتتدت 2015يف  2014

يف املائتتتتتة( متتتتتع ال دتتتتتدال املستتتتتااة  عتتتتتوات يفأبفتتتتتةاا شتتتتتةقةو يفأر تتتتتع  80)
يف املائة( ُمعدت كجدستات اختتتام  رتال  وفيت   10جدسات خاصة )

يف املائتتتة(  5يفُخصصتتتت جدستتتتال موهتتتا )متتت كةة رئتتتيس جمدتتتس األمتتت و 
يف املائتة(  5لدحا ت اخلاصة   ددال م يوةو يف عتموت جدستتال موهتا )

محاقتتتات ممالميتتتة نتتتدَّمها رئتتتيس حمكمتتتة ال تتتدل الديفليتتتة. يفمدتتتى الوحتتتو 
امل تتتني أمتتتاله )الرتتتكل األيفل(،  رتتتكل اجلدستتتات اخلاصتتتة نستتت ة مئويتتتة 

لفرتة نيد ا ست ةات، ضئيدة م  مجيع جدسات اجملدس امل عواة خالل ا
يف املائتتة. يفيوضتتح الرتتكل الثتتام  وزيتتع  8حيتتث  دغتتت نستت تها حتتوايل 

نائمتتة جبميتتع اجلدستتات اخلاصتتة  3اجلدستتات اخلاصتتة، يف تتةا يف اجلتتديفل 
اليت معدذا اجملدس خالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، مصتوفة حستب ال وتد 

 .يف رت يب  وازيل ل دا اجلدسات املدصصة لكل  ود

 
 الركل الثام  

 2015-2014اجللسات اخلاصة، حسب املوضوع،   
 
 
 
 
 
 
 

Meetings 
with the 

troop- and 
police- 

contributin… 

أساليب ممل جمدس 
يف  10، (4)األم  

 املائة

يف  5، (2)اإلنديمية 
 املائة
 

محاقات ممالمية ندمها رئيس 
 5، (2)حمكمة ال دل الديفلية 

 يف

رئيس حمكمة محاقات ممالمية ندمها 
 يف املائة 5(، 2ال دل الديفلية )

املسائل اخلاصة   ددال 
م يوة/املسائل اإلنديمية 

 يف املائة 5(، 2)

أساليب ممل جمدس 
يف  10(، 4األم  )

 املائة

جدسات مع ال ددال املسااة 
(، 31 عوات يفأبفةاا شةقة )

 يف املائة 80

https://undocs.org/ar/S/PV.7587
https://undocs.org/ar/S/PV.7587
https://undocs.org/ar/S/PV.7588
https://undocs.org/ar/S/PV.7588
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 3اجلديفل 
 2015-2014اجللسات اخلاصة، 

 حمعة اجلدسة يفاترخيها ال ود
اجتمتتتاع جمدتتتس األمتتت  متتتع ال دتتتدال املستتتااة   

 عتتوات يفأفتتةاا شتتةقة ممتتال أبحكتتام اجلتتلأي  
 1353ألتتتف يفابء متتت  املةفتتتتتق الثتتتام لدعتتتتةار 

 جدسة(  31) (2001)

S/PV.7097 ،21   و 2014كتتتتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتايةS/PV.7133 ،12  و 2014آذار/متتتتتتتتتتتتتتارس
S/PV.7135 ،14  و 2014آذار/مارسS/PV.7156 ،16  و 2014نيسال/أ ةيلS/PV.7195 ،

، S/PV.7201و 2014حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  S/PV.7200 ،17و 2014حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  9
 آب/ S/PV.7233 ،5و 2014 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت  S/PV.7223 ،23و 2014حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتت  17

أيدول/ستتت تمرب  S/PV.7258 ،4و 2014آب/أغستتت س  S/PV.7241 ،14و 2014أغستتت س 
 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/نوفمرب  S/PV.7305 ،11و 2014أيدول/ستتتتتتت تمرب  S/PV.7261 ،10و 2014
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول   S/PV.7333 ،10و 2014كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب   S/PV.7330 ،9و 2014

، S/PV.7404و 2015كتتتتتتتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتتتاية   S/PV.7363 ،21و 2014األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 
نيسال/أ ةيل  S/PV.7424 ،8و 2015آذار/مارس  S/PV.7406 ،17و 2015آذار/مارس  16

و 2015أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  S/PV.7437 ،5و 2015نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  S/PV.7429 ،16و 2015
S/PV.7454 ،3  و 2015حليةال/يونيتتتتتتتتتتتS/PV.7456 ،4  و 2015حليةال/يونيتتتتتتتتتتتS/PV.7462 ،

 وز/يوليت  S/PV.7486 ،16و 2015حليةال/يونيت  S/PV.7465 ،17و 2015حليةال/يونيت  16
و 2015أيدول/ستتتتتتتتتتت تمرب  S/PV.7518 ،8و 2015آب/أغستتتتتتتتتتت س  S/PV.7503 ،13و 2015

S/PV.7523 ،16  و 2015أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمربS/PV.7569 ،2   و 2015كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتتتتمرب
S/PV.7579 ،14   2015كانول األيفل/ايسمرب 

 وفيتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت كةة رئتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتت  
(S/2010/507) (4  )جدسات 

S/PV.7122 ،27  و 2014شتت اط/فربايةS/PV.7151 ،31  2014آذار/متتارس S/PV.7166 ،
 2014أاير/مايو  S/PV.7189 ،29و 2014نيسال/أ ةيل  30

 2014شتتتتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتة مىل رئيستتتة جمدتتتس األمتتت  متتت  املمثتتتل 
التتتتتتتتتتدائم أليفكةانيتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 

(S/2014/136 )جدستال( ) 

S/PV.7123 ،28  و 2014ش اط/فربايةS/PV.7131 ،10  2014آذار/مارس 

عتد مها رئتيس حمكمتة ال تدل الديفليتة محاقة ي
 )جدستال(

S/PV.7290 ،29  و 2014 رةي  األيفل/أكتو ةS/PV.7548 ،4  2015 رةي  الثام/نوفمرب 

  
 غري الرمسية للمجلس بكامل هيئته املشاورات - ابء

املرايفرات غ  الةمسيتة لدمجدتس  كامتل ذيئتتت ليستت جدستات  
رمسيتتتة لدمجدتتتس.  تتتل ذتتتي لعتتتاءات خاصتتتة ةتمتتتع فيهتتتا أمعتتتاؤه هبتتتدف 
مجتتتتةاء موانرتتتتات يفا ستتتتتماع مىل محاقتتتتات ممالميتتتتة متتتت  األمانتتتتة ال امتتتتة 

 دس األم .يفممثدي األمني ال ام. يف    عد ذ ه ا جتمامات يف نامة جم
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفاصتتل أمعتتاء اجملدتتس مجتتةاء  

متتتدا ك تتت  متتت  املرتتتايفرات غتتتت  الةمسيتتتة لدمجدتتتس  كامتتتل ذيئتتتتت، فعتتتتد 
)انظتة  2015متةة يف متام  151يف  2014مةة يف مام  167اجتم وا 

انتتت  ُ عتتد املرتتايفرات غتت  الةمسيتتة لدمجدتتس  كامتتل الرتتكل األيفل(. يفك
 ذيئتت يف كث  م  األحيال معب اجلدسات ال امة لدمجدس م اشةة .

يفيففعتتتتتتتتا  لدممارستتتتتتتتة املت  تتتتتتتتة، مل  صتتتتتتتتدر أي حماضتتتتتتتتة رمسيتتتتتتتتتة  
 لدمرتتتايفرات غتتتت  الةمسيتتتتة، يفمل  ُتتتتدَع التتتديفل غتتتت  األمعتتتتاء يف اجملدتتتتس،

 يتتتتتتتد أنتتتتتتتت يف متتتتتتتدة  معتتتتتتتد ِّمي اإلحاقتتتتتتتات، مىل املرتتتتتتتاركة فيهتتتتتتتا. غتتتتتتت 
مواستتتتت ات، نتتتتتام رئتتتتتيس اجملدتتتتتس إبصتتتتتدار  يتتتتتا ت صتتتتتحفية أيف  تتتتتاليفة 

 .(15)م دومات لدصحافة يف أمعاب املرايفرات غ  الةمسية
__________ 

لالقتتالع مدتتى نائمتتة كامدتتة ابل يتتا ت الصتتحفية التتيت صتتدرت ختتالل الفتترتة  (15) 
 www.un.org/en/sc/documents/press/2014.shtmlظتتتتتتة: نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، ان

 .  www.un.org/en/sc/documents/press/2015.shtmlيف 

https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
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 األمن اجللسات األخرى غري الرمسية ألعضاء جملس -جيم 
خالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، يفاصتل اجملدتس معتد جدستات  

. يفمتتت  الواحيتتتة “صتتتيغة آراي”حتتتتايفر غتتت  رمسيتتتة يفمعتتتد جدستتتات يففتتتق 
ال مديتتتتة، ي عتتتتتد اجملدتتتتتس جدستتتتتات التحتتتتتايفر مبرتتتتتاركة مجيتتتتتع أمعتتتتتائت، 

ي عتتتد اجلدستتتات يففتتتق صتتتيغة آراي مبرتتتاركة مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتس   يومتتتا
  عتتهم. يف ُ عتتد جدستتات التحتتايفر غتت  الةمسيتتة يفاجلدستتات امل عتتواة  أيف

رتأس يففق صيغة آراي مب اارة م  معو أيف أكثة م  أمعاء اجملدتس. يفيت
جدستات التحتايفر غت  الةمسيتتة رئتيس جمدتس األمتت  لدرتهة الت ي  ُ عتتد 
فيتتت، يفلكوتتت   يتترتأس اجلدستتات التتيت  ُ عتتد يففتتق صتتيغة آراي. يفيف كثتت  

األمعتاء الت ي  امتتوا، مىل  مت  األحيتال، يتتوىل ال عتو الت ي امتا، أيف
معتتد جدستتة يففتتق صتتيغة آراي رائستتة اجلدستتة أيعتتا . يف  ي تتترب أي  متت  

وومني م  اجلدستات جدستة لدمجدتسو يف  يُ دت  مت  أي مت  ذ ي  ال

األمتتتم املتحتتتدة أيف يف  تتتة م   يوميتتتةذتتت ي  الوتتتومني متتت  اجلدستتتات يف 
 ممل اجملدس، يف  يصدر هلا أي حماضة رمسية.

 
 جدسات التحايفر غ  الةمسية  
جدسة حتايفر  13خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد اجملدس  

غ  رمسية. يفكما ذُكة يف م كةة رئيس جمدس األمت ، يستتددم اجملدتس 
 لتمتتتاس آراء التتتديفل األمعتتتاء التتتيت ”جدستتتات التحتتتايفر غتتت  الةمسيتتتة 

. (16)“ كول أقةافا  يف نلاع ما يف/أيف األقةاف األخةى املهتمة يفاملتاثةة
التحتتتتايفر غتتتت  الةمسيتتتتة التتتتيت معتتتتدت يف متتتتامي يفكتتتتال م ظتتتتم جدستتتتات 

 رتتتتتتتتتتتتال  دتتتتتتتتتتتتتدال م يوتتتتتتتتتتتتتة أيف حتتتتتتتتتتتتتا ت منديميتتتتتتتتتتتتتة  2015يف  2014
 (.4اجلديفل  )انظة

__________ 

 (16) S/2010/507 59، الفعةة . 
 

  4اجلديفل 
 2015-2014جلسات التحاور غري الرمسية، 

 املراركول )مبا يف ذلك الديفل غ  األمعاء يف اجملدس( املوضوع التاريك
مجيتتع أمعتتاء اجملدتتسو يفمفتتوت الستتدم يفاألمتت  يف ا حتتتاا األفةيعتتيو يفاملمثتتل اخلتتاص  مجهورية أفةيعيا الوس ى 2014ش اط/فرباية  20   

 عيااة أفةيعية يف مجهورية لةئيسة مفوضية ا حتاا األفةيعي يفرئيس   ثة الدمم الديفلية 
 أفةيعيا الوس ى

مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتسو يفمسترتتتار األمتتت  التتتوقي لدصتتتومالو يفممثتتتل رئيستتتة مفوضتتتية  الصومال 2014نيسال/أ ةيل  23
م املتحتتتدة لتعتتتدمي ا حتتتتاا األفةيعتتتيو يفاملمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام يفرئتتتيس   ثتتتة األمتتت

 املسامدة مىل الصومال
مجيتتع أمعتتتاء اجملدتتتسو يفرئتتيس فةيتتتق الوستتتاقة امل تتتي جبوتتوب الستتتواال يفالتتتتا ع لدهيئتتتة  السواال يفجووب السواال  2014حليةال/يونيت  27

 لتوميةاحلكومية الديفلية امل وية اب
مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتسو يفاألمتتتني ال تتتام املستتتامد لتتتدمم  وتتتاء الستتتالمو رئتتتيس جلوتتتة  وتتتاء   واء السالم   د انتهاء الولاع  2014 وز/يوليت  15

) صتتتتتفتت رئيستتتتتا الستتتتتالم سويستتتتتةا ) صتتتتتفتها رئيستتتتتة لترتتتتتكيدة  وريفنتتتتتدي(و يفاملغتتتتتةب 
لتركيدة مجهورية أفةيعيا الوس ى(و يفالسويد ) صفتها رئيسة لتركيدة ليترباي(و يفكوتدا 
) صتتفتها رئيستتة لترتتكيدة ستت اليول(و يفاليتتاابل ) صتتفتها رئيستتة لدفةيتتق ال امتتل امل تتي 

 ابلدريفس املستفااة يفالتا ع لدجوة  واء السالم(و يفس اليول
مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتسو يفرئتتتيس فةيتتتق ا حتتتتاا األفةيعتتتي الةفيتتتع املستتتتوى امل تتتي ابلتوفيتتت و  السواال يفجووب السواال  2014أيدول/س تمرب  17

يفاملمثل اخلاص املررتك امل ي  دارفور يفرئتيس ال مديتة املدتد تة لالحتتاا األفةيعتي يفاألمتم 
 يف اارفورو يفامل  و  اخلاص لامني ال ام مىل السواال يفجووب السواالاملتحدة 

 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  10
 2014 نوفمرب

مجيتتع أمعتتاء اجملدتتتسو يفيفكيتتل األمتتني ال تتتام ل مديتتات حفتتظ الستتتالمو يفيفكيتتل األمتتتني  مايل
 املسترار ال سكةيال ام لددمم امليدامو يف ئب 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
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 املراركول )مبا يف ذلك الديفل غ  األمعاء يف اجملدس( املوضوع التاريك
 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  20   

 2014 نوفمرب
الفةيتتتتتتتتتتتتق املستتتتتتتتتتتتتعل الةفيتتتتتتتتتتتتع 
املستتتتتتتتوى امل تتتتتتتي   مديتتتتتتتات 

 السالم

مجيع أمعاء اجملدسو يفرئتيس الفةيتق املستتعل الةفيتع املستتوى امل تي   مديتات الستالم 
 ال وليفارية( -يفنيوزيدوداو يفمس انياو يففوليفيال )مجهورية يفأنغو و يفماليلايو 

 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/ كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول  20
 2015 يواية

جلوتة التحعيتتق الديفليتة  رتتال 
 مجهورية أفةيعيا الوس ى

الديفليتة  رتال مجهوريتة أفةيعيتا مجيع أمعاء اجملدسو يفالتةئيس املؤنتت لدجوتة التحعيتق 
 الوس ى يفأحد أمعاء الدجوة

مجيع أمعاء اجملدسو يفاملمثل اخلاص لدةئيس احلتايل ملوظمتة األمت  يفالت تايفل يف أيفريفاب  أيفكةانيا  2015ش اط/فرباية  27
ثالثتتتيو يفرئتتتيس   ثتتتة الةصتتتد اخلاصتتتة يف أيفكةانيتتتا يف أيفكةانيتتتا يفرئتتتيس فةيتتتق ا  صتتتال ال

 التا  ة ملوظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب
ا جتتتتار ابملهتتتاجةي  يفاألزمتتتة  2015أاير/مايو  11

 يف ال حة األ يض املتوسط
األيفريف  امل ويتتتة ابلرتتتؤيفل اخلارجيتتتة مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتسو يفاملمثدتتتة الستتتامية لالحتتتتاا 

 يفالسياسة األموية
احملكمتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتة  لي يتتتتتتتتتتا/ 2015أاير/مايو  11

 الديفلية
 مجيع أمعاء اجملدسو يفاملدمية ال امة لدمحكمة اجلوائية الديفليةو يفلي يا

مجيع أمعاء اجملدسو يفاملمثل اخلاص لةئيستة مفوضتية ا حتتاا األفةيعتي يف الصتومالو  الصومال 2015حليةال/يونيت  8
يفاملمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني ال تتتتتام يفرئتتتتتيس   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة لتعتتتتتدمي املستتتتتامدة مىل 

 لصومالالصومالو يفيفكيل األمني ال ام لددمم امليدامو يفا
مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتسو يف ئ تتتة األمتتتني ال تتتامو يفاألمتتتني ال تتتام املستتتامد لتتتدمم  وتتتاء الستتتالمو   وريفندي 2015حليةال/يونيت  25

ا رئيستة يفاملديةة التوفي ية هليئة األمم املتحدة لدمةأةو يفرئيس جلوة  واء السالم كوتدا ) صتفته
لترتتكيدة ستت اليول(و يفاليتتاابل ) صتتفتها رئيستتة لدفةيتتق ال امتتل امل تتي ابلتتدريفس املستتتفااة(و 
يفسويستتتتةا ) صتتتتفتها رئيستتتتة لترتتتتكيدة  وريفنتتتتدي(و يفلكستتتتمربغ ) صتتتتفتها رئيستتتتة لترتتتتكيدة 

  يسايفو يفليربايو يفس اليول -غيويا(و يف وريفنديو يفمجهورية أفةيعيا الوس ىو يفغيوياو يفغيويا 
  

 اجلدسات امل عواة يففق صيغة آراي 
يففعا  مل كةة التةئيس،   تد اجلدستات امل عتواة يففتق صتيغة آراي  

مبثا ة حمافل مةنة غ  رمسية يستددمها أمعاء اجملدس لت ليل مدايف هتم 
. يفةوز ألمعتاء (17)يفا صاهلم ابجملتمع املدم يفاملوظمات غ  احلكومية

__________ 

 . 65املةجع نفست، الفعةة  (17) 

موظمتة ذات صتتدة  اجملدتس  وجيتت امتوة غت  رمسيتتة ألي ايفلتة معتو أيف
أيف فتتةا لدمرتتاركة يف اجلدستتات غتت  الةمسيتتة امل عتتواة يففتتق صتتيغة آراي. 

  تتتض اجلدستتتات امل عتتواة يففتتتق صتتتيغة آراي ختتتالل  5يفيتتةا يف اجلتتتديفل 
 الفرتة نيد ا ست ةات.

 
 5اجلديفل 

 2015-2014اجللسات املعقودة وفق صيغة آراي، 
مول( املوضوع التاريك م )املوظ ِّ  املراركول )غ  أمعاء اجملدس( املوظ ِّ

الثام/يوتتتتتتتتتاية  كتتتتتتتتتانول  17    
2014 

مرتتتتتاركة املتتتتتةأة يف حتتتتتتل 
 الولاع السوري

لكستتتتمربغ، يفاملمدكتتتتة 
 املتحدة

مجيع أمعاء اجملدسو يفممثدو را  ة الوساء السورايت يفشت كة املتةأة 
 ةاقيةالسورية يفحتالف الوساء السورايت م  أجل الدميع
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مول( املوضوع التاريك م )املوظ ِّ  املراركول )غ  أمعاء اجملدس( املوظ ِّ
احلتتتتتتتتتتتتتتوار فيمتتتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتتتتني  2014آذار/مارس  14    

اجملتم تتتات احملديتتتتة يفموتتتتع 
اجلتتتتتتتتتتتتتتتةائم املة ك تتتتتتتتتتتتتتتتة يف 

 الوس ىمجهورية أفةيعيا 

مجيتع أمعتتاء اجملدتتسو يفاملسترتار اخلتتاص لامتتني ال تام امل تتي مبوتتع  فةنسا، يفنيج اي
اإلاباة اجلماميتتتتتةو يفايوايفنيتتتتتت نلاابليوغتتتتتا، رئتتتتتيس أستتتتتانفة ابنغتتتتتيو 
يفاإلمتتام ممتتة كتتو ني ليامتتا، رئتتيس ال ائفتتة اإلستتالمية يف مجهوريتتة 

غ يكتتوايم غ تتانغو، رئتتيس التحتتالف  أفةيعيتتا الوستت ىو يفنيكتتو س
 اإلويدي يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

حالتتتتة حعتتتتوق اإلنستتتتال  2014آذار/مارس  31
 يفحةية اإلمالم يف العةم

مجيتتتتتع أمعتتتتتاء اجملدتتتتتسو يفمصتتتتت فى مجيديتتتتتف، الواشتتتتتط يف جمتتتتتال  ليتوانيا
حعوق اإلنسال يفالتةئيس الستا ق جملدتس الرت ب التترتي يف العتةمو 

حفية، متتتديةة املةكتتتل الصتتتحفي لدم دومتتتات يف يففا نتيوتتتا مستتتة، صتتت
 سيمفةيف ول

حالتتتتة حعتتتتوق اإلنستتتتال  2014نيسال/أ ةيل  15
ال ة يتتتتتتتتتتة يف اجلمهوريتتتتتتتتتتة 

 السورية

مجيتع أمعتتاء اجملدتتسو يفايفيتتد م. كتتةي ، أيفل رئتتيس هليئتتة ا امتتاء  فةنسا
يف احملكمة اخلاصة لس اليولو يفستيوارت أ. ذامدُُت، املتدص  
تدرأ يف ستجل يفزارة الداخديتة يف 

ُ
يف ا ستد ل املةضي اجلوتائي امل

 املمدكة املتحدة
جلوتتتتتتتة التحعيتتتتتتتق امل ويتتتتتتتة  2014نيسال/أ ةيل  17

حبعتتتتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتتتتال يف 
مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتتت  ية 

 الدميعةاقية

أستتتتتتتتتتترتاليا، يففةنستتتتتتتتتتتا، 
 يفالو ايت املتحدة

مجيتتع أمعتتاء اجملدتتسو مايكتتل كتت  ، رئتتيس جلوتتة التحعيتتق امل ويتتة 
حبعتتوق اإلنستتال يف مجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتةو يفمةزيفنتتي 
ااُرمستتال، املعتتةر اخلتتاص امل تتي حبالتتة حعتتوق اإلنستتال يف مجهوريتتة 
الرتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتةو ستتتتتتونيا  يستتتتتت كو، معتتتتتتو يف الدجوتتتتتتةو يفيل 

 ذيوك، شاذدال - سيو يفشني ايفن  - ذيول
محايتة املرتةاي  ااخديتا :  2014أاير/مايو  30

التحتتتدايت يفايفر جمدتتتس 
 األم 

يفرئتتيس فتتةع الدراستتات يفيفضتتع السياستتات مجيتتع أمعتتاء اجملدتتسو  أسرتاليا، يفشيدي
ال امة يف مكتب  وسيق الرؤيفل اإلنسانيةو يف رالوكا  يام، املعةر 
اخلاص امل ي حبعوق اإلنسال لاشداص املرةاي  ااخديا و يفممثدو 
مفوضتتتتية األمتتتتتم املتحتتتتتدة لرتتتتؤيفل الالجئتتتتتني يفمفوضتتتتتية الالجئتتتتتني 
 الوستتتتتتتتتائيةو يفألفةيتتتتتتتتتديف ستتتتتتتتتاموايو، متتتتتتتتتدية مةكتتتتتتتتتل رصتتتتتتتتتد الترتتتتتتتتتةا
التتتتتداخدي/اجملدس الوةيفةتتتتتي لالجئتتتتتنيو يفنستتتتت و يووس   يف يستتتتتتفا 

 نس و يووس، يفصي موظمة ال مل اإلنسام األفةيعي
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق  2014 وز/يوليت  25

األيفستط: جلوتة التحعيتق 
امل ويتتتتتتتتتتتتتتتتة ابجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ال ة ية السورية

مجيتع أمعتاء اجملدتسو يفابيفلتو  يوت يف، رئتيس جلوتة التحعيتق الديفليتة  املمدكة املتحدة
املستعدة امل وية ابجلمهورية ال ة ية السورية، يفكاري  كونيوت  أ وزيتد، 

 مفوضة يف الدجوة

الثام/يوتتتتتتتتتاية  كتتتتتتتتتانول  23
2015 

ممديتتات األمتتم املتحتتدة 
حلفتتتظ الستتتالم: حعتتتوق 
اإلنستتتتتتتتال يف ممديتتتتتتتتات 

 حفظ السالم

اصتتتة حعتتتوق اإلنستتتال يف   ثتتتة مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتسو يفرؤستتتاء مو ليتوانيا
األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة األ  تتتتاا لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف 
متتتايل، يف  ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف ذتتتاييت، يف  ثتتتة 
األمتتتتتم املتحتتتتتدة لتعتتتتتدمي املستتتتتامدة مىل أفغانستتتتتتال، يف  ثتتتتتة األمتتتتتتم 

لي يتاو املتحدة يف جووب السواال، يف  ثة األمم املتحدة لددمم يف 
يفرئيس نسم أفةيعيا الثام )غةب يفيفسط أفةيعيا( يف مفوضية األمم 

 املتحدة حلعوق اإلنسال



2015-2014األمن، ملحق  مرجع ممارسات جملس   

 

141 17-03714 

 

مول( املوضوع التاريك م )املوظ ِّ  املراركول )غ  أمعاء اجملدس( املوظ ِّ
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق  2015ش اط/فرباية  20    

األيفستط: جلوتة التحعيتق 
امل ويتتتتتتتتتتتتتتتتة ابجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ال ة ية السورية

مجيتع أمعتاء اجملدتسو يفابيفلتو  يوت يف، رئتيس جلوتة التحعيتق الديفليتة  املمدكة املتحدة
املستتعدة امل ويتة ابجلمهوريتة ال ة يتتة الستورية، يفكتاري  كونيوت  أ وزيتتد 

 تار ورل، مفوضول يف الدجوةيفكار  اِّل  ونيت يففيتيت مون

مجيتتع أمعتتاء اجملدتتسو يفأندريتتت زيف ةاييتتف، ال  ثتتة امليدانيتتة لدعتتةم يف  ليتوانيا أيفكةانيا 2015آذار/مارس  19
جمتتال حعتتوق اإلنستتالو يفمصتت فى مجيديتتف، معتتو  ةملتتال أيفكةانيتتا 

 )ف خوفوا رااا( يفالةئيس السا ق جملدس الر ب الترتي يف العةم
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق  2015يسال/أ ةيل ن 16

األيفستتتتتتتتتتتتتتتتط: ضتتتتتتتتتتتتتتتتحااي 
اهلجمتتتتتتتتتات ابألستتتتتتتتتدحة 
الكيميائية يف اجلمهوريتة 

 ال ة ية السورية

مجيتع أمعتاء اجملدتتسو يفحممتد  وتتاري، ق يتبو يفنصتتي زكتةاي، أحتتد  الو ايت املتحدة
 الواجنيو يفزاذة سحدول، رئيس اجلم ية ال  ية السورية األمةيكية

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق  2015نيسال/أ ةيل  27
األيفستتط:  تتدم  التترتا  
الثعتتتتتتتتتتتايف يفاإاثر مدتتتتتتتتتتتى 

 أيدي املت ةفني

مجيتتع أمعتتاء اجملدتتسو املتتديةة ال امتتة ملوظمتتة األمتتم املتحتتدة لدرت يتتة  فةنسااألرال، يف 
 يفال دم يفالثعافةو األمني ال ام لدموظمة الديفلية لدرةقة اجلوائية

احلالة يف الرتةق األيفستط:  2015نيسال/أ ةيل  29
 ا ئتالف السوري

فةنسا، يفاملمدكة املتحتدة، 
 يفالو ايت املتحدة

مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتتسو يفخالتتتد خوجتتتة، رئتتتتيس ا ئتتتتالف التتتتوقي 
 لعوى الثورة يفامل ارضة السورية

املتتتتةأة يفالستتتتالم يفاألمتتتت :  2015أاير/مايو  21
ا ست ةاضتتتات يف جمتتتال 

 السالم يفاألم 

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتسو يفراايكتتتتتتا كوماراستتتتتتوامي، امل تتتتتتدة الةئيستتتتتتية  مس انيا
و (2000) 1325ل  وفيت  نتةار جمدتس األمت  لددراسة ال املية  رتا

يفغتت ت ريفزنتتتال، رئتتيس فةيتتق اخلتترباء ا سترتتاري امل تتي ابستتت ةات 
ذيكتتتتل األمتتتتم املتحتتتتدة ل وتتتتاء الستتتتالمو يفأمتتتت ة حتتتتق، رئيستتتتة الفةيتتتتق 

 املستعل الةفيع املستوى امل ي   مديات السالم
 عتارية األمتني ال تام مت   2015حليةال/يونيت  19

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
الستتتتتتتتتتتتتتتواال: التتتتتتتتتتتتتتت كةى 
الستتتووية ال اشتتتةة لدجوتتتة 
 التحعيق الديفلية لدارفور

وا جيالم )ابكستال(، الواش ة يف جمال  الو ايت املتحدة مجيع أمعاء اجملدسو يفحِّ
حعتتتتتتوق اإلنستتتتتتال، يفمفوضتتتتتتة جلوتتتتتتة التحعيتتتتتتق الديفليتتتتتتة لتتتتتتدارفورو 

التتتتتةمح  العاستتتتتم، حمتتتتتامن يف جمتتتتتال حعتتتتتوق اإلنستتتتتال، نعا تتتتتة  يفم تتتتتد
احملتتامني يف اارفتتورو يفحتتواء م تتد حل حممتتد صتتاخم، أحتتد نتتااة خمتتيم 

 الوازحني يفالواش ة يف جمال الدفاع م  حعوق املةأة
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق  2015حليةال/يونيت  26

األيفستتتتتتتط: ا ستتتتتتتتددام 
ال رتتتتتتتتتوائي لاستتتتتتتتتدحة، 
مبتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتك الرباميتتتتتتتل 
املتفجتتتةة، ضتتتد املتتتدنيني 
يف اجلمهوريتتتتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتتتتة 

 السورية

مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتسو يفامل  تتتو  اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام مىل ستتتوراي  مس انيا، يففةنسا
)رسالة مسجَّدة مس عا (و يفندمي حوري،  ئب املدية املستؤيفل مت  
مو عتتتتة الرتتتتةق األيفستتتتط يفلتتتتال أفةيعيتتتتا، ذيتتتتوم  رايتتتتتس يفيف تتتت و 
يف ستتتام األمحتتتد، املتحتتتد  الةمستتتي يفرئتتتيس ال حتتتو ، مةكتتتل  وثيتتتق 

 ةو يفرائد صاخم، مدية الدفاع املدم السوريا نتهاكات يف سوري

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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مول( املوضوع التاريك م )املوظ ِّ  املراركول )غ  أمعاء اجملدس( املوظ ِّ
صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت   2015حليةال/يونيت  30    

 الديفليني:  غ  املوا 
أمعاء اجملدسو  ئب األمتني ال تامو يفقتوم اي  تةيفم، يفزيتة مجيع  مس انيا، يفماليلاي

خارجيتتتتتة جتتتتتلر مارشتتتتتالو يفذوتتتتتديف ُممتتتتتةيف م تتتتتةاذيم، را  تتتتتة نستتتتتاء 
الرتتت وب األصتتتدية يفالرتتت وب األصتتتدية يف  رتتتااو يف ِّدوتتتيس ألوفتتتا، 
ش كة ال متل املوتاخي يف ك ي تاسو يفمايكتل جت ارا، مةكتل ستا ني 

  ياامل ي  عانول  غ  املوا  يف جام ة كولوم
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق  2015 وز/يوليت  20

األيفستتتتط، مبتتتتا يف ذلتتتتك 
نعتتتتية فدستتتت ني: ن تتتتاع 

 غلة

مجيتتع أمعتتاء اجملدتتسو يففتتانس كتتولربت، املتتدية الع تتةي لدمجدتتس  يفماليلاياألرال، 
الوةيفةتتتي لالجئتتتتنيو يفستتتارة ريفي، ك تتتت ة ال تتتاحثني األكتتتتاامييني يف 
مةكل اراسات الرةق األيفسط، جام ة ذارفاراو يفأراي ممستيس، 
موظتتتف ستتتا ق لرتتتؤيفل السياستتتات )ن تتتاع غتتتلة( يفموظتتتف نتتتانوم 

تحتتدة إلغاثتتة يف رتتغيل الالجئتتني )العتتفة الغة يتتة(، يفكالتتة األمتتم امل
الفدستتتتت يويني يف الرتتتتتةق األاىن )األيفنتتتتتةيفا(و يفاتنيتتتتتا ذتتتتتاري،  ئ تتتتتة 

مةكل الدفاع م  حةية احلةكتة )موظمتة “: مسدك -غيرا ”مدية 
 غ  حكومية مسةائيدية(

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق  2015آب/أغس س  24
األيفستتتتتتتتتتتتتتتتط: الفئتتتتتتتتتتتتتتتتات 
العتتتتتتتتتت يفة يف حتتتتتتتتتتا ت 

استتتتتتتتتتتتتهداف  -الوتتتتتتتتتتتتلاع 
املثديتتتتتتتتتتتتتتتتتتات يفاملثديتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
يفملايفجتي امليتل اجلوستتي 
يفمغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايةي اهلويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
اجلوستتتتتانية مدتتتتتى أيتتتتتدي 
 وظتيم الديفلتة اإلستتالمية 

 يف ال ةاق يفالرام

ت شتتتتتتتتتتيدي، يفالتتتتتتتتتتو اي
 املتحدة

)ال تتتتةاق( يفصتتتت حي الوحتتتتاس “ متتتتد ل”مجيتتتتع أمعتتتتاء اجملدتتتتسو 
)اجلمهوريتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتة الستتتتتتتورية(، اثوتتتتتتتال متتتتتتت  األفتتتتتتتةاا املتعتتتتتتتةري و 
يفجيسيكا ست ل، املديةة التوفي ية لدجوتة الديفليتة حلعتوق اإلنستال 

 لدمثديني يفاملثديات

األيفل/أكتتتو ة   رتتةي  21
2015 

ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتحااي اإلرذتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب 
يفايفرذتتتتتتتتتتم يف مكافحتتتتتتتتتتة 

 الت ةف ال ويف

مستتتتتتت انيا، يفالتتتتتتتو ايت 
 املتحدة

مجيتتتتع أمعتتتتاء اجملدتتتتسو يفختتتتافي  ليستتتتاكا، زميتتتتل زائتتتتة يف جام تتتتة 
جتورأ يفاشتتو  و يفمتاراي اِّل متتار  النكتتو، محتدى ضتتحااي موظمتتة 
ميتتتتا اإلرذا يتتتتة يف ال استتتتكو يفابري م تتتتةاذيم، أحتتتتد ضتتتتحااي  وظتتتتيم 
الديفلتتتتتتتة اإلستتتتتتتالمية يف ال تتتتتتتةاق يفالرتتتتتتتامو ستتتتتتتواا و مهتتتتتتتدي ممثتتتتتتتل 

 “أميديفا مليوا  وا وا”محدة 
يفل/أكتتتو ة األ  رتتةي  28

2015 
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق 

 األيفسط: اليم 
ية مجيتتتتع أمعتتتتاء اجملدتتتتسو يفيفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام لدرتتتتؤيفل اإلنستتتتان األرال

يفموستتق اإلغاثتتة يف حتتا ت ال تتوارئو يفم تتد حل الة ي تتة، املرتتةف 
 ال ام مدى مةكل املدك سدمال لإلغاثة يفاألممال اإلنسانية

الثتتتتام/نوفمرب   رتتتتةي  12
2015 

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق 
األيفسط: محاقة معدَّمتة 
متتتتتتتتتتتت  جلوتتتتتتتتتتتتة التحعيتتتتتتتتتتتتق 
الديفليتتتتة املستتتتتعدة امل ويتتتتتة 
ابجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السورية

مجيتع أمعتاء اجملدتسو يفابيفلتو  يوت يف، رئتيس جلوتة التحعيتق الديفليتة  املمدكة املتحدة
ال ة ية السورية، يفكاري  كونيوت  أ وزيتد، املستعدة امل وية ابجلمهورية 

 مفوضة يف الدجوة
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مول( املوضوع التاريك م )املوظ ِّ  املراركول )غ  أمعاء اجملدس( املوظ ِّ
الثتتتتام/نوفمرب   رتتتتةي  30    

2015 
األستتتتتتتتتتتتتدحة الصتتتتتتتتتتتتتغ ة: 
اإاثر املرت  ة مدى الوعل 

رتتتةيفع لاستتتدحة غتتت  امل
الصتتتتتتتتتتتتتتغ ة يفاألستتتتتتتتتتتتتتدحة 
اخلفيفتتتتة يف الصتتتتيد غتتتت  

 املرةيفع يف أفةيعيا

مجيتتع أمعتتاء اجملدتتسو مميانويتتل اي متت يفا، ك تت  املتتةان ني األمويتتني  أنغو ، يفليتوانيا
يف موتتتتتتتتتتله ف يفنغتتتتتتتتتا التتتتتتتتتوقي )مجهوريتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتة(و 
ية يفكةيستتتتتتتتوفة كارلُستتتتتتت ، ك تتتتتتت  ال تتتتتتتاحثني، الدراستتتتتتتة ا ستعصتتتتتتتائ

تتتتتق التتتتترب م  ال تتتتتاملي  لاستتتتتدحة الصتتتتتغ ةو يفخورختتتتتت ريتتتتتوس، موس ِّ
ملكافحتتتة اجلتتتةائم املت دعتتتة ابحليتتتاة الربيتتتة يفالغتتتاابت، مكتتتتب األمتتتم 

 املتحدة امل ي ابملددرات يفاجلةمية
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول  14

 2015ايسمرب 
محايتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتتتتتتتتتتتتتتتتتدنيني يف 
الولامتتتتتتتتتتتتات املستتتتتتتتتتتتدحة: 
املستتتتتؤيفلية متتتتت  احلمايتتتتتة 
يفاجلهتتتتتات الفامدتتتتتة متتتتت  

 غ  الديفل

مجيتتع أمعتتاء اجملدتتسو يفجيويفتتة يفِّلتت ، املسترتتارة اخلاصتتة لامتتني  مس انيا، شيدي
  احلمايتتةو يفمايفارا  ك، معتتتو اجملدتتتس ال تتام امل تتتي ابملستتؤيفلية متتت

ا ستراري الديفيل، املةكل ال املي لدمسؤيفلية م  احلمايتةو يفلتويس 
   ال، ك   احملددني، الرؤيفل ال املية يفا سرتا يجية،  اي مدريد

  
 اجلدسات غ  الةمسية األخةى 
اجملدتتتس جدستتتتني أختتتةيني ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، معتتتد  

غ  رمسيتني ألغةات حمداة. يفمعتدت اجلدستتال متع جمدتس الستدم يفاألمت  
 .  (18)2007التا ع لالحتاا األفةيعي، يفذي ممارسة مت  ة مو  مام 

يفنتتتتون  شتتتتكل اجلدستتتتات يفالدعتتتتاءات غتتتت  الةمسيتتتتة األختتتتةى  
ألمعتتتاء اجملدتتتس أثوتتتاء جدستتتيت املوانرتتتة  رتتتال أستتتاليب ممتتتل اجملدتتتس 

 . (19)(1امل عوا ني أثواء الفرتة نيد ا ست ةات )انظة احلالة 
 

 1احلالة  
 (S/2010/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن ) 
 رتتتةي  األيفل/أكتتتتتو ة  23، امل عتتتتواة يف 7285يف اجلدستتتة  
 وفيتتتت  متتتت كةة رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  ”يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول  2014

(S/2010/507“) نونرتتت مستتالة اجلدستتات يفالدعتتاءات غتت  الةمسيتتة ،
 األخةى ألمعاء اجملدس.

__________ 

 آذار/ 12)نيويتتورك( يفيف  2014حليةال/يونيتتت  6ُمعتتدت اجلدستتتال يف  (18) 
)أايتتتتس أاباب(. لالقتتتتالع مدتتتتى م دومتتتتات متتتت  اجلدستتتتة  2015متتتتارس 

األيفىل غتتت  الةمسيتتتة جملدتتتس األمتتت  يفجمدتتتس الستتتالم يفاألمتتت  التتتتا ع لالحتتتتاا 
، انظتتتتة 2007األفةيعتتتي، التتتتيت معتتتتدت يف أايتتتس أاباب يف حليةال/يونيتتتتت 

ثتتام ، الفصتتل ال2007-2004مةجتتع ممارستتات جمدتتس األمتت ، املدحتتق 
 . “  ثة جمدس األم ”مرة، اجللء الثالث ألف، حتت 

)انظتتتتتتتتة  2014 رتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتو ة  23اجلدستتتتتتتتتال امل عتتتتتتتتوااتل يف  (19) 
S/PV.7285  يفS/PV.7285 (Resumption 1) رتتةي  األيفل/ 20، يفيف  

 . S/PV.7539 (Resumption 1)يف  S/PV.7539)انظة  2015أكتو ة 

يفرأى ال ديد م  املتكدمني أنت يو غي لدمجدس أل يليد مدا  
اجلدستتات املفتوحتتة، يف  ستتيما املوانرتتات املفتوحتتة، ممتتا يفستتح اجملتتتال 

. يفأكد ممثل املغةب أايتة (20)أمام مراركة األمعاء مدى ن اق أيفسع
نتتتال منتتتت  غيتتتة استتتتفااة اجملدتتتس املوانرتتتات املفتوحتتتة يففائتتتدهتا، يفلكوتتتت 

استفااة كامدة م   دتك املتدايف ت، مت  العتةيفري أل  ةكتل املوانرتات 
. يفيف متا يت دتق ابملوانرتات (21)مدى مواضيع حمتداة ذات ن تاق حمتدا

املفتوحتتتة  رتتتال أستتتاليب ال متتتل، أمتتتةب ممثتتتل نيوزيدوتتتدا متتت  رأيتتتت أبل 
عتاء، يف ةافعهتا امل دوب معد موانرتات أكثتة  توا ةا   رتمل ممتوم األم

. يفامتتتا   تتتض املتكدمتتتني اجملدتتتس مىل  عتتتدمي متتتوجل (22)املتا  تتتة يفالةصتتتد
تتتتت  لدتوصتتتتيات التتتتيت نتتتتدمت يف املوانرتتتتة املفتوحتتتتة، التتتتيت ميكتتتت  أل  وج ِّ
أممتتال الفةيتتتق ال امتتتل غتتت  الةمستتي امل تتتي ابلواثئتتتق يفاملستتتائل اإلجةائيتتتة 

. يفرأت ايفل أمعتتتتتتاء أختتتتتتةى ضتتتتتتةيفرة  عديتتتتتتل استتتتتتتددام (23)األختتتتتتةى
جلدستتات اخلاصتتة يفاملرتتايفرات غتت  الةمسيتتة يفاجلدستتات املغدعتتة مىل أاىن ا

__________ 

 (20) S/PV.7285 سويسةا، ابلويا ة م  فةيق املساءلة يفا  ساق  34، الصفحة(
)الربازيتتتتتتتل(و  7، الصتتتتتتفحة S/PV.7285 (Resumption 1)يفالرتتتتتتفافية(و يف 

 16)مي اليتتتتتتا(و يفالصتتتتتتفحة   12)املكستتتتتتيك(و يفالصتتتتتتفحة  10يفالصتتتتتتفحة 
مجهوريتتتتتتة ) 26)أيفريفغتتتتتتواي(و يفالصتتتتتتفحة  20)كازاخستتتتتتتال(و يفالصتتتتتتفحة 

 28يف  27ميتتتتتةال اإلستتتتتالمية ابستتتتتم حةكتتتتتة متتتتتدم ا فيتتتتتاز(و يفالصتتتتتفحتال 
   )اجللائة(. 45)  يف(و يفالصفحة  32)ماليلاي(و يفالصفحة 

 (21) S/PV.7505 (Resumption 1) 34، الصفحة . 
 . 42املةجع نفست، الصفحة  (22) 
 (23) S/PV.7285 سويسةا، ابلويا ة م  فةيق املساءلة يفا  ساق  34، الصفحة(

 )مدديف(.  34، الصفحة S/PV.7285 (Resumption 1)يفالرفافية(و يف 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
https://undocs.org/ar/S/PV.7539%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7505%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
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. يفامتتترب ممثتتل املمدكتتة املتحتتدة، متت  جان تتت، أنتتت ميكتت  (24)حتتد ممكتت 
 .(25)منامة مليد م  التحايفر خالل املرايفرات غ  الةمسية

يفشتتتتتدا متتتتتدة متكدمتتتتتني مدتتتتتى أايتتتتتة جدستتتتتات ا ختتتتتتتام يف  
مدتتت متتع التتديفل غتت  األمعتتتاء، يفيف حتستتني شتتفافية ممتتل اجملدتتس يف فا

املسامدة مدى است ةات جديفل أممال اجملدس يف  ليتل يفميتت مت  أجتل 
. يفرحب ال ديد م  املتكدمني   عد جدستات (26)الد دوماسية الونائية

. يفرحب ممثال أيفريفغتواي (27)ا ختتام  صورة مدوية  وصفت  عدما  ذاما  
ت التحتتايفر، يف كدتتم يفمصتتة ابجلهتتوا الةاميتتة مىل معتتد مليتتد متت  جدستتا

ممثتتتتل الصتتتتني متتتت  األايتتتتة التتتتتيت ي دعهتتتتا اجملدتتتتس مدتتتتى حتستتتتني   تتتتتاال 
امل دومتتتات يفالتفامتتتل متتتع التتتديفل األمعتتتاء يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة يفايفل 

. يفرحب ال ديد م  املتكدمتني جبتديفى يفشتكل اجلدستات (28)اإلنديمية
ة اليت   عد يففق صيغة آراي، يف  سيما يف الت امل مع املستائل احلساست

__________ 

 (24) S/PV.7285 (Resumption 1) نيكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاراغوا(و  18، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة(
 )اجللائة(.  45 يفالصفحة

 (25) S/PV.7285 28، الصفحة . 
)سويستتتةا، ابستتتم فةيتتتق املستتتاءلة يفا  ستتتاق  34املةجتتتع نفستتتت، الصتتتفحة  (26) 

 5، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6180 (Resumption 1)يفالرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفافية(و يف 
)ابكستتتتال(و  15)املكستتتيك(و يفالصتتتفحة  10يمتتتا (و يفالصتتتفحة )غوا 

 28)الرب غتتتال(و يفالصتتتفحة  24)أيفريفغتتتواي(و يفالصتتتفحة  20يفالصتتتفحة 
) ولوتتدا(و يفالصتتفحة  46)املغتتةب(و يفالصتتفحة  33)متاليلاي(و يفالصتتفحة 

 )اجل ل األسوا(.  48
 (27) S/PV.7285ريفانتتتتتتتتتتتتتدا(و  18)أستتتتتتتتتتتتترتاليا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  10لصتتتتتتتتتتتتتفحة ، ا(

S/PV.7285 (Resumption 1) 31)مي اليتتتتا(و يفالصتتتتفحة  12، الصتتتتفحة 
)املغتتتتةب(و يفالصتتتتفحة  33) تتتت يف(و يفالصتتتتفحة  32)مستتتت انيا(و يفالصتتتتفحة 

 )اجل ل األسوا(.  48انيا(و يفالصفحة )أيفكة  47)اجللائة(و يفالصفحة  45
 (28) S/PV.7285 الصتتني(و  12، الصتتفحة(S/PV.7285 (Resumption 1) ،

 )مصة(.  40)أيفريفغواي(و يفالصفحة  20الصفحة 

. يفنتتتتال ممثتتتتل أستتتترتاليا مل اجلدستتتتات (29)يفاملدحتتتة، يفأكتتتتديفا مدتتتتى ذلتتتتك
يففتتةت لدمجدتتس م دومتتات ذامتتة يف جمتتال ”امل عتتواة يففتتق صتتيغة آراي 

 .(30)“حعوق اإلنسال يفمك وت م  مساع آراء اجملتمع املدم
 

 احملاضر -دال 
خالل الفرتة نيتد ا ستت ةات، صتدرت حماضتة حةفيتة معتب   

متتت  الوظتتتام التتتداخدي  49كتتتل جدستتتة مدويتتتة لدمجدتتتس يففعتتتا  لدمتتتااة 
. 55املؤنت، يفصدرت  الغات معب اجلدسات اخلاصة يففعا  لدمتااة 
مىل  49يفمل  ُتثَتتة أثوتتاء جدستتات اجملدتتس أستتئدة  رتتال    يتتق املتتواا متت  

يت دتق إبمتداا يفمصتدار احملاضتة  م  الوظام الداخدي املؤنت يف ما 57
احلةفيتتتتة أيف ال الغتتتتات أيف الواثئتتتتق األختتتتةى يف رتتتتال ممكانيتتتتة ا قتتتتالع 

 رتتتتةي  األيفل/أكتتتتتو ة  23، امل عتتتتواة يف 7285مديهتتتتا. يفيف اجلدستتتتة 
، حتتتتتتث ممثتتتتتتل مستتتتتتتتونيا مدتتتتتتى نرتتتتتتة حماضتتتتتتتة  فصتتتتتتيدية حتتتتتتتز 2014

لدجدستتات اخلاصتتة، يفأمة تتت ممثدتتة نيكتتاراغوا متت  رأيهتتا أبل احلصتتول 
، يفأنتتت يو غتتي مكتتس “موضتتع ندتتق ختتاص”ى الواثئتتق يفامل دومتتات مدتت

  .(31)مسار التوجخت ل عد جدسات مغدعة ليس هلا أي حمعة
__________ 

 (29) S/PV.7285 ليتوانيتتا(و  23، الصتتفحة(S/PV.7285 (Resumption 1) ،
 28)مستتتتتونيا(و يفالصتتتتفحة  22)أيفريفغتتتتواي(و يفالصتتتتفحة  20الصتتتتفحة 

)أيةلوتدا(و  37ال وستوة يفاهلةستك(و يفالصتفحة ) 35)متاليلاي(و يفالصتفحة 
)كتتتتتوت ايفتتتتتوار، نيوزيدوتتتتتدا(و  42)مصتتتتتة(و يفالصتتتتتفحة  40يفالصتتتتتفحة 
)اجل ل  48) ولودا(و يفالصفحة  46)اجللائة(و يفالصفحة  45يفالصفحة 
 األسوا(. 

 (30) S/PV.6255 10، الصفحة . 
 (31) S/PV.7285 (Resumption 1) نيكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاراغوا(و  18، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة(

 )مستونيا(.  22يف  21 يفالصفحتال

  
 جدول األعمال -اثنيا 

 مالحظة 
يتوتتتتايفل العستتتتم الثتتتتام ممارستتتتة جمدتتتتس األمتتتت   رتتتتال جتتتتديفل  

متتتت  الوظتتتتام التتتتداخدي  12مىل  6األممتتتال، يف متتتتا يت دتتتتق ابملتتتتواا متتتت  
 املؤنت لدمجدس.

 
 6املااة  
يو تتت األمتتني ال تتام مجيتتع املمثدتتني يف جمدتتس األمتت  مدتتى الفتتور  

مىل مجيتتع الةستتائل التتيت  تتتةا متت  التتديفل أيف متتت  ذيئتتات األمتتم املتحتتتدة 

م  األمني ال ام  رال أية مسالة يةاا نظة جمدتس األمت  فيهتا يففعتا  أيف
 ألحكام امليثاق.

 
 7املااة  
ي تتد األمتتني ال تتام جتتديفل األممتتال املؤنتتت لكتتل جدستتة متت   

 جدسات جمدس األم  يفي تمده رئيس جمدس األم . 
يف  ةوز أل يدرأ يف جديفل األممال املؤنت غ  ال ووا اليت  

ال وتتوا  ، أيف6جتتةى  و يتتت املمثدتتني يف جمدتتس األمتت  مليهتتا يففعتتا لدمتتااة 

https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.6180%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6255
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
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، أيف املستتائل التتيت ستت ق جملدتتس األمتت  أل 10التتيت  و  تتق مديهتتا املتتااة 
 نةر أتجيدها.

 
 8املااة  
ىل يةسل األمني ال ام جتديفل األممتال املؤنتت لكتل جدستة م 

املمثدني يف جمدس األم  ن ل ان عاا اجلدسة مبا   يعل م  ثالثتة أايم، 
م  أنتتت ةتتوز يف األحتتوال ال اجدتتة مرستتال جتتديفل األممتتال املؤنتتت يف 

 آل يفاحد مع اإلش ار اب جتماع.
 

 9املااة  
يكول أيفل  وتد يف جتديفل األممتال املؤنتت لكتل جدستة مت   

 مال.جدسات جمدس األم  ذو منةار جديفل األم
 

 10املااة  
كتتل  وتتد يف جتتديفل أممتتال أيتتة جدستتة متت  جدستتات جمدتتس  

ل أممال األم  مل يستكمل حبثت يف  دك اجلدسة يدرأ  دعائيا  يف جديف 
 اجلدسة التايل هلا ما مل يعةر جمدس األم  غ  ذلك.

 
 11املااة  
األم   يا   يةسل األمني ال ام أس وميا  مىل املمثدني يف جمدس 

موجلا ابملسائل امل ةيفضة مدى اجملدس يفم  املةحدة اليت  دغها الوظة يف 
  دك املسائل.

 
 12املااة  
األممتتتتتال املؤنتتتتتت لكتتتتتل اجتمتتتتتاع ايفري مدتتتتتى  ي مَّتتتتتم جتتتتتديفل 

أمعاء جمدس األم  ن ل افتتاح ا جتماع مبا   يعل م  يفاحد يفمرةي  
يومتتتا. يفيوجتتتت نظتتتة األمعتتتاء مىل أي  غيتتت   حتتتق يف جتتتديفل األممتتتال 
املؤنت أيف مضافة  حعة مليت ن تل ا جتمتاع مبتا   يعتل مت  مخستة أايم. 

ال ال اجدتتتتة، أل يتتتتدخل مدتتتتى مدتتتتى أنتتتتت ةتتتتوز جملدتتتتس األمتتتت ، يف األحتتتتو 
 جديفل األممال مضافات يف أي يفنت أثواء ا جتماع الديفري.

مدتى  9يفأحكام املااة  7م  املااة  1يف و  ق أحكام الفعةة  
 ا جتمامات الديفرية أيعا .

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفاصتتل األمتتني ال تتام ممارستتة  
األمم املتحتدة أيف موتت  وزيع الةسائل اليت  ةا م  الديفل أيف م  ذيئات 

ذو نفست  رال أية مسالة يةاا نظُة اجملدس فيها يففعا  ألحكتام امليثتاق 
]مت  الوظتام التداخدي املؤنتت . يفيفاصتل األمتني ال تام  6يفق عا  لدمتااة 

أيعتتا  يفضتتع جتتديفل أممتتال مؤنتتت لكتتل جدستتة متت  جدستتات اجملدتتس 
 يفمرستتتتال جتتتتتديفل األممتتتتال املؤنتتتتتت مىل ممثدتتتتي أمعتتتتتاء اجملدتتتتس، يففعتتتتتا  

. يفمل  وتتتتتتتان  املمارستتتتتتتة املت دعتتتتتتتة  ت متتتتتتتيم الةستتتتتتتائل 8يف  7لدمتتتتتتتاا ني 
ممداا جديفل األممال املؤنت يفمل  ُثتة شتكوك  رتاهنا. يفمضتافة مىل  أيف

ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، مذ مل  ُ عتتد  12ذلتتك، مل    تتق املتتااة 
أي جدستتتتتتات ايفريتتتتتتة. يف وتتتتتتاء مدتتتتتتى ذلتتتتتتك، يةكتتتتتتل ذتتتتتت ا العستتتتتتم مدتتتتتتى 

، حتتتتتتتتت ال وتتتتتتتايفي  11مىل  9املمارستتتتتتتات يفاملوانرتتتتتتتة  رتتتتتتتال العوامتتتتتتتد 
(و ابء، 9، منتةار جتديفل األممتال )املتااة الةئيسية الثالثتة التاليتة: ألتف

(و جتتتتيم، 11يف  10املستتتتائل امل ةيفضتتتتة مدتتتتى جمدتتتتس األمتتتت  )املتتتتاااتل 
 املوانرات املت دعة جبديفل األممال.

 
   (9إقرار جدول األعمال )املادة  - ألف

، يكتتتول أيفل  وتتتد يف جتتتديفل األممتتتال لكتتتل 9يففعتتتا  لدمتتتااة  
جدسة م  جدسات اجملدتس ذتو منتةار جتديفل األممتال. يفختالل الفترتة 

احلالتتة يف ”راأ ال وتتد امل وتتول نيتتد ا ستتت ةات، أثتت  امرتاضتتال مدتتى ما
يف جتتتتتتتديفل أممتتتتتتتال اجملدتتتتتتتس  “مجهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي الرتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتة

(. يفيف كدتتتا املواستت تني، أفعتتى ا متترتات مدتتى جتتديفل 2احلالتتة  )انظتتة
 أممال مىل  صويت مجةائي يف اجملدس.

 
  ووا جديفل األممال املدرجة حديثا   
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، أضتتتتتاف اجملدتتتتتس ثالثتتتتتة  وتتتتتوا  

، 7123تت جديدة مىل جديفل أممالتت. يفنظتة اجملدتس أليفل متةة، يف جدست
رستتتالة مؤرختتتة ” ، يف ال وتتتد امل وتتتول2014شتتت اط/فرباية  28امل عتتتواة يف 

موجهتتتتة مىل رئيستتتتة جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  املمثتتتتل  2014شتتتت اط/فرباية  28
يفيف اجلدستتتتتتة (“. S/2014/136التتتتتتدائم أليفكةانيتتتتتتا لتتتتتتدى األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة )

، أُارأ يف جتتديفل أممتتال 2014نيستتال/أ ةيل  13 ، امل عتتواة يف7154
نيستتال/أ ةيل  13رستتالة مؤرختتة ”اجملدتتس  وتتد اثلن  رتتال أيفكةانيتتا،   وتتوال 

موجهة مىل رئتيس جمدتس األمت  مت  املمثتل التدائم ا حتتاا الةيفستي  2014
، امل عتتواة يف 7353اجلدستتة  يفيف(“. S/2014/264لتتدى األمتتم املتحتتدة )

، أَارأ اجملدتس يف جتديفل أممالتت  وتدا  2014ايستمرب  كانول األيفل/  22
رغتتتم التصتتتتويت “ احلالتتتة يف مجهوريتتتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتتة”  وتتتوال 

 (.2السد  ل عوي  اائمني يف اجملدس )انظة احلالة 
يفي تتتتتتتني ِّ الرتتتتتتتكل الثالتتتتتتتث ماراأ ال وتتتتتتتوا اجلديتتتتتتتدة موتتتتتتت  متتتتتتتام  
، أضاف اجملدس 2007مىل مام  1997. يفيف الفرتة م  مام 2009

جديتتتتدا  كتتتل متتتتامو يفموتتت  متتتتام   وتتتدا   23مىل  8متتتا يتتتترتايفح متتتداه متتتت  
 ، شهد مدا ال ووا اجلديدة املعافة سوواي  ايفاضا  ك  ا .2007

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264
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 2احلالة  
 احلالة يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية 
 كتانول األيفل/  5 واء مدتى ال دتب التوارا يف الةستالة املؤرختة  
املوجهة م  ممثدي األرال، يفأسرتاليا، يفمجهورية كوراي،  2014ايسمرب 

مدكتتتة املتحتتتدة، يفريفانتتتدا، يفشتتتيدي، يففةنستتتا، يفلكمستتتربغ، يفليتوانيتتتا، يفامل
كتتتتتتانول   22يف  7353يفالتتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة، معتتتتتتد اجملدتتتتتتس جدستتتتتتتت 

. يفمدتتى التتةغم متت  امتترتات   تتض أمعتتاء (32)2014األيفل/ايستتمرب 
احلالتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي الرتتتتتتت  ية ”اجملدتتتتتتتس، أُارأ ال وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول 

يف جتتتتتتديفل األممتتتتتتال. يفذكتتتتتتة ممثتتتتتتل الصتتتتتتني أل التتتتتتديفر  “الدميعةاقيتتتتتتة
  ذتتو صتتول الستتدم يفاألمتت  التتديفلينيو يفأنتتت لتتتيس الةئيستتي جملدتتس األمتت

موتدى الغةت موت التدخل يف مستائل حعتوق اإلنستال،  تل   يو غتي 
 سييس مسائل حعوق اإلنستال أساستا . يفنتال منتت يتةى أل احلتوار ذتو 

. (33)الستتتت يل حلتتتتل املستتتتائل املت دعتتتتة ابحلالتتتتة يف شتتتت ت اجلليتتتتةة الكوريتتتتة
كتانول   5رة مىل الةسالة املؤرختة يفأمةب ممثل أسرتاليا، يف م ةت اإلشا

املرتتتتار مليهتتتتا أمتتتتاله، متتتت  رأيتتتتت أبل اخل تتتتورة  2014األيفل/ايستتتتمرب 
يفال ا ع املوهجي  نتهاكات حعوق اإلنسال اجلارية يف مجهورية كوراي 
الر  ية الدميعةاقية، يفاخل ة الت ي يهتد ِّا الستدم يفاألمت  التديفليني أمتوٌر 

__________ 

 (32) S/2014/872 . 
 (33) S/PV.6235 2، الصفحة . 

ذتتتت ه املستتتتالة يف جدستتتتة جت تتتتل متتتت  املواستتتتب لدمجدتتتتس أل يوظتتتتة يف 
. يفقتتتتةح التتتتةئيس جتتتتديفل األممتتتتال املؤنتتتتت لدتصتتتتويت يفأُنتتتتة (34)رمسيتتتتة

صوات  معا ل صو ني يفامتواع معوي  م   11جديفل األممال أبغد ية 
 . (35)التصويت
كتتتانول األيفل/ايستتتمرب   10امل عتتتواة يف  7575يفيف اجلدستتتة  
 كتتتانول األيفل/  3 وتتتاء مدتتتى ال دتتتب التتتوارا يف رستتتالة مؤرختتتة  2015
موجهة م  ممثدي األرال، يفمس انيا، يفشيدي، يففةنسا،  2015ايسمرب 

يفليتوانيتتا، يفمتتاليلاي، يفاملمدكتتة املتحتتدة، يفنيوزيدوتتدا، يفالتتو ايت املتحتتدة، 
امتتترتت   تتتض أمعتتتاء اجملدتتتس متتتةة أختتتةى مدتتتى أل يُتتتدرأ يف جتتتديفل 

احلالتتتتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتوراي الرتتتتتتتتتت  ية ”األممتتتتتتتتتتال ال وتتتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتتتول 
ت  رتتتال جتتتديفل األممتتتال املؤنتتتت، . يفن تتتل التصتتتوي(36)“الدميعةاقيتتتة

 كدم ممثل الصني فكةر أتكيد م ارضة  دده  دخل اجملدس يف املسائل 
املت دعة حبالة حعوق اإلنسال يف أي  دتد، يفأكتد مدتى يفجتت اخلصتوص 
أل حالتتتتتتة حعتتتتتتوق اإلنستتتتتتال يف مجهوريتتتتتتة كتتتتتتوراي الرتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتة 

تتتتتربت رئيستتتتة . يفام(37) رتتتتك ِّل أي هتديتتتتد لدستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتديفليني  
__________ 

 .3املةجع نفست، الصفحة  (34) 
 املةجع نفست.  (35) 
 (36) S/2015/931 . 
 (37) S/PV.6235 2، الصفحة . 
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  يال  صفتها الوقوية كممثدة الو ايت املتحدة، اجملدس، لدى ما ئها 
جدس أل يواصتل ا جتمتاع  رتال ذت ا ال وتد، متا اامتت أنت يو غي لدم

. (38)احلالتتتة يف مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة    تتتلال ايفل  غيتتت 
أصتتتتوات  9يفقُتتتتةح جتتتتديفل األممتتتتال املؤنتتتتت لدتصتتتتويت يفأُنتتتتة أبغد يتتتتة 

 .(39)أصوات يفامتواع معوي  م  التصويت 4معا ل 
 

   ديل  ووا م  جديفل األممال 
، 2015حليةال/يونيتتتتت  16امل عتتتتواة يف  7463يف اجلدستتتة  

محاقتتتتتات ممالميتتتتتة يعتتتتتد ِّمها رؤستتتتتاء اهليئتتتتتات ”نُعحتتتتتت صتتتتتيغة ال وتتتتتد 
لكتتتتي  ةامتتتتي ا مت تتتتارات اجلوستتتتانية.  “الفةميتتتتة التا  تتتتة جملدتتتتس األمتتتت 

يك  م  شال ذ ا التوعيح ا ساق جمدس األم  مع املمارسة املت  ة  يفمل
فحستتتتتتب،  تتتتتتل ا ستتتتتتاق اجملدتتتتتتس متتتتتتع  يف اهليئتتتتتتات الةئيستتتتتتية األختتتتتتةى

، ُ ستتددم يف املت كةة 2013املمارسات اخلاصة  تت أيعتا . يفموت  متام 
الستووية املعدَّمتة مت  رئتيس جمدتتس األمت ، التيت  تعتم  نائمتة مبكا تتب 
 اهليئتتتتتتتتتتتتات الفةميتتتتتتتتتتتتة التا  تتتتتتتتتتتتة لدمجدتتتتتتتتتتتتس، صتتتتتتتتتتتتيغة  ستتتتتتتتتتتتم يفظيفتتتتتتتتتتتتة

   ةامي الُ  د اجلوسام،  د “ ئب الةئيس”يفاسم يفظيفة  “الةئيس”
 . (40)م  الصيغة املت  ة سا عا  

__________ 

 املةجع نفست.  (38) 
 ع نفست. املةج (39) 
 . S/2014/2/Rev.3يف  S/2015/2/Rev.4انظة، مدى س يل املثال  (40) 

الوظة يف احلا ت اخلاصة   ددال م يوة يف مقار  ووا مدرجة  
 ذات قا ع منديمي

يفاصتتل اجملدتتس ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات ا  تتاع املمارستتة  
املتمثدة يف الوظة يف احلا ت املتغ ة اليت  ت دتق   دتدال م يوتة يف مقتار 
 وتتوا مدرجتتة ذات قتتتا ع منديمتتي. ف دتتتى ستت يل املثتتتال، يفاصتتل اجملدتتتس 
الوظة يف احلالة يف اجلمهورية ال ة ية السورية يفاحلالة يف التيم  يف مقتار 

 . “احلالة يف الرةق األيفسط”امل وول  ال ود
 

 مضافة  ووا فةمية جديدة يف مقار ال ووا املدرجة 
ا  تتاع ممارستتتت  ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفاصتتل اجملدتتس 

املتمثدة يف الوظة يف التهديدات املت ورة ال امة يفال ا ةة لدحديفا احملدنة 
ابلسالم يفاألم  يف مقار ال ووا املدرجة، يفأحيا   مع مضافة  ووا فةمية 
جديتتدة. يفنتتد ُأضتتيف أكتترب متتدا متت  ال وتتوا الفةميتتة اجلديتتدة يف مقتتار 

يفأُارجتت أيعتا   وتوا  .“صتول الستالم يفاألمت  التديفليني”ال ود امل وتول 
األخ تتار التتيت هتتتد ِّا الستتالم يفاألمتت  ”فةميتتة جديتتدة يف مقتتار ال وتتدي  

ممديتتتات األمتتتم املتحتتتدة ”يف  “التتتديفليني متتت  جتتتةاء األممتتتال اإلرذا يتتتة
، التت ي 6. يفلالقتتالع مدتتى التفاصتتيل، انظتتة اجلتتديفل “حلفتتظ الستتالم

 إلاراجها. يتعم  نائمة ابل ووا الفةمية اجلديدة يففعا  لدرت يب اللمي

  
  6اجلديفل 

)أ(2015-2014البنود الفرعية اجلديدة املضافة حتت البنود املدرجة، 
  

 ال ود الفةمي اجلديد ال ود حمعة اجلدسة يفاترخيها
   

S/PV.7105 

 2014كانول الثام/يواية   29
 احلةب يفاريفسها يفالس ي مىل سالم اائم صول السالم يفاألم  الديفليني

S/PV.7155 
 2014نيسال/أ ةيل  16

األخ تتتتتار التتتتتيت هتتتتتتد ِّا الستتتتتالم يفاألمتتتتت  
 الديفليني

 موع اإلاباة اجلمامية يفمكافحتها

S/PV.7161 
 2014نيسال/أ ةيل  28

 مصالح ن اع األم : التحدايت يفالفةص صول السالم يفاألم  الديفليني

S/PV.7169 
 2014أاير/مايو  7

 (2004) 1540ا حتفتتتتتال ابلتتتتت كةى الستتتتتووية ال اشتتتتتةة لدعتتتتتةار  مدم انترار أسدحة الدمار الرامل
 يفالت دع مىل املستع ل

S/PV.7196 
 2014حليةال/يونيت  11

 ا جتاذات اجلديدة ممديات األمم املتحدة حلفظ السالم

https://undocs.org/ar/S/2015/2/Rev.4
https://undocs.org/ar/S/2014/2/Rev.3
https://undocs.org/ar/S/PV.7105
https://undocs.org/ar/S/PV.7105
https://undocs.org/ar/S/PV.7155
https://undocs.org/ar/S/PV.7155
https://undocs.org/ar/S/PV.7161
https://undocs.org/ar/S/PV.7161
https://undocs.org/ar/S/PV.7169
https://undocs.org/ar/S/PV.7169
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.7196
https://undocs.org/ar/S/PV.7196
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 ال ود الفةمي اجلديد ال ود حمعة اجلدسة يفاترخيها
   

S/PV.7228 
 2014 وز/يوليت  28

 الرةاكة  ني األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديمية يف  ورذا ممديات األمم املتحدة حلفظ السالم

S/PV.7244 
 2014آب/أغس س  19

 اليوم ال املي لد مل اإلنسام محاية املدنيني يف الولاع املسدح

S/PV.7268 
 2014أيدول/س تمرب  18

 ف يفس مي و  السالم يفاألم  يف أفةيعيا

S/PV.7272 
 2014أيدول/س تمرب  24

األخ تتتتتتتار التتتتتتتيت هتتتتتتتتد ِّا الستتتتتتتدم يفاألمتتتتتتت  
 الديفليني م  جةاء األممال اإلرذا ية

 املعا دول اإلرذا يول األجانب

S/PV.7289 
 2014 رةي  األيفل/أكتو ة  28

 الوساء يفالفتيات املرة اات: نائدات يف جيات املةأة يفالسالم يفاألم 

S/PV.7316 
 2014 رةي  الثام/نوفمرب  19

األخ تتتتتتار التتتتتتيت هتتتتتتتدا الستتتتتتالم يفاألمتتتتتت  
 الديفليني م  جةاء األممال اإلرذا ية

 الت ايفل الديفيل يف مكافحة اإلرذاب يفالت ةف املعرتل ابل وف

S/PV.7317 
 2014 رةي  الثام/نوفمرب  20

ايفر ال متتتل الرتتتةقي يف جمتتتايل حفتتتظ الستتتالم يف وتتتاء الستتتالم   تتتد  ممديات األمم املتحدة حلفظ السالم
 انتهاء الولاع

S/PV.7343 
 2014كانول األيفل/ايسمرب   16

املتحتتتدة يفاملوظمتتتات الت تتتايفل  تتتني األمتتتم 
اإلنديميتتتتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتتتة يف صتتتتتتتتتول 

 السالم يفاألم  الديفليني

ممديتتات الستتالم: الرتتةاكة  تتني األمتتم املتحتتدة يفا حتتتاا األفةيعتتي 
 يف  ورذا

S/PV.7351 
 2014كانول األيفل/ايسمرب   19

األخ تتتتتار التتتتتيت هتتتتتتد ِّا الستتتتتالم يفاألمتتتتت  
 الديفليني

 اإلرذاب يفاجلةمية ال ا ةة لدحديفا

S/PV.7361 
 2015ل الثام/يواية كانو   19

 التومية الرامدة لدجميع يف س يل صول السالم يفاألم  الديفليني صول السالم يفاألم  الديفليني

S/PV.7389 
 2015ش اط/فرباية  23

التفكة يف التاريك يفالتاكيد م  جديد مت  التلاموتا العتوي مبعاصتد  صول السالم يفاألم  الديفليني
 ميثاق األمم املتحدة م اائت

S/PV.7414 
 2015آذار/مارس  25

 األقفال ضحااي اجلمامات املسدحة م  غ  الديفل األقفال يفالولاع املسدح

S/PV.7419 
 2015آذار/مارس  27

ضتتتتتتتتتتتتحااي ا متتتتتتتتتتتتتداءات يفالتجتتتتتتتتتتتتتايفزات اإلثويتتتتتتتتتتتتة أيف الديويتتتتتتتتتتتتتة يف  الرةق األيفسطاحلالة يف 
 األيفسط الرةق

S/PV.7432 
 2015نيسال/أ ةيل  23

ايفر الرتتتتتتتتتتتتت اب يف مكافحتتتتتتتتتتتتتة الت تتتتتتتتتتتتتةف املصتتتتتتتتتتتتتحوب ابل وتتتتتتتتتتتتتف  السالم يفاألم  الديفليني صول
 السالم يف  ليل

S/PV.7442 
 2015أاير/مايو  13

اخلستتتتتتائة ال رتتتتتتةية الوامجتتتتتتة متتتتتت  الوعتتتتتتل غتتتتتت  املرتتتتتتةيفع لاستتتتتتدحة الصتتتتتتغ ة  األسدحة الصغ ة
 ا ستعةار يفاألسدحة اخلفيفة يف كديسها يفمساءة است ماهلا مدى فو يلملع

S/PV.7450 
 2015أاير/مايو  27

 محاية الصحفيني يف حا ت الولاع محاية املدنيني يف الولاع املسدح

https://undocs.org/ar/S/PV.7228
https://undocs.org/ar/S/PV.7228
https://undocs.org/ar/S/PV.7244
https://undocs.org/ar/S/PV.7244
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https://undocs.org/ar/S/PV.7268
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https://undocs.org/ar/S/PV.7419
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https://undocs.org/ar/S/PV.7442
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 ال ود الفةمي اجلديد ال ود حمعة اجلدسة يفاترخيها
   

S/PV.7499 
 2015 وز/يوليت  30

التحتتتدايت التتتيت  واجتتتتت التتتديفل اجللريتتتة الصتتتتغ ة الواميتتتة يف جمتتتتايل  صول السالم يفاألم  الديفليني
 السالم يفاألم 

S/PV.7502 
 2015آب/أغس س  13

ا ستتتتتتتتجا ة ال امليتتتتتتتة ملواجهتتتتتتتة  فرتتتتتتتي متتتتتتتةت فتتتتتتت يفس مي تتتتتتتو  يف  السالم يفاألم  يف أفةيعيا
 2013 مام

S/PV.7505 
 2015آب/أغس س  18

 املوظمات اإلنديمية يفالتحدايت امل اصةة لام  ال املي صول السالم يفاألم  الديفليني

S/PV.7508 
 2015آب/أغس س  20

  ليل مراركة جمدس األم  يف مصالح ن تاع األمت : فتو مواصتدة  صول السالم يفاألم  الديفليني
 (2014) 2151العةار   وفي 

S/PV.7527 
 2015أيدول/س تمرب  30

 سوية الولامات يف الرةق األيفسط يفلال أفةيعيا يفالتصدي خل ة  صول السالم يفاألم  الديفليني
 اإلرذاب يف املو عة

S/PV.7558 
 2015 رةي  الثام/نوفمرب  13

 التحدايت اليت  واجت ممل الرةقة يف مقار مهام محاية املدنيني ممديات األمم املتحدة حلفظ السالم

S/PV.7561 
 2015 رةي  الثام/نوفمرب  17

 األم  يفالتومية يفاألس اب اجل رية لدولاع صول السالم يفاألم  الديفليني

S/PV.7564 
 2015 رةي  الثام/نوفمرب  20

محاقة  رال  عةية األمني ال ام: مستع ل ممديات األمم املتحدة  صول السالم يفاألم  الديفليني
 لدسالم

 
متتة متت  رؤستتاء جلتتال  )أ(  متتة متت    ثتتات جمدتتس األمتت ، يفاإلحاقتتات املعدَّ جمدتتس األمتت ،   يرتتمل اجلتتديفل ال وتتوا الفةميتتة ا متياايتتة املت دعتتة ابإلحاقتتات املعدَّ

ممتتتال ابلعتتتةار يفالةستتتائل املوجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت ، يف عتتتارية األمتتتني ال تتتام، يفاجتمامتتتات جمدتتتس األمتتت  متتتع ال دتتتدال املستتتااة  عتتتوات يفأفتتتةاا شتتتةقة 
 ، املةفق الثام، الفةمال ألف يفابء.(2001) 1353

  
    (11 و  10املسائل املعروضة على جملس األمن )املاداتن  - ابء

مت  الوظتام  11خالل الفرتة نيد ا ست ةات، يفممال  ابملتااة  
، يفاصتل األمتتني ال تام موافتتاة (41)التداخدي املؤنتت يفيففعتتا  ملت كةة التتةئيس

املمثدتتني يف جمدتتس األمتت    يتتال متتوجل أستت ومي متت  املستتائل امل ةيفضتتة 
مدتتتتى اجملدتتتتس يفاملةحدتتتتة التتتتيت  دغهتتتتا الوظتتتتة يف  دتتتتك املستتتتائل. يفمل  تغتتتت  

متمااذتتتا يف املمارستتتة املتمثدتتتة يف ماراأ ال وتتتوا يف ال يتتتال املتتتوجل   تتتد ا
 جدسة رمسية لدمجدس. 

__________ 

 (41) S/2010/507 . 

، يف  تتد حتت ف متتدا متت  ال وتتتوا، 2015يف  2014يفيف متتامي  
. (42) وتتتتتدا ، مدتتتتتى التتتتتتوايل 68يف  76ظتتتتتل اجملدتتتتتس يوظتتتتتة يف متتتتتا جممومتتتتتت 

موهتتتا  26 وتتتدا ،  49، نظتتتة اجملدتتتس يف جدستتتا ت يف 2014فدتتتالل متتتام 
 رال مستائل  23  رال حا ت مت دعة   ددال م يوة يفحا ت منديمية يف

 وتتتدا ،  46يف  2015 مواضتتتي ية يفمستتتائل أختتتةىو يفنظتتتة اجملدتتتس يف متتتام
موهتتتتتتا  رتتتتتتال حتتتتتتا ت ملت دعتتتتتتة   دتتتتتتدال م يوتتتتتتة يفاحلتتتتتتا ت اإلنديميتتتتتتة  25
 (.7 رال مسائل مواضي ية يفمسائل أخةى )انظة اجلديفل  21 يف

__________ 

( S/2014/10/Add.9)انظتتتتتتتتتة  2014ُحتتتتتتتتت فت ثالثتتتتتتتتتة  وتتتتتتتتتوا يف متتتتتتتتتام  (42) 
( متتتتتت  نائمتتتتتتة S/2015/10/Add.9)انظتتتتتتة  2015 وتتتتتتوا يف متتتتتتام  10 يف

 املسائل امل ةيفضة مدى جمدس األم .
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  7اجلديفل 
 2015-2014فيها يف اجللسات الرمسية،  البنود اليت ناظر

 ال ود
 السوة

2014 2015 
   احلاالت املتعلقة ببلدان معينة واحلاالت اإلقليمية   

   أفريقيا
 ● ● مو عة يفسط أفةيعيا

 ● ● يفاألم  يف أفةيعياالسالم 

 ● ●  وقيد السالم يف غةب أفةيعيا

 ● ● احلالة يف  وريفندي

 ● ● احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

 ● ● احلالة يف كوت ايفوار

 ● ● احلالة املت دعة جبمهورية الكونغو الدميعةاقية

 ● ●  يسايف -احلالة يف غيويا 

 ● ● احلالة يف ليرباي

 ● ● لي يااحلالة يف 

 ● ● احلالة يف مايل

  ● احلالة يف س اليول

 ● ● احلالة يف الصومال

 ● ●  عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال

 ● ● احلالة املت دعة ابلصحةاء الغة ية

 ● ● األمريكتان

 ● ● املسالة املت دعة هباييت

   آسيا

 ● ● احلالة يف أفغانستال

 ● ● مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقيةاحلالة يف 

   أورواب

 ● ● احلالة يف ال وسوة يفاهلةسك
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 ال ود
 السوة

2014 2015 
 ● ● احلالة يف نربص   

موجهة مىل رئيسة جمدس األم  م  املمثل الدائم أليفكةانيا لدى األمم املتحدة  2014ش اط/فرباية  28رسالة مؤرخة 
(S/2014/136) 

● ● 

موجهة مىل رئيس جمدس األم  م  املمثل الدائم لالحتاا الةيفسي لدى األمتم  2014نيسال/أ ةيل  13رسالة مؤرخة 
 (S/2014/264املتحدة )

● ● 

 (1999) 1239يف  (1998) 1203يف  (1998) 1199يف  (1998) 1160نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 (1999) 1244 (1999) 1244 يف

● ● 

   الشرق األوسط

 ● ● احلالة املت دعة ابل ةاق

 ● ● احلالة يف الرةق األيفسط

 ● ● يف الرةق األيفسط، مبا يف ذلك نعية فدس نياحلالة 

 بندا   25 بندا   26 اجملموع، احلاالت املتعلقة ببلدان معينة واحلاالت اإلقليمية 

   املسائل املواضيعية ومسائل أخرى

 ● ● محاقة معدمة م  الةئيس احلايل ملوظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب
 ● ● ال دل الديفليةمحاقة ممالمية يعدمها رئيس حمكمة 

 ● ● )أ(محاقات ممالمية يعدمها رؤساء اهليئات الفةمية التا  ة جملدس األم 

 ● ● األقفال يفالولاع املسدح

 ● ● الت ايفل  ني األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية مدى صول السالم يفاألم  الديفليني

  ● نعااي مامة  ت دق ابجللاءات

 االنتهاكةةةا  مةةة  ذلةةة  وغةةةر اجلماعيةةة  اإلابدة أعمةةةا  عةةة  املسةةةيولن األشةةة ا  حملاكمةةة  الدوليةةة  اجلنائيةةة  احملكمةةة 
 اإلابدة أعمةا  ارتكةا  عة  املسةيولن الرواندين واملواطنن رواندا إقليم يف املرتكب  اإلنساين الدويل للقانون اجلسيم 
كتانول   31يف  1994كتانول الثام/يوتاية   1أراضتي التديفل اجملتايفرة،  تني  يف املماثلة  االنتهاكا  م  وغرها اجلماعي 

 1994األيفل/ايسمرب 

● ● 

 يف ارتكبةة  الةةي الةةدويل اإلنسةةاين للقةةانون اجلسةةيم  االنتهاكةةا  عةة  املسةةيولن األشةة ا  حملاكمةة  الدوليةة  احملكمةة 
1991 عام منذ السابق  يوغوسالفيا إقليم

● ● 

 ● ● الديفلينيصول السالم يفاألم  

اجتمتتاع جمدتتس األمتت  متتع ال دتتدال املستتااة  عتتوات يفأفتتةاا شتتةقة ممتتال  أبحكتتام اجلتتلأي  ألتتف يفابء متت  املةفتتتق الثتتام 
(2001) 1353لدعةار 

● ● 

 ● ● مدم ا نترار

 ● ● الدميعةاقيةمدم ا نترار/مجهورية كوراي الر  ية 

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
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 ال ود
 السوة

2014 2015 
 ● ● مدم انترار أسدحة الدمار الرامل   

 ● ●  واء السالم   د انتهاء الولاع

 ● ● محاية املدنيني يف الولاع املسدح

 ● ●   ثة جمدس األم 

 ●  األسدحة الصغ ة

  ● ممالء شال سيااة العانول يف  ليلذا أثواء صول السدم يفاألم  الديفليني

  ● السالم يفاألم  الديفلينياألخ ار اليت هتدا 

 ● ● األخ ار اليت هتدا السالم يفاألم  الديفليني م  جةاء األممال اإلرذا ية

 ● ● ممديات األمم املتحدة حلفظ السالم

 ● ● املةأة يفالسالم يفاألم 

 بندا   19 بندا   21 اجملموع، املسائل املواضيعية 

   مسائل أخرى

 ● ● األم  املعدم مىل اجلم ية ال امةالوظة يف مرةيفع  عةية جمدس 
 ● ● (S/2010/507 وفي  م كةة رئيس جمدس األم  )

 بندان بندان اجملموع، املسائل األخرى 

 بندا   46 بندا   49 جمموع عدد البنود املناقشة سنواي   
 

محاقتات ممالميتة يعتدمها رؤستتاء اهليئتات الفةميتة التا  تة جملدتتس ”، نُعحتت صتيغة ال وتتد 2015حليةال/يونيتت  16امل عتتواة يف  7463امت تارا  مت  اجلدستة  )أ( 
 .“محاقات ممالمية  ُعدمها رائسات اهليئات الفةمية التا  ة جملدس األم ”فاص حت  “األم 

  
 ال ووا يفاإل عاء مديهاح ف  
، يفاصتل اجملدتس ممارستة (43)يفمت كةة التةئيس 11ممال  ابملااة  

استتتتت ةات ال يتتتتال املتتتتوجل يف كتتتتانول الثام/يوتتتتاية لتحديتتتتد ال وتتتتوا التتتتيت 
يوظتتة فيهتتا يف الستتووات التتثال  الستتا عة، متت  أجتتل حتت فها. فكتتل  مل

 وتتتد    وظتتتة فيتتتت جدستتتة متتت  جدستتتات اجملدتتتس يف الستتتووات التتتثال  
السا عة ُا ف ما مل   دب محدى الديفل األمعتاء اإل عتاء مديتت ن تل 
هناية ش اط/فربايةو يفيف ذ ه احلالة، يظل ال ود مدى العائمتة ملتدة ستوة 

 مضافية، يفيظل خاض ا  لإلجةاء امل ني أماله يف السوة التالية.
__________ 

 (43) S/2010/507. 

 وتوا متت   3، ُحت فت يف شتتهة آذار/متارس 2014يفيف متام  
ا، يف  ودا ُحدات يف شهة كانول الثام/يواية  هيتدا  حلت فه 27أصل 

املت عيتة ملتدة ستوة مضتافية  وتاء  مدتى قدتب  24حني احُتفظ ابل ووا التت 
، ُحتت فت يف شتتهة آذار/متتارس 2015. يفيف متتام (44)التديفل األمعتتاء

 وتتتتدا  ُحتتتتدات يف شتتتتهة كتتتتانول الثام/يوتتتتاية  25 وتتتتوا متتتت  أصتتتتل  10
املت عيتتتتة ملتتتتدة ستتتتوة  15 هيتتتتدا  حلتتتت فها، يف حتتتتني احتتتتُتفظ ابل وتتتتوا التتتتت 

ء  مدى قدب الديفل األمعاءمضافية  وا
 (.8)انظة اجلديفل  (45)

__________ 

 . Add.9 يف S/2014/10انظة  (44) 
 . Add.9 يف S/2015/10انظة  (45) 

 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2014/10
https://undocs.org/ar/S/2015/10
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 8اجلديفل 
 2015-2014البنود املقرتح حذفها من البيان املوجز، 

 اتريك الوظة فيت أليفل مةة يفإخة مةة ال ود
ال وتوا املعترتح حتت فها 

 2014يف مام 
 احلالتتة يف آذار/

 2014مارس 
ال ووا املعرتح حت فها 

 2015يف مام 
 احلالتتتتتة يف آذار/

 2015مارس 
و 1947كانول األيفل/ايستمرب   9 نعية فدس ني      

 1966 رةي  الثام/نوفمرب  25
 ُح ف ● أُ عي ●

و 1948الثام/يوتتتتتتتاية كتتتتتتتانول   6 املسالة اهلودية ال اكستانية
 1965 رةي  الثام/نوفمرب  5

 أُ عي ● أُ عي ●

و 1948أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  16 مسالة حيدر أابا
 1949أاير/مايو  24

 أُ عي ● أُ عي ●

شتتتتتتتتتت اط/فرباية  20رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة 
 م  السواال 1958

و 1958شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  21
 1958ش اط/فرباية  21

 أُ عي ● أُ عي ●

 وز/يوليتتتتتتتتتتتتت  11رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
 م  كواب 1960

و 1960 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  18
 1961كانول الثام/يواية  5

 أُ عي ● أُ عي ●

 كتتتتتتتتتانول األيفل/  31رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
 م  كواب 1960ايسمرب 

و 1961كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية   4
 1961كانول الثام/يواية  5

 أُ عي ● أُ عي ●

 -احلالتتتتتتتة يف شتتتتتتت ت العتتتتتتتارة اهلوديتتتتتتتة 
 ال اكستانية

و 1971األيفل/ايستتتمرب كتتتانول   4
 1971كانول األيفل/ايسمرب   27

 أُ عي ● أُ عي ●

 كتتتتتتتتتانول األيفل/  3رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
م  اجللائة يفال ةاق  1971ايسمرب 

يفاجلماذ يتتة ال ة يتتة الدي يتتة يفمجهوريتتة 
 اليم  الدميعةاقية الر  ية

و 1971كتتتانول األيفل/ايستتتمرب   9
 1971كانول األيفل/ايسمرب   9

 أُ عي ● أُ عي ●

و 1973أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  17 شكوى معدمة م  كواب
 1973أيدول/س تمرب  18

 أُ عي ● أُ عي ●

 ة ي ات ملتؤ ة الستالم املعترتح معتده 
  رال الرةق األيفسط

 و1973كانول األيفل/ايسمرب   15
 1973كانول األيفل/ ايسمرب   15

 ُح ف ● أُ عي ●

مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتكدة الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتةق األيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتط، 
 ذلك نعية فدس ني يف مبا

و 1976الثام/يوتتتتتاية كتتتتتانول   12
 1985 رةي  األيفل/أكتو ة  11

 ُح ف ● أُ عي ●

و 1976أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  4 احلالة يف األراضي ال ة ية احملتدة
 1998 وز/يوليت  13

 ُح ف ● أُ عي ●

مستتتتتتالة ممارستتتتتتتة الرتتتتتتت ب الفدستتتتتتت يي 
 حلعونت غ  العا دة لدتصةف

و 1976حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  9
 1980نيسال/أ ةيل  30

 ُح ف ● أُ عي ●
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 اتريك الوظة فيت أليفل مةة يفإخة مةة ال ود
ال وتوا املعترتح حتت فها 

 2014يف مام 
 احلالتتة يف آذار/

 2014مارس 
ال ووا املعرتح حت فها 

 2015يف مام 
 احلالتتتتتة يف آذار/

 2015مارس 
و 1980أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  26 احلالة  ني ميةال يفال ةاق      

 1991كانول الثام/يواية  31
 أُ عي ● أُ عي ●

 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  1رستتالة مؤرختتة 
 موجهة م   ونس 1985

و 1985 رةي  األيفل/أكتو ة  2
 1985 رةي  األيفل/أكتو ة  4

 أُ عي ● أُ عي ●

 1986شتت اط/فرباية  4رستتالة مؤرختتة 
 اجلمهورية ال ة ية السوريةم  

و 1986شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  4
 1986ش اط/فرباية  6

 ُح ف ● أُ عي ●

نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  15رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
 م  اجلماذ ية ال ة ية الدي ية 1986

نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  15رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
 م   وركيوا فاسو  1986

نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل  15رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
 م  اجلمهورية ال ة ية السورية 1986

نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  15رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
 م  ممال 1986

و 1986نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  15
 1986نيسال/أ ةيل  24

 ُح ف ● أُ عي ●

نيستتتتتتتتال/أ ةيل  19رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
 م   ونس 1988

و 1988نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  21
 1988نيسال/أ ةيل  25

 أُ عي ● أُ عي ●

شتتتتتتتتتتت اط/فرباية  2رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
 م  كواب 1990

و 1990شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  9
 1990ش اط/فرباية  9

 أُ عي ● أُ عي ●

و 1992 رةي  األيفل/أكتو ة  8 احلالة يف جورجيا
 2009حليةال/يونيت  15

 أُ عي ● أُ عي ●

و 2000نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  17 )أ(نعااي مامة  ت دق ابجللاءات
 2006كانول األيفل/ايسمرب  21

   أُ عي ●

محاقتتة متت  املفتتوت الستتامي لامتتم 
 املتحدة لرؤيفل الالجئني

و 2000 رتتتتةي  الثتتتتام/نوفمرب  10
 2009كانول الثام/يواية   8

 أُ عي ● أُ عي ●

 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  5رستتالة مؤرختتة 
 متت  اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية 2003

(S/2003/939) 
 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  5رستتالة مؤرختتة 

 (S/2003/943) م  ل وال 2003

و 2003 رةي  األيفل/أكتو ة  5
 2003 رةي  األيفل/أكتو ة  5

 ُح ف ● أُ عي ●

 و2006أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  15 احلالة يف ميا ار
 2009 وز/يوليت  13

 أُ عي ● أُ عي ●

احلالتتتتتتة يف  رتتتتتتاا يفمجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا 
 اإلنديميةالوس ى يفاملو عة ايفل 

و 2007آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س  27
 2010كانول األيفل/ايسمرب  20

   ُح ف ●

https://undocs.org/ar/S/2003/939
https://undocs.org/ar/S/2003/943
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 اتريك الوظة فيت أليفل مةة يفإخة مةة ال ود
ال وتوا املعترتح حتت فها 

 2014يف مام 
 احلالتتة يف آذار/

 2014مارس 
ال ووا املعرتح حت فها 

 2015يف مام 
 احلالتتتتتة يف آذار/

 2015مارس 
 2010حليةال/يونيتتت  4رستتالة مؤرختتة       

( S/2010/281) متتتتت  مجهوريتتتتتة كتتتتتوراي
 يفرسائل أخةى ذات صدة

و 2010 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  9
 2010 وز/يوليت  9

   ُح ف ●

كتتتتتتانول األيفل/   18رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
موجهة م  ا حتاا  2010ايسمرب 
 (S/2010/646الةيفسي )

 و2010كانول األيفل/ايسمرب   19
 2010كانول األيفل/ ايسمرب   19

   ُح ف ●

  رتتتتةي  الثتتتتتام/ 22رستتتتالة مؤرختتتتتة 
موجهتتة متت  األمتتني  2006نتتوفمرب 
 (S/2006/920ال ام )

و 2006كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   1
 2011كانول الثام/يواية   14

 ُح ف ●  

شتتتتتتتتتتت اط/فرباية  6رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
 (S/2011/58م  كم وااي ) 2011

و 2011شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  14
 2011ش اط/فرباية  14

 ُح ف ●  

 
 (.30)انظة اجللء األيفل، العسم  2014 رةي  الثام/نوفمرب  25نظة جمدس األم  يف ذ ا ال ود مةة أخةى يف  )أ( 

  
 األعمال جبدول املتعلقة املناقشات - جيم

 امل ةيفضتتتة يفاملستتتائل األممتتتال جتتتديفل اجملدتتتس أمعتتتاء  نتتت  
 ال وتتتتتتتتد مقتتتتتتتتار يف امل عتتتتتتتتواة اجلدستتتتتتتتات ختتتتتتتتالل األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس مدتتتتتتتتى
، (46)“(S/2010/507) األمتتتت  جمدتتتتس رئتتتتيس متتتت كةة  وفيتتتت ” امل وتتتتول

 ممتتتتل أستتتتاليب  رتتتتال الستتتتوويتال املفتوحتتتتتال املوانرتتتتتال ذلتتتتك يف مبتتتتا
 متتتتدى  رتتتال املوانرتتتة خاصتتتة  صتتتتورة 3 احلالتتتة يف وضتتتح. (47)اجملدتتتس
 ال وتتتتتد مقتتتتتار يف الستتتتتورية ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتتة حالتتتتتة يف الوظتتتتتة مالءمتتتتتة
“. فدستتت ني نعتتتية ذلتتتك يف مبتتتا، األيفستتتط الرتتتةق يف احلالتتتة” امل وتتتول
 فو مدى األممال جديفل  ووا م   ود صياغة مبعرتح 4 احلالة يف ت دق
 . يال جمةا مدى ا نتصار م   د   ، الوظة نيد املسالة ذ ه ي ني
 

 3 احلالة 
 فلسطني قضية ذلك يف مبا، األوسط الشرق يف احلالة 
 يف 2014 نيسال/أ ةيل 29 يف امل عواة 7164 اجلدسة يف 

 نعتتتية ذلتتتك يف مبتتتا، األيفستتتط الرتتتةق يف احلالتتتة” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار
__________ 

 S/PV.7325يف  S/PV.7294يف  S/PV.7254يف  S/PV.7231انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (46) 
 S/PV.7479يف  S/PV.7422يف S/PV.7373يف  S/PV.7352 يف
  .S/PV.7547يف  S/PV.7516 يف

 2014 رتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتو ة  23امل عتتتتتتتتتتتتتواة يف  7285اجلدستتتتتتتتتتتتتة  (47) 
  رتتتةي  األيفل/ 20امل عتتتواة يف  7539(و يفاجلدستتتة S/PV.7285 )انظتتتة
  (.S/PV.7539)انظة  2015أكتو ة 

 أتىب الوفتوا   تض أل الستورية ال ة يتة اجلمهوريتة ممثتل ذكة، “فدس ني
   ةيعتتتة  تتتالاه يف الوضتتتع متتت  ابحلتتتديث  يا هتتتتا يف  ستتتتفيض يفأل م 

 لإلرذتتاب التتدامم املرتتةيفع خدمتتة يف م   صتتب   يفاستتتفلازية  عتتديدية
 جتتتوذة متت  ا نت تتتاه م  تتاا خدمتتتة يفيف املو عتتة يفيف ستتتوراي يف يفالت تتةف

 ابلععتتتتتتية املتصتتتتتتدة املستتتتتتائل ملوانرتتتتتتة أساستتتتتتا املدصتتتتتت  ال وتتتتتتد ذتتتتتت ا
 اجملدتتس أمعتتاء   تتض أل مىل أيعتتا   يفأشتتار. الفدستت يوية - اإلستتةائيدية

 معتتتتتتد   دتتتتتتب الفدستتتتتت يوية الععتتتتتتية مدتتتتتتى الترتتتتتتوي  مىل ستتتتتت وا نتتتتتتد
 ابلتلام ، ال امة اجلم ية يف السورية ال ة ية اجلمهورية  رال اجتمامني

 يفاجتمتتتاع األيفستتتط الرتتتةق يف احلالتتتة  رتتتال األمتتت  جمدتتتس جدستتتة متتتع
، لدتصةف العا دة غ  حلعونت الفدس يي الر ب مبمارسة امل وية لدجوة
 مت  يرت تب نتد الت ي الستد  األثتة مزاء ندعتت مت  يفأمةب. التوايل مدى
يفأ تتدى مالحظتتات مماثدتتة يف اجلدستتة . (48)الستتورية“ املستتالة” يف ذلتتك

امل عتواة  7281، يفيف اجلدسة 2014 وز/يوليت  22امل عواة يف  7222
امل عتتتتواة يف  7430، يفيف اجلدستتتتة 2014األيفل/أكتتتتتو ة  رتتتتةي   21يف 
، يفذتتتتتي جدستتتتتات م عتتتتتواة يف مقتتتتتار ال وتتتتتد (49)2015نيستتتتتال/أ ةيل  21

 2014أيدول/ستت تمرب  19امل عتتواة يف  7271نفستتت، يفكتت لك يف اجلدستتة 
 . (50)“ابل ةاق املت دعة احلالة” امل وول ال ود يف مقار

 
__________ 

 (48) S/PV.7164 50-49، الصفحتال . 
 (49) S/PV.7222 و 74، الصتتتتفحةS/PV.7281 و 48، الصتتتتفحةS/PV.7430 ،

 .  49الصفحة 
 (50) S/PV.7271 57، الصفحة . 
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 4 القضية 
 إىل موجهررررررة 2014 نيسرررررران/أبريل 13 مؤرخررررررة رسررررررالة 

 الروسررري لالحتررراد الررردائم املمثرررل مرررن األمرررن جملرررس رئررريس
 (S/2014/264) املتحدة األمم لدى

 يف 2014 آب/أغست س 5 يف امل عواة 7234 اجلدسة يف 
 موجهتتة 2014 نيستتال/أ ةيل 13 مؤرختتة رستتالة” امل وتتول ال وتتد مقتتار
 األمتتم لتدى الةيفستي لالحتتاا التدائم املمثتل مت  األمت  جمدتس رئتيس مىل

 جدستتة اجملدتس ي عتد أل ريفانتتدا ممثتل انترتح، “(S/2014/264) املتحتدة
 سيمك  ال ي األمة، “أيفكةانيا يف احلالة”   ووال  ود مقار يف شهةية
 جوان هتا يف أيفكةانيتا أزمتة يف يفالوظتة نظتةه نيتد املستالة م عتاء م  اجملدس

تتة. (51)كافتتة  7239 اجلدستتة يف ندمتتت التت ي ابملعتترتح ريفانتتدا ممثتتل يفذك 
 يف امل عتتتتتواة 7311 يفاجلدستتتتتة 2014 آب/أغستتتتت س 8 يف امل عتتتتتواة

 ال وتتتتتد مقتتتتتار يف م تتتتا يفامل عتتتتتوا ني، 2014 الثتتتتتام/نوفمرب  رتتتتةي  12
 رئيستتتة مىل موجهتتتة 2014 شتتت اط/فرباية 28 مؤرختتتة رستتتالة” امل وتتتول
 املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتم لتتتتتتتدى أليفكةانيتتتتتتا التتتتتتتدائم املمثتتتتتتل متتتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس

(S/2014/136)“(52) .يف“ أيفكةانيتتا يف احلالتتة”   وتتوال  وتتد يُتتدرأ يفمل 
 .ا ست ةات نيد الفرتة خالل اجملدس أممال جديفل

__________ 

 (51) S/PV.7234 17، الصفحة . 
 (52) S/PV.7239 و 11، الصفحةS/PV.7311 11، الصفحة.  

  
 التفويض وواثئق التمثيل - اثلثا

 مالحظة 
 أمعتائت  تمثيتل املت دعتة اجملدتس ممارستة الثالتث العستم يغ تي 
 الوظتتتتام متتتت  17 مىل 13 متتتت  ابملتتتتواا يت دتتتتق فيمتتتتا،  فويعتتتتهم يفيفاثئتتتتق
 .املؤنت الداخدي

 
 13املااة  
 اجتمامتتتات يف ميثدتتتت األمتتت  جمدتتتس أمعتتتاء متتت  معتتتو كتتتل 

 أي  فتويض يفاثئتق ال تام األمتني مىل يف ةستل. م تمد ممثل األم  جمدس
 يعل   مبا األم  جمدس يف مع ده يرغل أل ن ل األم  جمدس يف ممثل
 الديفلتتة رئتتيس ممتتا التفتتويض يفاثئتتق يفيصتتدر. ستتامة يفمرتتةي  أر تتع متت 
 حكومتتة لتتةئيس يفاتتق. خارجيتهتتا يفزيتتة يفممتتا امل ويتتة احلكومتتة رئتتيس أيف

 يف ا شتتتترتاك خارجيتهتتتتا لتتتتوزية أيف األمتتتت  جمدتتتتس يف معتتتتو ايفلتتتتة كتتتتل
 . فويض يفاثئق  عدمي ايفل األم  جمدس اجتمامات

 
 14املااة  
 يف معتتتوا ليستتتت املتحتتتدة األمتتتم يف معتتتو ايفلتتتة كتتتل مدتتتى 

 مىل اميت مذا، املتحدة األمم يف معوا ليست ايفلة يفكل األم  جمدس
  عتتتدم أل، األمتتت  جمدتتتس جدستتتات متتت  أكثتتتة أيف جدستتتة يف ا شتتترتاك

  فويض يفاثئق يف ةَسل. تالغة هل ا   يوت ال ي لدممثل  فويض يفاثئق
 ن تتل ستامة يفمرتتةي  أر تع متت  يعتل   مبتتا ال تام األمتتني مىل املمثتل ذت ا
  .حعورذا مىل يدمى جدسة أيفل
 

 15املااة  
يفحتت  األمتتني ال تتتام يفاثئتتق  فتتويض املمثدتتتني يف جمدتتس األمتتت   

 األم  إلنةارذا. ، يفيعدم  عةيةا مىل جمدس14يفأي ممثل ي ني يففعا لدمااة 

 
 16املااة  
 يففعتا األمت  جمدتس يف ممثل أي  فويض يفاثئق منةار يتم ريثما 

 يتمتتع مبتا متمت ا مؤنتة  صورة مع ده املمثل ذلك يرغل، 15 لدمااة
 .قحعو م  اإخةيفل املمثدول  ت
 

 17املااة  
 يف امرتاضتتا  فويعتتت يفاثئتتق  دعتتى األمتت  جمدتتس يف ممثتتل كتتل 

 املمثدتتتول  تتتت يتمتتتتع مبتتتا متمت تتتا مع تتتده شتتتغل يف يستتتتمة األمتتت  جمدتتتس
 . عاملوضو يف األم  جمدس ي ت أل مىل حعوق م  اإخةيفل
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، أُرستتدت يفاثئتتق  فتتويض ممثدتتي  

ال تتام . مث نتتدم األمتتني 13أمعتتاء اجملدتتس مىل األمتتني ال تتام يففعتتا  لدمتتااة 
. يفحتتتتال  دتتتك التعتتتارية مىل اجملدتتتس  15 عةيتتتةه مىل اجملدتتتس ممتتتال  ابملتتتااة 

، يفكتت لك موتتد   يتتني (53)كدمتتا قتتةأت  غيتت ات يف  ثيتتل أمعتتاء اجملدتتس
ممثدتتتتي األمعتتتتاء غتتتت  التتتتدائمني املوتد تتتتني حتتتتديثا  يف اجملدتتتتس ن تتتتل  دايتتتتة 

رتة . يفمل جتة أي موانرات أيف  ورا حا ت خاصة خالل الف(54)يف يتهم
 يف   يعها. 17مىل  13نيد ا ست ةات فيما يت دق  تفس  املواا م  

__________ 

 S/2014/487يف  S/2014/346يف  S/2014/112انظة، مدى س يل املثال،  (53) 
 . S/2015/811يف  S/2015/778يف  S/2015/301يف 

لالقالع مدى  عارية األمني ال ام  رتال يفاثئتق  فتويض املمثدتني يفنتواب املمثدتني  (54) 
 2015-2014يفاملمثدتتتتتتتتني املوتتتتتتتتايف ني ألمعتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتس املوتد تتتتتتتتني لدفرت تتتتتتتتني 

 ، مدى التوايل. S/2014/959يف  S/2013/576، انظة 2016-2015 يف
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 الرائسة هيئة - رابعا
 مالحظة 
 ابلتتتتدايفل املت دعتتتة األمتتت  جمدتتتس ممارستتتةَ  الةا تتتع العستتتم يغ تتتي 
 مؤنتتة  صتورة الةائسة م  الةئيس يفختدي الةئيس يفايفر لدةائسة الرهةي

 التتيت ال عتتو ابلديفلتتة م اشتتةة صتتدة ذات   يوهتتا مستتالة يف الوظتتة أثوتتاء
 التتتداخدي الوظتتتام متتت  20 مىل 18 متتت  لدمتتتواا    يعتتتا  ، التتتةئيس ميثدهتتتا

 حالتتتتة أيتتتتة حتتتتتد  مل، اب ستتتتت ةات املرتتتتمولة الفتتتترتة يفختتتتالل. املؤنتتتتت
 . 20 املااة    يق  ستدمي

 
 18املااة  
 اهلجتتتتتتائي الرت يتتتتتتب حبستتتتتتب األمتتتتتت  جمدتتتتتتس أمعتتتتتتاء يتتتتتتتدايفل 

 . عوميي شهة لفرتة موص ت رئيس كل يفيرغل. ألمسائهم نكديلياإل
 

 19املااة  
 متتت   تفتتتويض، يفيتتتتوىل األمتت  جمدتتتس جدستتتات التتتةئيس يتتةأس 

 .ةاملتحد األمم ذيئات م  ذيئة  وصفت اجملدس  ثيل، األم  جمدس
 

 20املااة  
 الةائستتتة مبستتتؤيفليات الوفتتتاء أل األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس رأى مذا 

 يف الوظتتة أثوتتاء يف اجملدتتس يتتةأس أ  موتتت يعتعتتي الصتتحيح الوجتتت مدتتى
 ي دتتم أل ف ديتتت، ميثدتتت التت ي ابل عتتو م اشتتةة صتتدة ذات   يوهتتا مستتالة
 يف الوظتتتة لغتتتةت، الةائستتتة  تتتؤيفل احلالتتتة  دتتتك يفيف. ذاك  عتتتةاره اجملدتتتس
 اهلجتتتتائي الرت يتتتتب حبستتتتب لتتتتت التتتتتايل ال عتتتتو ممثتتتتل مىل، املستتتتالة  دتتتتك
  و  تتق املتتااة ذتت ه أحكتتام أل املفهتتوم متت  يكتتول أل مدتتى، نكديتتلياإل

  تتتتويل ابلت انتتتتب ملتتتتيهم ي دتتتتب التتتت ي  األمتتتت  جمدتتتتس يف املمثدتتتتني مدتتتتى
 لتو  يففعتا لدتةئيس التمثيديتة الصتفة مدتى املتااة ذت ه  ؤثة يف . الةائسة
 .7 املااة يف مديها املوصوص يفاج ا ت مدى أيف، 19 املااة
 

  (19 و 18 )املاداتن األمن جملس رئيس دور 
 األمتت  جمدتتس أمعتتاء  تتدايفل، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 

 اإلنكديتلي اهلجتائي الرت يتب حبستب شتهةي أساس مدى اجملدس رائسة
 مىل ابإلضتتتتافة، اجملدتتتتس رئتتتتيس يفيفاصتتتتل. 18 لدمتتتتااة يففعتتتتا  ، ألمستتتتائهم
  كامتتتل لدمجدتتتس الةمسيتتتة غتتت  يفاملرتتتايفرات، اجملدتتتس جدستتتات  تتتةؤس
 املهتتتام متتت    تتتدا ا ضتتت الع، الةمسيتتتة غتتت  التفامديتتتة يفاحلتتتوارات ذيئتتتتت
 يدتتتي: متتتا املهتتتام ذتتت ه يفلدتتتت. 19 لدمتتتااة يففعتتتا   اجملدتتتس ستتتد ة حتتتتت

 اإلمتتالم يفيفستتائل اجملدتتس يف األمعتتاء غتت  لدتتديفل محاقتتات  عتتدمي )أ(
 شتتتتتتتهةو كتتتتتتتل  دايتتتتتتتة يف لدمجدتتتتتتتس الرتتتتتتتهةي ال متتتتتتتل  تتتتتتتة م   رتتتتتتتال
 متتةت ذلتتك يف مبتتا، اجملدتتس متت  ابلويا تتة ال يتتا ت يف عتتدمي  ثيتتل )ب(

 اإلا ء )أ( و(55)ال امتتتتتة اجلم يتتتتتة مدتتتتتى لدمجدتتتتتس الستتتتتووي التعةيتتتتتة
 الةمسيتتتتتتة غتتتتتت  املرتتتتتتايفرات معتتتتتتب لدصتتتتتتحافة مالحظتتتتتتات أيف   يتتتتتتا ت
 ا فتتتتاق مىل اجملدتتتتس أمعتتتتاء  وصتتتل كدمتتتتا أيف ذيئتتتتتت  كامتتتتل لدمجدتتتس

 .ما ن  مدى
حتديتتتتتتدا ، يف رستتتتتتالتني مت تتتتتتا عتني  19يففيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابملتتتتتتااة  
متتتوجهتني مىل األمتتتني ال تتتام  2015  رتتتةي  الثتتتام/نوفمرب 30متتؤرختني 

يفرئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت ، ذكتتتتة ممثتتتتل اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية أل   ثتتتتة 
اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية  عتتدمت   دتتب ل عتتد اجتمتتاع ملمثدهتتا التتدائم 
مع رئيس جمدس األم  لدترايفر، م  أل املمثل الدائم لدممدكة املتحتدة، 

، جتاذتل 2015لثتام/نوفمرب  صفتت رئتيس جمدتس األمت  لرتهة  رتةي  ا
أبشتتتتتتتتد ”ذتتتتتتتت ا ال دتتتتتتتتب. يفاحتتتتتتتتت  يففتتتتتتتتد اجلمهوريتتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتتة الستتتتتتتتورية 

مدى ذ ا التجاذل. يفأكتد املمثتل أنتت مت  املؤستف أل يكتول “ ال  ارات
يستتتدف  عوامتتد اإلجتتةاءات امل متتول ”املمثتتل التتدائم لدممدكتتة املتحتتدة 

ال متتتتل  هبتتتتا يف املوظمتتتتة الديفليتتتتة يفابألصتتتتول الواجتتتتب مةاماهتتتتتا يف عوامتتتتد
، يفرأى أل ممثتتل املمدكتتة املتحتتدة نتتد استتتغل رائستتة جمدتتس “الد دوماستتي

 .(56)“خلدمة أجودات  الاه”األم  
يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، يفاصتتتل ممثدتتتو أمعتتتاء اجملدتتتس  

 عدمي التعييمات الرهةية  صفتهم الوقوية يف هناية فترتات رائستتهم، متع 
مي امل دومتتتتات متتتت  اجلوانتتتتب الةئيستتتتية ل متتتتل اجملدتتتتس ختتتتالل ذلتتتتك  عتتتتد

 . (57)الرهة
__________ 

متتت  التتتديفرة الستتت  ني لدجم يتتتة  51مدتتتى ستتت يل املثتتتال، يف اجلدستتتة ال امتتتة  (55) 
، نتتتدم رئتتتيس اجملدتتتس 2015ةي  الثتتتام/نوفمرب  رتتت 12ال امتتتة امل عتتتواة يف 

لرتتتهة  رتتتةي  الثتتتام/نوفمرب )املمدكتتتة املتحتتتدة( مىل اجلم يتتتة ال امتتتة التعةيتتتَة 
مىل  2014آب/أغستتت س  1الستتتووي لدمجدتتتس التتت ي يغ تتتي الفتتترتة متتت  

ستتات األختتةى التتتيت (. يففيمتتا يت دتتق ابجلدA/70/2) 2015 وز/يوليتتت  31
ال النتتات متتع اجلم يتتة ”حعتتةذا التتةئيس، انظتتة اجلتتلء الةا تتع، العستتم األيفل 

 “. ال النات مع اجملدس ا نتصااي يفا جتمامي”يفالعسم الثام “ ال امة
 (56) S/2015/915 . 
املتصتتدة ابلفتترتة نيتتد ا ستتت ةات يف اجلتتلء  تتةا نائمتتة ابلتعييمتتات الرتتهةية  (57) 

األيفل متتتتت  التعتتتتتارية الستتتتتووية التتتتتيت يعتتتتتدمها اجملدتتتتتس مىل اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة 
(A/69/2 وA/70/2 و يفA/71/2 ختالل الفترتة نيتتد ا ستت ةات، مل  تتةا .)

 . 2015أي  عييمات لرهةي أيدول/س تمرب يف رةي  الثام/نوفمرب 

https://undocs.org/ar/A/70/2
https://undocs.org/ar/S/2015/915
https://undocs.org/ar/A/69/2
https://undocs.org/ar/A/70/2
https://undocs.org/ar/A/71/2
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، متتوهم يفاحتتد كتتل رائستتة فتترتة ختتالل، اجملدتتس أمعتتاء يفابار 
 ال امتتة الواشتتئة التهديتتدات مىل متلايتتدة  صتتورة اجملدتتس انت تتاه لفتتت مىل

 مىل، األحيتتتتال   تتتتض يفيف، يفاألمتتتت  ابلستتتتالم احملدنتتتتة لدحتتتتديفا يفال تتتتا ةة
 متتتتدة يفيف. املدرجتتتتة املواضتتتي ية ال وتتتتوا مىل جديتتتتدة فةميتتتة  وتتتتوا مضتتتافة
 ذيئتتة أمتتدهتا مفاذيميتتة يفرنتتات   متتيم مت، احلتتا ت ذتت ه متت  حتتا ت
 ُمعتتدت متتا يفكثتت ا  . (58)املوانرتتة لتتتاق  اجلدستتات ان عتتاا ن تتل الةائستتة
 التةئيس نتدم، احلتا ت   تض يفيف، رفيتع مستتوى مدتى اجلدستات  دتك

 .(59)األم  جمدس يفاثئق م  ابمت ارذا يفمممها لدموانرات مواجيل
 املؤرختة اجملدتس رئتيس ملت كةة يفيففعتا   السا عة ابملمارسة يفممال   

 الةائستتة  وليتتا الدتت ال اجملدتتس معتتوا ممتتل، (60)2010  وز/يوليتتت 26
 ممتتتتتداا مدتتتتتى 2015 يف وز/يوليتتتتتت 2014  وز/يوليتتتتتت شتتتتتهةي ختتتتتالل
. ال امتتتتتة اجلم يتتتتتة مىل اجملدتتتتتس يعدمتتتتتت التتتتت ي الستتتتتووي التعةيتتتتتة معدمتتتتتة
 معتتد الرتتهةي  ذتتاذي  يف الةائستتة ذيئتتة يفاصتتدت، الغايتتة هلتت ه يفحتعيعتتا  

__________ 

، اليت مت ممدااذا لدجدسة S/2014/648انظة، مدى س يل املثال، الوثيعة  (58) 
 S/2015/678و يفالوثيعتتتة 2014أيدول/ستتت تمرب  24امل عتتواة يف  7272

 2015أيدول/ست تمرب  30امل عواة يف  7527اليت مت ممدااذا لدجدسة 
  (.S/PV.7527يف  S/PV.7272)انظة أيعا 

امل عتتواة يف  7414مدتتى ستت يل املثتتال، نتتدمت فةنستتا متتوجلا  يف اجلدستتة  (59) 
 رال األقفال ضحااي اجلمامات املسدحة م   2015آذار/مارس  25

 7499(، يفندمت نيوزيدودا موجلا  يف اجلدستة S/2015/372غ  الديفل )
،  رتتال حتتدايت الستتالم يفاألمت  التتيت 2015 وز/يوليتت  30يف  امل عتواة

(. يفجتتةى   متتيم  S/2015/754 واجههتتا التتديفل اجللريتتة الصتتغ ة الواميتتة )
 كال ذ ي  املوجلي  ن يل شهةي  م  معد اجلدسة. 

 (60) S/2010/507 أ(.  71، الفعةة( 

 مرتةيفع  رتال اإراء لت اال األمعاء الديفل مع رمسية غ  اجتمامات
 .(61)2008 مام مو   دأت ممارسة يفذي، السووي التعةية

يفخالل الفرتة نيد ا ستت ةات، أصتدر اجملدتس مت كة ني  رتال  
يفمستتتتؤيفليات رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  يف متتتتا خيتتتت  )أ( صتتتتالحيات أايفار 

التتةئيس مثتتل اإلا ء   يانتتت التتوقي   تتد مجيتتع أمعتتاء اجملدتتسو أيف  عتتدمي 
 يتتال يفاحتتتد يتعتتتم  مالحظتتات  هيديتتتة يف  يانتتتت التتوقي ن تتتل أل يتتتتكدم 
األمعتتتاء اإختتتةيفلو أيف   تتتديل نائمتتتة املتكدمتتتني يفماراأ الوفتتتد )الوفتتتوا( 

متت  ممديتتة الصتتياغة أيف   أيف رؤستتاء اهليئتتات الفةميتتة املستتؤيفل )املستتؤيفلة( 
املستتوى الت ي  ميثدتول  يلدمجدس أيف، مةاماة  لدمةاستم، املستؤيفلني الةفي ت

 و )ب( ايفر الةئيس فيما يت دق ابلتعةية السووي. (62)أمعاء اجملدس
 الستووي التعةيتة األمت  جمدتس فيتت يعتدم ال ي الرهة يفخالل 

 ملوانرتتتات احلتتتةيف احملعتتتة مىل متتااة التتتةئيس يرتتت ، ال امتتتة اجلم يتتة مىل
 ل عتتد ية تتب   الستتا عة لدممارستتة يفيففعتتا  ، التعةيتتة امتمتتاا ن تتل اجملدتتس

 ملوانرتتتة األيفل اليتتتوم يف لدمجدتتتس رمسيتتتة غتتت  مرتتتايفرات أيف جدستتتات
 الةئيس ايفر أيعا   اجملدس أمعاء يف ن . (63)ال امة اجلم ية يف التعةية

 .(64)اإلمالم يفسائط مع ال النات يف
__________ 

لدحصول مدى م دومات م  الوظتة يف التعةيتة الستووي ختالل اجلدستات  (61) 
 املةجتتع، املدحتتق. انظتتة أيعتتا S/PV.7538يف  S/PV.7283الةمسيتتة، انظتتة 

 ، اجللء الثام، العسم الةا ع. 2008-2009
 . Corr.1يف  S/2014/739انظة  (62) 
 . S/2015/944انظة  (63) 
  . S/2014/213انظة  (64) 

  

https://undocs.org/ar/S/2014/648
https://undocs.org/ar/S/2015/678
https://undocs.org/ar/S/PV.7272
https://undocs.org/ar/S/PV.7527
https://undocs.org/ar/S/2015/372
https://undocs.org/ar/S/2015/754
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7283
https://undocs.org/ar/S/PV.7538
https://undocs.org/ar/S/2014/739
https://undocs.org/ar/S/2015/944
https://undocs.org/ar/S/2014/213
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 العامة األمانة - خامسا
 مالحظة 
 ابملهتام املت دعتة األمت  جمدتس ممارسات اخلامس العسم يغ ي 
  ابملواا ممال  ، اجملدس جبدسات املتصدة ال ام لامني املدولة يفالسد ات

 .املؤنت الداخدي نظامت م  26 مىل 21 م 
 

 21املااة  
 جمدتتس اجتمامتتات كتتل يف ذتت ه  صتتفتت ال تتام األمتتني ي متتل 

 اجتمامتتتات يف معامتتتت ليعتتتوم موتتتت يوتتتوب متتت  يفتتتوت أل يفلتتتت. األمتتت 
 .األم  جمدس

 
 22املااة  
  يتا ت يعتدم أل، ابمستت ي متل ال ي لوائ ت أيف، ال ام لامني 

 .فيها يوظة مسالة أية  رال األم  جمدس مىل كتا ية أيف شفوية
 

 23املااة  
، 28 لدمتااة يففعتا  ، ال تام األمتني ي تني أل األمت  جملدس ةوز 

 .حمداة ملسالة معةرا  
 

 24املااة  
 يفيرتتكل. األمت  جملدتتس الالزمتني املتوظفني ال تتام األمتني يتوفة 

 .ال امة األمانة م  جلءا   املوظفول ذؤ ء
 

  25املااة  
ة   جمدتس جبدستات األمت  جمدتس يف املمثدتني ال ام األمني يُر ِّ

 .يفجلانت ذيئا ت يفجدسات األم 
 

 26املااة  
 جملدتس الالزمتة الواثئق ممداا م  مسؤيف    ال ام األمني يكول 

 اجلدستتة ان عتتاا ن تتل  توزي هتتا، ال اجدتتة األحتتوال يف م ، يفيعتتوم، األمتت 
 .سامة يفأر  ني مثال م  يعل   مبا فيها ستوظة اليت
 

   (26 إىل 21العامة )املواد املهام اإلدارية لألمانة  
، الستتتا عة ابملمارستتتة يفممتتتال  ، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 جدسات حعور ال امة األمانة يف املسؤيفلني يفك ار ال ام األمني يفاصل
 . ال دب حسب اجملدس مىل اإلحاقات يف عدمي اجملدس

 2015حليةال/يونيتتتتت  30امل عتتتتواة يف  7479ففتتتتي اجلدستتتتة  
 وفيتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت كةة رئتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتت  ”يف مقتتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتتتول 

(S/2010/507“) نتتال ممثتتل ليتوانيتتا منتتت يو غتتي لإلحاقتتات متت  األمانتتة ،
ال تتتام، يفمل اجملدتتتس يتونتتتع متتت   ال امتتتة أ   كتتتةر حمتتتتوايت  عتتتارية األمتتتني

 . (65)معدمي اإلحاقات أل يكونوا موجلي  يفيةكليفا مدى املسائل الدنيعة
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتانول 31 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة 7599 ستتتتتتتتتتتتتتتةاجلد يفيف 
 حلفظ املتحدة األمم ممديات” امل وول ال ود مقار يف 2015 ايسمرب
 مرتتتايفرات مجتتتةاء أبل فيتتتت أنتتتة رائستتتيا    يتتتا    اجملدتتتس امتمتتتد، “الستتتالم
 شتتتتةقة يفأفتتتتةاا  عتتتوات املستتتتااة يفال دتتتدال ال امتتتتة األمانتتتة متتتتع متواصتتتدة

  لالستجاابت مررتك فهم  كتساب أساسي أمة الثالثية( )املرايفرات
  يفأل، ال مديات م  ممدية كل يف يفالتوفي  الو ية مدى يفآاثرذا املواس ة
 يفأمتتتت  ستتتتالمة مثتتتتل جمتتتتا ت لترتتتتمل  تتتتتد أل ةتتتتب املرتتتتايفرات ذتتتت ه

، اجلوستتانية يفاملستتائل، ا ستترتا يجية العتتوات يف رتتكيل، الستتالم حفظتتة
، يفالعتتتتتدرات، املتتتتتدنيني محايتتتتتة يف ايت يف وفيتتتتت ، يفا نعتتتتت اط يفالستتتتتدوك
 ال امتتتة األمانتتتة اجملدتتتس يفشتتتجع. الوقويتتتة يفاحملتتتاذية، يفامل تتتدات، يفاألااء
 يف ابمل دومتتتتات الرتتتتةقة يفأفتتتتةاا  عتتتتوات املستتتتااة ال دتتتتدال  ليفيتتتتد مدتتتتى
 التيت اخل ت ة األمويتة ابحلتواا  يت دتق فيمتا ستيما يف ، املواستب الونت
 . (66)ال  ثات يف  عع

 ستتتتتتامدت، اجملدتتتتتتس مىل اإلحاقتتتتتتات  عتتتتتتدمي مىل يفابإلضتتتتتتافة 
 التتتتتتيت الةمسيتتتتتتة غتتتتتت  يفاملرتتتتتتايفرات اجملدتتتتتتس جدستتتتتتات  وظتتتتتتيم يف األمانتتتتتتة
 متتتت كةات يف  دعتتتتت. يف  ميمهتتتتا الواثئتتتتق ممتتتتداا ذلتتتتك يف مبتتتتا، ي عتتتتدذا
 مبدتدتتف ابلتعةيتتة املرتتمولة الفتترتة ختتالل امل تمتتدة األمتت  جمدتتس رئتتيس

 متت كةة يف، املثتتال ستت يل ف دتتى. ال امتتة لامانتتة اإلااريتتة املهتتام جوانتتب
 ميكوها ال امة األمانة أل ذُكة، 2014 حليةال/يونيت 5 املؤرخة الةئيس

 امل دومتتتات ممتتتداا يف متتدهتم املوتهيتتتة الفةميتتتة اهليئتتات رؤستتتاء مستتامدة
 متع ممالمية اجتمامات معد مدى يفاملواظ ة املع دني لدةؤساء األساسية

__________ 

 (65) S/PV.7479 6، الصفحة . 
 (66) S/PRST/2015/26 .الفعةات الةا  ة يفاخلامسة يفالسا  ة ، 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
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 األيفل/  رتتتةي  15 املؤرختتتة التتتةئيس متتت كةة يفيف. (67)املع دتتتني الةؤستتتاء
 يف، ال امتتتة األمانتتتةَ  اجملدتتتس أمعتتتاء ي دتتت  أبل أيفصتتتي، 2014 أكتتتتو ة

. (68)أنةب يفنت ممكت ، مذا ا فعتوا مدتى   تاال  تة ي هم يف نائمتة املتكدمتني
  رجيع مت ،2014كانول األيفل/ايسمرب   18يفيف م كةة الةئيس املؤرخة 

 التيت ال يتا ت نصتوص  عتدمي مدتى اجملدتس يف األمعتاء يفغت  األمعاء
 مدتتتتى يت تتتت ر حتتتتني ال امتتتتة األمانتتتتة مىل اجملدتتتتس جدستتتتات يف هبتتتتا يتتتتدىل
 ذ ه  عدمي مدم ختتار حني أيف الوسك م  امل دوب ال دا  عدمي الوفوا
 األيفل/ايستتتتمرب كتتتتانول 10 املؤرختتتتة التتتتةئيس متتتت كةة يفيف. (69)الوستتتتك
  وز/يوليتتتت لرتتهة اجملدتتتس رئتتيس أل جديتتد متتت  اجملدتتس أكتتد، 2015
 اجلم يتتة مىل اجملدتتس يعدمتتت التت ي الستتووي التعةيتتة معدمتتة ممتتداا يتتتوىل
 يفقدتتب. التعةيتة مت  املت عتي اجلتلء ممتداا ال امتة األمانتة يف تتوىل، ال امتة
 أمعتتتاء مىل التعةيتتتة مرتتتةيفع  عتتتدمي ال امتتتة األمانتتتة مىل كتتت لك اجملدتتتس
 الفتتتتتترتة انتهتتتتتتاء فتتتتتتور، آذار/متتتتتتارس 15 يتجتتتتتتايفز   مومتتتتتتد يف اجملدتتتتتتس
 الونت يف يفي تمده يوانرت أل لدمجدس يتس  حز، ابلتعةية املرمولة
. التعومييتتتتة الستتتتوة  دتتتتك ر يتتتتع يف ال امتتتتة اجلم يتتتتة فيتتتتت لتوظتتتتة املواستتتتب
 املونتتتتع مدتتتتى الستتتتووي التعةيتتتتة  ورتتتتة أل ال امتتتتة لامانتتتتة أيعتتتتا   يفيو غتتتتي
 األمتتتتم لغتتتتات يفجبميتتتتع املواستتتتب الونتتتتت يف، املتحتتتتدة لامتتتتم الرتتتت كي
 نتد التيت اجملدس أبنر ة املت دعة امل دومات جانب مىل، الةمسية املتحدة
 األمانتتتتة اجملدتتتتس يفشتتتتجع. الستتتتووي التعةيتتتتة مةفعتتتتات يف يفرات  كتتتتول
 ال امتتل لدفةيتتق، األنتتل مدتتى الستتوة يف متتةة، املرتتورة  عتتدمي مدتتى ال امتتة
 ممتتتداا  رتتال األختتتةى اإلجةائيتتة يفاملستتتائل ابلواثئتتق امل تتتي الةمستتي غتت 

 التعةيتتتتة ذيكتتتتل حتستتتتني ستتتت ل ذلتتتتك يف مبتتتتا، الستتتتووي التعةيتتتتة مرتتتتةيفع
 امل دومتات نرتة ا مت تار يف يفآخت ة، التكدفتة حيتث مت  ف التة   ةيعتة
 ختتتتالل األمانتتتتة ايفر يفنتتتتون . (70)الرتتتت كي املونتتتتع مدتتتتى الصتتتتدة ذات

. (5 احلالتة )انظتة لدمجدتس التا  تة الفةمية اهليئات رؤساء م  محاقة
 ختتتتالل ال امتتتة األمانتتتة ملهتتتام املدتدفتتتة اجلوانتتتب مستتتالة أيعتتتا   يفأثتتت ت

 . (6 احلالة )انظة اجملدس ممل أبساليب املت دعة املوانرات
 

__________ 

 (67) S/2014/393 . 
 (68) S/2014/739  يفCorr.1 . 
 (69) S/2014/922 . 
 (70) S/2015/944 . 

 5 احلالة 
 التابعررة الفرعيررة اهليئررات رؤسرراء يقرردمها إعالميررة إحاطررات 

 (71)األمن جمللس
 األيفل/ايستتتتتتمرب كتتتتتتانول 9 يف امل عتتتتتتواة 7331 اجلدستتتتتتة يف 
 رؤستتتتاء يعتتتتدمها ممالميتتتتة محاقتتتتات” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف 2014
 رأاي   األرجوتتتتني ممثدتتتة أ تتتدت، “األمتتت  جملدتتتس التا  تتتة الفةميتتتة اهليئتتتات
 شتةقة يفأفتةاا  عتوات املسااة ال ددال  ليفا أل لامانة يو غي أنت مفااه
 لعتمال اإلمكتال  عتدر كافيتة مهدتة مع ال ام األمني  عارية م   وسك
 متتتع التونيتتتت احلستتتوة ا جتمامتتتات يفمعتتتد التحعتتت ية األممتتتال مجتتتةاء
 لعتتتةاراتا مرتتتاريع  رتتتال املرتتتايفرات يف الرتتتةيفع ن تتتل املتتت كورة ال دتتتدال
 ابلواثئتق امل ي الةمسي غ  ال امل الفةيق رئيسة يف صفتها. الصدة ذات

 أل مدتتتى ا فتتتق الفةيتتتق ذتتت ا أبل أفتتتاات، األختتتةى اإلجةائيتتتة يفاملستتتائل
 حمتتتتةرة صتتتتي  إلصتتتتدار” جديتتتتدة ممارستتتتة  وفتتتت  أل األمانتتتتة مىل ي دتتتتب
. (72)“اجملدتتس ي تمتتدذا التتيت الةائستتية يفال يتتا ت العتتةارات متت  يفموعحتتة
 حتستني مىل الست ي ذتدف مدتى موافعتهتا مت  لكستمربغ ممثدتة يفأمة ت
 ف اليتتتة يفزاياة ممدهتتتا  ةشتتتيد أجتتتل متتت  ال امتتتة األمانتتتة ااختتتل التوستتتيق
 رح تتت، اخلصتتوص يفجتتت يفمدتتى األمتت و جمدتتس جلتتال مىل املعتتدم التتدمم
 األمم جلاءات نوائم نسق لتوحيد ال امة األمانة  ت  عوم ال ي ابل مل
  كتتتتل األمتتتت  جمدتتتتس جلتتتتلاءات موحتتتتدة نائمتتتتة يفيفضتتتتع مجي هتتتتا املتحتتتتدة
 . (73)الةمسية الدغات
 

 6 احلالة 
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ 
 األيفل/أكتتتتتتو ة  رتتتتتةي  23 يف امل عتتتتتواة 7285 اجلدستتتتتة يف 
 األمتتتت  جمدتتتتس رئتتتتيس متتتت كةة  وفيتتتت ” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف 2014

(S/2010/507)“ ،أمانتتتتتة   تتتتت هلا التتتتتيت ابجلهتتتتتوا املغتتتتتةب ممثتتتتتل رحتتتتتب 
، لدمجدتس اإللكترتيفم املونتع مدتى ابنتظام امل دومات لتحديث اجملدس
 م  اجللائة ممثل يفأمةب. (74)الرهةي ال مل  رب م  يت دق ما يفخاصة

  عدمها ممالمية محاقة أي يف  غ يتها املعةر املسائل” أل مفااه رأي
__________ 

، 2015حليةال/يونيتتتتتتت  16، امل عتتتتتتواة يف 7463امت تتتتتارا متتتتتت  اجلدستتتتتة  (71) 
محاقتات ممالميتة يعتدمها رؤستاء اهليئتات الفةميتة ”نُعحت صيغة ال وتد 
محاقتتتات ممالميتتتة يعتتتدمها رؤستتتاء ”فاصتتت حت  “التا  تتتة جملدتتتس األمتتت 

 . “اهليئات الفةمية التا  ة جملدس األم 
 (72) S/PV.7331 7، الصفحة . 
 . 13املةجع نفست، الصفحة  (73) 
 (74) S/PV.7285 (Resumption 1) 34، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/2014/393
https://undocs.org/ar/S/2014/739
https://undocs.org/ar/S/2014/922
https://undocs.org/ar/S/2015/944
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7331
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
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 يفيف. (75)“امل ويتتة الديفلتتة متتع ابلتوستتيق حتديتتدذا يو غتتي ال امتتة األمانتتة
 يف 2015 األيفل/أكتتتتتتتو ة  رتتتتتتةي  20 يف امل عتتتتتتواة 7539 اجلدستتتتتتة

 مع ا  صا ت   ليل ضةيفرة مدى الصني ممثل شدا، نفست ال ود مقار
 يف الورتتتة ن تتتل ال امتتتة يفاألمانتتتة شتتتةقة يفأفتتتةاا  عتتتوات املستتتااة ال دتتتدال
 مىل الربازيتتل ممثتتل يفأشتتار، (76)يف ايهتتتا   تتديل أيف الستتالم حفتتظ   ثتتات

 شتتتتتةقة يفأفتتتتتةاا  عتتتتوات املستتتتتااة يفال دتتتتتدال اجملدتتتتس  تتتتتني املرتتتتايفرات أل
. (77)أكتتتتترب مؤسستتتتتي قتتتتتا ع ذات  صتتتتت ح أل يو غتتتتتي ال امتتتتتة يفاألمانتتتتتة

__________ 

 . 45املةجع نفست، الفعةة  (75) 
 (76) S/PV.7539 18، الصفحة . 
 (77) S/PV.7539 (Resumption 1) 18، الصفحة . 

 ال امتتة األمانتتة  كتتني يو غتتي أنتتت مفتتااه رأي متت  أستترتاليا ممثتتل يفأمتتةب
 م تاارة مع يتماشى مبا، الواشئة التهديدات مىل اجملدس انت اه لفت م 

 مجهوريتتة ممثتتل يفأاىل. (78)امليثتتاق متت  99 يفاملتتااة أيف    اإلنستتال حعتتوق
 رأي متت ، ا فيتتاز متتدم حةكتتة متت  ابلويا تتة متحتتداث  ، اإلستتالمية ميتتةال

 اخلاصتتتتتول امل  وثتتتتتول يعتتتتتدمها التتتتتيت اإلمالميتتتتتة اإلحاقتتتتتات أل مفتتتتتااه
 يف  كتول أل يو غتي ال امتة يفاألمانتة ال تام لامني اخلاصول املمثدول أيف

 .(79)مفتوحة جدسات
__________ 

 . 7املةجع نفست، الصفحة  (78) 
 . 11املةجع نفست، الصفحة  (79) 

  
 األعمال تصريف - سادسا

 مالحظة 
 يت دتتتتق فيمتتتتا األمتتتت  جمدتتتتس ممارستتتتة الستتتتااس العستتتتم يتوتتتتايفل 
 33 يف 30 يف 29 يف 27 ابملواا ممال  ، جدسا ت يف األممال  تصةيف

 .املؤنت الداخدي نظامت م 
 

 27املااة  
 الةغ ة م دائهم  ة يب حبسب لدممثدني الكدمة الةئيس ي  ي 

 .الكالم يف
 

 29املااة  
 لدةئيس أل ي  ي األس عية ألي معة ِّر م ني م  جمدس األم . 
 امل تني لدمعتةر أيف جلوتة أيف ذيئتة لةئيس األس عية مم اء يفةوز 

 .التعةية شةح لغةت يفذلك،  عةيةذا لتعدمي الدجوة أيف اهليئة م 
 

 30املااة  
 قُ ت  فتإذا. فيهتا فتورا التةئيس ي ت، نظام نع ة ممثل أاثر مذا 

 فتورا فيتت لد تت األمت  جمدتس مدتى نتةاره التةئيس ي تةح، التةئيس نةار يف
 .ي  ل مل ما نائما العةار يفي عى

 

  33املااة  
 أستتت عية، امل تتتني الرت يتتتب حبستتتب، التاليتتتة لالنرتاحتتتات  كتتتول 

 ابملوضتتوع املتصتتدة العتتةارات يفمرتتاريع الةئيستتية ا نرتاحتتات مجيتتع مدتتى
  اجلدسة: مدى امل ةيفت
  اجلدسةو   ديق - 1 
  اجلدسةو رفع أيف - 2 
  م يوةو سامة أيف م ني يوم حز اجلدسة رفع أيف - 3 
 ال تتتام األمتتني مىل أيف جلوتتتة مىل مستتالة أيتتتة محالتتة أيف - 4 

  معةرو مىل أيف
 أجل مىل أيف م ني يوم مىل املسالة موانرة مرجاء أيف - 5 

  حمداو غ 
 .   ديل ماخال أيف - 6 
 .لةف ها أيف اجلدسة لت ديق انرتاح أي يف موانرة ايفل يفي ت 
 التتداخدي لدوظتتام ختتاص    يتتق أي ذوتتاك يكتت  مل حتتني يفيف 
  وفيتتت  يفاصتتتل اجملدتتتس أل م ، األممتتتال  تصتتتةيف يت دتتتق فيمتتتا املؤنتتتت
 جدستتتتا ت يف يفالرتتتتفافية يفالف اليتتتتة الكفتتتتاءة حتستتتتني مىل الةاميتتتتة التتتتدا  
  رتةي  30 يف امل عواة 7547 اجلدسة يف، املثال س يل مدى. يفممدت

 رئتتتتيس متتتت كةة  وفيتتتت ” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف 2015 األيفل/أكتتتتتو ة
 فيتت أشتار رائستيا    يتا    اجملدتس امتمتد، “(S/2010/507) األمت  جمدس
، املفتوحتتتة اجلدستتتات متتت  ف اليتتتة أكثتتتة   ةيعتتتة اب ستتتتفااة التلامتتتت مىل

https://undocs.org/ar/S/PV.7539
https://undocs.org/ar/S/PV.7539%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
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 الالزمتة اخل توات اختتاذ مبواصتدة التلامت م  أمةب، الغاية هل ه يفحتعيعا  
 أيعتتتتتتا   يفرحتتتتتتب. املفتوحتتتتتتة موانرتتتتتتا ت يف يفالتفامتتتتتتل الرتكيتتتتتتل لتحستتتتتتني
 األمعتتتتتتتتتاء يفالتتتتتتتتتديفل األمتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتس ألمعتتتتتتتتتاء املرتتتتتتتتترتكة ابل يتتتتتتتتتا ت

 قدب، ا ست ةات نيد الفرتة خالل، ذلك مدى يفماليفة. (80)األخةى
  تجايفز   مدة يف   يواهتم اإلا ء املتكدمني م  ريف يي  ركل الةئيس
، اجملدتتتس يف التتتتكدم موتتتد موهتتتا خمتصتتتةة  وستتتدة يفاإلا ء، انتتتائق أر تتتع

 ملتتتتتتتت كةة يففعتتتتتتتتا   اجملدتتتتتتتس نامتتتتتتتتة يف ل يتتتتتتتتا هتم الكامتتتتتتتل التتتتتتتتو  يف  متتتتتتتيم
 يف 2014 أاير/متتايو 7 يف امل عتتواة 7169 اجلدستتة يفيف. (81)التتةئيس
تتتتة، “الرتتتتامل التتتتدمار أستتتتدحة انترتتتار متتتتدم” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتار  ذك 
 يفقدتب، انتائق أر تع  يتا هتم متدة  تجتايفز أب  املتكدمتني مجيع الةئيس

 يفأل املكتو تتة نصوصتتها   متتم أل قويدتتة  يتتا ت لتتديها التتيت الوفتتوا مىل
 اجلدستتتة يفيف. (82)العامتتتة يف التتتتكدم موتتتد موهتتتا خمتصتتتةة  وستتتدة  تتتديل

 ممثتتتتل يف كدتتتتم، يف دتتتتده كةيفا يتتتتا ابستتتتم   يتتتتال  ولوتتتتدا ممثتتتتل أاىل، نفستتتتها
 اجلمامتتتتتتتتتة يف األمعتتتتتتتتتاء 14 التتتتتتتتتت التتتتتتتتتديفل ابستتتتتتتتتم يف وابغتتتتتتتتتو  ةيويتتتتتتتتتداا
 م  خمتصةة نسدة املتكدمول ندم، أخةى جدسات يفيف. (83)الكاري ية
 أيعا     يا ت أالوا أيف، (84)ذلك موهم الةئيس ي دب أل ايفل  يا هتم
 .(85)أخةى يففوا ابسم

__________ 

 (80) S/PRST/2015/19 .الفعةة الثالثة ، 
 (81) S/2010/507 . 
 (82) S/PV.7169 56يف  48يف  27، الصفحات . 
 (83) S/PV.7169 ةيويداا يف وابغو( 85) ولودا(و يفالصفحة  48، الصفحة (  
نيستتتتتتتال/أ ةيل  29امل عتتتتتتواة يف  7164مدتتتتتتى ستتتتتت يل املثتتتتتتتال، يف اجلدستتتتتتة  (84) 

احلالتتتة يف الرتتتةق األيفستتتط، مبتتتا يف ذلتتتك ”يف مقتتتار ال وتتتد امل وتتتول  2014
ملةانتتتب متتت  ا حتتتتاا األيفريف  صتتتيغة خمتصتتتةة متتت  ، أاىل ا“نعتتتية فدستتت ني

 يانتتتو يفجتتةى   متتيم التتو  الكامتتل يف العامتتة، يفُنرتتة مدتتى املونتتع الرتت كي 
 7472(و يفيف اجلدستة 54، الصتفحة S/PV.7164لالحتتاا األيفريف  )انظتة 

 وتاء الستالم ”ر ال وتد امل وتول يف مقتا 2015حليةال/يونيت  25امل عواة يف 
، حتد  ممثل مس انيا إبةازو يفُنرتة التو  الكامتل ل يانتت “  د انتهاء الولاع

 (. 8، الصفحة S/PV.7472مدى املونع الر كي لد  ثة اإلس انية )انظة 
 2014أاير/متايو  28واة يف ، مدتى ست يل املثتال، امل عت7184يف اجلدسة  (85) 

محاقتتتتة يعتتتتدمها رؤستتتتاء اهليئتتتتات الفةميتتتتة التا  تتتتة ”يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول 
، حتدثت ممثدة  دجيكا ابلويا ة م  جممومة التديفل املتفعتة يف “جملدس األم 

، الصتتتتفحة S/PV.7184التتتتةأي  رتتتتال اجلتتتتلاءات احملتتتتداة األذتتتتداف )انظتتتتة 
يف  2014أيدول/ستتتتتتتتت تمرب  11امل عتتتتتتتتتواة يف  7262(و يفيف اجلدستتتتتتتتتة 38

، حتتتتتد  ممثتتتتل أيفريفغتتتتواي “املستتتتالة املت دعتتتتة هبتتتتاييت” مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول 
(و 29، الصتتتفحة S/PV.7262ابلويا تتة متت  جممومتتتة أصتتدناء ذتتتاييت )انظتتة 

، يف 2015 رتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتو ة  20امل عتتتتتتواة يف  7539يفيف اجلدستتتتتة 
، (“S/2010/507 وفيتت  متت كةة رئتتيس جمدتتس األمتت  )”مقتتار ال وتتد امل وتتول 

حتتتتتد  ممثتتتتل أنغتتتتو  أيعتتتتا  ابلويا تتتتة متتتت  األرال يفمستتتت انيا يفشتتتتيدي يفمتتتتاليلاي 

   ض اجملدس أمعاء نف ، 2015 يف 2014 مامي يفخالل 
 املؤرختتة األمت  جمدتس رئتيس متت كةة يف التواراة مديهتا املتفتق املمارستات

 أل مدتى اجملدتس أمعتاء يفا فتق .(86)2014 األيفل/أكتو ة  رةي  15
 قةيتق مت  مامتة كممارستة اجملدتس جدستات يف املتكدمني نائمة حُتدا
. العائمتة يف األمستاء  سجيل قةيق م ، احلا ت   ض يف، أيف العةمة
، أيف اجملدتتتتس أمعتتتتاء مجيتتتتع   تتتتد التتتتوقي   يانتتتتت اجملدتتتتس رئتتتتيس يفيتتتتديل

 يفختتتتالل. (87)اإختتتتةيفل األمعتتتتاء يتتتتتكدم أل ن تتتتل، م يوتتتتة حتتتتا ت يف
 جمدتتس رئتتيس متتدل، املتت كورة لدمتت كةة يفيففعتتا  ، ابلتعةيتتة املرتتمولة الفتترتة
 ممديتتتتة متتتت  املستتتتؤيفل الوفتتتتد أيف    فيهتتتتا يفأارأ املتكدمتتتتني نائمتتتتة األمتتتت 

 استتتتتتتهاليل متتتتتتةت لتعتتتتتتدمي لتتتتتتت الفةصتتتتتتة ماتحتتتتتتة أجتتتتتتل متتتتتت ، الصتتتتتتياغة
 التةئيس نتام، قارئتة أيف معتةرة غ  جدسة معد يفمود. (88) وضيحي أيف

 أل اجلدستتة معتد قدتب التت ي لدوفتد أاتح حبيتث العائمتتة  ت تديل أيعتا
 معتتتتد أستتتت اب  يتتتتال أجتتتتل متتتت  اإختتتتةي  اجملدتتتتس أمعتتتتاء ن تتتتل يتتتتتكدم
 الفةميتة اهليئتات رؤستاء أيف  اجملدتس رئتيس ستجل، يفأخت ا  . (89)اجلدسة
، لدمةاستتتتتتتم يفمةامتتتتتتاة، مث (90)ممدهتتتتتتتم  عتتتتتتدمي موتتتتتتتد لدمجدتتتتتتس التا  تتتتتتة

 . (91)اجملدس أمعاء ميثدول ال ي  املستوى الةفي ي املسؤيفلني
مةت التعةية م  حدعة ال مل السووية احلااية مرةة ألمعتاء  

 ،2013اجملدتتتتتس املوتد تتتتتني حتتتتتديثا ، املوظمتتتتتة يف  رتتتتتةي  الثتتتتتام/نوفمرب 
 يف ستتاات التتيت األختت ة الستتووات يف املتدتت ة اخل تتوات متت  جممومتتة

__________ 

اء اجملدتس  ثتل ستت موتاقق خمتدفتة يفذتي ستت ايفل مت  أمعت -يفنيوزيدوتدا 
(. يفيف اجلدستتتة نفستتتها، أشتتتار 8، الصتتتفحة S/PV.7539متتت  ال تتتامل )انظتتتة 

رئتتتتيس اجملدتتتتس )مستتتت انيا( مىل أنتتتتت يف  دتتتتك املوانرتتتتة املفتوحتتتتة، خصصتتتتت 
ومتتتتتتات، انتتتتتتائق لد يتتتتتتا ت املرتتتتتترتكة التتتتتتيت  عتتتتتتدمها اجملم 10يفتتتتتتوق    متتتتتتا
انتتتتتائق لد يتتتتتا ت الوقويتتتتتة، انيعتتتتتتتال لد يتتتتتا ت الوقويتتتتتة التتتتتيت  كمتتتتتتل  3 يف

 (.26-25، الصفحتال S/PV.7539ال يا ت املررتكة )انظة 
 (86) S/2014/739  يفCorr.1 . 
  رتتتةي  األيفل/ 13امل عتتتواة يف  7533ستتت يل املثتتتال، يف اجلدستتتة مدتتتى  (87) 

،  كدتتم “املتتةأة يفالستتالم يفاألمتت ”يف مقتتار ال وتتد امل وتتول  2015أكتتتو ة 
ممثل مس انيا،  صفتت رئيس اجملدس،   د معدمي اإلحاقات، يفلك  ن تل 

 (. 17-15، الصفحات S/PV.7533مجيع أمعاء اجملدس اإخةي  )
)مستتتتت انيا،  8-7، الصتتتتتفحتال S/PV.7403انظتتتتتة، مدتتتتتى ستتتتت يل املثتتتتتال،  (88) 

  صفتها املعدم الةئيسي ملرةيفع نةار(. 
 4-3، الصتتتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.7125انظتتتتتتتتتتتتتتتة، مدتتتتتتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتتتتتت يل املثتتتتتتتتتتتتتتتال،  (89) 

  الةيفسي،  صفتت ال دد امل اار ابلدموة مىل معد اجلدسة(. )ا حتاا
 3-2، الصتتتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.7412انظتتتتتتتتتتتتتتتة، مدتتتتتتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتتتتتت يل املثتتتتتتتتتتتتتتتال،  (90) 

  صفتها رئيسة لدجوة(.  )مس انيا،
 17-15، الصتتتتتتتتتتتفحات S/PV.7466انظتتتتتتتتتتتة، مدتتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتت يل املثتتتتتتتتتتتال،  (91) 

 ميثدها  ئب يفزية اخلارجية(.  )مس انيا،
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، املثتتال ستت يل ف دتتى. كفاءهتتتا يفزاياة اجملدتتس أممتتال  كتتاليف خفتتض
 ا متترتات متتدم أيف الصتتامتة املوافعتتة مجتتةاء يففتتق العتتةارات اختتتاذ  فعتتل
 معارنتتتتتتة يفالصتتتتتتحفية الةائستتتتتتية ال يتتتتتتا ت ممتتتتتتداا األستتتتتتهل متتتتتت  أصتتتتتت ح
، يفال  ثتات، اجلان يتة الةمسيتة غت  املرتايفرات استددام يفأسهم. ابملاضي
 ختفتتتتتيض يف املعتتتتتة ختتتتتارأ الةمسيتتتتتة غتتتتت  اجلدستتتتتات متتتتت  أختتتتتةى يفأنتتتتتواع

 يفشتتكدت. اجملدتتس أمعتتاء  تتني متتا يف احلتتوار مدتتى يفشتتجع، التكتتاليف
 اجلم تة أايم أغدب يف ذيئتت  كامل اجملدس جدسات معد مدم ممارسة
 اجتمامتات جل تل قةيعتة يفكت لك، التكتاليف خفتض  تدا   مت   تد  ا  

 مدتتتى ال متتتل مدتتتى اجملدتتتس رؤستتتاء يفُشتتتجع. موتظمتتتة الفةميتتتة اهليئتتتات
 ال متتتتل  كتتتتاليف متتتت  احلتتتتد أجتتتتل متتتت  ا ثوتتتتني أايم التصتتتتويت  فتتتتااي
 استتتتددام يفأاتح. األستت وع هنايتتة م تتالت ختتالل لدمتتوظفني اإلضتتايف

 معتدمي ستفة  كتاليف يفاستع ن تاق مدتى ابلفيتديو التتدايفل  كوولوجيا
 أكتتتتتتترب يفميتتتتتتتا   األمعتتتتتتتاء مم تتتتتتتاء يف يفأستتتتتتتهم، اإلمالميتتتتتتتة اإلحاقتتتتتتتات

 مقار يف امل عواة 7539 اجلدسة يفيف. (92)الوانع أرت مدى ابلديوامية
، “(S/2010/507) األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة  وفيتتت ” امل وتتتول ال وتتتد
  ف اليتتتتتتة اممتتتتتت ال امتتتتتتة األمانتتتتتة أل مىل ال تتتتتام األمتتتتتتني  ئتتتتتب أشتتتتتار

 اإمتتتت  التتتتتدايفل قةيتتتتق متتتت  اإلمالميتتتتة اإلحاقتتتتات لرت يتتتتب معرتحتتتتات
 مدا أل يفمىل، ال امل أفاء مجيع يف املتحدة األمم مكا ب م  ابلفيديو
 2009 متتام يف يفاحتتدة ممديتتة متت  زاا نتتد ابلفيتتديو التتتدايفل ممديتتات

 يفيفاصتتتتتتتتتتل .(93)2014 متتتتتتتتتتام يف 101 مث، 2013 متتتتتتتتتتام يف 41 مىل
، 2015 متام يف يفاستع ن تاق مدى ابلفيديو التدايفل استددام اجملدس
 .الةا ع( الركل )انظة 85 مىل احلا ت مدا يفيفصل

__________ 

 (92) S/2014/213 25، الصفحة . 
 (93) S/PV.7539 3، الصفحة . 
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 االشرتاك يف أعمال اجمللس -سابعا 
 مالحظة 
يتوتتتتتتايفل العستتتتتتم الستتتتتتا ع ممارستتتتتتة اجملدتتتتتتس فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق  توجيتتتتتتت  

التتتتتدموات مىل التتتتتديفل غتتتتت  األمعتتتتتاء يف اجملدتتتتتس لالشتتتتترتاك يف جدستتتتتا ت. 
 39 يف 37املتحتدة يفاملتتاااتل مت  ميثتاق األمتم  32 يف 31يفحتتدا املتاااتل 

م  الوظتام التداخدي املؤنتت الظتةيفف التيت ميكت  فيهتا  وجيتت التدموات مىل 
التديفل غت  األمعتتاء يف اجملدتس لالشترتاك يف جدستتا ت، ايفل أل يكتول هلتتا 

 حق التصويت، مذا نةر اجملدس ذلك. 

 ]م  امليثاق  31املااة  
 أمعتتاء غتت  متت  “املتحتتدة األمتتم” أمعتتاء متت  معتتو لكتتل 

   تتةت مستتالة أيتتة موانرتتة يف  صتتويت  تتديفل يرتترتك أل األمتت  جمدتتس
 هبتتتا  تتتتاثة ال عتتتو ذتتت ا مصتتتاخم أل اجملدتتتس رأى مذا األمتتت  جمدتتتس مدتتتى
 .خاص  وجت
 

1 

11 

31 

44 
41 

101 

85 

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2014/213
https://undocs.org/ar/S/PV.7539


النظام الداخلي املؤقت والتطورات اإلجرائية ذات الصلة -اجلزء الثاين    

 

17-03714 164 

 

 ]م  امليثاق  32املااة  
 يف   عتتتو لتتتيس “املتحتتتدة األمتتتم” أمعتتتاء متتت  معتتتو كتتتل 

 كتتال مذا “املتحتدة األمتم” يف معتوا   ليستتت ايفلتة يفأيتة، األمت  جمدتس
 مىل يتتتتدمى ل حثتتتتت األمتتتت  جمدتتتتس مدتتتتى م تتتتةيفت نتتتتلاع يف قةفتتتتا   أيهمتتتتا

 يف حتتق لتتت يكتتول أل ايفل الوتتلاع هبتت ا املت دعتتة املوانرتتات يف ا شتترتاك
  شتتترتاك ماالتتتة يةاذتتتا التتتيت الرتتتةيفط األمتتت  جمدتتتس يفيعتتتع. التصتتتويت

 .“املتحدة األمم” أمعاء م  ليست اليت الديفلة
 

 ]م  الوظام الداخدي املؤنت  37املااة  
 جمدتتتس يف معتتتوا ليستتتت املتحتتتدة األمتتتم يف معتتتو ايفلتتتة أيتتتة 

، ا شترتاك مىل، اجملدتس يتد ه نةار مدى  واء،  دمى أل ميك ، األم 
 متتز األمتت  جمدتتس مدتتى  ُ تتةت مستتالة أيتتة موانرتتة يف،  صتتويت ايفل
، خاص  ركل متاثةة ال عو الديفلة  دك مصاخم أل األم  جمدس رأى
 يففعا ما مسالة مىل األم  جمدس األمعاء الديفل محدى ن هت مز أيف

 .امليثاق م  (1) يفالثالثني اخلامسة لدمااة
 

 ]م  الوظام الداخدي املؤنت  39املااة  
يتتتتدمو أمعتتتتاء األمانتتتتة ال امتتتتة أيف غتتتت ذم متتتت  جملدتتتتس األمتتتت  أل  

 عتدمي  األشداص ال ي  ي تتربذم متؤذدني لت لك مىل  ليفيتده ابمل دومتات أيف
 املسامدات األخةى يف اراسة املسائل الداخدية يف اختصاصت.

ختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتت ةات، يفاصتتتتتل اجملدتتتتس امتتتتتوة  
التةئيس التدموات الديفل غ  األمعتاء فيتت لالشترتاك يف جدستا ت. يفيفجتت 

األحكتتتتتتتتتتتتتتتتام ”يف  دايتتتتتتتتتتتتتتتة اجلدستتتتتتتتتتتتتتتات أيف أثواءذتتتتتتتتتتتتتتتا ممتتتتتتتتتتتتتتتا مبوجتتتتتتتتتتتتتتتب 
،   يوهتتتتتتتا متتتتتتتااة مىل صتتتتتتتةاة مشتتتتتتتارة ايفل امليثتتتتتتتاق متتتتتتت  “الصتتتتتتتدة ذات
 املؤنتتتتتت التتتتتداخدي الوظتتتتتام متتتتت  39 املتتتتتااة أيف 37 املتتتتتااة مبوجتتتتتب أيف

 األمعتتتتتاء التتتتتديفل مىل التتتتتدموات  وجيتتتتتت حتديتتتتتدا   يفاستتتتتتمة. لدمجدتتتتتس
 مىل 39 املتااة مبوجتب التدموات يُفجهتت حتني يف، 37 املتااة مبوجتب
 أجهتتتتلة أيف، األمتتتت  جملدتتتتس الفةميتتتة األجهتتتتلة أيف، ال امتتتتة األمانتتتتة ممثدتتتي
، يف ةاجمهتتتتا يفصتتتتواايعها املتدصصتتتتة يفيفكا هتتتتتا األختتتتةى املتحتتتتدة األمتتتتم

 متتتتتتدموي  أيف، األختتتتتتةى الديفليتتتتتتة يفاحلكوميتتتتتتة اإلنديميتتتتتتة املوظمتتتتتتات أيف
 .احلكومية غ  املوظمات ممثدو فيهم مب ، آخةي 

تتتتت أل أمعتتتتاء ايفل يفقد تتتتت   يف لالشتتتترتاك التتتتدموة مليهتتتتا ُ وج 
 ذتت ه  صتتدر مل لكتت ، اجملدتتس رئتتيس مىل يفج هتهتتا رستتائل يف اجلدستتات
 .اجملدس يفاثئق م   وصفها األحوال م ظم يف الةسائل

  يفذتتتتتتتتتي، فةميتتتتتتتتتة أنستتتتتتتتتام أر  تتتتتتتتتة مىل العستتتتتتتتتم ذتتتتتتتتت ا يفيوعستتتتتتتتتم 
 املوجهة الدموات - ابء و37 املااة مبوجب املوجهة الدموات - ألف

 مبوجتتتب صتتتةاحة املوجهتتتة غتتت  التتتدموات - جتتتيم و39 املتتتااة مبوجتتتب
 . اب شرتاك املت دعة املوانرات - اال و39 املااة أيف 37 املااة
 
]مرن النظرام   37الدعوات املوجهرة مبوجرب املرادة  - ألف

  الداخلي املؤقتد
يففعا  لدمواا ذات الصتدة مت  امليثتاق يفالوظتام التداخدي املؤنتت،  

  ، ميكتتتتت  لدتتتتتديفل كافتتتتتة، ستتتتتواء أكانتتتتتت أمعتتتتتاء يف األمتتتتتم املتحتتتتتدة أم
 لديفلةا مصاخم كانت )أ( مز اجملدس جدسات يف لالشرتاك  دمى أل

 م  37 يفاملااة امليثاق م  31 )املااة“ خاص  ركل متاثةة” ال عو
 غتت  الديفلتتة أيف ال عتتو الديفلتتة كانتتت )ب( املؤنتتت(و التتداخدي الوظتتام
 امليثتتاق(و متت  32 )املتتااة اجملدتتس مدتتى م تتةيفت نتتلاع يف قةفتتا   ال عتتو
 (1) 35 لدمتااة يففعا   ما مسالة مىل اجملدس ال عو الديفلة ن هت )أ(
 . (94)املؤنت( الداخدي الوظام م  37 )املااة امليثاق م 

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، مل ي تةأ أي  غيت  مدتى اإلجتةاء  
ت تتتتتع يف  وجيتتتتتت التتتتتدموات مىل التتتتتديفل األمعتتتتتاء لالشتتتتترتاك يف أممتتتتتال امل

اجملدتتتتتتس. يفمدتتتتتتى الوحتتتتتتو التتتتتتوارا يف العستتتتتتم الستتتتتتااس أمتتتتتتاله ) صتتتتتتةيف 
 2015 رتتتتةي  األيفل/أكتتتتتو ة  30األممتتتتال(، أاىل رئتتتتيس اجملدتتتتس يف 

  يتال ابستم اجملدتس رحتب فيتت ابل يتا ت املرترتكة ألمعتاء جمدتس األمت  
. يفاستتتتتتمةت التتتتتديفل األمعتتتتتاء املتتتتتدموة (95)يفالتتتتتديفل األمعتتتتتاء األختتتتتةى

يف ا  اع املمارسة السا عة املتمثدة يف التحتد  أحيتا    37مبوجب املااة 
 صتتفات أختتةى، مدتتى ستت يل املثتتال  عتتدمي ال يتتا ت املرتترتكة املتتدىل هبتتا 

 . (96)ابسم املوظمات اإلنديمية أيف الديفلية أيف جممومات الديفل
__________ 

لالقالع مدى مليد م  امل دومات، انظتة اجلتلء الستااس، العستم األيفل،  (94) 
 . “محالة الولامات أيف احلا ت مىل جمدس األم ”فيما يت دق  ت 

 (95) S/PRST/2015/19 .الفعةة الثالثة ، 
نيستتتتتتتال/أ ةيل  29امل عتتتتتتواة يف  7164 مدتتتتتتى ستتتتتت يل املثتتتتتتتال، يف اجلدستتتتتتة (96) 

، ابلويا تة مت  موظمتة 37،  كدتم ممثتل غيويتا، املتدمو مبوجتب املتااة 2014
 7228(. يفيف اجلدستتتتتة 86، الصتتتتتفحة S/PV.7164الت تتتتتايفل اإلستتتتتالمي )

ة مبوجتتتب ، حتتتتد  ممثتتتل مصتتتة، املتتتدمو 2014 وز/يوليتتتت  28امل عتتتواة يف 
(. 71، الصتتتتتفحة S/PV.7228، ابستتتتتم حةكتتتتتة متتتتتدم ا فيتتتتتاز )37املتتتتتااة 

، 2015 رتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتو ة  20امل عتتتتتتتواة يف  7539اجلدستتتتتتتة  يفيف
، ابلويا تتة متت  جلوتتة  وتتاء 37حتتتد  ممثتتل الستتويد، املتتدموة مبوجتتب املتتااة 

دتتتدال الرتتتمال األيفريف ، يفحتتتتد  ممثتتتل سويستتتةا، الستتتالم يفابلويا تتتة متتت   
أيعا، ابلويا تة مت  جممومتة املستاءلة يفا  ستاق  37املدمو مبوجب املااة 

 (. 31-29، الصفحات S/PV.7539يفالرفافية )

https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/19
https://undocs.org/ar/S/PV.7164
https://undocs.org/ar/S/PV.7228
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
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 ياتخرررررذ مل أو رافضرررررت الررررريت الررررردعوات توجيررررره طلبرررررات 
 بشأهنا إجراء

 ُمتتتتتةت أل اب ستتتتتت ةات املرتتتتتمولة الفتتتتترتة ختتتتتالل اتتتتتد  مل 
 لدمجدتتتتتتس جدستتتتتتة يف ا شتتتتتترتاك األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل متتتتتت  ايفلتتتتتتة قدتتتتتتبُ 

  .مامة جدسة يف رُفض أيف مديت لدتصويت
 
]مرن النظرام  39املرادة الدعوات املوجهرة مبوجرب  - ابء

  الداخلي املؤقتد
 امتتوة ميكتت ، املؤنتتت التتداخدي الوظتتام متت  39 لدمتتااة يففعتتا   
 اجملدتتتتتتس لتليفيتتتتتتد األشتتتتتتداص متتتتتت  غتتتتتت ذم أيف ال امتتتتتتة األمانتتتتتتة أمعتتتتتتاء

 الداخدتتة املستتائل اراستتة يف األختتةى املستتامدات  عتتدمي أيف ابمل دومتتات
 .اختصاصت يف

تتتت التتتدموة  كتتت  مل، الستتتا عة ابملمارستتتة يفممتتتال   ممثدتتتي مىل  وج 
 كال مذا م ، استثوائي أساس مدى 39 املااة مبوجب األمعاء الديفل

 املثتال ست يل مدى يكونوا كال ايفهلمو  ثيل صفة غ   صفة اشرتاكهم
 املدصصتتة الع ةيتتة الترتتكيالت محتتدى أيف الستتالم  وتتاء لدجوتتة رؤستتاء
 . (97)هلا التا  ة
 

 النظرررررام ]مرررررن 39 املرررررادة مبوجرررررب املوجهرررررة الررررردعوات 
 املؤقتد الداخلي

جتتتتتةى  وجيتتتتتت متتتتتا جممومتتتتتت ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات،  
 2014امتتتتتوة يف متتتتتام  287، موهتتتتتا 39امتتتتتوة مبوجتتتتتب املتتتتتااة  585

 )انظة الركل اخلامس(. 2015اموة يف مام  298 يف
__________ 

 آذار/متتتتتتارس 19امل عتتتتتتواة يف  7143مدتتتتتتى ستتتتتت يل املثتتتتتتال، يف اجلدستتتتتتة  (97) 
، يُفجهتتتتتت التتتتتدموة مىل ممثتتتتتل الربازيتتتتتل رئتتتتتيس جلوتتتتتة  وتتتتتاء الستتتتتالم 2014

 (. 2، الصفحة S/PV.7143) 39مبوجب املااة 
 

 اخلامس الركل  
 2015-2011، املؤقتد الداخلي النظام ]من 39 املادة مبوجب املوجهة الدعوات  
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الكيتا ت  مىل األشتداص أيف 39املتااة  وجت الدموات مبوجتب  
متتتتتتت  الفئتتتتتتتات اخلمتتتتتتتتس التاليتتتتتتتة: )أ( األمانتتتتتتتة ال امتتتتتتتتة يفاهليئتتتتتتتات الفةميتتتتتتتتة 

و )ب( أجهتتتتلة األمتتتتم املتحتتتتدة األختتتتةى أيف ذيئاهتتتتتا الفةميتتتتة (98)لدمجدتتتتس
و )أ( املوظمتتات اإلنديميتتة يفغ ذتتا متت  املوظمتتات احلكوميتتة (99)يفكالتهتتا أيف

و )ه( األشتتتتتتتتداص التتتتتتتتت ي  (101)و )ا( أشتتتتتتتتداص آختتتتتتتتتةيفل(100)الديفليتتتتتتتتة
__________ 

كتتانول الثام/يوتتاية   6امل عتتواة يف  7092مدتتى ستت يل املثتتال، يف اجلدستتة  (98) 
، يفجهتتتتتت التتتتتدموة مىل يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام لدرتتتتتؤيفل السياستتتتتية 2014

 كتتانول الثتتام/  13امل عتتواة يف  7094و يفيف اجلدستتة 39مبوجتتب املتتااة 
مىل املمثتتتتل اخلتتتتاص  39، يفجهتتتتت التتتتدموة مبوجتتتتب املتتتتااة 2014يوتتتتاية 

لامتتتني ال تتتام جلمهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفرئتتتيس   ثتتتة موظمتتتة األمتتتم 
  عةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية.املتحدة لتحعيق ا ست

آذار/متتتتتتتارس  6امل عتتتتتتتواة يف  7128مدتتتتتتتى ستتتتتتت يل املثتتتتتتتال، يف اجلدستتتتتتتة  (99) 
، يفجهتتتتت التتتتدموة مىل مفتتتتوت األمتتتتم املتحتتتتدة الستتتتامي لرتتتتؤيفل 2014

امل عتتتتتتتتتتتتواة يف  7129و يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتة 39الالجئتتتتتتتتتتتني مبوجتتتتتتتتتتتتب املتتتتتتتتتتتتااة 
ي ملوظمتتتتتة ، يفجهتتتتتت التتتتتدموة مىل املتتتتتدية التوفيتتتتت 2014آذار/متتتتتارس  7

  .39األمم املتحدة لد فولة مبوجب املااة 
آذار/متتتتتتارس  17امل عتتتتتتواة يف  7139مدتتتتتتى ستتتتتت يل املثتتتتتتال، يف اجلدستتتتتتة  (100)

، يفجهتتتتت التتتتدموة مىل رئتتتتيس يففتتتتد ا حتتتتتاا األيفريف  لتتتتدى األمتتتتم 2014
امل عتتتتتتتتتتتتتواة يف  7160و يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتتة 39املتحتتتتتتتتتتتتتدة مبوجتتتتتتتتتتتتتب املتتتتتتتتتتتتتااة 

مىل املةانتتتب التتتدائم لالحتتتتتاا  ، يفجهتتتت التتتدموة2014نيستتتال/أ ةيل  25
  .39األفةيعي لدى األمم املتحدة مبوجب املااة 

آب/أغستتت س  19امل عتتتواة يف  7244مدتتتى ستتت يل املثتتتال، يف اجلدستتتة  (101)
، يفجهتتت التتدموة مىل املتتدية يفالرتتةيك املؤستتس ملكتتتب ا  صتتال 2014

و 39)يفذتتتتتتتتي موظمتتتتتتتتة غتتتتتتتت  حكوميتتتتتتتتة يف أفغانستتتتتتتتتال( مبوجتتتتتتتتب املتتتتتتتتااة 

يرتتتتغدول مواصتتتتب ُميوتتتتوا فيهتتتتا  صتتتتورة مرتتتترتكة متتتت  ن تتتتل األمتتتتم املتحتتتتدة 
)انظتتتتة الرتتتتكل الستتتتااس لالقتتتتالع مدتتتتى  وزيتتتتع  (102)يفا حتتتتتاا األفةيعتتتتي

 (.2015يف  2014يف مامي  39الدموات املوجهة مبوجب املااة 
 مبوجتتتتتب املوجهتتتتتة التتتتتدموات متتتتتدا  لايتتتتتد، 2014 متتتتتام يفيف 

 مىل 2013 مام يف 125 م ، مدحوظا    لايدا   )أ( الفئة م  39 املااة
 متتت  )أ( الفئتتتة متتت  املوجهتتتة التتتدموات متتتدا ايفتتتض حتتتني يف، 190
 متتت  املوجهتتتة التتتدموات متتتدا يفايفتتتض، 65 مىل 2013 متتتام يف 69
 معارنة، 2015 مام يفيف. 12 مىل 2013 مام يف 16 م  )ا( الفئة

 )أ( الفئتتتتتتة متتتتتت  املوجهتتتتتتة التتتتتتدموات متتتتتتدا ايفتتتتتتض، الستتتتتتا عة ابلستتتتتتوة
 ار فع )ا( يف )أ( الفئتني م  املوجهة الدموات مدا لك ، 183 مىل
 يُفجهتت، ا ستت ةات نيد الفرتة يفخالل. التوايل مدى، 25 يف 72 مىل

 األمانتتتتتة ممثدتتتتي مىل األحيتتتتال أغدتتتتب يف 39 املتتتتااة مبوجتتتتب التتتتدموات
 .األم  جملدس التا  ة الفةمية يفاهليئات املتحدة لامم ال امة

__________ 

، يفجهتتتتتتتتت 2014أيدول/ستتتتتتتت تمرب  8امل عتتتتتتتتواة يف  7259اجلدستتتتتتتتة  يفيف
التدموة مىل محتدى الواجيتتات مت  الوتلاع يف مجهوريتتة الكونغتو الدميعةاقيتتة 

  .39مبوجب املااة 
آب/أغستتتتت س  5امل عتتتتتواة يف  7233مدتتتتتى ستتتتت يل املثتتتتتال، يف اجلدستتتتتة  (102)

يعتي ، يفجهت الدموة مىل املمثل اخلاص املررتك  ني ا حتاا األفة 2014
يفاألمتم املتحتدة امل تتي  تدارفور يفرئتتيس ال مديتة املدتد تتة لالحتتاا األفةيعتتي 

 .39يفاألمم املتحدة يف اارفور مبوجب املااة 

 
 السااس الركل
 2015-2014، الفئة حسب موزعني، 39 املادة مبوجب املدعوون
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e. Joint appointments by the United
Nations and the African Union

d. Other persons

c. Regional and other intergovernmental
organizations

b. United Nations organs, subsidiary bodies
or agencies

a. United Nations Secretariat and Security
Council subsidiary bodies

األفةيعي يفا حتاا املتحدة األمم  ني املررتكة الت ييوات( ه)

آخةيفل أشداص( ا)

 
األخةى الديفلية احلكومية يفاملوظمات اإلنديمية املوظمات (أ)

يفكا هتا أيف الفةمية ذيئاهتا أيف املتحدة األمم أجهلة( ب) 

األم  جملدس التا  ة الفةمية يفاهليئات املتحدة لامم ال امة األمانة( أ)
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 التدايفل ابلفيديو 
 التدايفل  عوية استددام استمة، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 التتتدايفل  عويتتة استتتددام ممومتتا   يفجتتةى. اجملدتتس جدستتات يف ابلفيتتديو
 متتت  يفغتتت ذم ال تتتام األمتتتني ممثدتتتي متتت  املعدمتتتة اإلحاقتتتات يف ابلفيتتتديو
 الرتتتتتكل يف امل تتتتتني الوحتتتتتو يفمدتتتتتى (103)امليتتتتتدال يف ال تتتتتامدني املتتتتتوظفني

__________ 

 كتتتتانول الثتتتتام/  13امل عتتتواة يف  7094مدتتتى ستتتت يل املثتتتال، يف اجلدستتتتة  (103)
،  رتتتتتال احلالتتتتتة املت دعتتتتتة جبمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة، 2014يوتتتتتاية 

 وثة اخلاصة لامتني ال تام ملو عتة ال حت ات الكتربى يف أفةيعيتا ندمت امل 
(. يفيف اجلدستتتتتتة S/PV.7094محاقتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتس متتتتتت  كيوراستتتتتتا )انظتتتتتتة 

،  رتتال محايتتة املتتدنيني يف 2014شتت اط/فرباية  12امل عتتواة يف  7109
األمتتتتم املتحتتتتدة الستتتتامية حلعتتتتوق الوتتتتلاع املستتتتدح، نتتتتدم كتتتتل متتتت  مفوضتتتتة 

اإلنستال يفاملتدية ال تام لدجوتة الديفليتة لدصتديب األمحتة محاقتة مىل اجملدتس 
 (. S/PV.7109م  جويف )انظة 

 يف ابلفيتتتتتتديو التتتتتتتدايفل قةيتتتتتتق متتتتتت  محاقتتتتتتات اجملدتتتتتتس  دعتتتتتتى، الةا تتتتتتع
 2014 متتتتتتتتتام يف متتتتتتتتتةة 101 جممومتتتتتتتتتت مبتتتتتتتتتا يفاملرتتتتتتتتتايفرات اجلدستتتتتتتتتات

 .2015 مام يف مةة 85 يف
 
 37الدعوات غري املوجهرة صرراحة مبوجرب املرادة  - جيم

  ]من النظام الداخلي املؤقتد 39أو املادة  
خالل الفرتة نيد ا ستت ةات، يفجتت اجملدتس متدة امتوات ايفل  

 (. 9)انظة اجلديفل  39 يف 37اإلشارة صةاحة مىل أي م  املاا ني 
 فدستت ني يفايفلتة الةستتويل الكةستي ممثدتتي مىل التدموة يفيُفجهتت 
 متتااة مىل اإلشتتارة ايفل، ريف يتتي  رتتكل اجملدتتس جدستتات يف لدمرتتاركة
 يفاملمارستتتتة املؤنتتتتت التتتتداخدي لدوظتتتتام يففعتتتتا” م تتتتارة ميتتتتةاا يفمتتتتع حمتتتتداة
 “.الرال ذ ا يف املت  ة السا عة

 
 9 اجلديفل
 2015-2014، 39 املادة أو 37 املادة مبوجب صراحة املوجهة غري الدعوات

 ال ود يفاترخيها اجلدسة حمعة املدمو
 يف  ليلذتا العانول سيااة شال ممالء 2014 ش اط/فرباية S/PV.7113 ،19 فدس ني ايفلة   

 الديفليني يفاألم  السدم صول أثواء
 S/PV.7151 ،31 األمتتتت  جمدتتتتس رئتتتتيس متتتت كةة  وفيتتتت  2014 آذار/مارس 

(S/2010/507) 
 S/PV.7164 ،29  2014نيستتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل ،S/PV.7220 ،18  2014 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،

S/PV.7222 ،22  2014 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،S/PV.7232 ،31  2014 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،
S/PV.7281 ،21  2014 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة ،S/PV.7354 ،30   كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول

، S/PV.7430، 2015كتتانول الثام/يوتتاية  S/PV.7360 ،15، 2014األيفل/ايستتمرب 
، S/PV.7536، 2015 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتت  S/PV.7490 ،23، 2015نيستتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  21
 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  S/PV.7540 ،22، 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  16

 يف مبتتتتا، األيفستتتتط الرتتتتةق يف احلالتتتتة
 فدس ني نعية ذلك

 S/PV.7414 ،25 2015 آذار/مارس ،S/PV.7466 ،18 املسدح يفالولاع األقفال 2015 حليةال/يونيت 
، 2014آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  S/PV.7151 ،31، 2014شتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  S/PV.7122 ،27 الةسويل الكةسي

S/PV.7189 ،29  2014أاير/مايو ،S/PV.7539 ،20  2015 رةي  األيفل/أكتو ة 

 األمتتتت  جمدتتتتس رئتتتتيس متتتت كةة  وفيتتتت 
(S/2010/507) 

 S/PV.7281 ،21  2014 األيفل/أكتتتتتتو ة  رتتتتتةي ،S/PV.7430 ،21 نيستتتتتال/أ ةيل 
2015 ،S/PV.7490 ،23 2015  وز/يوليتتتتتتت ،S/PV.7540 ،22  األيفل/  رتتتتتتةي 
 2015 أكتو ة

 يف مبتتتتا، األيفستتتتط الرتتتتةق يف احلالتتتتة
 فدس ني نعية ذلك

 S/PV.7374 ،30 املسدح الولاع يف املدنيني محاية و2013 الثام/يواية كانول 
 S/PV.7414 ،25 2015 آذار/مارس ،S/PV.7466 ،18 املسدح يفالولاع األقفال 2015 حليةال/يونيت 
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 ال ود يفاترخيها اجلدسة حمعة املدمو
    S/PV.7428 ،15 يفاألم  يفالسالم املةأة 2015 نيسال/أ ةيل 
 S/PV.7432 ،23  2015نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل ،S/PV.7499 ،30  2015 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،

S/PV.7527 ،30  2015أيدول/س تمرب ،S/PV.7561 ،17  2015 رةي  الثام/نوفمرب 

 الديفليني يفاألم  السالم صول

  
 يف اجتماعات اجمللس  املناقشات املتعلقة ابالشرتاك - دال

 ايفل ُاميتتتتتتتتتت موتتتتتتتتتدما، ا ستتتتتتتتتت ةات نيتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتترتة ختتتتتتتتتالل 
 أمعتتاء كتتال،  جدستتا ت محتتدى يف املرتتاركة مىل اجملدتتس يف أمعتتاء غتت 

 مبوجتتب املتتدموة األمعتتاء التتديفل ن تتل، مامتتة  صتتفة، يتكدمتتول اجملدتتس
  وجتتتت مل التتت ي  أيفلئتتتك يفن تتتل املؤنتتتت التتتداخدي الوظتتتام متتت  37 املتتتااة
، التتتداخدي الوظتتتام متتتواا متتت  متتتااة أي مقتتتار يف صتتتةاحة   التتتدموة ملتتتيهم
 م ويتتتتة ألقتتتتةاف الكدمتتتتة فيهتتتتا أم يتتتتت التتتتيت املواستتتت ات   تتتتض يف م 

 .(104)اجملدس أمعاء ن ل   يا هتم ليدلوا الوظة نيد ابملسالة م اشةة  
  رتتتتتال موانرتتتتتات جتتتتتةت، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة يفختتتتالل 
 ستتتت يل ف دتتتتى. 39 املتتتتااة يف/أيف 37 املتتتتااة مبوجتتتتب املتتتتدموي  مرتتتاركة
 2014 آب/أغستتتت س 27 يف امل عتتتتواة، 7251 اجلدستتتتة يف، املثتتتتال
 متت ، 37 لدمتااة يففعتتا املتدمو، لي يتتا ممثتل ستتال، لي يتا يف احلالتتة  رتال

 أبكمدهتتتا اجلدستتتة يف املرتتتاركة مىل الديتتت  الوفتتتد امتتتوة متتتدم يف الستتت ب
 اجلدستة يفيف. (105)العتةار اختاذ ةةي كال حني العامة يف م عائت يفمدم

 املت دعتتة احلالتتة  رتتال 2015 نيستتال/أ ةيل 28 يف امل عتتواة، 7435
__________ 

آذار/متتتتتتارس  1، امل عتتتتتتواة يف 7124مدتتتتتتى ستتتتتت يل املثتتتتتتال، يف اجلدستتتتتتة  (104)
شتتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة ” وتتتتتتتول ، يف مقتتتتتتتار ال وتتتتتتتد امل2014
موج هة مىل رئيسة جمدس األمت  مت  املمثتل التدائم أليفكةانيتا لتدى  2014

،  كدتتم ممثتتل أيفكةانيتتا   تتد  ئتتب األمتتني “(S/2014/136األمتتم املتحتتدة )
(. 4يف  3، الصتتتتفحتال S/PV.7124ال تتتام يفلكتتتت  ن تتتتل أمعتتتاء اجملدتتتتس )

، 2014كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   18امل عتتتتتواة يف  ،7347يفيف اجلدستتتتتة 
 كدتتتم ممثتتتل أفغانستتتتال   تتتد املمثتتتل اخلتتتاص  ، رتتتال احلالتتتة يف أفغانستتتتال

نستتال لامني ال تام يفرئتيس   ثتة األمتم املتحتدة لتعتدمي املستامدة مىل أفغا
يف  تتد املتتدية التوفيتت ي ملكتتتب األمتتتم املتحتتدة امل تتي ابملدتتدرات يفاجلةميتتتة 

(. يفيف 10مىل  7، الصتتفحات S/PV.7347يفلكتت  ن تتل أمعتتاء اجملدتتس )
، يف 2015 رتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتو ة  22، امل عتتتتتتتواة يف 7540اجلدستتتتتتتة 

التتتتة يف الرتتتتتةق األيفستتتتط، مبتتتتتا يف ذلتتتتك نعتتتتتية احل”مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتتول 
،  كدتتتتم كتتتتل متتتت  املةانتتتتب التتتتدائم متتتت  ايفلتتتتة فدستتتت ني يفممثتتتتل “فدستتتت ني

مستتتتةائيل   تتتتد  ئتتتتب األمتتتتني ال تتتتام يفلكتتتت  ن تتتتل أمعتتتتاء اجملدتتتتس يفالتتتتديفل 
، S/PV.7540) 37األمعتتتتتتتتتتتتتاء األختتتتتتتتتتتتتةى املتتتتتتتتتتتتتدموة مبوجتتتتتتتتتتتتتب املتتتتتتتتتتتتتااة 

 (.12مىل  5 حاتالصف
(105) S/PV.7251 5، الصفحة. 

 أستتفت متت  ال وليفاريتتة فوتتليفيال مجهوريتتة ممثتتل أمتتةب، الغة يتتة ابلصتتحةاء
 جدستتتتة  ستتتت عها مل املوضتتتتوع ذتتتت ا  رتتتتال جتتتتةت التتتتيت املرتتتتايفرات ألل

 األفةيعتتي لالحتتتاا اخلتتاص امل  تتو  مرتتاركة ضتتمال فيهتتا ميكتت  مفتوحتتة
 األفةيعتي ا حتتاا  تت  عتدم ال ي ال دب ضوء يف، الغة ية الصحةاء مىل

  تتني التفتتايفت ممديتتة  تيستت ، املتحتتدة األمتتم جانتتب مىل، يعتتوم التت ي
 .(106)ال ةفني

 اجملدتتس يف األمعتاء غت  التديفل اشتترتاك مستالة نونرتت يفنتد 
 امل ويتتتتتة األمعتتتتتاء التتتتتديفل مرتتتتتاركة ستتتتتيما يف ، اجملدتتتتتس اجتمامتتتتات يف

 أثواء، اجملدس مدى امل ةيفضة ابحلا ت خاص  ركل املتاثةة أيف م اشةة  
 . (7 احلالة )انظة اجملدس ممل أساليب  رال ُمعدات موانرتني

 
 7 احلالة 
 (S/2010/507تنفيذ مذكرة من رئيس جملس األمن ) 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتتتتتتةي  23 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة، 7285 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة يف 
 جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة  وفيتتت ” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف 2014 أكتتتتو ة
 أنتت مفتااه رأي مت  املتكدمتني   تض أمتةب، “(S/2010/507) األم 
  ستتتمح التتتيت امليثتتتاق متتت  31 املتتتااة أبحكتتتام ا لتتتتلام لدمجدتتتس يو غتتتي
 أي  رتتتال املوانرتتتات يف ابملرتتتاركة اجملدتتتس يف معتتتو غتتت  قتتتةف ألي

 أل لدمجدتس يو غي أنت مىل الصني ممثل يفأشار. (107)مديت  ؤثة مسالة
 ستيما يف ، األمعتاء ممتوم ي تديها اليت لآلراء ا ذتمام م  مليدا يويل

 فعال، أنت مستونيا ممثل يفذكة. (108)أممالت جديفل يف املدرجة ال ددال
 ممديتتتة األمعتتتاء التتتديفل ممتتتوم مرتتتاركة  كتتتول أل يو غتتتي، ذلتتتك متتت 

 ألصتحاب يتتيح ممتا،  وفيت ه يفحتز نتةار أي موانرتة  داية م  مستمةة
 ممثتتل أمتتاا، يفابملثتتل. (109)العتتةار صتتوع يف اإلستتهام متت  املليتتد املصتتدحة
 يف أنتتتتوى صتتتتوت مم تتتتاء ضتتتتةيفرة  رتتتتال يففتتتتده مونتتتتف أتكيتتتتد أيفكةانيتتتا

__________ 

(106) S/PV.7435 6، الصفحة . 
(107) S/PV.7285 (Resumption 1) مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة ميتتتتتتتتتتتتتتتتتةال  26، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة(

 )اجللائة(.  45اإلسالمية ابسم حةكة مدم ا فياز(و يفالصفحة 
(108) S/PV.7285 13، الصفحة . 
(109) S/PV.7285 (Resumption 1) 22، الصفحة . 
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 املتحتتتدة األمتتتم يف األمعتتتاء لدتتتديفل اجملدتتتس يف العتتتةار صتتتوع ممديتتتات
 . (110)نةارا ت  وفي  يف م اشةة  صورة املراركة

  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 20، امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتواة يف 7539يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
يف مقتتتار ال وتتتد نفستتتتت، ذكتتتة ممتتتثال الربازيتتتل يفالستتتتواال أل  2015 أكتتتتو ة

التتتتديفل التتتتيت لتتتتديها مصتتتتدحة خاصتتتتة يف أي مستتتتالة موضتتتتومية نيتتتتد نظتتتتة 
__________ 

 . 47املةجع نفست، الصفحة  (110)

ستتتتيما ال دتتتتدال املدرجتتتتة يف جتتتتديفل أممتتتتال اجملدتتتتس يفال دتتتتدال  اجملدتتتتس، يف 
يف هلتتتتتتا ابملرتتتتتتاركة أل يُستتتتتتمح يو غتتتتتتي ، شتتتتتتةقة عتتتتتتوات يفأبفتتتتتتةاا املستتتتتتااة 
(111)املرايفرات

 . 
__________ 

(111) S/PV.7539 (Resumption 1) الربازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل(  20-18، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات(
 )السواال(.  37-36يفالصفحتال 

  
 والتصويت القرارات اختاذ - اثمنا

 مالحظة 
يرمل العسم الثام  ممارسات جمدس األم  فيمتا يت دتق ابختتاذ  

مت   40مت  امليثتاق، يفكت ا املتااة  27العةارات يفالتصويت. يف وظم املتااة 
الوظتتتتام التتتتداخدي املؤنتتتتت، التصتتتتويت يف اجملدتتتتس، يفذتتتتي  تتتتو  مدتتتتى أل 

ئيتة مبوافعتة  ست ة أمعتاء مت   تني  تد  العةارات املت دعة ابملسائل اإلجةا
معتتتوا. أمتتتا العتتتةارات  رتتتال مجيتتتع  15أمعتتتاء اجملدتتتس ال تتتال  متتتداذم 

املستتائل األختتةى فهتتي  ُتدتت  مبوافعتتة أصتتوات  ستت ة متت  أمعتتاء اجملدتتس 
 يكول م   يوها أصوات مجيع األمعاء الدائمني متفعة. 

 34 يفمتتتتتتت  32 يف 31 املتتتتتتتواا أيعتتتتتتتا العستتتتتتتم ذتتتتتتت ا يفيتوتتتتتتتايفل 
 األممتال  ستي   توظم التيت املؤنتت الداخدي الوظام م  38 يف 36 مىل
 يفا نرتاحتتات يفالت تتديالت العتتةارات مرتتاريع مدتتى التصتتويت ستتياق يف

 .املوضومية
 

 27املااة  
 األمتتتتتت  جمدتتتتتتس أمعتتتتتتاء متتتتتت  معتتتتتتو لكتتتتتتل يكتتتتتتول - 1 

 . يفاحد صوت
 اإلجةائيتتتة املستتائل يف األمتتت  جمدتتس نتتتةارات  صتتدر - 2 

 .أمعائت م   س ة مبوافعة
 األختتتةى املستتتائل يف األمتتت  جمدتتتس نتتتةارات  صتتتدر - 3 

 أصتتتوات  يوهتتتا متتت  يكتتتول أمعتتتائت متتت   ستتت ة أصتتتوات مبوافعتتتة كافتتتة
    يعتتتتا املتدتتتت ة العتتتتةارات يف أنتتتتت  رتتتتةط متفعتتتتةو التتتتدائمني األمعتتتتاء
 كتتال متت  ميتوتتع، 52 املتتااة متت  3 يفالفعتتةة، الستتااس الفصتتل ألحكتتام

 . التصويت م  الولاع يف قةفا  
 

 31املااة  
 مىل املوضتتتتتومية يفا نرتاحتتتتتات يفالت تتتتتديالت العتتتتتةارات مرتتتتتاريع  عتتتتتدم 

 . ال ااة يف مكتو ة املمثدني
 

 32 املااة 
 العتتتتتةارات يفمرتتتتتاريع الةئيستتتتتية لالنرتاحتتتتتات األستتتتت عية    تتتتى 
 . عدميها  ة يب حبسب

 مرةيفع م  أيف انرتاح م  أجلاء مدى مستعل  صويت يفةةي 
 صتتتتاحب ذلتتتتك مدتتتتى ي تتتترتت مل متتتتا ممثتتتتل أي قدتتتتب مدتتتتى  وتتتتاء نتتتتةار

 . العةار مرةيفع أيف ا نرتاح
 

 34 املااة 
 أحد يعرتحت نةار مرةيفع أيف انرتاح أي مدى لدتثوية ضةيفرة   
 . لدتصويت قةحت ن ل األم  جمدس يف املمثدني

 
 35 املااة 
 متتت  يفنتتتت أي يف نتتتةار مرتتتةيفع أيف انتتترتاح أي ستتتحب ميكتتت  
 .  صويت  رانت ةة مل اام ما األيفنات
 يف لدممثتتتل ةتتتوز، العتتتةار مرتتتةيفع أيف ا نتتترتاح مدتتتى ثتتتي يفمذا 

 ابمت تتتتاره لدتصتتتتويت قةحتتتت ي دتتتتب أل مديتتتت ثتتتت  التتت ي األمتتتت  جمدتتتس
 األستت عية يف احلتتق نفتتس مم ائتتت متتع ذتتو نتتةاره مرتتةيفع أيف ذتتو انرتاحتتت
 . يسح ت مل العةار مرةيفع أيف ا نرتاح صاحب أل لو لت يكول ال ي

 
 36 املااة 
، نتتتةار مرتتتةيفع أيف انتتترتاح مدتتتى أكثتتتة أيف   تتتديدني انتتترتاح موتتتد 

 جمدتتس يصتتوت، ال تتااة يفيف. مديهتتا التصتتويت  ة يتتب يف التتةئيس ي تتت

https://undocs.org/ar/S/PV.7539%20(Resumption%201)
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 ا نتتتترتاح متتتت  املعتتتتمول حيتتتتث متتتت  األ  تتتتد الت تتتتديل مدتتتتى أيف  األمتتتت 
 مجيع قةح يتم حز يفذك ا،   دا موت األنل الت ديل مدى مث، األصدي

 انرتاح ن  مىل يعيف الت ديل كال مذا يفلك  لدتصويتو الت ديالت
 ي تتتتتتتتتةح الت تتتتتتتتتديل ذلتتتتتتتتتك فتتتتتتتتتإل، موتتتتتتتتتت اتتتتتتتتت ف أيف نتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع أيف
 .لدتصويت أيف 
 

 38 املااة 
 لدمتتتتتااة يففعتتتتتا  تتتتتدمى املتحتتتتتدة األمتتتتتم يف معتتتتتو ايفلتتتتتة أليتتتتتة 
 ا شتترتاك مىل، امليثتتاق مت  يفالثالثتتني الثانيتتة لدمتااة    يعتتا أيف، الستا عة

. نتتتتةارات يفمرتتتتاريع انرتاحتتتتات  عتتتتدم أل، األمتتتت  جمدتتتتس موانرتتتتات يف
  وتاء م  لدتصتويت العتةارات يفمرتاريع ا نرتاحتات ذت ه قتةح ةوز يف 
 .األم  جمدس يف املمثدني أحد قدب مدى
 

 40 املااة 
 يف الصتدة ذات لدمتواا يففعتا األم  جمدس يف التصويت ةةي 

 .الديفلية ال دل حملكمة األساسي الوظام يفيف امليثاق
 نتتتتةارات - ألتتتتف فةميتتتتة: أنستتتتام مخستتتتة العستتتتم ذتتتت ا يفيعتتتتم 
 اختتتتاذ - جتتتيم و38 لدمتتتااة يففعتتتا نتتتةار مرتتتةيفع  عتتتدمي - ابء اجملدتتتسو

   صتتتتتتتتتويتو  تتتتتتتتتديفل العتتتتتتتتتةارات اختتتتتتتتتتاذ - اال ابلتصتتتتتتتتتويتو العتتتتتتتتتةارات
 . العةار اختاذ   مدية املت دعة املوانرات - ذاء

  رتتتكل 31 املتتتااة قُ عتتتت، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 حتتتتا ت ذوتتتتاك  كتتتت  يفمل. اجملدتتتتس معتتتتدذا التتتتيت اجلدستتتتات يف ريف يتتتتي

 نتةارات مرتاريع  عتدمي أيف، التصتويت   د ت   ديالت أيف  نرتاحات
  صتتتتويت إلجتتتتةاء قد تتتتات أيف، نتتتتةارات مرتتتتاريع ستتتتحب أيف، متوافستتتتة

 حتتا ت ذوتتاك  كتت  مل مث يفمتت  نتتةارو مرتتةيفع متت  أجتتلاء مدتتى مستتتعل
 .36 مىل 34 يفم  32 ابملواا فيها اُحت   
 
 قرارات اجمللس - ألف

 ختتتتتتتالل اجملدتتتتتتتس يفاصتتتتتتتل، ا ستتتتتتتت ةات نيتتتتتتتد الفتتتتتتترتة ختتتتتتتالل 
، التتتتةئيس متتتت  الصتتتتاارة ال يتتتتا ت يفامتمتتتتاا العتتتتةارات اختتتتتاذ اجتماما تتتتت
 شتكل أيعتا اجملدتس نتةارات يفاخَت ت. اإلجةائية العةارات مىل ابإلضافة
 فيمتتا م  اجلدستتات يف   تمتتد  كتت  مل التتةئيس متت  رستتائل أيف متت كةات

 .(112)اجملدس يفاثئق م   وصفت م ظمها صدر يفند، ندر
 

 الةائسية يفال يا ت العةارات مدا 
 جممومت ما اجملدس اخت ، ا ست ةات نيد السوتني فرتة خالل 

 اختتت ، 2014 متتام يفيف. اجملدتتس لتتةئيس  يتتا  54 يفأصتتدر نتتةارا 127
، 2015 متتام يفيف، اجملدتتس لتتةئيس  يتتا  28 يفأصتتدر نتتةارا 63 اجملدتتس
 . اجملدس لةئيس  يا  26 يفأصدر نةارا 64 اجملدس اخت 

 املتدتتتتت ة لدعتتتتتةارات اإلمجتتتتتايل ال تتتتتدا الستتتتتا ع الرتتتتتكل يفي تتتتتني 
 متتت  املمتتتتدة ستتتووات اخلمتتتس فتتترتة ختتتالل الصتتتاارة الةائستتتية يفال يتتا ت
.2015 مىل 2011

__________ 

ات يفال يتتتتتا ت يفالعتتتتتةارات اإلجةائيتتتتتتة لالقتتتتتالع مدتتتتتى نتتتتت  مجيتتتتتع العتتتتتةار  (112)
امل تمدة أثواء اجتمامات اجملدس، يفك لك امل كةات أيف الةسائل الصتاارة 
م  الةئيس خالل الفرتة نيتد ا ستت ةات، انظتة نتةارات يفمعتةرات جمدتس 

(. يفلالقتالع مدتى نائمتة  S/INF/71يف  S/INF/70يف  S/INF/69األم  )
كامدتتتتتتتة ابلعتتتتتتتةارات امل تمتتتتتتتدة ختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة نيتتتتتتتد ا ستتتتتتتت ةات، انظتتتتتتتة: 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/ ، يفمدى نائمة كامدة
 ./http://www.un.org/ar/sc/documents/statementsابل يا ت الةائسية، انظة: 

 
  

https://undocs.org/ar/S/INF/69
https://undocs.org/ar/S/INF/70
https://undocs.org/ar/S/INF/71
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  السا ع الركل
 2015-2011، الصادرة الرائسية والبياانت املتخذة القرارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 نةارات مت داة يف جدسة يفاحدة 
 املت  تة ال اايتة املمارستة كانتت ا ستت ةات نيتد الفرتة خالل 

 نتتتد اجملدتتتس أل م . اجلدستتتة يف يفاحتتتد نتتتةار اختتتتاذ يف  تمثتتتل اجملدتتتس يف
 اجلدستة ففتي. يفاحتدة جدستة يف نتةار مت  أكثتة مواس ات أر ع يف اخت 

 الستتتتالم هلتتتتا يت تتتتةت التتتتيت التهديتتتتدات” امل وتتتتول ال وتتتتد  رتتتتال 7198
 العتتتةاري  اجملدتتتس اختتتت ، “اإلرذا يتتتة لاممتتتال نتيجتتتة التتتديفليال يفاألمتتت 
  رال، 7208 اجلدسة يفيف. (2014) 2161 يف (2014) 2160
 اجلدستة يفيف. (113)رائستيني  يتانني اجملدتس أصتدر، أفغانستال يف احلالة

 الستتتا عة ليوغوستتتالفيا الديفليتتتة ابحملكمتتتة املت دتتتق ال وتتتد  رتتتال، 7348
 2193 العتتتتتتةاري  اجملدتتتتتتس اختتتتتتت ، لةيفانتتتتتتدا الديفليتتتتتتة اجلوائيتتتتتتة يفاحملكمتتتتتتة

،  رتتتتتتال احلالتتتتتتة 7420يفيف اجلدستتتتتتة . (2014) 2194 يف (2014)
 .(2015) 2214 يف (2015) 2213يف لي يا، اخت  اجملدس العةاري  

 
__________ 

(113) S/PRST/2014/11  يفS/PRST/2014/12 . 

 38تقدمي مشروع قرار وفقا للمادة  - ابء
 ةوز، لدمجدس املؤنت الداخدي الوظام م  38 لدمااة يففعا 

 يفيكتول، اجملدتس أمعتاء مت  معتوا لتيس املتحتدة األمم يف معو ألي
 يعتتدم أل، امليثتتاق متت  32 لدمتتااة    يعتتا أيف 37 لدمتتااة يففعتتا متتدموا
 مدتى  وتاء م  لدتصتويت قةحتت ميكت    لك ، نةار مرةيفع أيف انرتاحا
 أي مىل يرتتتتار، املمارستتتة يفانتتتتع يفيف. اجملدتتتس أمعتتتتاء أحتتتد متتتت  قدتتتب
 معتتوا   كانتتت ستتواء، أختتةى معتتو ايفلتتة أي مىل أيف اجملدتتس يف معتتو

 ملرتتتةيفع معدمتتتة أهنتتتا مدتتتى نتتتةار مرتتتةيفع  عتتتدم،  كتتت  مل أم اجملدتتتس يف
 رائستي ن  أبنت العةار مرةيفع يفيوصف. التعدمي يف مراركة أيف العةار
 .  عدميت يف ا شرتاك مدى اجملدس أمعاء مجيع يفافق مذا

مرتةيفع  132يفخالل الفرتة نيتد ا ستت ةات، نظتة اجملدتس يف  
م تتتتتتارة متتتتتت  نصتتتتتتوص معدمتتتتتتة متتتتتت  ايفل أمعتتتتتتتاء،  129نتتتتتتةارو موهتتتتتتا 

. يفكتال متا جممومتت (114)مراريع نتةارات م تارة مت  نصتوص رائستية 3 يف
مرتتةيفع نتتةار م تتارة متت  مرتتاريع نتتةارات اشتترتكت يف  عتتدميها ايفل  25

 (.10غ  أمعاء يف اجملدس )انظة اجلديفل 
__________ 

 .  (2015) 2231يف  (2014) 2177يف  (2014) 2150العةارات  (114)
 

66 

53 

47 

63 64 

22 

29 

22 

28 
26 

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015

Resolutions

Presidential Statements

 العةارات

 ال يا ت الةائسية

https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2193%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2193%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2194%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2150%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2177%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)


النظام الداخلي املؤقت والتطورات اإلجرائية ذات الصلة -اجلزء الثاين    

 

17-03714 172 

 

 10 اجلديفل
 2015-2014، اجمللس يف أعضاء غري من دول تقدميها يف اشرتكت قرارات مشاريع

 العةار يفاترخيها اجلدسة حمعة ال ود العةار مرةيفع
 أمعتتتتتاء متتتتت  العتتتتتةار مرتتتتتةيفع معتتتتدمو
 اجملدس

 العتتتةار مرتتتةيفع معتتتدمو
 اجملدس أمعاء غ  م 

      
S/2014/149 املسدح يفالولاع األقفال S/PV.7129  

 2014 ار/مارسآذ 7
 )ب(معوا ايفلة 35 )أ(اجملدس أمعاء م  12 (2014) 2143

S/2014/189 شتت اط/فرباية 28 مؤرختتة رستتالة 
 األم  جمدس رئيسة مىل 2014

 لتدى أليفكةانيتا الدائم املمثل م 
 (S/2014/136) املتحدة األمم

S/PV.7138  
 2014 آذار/مارس 15

  ستتتتتتتتتتتت ب يتدتتتتتتتتتتتت  مل
 ا حتتتتتتتتتتتتاا  صتتتتتتتتتتتويت
 ضده الةيفسي

، أستتتتتتترتاليا اجملدتتتتتتتس: أمعتتتتتتتاء متتتتتتت  6
 املمدكتتتة، ليتوانيتتتا، لكستتتمربغ، فةنستتتا

 يفأيةلوتتتتتدا ال ظمتتتتتى لربي انيتتتتتا املتحتتتتتدة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت، الرتتتتتتتتتتتتتتتتمالية
 األمةيكية

 )أ(معوا ايفلة 36

S/2014/270 الستتتتتتتالم هتتتتتتتتدا التتتتتتتيت األخ تتتتتتتار 
 الديفليني يفاألم 

S/PV.7155  
 2014 نيسال/أ ةيل 16

 )ه(معوا ايفلة 33 )ا(اجملدس أمعاء مجيع (2014) 2150

S/2014/302 الديفليني يفاألم  السالم صول S/PV.7161 (Resumption 1) 
 2014 نيسال/أ ةيل 28

 )ز(معوا ايفلة 28 )يف(اجملدس أمعاء م  13  (2014) 2151

S/2014/299 الغة ية ابلصحةاء املت دعة احلالة S/PV.7162 
 2014 نيسال/أ ةيل 29

 ا حتتتتتتتتتتاا اجملدتتتتتتتتتس: أمعتتتتتتتتتاء متتتتتتتتت  4 (2014) 2152
، املتحتتدة يفاملمدكتتة، يففةنستتا، الةيفستتي

 املتحدة يفالو ايت

 مس انيا

S/2014/348 األيفسط الرةق يف حلالةا S/PV.7180  
 2014 أاير/مايو 22

  ستتتتتتتتتتتت ب يتدتتتتتتتتتتتت  مل
 ا حتتتتتتتتتتتتاا  صتتتتتتتتتتتويت
 يفالصتتتتتتتتتتتني الةيفستتتتتتتتتتتي

 ضده

متتتتتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس: األرال،  9
يفأستتتتتترتاليا، يفمجهوريتتتتتتة كتتتتتتوراي، يفشتتتتتتيدي، 
يففةنسا، يفلكسمربغ، يفليتوانيتا، يفاملمدكتة 

لربي انيتتتتتتتتا ال ظمتتتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتتتدا املتحتتتتتتتتدة 
 الرمالية، يفالو ايت املتحدة األمةيكية

 )ح(معوا ايفلة 56

S/2014/510 شتت اط/فرباية 28 مؤرختتة رستتالة 
 األم  جمدس رئيسة مىل 2014

 لتدى يفكةانيتاأل الدائم املمثل م 
 (S/2014/136) املتحدة األمم

S/PV.7221  
 2014  وز/يوليت 21

 )ي(معوا ايفلة 12 )ط(اجملدس أمعاء م  13  (2014) 2166

S/2014/614 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.7248  
 2014 آب/أغس س 26

ستتتتت  ة متتتتت  أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس: ا حتتتتتتتاا  (2014) 2172
الةيفستتتتتتي، يفاألرال، يفمجهوريتتتتتتة كتتتتتتتوراي، 
يففةنسا، يفلكسمربغ، يفاملمدكة املتحتدة 
لربي انيتتتتا ال ظمتتتتى يفأيةلوتتتتدا الرتتتتمالية، 

 يفالو ايت املتحدة األمةيكية

 يفمي اليا مس انيا

S/2014/629 لي يا يف احلالة S/PV.7251  
 2014 آب/أغس س 27

ستتتتت  ة متتتتتت  أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس: األرال،  (2014) 2174
يفأستتتتترتاليا، يفمجهوريتتتتتة كتتتتتوراي، يفريفانتتتتتدا، 
يففةنسا، يفلكسمربغ، يفاملمدكة املتحتدة 

 لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية

 يفمي اليا أملانيا

S/2014/673 أفةيعيا يف يفاألم  السالم S/PV.7268  
 2014 أيدول/س تمرب 18

 )ل(معوا ايفلة 119 )ك(اجملدس أمعاء مجيع (2014) 2177

S/2014/688 الستتتتتتتالم هتتتتتتتتدا التتتتتتتيت األخ تتتتتتتار 
 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتت 
 اإلرذا ية األممال

S/PV.7272  
 2014 أيدول/س تمرب 24

 )ل(معوا ايفلة 92 )م(اجملدس أمعاء م  معوا 12 (2014) 2178

S/2014/732 هباييت املت دعة املسالة S/PV.7277  
 األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتو ة  رتتتتتتتتتتتتتةي  14

2014 

، يفالربازيتتتتتتل، أيفريفغتتتتتتواي املتحدة الو ايت، فةنسا (2014) 2180
 يفكودا

https://undocs.org/ar/S/2014/149
https://undocs.org/ar/S/PV.7129
https://undocs.org/ar/S/PV.7129
https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/189
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.7138
https://undocs.org/ar/S/PV.7138
https://undocs.org/ar/S/2014/270
https://undocs.org/ar/S/PV.7155
https://undocs.org/ar/S/PV.7155
https://undocs.org/ar/S/RES/2150%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/302
https://undocs.org/ar/S/PV.7161%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7161%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/RES/2151%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/299
https://undocs.org/ar/S/PV.7162
https://undocs.org/ar/S/PV.7162
https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/348
https://undocs.org/ar/S/PV.7180
https://undocs.org/ar/S/PV.7180
https://undocs.org/ar/S/2014/510
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.7221
https://undocs.org/ar/S/PV.7221
https://undocs.org/ar/S/RES/2166%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/614
https://undocs.org/ar/S/PV.7248
https://undocs.org/ar/S/PV.7248
https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/629
https://undocs.org/ar/S/PV.7251
https://undocs.org/ar/S/PV.7251
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/673
https://undocs.org/ar/S/PV.7268
https://undocs.org/ar/S/PV.7268
https://undocs.org/ar/S/RES/2177%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/688
https://undocs.org/ar/S/PV.7272
https://undocs.org/ar/S/PV.7272
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/732
https://undocs.org/ar/S/PV.7277
https://undocs.org/ar/S/PV.7277
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
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 العةار يفاترخيها اجلدسة حمعة ال ود العةار مرةيفع
 أمعتتتتتاء متتتتت  العتتتتتةار مرتتتتتةيفع معتتتتدمو
 اجملدس

 العتتتةار مرتتتةيفع معتتتدمو
 اجملدس أمعاء غ  م 

      
S/2014/803 الصومال يف احلالة S/PV.7309  

 الثتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  رتتتتتتتتتتتتتتةي  12
2014 

متتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتس: أستتتتتتتتتترتاليا،  8 (2014) 2184
يفمجهوريتتتتتتتتة كتتتتتتتتوراي، يفريفانتتتتتتتتدا، يففةنستتتتتتتتا، 

املتحتتدة  يفلكستمربغ، يفليتوانيتتا، يفاملمدكتتة
لربي انيتتتتتتا ال ظمتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتدا الرتتتتتتمالية، 

 يفالو ايت املتحدة األمةيكية

 أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء: ايفل 6
، يفمي اليتتتتتتتتتتتتتا، مستتتتتتتتتتتتت انيا
، يفنتتتتتتتتتتربص، يفالتتتتتتتتتتدا ةك

 يفذولودا، يفكةيفا يا

S/2015/100 الستتتتتتتالم هتتتتتتتتدا التتتتتتتيت األخ تتتتتتتار 
 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتت 
 اإلرذا ية األممال

S/PV.7379  
 2015 ش اط/فرباية 12

 )ع(معوا ايفلة 42 )س(اجملدس أمعاء م  13  (2015) 2199

S/2015/153 متتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتتتني  عتتتتتتتتتتتارية 
 السواال يفجووب السواال

S/PV.7396  
 2015 آذار/مارس 3

م  أمعتاء اجملدتس: شتيدي، يففةنستا،  6 (2015) 2206
يفليتوانيتتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة لربي انيتتتتتتا 
ال ظمتتتى يفأيةلوتتتدا الرتتتمالية، يفنيوزيدوتتتدا، 

 يفالو ايت املتحدة األمةيكية

، يفلكستتتتمربغ، أستتتترتاليا
 يفالوةيفي 

S/2015/161 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.7401  
 2015 آذار/مارس 6

، مستتتتتتتت انيا اجملدتتتتتتتتس: أمعتتتتتتتتاء متتتتتتتت  5 (2015) 2209
 املتحتتتدة يفاملمدكتتتة، يفليتوانيتتتا، يففةنستتتا
، الرتتمالية يفأيةلوتتدا ال ظمتتى لربي انيتتا
 األمةيكية املتحدة يفالو ايت

 )ف(معوا ايفلة 32

S/2015/333 الصغ ة األسدحة S/PV.7447  
 2015 أاير/مايو 22

متتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتس: مستتتتتتتتتت انيا،  6 (2015) 2220
يفليتوانيتتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة يففةنستتتتتتا، 

لربي انيتتتتتتا ال ظمتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتدا الرتتتتتتمالية، 
 يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية

 )ص(معوا ايفلة 51

S/2015/375 املسدح الولاع يف املدنيني محاية S/PV.7450  
 2015 أاير/مايو 27

 )ر(معوا ايفلة 37 )ق(اجملدس أمعاء م  12 (2015) 2222

S/2015/445 املسدح يفالولاع األقفال S/PV.7466  
 2015 حليةال/يونيو 18

 )ت(معو ايفلة 43 ) (اجملدس أمعاء م  13  (2015) 2225

S/2015/562 شتت اط/فرباية 28 مؤرختتة رستتالة 
 األم  جمدس رئيسة مىل 2014

 لتدى أليفكةانيتا الدائم املمثل م 
 (S/2014/136) املتحدة األمم

S/PV.7498  
 2015  وز/يوليت 29

  ستتتتتتتتتتتتت ب يتدتتتتتتتتتتتتت  مل
 ا حتتتتتتتتتتتتتاا  صتتتتتتتتتتتتويت
 ضده الةيفسي

، مستتتتتتتت انيا اجملدتتتتتتتتس: أمعتتتتتتتتاء متتتتتتتت  7
 يفاملمدكتتة، يفمتتاليلاي، يفليتوانيتتا، يففةنستتا
 يفأيةلوتتتتتدا ال ظمتتتتتى لربي انيتتتتتا املتحتتتتتدة

 يفالتتتتتتتتتو ايت، يفنيوزيدوتتتتتتتتتدا، الرتتتتتتتتتمالية
 األمةيكية املتحدة

 ) (معوا ايفلة 11

S/2015/652 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.7509  
 2015 آب/أغس س 21

متتتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتس: األرال،  7 (2015) 2236
يفمستتت انيا، يففةنستتتا، يفليتوانيتتتا، يفمتتتاليلاي، 
يفاملمدكتتتتتة املتحتتتتتدة لربي انيتتتتتا ال ظمتتتتتى 

الرتتتتتتتتتتتتتتتتتمالية، يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت يفأيةلوتتتتتتتتتتتتتتتتتدا 
 األمةيكية املتحدة

 مي اليا

S/2015/768 الديفليني يفاألم  السالم صول S/PV.7531  
 األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  9

2015 

، مستتتتتتتتت انيا اجملدتتتتتتتتتس: أمعتتتتتتتتتاء متتتتتتتتت  6 (2015) 2240
 يفاملمدكتتتتة، يفمتتتتاليلاي، يفليتوانيتتتتا، يففةنستتتتا
 يفأيةلوتتتتتتتدا ال ظمتتتتتتتى لربي انيتتتتتتتا املتحتتتتتتتدة
 يفنيوزيدودا، الرمالية

 ) (معوا ايفلة 29

S/2015/774 يفاألم  يفالسالم املةأة S/PV.7533  
 األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  رتتتتتتتتتتتتتتتةي  13

2015 

 )ت(معوا ايفلة 61 )ذ(اجملدس أمعاء م  11 (2015) 2242

https://undocs.org/ar/S/2014/803
https://undocs.org/ar/S/PV.7309
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https://undocs.org/ar/S/2015/153
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https://undocs.org/ar/S/PV.7396
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/161
https://undocs.org/ar/S/PV.7401
https://undocs.org/ar/S/PV.7401
https://undocs.org/ar/S/RES/2209%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/333
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https://undocs.org/ar/S/PV.7447
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/375
https://undocs.org/ar/S/PV.7450
https://undocs.org/ar/S/PV.7450
https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/445
https://undocs.org/ar/S/PV.7466
https://undocs.org/ar/S/PV.7466
https://undocs.org/ar/S/RES/2225%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/562
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.7498
https://undocs.org/ar/S/PV.7498
https://undocs.org/ar/S/2015/652
https://undocs.org/ar/S/PV.7509
https://undocs.org/ar/S/PV.7509
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/768
https://undocs.org/ar/S/PV.7531
https://undocs.org/ar/S/PV.7531
https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/774
https://undocs.org/ar/S/PV.7533
https://undocs.org/ar/S/PV.7533
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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 العةار يفاترخيها اجلدسة حمعة ال ود العةار مرةيفع
 أمعتتتتتاء متتتتت  العتتتتتةار مرتتتتتةيفع معتتتتدمو
 اجملدس

 العتتتةار مرتتتةيفع معتتتدمو
 اجملدس أمعاء غ  م 

      
S/2015/775 هباييت املت دعة املسالة S/PV.7534  

 األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  رتتتتتتتتتتتتتتتةي  14
2015 

ايفل أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء:  7 أ( )أاجملدس أمعاء م  11 (2015) 2243
يفأيفريفغتتواي، األرجوتتني، 

يفالربازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتل، يف تتتتتتتتتتتتتتتتتت يف، 
يفغوا يمتتتتتتتتتتتتا ، يفكوتتتتتتتتتتتتدا، 

 يفكولوم يا
S/2015/972 الستتتتتتتالم هتتتتتتتتدا التتتتتتتيت األخ تتتتتتتار 

 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتت 
 اإلرذا ية األممال

S/PV.7587  
 األيفل/ايستتتتتتتتتتتتمرب كتتتتتتتتتتتتانول 17

2015 

 أ( )أمعوا ايفلة 55 ب( )باجملدس أمعاء م  13  (2015) 2253

 
أيةلوتتدا الرتتمالية، األرجوتتتني، يفاألرال، يفأستترتاليا، يف رتتاا، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفشتتيدي، يففةنستتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى يف  )أ( 

 يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة األمةيكية. 

يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ولوتدا، يف ةكيتا، يفاجل تل األستوا، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفالتدا ةك، مس انيا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفأيةلودا، يفآيسدودا، يفمي اليا،  )ب( 
يفاملكسيك، يفمو كو، يفريفمانيا، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يفسويسةا، يفغوا يما ، يففودودا، يفنربص، يفكةيفا يا، يفكودا، يف  فيا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، 

 يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل. يفالوةيفي ، يفالومسا،

، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة مستت انيا، يفمستتتونيا، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفأيفكةانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا )أ( 
، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفالستويد، يففودوتدا، يفنتربص، يفكةيفا يتا، يفكوتدا، يف  فيتا، يفليدتورتتاي ، التريكية، يفمجهورية مولتديففا، يفجورجيتا، يفالتدا ةك، يفريفمانيتا

 يفمال ة، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. 

ي، يفالصتتني، يففةنستتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفاملمدكتتة املتحتتتدة ا حتتتاا الةيفستتي، يفاألرجوتتتني، يفاألرال، يفأستترتاليا، يف رتتاا، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفريفانتتتدا، يفشتتيد )ا( 
 لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة األمةيكية.

، يف وغتتتو، يفاجل تتتتل األستتتتوا، مستتتتونيا، يفأملانيتتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتتدودا، يفمي اليتتتا، يفالرب غتتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتتاراي، يف ومتتتتا، يفال وستتتوة يفاهلةستتتتك، يف ولوتتتدا، يف ةكيتتتتا )ه( 
يف  فيتتا، يفمال تتة، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفالتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفالصتتومال، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، 

 يفاملغةب، يفالوةيفي ، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفاليو ل.

ا، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفريفانتتتدا، يفشتتتيدي، يففةنستتتا، يفلكستتتمربغ، يفليتوانيتتتا، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتتى يفأيةلوتتتدا األرجوتتتتني، يفاألرال، يفأستتترتاليا، يف رتتتا )يف( 
 الرمالية، يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة األمةيكية.

جلمهورية التريكية، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفالدا ةك، مس انيا، يفمستونيا، يفأيةلودا، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفالرب غال، يف دجيكا، يف ولودا، يفاجل ل األسوا، يفا )ز( 
 يفذولودا، يفاليو ل.يفريفمانيا، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يفسويسةا، يففودودا، يفنربص، يفكةيفا يا، يفمال ة، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، 

 يتتة املتحتتدة، يفأنتتديفرا، يفأيفكةانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ومتتا، مستت انيا، يفمستتتونيا، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة  )ح( 
ةاقيتتة، يفمجهوريتتة يف و ستتوا ، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفجتتلر مارشتتال، يفمجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة الكونغتتو الدميع

الفية ستتتا عا، يفمجهوريتتة مولتتتديففا، يفجورجيتتتا، يفالتتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستتتاموا، يفستتتال متتتاريوو، يفستتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، معتتديفنيا اليوغوستتت
ال ة ية  يفاملمدكةيفسويسةا، يفسيريل، يفصة يا، يففودودا، يفنربص، يفن ة، يفكةيفا يا، يفكودا، يفكوت ايفوار، يف  فيا، يفلي يا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفاملكسيك، 

 الس واية، يفمو كو، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل.

ال ظمتتتى يفأيةلوتتتدا  األرجوتتتتني، يفاألرال، يفأستتترتاليا، يف رتتتاا، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفريفانتتتدا، يفشتتتيدي، يففةنستتتا، يفلكستتتمربغ، يفليتوانيتتتا، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة لربي انيتتتا )ط( 
 نيج اي، يفالو ايت املتحدة األمةيكية.الرمالية، يف 

 أملانيا، يفمنديفنيسيا، يفأيفكةانيا، يفأيةلودا، يفمي اليا، يف دجيكا، يفالفد ني، يففييت  م، يفكودا، يفماليلاي، يفنيوزيدودا، يفذولودا. )ي( 

يفالصتتني، يففةنستتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفاملمدكتتة املتحتتتدة ا حتتتاا الةيفستتي، يفاألرجوتتتني، يفاألرال، يفأستترتاليا، يف رتتاا، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفريفانتتتدا، يفشتتيدي،  )ك( 
 لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة األمةيكية.

كةانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، أرميويتتتا، يفمريتتترتاي، يفمستتت انيا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأفغانستتتتال، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفأنتتتديفرا، يفأنغتتتو ، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفغوتتتدا، يفأيف  )ل( 
وركيوتا فاستو، يف وريفنتدي، يفمي اليا، يفاب وا غيويا اجلديدة، يفالربازيل، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغتاراي، يف ديتل، يف توغالاي ، يف ومتا، يف تو ، يف تواتل، يف و ستوا ، يف 

ليرتتتيت، يفاجل تتتل األستتتوا، يفجتتتلر ستتتديمال، يفجتتتلر مارشتتتال،  -متتتور يفال وستتتوة يفاهلةستتتك، يف ولوتتتدا، يفاتيدوتتتد، يف ةكيتتتا، يف ةيويتتتداا يف وابغتتتو، يف وغتتتو، يف تتتونس، يف ي
الفية ستا عا، يفمجهوريتة يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية  ولانيا املتحتدة، يفاجلمهوريتة الديفميويكيتة، يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، يفمجهوريتة معتديفنيا اليوغوست

، يفالتتتتدا ةك، يفريفمانيتتتتا، يفزام يتتتتا، يفستتتتاموا، يفستتتتال  تتتتومي يف ةيوستتتتي ، يفستتتتال متتتتاريوو، مولتتتتديففا، يفجوتتتتوب أفةيعيتتتتا، يفجوتتتتوب الستتتتواال، يفجورجيتتتتا، يفجي تتتتوي
لوستتيا، يفستتةي  نكتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتوغال، يفستتوريوام، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفستت اليول، يفسيرتتيل، يفصتتة يا، يفالصتتومال، يفال تتةاق،  يفستتانت
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ستتتوائية، يففتتتانوا و، يففودوتتدا، يففييتتتت  م، يفنتتربص، يفن تتة، يفن غيلستتتتال، يفكازاخستتتال، يفالكتتتام يفل، يفغتتا ول، يفغتتا ، يفغةيوتتتااا، يفغيتتا ، يفغيويتتتا، يفغيويتتا ا 
يفماليلاي، يفمصة، يفاملغةب، يفكةيفا يا، يفكودا، يفكوت ايفوار، يفكوستاريكا، يفكولوم يا، يفالكونغو، يفكيويا، يف  فيا، يفل وال، يفليرباي، يفلي يا، يفليدتورتاي ، يفمايل، 

املوحتتتتدة(، يف مي يتتتتا، يف يفريف، يفالوتتتتةيفي ، يفالومستتتتا، يفني تتتتال، يفالويجتتتتة،  -موريرتتتتيوس، يفموزام يتتتتق، يفمو كتتتتو، يفميكةيفنيتتتتلاي )يف ايت يفمتتتتاليفي، يفمدتتتتديف، يف 
 يفنيكاراغوا، يفنيوزيدودا، يفذوديفراس، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليم ، يفاليو ل.

دي، يففةنسا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفاملمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفنيج اي، األرال، يفأسرتاليا، يف راا، يفمجهورية كوراي، يفريفاندا، يفشي )م( 
 يفالو ايت املتحدة األمةيكية.

، يفمنديفنيستتيا، يفأيفريفغتتواي، اأذر يجتتال، يفأرميويتتا، يفمريتترتاي، يفمستت انيا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأفغانستتتال، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأنتتديفر  )ل( 
 ستتوا ، يف وركيوتتا فاستتو، يفأيفكةانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفاب تتوا غيويتتا اجلديتتدة، يفابراغتتواي، يفاب يف، يفال حتتةي ، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف و 

 تتتل األستتتوا، يفاجللائتتتة، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفمجهوريتتتة  ولانيتتتا يفال وستتتوة يفاهلةستتتك، يف ولوتتتدا، يف ةكيتتتا، يف ةيويتتتداا يف وابغتتتو، يف وغتتتو، يف ونغتتتا، يفجامايكتتتا، يفاجل
يفستتتدوفيويا،  املتحتتتدة، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفمجهوريتتتة مولتتتديففا، يفجورجيتتتا، يفالتتتدا ةك، يفريفمانيتتتا، يفستتتاموا، يفستتتال متتتاريوو، يفستتتدوفاكيا،

مال، يفال تتتةاق، يفممتتتتال، يفغيويتتتتا، يففتتتانوا و، يفالفد تتتتني، يففودوتتتدا، يفنتتتتربص، يفن تتتتة، يفستتتوغافورة، يفالستتتتوغال، يفالستتتويد، يفسويستتتتةا، يفسيرتتتتيل، يفصتتتة يا، يفالصتتتتو 
مال تتتة، فتتت اي، يفكازاخستتتتال، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يفكتتتوت ايفتتتوار، يفكولوم يتتتا، يفالكويتتتت، يفكيويتتتا، يف  فيتتتا، يفل وتتتال، يفلي يتتتا، يفليدتورتتتتاي ، يفليستتتو و، يف  يفكتتتا و

املوحتتتدة(، يفالوتتتةيفي ، يفالومستتتا، يفني تتتال، يفالويجتتتة،  -اية، يفموريتانيتتتا، يفمو كتتتو، يفميكةيفنيتتتلاي )يف ايت يفمتتتاليلاي، يفمصتتتة، يفاملغتتتةب، يفاملمدكتتتة ال ة يتتتة الستتت و 
 يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليم ، يفاليو ل.

(، يفمتتاليلاي، يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى ال وليفاريتتة -ا حتتتاا الةيفستتي، يفاألرال، يفمستت انيا، يفأنغتتو ، يف رتتاا، يفالصتتني، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة  )س( 
 يفأيةلودا الرمالية، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية.

هوريتتتة الترتتتيكية، وا، يفاجلمأرميويتتتا، يفأستتترتاليا، يفأملانيتتتا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يف تتتيالريفس، يف ةكيتتتا، يف تتتونس، يفاجل تتتل األستتت )ع( 
لفد تتني، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفالتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفصتتة يا، يفالصتتومال، يفال تتةاق، يفا

 يفنيكاراغوا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكم وااي، يفل وال، يفلكسمربغ، يفمال ة، يفمصة، يفاملغةب، يفالوةيفي ، يفالومسا،

األستوا، يفاجلمهوريتة الترتيكية،  أسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيا، يفأيةلودا، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف ولودا، يفاجل ل )ف( 
يا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يفصة يا، يففودودا، يفنربص، يفكةيفا يتا، يفكوتدا، يف  فيتا، يفلكستمربغ، يفمال تة، يفالوتةيفي ، يفمجهورية كوراي، يفالدا ةك، يفريفمانيا، يفسدوفاك

 يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا.

يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يفال وستتتوة أستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفأيفكةانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفابراغتتتواي، يفاب يف، يف تتتةابايفس، يفالرب غتتتال،  )ص( 
فية ستا عا، يفمجهوريتة يفاهلةسك، يف ولودا، يف ةيويداا يف وابغو، يفجامايكا، يفاجل ل األسوا، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية كوراي، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسال

ةا، يفسيرتتيل، يفصتتة يا، يفالصتتومال، يفغيتتا ، يففودوتتدا، يفنتتربص، مولتتديففا، يفجورجيتتا، يفالتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستتاموا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفسويستت
 ياابل، يفاليو ل.يفكةيفا يا، يفكوت ايفوار، يفكوستاريكا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفاملغةب، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفال

نيتتتا، يفمتتتاليلاي، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتتى يفأيةلوتتتدا الرتتتمالية، يفنيجتتت اي، يفنيوزيدوتتتدا، األرال، يفمستتت انيا، يفأنغتتتو ، يف رتتتاا، يفشتتتيدي، يففةنستتتا، يفليتوا )ق( 
 يفالو ايت املتحدة األمةيكية.

ا، يفاجل تتل األستتوا، يف ولوتتد أستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفأيفكةانيتتا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفاب يف، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يفال وستتوة يفاهلةستتك، )ر( 
د، يفصتة يا، يففودوتدا، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية معديفنيا اليوغوستالفية ستا عا، يفمجهوريتة مولتديففا، يفالتدا ةك، يفريفمانيتا، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفالستوي

 يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل.يفنربص، يفكةيفا يا، يفكودا، يف  فيا، يفل وال، يفلكسمربغ، يفليدتورتاي ، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفذوغاراي، 

ال وليفاريتتة(، يفليتوانيتتتا، يفمتتاليلاي، يفاملمدكتتتة املتحتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتى يفأيةلوتتتدا  -األرال، يفمستت انيا، يفأنغتتو ، يف رتتتاا، يفشتتيدي، يففةنستتتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتتة  ) ( 
 الرمالية، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية.

دجيكتا، يف دغتاراي، يفال وستوة ، يفأسترتاليا، يفمستتونيا، يفمستةائيل، يفأل انيتا، يفأملانيتا، يفأنتديفرا، يفمنديفنيستيا، يفأيةلوتدا، يفآيستدودا، يفمي اليتا، يفاب يف، يفالرب غتال، يف األرجوتتني )ت( 
اكيا، يفستدوفيويا، يفالستويد، يفسويستةا، يففودوتدا، يفاهلةسك، يف ولودا، يف ةكيا، يفاجلمهورية الترتيكية، يفمجهوريتة كتوراي، يفمجهوريتة مولتديففا، يفجورجيتا، يفريفمانيتا، يفستدوف

 ، يفاليو ل.يفنربص، يفن ة، يفكةيفا يا، يفكودا، يف  فيا، يفل وال، يفلكسمربغ، يفليدتورتاي ، يفمو كو، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل

 يفريفمانيا، يفالفد ني، يفكودا، يفذولودا.أسرتاليا، يفمسةائيل، يفأملانيا، يفأيفكةانيا، يفأيةلودا، يفمي اليا، يف دجيكا،  ) ( 

لترتيكية، يفالتدا ةك، يفريفمانيتا، أسرتاليا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفأيةلودا، يفمي اليا، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف ولودا، يفاتيدوتد، يفاجل تل األستوا، يفاجلمهوريتة ا ) ( 
 دا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفمال ة، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يففودودا، يفنربص، يفكةيفا يا، يفكو

ال وليفاريتتة(، يفليتوانيتتا، يفمتتاليلاي، يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى يفأيةلوتتدا الرتتمالية،  -األرال، يفمستت انيا، يفأنغتتو ، يفشتتيدي، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة  )ذ( 
 املتحدة األمةيكية.يفنيوزيدودا، يفالو ايت 

وتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، األرجوتتتتني، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة، يفأنتتتديفرا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفأيةل )ت( 
ونس، يفجامايكتتتا، يفاجللائتتتتة، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفاجلمهوريتتتتة يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ومتتتتا، يفال وستتتوة يفاهلةستتتك، يف ولوتتتدا، يف تتتت يف، يفاتيدوتتتد، يف تتت
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غيويتتا ا ستتتوائية، الديفميويكيتتة، يفجورجيتتا، يفالتتدا ةك، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتوغال، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفستت اليول، يفصتتة يا، يفغوا يمتتا ، يف 
اريكا، يفالكونغتتو، يف  فيتتا، يفل وتتال، يفلكستتمربغ، يفليتترباي، يفليدتورتتتاي ، يفمصتتة، يفاملغتتةب، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يفكوستتت

 يفمو كو، يف مي يا، يفالوةيفي ، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل.

، يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى يفأيةلوتتدا الرتتمالية، ال وليفاريتتة(، يفمتتاليلاي -األرال، يفمستت انيا، يفأنغتتو ، يف رتتاا، يفشتتيدي، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة  )أ أ( 
 يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية.

ال وليفاريتتة(، يفليتوانيتتا، يفمتتاليلاي، يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى  -ا حتتتاا الةيفستتي، يفاألرال، يفمستت انيا، يفأنغتتو ، يفشتتيدي، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة  )ب ب( 
 ودا الرمالية، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية.يفأيةل

ستتتتوة يفاهلةستتتتك، يف ولوتتتتدا، أرميويتتتتا، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأل انيتتتتا، يفأملانيتتتتا، يفأيةلوتتتتدا، يفآيستتتتدودا، يفمي اليتتتتا، يفالرب غتتتتال، يف دجيكتتتتا، يف دغتتتتاراي، يفال و  )أ أ( 
ل األسوا، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفاجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، يفمجهوريتة معتديفنيا اليوغوستالفية ستا عا، يفالتدا ةك، يف يالريفس، يف ةكيا، يف وغو، يف ونس، يفاجل 

اخستتتتال، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفصتتتة يا، يفقاجيكستتتتال، يفال تتتةاق، يفالفد تتتني، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفن تتتة، يفكاز 
يفكوستتتتاريكا، يف  فيتتتا، يفل وتتتال، يفلكستتتمربغ، يفليدتورتتتتاي ، يفمال تتتة، يفمصتتتة، يفاملغتتتةب، يفاملمدكتتتة ال ة يتتتة الستتت واية، يفالوتتتةيفي ، يفالومستتتا،  يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا،

 يفنيكاراغوا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل.
   
 اختاذ القرارات ابلتصويت - جيم

  صتتدر، امليثتتاق متت  27 املتتااة متت  (3) (2) لدفعتتة ني يففعتتا 
 أمعتتائتو مت   ست ة مبوافعتة اإلجةائيتتة املستائل يف األمت  جمدتس نتةارات
  يوهتا مت  يكتول، اجملدتس أمعتاء مت   ست ة أصتوات موافعتة  دلم  يوما

 ابملستتتتتائل املت دعتتتتتة العتتتتتةارات يف، متفعتتتتتة التتتتتدائمني األمعتتتتتاء أصتتتتتوات
 يفنتيجتتتتتة. اإلجةائيتتتتتة غتتتتت  أيف املوضتتتتتومية املستتتتتائل أي، كافتتتتتة األختتتتتةى
 كتتتتال مذا متتتتا الغالتتتتب يف   تتتتني     ذاهتتتتتا حتتتتد يف اجملدتتتتس يف التصتتتتويت
 مجةائيتتتتتتتتة مديهتتتتتتتتا التصتتتتتتتتويت مت التتتتتتتتيت املستتتتتتتتالة ي تتتتتتتتترب األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس

 كتتتتتتال مذا متتتتتتا حتديتتتتتتد ميكتتتتتت   ، املثتتتتتتال ستتتتتت يل ف دتتتتتتى. موضتتتتتتومية أم
 األصتتواتو إبمجتتاع متتا انتترتاح يُ تمتتد حتتني )أ(   أم مجةائيتتا التصتتويت

 حتتني )أ( أيف التتدائمنيو األمعتتاء مجيتتع مبوافعتتة يُ تمتتد حتتني )ب( أيف
 .لصاحلت العةيفرية التس ة األصوات مدى حصولت ل دم يُ تمد  

يفمذا متتا امُتمتتد انتترتاح، مدتتى مثتتة حصتتولت مدتتى  ستت ة أصتتوات  
مؤيدة أيف أكثة، يفصوَّت معٌو اائم يفاحد أيف أكثة ضده، فه ا ي ني أل 

التصتتتتتتويت ي تتتتتتترب مجةائيتتتتتتا . يفيف املعا تتتتتتل، مذا مل ي تمتتتتتتد ا نتتتتتترتاح، ي تتتتتتترب 
مجيتتع املستتائل ”التصتتويت موضتتوميا  أيف غتت  مجةائتتي )يوتتدرأ ضتتم  فئتتة 

يفيف مواس ات م يوتة، ارأتى اجملدتس، يف ستووا ت األيفىل، أل “(. األخةى
م  العةيفري أل يعةر، ابلتصتويت، مل كانتت املستالة نيتد الوظتة مستالة 

( متتتتت  امليثتتتتاق. يفأصتتتتت ح ذتتتتت ا 2) 27مجةائيتتتتة يف ن تتتتتاق متتتتدلول املتتتتتااة 
، مدى غتةار الدغتة املستتددمة “املسالة األيفلية”مديت اسم  اإلجةاء ي دق

أنتتتتتت يف  يف  يتتتتتال ستتتتتال فةانسيستتتتتكو  رتتتتتال مجتتتتتةاءات التصتتتتتويت. غتتتتت 
الستتووات األختت ة، مل  كتت  ذوتتاك حتتا ت اضتت ة فيهتتا اجملدتتس مىل ال تتت 
 رتتال املستتالة األيفليتتة. يفمتتاليفة مدتتى ذلتتك، فتتإل ا نرتاحتتات اإلجةائيتتة، 

ممتتال، يف وجيتتتت امتتوات لدمرتتتاركني، يف  ديتتتق متت  ن يتتتل منتتةار جتتتديفل األ
اجلدستتتة أيف رف هتتتتا، يوافتتتتق مديهتتتتا اجملدتتتس  رتتتتكل متتتتام  تتتتديفل  صتتتتويت. 
يفكد ما جةى التصتويت مدتى ذت ه ا نرتاحتات، امتُترب التصتويت مجةائيتا . 
يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، صوت اجملدس مة ني  رال ماراأ  ود يف 

 (.11 اجلديفل جديفل أممالت )انظة
 

 11 اجلديفل
 للمسألة اإلجرائي الطابع التصويت فيها يبني حاالت

 املعرتح يفاترخيها اجلدسة حمعة ال ود
 )املؤيتتتتديفل التصتتتتويت نتيجتتتتة

 املمتو ول( - امل ارضول -
 التتتتتتت ي  التتتتتتتدائمول األمعتتتتتتتاء

 )أ(املعرتح ضد صو وا
 كتتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتتة يف احلالتتتتتتتتتة     

 الدميعةاقية الر  ية
S/PV.7353  

 2014 األيفل/ايسمرب كانول 22
 يفالصني الةيفسي ا حتاا 2-2-11 األممال جديفل منةار

 كتتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتتة يف احلالتتتتتتتتتة
 الدميعةاقية الر  ية

S/PV.7575  
 2015 األيفل/ايسمرب كانول 10

 يفالصني الةيفسي ا حتاا 2-4-9 األممال جديفل منةار

 
 .2 احلالة، أماله اثنيا الفةع انظة، يف  ديدت التصويت سياق مدى لالقالع )أ( 

  

https://undocs.org/ar/S/PV.7353
https://undocs.org/ar/S/PV.7353
https://undocs.org/ar/S/PV.7575
https://undocs.org/ar/S/PV.7575
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 العةارات اختاذ 
 العتتتتتةارات م ظتتتتتم اخُتتتتتت ت، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل 

 ايفل فعتتتط نتتتةارا 11 يفاخُتتتت . ابإلمجتتتاع نتتتةار( 127 أصتتتل متتت  116)

  دتتتتتتتك متتتتتتت  أي يف م تتتتتتتارِّت  صتتتتتتتوت اإلا ء يتتتتتتتتم مل يفلكتتتتتتت ، ممجتتتتتتتاع
 )انظتة التصتويت مت  امتوتاع حتا ت مدتى األمتة انتصتة  تل احلتا تو
 .(12 اجلديفل

 
 12 اجلديفل
 2015-2014، إمجاع بدون املتخذة القرارات

 يفاترخيهاحمعة اجلدسة  ال ود العةار
 )املؤيتتديفل التصتتويت نتيجتتة

 التصويت م  املمتو ول املمتو ول( - امل ارضول -
 S/PV.7286 الصومال يف احلالة (2014) 2182     

 2014 رةي  األيفل/أكتو ة  24
 األرال، الةيفسي ا حتاا 13-0-2

 S/PV.7307 يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة (2014) 2183
 2014 رةي  الثام/نوفمرب  11

 الةيفسي ا حتاا 14-0-1

احملكمتتتتتتة الديفليتتتتتتة حملاكمتتتتتتتة األشتتتتتتداص املستتتتتتؤيفلني متتتتتتت   (2014) 2193
ا نتهاكتتتتتتات اجلستتتتتتيمة لدعتتتتتتانول اإلنستتتتتتام التتتتتتديفيل التتتتتتيت 

 و1991 ار ك ت يف منديم يوغوسالفيا السا عة مو  مام
 األشتتتتتتتتتتداص حملاكمتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتة احملكمتتتتتتتتتتة
 ذلتتتك يفغتتت  اجلماميتتتة اإلاباة أممتتتال متتت  املستتتؤيفلني

 اإلنستتتام التتديفيل لدعتتانول اجلستتتيمة ا نتهاكتتات متت 
 الةيفانتتتتتتتتتديني يفاملتتتتتتتتتواقوني ريفانتتتتتتتتتدا مندتتتتتتتتتيم يف املة ك تتتتتتتتتة
 متتت  يفغ ذتتتا اجلماميتتتة اإلاباة أممتتتال متتت  املستتتؤيفلني

  تتتني اجملتتتايفرة التتتديفل أراضتتتي يف املماثدتتتة ا نتهاكتتتات
 األيفل/ كتانول 31 يف 1994 الثام/يوتاية كانول 1

 1994 ايسمرب

S/PV.7348 
األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول  18

2014 

 الةيفسي ا حتاا 14-0-1

 S/PV.7401 األيفسط الرةق يف احلالة (2015) 2209
 2015آذار/مارس  6

 - )مجهوريتتتتتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتتتتليفيال 14-0-1
 ال وليفارية(

 S/PV.7426 األيفسط الرةق يف احلالة (2015) 2216
 2015نيسال/أ ةيل  14

 الةيفسي ا حتاا 0-1- 14

 S/PV.7447 الصغ ة األسدحة (2015) 2220
 2015أاير/مايو  22

ا حتتتتاا الةيفستتتي، أنغتتتو ،  9-0-6
 رتتتاا، يفالصتتتني، فوتتتليفيال 

ال وليفاريتتة(،  - )مجهوريتتة
 نيج اي

  S/PV.7531 الديفليني يفاألم  السالم صول (2015) 2240
 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  9

 - )مجهوريتتتتتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتتتتليفيال 0-1- 14
 ال وليفارية(

  S/PV.7532 السواال يفجووب السواال م  ال ام األمني  عارية (2015) 2241
 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  9

ا حتاا الةيفستي، مجهوريتة  13-0-2
 فوليفيال ال وليفارية

  S/PV.7541 الصومال يف احلالة (2015) 2244
 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  23

 - )مجهوريتتتتتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتتتتليفيال 0-1- 14
 ال وليفارية(

  S/PV.7581 السواال يفجووب السواال م  ال ام األمني  عارية (2015) 2252
 2015كانول األيفل/ايسمرب   15

ا حتاا الةيفستي، مجهوريتة  13-0-2
 فوليفيال ال وليفارية
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 يفاترخيهاحمعة اجلدسة  ال ود العةار
 )املؤيتتديفل التصتتويت نتيجتتة

 التصويت م  املمتو ول املمتو ول( - امل ارضول -
املستتتتتتؤيفلني متتتتتتت  احملكمتتتتتتة الديفليتتتتتتة حملاكمتتتتتتتة األشتتتتتتداص  (2015) 2256     

ا نتهاكتتتتتتات اجلستتتتتتيمة لدعتتتتتتانول اإلنستتتتتتام التتتتتتديفيل التتتتتتيت 
 و1991ار ك ت يف منديم يوغوسالفيا السا عة مو  مام 

 األشتتتتتتتتتتداص حملاكمتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتة احملكمتتتتتتتتتتة
 ذلتتتك يفغتتت  اجلماميتتتة اإلاباة أممتتتال متتت  املستتتؤيفلني

 اإلنستتتام التتديفيل لدعتتانول اجلستتتيمة ا نتهاكتتات متت 
 الةيفانتتتتتتتتتديني يفاملتتتتتتتتتواقوني ريفانتتتتتتتتتدا مندتتتتتتتتتيم يف املة ك تتتتتتتتتة
 متتت  يفغ ذتتتا اجلماميتتتة اإلاباة أممتتتال متتت  املستتتؤيفلني

 1  تني اجملتايفرة التديفل أراضي يف املماثدة ا نتهاكات
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 31 يف 1994 الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتاية كتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول

 1994 األيفل/ايسمرب

S/PV.7593  
ل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيف   22

2015 

 الةيفسي ا حتاا 14-0-1

  
  ُ تمد مل اليت العةارات مراريع 
 نتتتةار مرتتتةيفع يُ تمتتتد  ، امليثتتتاق متتت  (3) 27 لدمتتتااة يففعتتتا 

 التستتت ة األصتتتوات مدتتتى اصتتتل   موتتتدما مجةائيتتتة غتتت  مستتتالة  رتتتال
 يفذتو، ضده الدائمني األمعاء أحد يصوت مودما أيف، الالزمة املؤيدة

 كانتتت،  ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل. التتوعض حبتتق أيعتتا ي تتةف متتا
 يفجتتتوا ل تتتدم نتتتةار مرتتتةيفع فيهتتتا يُ تمتتتد مل فعتتتط يفاحتتتدة مواستتت ة ذوتتتاك
 ابل وتتتد يت دتتتق فيمتتتا ذلتتتك يفكتتتال، املؤيتتتدة األصتتتوات متتت  التتتالزم ال تتتدا

 نعتتتتتتتتتتتية ذلتتتتتتتتتتتك يف مبتتتتتتتتتتتا، األيفستتتتتتتتتتتط الرتتتتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتتتتة” امل وتتتتتتتتتتتول

 أيعتتا ذوتتاك كانتتت،  ابلتعةيتتة املرتتمولة الفتترتة يفختتالل. (115)“فدستت ني
 الستد  التصتويت  س ب العةارات مراريع فيها   تمد مل حا ت أر ع

 .(13 اجلديفل )انظة الدائمني األمعاء م  أكثة أيف يفاحد ل عو
__________ 

 رتال  2014األيفل/ايسمرب  كانول  30امل عواة يف  7354يف اجلدسة  (115)
، “احلالة يف الرةق األيفسط، مبتا يف ذلتك نعتية فدست ني”ال ود امل وول 

صتتتتوت اثوتتتتال متتتت  أمعتتتتاء اجملدتتتتس )أستتتترتاليا يفالتتتتو ايت املتحتتتتدة( ضتتتتد 
(، يفامتوتتتتتتع مخستتتتتتة متتتتتت  أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس S/2014/916مرتتتتتتةيفع العتتتتتتةار )

يفاملمدكتتتة املتحتتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتتى  ٬يفليتوانيتتتا ٬يفريفانتتتدا ٬يتتتة كتتتوراي)مجهور 
 يفنيج اي( م  التصويت مدى مرةيفع العةار.  ٬يفأيةلودا الرمالية

  
 13 اجلديفل
، املؤي ِّرردة األصرروات مررن املطلرروب العرردد علررى حصررول لعرردم أو ضرردها دائررم عضررو تصررويت بسرربب تعتمررد مل الرريت القرررارات مشرراريع
2014-2015 

 يفاترخيها اجلدسة ال ود العةار مرةيفع
 )املؤيتتتتديفل التصتتتتويت نتيجتتتتة

 املمتو ول( - امل ارضول -
 التت ي  التتدائمول األمعتتاء
 العةار مرةيفع ضد صو وا

     
S/2014/189 مىل 2014 شتتتتتتتتتتت اط/فرباية 28 مؤرختتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتالة 

 أليفكةانيتتتا التتتدائم املمثتتتل متتت  األمتتت  جمدتتتس رئيستتتة
 (S/2014/136) املتحدة األمم لدى

S/PV.7138  
 2014 آذار/مارس 15

 الةيفسي ا حتاا 13-1-1

S/2014/348 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.7180  
 2014 أاير/مايو 22

 يفالصني الةيفسي ا حتاا 13-2-0

S/2014/916 نعتتتتتية ذلتتتتتك يف مبتتتتا، األيفستتتتتط الرتتتتتةق يف احلالتتتتة 
 فدس ني

S/PV.7354  
 2014 األيفل/ايسمرب كانول 30

8-2-5  

S/2015/508 يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة S/PV.7481  
 2015  وز/يوليت 8

 الةيفسي ا حتاا 10-1-4

S/2015/562 مىل 2014 شتتتتتتتتتتت اط/فرباية 28 مؤرختتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتالة 
 أليفكةانيتتتا التتتدائم املمثتتتل متتت  األمتتت  جمدتتتس رئيستتتة
 (S/2014/136) املتحدة األمم لدى

S/PV.7498  
 2015  وز/يوليت 29

 الةيفسي ا حتاا 11-1-3
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 اختاذ القرار دون تصويت - دال
 اجملدتتس يف املوضتومية أيف اإلجةائيتتة ا نرتاحتات امتمتتاا ميكت  

 2015-2014 الفتتتترتة  رتتتتهد يفمل. اإراء  توافتتتتق أيف  صتتتتويت  تتتتديفل
 متتتداذا ال تتتال  العتتتةارات مجيتتتع يفاخُتتتت ت  صتتتويتو ايفل نتتتةارات اختتتتاذ
 .األيدي  ةفع التصويت خالل م  نةارا 127

. اإراء  توافتتق اجملدتتس ابستتم التتةئيس  يتتا ت امتمتتاا يفاستتتمة 
 نيتتتد الفتتترتة ختتتالل التتتةئيس هبتتتا أاىل  يتتتا  54 جممومتتتت متتتا امُتمتتتد يفنتتتد

 يف ال يا ت م ظم  ُتدى أل السا عة املمارسة يفكانت. (116)ا ست ةات
 الفترتة ختالل ال يتا ت نصف امُتمدت، املعا ل يف أنت غ  اجلدساتو

 مدتتتتى التتتتةئيس انتصتتتتة حيتتتتث، نصتتتتها يُتدتتتتى أل ايفل ا ستتتتت ةات نيتتتتد
 يفيف. األمت  جمدتس يفاثئتق مت  يفثيعتة ابمت اره سيصدر ال يال أل ممالل
 أثوتتتاء الةائستتتية يفال يتتتا ت العتتتةارات امُتمتتتدت، املواستتت ات متتت  ال ديتتتد

 .(117)هنايتت أيف  دايتت يف يفليس ا جتماع
 يفيتفعتول الةائستية ال يا ت يف اجملدس أمعاء يوظة ما يفمااة 

 يف أمدتتتت  اجملدتتتتس أمعتتتتاء أحتتتتد أل  يتتتتد، ستتتتا عة مرتتتتايفرات يف مديهتتتتا
 مت   وفستت يوتاى أنتت ابلتعةيتة املرتمولة الفرتة خالل املواس ات محدى
 آب/أغستت س 17 يف امل عتتواة 7504 اجلدستتة ففتتي. الةائستتي ال يتتال

 يفافتتتق، “األيفستتتط الرتتتةق يف احلالتتة” امل وتتتول ال وتتتد مقتتار يف، 2015
. (118)الستتتتتورية ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتتة  رتتتتتال رائستتتتتي  يتتتتتال مدتتتتتى اجملدتتتتتس
 فوتتتتليفيال مجهوريتتتتة ممثتتتتل ذكتتتتة، م اشتتتتةة ال يتتتتال امتمتتتتاا معتتتتب أنتتتتت غتتتت 

 ألنتتت ال يتتال متت  يفال اشتتةة الثاموتتة الفعتتة ني يؤيتتد مل يففتتده مل ال وليفاريتتة
 املصتت   عةيتتة يف يفحعتتت الستتوري الرتت ب ستتيااة  وتهكتتال أهنمتتا ي تعتتد
، انتعالية حكومة منراء ذلك يف مبا، السياسي انتعالت   ليل خالل م 
 الوفد أل غ . املتحدة األمم ميثاق مع يت ارت ما يفذو، موافعتت ايفل
 .(119)اإراء  وافق مىل يفانعم، الةائسي ال يال امتماا ي ةنل مل

 األمت  جمدتس لتةئيس يفرستائل م كةات مصدار جةى، يفابملثل 
 املرتتتتمولة الفتتترتة يفختتتالل.  صتتتويت  تتتديفل لدمجدتتتس يفاثئتتتق ابمت ارذتتتا

__________ 

 لالقتتتتتتتتتالع مدتتتتتتتتتى نائمتتتتتتتتتة كامدتتتتتتتتتة ابل يتتتتتتتتتا ت الةائستتتتتتتتتية التتتتتتتتتيت امتمتتتتتتتتتدت  (116)
ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةات، انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: 

www.un.org/en/sc/documents/statements/2014.shtml 
 .  www.un.org/en/sc/documents/statements/2015.shtml يف

، S/PV.7169 ، يفS/PV.7112، يف S/PV.7109انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثال،  (117)
 .S/PV.7289 يف، S/PV.7208 يف

(118) S/PRST/2015/15 . 
(119) S/PV.7504 5-4، الصفحتال . 

. (120)التتتةئيس متتت  رستتتالة 80 يف متتت كةة 30 اجملدتتتس أصتتتدر، ابلتعةيتتتة
 جدستتتة يف املتتت كةات مصتتتدار متتت  فيهمتتتا أُمدتتت  حالتتتتال ذوتتتاك يفكانتتتت
 لدمجدس السووي ابلتعةية متصال ذلك كال احلالتني كدتا يفيف رمسية:
 أل اجملدتتتتس رئتتتتيس أمدتتتت ، اجلدستتتتتني ذتتتتا ني يفيف. ال امتتتتة اجلم يتتتتة مىل

 نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل. (121) صتتتويت  تتتديفل امُتمتتتد نتتتد التعةيتتتة مرتتتةيفع
 ال متتتتل أستتتتاليب  رتتتتال متتتت كةات ستتتتت اجملدتتتتس امتمتتتتد، ا ستتتتت ةات

  وز/يوليتتتتتتتتتت 26 يف الصتتتتتتتتتاارة التتتتتتتتتةئيس متتتتتتتتت كةة أحكتتتتتتتتتام مىل  ستتتتتتتتتتود
، اجملدتتتتتس ممتتتتتل أستتتتتاليب متتتتت  خمتدفتتتتتة جوانتتتتتب يف توتتتتتايفل (122)2010

 اجملدتتس يفاثئتتق صتتياغة يف اجملدتتس أمعتتاء مرتتاركة  وستتيع ذلتتك يف مبتتا
 لعتتتتتمال ال مديتتتتتة يفالتتتتتتدا  ، (123)الصتتتتتياغة( مدتتتتتى نتتتتتائمني ) صتتتتتفتهم
 احلتتتتتتوار يفحتستتتتتني، (124)لدمجدتتتتتس الفةميتتتتتة اهليئتتتتتات ممتتتتتل استتتتتتمةارية
 يف املتكدمني يف ة يب، (125)اجملدس ااخل امل دومات يف  اال يفا  صال
 يفالتعةيتة، (127)لدمجدتس الةمسيتة يفالستجالت، (126)اجملدس اجتمامات

 ا جتمامات خالل امل كةات ذ ه   تمد يفمل. (128)لدمجدس السووي
 امل تتي الةمستتي غتت  ال امتتل فةيعتتت أممتتال ختتالل  تتل، لدمجدتتس الةمسيتتة
 . األخةى اإلجةائية يفاملسائل ابلواثئق
 
 املناقشات املتعلقة بعملية اختاذ القرار  - هاء

 اختتتتاذ ممديتتتة مستتتالة أثتتت ت، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
  رتتال الستتوويتني املفتتتوحتني املوانرتتتني ستتياق يف اجملدتتس يف العتتةارات

__________ 

لالقتتالع مدتتى نتتوائم كامدتتة ابملتت كةات الصتتاارة متت  رئتتيس جمدتتس األمتت   (120)
، انظتتتتتة  عتتتتتارية جمدتتتتتس األمتتتتت  مىل اجلم يتتتتتة 2015يف  2014يف متتتتتامي 
، A/71/2 يف اجللء األيفل، العسم الةا ع مرة ،A/70/2يف A/69/2ال امة )

اجلتتتتلء األيفل، العستتتتم الثالتتتتث مرتتتتة(و أيف املونتتتتع الرتتتت كي مدتتتتى ال وتتتتوال 
. يفلالقتتتتتتتتتتالع مدتتتتتتتتتتى /www.un.org/en/sc/documents/notesالتتتتتتتتتتايل: 

يف  2014ئم كامدتتتتة ابلةستتتتائل املوجهتتتتة متتتت  رئتتتتيس اجملدتتتتس يف متتتتامي نتتتوا
، اجلتتتتلء A/71/2، التتتتت ييل الةا تتتتع، يف A/70/2يف  A/69/2، انظتتتتة 2015
، العستتتتتتتتم الثالتتتتتتتتثو أيف املونتتتتتتتتع الرتتتتتتتت كي مدتتتتتتتتى ال وتتتتتتتتوال التتتتتتتتتايل: األيفل

www.un.org/en/sc/documents/letters/  . 
 . S/PV.7538يف  S/PV.7283انظة الوثيعتني  (121)
(122) S/2010/507 . 
(123) S/2014/268 . 
(124) S/2014/393 . 
(125) S/2014/565 . 
(126) S/2014/739  يفCorr.1 . 
(127) S/2014/922 . 
(128) S/2015/944 . 
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 يف املوانرتتني ذتا ني إلحتدى يفصف يفيةا. (129)اجملدس ممل أساليب
 .8 احلالة

 
 8 احلالة 
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس من مذكرة تنفيذ  
 األيفل/  رتتتتتتتتتتتتتتتةي  23 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة، 7285 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة يف 
 جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة  وفيتتت ” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف، 2014 أكتتتتو ة
 يو غتتتتتي أنتتتتتت يفأيفكةانيتتتتتا أستتتتترتاليا ممتتتتتثال ذكتتتتتة، “(S/2010/507) األمتتتتت 

 مدتى  تو  التيت، املتحتدة األمتم ميثاق م  27 املااة    يق لدمجدس
 يف قةفتا كتال مذا التصتويت مت  ا متوتاع اجملدتس معتو مدى ةب أنت

 أمعتاء جلميتع يتتاح أل مت   د   أنت الصني ممثل يفارأتى. (130)الولاع
 الةائستتتتية يفال يتتتتا ت العتتتتةارات مرتتتتاريع لدراستتتتة كتتتتاف يفنتتتتت اجملدتتتتس
 يف يفاستتع  وافتتق مىل، يفالتفتايفت الترتتايفر ختتالل مت ، ليتوصتتدوا املعدمتة
 نصتتوص فتتةت متت   تتد ، اجملدتتس يف التعتتام  مدتتى يفليحتتافظوا اإراء

 أنتت مىل  ت يف ممثتل يفأشتار. (131) رتاهنا ك ت ة اختالفتات ذوتاك  لال  
 مفتوحتتتة جدستتات معتتد املهتتتم متت ، الرتتفافية حتعيتتتق مىل الستت ي لتتدى
تتتتتت  ألهنتتتتتتا  متتتتتت  اإلمتتتتتتةاب متتتتتت  اجملدتتتتتتس يف األمعتتتتتتاء غتتتتتت  التتتتتتديفل  ك 
 .(132)آرائها

 صتتتتتياغة مدتتتتتى العتتتتتائمني مستتتتتالة مىل متكدمتتتتتني متتتتتدة يفأشتتتتتار 
 الرتتمال  دتدال ابستتم متكدمتا، الستويد ممثتتل مت  كتتل يفذكتة. العتةارات
 أمعتاء مجيتع لتدى يكول أل العةيفري م  منت، مصة يفممثل، األيفريف 
 الواثئتتتتتتتتتتق صتتتتتتتتتتياغة ممكانيتتتتتتتتتتة، التتتتتتتتتتدائمني يفغتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتدائمني، اجملدتتتتتتتتتس
 يفالرمول ال دل م  مليد  وخي م دأ ماليلاي ممثل يفأي د. (133)يف عدميها

 مدتديف ممثتل يفرحتب. (134)الوصوص  صياغة العائمني مهام  وزيع يف
 مدتتى العتتائمني األمعتتاء  رتتجيع فيهتتا جتتةى التتيت (135)التتةئيس مبتت كةة

__________ 

)انظتتتة  2014 رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة  23، امل عتتتواة يف 7285اجلدستتتة  (129)
S/PV.7285  يفS/PV.7285 (Resumption 1) 7539(، يفاجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ،
 S/PV.7539)انظتتتتتتتتتة  2015و ة  رتتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتت 20امل عتتتتتتتتتواة يف 

 (. S/PV.7539 (Resumption 1) يف
(130) S/PV.7285 أستتتترتاليا(و يف  9، الصتتتتفحة(S/PV.7285 (Resumption 1) ،

 )أيفكةانيا(.  47الصفحة 
(131) S/PV.7285 13، الصفحة . 
(132) S/PV.7285 (Resumption 1) 32، الصفحة . 
 )مصة(.  41-40)السويد(و الصفحتال  8املةجع نفست، الصفحة  (133)
 . 28املةجع نفست، الصفحة  (134)
(135) S/2014/268 . 

، اجملدتتتس أمعتتتاء مجيتتتع متتتع يفالترتتتايفر امل دومتتتات   تتتاال مدتتتى الصتتتياغة
 األمتتتتتتتم يف األمعتتتتتتتاء التتتتتتتديفل ممتتتتتتوم  تتتتتتتني متتتتتتت  املصتتتتتتتدحة يفأصتتتتتتحاب

 الةائستية ابملت كةة اإختةي  املتكدمتني م  ال ديد يفرحب. (136)املتحدة
 مدموستتا  عتتدما اجملدتتس اتتةز أل يف أمدتتت متت  أحتتدذم يفأمتتةب، نفستتها
 . (137)امل كةة مىل استوااا، الصياغة مدى العائمني مسالة  رال

 متتتتتت  ال ديتتتتتتد رحتتتتتتب، التتتتتتوعض حتتتتتتق مبستتتتتتالة يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا 
 التتوفس ضتت ط التتدائمول األمعتتاء ميتتارس أبل فةنستتا ابنتترتاح املتكدمتتني

 يفاإلاباة، اجلماميتتتتتة الفظتتتتتائع حتتتتتا ت يف التتتتتوعض حتتتتتق استتتتتتددام يف
. (138)اإلنستتتتتانية ضتتتتتد املة ك تتتتتة يفاجلتتتتتةائم، احلتتتتتةب يفجتتتتتةائم، اجلماميتتتتتة
 ممتالل امتمتاا مدتى التدائمني اجملدتس أمعتاء كوستتاريكا ممثل يفشجع

 ا حتفتتتتال مقتتتتار يف يفذلتتتتك، التتتتوعض حتتتتق استتتتتددام  رتتتتال لدم تتتتاائ
 يف يومتا. (139)2015 مام يف املتحدة لامم الس  ني السووية ابل كةى

 ذلتتتك يكتتتول كتتتي منتتتت نتتتال، الفةنستتتية امل تتتاارة كازاخستتتتال ممثتتتل أيتتتد
 مفتاذيم مت  التصتورات حتديتد يف األساستية الفتوارق ستد ةب، ممديا
 العتتانول ضتتد اخل تت ة يفاجلتتةائم اإلنستتانية ضتتد يفاجلتتةائم اجلماميتتة اإلاباة

 يف أمدهمتتا متت  يف تت يف أيفريفغتتواي ممتتثال يفأمتتةب. (140)التتديفيل اإلنستتام
 . (141)مؤسسة  صفتت الوعض حق ملغاء

__________ 

(136) S/PV.7285 (Resumption 1) 34، الصفحة . 
(137) S/PV.7285 ريفانتتتتتتتتتتتتدا(و انظتتتتتتتتتتتتة أيعتتتتتتتتتتتتا  18، الصتتتتتتتتتتتتفحة(S/PV.7285 

(Resumption 1) 42)الرب غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  23، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 )أيفكةانيا(.  47)نيوزيدودا(و يفالصفحة 

(138) S/PV.7285 شتتتتتتتتتتتتتيدي(و  11)أستتتتتتتتتتتتترتاليا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  9، الصتتتتتتتتتتتتفحة(
 25الصتتتتتتتتتفحة )ليتوانيتتتتتتتتا(و يف  21)ريفانتتتتتتتتدا(و الصتتتتتتتتفحة  18يفالصتتتتتتتتفحة 

)سويستتتةا، ابستتتم فةيتتتق املستتتاءلة يفا  ستتتتاق  34)لكستتتمربغ(و الصتتتفحة 
 39)كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريكا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  37يفالرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفافية(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 8، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7285 (Resumption 1))ليدتورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي (و يف 
)املكستتيك(و   10مال األيفريف (و يفالصتتفحة )الستتويد، ابستتم  دتتدال الرتت

)مي اليا(و  12)ذولودا، أيعا ابسم  دجيكا(و يفالصفحة  11يفالصفحة 
 22)أيفريفغتتتتتواي(و يفالصتتتتتفحة  19)أملانيتتتتتا(و يفالصتتتتتفحة  13يفالصتتتتتفحة 

)متتتتتتتتاليلاي(و  28)منديفنيستتتتتتتتيا(و يفالصتتتتتتتتفحة  24)مستتتتتتتتونيا(و يفالصتتتتتتتتفحة 
 35فحة )مدتتتتتتتتديف(و يفالصتتتتتتتت 34) تتتتتتتت يف(و يفالصتتتتتتتتفحة  32يفالصتتتتتتتتفحة 

)كتتتوت  41)أيةلوتتتدا(و يفالصتتتفحة  37)ال وستتتوة يفاهلةستتتك(و يفالصتتتفحة 
) ولوتدا(و يفالصتفحة  46) و سوا (و يفالصتفحة  43يفالصفحة  ايفوار(و

 )اجل ل األسوا(.  48)أيفكةانيا(و يفالصفحة  47
(139) S/PV.7285 29، الصفحة . 
(140) S/PV.7285 (Resumption 1) 17، الصفحة . 
 )  يف(.  32)أيفريفغواي(و يفالصفحة  19املةجع نفست، الصفحة  (141)
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 اللغات - اتسعا
 مالحظة 
 الوظتتتتام متتتت  47 مىل 41 متتتت  املتتتتواا التاستتتتع العستتتتم يرتتتتمل 
 ال متل يفلغتات الةمسيتة ابلدغتات املت دعة، األم  جملدس املؤنت الداخدي

 يفالعتتتتتتةارات اجلدستتتتتتات حماضتتتتتتة يفلغتتتتتتات الرتتتتتتفوية يفالرتمجتتتتتتة اجملدتتتتتتس يف
 .املورورة يفاملعةرات

 
 41املااة  
 يفال ة يتتتتتتة يفالصتتتتتتيوية يفالةيفستتتتتتية يفاإلنكديليتتتتتتة اإلستتتتتت انية  كتتتتتتول 
 . األم  جمدس يف م ا آل يف ال مل يفلغات الةمسية الدغات يفالفةنسية

 
 42املااة  
 األمت  جمدتس لغتات مت  لغتة أبيتة  دعتى اليت الكدمات  رتجم 

 .األخةى اخلمس الدغات مىل شفوية  ةمجة الست
 

 43املااة  
 ]ح فت  

 
 44املااة  
 ذت ه يفيف. األمت  جمدتس لغتات غ   دغة يتكدم أل ممثل ألي 

 مىل لكدمتتتتتت الرتتتتفوية الرتمجتتتة أمتتتتة ية تتتب أل ذتتتتو مديتتتت يكتتتتول، احلالتتتة
، ال امتتة لامانتتة التتتا  ني الرتتفويني يفلدمرتمجتتني. الدغتتات  دتتك محتتدى
 الرتمجتتتة مىل يستتتتوديفا أل، األمتتت  جمدتتتس لغتتتات  عيتتتة مىل  ةمجتهتتتا لتتتدى

 .األيفىل ابلدغة املعدمة الرفوية

 45املااة  
   د  احملاضة احلةفية جلدسات جمدس األم   دغات جمدس األم . 

 
 46املااة  
 . األم  جمدس  دغات الواثئق م  يفغ ذا العةارات كل  ورة 

 
 47املااة  
 نتةر مذا اجملدتس لغتات غت  لغة أبية األم  جمدس يفاثئق  ورة 

 .ذلك األم  جمدس
 47مىل  41يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، قُ  عت املتواا مت   
  دغتتتتتتتتتة   يتتتتتتتتتا هتم متكدمتتتتتتتتتول أاىل، جدستتتتتتتتتات متتتتتتتتتدة يفيف. ابستتتتتتتتتتمةار

 .(142)44 لدمااة يففعا األم  جملدس الست الةمسية الدغات غ 
__________ 

،  كدتتتم ممثتتتل 2014شتتت اط/فرباية  10، امل عتتتواة يف 7108يف اجلدستتتة  (142)
صة يا )رئيس التوزراء( ابلدغتة الصتة ية يف كدتم ممثتل أل انيتا ابلدغتة األل انيتةو 
يفنتتتتتتتتتدم الوفتتتتتتتتتدال امل ويتتتتتتتتتال التتتتتتتتتو  اإلنكديتتتتتتتتتلي لكتتتتتتتتتال ال يتتتتتتتتتانني )انظتتتتتتتتتة 

S/PV.7108امل عتتتواة يف 7272(. يفيف اجلدستتتة 12 يف 5 ، الصتتتفحتال ،
،  كدتتتتم ممثتتتتل  ةكيتتتتا )التتتتةئيس( ابلدغتتتتة الرتكيتتتتة 2014أيدول/ستتتت تمرب  24

يف كدتتتتتم ممثتتتتتل مجهوريتتتتتة معتتتتتديفنيا اليوغوستتتتتالفية ستتتتتا عا  )التتتتتةئيس( ابلدغتتتتتة 
املعديفنيتتتةو يفنتتتدم الوفتتتدال امل ويتتتال الرتمجتتتة الرتتتفوية مىل اإلنكديليتتتة لكتتتال 

يفيف اجلدستتتتتتتتة  (.31 يف 26، الصتتتتتتتتفحتال S/PV.7272ال يتتتتتتتتانني )انظتتتتتتتتة 
، أاىل ممثتتتتتتتتل 2015 رتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتام/نوفمرب  17، امل عتتتتتتتتواة يف 7561

الرب غال )يفزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل(   يانت ابلرب غاليتةو يفنتدم 
 (. 38، الصفحة S/PV.7561الوفد الو  اإلنكديلي )انظة 

  
 الداخلي للنظام املؤقت املركز - عاشرا

 مالحظة 
 يت دتتتق فيمتتتا األمتتت  جمدتتتس متتتدايف ت ال اشتتتة العستتتم يرتتتمل 

 يف متتتةة آختتتة ُمتتتد ِّل التتت ي، لدمجدتتتس التتتداخدي لدوظتتتام املؤنتتتت ابملةكتتل
 أل مدى املتحدة األمم ميثاق م  30 املااة يف و . (143)1982 مام

__________ 

 1946متتتتتةة  تتتتتني متتتتتامي  11ُمتتتتتد ِّل الوظتتتتتام التتتتتداخدي املؤنتتتتتت لدمجدتتتتتس  (143)
 31: مختتس متتةات ختتتالل الستتوة األيفىل لدمجدتتس، يف جدستتتا ت 1982 يف
 17يف  16نيستتتتتتتتتتتتال/أ ةيل يف  9امل عتتتتتتتتتتتتواة يف  48يف  44يف  42يف  41يف 

و يفمتتتتتتة ني يف ستتتتتتوتت الثانيتتتتتتة، 1946يونيتتتتتتت حليةال/ 24يف  6أاير/متتتتتتايو يف 
كتتتتتانول   9حليةال/يونيتتتتت يف  4، امل عتتتتوا ني يف 222يف  138اجلدستتتتتني  يف

 موتتت  مؤنتتتتا   التتتداخدي الوظتتتامُ  ظتتتل يفنتتتد. مجةاءا تتتت  ئحتتتة اجملدتتتس يعتتتع
 الثتتتام/ كتتتانول 17 يف امل عتتتواة األيفىل جدستتتتت يف لتتتت اجملدتتتس امتمتتتاا
 .1946 يواية

__________ 

شتتت اط/فرباية  28امل عتتتواة يف  468و يفيف اجلدستتتة 1947األيفل/ايستتتمرب 
و 1969كتتتتانول الثام/يوتتتتاية   24، امل عتتتتواة يف 1463و يفاجلدستتتتة 1950

و يفاجلدستتتتة 1974ثام/يوتتتتاية كتتتتانول ال  17، امل عتتتتواة يف 1761يفاجلدستتتتة 
. يفنتتتتتد صتتتتتدرت 1982كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   21، امل عتتتتتواة يف 2410

 Rev.1يف  S/96صتتتتتتتي  ستتتتتتتا عة لدوظتتتتتتتام التتتتتتتداخدي املؤنتتتتتتتت حتتتتتتتتت الةمتتتتتتتوز 
 .S/96/Rev.7، أما الصيغة احلالية فعد صدرت حتت الةمل Rev.6 مىل
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 30املااة  
يعتتتتع جمدتتتتس األمتتتت   ئحتتتتة مجةاءا تتتتت يفيتتتتدخل فيهتتتتا قةيعتتتتة  

 اختيار رئيست. 
 الوظتتتام مةكتتتل مستتتالة أُثتتت ت، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
، امليثتتتاق متتت  30 املتتتااة مىل ابإلشتتتارة ذلتتتك يف مبتتتا، املؤنتتتت التتتداخدي
 أستاليب  رال ُمعدات الدتني املفتوحتني السوويتني املوانرتني يف يفذلك
 .(144)اجملدس ممل

 األيفل/أكتتتتتتو ة  رتتتتتةي  23 يف امل عتتتتتواة 7285 اجلدستتتتتة يف 
 األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة   وفيتتت” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف، 2014

(S/2010/507)“ ،الوظتام يظتل   أل أستفهم مت  متكدمتني متدة أمةب 
 الةمسيتتتتتتة الصتتتتتتفة مضتتتتتتفاء ضتتتتتتةيفرة يفارأتيفا، مؤنتتتتتتتا لدمجدتتتتتتس التتتتتتداخدي

 مواصتتدة مدتى صتتةاحة اجملدتس أمعتتاء أيفكةانيتا ممثتتل يفشتجع. (145)مديتت
__________ 

)انظتتتة  2014 رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة  23، امل عتتتواة يف 7285اجلدستتتة  (144)
S/PV.7285  يفS/PV.7285 (Resumption 1) 7539(و يفاجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ،
 S/PV.7539)انظتتتتتتتتتة  2015و ة  رتتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتت 20امل عتتتتتتتتتواة يف 

 (.S/PV.7539 (Resumption 1) يف
(145) S/PV.7285 وسيا، ابلويا ة م  جممومة )سانت ل 37-35، الصفحات

)كوستتتاريكا(و  38-37(و يفالصتتفحتال L.69التتداممني ملرتتةيفع العتتةار 

 يففعتتتتتا” ممدهتتتتتا قةيعتتتتتة   ستتتتتيط يف التتتتتديواميات مدتتتتتى يفال وتتتتتاء ال متتتتتل
 .(146)“املتحدة األمم ميثاق م  30 لدمااة

 األيفل/أكتتتو ة  رتتةي  20 يف امل عتتواة، 7539 اجلدستتة يفيف 
 الةمستتي ال تتا ع مضتتفاء يو غتتي أنتتت أيعتتا متكدمتتني متتدة ذكتتة، 2015
 حتستتتني أجتتتل متتت  يفامتمتتتااه لدمجدتتتس املؤنتتتت التتتداخدي الوظتتتام مدتتتى

 .(147)يفاملساءلة الرفافية
__________ 

)مجهوريتتة ميتتةال 27-25، الصتتفحات S/PV.7285 (Resumption 1)يف 
 لائة(. )اجل 45اإلسالمية ابسم حةكة مدم ا فياز(و يفالصفحة 

(146) S/PV.7285 (Resumption 1) 36، الصفحة . 
(147) S/PV.7539 مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتتتتتتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(و 18، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة( 

 S/PV.7539 (Resumption 1) مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتة ميتتتتتتتتتتتتتتتتةال  10، الصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة(
)ستتتتتوغافورة(و  12اإلستتتتتالمية ابستتتتتم حةكتتتتتة متتتتتدم ا فيتتتتتاز(و يفالصتتتتتفحة 

)كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريكا(و  21)ستتتتتتتتتتتتتتتتتت اليول(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  14يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 30)كتتتتتتواب(و يفالصتتتتتتفحة  26)ابكستتتتتتتال(و يفالصتتتتتتفحة  25 يفالصتتتتتتفحة
)الكويتتتتتت، ابستتتتتم جممومتتتتتة التتتتتديفل ال ة يتتتتتة(و  35(و يفالصتتتتتفحة )اجللائتتتتتة

 )مس انيا(.  40يفالصفحة 
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 مالحظة استهاللية  
يتوايفل اجللء الثالث نظة جمدس األم  يف املواا الواراة يف الفصل األيفل مت  ميثتاق األمتم املتحتدة  

. يفيتتالف اجلتلء (7) 2 يف (5) 2 يف (4) 2 يف (2) 1املت دعة مبعاصد األمم املتحدة يفم اائها، يفذي املواا 
رتت وب يف  عةيتتة مصتت ذا الثالتتث متت  أر  تتة أنستتام. يفيتوتتايفل العستتم األيفل الوصتتوص املت دعتتة مب تتدأ حتتق ال

م  امليثاق. يفيتعم  العسم الثام الوصوص املت دعة حبظة است مال العوة أيف التهديد  (2) 1مبوجب املااة 
. يفيتوايفل العسم الثالث التتلام التديفل اب متوتاع مت  (4) 2 ابست ماهلا مدى الوحو املوصوص مديت يف املااة
. يفيت دتق (5) 2نستةاي مدتى الوحتو املوصتوص مديتت يف املتااة مسامدة أي جهة يتد  اجملدس مزاءذا مجةاء  

العستتتم الةا تتتع  وظتتتة اجملدتتتس يف م تتتدأ متتتدم  تتتدخل األمتتتم املتحتتتدة يف الرتتتؤيفل الداخديتتتة لدتتتديفل كمتتتا  وظمتتتت 
 .(7) 2 املااة

أشتتتار اجملدتتتس صتتتةاحة مىل مجيتتتع املتتواا املتتت كورة أمتتتاله  ختتتتاذ نتتتةار  2015 يف 2014يفيف متتامي  
يت دق حبماية املدنيني يف الوتلاع املستدح، يف نت     يتق يف فست   دتك املتواا يف ا ضت الع مبهامتت يف صتول 
السدم يفاألم  الديفليني. يفأجةى اجملدس مدايف ت  رال م دأ  عةيتة املصت  يفم تدأ حظتة التهديتد ابستت مال 

، يف  ستتتيما يف ستتتياق 2014ة أيف استتتت ماهلا فيمتتتا يت دتتتق ابلتتتتو ةات التتتيت انتتتدل ت يف أيفكةانيتتتا يف متتتام العتتتو 
. يفشتتك ل ذتتت ال امل تتتدآل موضتتتوع موانرتتتات 2014آذار/متتتارس  16ا ستتتفتاء التتت ي ُأجتتتةي يف العتتتةم يف 
دتتس  رتتال . يفختتالل متتدايف ت اجمل“صتتول الستتدم يفاألمتت  التتديفليني”أجةاذتتا اجملدتتس يف مقتتار ال وتتد امل وتتول 

محايتتة املتتدنيني يف الوتتلاع املستتدح،   تتة ق املتكدمتتول أيعتتا يف م تتدأ متتدم  تتدخل األمتتم املتحتتدة يف الرتتؤيفل 
 الداخدية لدديفل.
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 مبدأ املساواة يف احلقوق بني الشعوب وحق الشعوب - أوال
  1من املادة  2يف تقرير مصريها مبوجب الفقرة 

 2، الفعةة 1املااة  
 : ]معاصد األمم املتحدة ذي 
م تتاء ال النتتات الوايتتتة  تتني األمتتتم مدتتى أستتتاس احتترتام امل تتتدأ  

ال ي يععي ابلتسوية يف احلعوق  ني الر وب يفأبل يكول لكل موها 
مصتتتتتت ذا، يفكتتتتتت لك اختتتتتتتتاذ التتتتتتتدا   األختتتتتتةى املالئمتتتتتتة لت ليتتتتتتتل  عةيتتتتتتة 
 ال ام. السدم

 
 مالحظة 
يتوتتايفل العستتم األيفل ممارستتات جمدتتس األمتت  فيمتتا يت دتتق مب تتدأ  

املسايفاة يف احلعوق  ني الر وب يفحتق الرت وب يف  عةيتة مصت ذا مدتى 
( متتتتت  ميثتتتتتاق األمتتتتتم املتحتتتتتدة، 2) 1الوحتتتتتو املوصتتتتتوص مديتتتتتت يف املتتتتتااة 

 ةكيتتله مدتتى اإلجتتةاءات التتيت يتدتت ذا اجملدتتس يف ذتت ا الصتتدا. يفيوصتتب 
يفيتعم  العسم الفةمي ألف العةارات املت دعة ابمل تدأ املوصتوص مديتت يف 

 (2) 1(. يفاتتتتدا العستتتتم الفةمتتتي ابء اإلشتتتتارات مىل املتتتتااة 2) 1املتتتااة 
يفم تتتتتدأ  عةيتتتتتة املصتتتتت  يف موانرتتتتتات اجملدتتتتتس ختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة 

العستم الفةمتي جتتيم احلتا ت التيت ُأشت  فيهتا مىل م تتدأ  ابلتعةيتة. يفي تني
 . عةية املص  يف الةسائل املوجهة مىل اجملدس

 (  2) 1ابملادة املتعلقة القرارات  -ألف 
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، مل يرتتة جمدتتس األمتت  صتتةاحة  
م  امليثاق م  مةة يفاحدة فعط، يف نةار جةى اختاذه  (2) 1مىل املااة 

 . يفُمعتتتدت“محايتتتة املتتدنيني يف الوتتتلاع املستتدح”يف مقتتار ال وتتتد امل وتتول 
الصتحفيني ”اجلدسة اليت اختخ  فيها العةار يف مقار ال ود الفةمتي محايتة 

. يفيف اي اجتتتة العتتتةار، أمتتتاا اجملدتتتس أتكيتتتد التلامتتتت “يف حتتتا ت الوتتتلاع
متت  امليثتتاق،  1متت  املتتااة  4مىل  1مبعاصتتد امليثتتاق امل يوتتة يف الفعتتةات 
امليثتتاق، متت   2متت  املتتااة  7مىل  1يفمب تتاائ امليثتتاق امل يوتتة يف الفعتتةات 

مبتتا يف ذلتتك التلامتتت مب تتاائ ا ستتتعالل السياستتي يفاملستتايفاة يف الستتيااة 
 ،(1)ليفالسالمة اإلنديمية جلميع الديفل يفاحرتام سيااة مجيع الديف 

يففيمتتتتتتتا يت دتتتتتتتق مب تتتتتتتدأ املستتتتتتتايفاة يف احلعتتتتتتتوق يف عةيتتتتتتتة املصتتتتتتت   
، أشتار اجملدتس أيعتا مىل نتةار ايوكتا (2) 1لوارا يف املااة لدر وب، ا

يف أ يتتتتتتي يفمىل  “متتتتتت  جانتتتتتتب يفاحتتتتتتد”نعتتتتتتوك مجتتتتتتةاء استتتتتتتفتاء ن دتتتتتتي 
 .(1انظة اجلديفل )ا ستفتاء املتوخى مجةاؤه يف الصحةاء الغة ية 

__________ 

، الفعتتةة الثالثتتة متت  الدي اجتتة. انظتتة أيعتتا اجلتتلء (2015) 2222العتتةار  (1) 
 ألف.  –ألف يفالثالث يفالةا ع  -الثالث، األنسام الثام 

 
 1اجلديفل 

 (2) 1القرارات اليت حتتوي على إشارات ضمنية إىل املادة 
 احلكم يفاترخيتالعةار 

 تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان  
 (2014) 2156العةار 
 2014أاير/مايو  29

يفمذ يالحتظ أل استتتمةار أتخت  منرتتاء املؤسستات املؤنتتتة يف ستوية الوضتتع الوهتائي أل يتتي يستهم يف التتتو ة يف 
متواع مجيع األقةاف م  اختاذ أي مجةاءات انفةااية م  شاهنا أل  ليد مت  املو عة، يفمذ يردا مدى أاية ا

ستتتتتوء ال النتتتتتتتات  يتتتتتتت  الع ائتتتتل يف مو عتتتتة أ يتتتتي، يفمذ ي تتتتةب متتتت  العدتتتتق مزاء ال وانتتتتب املستتتتتمةة ملتتتتا يفصتتتتفت 
 2013 رتتتةي  الثتتتام/نوفمرب  6الستتتدم يفاألمتتت  التتتتا ع لالحتتتتاا األفةيعتتتي يف  يانتتتت الصتتتحفي املتتتؤر   جمدتتتس

 (اجة )الفعةة التاس ة مرةة م  الدي “نةار ايوكا نعوك مجةاء استفتاء م  جانب يفاحد”  ت
، الفعةة (2015) 2205، الفعةة التاس ة مرةة م  الدي اجةو يفالعةار (2014) 2179انظة أيعا العةار  

 2251، الفعتةة الثاموتة مرتةة مت  الدي اجتةو يفالعتةار (2015) 2230الثاموة مرةة م  الدي اجةو يفالعةار 
 ، الفعةة الثاموة مرةة م  الدي اجة(2015)

 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2179%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2205%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251%20(2015)
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 احلكم العةار يفاترخيت

 احلالة املتعلقة ابلصحراء الغربية  
  (2014) 2152العةار 

 2014نيسال/أ ةيل  29
مذ يؤكد جمداا التلامت مبسامدة ال ةفني مدى التوصل مىل حل سياسي ماال يفاائم يفمع ول لد ةفني، يكفل 
، لر ب الصحةاء الغة ية  عةية مص ه يف سياق  ة ي ات  تماشى مع م اائ ميثاق األمم املتحدة يفمعاصده

 (الفعةة الثالثة م  الدي اجة)يفمذ يالحظ ايفر ال ةفني يفمسؤيفلياهتما يف ذ ا الصدا 
 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة(2015) 2218انظة أيعا العةار  
شتةيفط مست عة يفحبست  نيتة، متع أخت  اجلهتوا  يهيب ابل ةفني مىل مواصدة املفايفضات  ةماية األمني ال تام ايفل 

يفالت ورات الالحعتة هلتا يف احلست ال، يفذلتك هبتدف التوصتل مىل حتل سياستي متاال  2006امل  يفلة مو  مام 
يفاائتتم يفمع تتول لد تتةفني يكفتتل لرتت ب الصتتحةاء الغة يتتة  عةيتتة مصتت ه يف ستتياق  ة ي تتات  تماشتتى متتع م تتاائ 

 (7يفر ال ةفني يفمسؤيفلياهتما يف ذ ا الصدا )الفعةة ميثاق األمم املتحدة يفمعاصده، يفيالحظ ا
 7، الفعةة (2015) 2218انظة أيعا العةار  
  
  (2) 1املناقشة الدستورية بشأن املادة  - ابء

( 2) 1خالل الفرتة نيد ا ستت ةات، أشت  صتةاحة  مىل املتااة  
التتيت  7539متتةة يفاحتتدة فعتتط يف متتدايف ت جمدتتس األمتت . يفيف اجلدستتة 

 وفيت  مت كةة مت  ”اخت ت شكل موانرة مفتوحة يف مقار ال وتد امل وتول 
 شتتتتتتد ممثتتتتتتل مجهوريتتتتتتة ميتتتتتتةال  “(S/2010/507جمدتتتتتتس األمتتتتتت  )رئتتتتتتيس 

اإلستالمية، الت ي  كدتم ابلويا تة مت  حةكتة  دتدال متدم ا فيتاز، اجملدتس 
أل يةامتتي  امتتا  وصتتيات اجلم يتتة ال امتتة  رتتال املستتائل املت دعتتة ابلستتدم 

 .(2)“م  امليثاق 1ملااة م  ا 2يففعا لدفعةة ”يفاألم ، 
يفأاثرت احلالة املتصدة ابلعتةم، التيت نُظتة فيهتا يف مقتار  وتدي   

، متتداا متت  املوانرتتات التتيت (3)تموفصتدني ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستت ةا
جتتتتتتتتةت يف اجملدتتتتتتتتس  رتتتتتتتتال مستتتتتتتتالة  عةيتتتتتتتتة املصتتتتتتتت  يف مقتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتد 

موجهتتتة مىل رئيستتتة  2014شتتت اط/فرباية  28رستتتالة مؤرختتتة ”امل وتتتول 
جمدتتتتتتس األمتتتتتت  متتتتتتت  املمثتتتتتتل التتتتتتتدائم أليفكةانيتتتتتتا لتتتتتتتدى األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة 

(S/2014/136“) (1 احلالةظة ان) يفخالل فرتة رائسة الصني، شكل .
م تتتتدأ  عةيتتتتة املصتتتت  يفم تتتتدأ املستتتتايفاة يف الستتتتيااة  تتتتني التتتتديفل موضتتتتوع 

صتتتتتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتتتتتت  ”موانرتتتتتتتتتتتتتة يف مقتتتتتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتتتتتتول 
__________ 

 (2) S/PV.7539 (Resumption 1) 11، الصفحة . 
موجهتتتة مىل  2014شتتت اط/فرباية  28رستتتالة مؤرختتتة ”ال وتتتدال امل وتتتو ل  (3) 

رئيستتتتة جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  املمثتتتتل التتتتدائم أليفكةانيتتتتا لتتتتدى األمتتتتم املتحتتتتدة 
(S/2014/136)“ موجهتتتة  2014نيستتتال/أ ةيل  13رستتتالة مؤرختتتة ” يف

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  املمثتتتل التتتدائم لالحتتتتاا الةيفستتتي لتتتدى األمتتتم 
 . “(S/2014/264املتحدة )

. يفيفرا أيعتتتتتتتا ذكتتتتتتتة م تتتتتتتدأ  عةيتتتتتتتة املصتتتتتتت  يف (2 احلالتتتتتتتة) “التتتتتتتديفليني
 مت  ذت ه موانرات اجملدس اليت جةت يف مقار  ووا أختةى، يفلكت  أاي

 املوانرات مل يصل مىل مستوى املوانرات الدستورية.
 

 1 احلالة 
موجهررررررة إىل  2014شررررررباط/فرباير  28رسررررررالة مؤرخررررررة  

رئيسرررة جملرررس األمرررن مرررن املمثرررل الررردائم ألوكرانيرررا لررردى 
 (S/2014/136)األمم املتحدة 

آذار/متتارس  13، املؤرختتة 7134معتتد اجملدتتس، يف جدستتتت  
رستتتتتالة مؤرختتتتتة ” ، موانرتتتتتة مفتوحتتتتتة يف مقتتتتتار ال وتتتتتد امل وتتتتتول2014

موجهتتة مىل رئيستتة جمدتتس األمتت  متت  املمثتتل  2014شتت اط/فرباية  28
 رال ا ستفتاء  “(S/2014/136)الدائم أليفكةانيا لدى األمم املتحدة 

ال ي كال سُيجةى حيوها يف العةم. يفأمةب ممثتل ا حتتاا الةيفستي مت  
   تتتتد متتتت  الستتتت ي مىل حتعيتتتتق التتتتتوازل الستتتتديم  تتتتني ”رأي مفتتتتااه أنتتتتت 

. يفنتتال مل مممتتال “م تتدأي الستتالمة اإلنديميتتة يفاحلتتق يف  عةيتتة املصتت 
، احلتتتق يف  عةيتتتة املصتتت  يف صتتتيغة ا نفصتتتال متتت  ايفلتتتة نائمتتتة   يوهتتتا

ذتو  تد   استتثوائي، يفذتو يف ذتت ه احلالتة نتد نرتا مت  فتةاغ نتتانوم  م تا
ا نعتتالب ال ويتتف مدتتى احلكومتتة الرتتةمية متت  ن تتل العتتوميني ”معتتب 

، متتاليفة مدتتى هتديتتداهتم امل اشتتةة  فتتةت نظتتامهم “املت تتةفني يف كييتتف
. يفمدتتى الوعتتيض متت  ذلتتك، أفتتاا (4)ةيف مجيتتع أفتتاء األراضتتي األيفكةانيتت

__________ 

 (4) S/PV.7134 20، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2218%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2218%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.7539%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.7134
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. (5)اتكدمتتني أل ا ستتتفتاء يرتتكل انتهاكتتا لدستتتور أيفكةانيتتمتتدا متت  امل
   تتتد متتت  مجتتتةاء أي استتتتفتاء ”يفذكتتتةت ممثدتتتة التتتو ايت املتحتتتدة أنتتتت 

يف حتتني امتتترب ممثتتل  ،(6)“مدتتى العتتةم يف ظتتل حتتديفا العتتانول األيفكتتةام
املمدكة املتحتدة أل ا ستتفتاء غت  نتانوم يفميكت  أل يتؤاي مىل زملمتة 

ابلوست ة مليثتاق األمتم املتحتدة  “مدتى آاثر خ ت ة يفيو وي”ا ستعةار 
يفاألمتتتتتتتتةاف الديفليتتتتتتتتة. يفحتتتتتتتتث اجملدتتتتتتتتس مدتتتتتتتتى أل يوضتتتتتتتتح أبنتتتتتتتتت لتتتتتتتت  

 .(7)“ةأبي حمايفلة لت ديل حديفا أيفكةانيا  وسائل غ  مرةيفم”يسمح 
، متتتتتتتتةت مدتتتتتتتتى اجملدتتتتتتتتس، يف 2014آذار/متتتتتتتتارس  15يفيف  
امل عتتتواة يف مقتتتار ال وتتتد نفستتتت، مرتتتةيفع نتتتةار ندمتتتتت  7138جدستتتتت 

التصويت مدى مرةيفع العةار، . يفن ل (8)ءايفلة م  الديفل األمعا 42
أمدت  ممثتل ا حتتتاا الةيفستي أل فدستتفة معتدمي مرتتةيفع العتةار  ت تتارت 
متتتع م تتتدأ املستتتايفاة يف احلعتتتوق يف عةيتتتة الرتتت وب ملصتتت ذا، املكتتتةس يف 

متتتت  ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة. يفنتتتتال منتتتتت   تتتتد ستتتتعوط ا حتتتتتاا  1املتتتتااة 
ارس حعهتا ماما، حايفلت العةم أل  ت 20السوفياي ن ل ما يليد مدى 

. يفمل يتتتم امتمتتاا مرتتةيفع العتتةار التت ي كتتال اجملدتتس (9)يف  عةيتتة املصتت 
آذار/متتتتتتارس  16ستتتتتتي د  مبوج تتتتتتت أل ا ستتتتتتتفتاء التتتتتت ي ستتتتتتيجةي يف 

 “أي نتتتتتوع متتتتت  الرتتتتتةمية”يف العتتتتتةم   ميكتتتتت  أل يكتتتتتول لتتتتتت  2014
ميكتتتتت  أل يرتتتتتكل األستتتتتاس ألي  غيتتتتت  يف مةكتتتتتل العتتتتتةم،  ستتتتت ب  يف 

 ده.  صويت ا حتاا الةيفسي ض
، 2014آذار/متتتتارس  19امل عتتتتواة يف  7144يفيف اجلدستتتتة  

شتتتت ب العتتتتةم  ل حعتتتتا مكةستتتتا يف ”أمدتتتت  ممثتتتتل ا حتتتتتاا الةيفستتتتي أل 
. يفراا مدتتتتى (10)“... حعهتتتتم يف  عةيتتتتة املصتتتت  ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة

 يف صتالحية ا ستتفتاء، يفشتج وا ذلك، شتكك ال ديتد مت  املتكدمتني
 .(11)ضم جلء م  أيفكةانيا مىل ا حتاا الةيفسي

__________ 

)التتتتتتتتو ايت  8)لكستتتتتتتتمربغ(و يفالصتتتتتتتتفحة  5املةجتتتتتتتتع نفستتتتتتتتت، الصتتتتتتتتفحة  (5) 
)نيجتتت اي(و  15)املمدكتتتة املتحتتتدة(و يفالصتتتفحة  9املتحتتتدة(و يفالصتتتفحة 

 )ليتوانيا(.  21)أسرتاليا(و يفالصفحة  17الصفحة 
 . 8املةجع نفست، الصفحة  (6) 
 . 10املةجع نفست، الصفحة  (7) 
 (8) S/2014/189 . 
 (9) S/PV.7138 3يف  2، الصفحتال . 
 (10) S/PV.7144 10، الصفحة . 
 14)فةنستتا(و الصتتفحة  8)أيفكةانيتتا(و الصتتفحة   7املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (11) 

 17)مجهوريتتتتتة كتتتتتوراي( يفالصتتتتتفحة  15)التتتتتو ايت املتحتتتتتدة(و الصتتتتتفحة 
)ليتوانيتتا(  21)املمدكتتة املتحتتدة(و يفالصتتفحة  20)أستترتاليا(و يفالصتتفحة 

 )لكسمربغ(.  23)األرال(و يفالصفحة  22يفالصفحة 

 2احلالة  
صرررررون السرررررالم واألمرررررن الررررردوليني: التفكرررررر يف التررررراري   

والتأكيررد مررن جديررد علررى التزامنررا القرروي مبقاصررد ميثرراق 
 األمم املتحدة ومبادئه

 7389، معتتد اجملدتتس جدستتتت 2015شتت اط/فرباية  23يف  
 “صتول الستدم يفاألمت  التديفليني” ةائسة الصني يف مقار ال ود امل وتول 

التفكتتة يف التتتاريك يفالتاكيتتد متت  جديتتد مدتتى التلاموتتا ”يفال وتتد الفةمتتي 
. يفشتدا متدة متكدمتني “العوي مبعاصد ميثاق األمتم املتحتدة يفم اائتت

صتت . يفنتتال ممثتتل ا حتتتاا الةيفستتي مل التتديفل مدتتى أايتتة م تتدأ  عةيتتة امل
األمعاء ةب أل  عة أبل لدر وب حعا يف أل  عتةر حبةيتة مستتع دها 

. يفيف مقتتار التفكتتة يف التتتاريك موتت  هنايتتة (12)متت  ايفل  تتدخل ختتارجي
احلتةب ال امليتة الثانيتة، نتال ممثتل  رتاا منتت  فعتل امتم اجملتمتع التتديفيل 

 ،   متتتل األمتتم املتحتتتدة كإقتتتار الثا تتت حلتتتق الرتتت وب يف  عةيتتة املصتتت
. يفنتال ممثتل أنغتو  مل امليثتاق ةستد (13)جلميع التديفل املستتعدة حتديثا

نومتتتا جديتتتد متتت  ال النتتتات  تتتني التتتديفل يفالرتتت وب يف حع تتتة متتتا   تتتد 
. (14)احلتتتتتتةب، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك حتتتتتتق الرتتتتتت وب كافتتتتتتة يف  عةيتتتتتتة املصتتتتتت 

 يرتكل ممثل كواب أل حةمال الر وب م  احلق يف  عةيتة املصت  يفأكد
انتهاكتتتتا خ تتتت ا لدحتتتتق يف الستتتتالم، معتتتتيفا أل فدستتتتفة  غيتتتت  الوظتتتتام 

. يفرأى ممثتل (15)“ذجوما يفاضحا ضتد  عةيتة الرت وب ملصت ذا” ثل 
املكستتتيك أل األمتتتت  اجلمتتتتامي يعتتتتوم مدتتتتى م تتتتاائ موهتتتتا احتتتترتام حتتتتق 

يفامترب ممثل ابكستال أل مممال احلعتوق . (16)الر وب يف  عةية املص 
تصتةف جلميتع الرت وب، يف  ستيما احلتق يف  عةيتة املصت ، غ  العا دة لد

 .(17)م  شانت أل ميهد ال ةيق لتوفي  موحد لعةارات جمدس األم 
 
اإلشرررارة يف الرسرررائل إىل املبررردأ املنصررروص عليررره يف  - جيم

   (2) 1املادة 
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، مل  ةا أي مشتارات صتةاة مىل  

يف الةسائل املوجهة مىل اجملدس. غ  أل م دأ  عةية املصت   (2) 1املااة 
يفرا يف ال ديتتد متت  الةستتائل املوجهتتة مىل اجملدتتس أيف التتيت استترُتمي انت اذتتت 

__________ 

 (12) S/PV.7389 8، الصفحة . 
 . 30املةجع نفست، الصفحة  (13) 
 . 23املةجع نفست، الصفحة  (14) 
 . 49املةجع نفست، الصفحة  (15) 
 . 52املةجع نفست، الصفحة  (16) 
 . 45املةجع نفست، الصفحة  (17) 

https://undocs.org/ar/S/2014/189
https://undocs.org/ar/S/PV.7138
https://undocs.org/ar/S/PV.7144
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
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، يفالرتتةق (18)مليهتتا. يف وتتايفل ال تتدا األكتترب متت  الةستتائل الصتتحةاء الغة يتتة
 .(20)كتتتارااب  - ، يف غتتتورم(19)األيفستتط، مبتتتا يف ذلتتتك نعتتية فدستتت ني

__________ 

و S/2015/256و يف S/2015/240انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يل املثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  (18) 
و S/2015/786و يف 18، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة S/2015/515 يف
 .S/2015/888و يف S/2015/804 يف

، املةفتتتتتتتتتقو S/2014/514و يف S/2014/347انظتتتتتتتتتة مدتتتتتتتتتى ستتتتتتتتت يل املثتتتتتتتتتال  (19) 
و S/2015/521، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقو يف S/2015/497و يف S/2015/213 يف
 .S/2015/925و يف S/2015/861و S/2015/616 يف

و S/2015/259و يف S/2015/71و يف S/2014/577انظة مدى س يل املثال  (20) 
 ، املةفق.S/2015/781يف 

يفيفرات أيعتتتتا   تتتتض اإلشتتتتارات مىل احلتتتتق يف  عةيتتتتة املصتتتت  يف  عتتتتارية 
. يفابإلضتتافة (21)األمتتني ال تتام متت  احلالتتة فيمتتا يت دتتق ابلصتتحةاء الغة يتتة

 2015شتت اط/فرباية  12مىل ذلتتك، يفرات مشتتارة يف الةستتالة املؤرختتة 
املوجهة مىل األمني ال ام م  املمثل الدائم لالحتاا الةيفستي لتدى األمتم 

 .(22)“احلق يف اختيار الدغة معمول”املتحدة مىل أل 
__________ 

 . S/2015/246يف  S/2014/258انظة، مدى س يل املثال،  (21) 
 (22) S/2015/110.املةفق الثام ، 

  
  2من املادة  4حظر التهديد ابستعمال القوة أو استعماهلا مبوجب الفقرة  -اثنيا 

 4، الفعةة 2املااة  
ميتوتتتتتع أمعتتتتتاء اهليئتتتتتة مجي تتتتتا يف مالنتتتتتاهتم الديفليتتتتتة متتتتت  التهديتتتتتد  

ابستتتتتتت مال العتتتتتتوة أيف استتتتتتتددامها ضتتتتتتد ستتتتتتالمة األراضتتتتتتي أيف ا ستتتتتتتعالل 
 ة.السياسي ألية ايفلة أيف مدى أي يفجت آخة   يتفق يفمعاصد األمم املتحد

 
 مالحظة 
يتوايفل العسم الثام ممارسات جمدتس األمت  فيمتا يت دتق مب تدأ  

مت   (4) 2حظة التهديد ابست مال العوة أيف است ماهلا مبوجب املتااة 
امليثتتاق. يفيتتربز العستتم الفةمتتي ألتتف اإلشتتارات الصتتةاة يفالعتتتموية مىل 

رات التتتتتيت امتمتتتتتدذا اجملدتتتتتس. يفيتوتتتتتايفل العستتتتتم ايف العتتتتتة  (4) 2املتتتتتااة 
نرات الدستتورية التيت اارت  رتال التهديتد ابستت مال الفةمي ابء املوا

العتتوة أيف استتتت ماهلا. يفيتوتتايفل العستتتم الفةمتتي جتتتيم متتا يتتتةا يف الةستتتائل 
املوجهتتة مىل اجملدتتس متت  مشتتارات صتتةاة يفضتتموية مىل امل تتدأ املوصتتوص 

 .(4) 2مديت يف املااة 
 
   (4) 2القرارات املتعلقة ابملادة  - ألف

ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، مل يتتتورا جمدتتتس األمتتت  ستتتوى  
متتت  امليثتتتاق، يفذلتتتك يف نتتتةار  (4) 2مشتتتارة صتتتةاة يفاحتتتدة مىل املتتتااة 

 رال محاية املتدنيني يف الوتلاع املستدح، أمتاا فيتت اجملدتس أتكيتد التلامتت 
متت  امليثتتاق،  2متت  املتتااة  7مىل  1مب تتاائ امليثتتاق امل يوتتة يف الفعتتةات 

لتلامتتت مب تتاائ ا ستتتعالل السياستتي يفاملستتايفاة يف الستتيااة مبتتا يف ذلتتك ا
 .(23)مجيع الديفليفالسالمة اإلنديمية جلميع الديفل يفاحرتام سيااة 

يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، أكتتتد اجملدتتتس يف متتتدا متتت   
ممتتااة أتكيتتد حظتتة  (أ)متت  ختتالل  (4) 2نةارا تتت مدتتى م تتاائ املتتااة 

التهديتتتتتتتتتد ابستتتتتتتتتت مال العتتتتتتتتتوة أيف استتتتتتتتتت ماهلا يف ال النتتتتتتتتتات الديفليتتتتتتتتتة، 
يفالتاكيد جمداا مدى أاية حس  اجلتوار يفمتدم  تدخل التديفل يف  (ب)

يفالتدموة مىل يفنتف التدمم املعتدم مت   (أ)الرؤيفل الداخدية لآلخةي ، 
التتتتديفل مىل اجلمامتتتتات املستتتتدحة العتتتتال ة يف زملمتتتتة استتتتتعةار الستتتتالم 

يفامتتوة األقتتةاف مىل  (ا)يفاألمتت  مدتتى الصتت يدي  التتوقي يفاإلنديمتتي، 
ةية متتتت  املو عتتتتة املتوتتتتازع مديهتتتتا أيف متتتت  ستتتتحب مجيتتتتع العتتتتوات ال ستتتتك

 األراضي احملتدة. يف ةا أا ه املواضيع األر  ة.
 

أتكيررررد مبرررردأ االمتنرررراع عررررن التهديررررد ابسررررتعمال القرررروة  
 االمتناع عن استعماهلا يف العالقات الدولية  أو

، شتتتتدا اجملدتتتتس، كمتتتتا ذتتتتو 2015 يف 2014ختتتتالل متتتتامي  
حظتة التهديتد ابستت مال العتوة احلال يف الفرتات الستا عة، مدتى أايتة 

أيف استتتت ماهلا ضتتتد التتتديفل األمعتتتاء األختتتةى يف ال ديتتتد متتت  نةارا تتتت، 
سيما العتةارات املت دعتة ابحلالتة يف الرتةق األيفستط يفنعتااي احلتديفا  يف 

 .(2انظة اجلديفل )اإلنديمية  ني السواال جووب السواال 
__________ 

، الفعتتةة الثالثتتة متت  الدي اجتتةو انظتتة أيعتتا اجلتتلء (2015) 2222العتتةار  (23) 
 ألف.  -ألف يفالثالث يفالةا ع  -الثالث، األنسام األيفل 

 

https://undocs.org/ar/S/2015/240
https://undocs.org/ar/S/2015/256
https://undocs.org/ar/S/2015/515
https://undocs.org/ar/S/2015/786
https://undocs.org/ar/S/2015/804
https://undocs.org/ar/S/2015/888
https://undocs.org/ar/S/2014/347
https://undocs.org/ar/S/2014/514
https://undocs.org/ar/S/2015/213
https://undocs.org/ar/S/2015/497
https://undocs.org/ar/S/2015/521
https://undocs.org/ar/S/2015/616
https://undocs.org/ar/S/2015/861
https://undocs.org/ar/S/2015/925
https://undocs.org/ar/S/2014/577
https://undocs.org/ar/S/2015/71
https://undocs.org/ar/S/2015/259
https://undocs.org/ar/S/2015/781
https://undocs.org/ar/S/2014/258
https://undocs.org/ar/S/2015/246
https://undocs.org/ar/S/2015/110
https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
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 2اجلديفل 
 قرارات تؤكد حظر التهديد ابستعمال القوة أو استعماهلا يف العالقات الدولية

 احلكم العةار يفاترخيت
  احلالة يف الشرق األوسط  

 (2014) 2163العةار 
 2014 تحليةال/يوني 25

 أاير/ 31يفمذ يرتتتدا مدتتتى أل كتتتال ال تتتةفني ةتتتب أل يدتلمتتتا أبحكتتتام ا فتتتاق فتتتض ا شتتتت اك  تتتني العتتتوات املتتتؤر  
الفعتةة الثالثتة مت  )املربم  ني مسةائيل يفاجلمهورية ال ة ية السورية يفأل يتعيدا  امتا  ونتف مقتالق الوتار  1974 مايو

 (الدي اجة
، الفعتتتةة الثالثتتتة متتت  الدي اجتتتةو يفالعتتتةار (2014) 2192، الفعتتتةة األيفىلو يفالعتتتةار S/PRST/2014/19انظتتتة أيعتتتا  

 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة(2015) 2257، الفعةة الثالثة م  الدي اجةو يفالعةار (2015) 2229
S/PRST/2015/7 

 2015آذار/مارس  19
يفي ةب اجملدس م  ابل  ندعت يف أمعاب األحدا  اليت يفن ت مؤخةا مدى ن اق اخلط األزرق يفيف مو عة ممديات 
نوة األمم املتحدة املؤنتة يف ل وتال. يفيرتدا اجملدتس مدتى أل ذت ا ال وتف يفيفجتوا أستدحة غت  متاذيفل هبتا يف مو عتة 

يفلونتتف أممتتال العتتتال.  (2006) 1701دعتتةار ممديتتات نتتوة األمتتم املتحتتدة املؤنتتتة يف ل وتتال يرتتكالل انتهاكتتا ل
لدمو عتة أل  يفيؤكد مدى احتمال أل  ؤاي ذ ه األحدا  مىل نرتوب نتلاع جديتد   ميكت  ألي مت  األقتةاف أيف

التتة استتتمةار يفنتتف أممتتال يتحمتتل    ا تتت. يفاتتث جمدتتس األمتت  مجيتتع األقتتةاف مدتتى  تت ل نصتتارى جهواذتتا لكف
العتال، يفالتحدي أبنصى ندر م  اهلديفء يفض ط الوفس يفاإلحجام م  أي أممتال أيف أنتوال ميكت  أل  عتة  ونتف 

 (الفعةة الثالثة)أممال العتال أيف  ؤاي مىل زملمة استعةار املو عة 
 (2015) 2216العةار 
 2015نيسال/أ ةيل  14

، يفأبل  توتتع متت  (2015) 2201ي التتب مجيتتع األقتتةاف اليمويتتة، يف  ستتيما احلوثيتتول، ابلتوفيتت  الكامتتل لدعتتةار 
اختتاذ املليتتد مت  اإلجتتةاءات ا نفةاايتة التتيت ميكتت  أل  عتوت ممديتتة ا نتعتال السياستتي يف التيم ، يفي التتب كتت لك 

 أبل يعوم احلوثيول فورا يفايفل نيد أيف شةط مبا يدي:
... 

 يال أبي استفلازات أيف هتديدات ضد الديفل اجملتايفرة،  ست ل موهتا احلصتول مدتى العت ائف ا متواع م  اإل (ه)  
 ((ه) 1الفعةة ) س ح، يف كديس األسدحة يف أي أرات حديفاية ات  ة إلحدى الديفل اجملايفرةو -س ح 

 تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان
 (2014) 2156القرار 
 2014أاير/مايو  29

يفمذ يكتتةر التاكيتتد مدتتى متتدم  غيتت  احلتتديفا اإلنديميتتة لدتتديفل ابلعتتوة، يفمدتتى  ستتوية املوازمتتات اإلنديميتتة ابلوستتائل 
 (الفعةة الثالثة م  الدي اجة)السدمية حصةا 

، الفعتتةة الثالثتتة متت  (2015) 2230، الفعتتةة الثالثتتة متت  الدي اجتتةو يفالعتتةار (2015) 2205انظتتة أيعتتا العتتةار  
 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة(2015) 2251الدي اجةو يفالعةار 

يفمذ يؤكتتد أل ال دتتدي  ستتيحععال مكاستتب كثتت ة مل حتديتتا  عتت ط التتوفس يفاختتتارا أل يستتدكا قةيتتق احلتتوار متتوت  
 الدجوء مىل ال وف أيف ا ستفلاز )الفعةة احلااية مرةة م  الدي اجة(

، الفعةة الثانية (2015) 2230، الفعةة الثانية مرةة م  الدي اجةو يفالعةار (2015) 2205انظة أيعا العةار  
 ، الفعةة الثانية مرةة م  الدي اجة(2015) 2251مرةة م  الدي اجةو يفالعةار 
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إعرررررادة أتكيرررررد مبرررررادم حسرررررن اجلررررروار وعررررردم التررررردخل  
 والتعاون اإلقليمي بني الدول

، كتتتتةر اجملدتتتتس يف ال ديتتتتد متتتت  2015 يف 2014يف متتتتامي  
املت دعتتتة حبستتت  اجلتتتوار  (4) 2نةارا تتتت أتكيتتتد امل تتتاائ التتتواراة يف املتتتااة 

يفمدم التدخل يفالت ايفل اإلنديمتي، يف  ستيما فيمتا يت دتق ابأليفضتاع يف 

مجهوريتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا الوستتتتتتتت ى، يفكتتتتتتتتوت ايفتتتتتتتتوار، يفمجهوريتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتة، يفليتتترباي، يفالرتتتةق األيفستتتط، يفالستتتواال جوتتتوب الستتتواال. 

تتتد اجملدتتتس متتت  جديتتتد يف ذتتت ه العتتتةارات التلامتتتت  ستتتيااة  دتتت ك يفنتتتد أك 
 .(3انظة اجلديفل )الديفل يفاستعالهلا يفسالمتها اإلنديمية 

 
 3اجلديفل 

 القرارات املتعلقة إبعادة أتكيد مبادم حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي بني الدول 
 احلكم العةار يفاترخيت

 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
 (2014) 2134العةار 
 2014كانول الثام/يواية   28

يفمذ يؤكد م  جديد التلامت العتوي  ستيااة مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى يفاستتعالهلا يفيفحتدهتا يفستالمتها اإلنديميتة، 
 (الفعةة الثانية م  الدي اجة)يفمذ ير  مىل أاية م اائ مدم التدخل يفحس  اجلوار يفالت ايفل اإلنديمي 

، الفعةة الثانية م  (2015) 2196، الفعةة الثانية م  الدي اجةو يفالعةار (2014) 2149انظة أيعا العةار  
 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة(2015) 2217الدي اجةو يفالعةار 

  احلالة يف كوت ديفوار
 (2014) 2153العةار 
 2014نيسال/أ ةيل  29

مذ يؤكتتد متت  جديتتد التلامتتت العتتوي  ستتيااة كتتوت ايفتتوار يفاستتتعالهلا يفستتالمة أراضتتيها يفيفحتتدهتا، يفمذ يرتت  مىل 
 (الفعةة الثانية م  الدي اجة)أاية م اائ حس  اجلوار، يفمدم التدخل، يفالت ايفل اإلنديمي 

، الفعةة الثانية م  (2015) 2219، الفعةة الثانية م  الدي اجةو يفالعةار (2014) 2162انظة أيعا العةار  
 ، الفعةة الثانية م  الدي اجة(2015) 2226الدي اجةو يفالعةار 
 احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

 (2014) 2136العةار 
 2014كانول الثام/يواية   30

يفمذ يؤكتتتد متتت  جديتتتد التلامتتتت العتتتوي  ستتتيااة مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفمجيتتتع ايفل املو عتتتة يفابستتتتعالهلا 
يفيفحتتدهتا يفستتالمتها اإلنديميتتة، يفمذ يرتتدا مدتتى ضتتةيفرة ا حتترتام الكامتتل مل تتاائ متتدم التتتدخل يفحستت  اجلتتوار 

 يفالت ايفل اإلنديمي )الفعةة الثانية م  الدي اجة(
، الفعةة الثانية م  (2015) 2198، الفعةة الثالثة م  الدي اجةو يفالعةار (2014) 2147انظة أيعا العةار 
 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة(2015) 2211الدي اجةو يفالعةار 

  احلالة يف ليرباي
 (2014) 2190العةار 
 2014كانول األيفل/ايسمرب   15

هلا يفستتتالمة يفيفحتتدة أراضتتيها، يفيستتت كة م تتاائ حستت  اجلتتتوار يفمذ يؤكتتد التلامتتت العتتوي  ستتيااة ليتترباي يفاستتتعال
 يفمدم التدخل يفالت ايفل اإلنديمي )الفعةة الثانية م  الدي اجة(

 ، الفعةة الثانية م  الدي اجة(2015) 2239انظة أيعا العةار 
  احلالة يف الشرق األوسط

S/PRST/2014/18 
 2014آب/أغس س  29

ع األقتةاف يف التيم  مدتى ا لتتلام  تستوية خالفاهتتا مت  قةيتق احلتوار يفالترتايفر، يفن ت  يفاث جمدس األم  مجي
الدجتتتوء مىل أممتتتال ال وتتتف لتحعيتتتق متتتمرب سياستتتية، يفا متوتتتاع متتت  ا ستتتتفلازات، يفا متثتتتال التتتتام لدعتتتةارات 

. يفماليفة مدى ذلك، يدمو جمدتس األمت  مجيتع (2014) 2140 يف (2012) 2051 يف (2011) 2014
ار، يفأل التتديفل األمعتتاء مىل أل  توتتع متت  التتتدخل اخلتتارجي التت ي يهتتدف مىل ماثرة الولامتتات يفزملمتتة ا ستتتعة 

  عوم  د  م  ذلك  دمم ممدية ا نتعال السياسي )الفعةة الثانية(
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 احلكم العةار يفاترخيت
  

S/PRST/2015/7 
 2015آذار/مارس  19

نيتة يفيتدمو مجيتع األقتةاف مىل ا حترتام يفي ةب جمدس األم  م  ابلت  ندعتت مزاء مجيتع انتهاكتات الستيااة الد وا
التتتام لستتيااة ل وتتال يفستتالمتت اإلنديميتتة يفاستتتعاللت السياستتي ااختتل حتتديفاه امل تترتف هبتتا ايفليتتا، يففعتتا لعتتةارات 

 اجملدس ذات الصدة )الفعةة السااسة(
S/PRST/2015/8 

 2015آذار/مارس  22
يفيؤيتتد جمدتتس األمتت  شتتةمية رئتتيس التتيم ، الستتيد م تتد ر تتت موصتتور ذتتااي، يفيُهيتتب  كتتل األقتتةاف يفابلتتديفل 
األمعتتتاء أل  توتتتع متتت  اختتتتاذ أي مجتتتةاءات متتت  شتتتاهنا  عتتتويض يفحتتتدة التتتيم  يفستتتياا ت يفاستتتتعاللت يفستتتالمتت 

 الةا  ة(اإلنديمية، يفاملس   رةمية رئيس اليم  )الفعةة 
 ، الفعةة الثاموة م  الدي اجة(2015) 2216انظة أيعا الفعةة  
يفيدمو جمدس األم  مجيع الديفل األمعاء مىل أل  توع م  التدخل اخلتارجي الت ي يست ى مىل ماثرة الولامتات  

 م  ذلك  دمم ممدية ا نتعال السياسي )الفعةة الةا  ة يفال رةيفل(يفزملمة ا ستعةار، يفأل  عوم  د  
 9، الفعةة (2015) 2201انظة أيعا العةار  

 تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان
 (2014) 2138العةار 
 2014ش اط/فرباية  13

يفمذ ي يد أتكيد التلامت  ععية السالم يف مجيع أفاء الستواال، يف ستيااة الستواال يفاستتعاللت يفيفحد تت يفستالمة 
 وفي ا اتما يف أيفانت، يفمذ ير  مىل أاية م اائ حس  اجلوار يفمدم  (2005) 1591أراضيت، يف توفي  العةار 

 لتدخل يفالت ايفل يف ال النات اليت جتمع  ني ايفل املو عة )الفعةة الثانية م  الدي اجة(ا
 ، الفعةة الثانية م  الدي اجة(2015) 2200انظة أيعا العةار  

 (2014) 2148العةار 
 2014نيسال/أ ةيل  3

 اائ التستوية الستدمية لدموازمتات الديفليتة، يفُحست  اجلتوار، يفمتدم التتدخل، يفالت تايفل يف يفمذ ير  مىل أاية م
 ال النات  ني الديفل يف املو عة )الفعةة الثالثة م  الدي اجة(

 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة(2015) 2228، الفعةة الثالثة م  الدي اجةو يفالعةار (2014) 2173انظة أيعا العةار  
 (2014) 2155العةار 
 2014أاير/مايو  27

يفمذ ي يتتتد أتكيتتتد التلامتتتت العتتتوي  ستتتيااة جوتتتوب الستتتواال يفاستتتتعالهلا يفستتتالمتها اإلنديميتتتة يفيفحتتتدهتا الوقويتتتة، 
 يفحس  اجلوار يفالت ايفل اإلنديمي )الفعةة الثانية م  الدي اجة( ير  مىل أاية م اائ مدم التدخل يفمذ

، الفعتتتتتةة الثانيتتتتتة متتتتت  (2015) 2223، الفعتتتتةة الثانيتتتتتة متتتتت  الدي اجتتتتتةو يفالعتتتتةار (2014) 2187انظتتتتة أيعتتتتتا العتتتتتةار 
 ، الفعةة الثانية م  الدي اجة(2015) 2252، الفعةة الثانية م  الدي اجة يفالعةار (2015) 2241الدي اجةو يفالعةار 

 (2014) 2156العةار 
 2014أاير/مايو  29

يفمذ يؤكتتتد متتت  جديتتتد التلامتتتت العتتتوي  ستتتيااة الستتتواال يفجوتتتوب الستتتواال يفاستتتتعالهلما يفيفحتتتدهتما يفستتتالمتهما 
اإلنديميتتة، يفمبعاصتتد يفم تتاائ ميثتتاق األمتتم املتحتتدة، يفمذ يرتت  مىل أايتتة م تتاائ حستت  اجلتتوار يفمتتدم التتتدخل 

 (الفعةة الثانية م  الدي اجة)يفالت ايفل اإلنديمي 
، الفعتتتتتةة الثانيتتتتتة متتتتت  (2015) 2205، الفعتتتتةة الثانيتتتتتة متتتتت  الدي اجتتتتتةو يفالعتتتتةار (2014) 2179انظتتتتة أيعتتتتتا العتتتتتةار  

 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة(2015) 2251، الفعةة الثانية م  الدي اجةو يفالعةار (2015) 2230الدي اجةو يفالعةار 
  

الرررررردعوات إىل وقرررررررف الررررررردعم املقرررررردم مرررررررن الررررررردول إىل  
تسعى إىل زعزعة السالم واألمن اجلماعات املسلحة اليت 

 على الصعيدين الوطين واإلقليمي
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، يفيف مدة نةارات  ت دق حتديدا  

مبو عتتتتتة يفستتتتتط أفةيعيتتتتتا يفمجهوريتتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة، امتتتتتا اجملدتتتتتس 

احلكومتتتات مىل الكتتتف متتت  امتتتم اجلمامتتتات املستتتدحة غتتت  املرتتتةيفمة 
 .(4انظة اجلديفل )يفا ستعةار  اليت   مل مدى  عويض السالم
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 4اجلديفل 
 اجلماعات املسلحة الضالعة يف زعزعة السالم واألمن على الصعيدين الوطين واإلقليمي القرارات الداعية إىل وقف الدعم املقدم من الدول إىل

 احلكم العةار يفاترخيت
  منطقة وسط أفريقيا  

S/PRST/2014/25 
 2014كانول األيفل/ايسمرب   10

يفي ةب جمدس األم  م  ندعت مزاء ال يا ت الواراة يف  عةية األمني ال ام م  أنرت ة مكتتب األمتم املتحتدة 
يفاليت  فيد أبل اجللء األكرب م   (أ)اإلنديمي يف يفسط أفةيعيا يفم  املواقق املتعةرة م  جي  الةب لدمعايفمة

أفةيعيتا الوست ى مىل لتال شتةق مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة جي  الةب لدمعايفمة ند انتعتل مت  مجهوريتة 
م  أنتتت يواصتتل شتت  اهلجمتتات مدتتى اجملتم تتات احملديتتة يف شتتةق مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى. يفيهيتتب اجملدتتس 
ابلتتتديفل املتعتتتةرة أل حتتتتةص، يففعتتتا لدعتتتانول التتتديفيل، مدتتتى أ  ةتتتد جتتتي  التتتةب لدمعايفمتتتة متتتالذا آموتتتا يف 

دس مدمتا  ابستتمةار اإل تالغ مت  يفجتوا   تض مت  ك تار نتااة جتي  التةب لدمعايفمتة يف أراضيها. يفايط اجمل
جيتتتب كافيتتتا كيوغتتتي املتوتتتازع مديتتتت يفالوانتتتع مدتتتى احلتتتديفا  تتتني مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يفجوتتتوب الستتتواال 
يفالستواال. يفاتتيط اجملدتس مدمتتا أبل حكومتة الستتواال أنكتتةت ذلتك. يفيةحتتب اجملدتس ابلتتدموة املوجهتتة مىل 

اا األفةيعتتتي لدتحعتتتق متتت  التعتتتارية التتتيت  فيتتتد  وجتتتوا جتتتي  التتتةب لدمعايفمتتتة يف كافيتتتا كيوغتتتي يفيرتتتجع ا حتتتت
مفوضية ا حتاا األفةيعي يفجمدس السالم يفاألم  التا ع لالحتاا األفةيعي مدى التحعق م  ذ ه ا اماءات. 

ذا مجهوريتتتة أفةيعيتتتا يفي تتتةب اجملدتتتس ممتتتا يستتتايفره متتت  ندتتتق مستتتتمة مزاء خ تتتورة األزمتتتة الوقويتتتة التتتيت  رتتتهد
الوستت ى يفيتتدي   رتتدة   تتايفل جتتي  التتةب لدمعايفمتتة ا نتهتتازي متتع مجامتتات مستتدحة أختتةى يف مجهوريتتة 

 (الفعةة اخلامسة)أفةيعيا الوس ى، مبا يف ذلك   ض املعا دني السا عني يف حتالف سيديكا 
S/PRST/2015/12 

 2015حليةال/يونيت  11
يفي تتتةب اجملدتتتس متتت  ندعتتتت مزاء التهديتتتد التتت ي   يتتتلال يرتتتكدت جتتتي  التتتةب لدمعايفمتتتة مدتتتى صتتت يد األمتتت  
اإلنديمي، يف  سيما يف مجهورية أفةيعيا الوست ى يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة. يفي دتب اجملدتس مىل التديفل 

ت آموتتة جلتتتي  التتتةب لدمعايفمتتة مدتتتى أراضتتتيها، يففعتتا ألحكتتتام العتتتانول املتتتاثةة أل  كفتتتل متتدم  تتتوافة متتتالذا
التتديفيل. يفاتتيط اجملدتتس مدمتتا  ابستتتمةار يفريفا  عتتارية متت  يفجتتوا   تتض ك تتار نتتااة جتتي  التتةب لدمعايفمتتة يف 
جيب كافيا كيوجي املتوازع مديتت، مدتى احلتديفا  تني مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى يفجوتوب الستواال يفالستواال. 

مدما   وفي حكومة السواال هل ا األمة. يفيةحب اجملدس ابلدموة املوجهة مىل ا حتاا األفةيعي يفايط اجملدس 
لدتحعق م  صحة التعارية اليت  فيد  وجوا جي  الةب لدمعايفمة يف كافيا كيوجي، يفاث مفوضية ا حتاا 

م. يفي تةب اجملدتس متت  األفةيعتي يفجمدتس الستدم يفاألمت  التتا ع لالحتتاا األفةيعتي مدتتى التحعتق مت  ذت ه املتلام
ندعتت املستتمة مزاء مستتوى خ تورة األزمتة الوقويتة يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى، يفيتدي   رتدة   تايفل جتتي  
الةب لدمعايفمتة يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى   ةيعتة انتهازيتة متع اجلمامتات املستدحة األختةى، مبتا يف ذلتك 

 (شةةالفعةة ال ا)  ض املعا دني يف ائتالف سيديكا سا عا 
 احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

  (2015) 2198العةار 
 2015كانول الثام/يواية   29

يتتدمو التتديفل كافتتة، يفايفل املو عتتة خاصتتة، مىل اختتتاذ مجتتةاءات ف التتة لكفالتتة متتدم  عتتدمي أي امتتم، ااختتل 
أراضيها أيف ان النا موها، مىل اجلمامات املسدحة يف مجهورية الكونغو الدميعةاقيتة، يفيرتدا يف ذت ا الصتدا 

شتتت ة يف مجهوريتتتة الكونغتتتو مدتتتى ضتتتةيفرة التصتتتدي لدرتتت كات التتتيت  عتتتدم التتتدمم لدجمامتتتات املستتتدحة الوا
الدميعةاقيتتة يف وهلتتا يفجتوتتد األفتتةاا لصتتاحلها، يفضتتةيفرة التصتتدي لدت تتايفل اجلتتاري  تتني مواصتتة العتتوات املستتدحة 
جلمهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفاجلمامتتتات املستتتدحة مدتتتى الصتتت يد احملدتتتي، يفيتتتدمو التتتديفل كافتتتة مىل اختتتتاذ 

ت الدميعةاقية لتحةية ريفاندا يفسائة اجلمامات املسدحة املعيمتني اإلجةاءات الالزمة حملاس ة نااة يفأفةاا العوا
 (12الفعةة )يف  دداهنا، حسب ا نتعاء 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
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 احلكم العةار يفاترخيت
 (2015) 2211العةار   
 2015آذار/مارس  26

اية  وفي  مقار السالم يفاألم  يفالت تايفل لتحعيتق ا ستتعةار ال ويتل األجتل يف شتةق مجهوريتة يكةر أتكيد أ
الكونغو الدميعةاقية يفاملو عة، يفاث مجيع الديفل اليت يفن  ت مقار السالم يفاألم  يفالت ايفل مدى أل  واصتل 

ء جمةمتتي احلتتةب، يفيتتدمو الوفتتاء ابلتلاماهتتتا ابلكامتتل يفمدتتى يفجتتت الستتةمة يفحبستت  نيتتة، مبتتا يف ذلتتك   تتدم ميتتوا
حكومتتة مجهوريتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتة، التتتيت  تتتوىل املستتتؤيفلية الةئيستتية متتت  صتتول ستتتيااة مجهوريتتة الكونغتتتو 
الدميعةاقية يفسالمة أراضيها، مىل محةاز مليد م  التعدم املدموس يف  وفي  التلاماهتا املرمولة إبقار الستالم 

 (14الفعةة )يفاألم  يفالت ايفل 
 

 .S/2014/812 (أ) 
  

الدعوات املوجهة إىل األطراف من أجل سحب مجيع القوات  
 العسكرية من املنطقة املتنازع عليها أو األراضي احملتلة

ختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتتت ةات، حتتتتتتث اجملدتتتتتتس حكومتتتتتتتة  
، مدتتتتتى الت جيتتتتتل  ستتتتتتحب 2015آب/أغستتتتت س  21مستتتتتةائيل، يف 

جيرتتتتها متتتت  لتتتتال نةيتتتتة الغجتتتتة، الوان تتتتة مدتتتتى احلتتتتديفا  تتتتني مستتتتةائيل 
 عارية األمني ال تام مت  الستواال ”. يفيف مقار ال ود امل وول (24)يفل وال

، اختتت  اجملدتتتس نتتةاري  امتتا فيهمتتا مىل ا نستتتحاب “يفجوتتوب الستتواال
متتتتتتتت  جوتتتتتتتتوب  التتتتتتتتدرةي لدجمامتتتتتتتتات املستتتتتتتتدحة يفالعتتتتتتتتوات األجو يتتتتتتتتة

 .(25)السواال
 
  (4) 2املناقشة الدستورية بشأن املادة  - ابء

( 4) 2ل الفرتة نيد ا ستت ةات، أشت  صتةاحة مىل املتااة خال 
م  ميثاق األمم املتحدة مخس مةات خالل مخس جدستات لدمجدتس. 
يفذتتت ه اإلشتتتارات الصتتتةاة، يفكتتت ا اإلشتتتارات مىل م تتتدأي متتتدم استتتت مال 
العتتتوة يفمتتتدم التتتتدخل، شتتتكدت موضتتتوع متتتدايف ت يف اجملدتتتس يف مقتتتار 

رستتتتتالة ” يف (26)“يفاألمتتتتت  التتتتتديفلينيصتتتتتول الستتتتتالم ”ال وتتتتتدي  امل وتتتتتونني 
موجهتتتة مىل رئيستتتة جمدتتتس األمتتت  متتت   2014شتتت اط/فرباية  28مؤرختتتة 

 (27)“(S/2014/136املمثتتتتتتتل التتتتتتتدائم أليفكةانيتتتتتتتا لتتتتتتتدى األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة )
 .(4يف  3 احلالتني )انظة
 

__________ 

 . 9، الفعةة (2015) 2236العةار  (24) 
 2206، الفعةة ال رةيفل م  الدي اجةو يفالعةار (2014) 2155العةار  (25) 

 . 3، الفعةة (2015)
)مجهوريتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتة(و  97الصتتتتتتتتفحة  S/PV.7105انظتتتتتتتتة  (26) 

 )سويسةا(. 131، الصفحة S/PV.7389 يف
 8الصتتتتفحة  S/PV.7138)أيفكةانيتتتتا(و يف  4الصتتتتفحة  S/PV.7134انظتتتتة  (27) 

 )ليتوانيا(.  4الصفحة  S/PV.7253)ليتوانيا(و يف 

 3احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
 كانول الثام/  29اليت معدذا اجملدس يف  7105يف اجلدسة  

، أشتتتار ممثتتتل مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة مىل أنتتتت موتتت  2014يوتتتاية 
استتددام كال م  املفرتت أل يكول ند موع ”منراء األمم املتحدة، 

مدتتى  2متت  املتتااة  4العتتوة يف ال النتتات  تتني التتديفل... يف تتو  الفعتتةة 
مبجتتةا اخلتتةيفأ متت  مقتتار ”. يفأضتتاف أنتتت “م تتدأ موتتع استتتددام العتتوة

التتدفاع متت  التتوفس يفاإلجتتةاءات التتيت يوافتتق مديهتتا اجملدتتس، يصتت ح أي 
استددام لدعوة غ  شةمي يفيركل هتديدا لدسالم، سواء أكتال ذلتك 

أيف ممال مديفانيا مبوجب الفصل السا ع م  ميثاق األمم خةنا لدسالم 
. يفأكتتتتد ممثتتتتل الربازيتتتتل أل ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة ميثتتتتل، (28)“املتحتتتتدة

يتعتتتموت متتتا أحكتتتام رئيستتتية  رتتتال استتتتددام العتتتوة، أذتتتم انتصتتتار  مبتتتا
حععتتتت اجملتمتتتع التتتديفيل يف احليدولتتتة ايفل نرتتتوب احلتتتةيفب، يفأل جمدتتتس 

. (29)ة املسؤيفلة م   ةسيك  دك األحكتاماألم    يلال السد ة املةكلي
يفأمةب ممثل  وغالاي  مت  أستفت ألنتت يف اجملتال السياستي، مل يتونتف 
  د استددام العوة أيف التهديد  ت، الد ي  اظةاتا امليثتاق، مت  غتةس 
الرتتتتكوك يف معتتتتول الوتتتتاس ال تتتتاايني  رتتتتال الف اليتتتتة احلعيعيتتتتة لامتتتتم 

 .(30)املتحدة
، 2015شتتت اط/فرباية  23امل عتتتواة يف  7389يفيف اجلدستتة  

أشتتار ال ديتتد متت  املتكدمتتني مىل م تتدأ حظتتة التهديتتد ابستتت مال العتتوة 
استت ماهلا ضتد الستالمة اإلنديميتة أيف ا ستتعالل السياستي لدتتديفل،  أيف

__________ 

 (28) S/PV.7105 98يف  97، الصفحتال . 
 . 38املةجع نفست، الصفحة  (29) 
 . 93املةجع نفست، الصفحة  (30) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2014/812
https://undocs.org/ar/S/2014/136
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https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7105
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
https://undocs.org/ar/S/PV.7134
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. يفنتتال ممثتل سويستتةا (31)(4) 2مدتى الوحتو املوصتتوص مديتت يف املتااة 
يكتسب حظة است مال العوة، مدى الوحو امل ني يف الفعتةة ”ما يدي: 

. يفشتدا ممثتل مكتواايفر (32)“م  امليثاق، أاية أساسية 2م  املااة  4
مدى أل اجلهوا الةامية مىل حتعيق معاصد األمم املتحدة ةب أل    ل 

، يف  ستتيما م تتدأ املستتايفاة 2اب نستتجام متتع امل تتاائ يفالتتواراة يف املتتااة 
يف السيااة  ني مجيع التديفل يفم تدأ متدم التتدخل يف الرتؤيفل الداخديتة 
لدتتتتديفلو يفالرتتتتاغل األيفل لتتتتدى اجملدتتتتس ةتتتتب أل يكتتتتول احتتتترتام  دتتتتك 

. يففيمتتتتتتتا يت دتتتتتتتق أبيفكةانيتتتتتتتا، نتتتتتتتال ممثتتتتتتتل  ولوتتتتتتتدا مل ال دتتتتتتتد (33)امل تتتتتتتاائ
ى فتتو التفتتةيط مدتت”يفمنتتت   ةتتب  “متتديفا  مستتكةاي خارجيتتا”يواجتتت 
 .(34)موت 2ابلعيم املتجسدة يف اي اجة امليثاق يفيف املااة  “خ  

 
 4احلالة  
موجهررررررة إىل  2014شررررررباط/فرباير  28رسررررررالة مؤرخررررررة  

رئيسرررة جملرررس األمرررن مرررن املمثرررل الررردائم ألوكرانيرررا لررردى 
 (S/2014/136)األمم املتحدة 

، 2014آذار/متتتتتتتتتارس  3امل عتتتتتتتتتواة يف  7125يف اجلدستتتتتتتتتة  
 (4) 2أشار ممثل املمدكة املتحتدة مىل امل تدأ املوصتوص مديتت يف املتااة 

__________ 

)ا حتتتتاا الةيفستتتي(و  7)الصتتتني(و يفالصتتتفحة  5الصتتتفحة  S/PV.7389انظتتتة  (31) 
)متتتتتتتتاليلاي(و  13)مجهوريتتتتتتتتة فوتتتتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتتتتة(و يفالصتتتتتتتتفحة  9يفالصتتتتتتتتفحة 

)التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة(و  20)نيجتتتتتت اي(و يفالصتتتتتتفحة  17يف  16يفالصتتتتتتفحتال 
)األرال(و  28)أنغتو (و يفالصتتفحة  25)مست انيا(و يفالصتتفحة  21يفالصتفحة 
 35يف  34 )شتتتتيدي(و يفالصتتتتفحتال 31) رتتتتاا(و يفالصتتتتفحة  30يفالصتتتتفحة 

 42)الستويد(و يفالصتفحة  42 )أيفكةانيا(و يفالصفحة 37)صة يا(و يفالصفحة 
)ا حتتتتتتاا  46)ابكستتتتتتال(و يفالصتتتتتفحة  45يف  44)الربازيتتتتتل(و يفالصتتتتتفحتال 
)كتتتتتتتتتتتواب(و  49لصتتتتتتتتتتتفحة )أملانيتتتتتتتتتتتا(و يفا 48يف  47األيفريف (و يفالصتتتتتتتتتتتفحتال 

 56)مجهوريتتة كتتوراي(و يفالصتتفحة  52)كولوم يتتا(و يفالصتتفحة  50يفالصتتفحة 
 69)اجلمهوريتتتتتتة ال ة يتتتتتتة الستتتتتتورية(و يفالصتتتتتتفحة  66)أستتتتتترتاليا(و يفالصتتتتتتفحة 

 74يف  73)كازاخستتتتتال(و يفالصتتتتفحتال  70)جوتتتتوب أفةيعيتتتتا(و يفالصتتتتفحة 
يتتتتتتتاز( )مجهوريتتتتتتتة ميتتتتتتتةال اإلستتتتتتتالمية ابلويا تتتتتتتة متتتتتتت  حةكتتتتتتتة  دتتتتتتتدال متتتتتتتدم ا ف

)زم تتتتتتتا وي ابستتتتتتتم اجلمامتتتتتتتة اإل ائيتتتتتتتة لدجوتتتتتتتوب األفةيعتتتتتتتي(و  75 يفالصتتتتتتتفحة
 86)أل انيتتتتا(و يفالصتتتتتفحة  85يف  84)كوتتتتدا(و يفالصتتتتتفحتال  80يفالصتتتتفحة 

)اتيدوتتتتتتتتتد(و  95يف  94)ريفمانيتتتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتتفحتال  91) ةكيتتتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتتفحة 
)أيفريفغتتواي(و يفالصتتفحة  100يف  99) وريفنتتدي(و يفالصتتفحتال  96يفالصتتفحة 

 114يف  113)مصتتتتتتتتتة(و يفالصتتتتتتتتتفحتال  107اي(و يفالصتتتتتتتتتفحة )ذوغتتتتتتتتتار  105
)جورجيتتتتتا(و  116)فييتتتتتت  م(و يفالصتتتتتفحة  114)نيكتتتتتاراغوا(و يفالصتتتتتفحة 

 122)  فيتتتتا(و يفالصتتتتفحة  121)أذر يجتتتتال(و يفالصتتتتفحة  119يفالصتتتتفحة 
 )املغةب(. 133)كيويا(و يفالصفحة  131يف  130)أرميويا(و يفالصفحتال 

 . 131املةجع نفست، الصفحة  (32) 
 . 103 يف 102املةجع نفست، الصفحتال  (33) 
 .78 يف 77املةجع نفست، الصفحتال  (34) 

سي ة ت مدى جتلء ستيااي مت  ”فعال مل ا حتاا الةيفسي، م  خالل 
يفحعتت . (35)م  ميثتاق األمتم املتحتدة 2، ند انتهك املااة “أيفكةانيا

امل ويتتتتة مدتتتتى ا لتتتتتلام أبحكتتتتام امليثتتتتاق،  ممثدتتتتة نيجتتتت اي مجيتتتتع األقتتتتةاف
موت اليت  دمو مىل ا متواع م  استتددام العتوة ضتد  2سيما املااة   

يفذكتتتةت ممثدتتتة األرجوتتتتني اب لتتتتلام . (36)الستتتالمة اإلنديميتتتة أليتتتة ايفلتتتة
اخلتتاص  وجتتوب أل   متتل مجيتتع التتديفل مدتتى  ستتوية موازماهتتتا الديفليتتة 

 .(37)م  امليثاق 2امل اائ الواراة يف املااة   ةيعة سدمية، يفأل حترتم 
، 2014آذار/متتتتارس  13امل عتتتتواة يف  7134يفيف اجلدستتتتة  

متتت   37أمتتتةب ممثتتتل أيفكةانيتتتا، التتت ي امتتتي مىل املرتتتاركة يففعتتتا لدمتتتااة 
متت   (4) 2الوظتتام التتداخدي املؤنتتت، متت  امتعتتااه الةاستتك أبل املتتااة 

يفأنتتتتتتتتت   يتتتتتتتتلال  “ليستتتتتتتتت موضتتتتتتتتع شتتتتتتتتك لتتتتتتتتدى أي كتتتتتتتتال”امليثتتتتتتتتاق 
 .(38)“الفةصة حلل ذ ا الصةاع   ةيعة سدمية”أماموا 

، 2014آذار/متتتتارس  15امل عتتتتواة يف  7138يفيف اجلدستتتتة  
ن تتتل يتتتوم متتت  ا ستتتتفتاء اخلتتتاص ابلعتتتةم، يفنظتتتةا ل تتتدم امتمتتتاا اجملدتتتس 

، نالتتت ممثدتتة ليتوانيتتا، يف م تتةت اإلشتتارة مىل نتت  (39)مرتتةيفع العتتةار
 كامدت، مل استتددام ا حتتاا الةيفستي حلتق التوعض ضتد  (4) 2املااة 

مرتتتتتتتةيفع العتتتتتتتةار يتحتتتتتتتدى امل تتتتتتتاائ ذاهتتتتتتتتا التتتتتتتيت  عتتتتتتتوم مديهتتتتتتتا األمتتتتتتتم 
. يفأالتتت ممثدتتة التتو ايت املتحتتدة  تتةأي مفتتااه أل مرتتةيفع (40)املتحتتدة

العةار يستود مىل امل اائ اليت يعوم مديها ا ستعةار يفالعانول الديفليني، 
متتتم املتحتتتتدة، يفحظتتتة استتتتددام العتتتوة حليتتتتازة متتت  ميثتتتاق األ 2يفاملتتتااة 

األرت، يفاحتتتتتترتام ستتتتتتيااة التتتتتتديفل األمعتتتتتتاء، يفاستتتتتتتعالهلا، يفيفحتتتتتتدهتا، 
يفنالت ممثدة لكسمربغ مل مرةيفع العةار، الت ي . (41)يفسالمة أراضيها

يتتت ك ة مبعاصتتتد األمتتتم املتحتتتدة يفم اائهتتتا، مدتتتى الوحتتتو املوصتتتوص مديتتتت 
كتتال يهتتدف مىل ممتتااة   متت  امليثتتاق، 2مدتتى يفجتتت اخلصتتوص يف املتتااة 

أتكيد امم جمدس األم  لسيااة أيفكةانيا يفاستعالهلا يفيفحدهتا يفسالمتها 
اإلنديميتتتتتتة، يفأل  اجملدتتتتتتس األمتتتتتت  يو غتتتتتتي لتتتتتتت أل يتتتتتتدمم ذتتتتتت ه امل تتتتتتاائ 

. يفأمتتتتتةب ال ديتتتتتد متتتتت  املتكدمتتتتتني متتتتت  مرتتتتتامة مماثدتتتتتة، (42)ابإلمجتتتتتاع
__________ 

 (35) S/PV.7125 8، الصفحة . 
 . 14املةجع نفست، الصفحة  (36) 
 املةجع نفست.  (37) 
 (38) S/PV.7134 4، الصفحة . 
 (39) S/2014.189ابء.-و انظة أيعا اجللء الثالث، العسم األيفل  
 (40) S/PV.7138 8، الصفحة . 
 . 4املةجع نفست، الصفحة  (41) 
 . 13الصفحة  املةجع نفست، (42) 

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
https://undocs.org/ar/S/PV.7125
https://undocs.org/ar/S/PV.7134
https://undocs.org/ar/S/2014.189
https://undocs.org/ar/S/PV.7138
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يفأشتتتتتتتتاريفا مىل أل مرتتتتتتتتةيفع العتتتتتتتتةار ي كتتتتتتتتس معاصتتتتتتتتد األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة 
، يف  ستتتتتيما م تتتتتدأ ستتتتتيااة التتتتتديفل األمعتتتتتاء، يفستتتتتالمتها (43)اائهتتتتتايفم 

، فعتتتتال متتتتت  التتتتتلام التتتتديفل اب متوتتتتاع متتتتت  (44)اإلنديميتتتتة، يفاستتتتتعالهلا
. (45)التهديتتتتتتد ابستتتتتتت مال العتتتتتتوة أيف استتتتتتت ماهلا يف ال النتتتتتتات الديفليتتتتتتة

يفأ دى ممثل فةنسا رأيت م دوا أل استتددام ا حتتاا الةيفستي حتق نعتض 
ثا تتتتتتتة استتتتتتتتددام حتتتتتتتق التتتتتتتوعض ضتتتتتتتد ميثتتتتتتتاق مرتتتتتتتةيفع العتتتتتتتةار ذتتتتتتتو مب

 .(46)املتحدة األمم
يفيف حني أمةب مدا م  املتكدمني م  امم يفاضح  حرتام  

يفمتدم التتدخل يف الرتؤيفل الداخديتة  (47)سيااة يفيفحدة أراضتي أيفكةانيتا
، نتتتتال ممثتتتتل الصتتتتني التتتت ي كتتتتال نتتتتد امتوتتتتع متتتت  التصتتتتويت، (48)لد دتتتتد
، “الصني ما فتئت حترتم سيااة مجيع الديفل يفستالمتها اإلنديميتة”مل 

التتتتدخل األجوتتت  ميثتتتل أيعتتتا متتتتامال ”يفيف الونتتتت نفستتتت  الحتتتظ أل 
يتتتتؤاي مىل انتتتتد ع اشتتتت اكات مويفتتتتة يفمىل نرتتتتوب األزمتتتتة يف  “ذامتتتا

ي تتتتتارت مدتتتتتى فتتتتتو ”مل  دتتتتتدذا . يفنالتتتتتت ممثدتتتتتة نيجتتتتت اي (49)أيفكةانيتتتتتا
أساستتي التهديتتد ابستتتددام العتتوة أيف استتتددامها يف  ستتوية املوازمتتات 

يفانفصتتال مندتتيم متت  األنتتاليم متت  جانتتب يفاحتتد أيف  عستتيمت ” “الديفليتتة
نستتتتتةا هبتتتتتدف  غيتتتتت   رتتتتتكيدة التتتتتديفل ااختتتتتل حتتتتتديفاذا امل تتتتترتف هبتتتتتا 

 ةم. يفابملثتتتتل،  يوتتتتت ممثدتتتتة لكستتتتمربغ أل ا ستتتتتفتاء يف العتتتت(50)“ايفليتتتتا
. (51)“يهتتتدف مىل  غيتتت  مةكتتتل األرت األيفكةانيتتتة ضتتتد مرااة أيفكةانيتتتا”

يفامتربت أيعا أل العتةار الت ي اختت ه جمدتس ا حتتاا الةيفستي يفأذل فيتت 
ابستتتددام العتتوات املستتدحة الةيفستتية يف األرت األيفكةانيتتة، يفمتتا أمع تتت 

__________ 

 11)شتيدي(و يفالصتفحة  10)املمدكة املتحتدة(و يفالصتفحة  7الصفحة  (43) 
) رتتتتتتتتتاا(و  12)أستتتتتتتترتاليا(و يفالصتتتتتتتتتفحة  11)األرجوتتتتتتتتتني(و يفالصتتتتتتتتتفحة 

 )لكسمربغ(.  13)األرال(و يفالصفحة  13يفالصفحة 
)ليتوانيتتتا(و  8)املمدكتتتة املتحتتتدة(و الصتتتفحة  7املةجتتتع نفستتتت، الصتتتفحة  (44) 

 11)شتتتتتتتتتتيدي(و يفالصتتتتتتتتتتفحة  10يفانتتتتتتتتتتدا(و يفالصتتتتتتتتتتفحة )ر  9يفالصتتتتتتتتتتفحة 
) رتتتتتتتتتاا(و  12)أستتتتتتتترتاليا(و يفالصتتتتتتتتتفحة  11)األرجوتتتتتتتتتني(و يفالصتتتتتتتتتفحة 

 )لكسمربغ(.  13)األرال(و يفالصفحة  13يفالصفحة 
)شتيدي(و يفالصتفحة  10)ليتوانيا(و يفالصفحة  8املةجع نفست، الصفحة  (45) 

 ) راا(و  12)أسرتاليا(و يفالصفحة  11
 )فةنسا(و  6، الصفحة املةجع نفست (46) 
مجهوريتتة أستترتاليا يف ) 11 يفالصتتفحة)ليتوانيتتا(و  8املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (47) 

 )األرال(.  13) راا(و يفالصفحة  12كوراي(و يفالصفحة 
 )مجهورية كوراي(و  11)األرجوتني(و يفالصفحة  11املةجع نفست، الصفحة  (48) 
 . 9املةجع نفست، الصفحة  (49) 
 . 12املةجع نفست، الصفحة  (50) 
 . 13املةجع نفست، الصفحة  (51) 

. يفامتتت (52)“انتهاكتتا صتتارخا لدعتتانول التتديفيل”متت  مجتتةاءات، ميثتتل 
 .(53)يتوانيا يفممثل أسرتاليا ا حتاا الةيفسي مىل سحب نوا تممثدة ل

 
اإلشرررارة يف الرسرررائل إىل املبررردأ املنصررروص عليررره يف  - جيم

   (4) 2املادة 
 2014 عموت الةسائل املوجهة مىل جمدس األم  يف مامي  

متت  ميثتتاق األمتتم  (4) 2ثتتال  مشتتارات صتتةاة مىل املتتااة  2015 يف
 كامدهتتتتتا. يفيف رستتتتتالة مؤرختتتتتة  2املتحتتتتتدة يفمشتتتتتارة يفاحتتتتتدة مىل املتتتتتااة 

موجهة مىل رئيسة جمدس األمت  أحتال املمثتل  2014آذار/مارس  13
الدائم أليفكةانيا رستالة مت  الربملتال األيفكتةام مىل األمتم املتحتدة يتدموذا 
فيهتتتتتا مىل الوظتتتتتة يف حالتتتتتة العتتتتتةم. يفأيفرات الةستتتتتالة ا نتهاكتتتتتات التتتتتيت 
ية ك هتتتا ا حتتتتاا الةيفستتتي مل تتتاائ العتتتانول التتتديفيل املوصتتتوص مديهتتتا يف 

متتت  ميثتتتاق  (4)يف  (3) 2متتتم املتحتتتدة، يف رتتت  مىل املتتتاا ني ميثتتتاق األ
 .(54)األمم املتحدة يفغ ذا م  املواا

موجهتة  2014 رةي  األيفل/أكتتو ة  23يفيف رسالة مؤرخة  
مىل األمتتتني ال تتتام، رفعتتتت املمثدتتتة الدائمتتتة لإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة 
املتلامم أبل جلمهوريتة ميتةال اإلستالمية كامتل الستيااة مدتى جتلر قوتتب 

يفقوتتتتب الكتتتربى يفأ تتتتو موستتتى، معتتتتيفة أل احتتتتالل العتتتتوات الصتتتغةى 
اإليةانيتتتتتة املستتتتتدحة جلليتتتتتةي قوتتتتتب الكتتتتتربى يفقوتتتتتب الصتتتتتغةى خمتتتتتالف 

 .(55)م  امليثاق 2م  املااة  4 لدفعةة
يفأشتتتتتتتار املمثتتتتتتتل التتتتتتتدائم لد وتتتتتتتال، يف الةستتتتتتتالتني املت تتتتتتتا عتني  
املوجهتني مىل األمني ال ام يفرئيس  2015حليةال/يونيت  10املؤرختني 

جمدتتتتس األمتتتت ، فيمتتتتا يت دتتتتق  تتتت  ض ا امتتتتاءات التتتتيت يةيفجهتتتتا   تتتتض 
املستتتتتؤيفلني اإلستتتتتةائيديني، أل  دتتتتتك ا امتتتتتاءات  رتتتتتكل خةنتتتتتا فااحتتتتتا 

أنتتتت يت تتتني مدتتتى  متتت  امليثتتتاق، التتتيت  تتتو  مدتتتى 2متتت  املتتتااة  4لدفعتتتةة 
التهديتتتتتتد ابستتتتتتت مال العتتتتتتوة ” مجيتتتتتتع التتتتتتديفل األمعتتتتتتاء أل  وتتتتتتع متتتتتت 

استتتتددامها ضتتتتد ستتتالمة األراضتتتتي أيف ا ستتتتعالل السياستتتتي أليتتتتة  أيف
 .(56)“ايفلة أيف مدى أي يفجت آخة   يتفق يفمعاصد األمم املتحدة

__________ 

 . 14يف  13املةجع نفست، الصفحتال  (52) 
 )أسرتاليا(.  11)ليتوانيا(و يفالصفحة  8املةجع نفست، الصفحة  (53) 

 (54) S/2014/186 . 
 (55) S/2014/759 . 
 (56) S/2015/428.  

https://undocs.org/ar/S/2014/186
https://undocs.org/ar/S/2014/759
https://undocs.org/ar/S/2015/428
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، يفجتتتتتتتتتتتتتت املمثتتتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتتدائم 2015شتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  23يفيف  
لدجمهورية ال ة ية السورية رسالتني مت ا عتني مىل األمني ال ام يفرئتيس 
جمدتتتتتتس األمتتتتتت ، أمدتتتتتت  فيهمتتتتتتا أل استتتتتتتددام حكومتتتتتتة  ةكيتتتتتتا لدعتتتتتتوات 
ال ستتتكةية لوعتتتل نتتترب ستتتتديمال شتتتاه متتت  ند تتتتة ج تتترب مىل مكتتتال آختتتتة 

ال ة يتتتة الستتورية شتتتكل خةنتتا لدعتتتوانني يفاملواثيتتق الديفليتتتة، اجلمهوريتتة  يف
مُيوتتتتع التهديتتتتد ”متتتت  امليثتتتاق التتتتيت  تتتتو  مدتتتى أنتتتتت  2ستتتيما املتتتتااة  يف 

ابستتت مال العتتوة أيف استتتددامها ضتتد ستتالمة األراضتتي أيف ا ستتتعالل 
السياستتتتتتي أليتتتتتتة ايفلتتتتتتة أيف مدتتتتتتى أي يفجتتتتتتت آختتتتتتة   يتفتتتتتتق يفمعاصتتتتتتد 

 .(57)“املتحدة األمم
__________ 

 (57) S/2015/132. 

   
 االلتزام ابالمتناع عن مساعدة أي جهة ياتخذ إزاءها - اثلثا

 2من املادة  5مبوجب الفقرة  إجراء قسري
 5، الفعةة 2 اةاملا 
يعتتدم مجيتتع األمعتتاء كتتل متتا يف يفستت هم متت  متتول مىل األمتتم  

املتحتتتتدة يف أي ممتتتتل  تدتتتت ه يففتتتتق ذتتتت ا امليثتتتتاق، كمتتتتا ميتو تتتتول متتتت  
املوتتع  مستامدة أيتتة ايفلتتة  تدتت  األمتتم املتحتتدة مزاءذتتا ممتتال متت  أممتتال

 .أيف العمع
 

 مالحظة 
يتوايفل العسم الثالث ممارسة جمدس األمت  فيمتا يت دتق ابمل تدأ  

متت  امليثتتاق، يف  ستتيما التتتلام التتديفل  (5) 2املوصتتوص مديتتت يف املتتااة 
األمعاء اب متواع مت  مستامدة أيتة ايفلتة  تدت  األمتم املتحتدة مزاءذتا 

 ةات، مل  تتتتةا أي مجتتتتةاء  يفنائيتتتتا أيف نستتتتةاي. يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت
يف متتتتتتتدايف ت اجملدتتتتتتتس  ةنتتتتتتتى مىل مستتتتتتتتوى  (5) 2مشتتتتتتتارة مىل املتتتتتتتااة 

املوانرتتتتات الدستتتتتورية، يفمل  تعتتتتم  الةستتتتائل املوجهتتتتة مىل اجملدتتتتس أي 

. (5) 2متتتواا ذات صتتتدة صتتتةاة أيف ضتتتموية ذات م تتت   رتتتال املتتتااة 
 .(5) 2يفابلتايل   يتوايفل ذ ا العسم م  العةارات املت دعة ابملااة 

 
  (5) 2القرارات املتعلقة ابملادة  
 (5) 2ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، مل يرتتتتتة مىل املتتتتتااة  

صةاحة م  مةة يفاحدة فعط، يف العةار املت دق حبماية املدنيني يف الولاع 
املستتتدح، التتت ي أمتتتاا فيتتتت جمدتتتس األمتتت  أتكيتتتد التلامتتتت مب تتتاائ امليثتتتاق 

. يفاخت  اجملدتس (58)م  امليثاق 2م  املااة  7مىل  1امل يوة يف الفعةات 
دة نتتةارات التتيت نتتد  كتتول هلتتا صتتدة ضتتموية ابمل تتدأ املوصتتوص أيعتتا متت

، فيمتا يتصتل ابحلالتة املت دعتة (5انظتة اجلتديفل ) (5) 2مديت يف املااة 
مجهوريتتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة يفاحلالتتتتتة يف لي يتتتتتا يفالتهديتتتتتدات لدستتتتتدم 

 يفاألم  الديفليني م  جةاء األممال اإلرذا ية.
__________ 

، الفعتتةة الثالثتتة متت  الدي اجتتةو انظتتة أيعتتا اجلتتلء (2015) 2222العتتةار  (58) 
 ألف. -ألف يفالةا ع-ألف يفالثام-الثالث، األنسام األيفل

 
  5اجلديفل 

 (5) 2قرارات جملس األمن اليت تتضمن أحكاما تتعلق ابملادة 
 احلكم العةار يفاترخيت

 احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  
S/PRST/2014/22 

 2014 رةي  الثام/نوفمرب  5

يفيتت ك ة جمدتتس األمتت  كتت لك أبل املستتارمة مىل م  تتال نتتدرات العتتوات الدميعةاقيتتة لتحةيتتة ريفانتتدا  ثتتل أيفلويتتة 
الكتتتتربى، نصتتتتوى لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يفمحايتتتتة املتتتتدنيني يف مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة يفمو عتتتتة ال حتتتت ات 

يتفتتتق متتتع ا لتلامتتتات األيفستتتع ن انتتتا التتتيت يفرات يف مقتتتار الستتتالم يفاألمتتت  يفالت تتتايفل جلمهوريتتتة الكونغتتتو  مبتتتا
الدميعةاقيتتة يفاملو عتتة. يفيرتت  جمدتتس األمتت  مىل أل نتتااة يفأمعتتاء العتتوات الدميعةاقيتتة لتحةيتتة ريفانتتدا كتتانوا يف 

يف ريفانتتتتدا، التتتتيت نُتتتتتل فيهتتتتا أيعتتتتا  1994صتتتتفوف متتتتة ك  جةميتتتتة اإلاباة اجلماميتتتتة ضتتتتد التو ستتتتي يف متتتتام 
أشداص م  اهلو و يفغ ذم مم  يفنفوا يف يفجت ار كاب جةمية اإلاباة اجلمامية، ي كة أبل العوات الدميعةاقية 
لتحةية ريفاندا ذي جممومة خاض ة جللاءات األمم املتحدة، يف  مل يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية، يف واصل 

https://undocs.org/ar/S/2015/132
https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
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 احلكم العةار يفاترخيت
مدتتتتى أستتتاس مثتتتتي يفمدتتتى أستتتتس أختتتتةى يف ريفانتتتدا يفيف مجهوريتتتتة الكونغتتتتو   رتتتجيع يفار كتتتتاب ممديتتتات نتتتتتل  

الدميعةاقية. يفيكةر اجملدس امو ت مىل املو عتة لالمتثتال لاللتلامتات املوصتوص مديهتا يف مقتار الستالم يفاألمت  
يفالت ايفل، يفمىل مدم التستامح أيف  عتدمي أي نتوع مت  املستامدة أيف التدمم مىل اجلمامتات املستدحة، يفمىل متدم 

ح مالذ أيف  وف  محاية م  أي نوع مىل األشداص املتهمني ابر كاب انتهاكتات لدعتانول التديفيل اإلنستام مو
يفانتهاكات يفجتايفزات ماسة حبعوق اإلنسال، يف  سيما جةائم احلةب يفاجلةائم ضد اإلنسانية، يفأممال اإلاباة 

جمدتتتتس األمتتت  كتتتت لك أتكيتتتتد اجلماميتتتة، أيف األشتتتتداص اخلاضتتت ني لوظتتتتام جتتتلاءات األمتتتتم املتحتتتتدة. يفيكتتتةر 
است دااه لدوظة يف فةت جلاءات حمداة األذداف ضد أي فةا أيف كيال يت ني أنت يدمم العوات الدميعةاقيتة 

 .(الفعةة الثانية)لتحةية ريفاندا أيف أي مجامة مسدحة أخةى يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية 
  احلالة يف ليبيا

 (2015) 2214العةار 
 2015آذار/مارس  27

، يف  سيما ما انتعتاه مت  يفجتوب نيتام مجيتع التديفل مبوتع يفنمتع (2001) 1373يفمذ يؤكد م  جديد نةاره 
 ويتتل األممتتال اإلرذا يتتة، يفا متوتتاع متت   عتتدمي أي شتتكل متت  أشتتكال التتدمم، صتتةاا كتتال أيف ضمتتتويا، مىل 
الكيتتا ت أيف األشتتتداص العتتال ني يف األممتتتال اإلرذا يتتة، يفيرتتتمل ذلتتتك يفضتتع حتتتد ل مديتتة جتويتتتد أمعتتتاء 

 (الفعةة الثاموة م  الدي اجة)ع  ليفيد اإلرذا يني ابلسالح اجلمامات اإلرذا ية يفمو
 األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية

 (2014) 2133العةار 
 2014كانول الثام/يواية   27

، يف  سيما ما  عةر فيت م  يفجوب أل  عوم مجيع الديفل مبوع يفيفنف (2001) 1373يؤكد م  جديد نةاره 
 ويتتتل األممتتتال اإلرذا يتتتة، يفأل  توتتتع متتت   عتتتدمي أي شتتتكل متتت  أشتتتكال التتتدمم، الصتتتةيح أيف العمتتتتي، مىل 

أمعتتتاء الكيتتا ت أيف األشتتتداص العتتال ني يف األممتتتال اإلرذا يتتة، يفيرتتتمل ذلتتتك يفضتتع حتتتد ل مديتتة جتويتتتد 
 (1الفعةة )اجلمامات اإلرذا ية يفموع  ليفيد اإلرذا يني ابلسالح 

ايتتتتة مرتتتتةة متتتت  ، الفعتتتتةة احلا(2015) 2199و العتتتتةار 11، الفعتتتتةة (2014) 2170انظتتتتة أيعتتتتا العتتتتةار  
 ، الفعةة ال اشةة م  الدي اجة(2015) 2253الدي اجةو يفالعةار 

متت  يفجتتوب أل حتظتتة مجيتتع التتديفل مدتتى  (2001) 1373يؤكتتد متت  جديتتد أيعتتا متتا خدتت  مليتتت يف العتتةار  
رماايذا أيف مدى أي أشداص أيف كيا ت ااخل أراضيها ماتحة أي أموال أيف أصول مالية أيف موارا انتصااية 
أيف ختتتدمات ماليتتتة أيف غ ذتتتا،  صتتتورة م اشتتتةة أيف غتتت  م اشتتتةة، لاشتتتداص التتت ي  ية ك تتتول أممتتتا  مرذا يتتتة 

ول يف ار كاهبا، أيف لدكيا ت اليت ميتدكها أيف يتحكم فيها،  صورة اايفلول ار كاهبا أيف يسهدوهنا أيف يرارك أيف
م اشتتةة أيف غتت  م اشتتةة، ذتتؤ ء األشتتداص، أيف لاشتتداص يفالكيتتا ت التتيت   متتل ابستتم ذتتؤ ء األشتتداص 

 (2 توجيت موهم )الفعةة  أيف
 (2014) 2170العةار 
 2014آب/أغس س  15

يفمتتتا انتعتتتاه فيتتتت متتت  يفجتتتوب كفالتتتة مجيتتتع التتتديفل متتتدم ماتحتتتة أي أمتتتوال  (2014) 2161يرتتت  مىل نتتتةاره 
أصول مالية أيف موارا انتصااية،  صورة م اشةة أيف غ  م اشةة، لفائدة  وظيم الديفلة اإلستالمية يف ال تةاق  أيف

يفالرتتام أيف ج هتتة الوصتتةة أيف ستتائة األفتتةاا يفاجلمامتتات يفاملؤسستتات يفالكيتتا ت املة   تتة  توظتتيم العامتتدة، متت  
أل  (2001) 1373نتتتةاره  قةيتتتق رماايذتتتا أيف أي أشتتتداص موجتتتواي  يف أراضتتتيها، يفي يتتتد أتكيتتتد معتعتتتى

حتظة مجيع الديفل مدى رماايذا أيف مدى أي أشداص أيف كيا ت ااخل أراضيها ماتحتة أي أمتوال أيف أصتول 
م اشتتةة، ماليتتة أيف متتوارا انتصتتااية أيف ماليتتة أيف غتت  ذلتتك متت  اخلتتدمات ذات الصتتدة،  صتتورة م اشتتةة أيف غتت  

لفائتتدة األشتتداص التت ي  ية ك تتول أممتتا  مرذا يتتة أيف اتتايفلول أيف يستتهدول ار كاهبتتا أيف يرتتاركول يف ذلتتك، 
لفائتتتتدة الكيتتتتا ت التتتتيت ميتدكهتتتتا أيف يتتتتتحكم فيهتتتتا،  صتتتتورة م اشتتتتةة أيف غتتتت  م اشتتتتةة، ذتتتتؤ ء األشتتتتداص،  أيف
 (12)الفعةة  األشداص يفالكيا ت اليت   مل ابسم ذؤ ء األشداص أيف  توجيت موهمو أيف

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
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 عدم تدخ ل األمم املتحدة يف الشؤون الداخلية - رابعا
  2من املادة  7مبوجب الفقرة  للدول

 7، الفعةة 2اة املا 
لتيس يف ذت ا امليثتاق متا يستوغ لامتم املتحتدة أل  تتتدخل يف  

لديفلتتة متا، أيف لتتيس  الرتؤيفل التتيت  كتول متت  صتميم الستتد ال التداخدي 
فيت ما يعتعي األمعاء أل ي ةضتوا مثتل ذت ه املستائل ألل حتتل حبكتم 

يف  ذ ا امل دأ   خيل   ت  يق  دا   العمع الواراة ذ ا امليثاق، مدى أل 
  الفصل السا ع.

 
 مالحظة 
يتوتتايفل العستتم الةا تتع ممارستتة جمدتتس األمتت  فيمتتا يت دتتق مب تتدأ  

متتتدم  تتتدخل األمتتتم املتحتتتدة يف الرتتتؤيفل الداخديتتتة لدتتتديفل املكتتتةس يف 
 2014متتتتت  امليثتتتتتاق. يفيف الفتتتتترتة املمتتتتتتدة  تتتتتني متتتتتامي  (7) 2املتتتتتااة 

 يفرات يف نةارات اجملدتس مشتارة صتةاة يفاحتدة، مىل جانتب 2015 يف
، مدى الوحتو امل تني يف (7) 2مدا م  اإلشارات العموية، مىل املااة 

العستتتتم الفةمتتتتي ألتتتتف أا ه. يفيتعتتتتم  العستتتتم الفةمتتتتي ابء متتتتدايف ت 
. يفيتتورا العستتم (7) 2اجملدتس املت دعتتة ابمل تتدأ املوصتتوص مديتت يف املتتااة 

يف  (7) 2الفةمتتتتي جتتتتيم متتتتوجلا معتعتتتت ا إلشتتتتارات صتتتتةاة مىل املتتتتااة 
 الةسائل املوجهة مىل اجملدس.

 
 (  7) 2القرارات املتعلقة ابملادة  - ألف

 (7) 2مل يرتتتتتتتتتتتة مىل املتتتتتتتتتتتااة  2015 يف 2014يف متتتتتتتتتتتامي  
صةاحة م  مةة يفاحدة فعط، يف العةار املت دق حبماية املدنيني يف الولاع 

يف العةارات اليت  (7) 2. يفمل  ةا مشارات ضموية مىل املااة (59)املسدح
 اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات.

 
 ( 7) 2املناقشة الدستورية بشأن املادة  - ابء

 (7) 2أش  صتةاحة مىل املتااة  2015 يف 2014يف مامي  
متتتتتتتتتة ني يف متتتتتتتتتدايف ت اجملدتتتتتتتتتس. فدتتتتتتتتتالل املوانرتتتتتتتتتة يف مقتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتد 

، أمتتتتتاا ممثتتتتتل اب تتتتتوا غيويتتتتتا “صتتتتتول الستتتتتدم يفاألمتتتتت  التتتتديفليني”امل وتتتتول 
 تتتدمم م تتتتدأ متتتدم التتتتدخل يف الرتتتتؤيفل ”اجلديتتتدة أتكيتتتد التتتتتلام  دتتتده 

متتتتتتتتت   7الداخديتتتتتتتتتة لدتتتتتتتتتديفل ذات الستتتتتتتتتيااة، كمتتتتتتتتتا أشتتتتتتتتت  يف الفعتتتتتتتتتةة 
__________ 

، الفعتتةة الثالثتتة متت  الدي اجتتةو انظتتة أيعتتا اجلتتلء (2015) 2222العتتةار  (59) 
 ألف يفالثالث. -ألف يفالثام-الثالث، األنسام األيفل

 وفيتتتتت  ”. يفيف اجتمتتتتتاع آختتتتتة، يف مقتتتتتار ال وتتتتتد امل وتتتتتول (60)“2 املتتتتتااة
،  حتتتتظ مةانتتتتب (“S/2010/507)متتتت كةة متتتت  رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  

الكةسي الةسويل أل ال حث م  الوسائل العانونيتة الف التة لدت  يعتات 
ة ةتتتتتتب أل يكتتتتتول أيفلويتتتتتتة متتتتتت  ال مديتتتتتة مل تتتتتتدأ املستتتتتؤيفلية متتتتتت  احلمايتتتتت

األيفلتتوايت األكثتتة محلاحتتا لامتتم املتحتتدة، م  أل اإلجتتةاءات املتدتت ة 
 ؤاي مىل الت ارت مع التفس  احلةيف ”مبوجب ذ ا امل دأ  وس ها أل 

 7مل دأ مدم التدخل، مدى الوحو املوصوص مديت يف الفعةة  “املتردا
 .(61)م  امليثاق 2م  املااة 
، أالت الديفل األمعاء ابل ديد 2015 يف 2014يفيف مامي  

( متت  امليثتتاق، 7) 2متت  التصتتةاات ذات الصتتدة  تفستت  يف   يتتق املتتااة 
يفيف اجتمتاع معتتد . (62)يفلكت  م ظمهتا مل يستتفة مت  موانرتات استتتورية

، مل  رتة التديفل “املسدحمحاية املدنيني يف الولاع ”يف مقار ال ود امل وول 
األمعتتاء مىل التتتو ة العتتائم  تتني م تتدأ املستتؤيفلية متت  احلمايتتة يفم تتدأ متتدم 

 (5التدخل يف الرؤيفل الداخدية لدديفل )انظة احلالة 
 

  5احلالة  
 محاية املدنيني يف النزاع املسلح 
، 2014شتت اط/فرباية  12، امل عتتواة يف 7109يف اجلدستتة  

، استتتتتمع “محايتتتتة املتتتتدنيني يف الوتتتتلاع املستتتتدح”يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول 
اجملدس، يف مجدة أمور، مىل محاقة ندمها يفكيل األمني ال تام ل مديتات 
حفظ السالم، ال ي نال مل حفظ السالم   يكول نا ال لدت  يق يف 

يو غي مدم اخلدط أ دا ”هناية امل اف م  مبوافعة احلكومة املعيفة ل ا 
__________ 

 (60) S/PV.7389 101، الصفحة . 
 (61) S/PV.7539 (Resumption 1) 10، الصفحة . 
انظتتتتتتتة مدتتتتتتتى ستتتتتتت يل املثتتتتتتتال، فيمتتتتتتتا يت دتتتتتتتق ابحلالتتتتتتتة يف الرتتتتتتتةق األيفستتتتتتتط،  (62) 

، S/PV.7096 (Resumption 1)ذلتتتتتتتتتتتتتتتتتك نعتتتتتتتتتتتتتتتتية فدستتتتتتتتتتتتتتتتت ني،  يف مبتتتتتتتتتتتتتتتتا
 9-5الصتتتتتتتتتتتتتتتفحات  S/PV.7540)ن تتتتتتتتتتتتتتتة(و يف  29يف  28 الصتتتتتتتتتتتتتتتفحتال

)فدستتتتتتت ني(و يففيمتتتتتتتا يت دتتتتتتتق   مديتتتتتتتات األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة حلفتتتتتتتظ الستتتتتتتالم، 
S/PV.7464 مجهوريتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتتتتتة(و  28يف  27، الصتتتتتتتتتفحتال(

 7-4، الصتتفحات S/PV.7476يت دتتق ابحلالتتة يف الرتتةق األيفستتط،  يففيمتتا
)اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية(و يففيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف ال وستتتوة يفاهلةستتتك، 

S/PV.7481 مجهوريتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتتتتتة(و  14يف  13، الصتتتتتتتتتفحتال(
)أنغتتتو (و يففيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف مجهوريتتتة كتتتوراي  25يف  24يفالصتتتفحتال 

 )ماليلاي(. 20، الصفحة S/PV.7575الر  ية الدميعةاقية، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2222%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
https://undocs.org/ar/S/PV.7539%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7096%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7540
https://undocs.org/ar/S/PV.7464
https://undocs.org/ar/S/PV.7464
https://undocs.org/ar/S/PV.7476
https://undocs.org/ar/S/PV.7481
https://undocs.org/ar/S/PV.7481
https://undocs.org/ar/S/PV.7575
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يف مقار املسؤيفلية مت   “لتدخل غ  التوافعي ني محاية املدنيني يف ني ا
. يفأكد ال ديد م  املتكدمني أل املستؤيفلية مت  محايتة (63) وف  احلماية

. يفأمتتةب كتتل متت  (64)املتتدنيني  عتتع يف املعتتام األيفل مدتتى متتا ق الديفلتتة
ممثل أسرتاليا يفممثل شيدي م  رأي مفتااه أل اجملتمتع التديفيل  عتع مدتى 

دنيني مودما ختفق التديفل أيف  كتول غت  نتاارة ما عت مسؤيفلية محاية امل
. يفأضاف ممثل أسرتاليا أل ذت ه املستؤيفلية يت تني (65)مدى العيام   لك

. يفابملثتل، أشتار ممثتل مي اليتا مىل (66)مدى جمدس األم  ا ض الع هبا
أنت مودما  كول الديفل ض يفة جدا أيف غ  ناارة مدى  وف  احلمايتة، 

مذا مسحتتتت هلتتتا  “أل  تتتتوىل زمتتتام األمتتتور”يت تتتني مدتتتى األمتتتم املتحتتتدة 
 .(67)الديفل األمعاء   لك

يفذكتتتة ممثتتتل الستتتواال أل م تتتدأ املستتتؤيفلية متتت  احلمايتتتة يظتتتل  
امل تتتدأ الةاستتتك يف ”يفأشتتتار مىل  وانعتتتت متتتع  موضتتتع  فستتت ات مت ايوتتتة،

ميثتتتتتتاق األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة  رتتتتتتال ستتتتتتيااة التتتتتتديفل األمعتتتتتتاء يفشتتتتتتةميتها 
. يفنتتتال ممثتتتل كتتتواب مل (68)“يفمستتتؤيفلياهتا الكامدتتتة متتت  محايتتتة مواقويهتتتا

التفتتتويض لد  ثتتتات امليدانيتتتة ابلعيتتتام أبممتتتال ذجوميتتتة نع تتتة حساستتتة 
__________ 

 (63) S/PV.7109 10 يف 9، الصفحتال . 
 29)شتيدي(و يفالصتفحة  24)الصتني(و يفالصتفحة  23الصتفحة  املةجع نفست، (64) 

)نيجتتتتتتت اي(و  36 يف 35)األرال(و يفالصتتتتتتفحتال  34)ريفانتتتتتتدا( يفالصتتتتتتتفحة 
 53)مستتتتتتتتتونيا(و يفالصتتتتتتتتفحة  39)ليتوانيتتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتفحة  37يفالصتتتتتتتتفحة 

)اجلمهوريتتة ال ة يتتة  65)ابكستتتال(و يفالصتتفحة  64)سويستتةا(و يفالصتتفحة 
 83)مي اليتتتتا(و يفالصتتتتفحة  72و يفالصتتتتفحة )اتيدوتتتتد( 69الستتتتورية(و يفالصتتتتفحة 
) ةكيتتتتا(و يفالصتتتتفحة  88 ) و ستتتتوا (و يفالصتتتتفحة 87)كتتتتواب(و يفالصتتتتفحة 

 )السواال(. 109 يف 108)املغةب(و يفالصفحتال  98
 )شيدي(.  24)أسرتاليا(و يفالصفحة  17املةجع نفست، الصفحة  (65) 
 .17املةجع نفست، الصفحة  (66) 
 .72املةجع نفست، الصفحة  (67) 
 .109املةجع نفست، الصفحة  (68) 

حتكتم   ثتات املوظمتتة  يفمثت ة لدجتدل، يف ضتوء امل تاائ األساستتية التيت
ل مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم، مبتتتتا يف ذلتتتتك احتتتترتام املستتتتايفاة يف الستتتتيااة 
يفا ستتتتتتتعالل السياستتتتتتي يفالستتتتتتالمة اإلنديميتتتتتتة جلميتتتتتتع التتتتتتديفل، يفمتتتتتتدم 
التتتتدخل يف شتتتؤيفهنا الداخديتتتة. يفشتتتدا مدتتتى يفجتتتوب أل  كفتتتل التتتديفل 
األمعاء التمسك  دنة  تدك امل اائ يفمزالة أي موائق  عف يف قةيق 

. يفأشتتتتار ممثتتتتل اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية مىل أل مستتتتالة (69)ا   يعهتتتت
، يفشتدا “   تلال  ستتددم ابنتعائيتة”محاية املدنيني يف الولاع املستدح 

مدتتتتتى أل الديفلتتتتتة امل ويتتتتتة ذتتتتتي اجلهتتتتتة الوحيتتتتتدة املدولتتتتتة حبفتتتتتظ األمتتتتت  
يفا ستتتتتعةار مدتتتتى أراضتتتتيها، يفأل مستتتتالة محايتتتتة املتتتتدنيني يف الولامتتتتات 

أل  ستتتتتتعيم م  يف ظتتتتتل ا لتتتتتتلام الكامتتتتتل مب تتتتتاائ  املستتتتتدحة   ميكتتتتت 
العتتتتتانول التتتتتديفيل يفأحكتتتتتام امليثتتتتتاق، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك م تتتتتاائ املستتتتتايفاة يف 

 .(70)السيااة  ني الديفل يفمدم التدخل يف شؤيفهنا الداخدية
 
املنصررروص عليررره يف  اإلشرررارة يف الرسرررائل إىل املبررردأ - جيم

   (7) 2املادة 
ختتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، أشتتتتتت  صتتتتتتةاحة مىل امل تتتتتتدأ  

متتتت  امليثتتتتاق يف ثتتتتال  رستتتتائل موجهتتتتة مىل  (7) 2املكتتتتةس يف املتتتتااة 
جمدتتتتس األمتتتت ،  ت دتتتتق ابألحتتتتدا  يف أيفكةانيتتتتا، يفميصتتتتال املستتتتامدات 

األمتم اإلنسانية يف اجلمهورية ال ة ية السورية، يفقةا اثوتني مت  متوظفي 
 .(71)املتحدة م  السواال

__________ 

 . 83املةجع نفست، الصفحة  (69) 
 . 65املةجع نفست، الصفحة  (70) 
، S/2014/331فيمتتتتا يت دتتتتق ابألحتتتتدا  التتتتيت يفن تتتتت يف أيفكةانيتتتتا، انظتتتتة  (71) 

ية يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة املةفتتقو يففيمتتا يت دتتق إبيصتتال املستتامدات اإلنستتان
، املةفتتقو يففيمتتا يت دتتق   تتةا متتوظفي األمتتم S/2104/426الستتورية، انظتتة 

 ، املةفق )مشاراتل(. S/2014/951املتحدة م  السواال، انظة 
  

https://undocs.org/ar/S/PV.7109
https://undocs.org/ar/S/2014/331
https://undocs.org/ar/S/2104/426
https://undocs.org/ar/S/2014/951
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 مالحظة استهاللية  
 10يفمت   6مىل  4ممارسَة جمدس األم  فيمتا يت دتق ابملتواا مت   املةجعيغ ي اجللء الةا ع م  ذ ا  

متتتتتتتتتتت  ميثتتتتتتتتتتتاق األمتتتتتتتتتتتم  97يف  96يف  94يف  93يف  65يف  (3) 24يف  23يف  20يف  (1) 15 يف 12مىل 
املتحتتتدة التتتيت  توتتتايفل مالنتتتات جمدتتتس األمتتت  متتتع أجهتتتلة األمتتتم املتحتتتدة الةئيستتتية األختتتةى، يفذتتتي: اجلم يتتتة 

 امتتتة، يفاجملدتتتس ا نتصتتتااي يفا جتمتتتامي، يفحمكمتتتة ال تتتدل الديفليتتتة. يف تتتةا املتتتواا املتصتتتدة   النتتتات جمدتتتس ال
األمتت  متتع األمانتتة ال امتتة يف العستتم اخلتتامس متت  اجلتتلء الثتتام، التت ي يتوتتايفل مهتتام األمتتني ال تتام يفستتد ا ت 

يفكتتال   متت التتداخدي املؤنتت.متت  نظا 26  مىل  21اإلااريتة فيمتا يت دتتق جبدستات جمدتتس األمت ، ممتتال ابملتواا 
 .(1)جمدس الوصاية غ  فامل خالل الفرتة نيد ا ست ةات

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات،  وايفل جمدس األم  يفاجلم ية ال امتة، ابلتتوازي متع   عتهما   عتا  
يفيف حتتديفا العيتتوا التتيت يفةضتتها امليثتتاق، حالتتة حعتتوق اإلنستتال يف مجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة يفيف 

 اجلهتتازي  أيعتتا  رتتال ممديتتة اختيتتار يف  يتتني األمتتني ال تتام املع تتل. اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية. يف تتدايفل كتتال
يفكمتتا ذتتو احلتتال يف الفتترتات الستتا عة، فعتتد انتد تتا األمعتتاء اجلتتدا يف حمكمتتة ال تتدل الديفليتتة مبتتا يتفتتق متتع 
األحكام السارية م  الوظتام األساستي لدمحكمتة يفالوظتام التداخدي املؤنتت جملدتس األمت  يفالوظتام التداخدي 

فيا ال امتتتتتتة. يفمتتتتتتدا جمدتتتتتتس األمتتتتتت  أيعتتتتتتا فتتتتتترتات ممتتتتتتل نعتتتتتتاة احملكمتتتتتتتني التتتتتتديفليتني ليوغوستتتتتتال لدجم يتتتتتة
 يفريفاندا. السا عة

يفخالل فرتة السوتني، استمع جمدس األم  مىل محاقتة نتدمها رئتيس اجلم يتة ال امتة يف ئتب رئتيس  
مي م دومتتتات اجملدتتتس ا نتصتتتااي يفا جتمتتتامي.  يتتتد أل جمدتتتس األمتتت  مل يوظتتتة يف أي قد تتتات  ت دتتتق  تعتتتد

مسامدة مىل اجملدس ا نتصااي يفا جتمامي. يفمل يعدم اجملدس  وصيات أيف يتدت  نتةارات  رتال  تدا    أيف
 ت دتتق ابألحكتتام التتيت أصتتدرهتا حمكمتتة ال تتدل الديفليتتة، يفمل ي دتتب متت  احملكمتتة أل  صتتدر فتتتوى  رتتال أي 

 مسالة نانونية.
  

 
 

، 1995-1993املةجتتع، املدحتتق . ملليتتد متت  امل دومتتات، انظتتة 1994أوتتل جمدتتس الوصتتاية يف يتتتت مبوجتتب امليثتتاق يف متتام  (1) 
 الفصل السااس، اجللء الثالث.
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 العالقات مع اجلمعية العامة - أوال
 مالحظة 
يةكتتتتل العستتتتم األيفل مدتتتتى خمتدتتتتف جوانتتتتب ال النتتتتة  تتتتني جمدتتتتس  

 12مىل  10يفمت   6مىل  4األم  يفاجلم يتة ال امتة كمتا نظمتهتا املتواا مت  
 97 يف 96يف  94يف  93( يف 3) 24يف  23يف  20 ( يف1) 15يف 
متت  الوظتتام التتداخدي املؤنتتت  61يف  60يف  (2)40امليثتتاق، يفاملتتواا  متت 

متتتتتتتت  الوظتتتتتتتتام  14يف  12مىل  10يفمتتتتتتتت   8يف  4لدمجدتتتتتتتتس، يفاملتتتتتتتتواا 
                            األساسي حملكمة ال دل الديفلية.

يفيوعستتم ذتت ا العستتم مىل مثانيتتة أنستتام فةميتتة. يفيتوتتايفل العستتم  
 الفةمتتتتي ألتتتتف انتدتتتتاَب اجلم يتتتتة ال امتتتتة ألمعتتتتاء جمدتتتتس األمتتتت  غتتتت 

م  امليثاق. يفيتوايفل العسمال الفةميال ابء  23 الدائمني، يففعا  لدمااة
 12مىل  10يفجيم يفظائف اجلم ية ال امة يفسد اهتا مبوجب املواا م  

متتت  امليثتتتاق، متتتع الرتكيتتتل  صتتتفة خاصتتتة مدتتتى ممارستتتة اجلم يتتتة ال امتتتة 
يفستتتد اهتا فيمتتتا يت دتتتق  تعتتتدمي التوصتتتيات مىل جمدتتتس األمتتت . يفيتوتتتايفل 

ب أل يتد  فيها اجملدس نتةارا  ن تل العسم الفةمي اال احلا ت اليت ة
يفاملتتاا ني  6مىل  4أل  تدت  اجلم يتتة ال امتة نةارذتتا، مبوجتتب املتواا متت  

م  امليثاق، مثل احلتا ت املت دعتة  ع تول أمعتاء جتدا يف  97يف  93
املوظمتتتتة أيف   يتتتتني نعتتتتاة يف احملكمتتتتتني التتتتديفليتني. يفيستتتتت ةت العستتتتم 

أمعتتتتتاء حمكمتتتتتة ال تتتتتدل  الفةمتتتتتي ذتتتتتاء املمارستتتتتات املت دعتتتتتة ابنتدتتتتتاب
الديفليتتتة، التتت ي يت دتتتب متتت  اجملدتتتس يفاجلم يتتتة ال امتتتة اختتتتاذ مجتتتةاءات 
متلاموتة. يفيتوتايفل العستم الفةمتي يفايف التعتارية الستووية يفالتعتارية اخلاصتة 

 (3) 24 يف 15املعدمة م  اجملدس مىل اجلم ية ال امة، يففعا لدماا ني 
دتس متع األجهتلة م  امليثاق. يفيوان  العستم الفةمتي زاي مالنتات اجمل

الفةميتتة التتيت أنرتتاهتا اجلم يتتة ال امتتة يفالتتيت أات ايفرا يف ممتتل اجملدتتس 
__________ 

م  الوظام الداخدي املؤنت أيعتا يف اجلتلء الثتام،  40املااة  ةةي  وايفل (2) 
 “.اختاذ العةارات يفالتصويت”العسم الثام ، 

. يفيت تتتتةق العستتتتم الفةمتتتتي حتتتتاء مىل 2015 يف 2014ختتتتالل متتتتامي 
       ممارسات اجملدس األخةى اليت  ؤثة يف مالنا ت مع اجلم ية ال امة. 

 
انتخاب اجلمعيرة العامرة األعضراء غرري الردائمني يف  - ألف

 جملس األمن
 23املااة  
يتتتتالف جمدتتتس األمتتت  متتت  مخستتتة مرتتتة معتتتوا متتت   - 1 

األمتتم املتحتتدة. يف كتتول مجهوريتتة الصتتني، يففةنستتا، يفاحتتتاا اجلمهتتورايت 
الستتتتوفيا ية، يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة لربي انيتتتتا ال ظمتتتتى يفأيةلوتتتتدا ا شتتترتاكية 

الرمالية، يفالو ايت املتحتدة األمةيكيتة أمعتاء اائمتني فيتت. يف وتدتب 
اجلم ية ال امة مرةة أمعاء آخةي  م  األمم املتحدة ليكونوا أمعتاء 
غ  اائمني يف اجملدس، يفيةامى يف ذلتك  وجتت ختاص يفن تل كتل شتيء 

املتحتتتتدة يف حفتتتتظ الستتتدم يفاألمتتتت  التتتتديفيل يفيف  مستتتااة أمعتتتتاء األمتتتم
 معاصد اهليئة األخةى، كما يةامى أيعا التوزيع اجلغةايف ال اال.

يُوتدتتتب أمعتتتاء جمدتتتس األمتتت  غتتت  التتتدائمني ملتتتدة  - 2 
ستتوتني، مدتتى أنتتت يف أيفل انتدتتاب لامعتتاء غتت  التتدائمني   تتد زاياة 

رتتتة متتتدا أمعتتتاء جمدتتتس األمتتت  متتت  أحتتتد مرتتتة معتتتوا  مىل مخستتتة م
معتتوا ، خيتتتار اثوتتال متت  األمعتتاء األر  تتة اإلضتتافيني ملتتدة ستتوة يفاحتتدة 

 يفال عو ال ي انتهت مد ت   ةوز ممااة انتدا ت مدى الفور.
 يكول لكل معو يف جمدس األم  موديفب يفاحد.  - 3 
يفختتالل الفتترتة نيتتتد ا ستتت ةات، انتد تتتت اجلم يتتة ال امتتتة، يف  

متتتت   23يفالستتتت  ني يفيففعتتتتا لدمتتتتااة ايفر يهتتتتا ال تتتتاايتني التاستتتت ة يفالستتتتتني 
امليثاق، مخسة أمعاء غ  اائمني يف جمدس األم  ليحدوا حمل األمعاء 

 2014 كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب  31التتتتت ي   وتهتتتتتي متتتتتدة معتتتتتويتهم يف 
                                 (.1)انظة اجلديفل  2015كانول األيفل/ايسمرب   31 يف

 
 1اجلديفل 

                                 الدائمني غري انتخاب اجلمعية العامة ألعضاء جملس األمن 
 األمعاء املوتد ول لفرتة ال عوية اجلدسة ال امة يفاتريك ا نتداب معةر اجلم ية ال امة فرتة ال عوية

 يفال رةيفل اخلامسة 69/402 2015-2016    
 2014 رةي  األيفل/أكتو ة  16

 (ال وليفاريتتتة -مجهوريتتتة )مستتت انيا يفأنغتتتو  يففوتتتليفيال 
 يفماليلاي يفنيوزيدودا

 الثالثة يفالثالثول 70/403 2016-2017
 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  15

 أيفريفغواي يفأيفكةانيا يفالسوغال يفمصة يفالياابل



العالقات مع أجهزة األمم املتحدة األخرى -اجلزء الرابع   
 

 

205 17-03714 

 

املقدمرررة مرررن اجلمعيرررة العامرررة إىل جملرررس التوصرريات  - ابء
 من امليثاق 11 و 10األمن مبوجب املادتني 

 10املااة  
يف لدجم يتتتتة ال امتتتتة أل  وتتتتان  أيتتتتة مستتتتالة أيف أمتتتتة يتتتتدخل  

ن اق ذ ا امليثاق أيف يتصل  سد ات فةع م  الفةيفع املوصوص مديها 
أل  12فيت أيف يفظائفت. كما أل هلتا يف متا متدا متا نت   مديتت يف املتااة 

 وصتتتتي أمعتتتتاء اهليئتتتتة أيف جمدتتتتس األمتتتت  أيف كديهمتتتتا مبتتتتا  تتتتةاه يف  دتتتتك 
 املسائل يفاألمور.

 
 11املااة  
لدجم ية ال امة أل  وظة يف امل اائ ال امة لدت ايفل  - 1 

يف حفظ السدم يفاألمت  التديفيل يفيتدخل يف ذلتك امل تاائ املت دعتة  وتلع 
ذتت ه الستتالح يف وظتتيم التستتديح، كمتتا أل هلتتا أل  عتتد م  وصتتياهتا  صتتدا 

 امل اائ مىل األمعاء أيف مىل جمدس األم  أيف مىل كديهما.
لدجم يتتتة ال امتتتة أل  وتتتان  أيتتتة مستتتالة يكتتتول هلتتتا  - 2 

صتتدة حبفتتظ الستتدم يفاألمتت  التتديفيل يةف هتتا مليهتتا أي معتتو متت  أمعتتاء 
األمتتتتم املتحتتتتدة يفجمدتتتتس األمتتتت  أيف ايفلتتتتتة ليستتتتت متتتت  أمعتتتتائها يففعتتتتتا  

فيمتا متدا متا  تو   مديتت  -هلتا ، يف 35ألحكام الفعةة الثانية م  املتااة 
أل  عتتد م  وصتتياهتا  صتتدا ذتت ه املستتائل لدديفلتتة  - املتتااة الثانيتتة مرتتةة

مسالة  الديفل صاح ة الرال أيف جملدس األم  أيف لكديهما م ا . يفكل أيف
ممتتا  عتتدم ذكتتةه يكتتول متت  العتتةيفري فيهتتا العيتتام   متتل متتا، يو غتتي أل 

 حبثها أيف   ده.حتيدها اجلم ية ال امة مدى جمدس األم  ن ل 

لدجم ية ال امتة أل  سترتمي نظتة جمدتس األمت  مىل  - 3 
 األحوال اليت اتمل أل   ة ت السدم يفاألم  الديفيل لدد ة.

  حتد  سد ات اجلم ية ال امة امل ي وة يف ذ ه املااة  - 4 
 م  مموم مدى املااة ال اشةة.

يفختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات،  وايفلتتتتتت اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة  
لتوصتيات التتيت نتتدمتها مىل جمدتس األمتت ، يففعتتا لدستد ات املدولتتة هلتتا ا

متتتت  امليثتتتتاق،  رتتتتال ال وتتتتوا التاليتتتتة:  (1) 11 يف 10مبوجتتتب املتتتتاا ني 
حالتتتتة حعتتتتتوق اإلنستتتتال يف مجهوريتتتتتة كتتتتوراي الرتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتة،  (أ)
محايتة  (أ)حالة حعوق اإلنسال يف اجلمهورية ال ة يتة الستورية،  (ب)

حعوق اإلنسال يفاحلةايت األساسية يف سياق مكافحة اإلرذاب. يف ةا 
                                                                                                                                 األحكام ذات الصدة م  نةارات اجلم ية ال امة.  2يف اجلديفل 
 10يفختتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، مل يَرتتتة صتتتةاحة  مىل املتتتااة  

يف مدايف ت جمدس األم . يفمدى الوعيض م  ذلك، يفرات مشارة صتةاة 
، (3)اجملدتتتتس( متتتت  امليثتتتتاق فيمتتتتا يت دتتتق أبستتتتاليب ممتتتتل 2) 11مىل املتتتااة 

يفلك  ذ ه اإلشارة مل  فضِّ مىل موانرة استورية. يفمل  عدم اجلم يتة ال امتة 
ات مىل اجملدتتتتتس  رتتتتتال مستتتتتائل حمتتتتداة  ت دتتتتتق  صتتتتتول الستتتتتالم أي  وصتتتتي

(، يفمل   دتتب متت  اجملدتتس أل يتدتت  2) 11يفاألمتت  التتديفليني يففعتتا لدمتتااة 
أي مجةاءات. يفك لك مل  دفت اجلم ية ال امة انت تاه جمدتس األمت  مىل أي 

 .(4)ق( م  امليثا3) 11حا ت  دخل ضم  ن اق املااة 
__________ 

 (3) S/PV.7539 (Resumption 1) منديفنيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيا(و  7، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة(
 )اجللائة(.  30 يفالصفحة

دى مليد مت  امل دومتات  رتال اإلحتا ت األختةى مىل جمدتس لالقالع م (4) 
محالتتتتتة املوازمتتتتتات ”األمتتتتت ، انظتتتتتة العستتتتتم األيفل متتتتت  اجلتتتتتلء الستتتتتااس، 

 “. احلا ت مىل جمدس األم  أيف
 

  2اجلديفل 
                                 التوصيات املقدمة إىل جملس األمن يف قرارات اجلمعية العامة

 أحكام العةار نةار اجلم ية ال امة يفاترخيت
                                 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية  
69/188 
 2014كانول األيفل/ايسمرب   18

جمدتس األمت ، يف رتجع اجملدتس مدتى الوظتة يف استتوتاجات الدجوتتة  مىل (أ)التحعيتق عتةر أل  عتدم  عةيتة جلوتة 
يف وصياهتا ذات الصدة يفاختاذ اإلجةاءات املواس ة لكفالة املساءلة، مبا يف ذلك م  خالل الوظة يف ممكانية 
محالتتة احلالتتة يف مجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة مىل احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة يفالوظتتة يف ن تتاق جتتلاءات 
حمداة األذداف  ُفةت مدى م  ي ديف أهنم يتحمدول العسط األيففة م  املستؤيفلية مت  األممتال التيت نالتت 

 (8الفعةة )موها الدجوة مهنا رمبا  ركل جةائم ضد اإلنسانية 

https://undocs.org/ar/S/PV.7539%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/A/RES/69/188
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 أحكام العةار نةار اجلم ية ال امة يفاترخيت
                                 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية  
69/189 
 2014كانول األيفل/ايسمرب   18

الديفليتتة املستتتعدة امل ويتتة ابجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية يف  رتت  مىل ال يتتال التت ي أاىل  تتت رئتتيس جلوتتة التحعيتتق 
، يفمفااه أل السد ات السورية   عى مسؤيفلة م  غال ية اإلصتاابت يف صتفوف 2014أيدول/س تمرب  16

املتتدنيني،  عتدهتتا يف رتتويهها ألمتتداا ك تت ة متت  املتتدنيني يوميتتا، يف عتتةر محالتتة  عتتارية جلوتتة التحعيتتق مىل جمدتتس 
 (8الفعةة )األم  

 رتتتدا مدتتتى ضتتتةيفرة كفالتتتة مخعتتتاع مجيتتتع املستتتؤيفلني متتت  ار كتتتاب انتهاكتتتات لدعتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام أيف  
انتهاكتتات يفجتتتايفزات يف جمتتال نتتانول حعتتوق اإلنستتال لدمستتاءلة متت  قةيتتق آليتتات لد دالتتة اجلوائيتتة  كتتتول 

اختتاذ خ توات ممديتة مواس ة يفنليهة يفمستعدة، يفقوية أيف ايفلية، يففعا مل دأ التكامل، يف ؤكتد ضتةيفرة مواصتدة 
صتتتوب حتعيتتتق ذتتت ا اهلتتتدف، يف رتتتجع هلتتت ا الستتت ب جمدتتتس األمتتت  مدتتتى اختتتتاذ اإلجتتتةاءات املالئمتتتة لعتتتمال 

 (22الفعةة )املساءلة، مر ة  مىل الديفر املهم ال ي ميك  أل  ؤايت احملكمة اجلوائية الديفلية يف ذ ا الصدا 
                                 اإلرهاب محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكافحة

70/148 
 2015كانول األيفل/ايسمرب   17

مكافحتة اإلرذتاب  تني جمدتس األمت  يفذيئتيتت املدتصتتني، يفاتا جلوتة مكافحتة  ةحب ابحلوار اجلتاري يف ستياق 
اإلرذاب يفاملديةية التوفي ية لدجوة مكافحة اإلرذاب، يفاهليئات امل وية  ت ليل يفمحايتة حعتوق اإلنستال، يف رتجع 
جمدتتس األمتت  يفجلوتتة مكافحتتة اإلرذتتاب مدتتى  وقيتتتد الصتتالت يفالت تتايفل يفاحلتتوار متتع ذيئتتات حعتتوق اإلنستتتال 

مل ويتتة، يفخصوصتتا متتع املفوضتتية الستتامية يفاملعتتةر اخلتتاص يفمتتع اجلهتتات األختتةى امل ويتتة ابإلجتتةاءات يفاإليتتات ا
اخلاصة التا  ة جملدس حعوق اإلنستال يفاهليئتات امل ويتة املورتاة مبوجتب م اذتدات، متع ميتالء ا مت تار الواجتب 

 (21مكافحة اإلرذاب )الفعةة  لت ليل يفمحاية حعوق اإلنسال يفسيااة العانول يف ممدها اجلاري  رال
 

مىل جمدتس األمتت   (A/HRC/25/63)أحيتل  عةيتة جلوتة التحعيتق التا  تتة جملدتس حعتوق اإلنستال متت  حالتة حعتوق اإلنستال يف مجهوريتة كتتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة  (أ) 
                         .   (S/2014/276)موجهة مىل رئيسة جمدس األم  م  ممثدي أسرتاليا يففةنسا يفالو ايت املتحدة األمةيكية  2014نيسال/أ ةيل  14مبوجب رسالة مؤرخة 

  
 من امليثاق 12املمارسة املتعلقة ابملادة  - جيم

 12املااة  
مودما ي اشتة جمدتس األمت ،  صتدا نتلاع أيف مونتف  - 1 

متا، الوظتائف التتيت رمستت يف امليثتتاق، فدتيس لدجم يتتة ال امتة أل  عتتد م 
الوتتتلاع أيف املونتتتف م   مذا قدتتتب ذلتتتك موهتتتا أيتتتة  وصتتتية يف شتتتال ذتتت ا 

 جمدس األم .
 -مبوافعتتتتتتة جمدتتتتتتس األمتتتتتت   -خي تتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام  - 2 

اجلم يتتة ال امتتة يف كتتل ايفر متت  أايفار ان عااذتتا  كتتل املستتائل املتصتتدة 
حبفظ السدم يفاألم  الديفيل اليت  كول حمل نظة جمدس األمت ، كت لك 

ذا مل  كتت  اجلم يتتة ال امتتة يف خي ةذتتا أيف خي تتة أمعتتاء األمتتم املتحتتدة م
ايفر ان عااذا،  فةاغ جمدس األم  م  نظة  دك املسائل يفذلتك مبجتةا 

 انتهائت موها.

 12يتوايفل العسم الفةمي جيم ممارسة اجملدس فيما يت دق ابملتااة  
( متت  ستتد ة اجلم يتتة ال امتتة فيمتتا يت دتتق 1) 12متت  امليثتتاق. يفحتتتد املتتااة 

                                 ئهما جمدس األم  يفظائفت مبوجب امليثاق. أبي نلاع أيف حالة ميارس إبزا
يفختتتتتتتتالل الفتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتت ةات، مل  تتتتتتتتةا أي مشتتتتتتتتارة مىل  

، يفمل ي دب اجملدس مىل اجلم ية ال امة أل  عتدم  وصتية (1) 12 املااة
  رال أي نلاع أيف حالة م يوة.

أبل خي تتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام اجلم يتتتتتة  (2) 12يف ععتتتتتي املتتتتتااة  
ال امتتة ابملستتائل املتصتتدة حبفتتظ الستتالم يفاألمتت  التتديفليني التتيت ذتتي حمتتل 
نظتتة جمدتتس األمتت  أيف التتيت فتتةغ اجملدتتس متت  الوظتتة فيهتتا. يفختتالل الفتترتة 
نيتتد ا ستتت ةات، يفيففعتتا لتدتتك األحكتتام، يفاصتتل األمتتني ال تتام مخ تتار 

الم يفاألمتت  التتديفليني التتيت  اجلم يتتة ال امتتة ابملستتائل املتصتتدة حبفتتظ الستت
. يفكانتت (5)اكانت حمل نظة اجملدس أيف اليت فةغ اجملدس م  الوظة فيه

ذتت ه اإلخ تتارات  ستتتود مىل ال يتتا ت املتتوجلة التتيت  ُ متتم مدتتى أمعتتاء 
__________ 

 (5) A/69/300  يفA/70/300. 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/189
https://undocs.org/ar/A/RES/70/148
https://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
https://undocs.org/ar/S/2014/276
https://undocs.org/ar/A/69/300
https://undocs.org/ar/A/70/300
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متتت  الوظتتام التتداخدي املؤنتتتت  11جمدتتس األمتت  أستتت وميا يففعتتا لدمتتااة 
دتتس يفاملةحدتتة إلقالمهتتم مدتتى املستتائل امل ةيفضتتة مدتتى اجمل (6)سلدمجدتت

التتيت  دغهتتا الوظتتة يف  دتتك املستتائل. يفمت احلصتتول مدتتى موافعتتة اجملدتتس، 
، متت  قةيتتق   متتيم مرتتاريع اإلخ تتارات (2) 12التتيت  عتعتتيها املتتااة 

مدى أمعاء اجملدس. يفأحاقت اجلم ية ال امة هبت ه اإلخ تارات رمسيتا 
 .(7)ا  د  دعيها مايذا يف كل ايفرة م  ايفراهت

 
املمارسررررررررة املتعلقررررررررة أبحكررررررررام امليثرررررررراق املتصررررررررلة  - دال

 جملس األمن إىل اجلمعية العامة بتوصيات 
 ]م  امليثاق  4املااة  
ميتتتتع التتتتديفل ال عتتتتوية يف األمتتتتم املتحتتتتدة م احتتتتة جل - 1 

األختةى احمل تتة لدستتالم، يفالتتيت أتختت  نفستتها اب لتلامتتات التتيت يتعتتموها 
ذتت ا امليثتتاق، يفالتتيت  تتةى اهليئتتة أهنتتا نتتاارة مدتتى  وفيتت  ذتت ه ا لتلامتتات 

 يفراغ ة فيت.
ن تتتول أيتتتة ايفلتتتة متتت  ذتتت ه التتتديفل يف معتتتوية األمتتتم  - 2 

 األم .املتحدة يتم  عةار م  اجلم ية ال امة  واء  مدى  وصية جمدس 
 

 ]م  امليثاق  5املااة  
ةوز لدجم ية ال امة أل  ونف أي معو اختت  جمدتس األمت   

ية نِّ َدتتت ممتتال  متت  أممتتال املوتتع أيف العمتتع، متت  م اشتتةة حعتتوق ال عتتو 
جمدتس األمت ، يفجملدتس األمت   يفملاايذا، يفيكول ذلك  واء  مدتى  وصتية 

 أل يةا هل ا ال عو م اشةة  دك احلعوق يفامللااي. 
 

 ]م  امليثاق  6املااة  
أم   معو م  أمعتاء األمتم املتحتدة يف انتهتاك م تاائ مذا  

امليثتتاق جتتتاز لدجم يتتتة ال امتتتة أل  فصتتتدت متت  اهليئتتتة  وتتتاء  مدتتتى  وصتتتية 
 جمدس األم .

 
 ]م  امليثاق  93م  املااة  2الفعةة  
ةتتوز لديفلتتة ليستتت متت  األمتتم املتحتتدة أل  وعتتم مىل الوظتتام  

األساسي حملكمة ال تدل الديفليتة  رتةيفط حتتداذا اجلم يتة ال امتة لكتل 
 حالة  واء مدى  وصية جمدس األم .

__________ 

املستتتائل ”ابء، -ملليتتتد متتت  امل دومتتتات، انظتتتة اجلتتتلء الثتتتام، العستتتم الثتتتام (6) 
 (“.11يف  10امل ةيفضة مدى جمدس األم  )املاااتل 

 .70/511يف  69/511معةرا اجلم ية ال امة  (7) 

 ]م  امليثاق  97املااة  
يكول لدهيئة أمانة  رمل أميوا ماما يفم  حتتاجهم اهليئة م   

املتوظفني. يف  تني اجلم يتة ال امتة األمتتني ال تام  وتاء مدتى  وصتية جمدتتس 
 األم . يفاألمني ال ام ذو املوظف اإلااري األكرب يف اهليئة.

 
 ]م  الوظام الداخدي املؤنت  60اة املا 
يعتتتتتةر جمدتتتتتس األمتتتتت  متتتتتا مذا كانتتتتتت الديفلتتتتتة صتتتتتاح ة قدتتتتتب  

لدستتتتتدم يفنتتتتتاارة مدتتتتتى الوفتتتتتاء ال عتتتتتوية ذتتتتتي، يف  عتتتتتديةه، ايفلتتتتتة حم تتتتتة 
اب لتلامات املوصوص مديها يف امليثاق يفراغ ة يف ذلك، يفم  مث ما مذا  

 كال يوصي  ع ول الديفلة صاح ة ال دب يف ال عوية.
فتتإذا أيفصتتى جمدتتس األمتت   ع تتول الديفلتتة صتتاح ة ال دتتب يف  

ال عتتتوية، كتتتال مديتتتت أل يةستتتل التوصتتتية مىل اجلم يتتتة ال امتتتة مرتتتفومة 
 لدموانرة. مبحعة كامل

يفمذا مل يتتوص جمدتتس األمتت   ع تتول الديفلتتة صتتاح ة ال دتتب يف  
ال عتتتوية أيف أج تتتل الوظتتتة يف قد هتتتا، كتتتال مديتتتت أل يعتتتدم مىل اجلم يتتتة 

 ال امة  عةيةا خاصا مرفوما مبحعة كامل لدموانرة. 
يفلكتتي يعتتم  جمدتتس األمتت  نظتتة اجلم يتتة ال امتتة يف  وصتتيتت  

دم جمدس األم   وصيتت ن ل ان عتاا يف ايفرهتا التالية لتدعي ال دب، يع
التتديفرة ال اايتتة لدجم يتتة ال امتتة مبتتا   يعتتل متت  مخستتة يفمرتتةي  يومتتا، 

 ... يفمبا   يعل م  أر  ة أايم ن ل ان عاا أية ايفرة استثوائية
فيما يت دق   دا م  املسائل، يو  امليثاق مدى اختاذ جمدس  

ي أبل يتدتتتت  األمتتتت  يفاجلم يتتتتة ال امتتتتة نتتتتةارات مرتتتترتكة، يفلكتتتت  يعتعتتتت
اجملدتتتتس نتتتتتةارا يف املستتتتتالة أيف  . يفذتتتت ا ذتتتتتو احلتتتتتال فيمتتتتا يتصتتتتتل  ع تتتتتول 

يف  يتتتتني األمتتتتني  (6 يف 5 يف 4املتتتتواا )األمعتتتتاء أيف يفنفهتتتتم أيف فصتتتتدهم 
يفالرةيفط اليت ةوز مبوج ها لديفلة ليست مت  األمتم  (97املااة )ال ام 

املتحتتتتتتتدة أل  وعتتتتتتتم مىل الوظتتتتتتتام األساستتتتتتتي حملكمتتتتتتتة ال تتتتتتتدل الديفليتتتتتتتة 
 . يفمبوجب الوظامني األساسيني لدمحكمة الديفلية (8)((2) 93 اةاملا)
 

__________ 

يتتو  الوظتتام األساستتي حملكمتتة ال تتدل الديفليتتة مدتتى  عتتدمي جمدتتس األمتت   (8) 
ل الرتتتةيفط التتتيت ميكتتت  مبوج هتتتا لديفلتتتة  وصتتتيات مىل اجلم يتتتة ال امتتتة  رتتتا

قتةف يف الوظتام األساستي، ايفل أل  كتول معتوا يف األمتم املتحتدة، أل 
 رتترتك يف انتدتتاب أمعتتاء احملكمتتة، يفيف ماختتال   تتديالت مدتتى الوظتتام 

 م  الوظام األساسي(.  69( يف 3) 4األساسي )املاااتل 
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، يعدم (9)ااجلوائية ليوغوسالفيا السا عة يفاحملكمة اجلوائية الديفلية لةيفاند
جمدتتس األمتتت  نائمتتتة  ابملةشتتتحني مىل اجلم يتتة ال امتتتة يف وتدتتتب اجلم يتتتة 

. يفابملثتتتل يتتتو  الوظتتتام (10)ال امتتتة نعتتتاة احملكمتتتتني متتت   دتتتك العائمتتتة
األساستتتتتي لآلليتتتتتة الديفليتتتتتة لتصتتتتتةيف األممتتتتتال املت عيتتتتتة لدمحكمتتتتتتني 
اجلوتتتتائيتني مدتتتتى أل  وتدتتتتب اجلم يتتتتة ال امتتتتة نعتتتتاة اإليتتتتة متتتت  نائمتتتتة 

                                                                 . (11)يعدمها مليها جمدس األم 
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، مل  ُثتتة أستتئدة  رتتال شتتةيفط  

ا نعتتمام مىل الوظتتتام األساستتي حملكمتتتة ال تتتدل الديفليتتة. يففيمتتتا يت دتتتق 
ابحملكمتتتتني، اختتتت  اجملدتتتس نتتتةارات  رتتتال املستتتائل املت دعتتتة  فتتترتة ممتتتل 

. يفمل يتدتتت  (3انظتتة اجلتتديفل )الععتتاة التتدائمني يفالععتتاة املدصصتتني 
 رتتال انتدتتاب نعتتاة اإليتتة. يفمدتتى التتةغم متت  اإلشتتارة مىل أي مجتتةاء 

، مل يكتت  ذوتتاك أي نرتتاط فيمتتا يت دتتق  ع تتول أمعتتاء جتتدا. 4املتتااة 
 يتتتد أنتتتت كتتتال ذوتتتاك نتتتدر ك تتت  متتت  املوانرتتتات فيمتتتا يت دتتتق إبجتتتةاءات 

   يني األمني ال ام، كما ذو م ني أا ه.
 

 6و  4 العضوية يف األمم املتحدة: اإلشارات إىل املادتني 
ن تتول أي متت   2015يف  2014مل يوتتان  اجملدتتس يف متتامي  

التتتديفل األمعتتتاء أيف ميعتتتاف معتتتويتت أيف فصتتتدت، يفلكتتت  يفرات مشتتتارة 
امل عتتواة يف مقتتار  7430متت  امليثتتاق يف اجلدستتة  4صتتةاة مىل املتتااة 
احلالتتتتتتتة يف الرتتتتتتتةق األيفستتتتتتتط، مبتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتك نعتتتتتتتية ”ال وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول 

فوتتتليفيال ال وليفاريتتتة التتت ي امتتتا متتت  جانتتتب ممثتتتل مجهوريتتتة  “فدستتت ني
اجملدتتتتتتس مىل ا ضتتتتتت الع مبستتتتتتؤيفليا ت يفاختتتتتتتاذ نتتتتتتةار ي تتتتتترتف  فدستتتتتت ني 

__________ 

الديفليتة حملاكمتة األشتداص احملكمتة ا مسال الكامالل لدمحكمتني اتا:  (9) 
املستتتتتؤيفلني متتتتت  ا نتهاكتتتتتات اجلستتتتتيمة لدعتتتتتانول التتتتتديفيل اإلنستتتتتام التتتتتيت 

، يفاحملكمتتتتتة 1991ار ك تتتتتت يف مندتتتتتيم يوغوستتتتتالفيا الستتتتتا عة موتتتتت  متتتتتام 
اجلوائيتتتتتتة الديفليتتتتتتة حملاكمتتتتتتة األشتتتتتتداص املستتتتتتؤيفلني متتتتتت  أممتتتتتتال اإلاباة 

 اإلنستتام اجلماميتة يفغت  ذلتك مت  ا نتهاكتتات اجلستيمة لدعتانول التديفيل
املة ك تتتتة يف مندتتتتيم ريفانتتتتدا يفاملتتتتواقوني الةيفانتتتتديني املستتتتؤيفلني متتتت  ار كتتتتاب 
أممتتتتتال اإلاباة اجلماميتتتتتة يفغ ذتتتتتا متتتتت  ا نتهاكتتتتتات املماثدتتتتتة يف أراضتتتتتي 

 كتتانول األيفل/  31 يف 1994كتتانول الثام/يوتتاية   1التتديفل اجملتتايفرة،  تتني 
 .  1994ايسمرب 

( 4) ( يف3( يف )2) 13 يف املااة  ةا مجةاءات انتداب نعاة احملكمتني (10) 
 12م  الوظام األساسي لدمحكمة الديفلية ليوغوسالفيا الستا عة يفاملتااة 

( متتتتتت  الوظتتتتتتام األساستتتتتتي لدمحكمتتتتتتة اجلوائيتتتتتتة 5( يف )4( يف )3( يف )2)
 الديفلية لةيفاندا. 

لدعتتتةار  1متتت  الوظتتتام األساستتتي املدحتتتق ابمت تتتاره املةفتتتق  10انظتتتة املتتتااة  (11) 
1966 (2010)  . 

. يفخالل الفترتة نيتد (12) وصفها ايفلة كامدة ال عوية يف األمم املتحدة
                                                                 .6ا ست ةات، مل  ك  ذواك أي مشارة مىل املااة 

 
 املداوالت بشأن إجراءات تعيني األمني العام 
ختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة ابلتعةيتتتة، أفتتتات اجملدتتتس يف موانرتتتة  

مجةاءات اختيار يف  يني األمني ال ام يفذلك ختالل موانرتات مفتوحتة 
 “صتتتول الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني”جتتتةت يف مقتتتار ال وتتتدي  امل وتتتونني 

. يفيف ذتتتت ه “(S/2010/507) وفيتتتت  متتتت كةة رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  ”يف 
يف م تتةت موانرتتة  97اجلدستات، أشتتار املتكدمتول صتتةاحة مىل املتااة 

. يفأمتةب املتكدمتول مت  (1انظتة احلالتة )مجةاءات   يني األمني ال ام 
م يتتتتة ال امتتتتة يفجمدتتتتس األمتتتت ، يفأيعتتتتا أتييتتتتدذم لت ليتتتتل الت تتتتايفل  تتتتني اجل

                                 .(2انظة احلالة )لتوخي ممدية أكثة لو  يفشفافية 
 

 1احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
 2015حليةال/يونيتتتتتتت  30، امل عتتتتتتواة يف 7479يف اجلدستتتتتتة  

 رتتتتال صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني، أشتتتتار ممتتتتثال مستتتت انيا يفا حتتتتتاا 
متتت  امليثتتتاق فيمتتتا يت دتتتق   مديتتتة اختيتتتار  97الةيفستتتي صتتتةاحة مىل املتتتااة 

األمتتتتتتني ال تتتتتتام اجلديتتتتتتد. يفأكتتتتتتد ممثتتتتتتل مستتتتتت انيا أل الرتتتتتتفافية يو غتتتتتتي أل 
، يفأشتار ممثتل (13)“مت  امليثتاق 97 ابملتااة م تدأ أساستيا ، ممتال” كول 

يفأمتتتةب  “ي متتتل  رتتتكل جيتتتد”ا حتتتتاا الةيفستتتي مىل أل اإلجتتتةاء العتتتائم 
 “ممتتتتتتتتتتااة صتتتتتتتتتتياغة”متتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتدم  رتتتتتتتتتتجي ت ألي حمايفلتتتتتتتتتتة  ةمتتتتتتتتتتي مىل 

ل مديتة أكثتتة ”يفأمتةب ممثتتل املمدكتة املتحتتدة مت  أتييتتده  .(14)97 املتااة
. يفمدتى التةغم مت  “املع تلشفافية يف وظيمتا يفلتو   ختيتار األمتني ال تام 

أنتتتتتت أكتتتتتد مدتتتتتى التتتتتديفر العيتتتتتااي جملدتتتتتس األمتتتتت  يف ذتتتتت ه ال مديتتتتتة يففعتتتتتا 
لدميثاق، نال منت يو غي مدى األمعاء أيعا أل يفكةيفا يف كيفيتة مم تاء 
مجيتتتتتتع التتتتتتديفل األمعتتتتتتاء يفاجملتمتتتتتتع املتتتتتتدم فةصتتتتتتة لتعيتتتتتتيم أيفراق امتمتتتتتتاا 

ة أيعتا مدتى احلاجتة . يفأكد ممثل مجهورية فوليفيال ال وليفاريت(15)املةشحني
مىل الرتتتتفافية يفالرتتتتمول. يفنتتتتال منتتتتت يو غتتتتي  عتتتتدمي الرتشتتتتيحات ملوصتتتتب 
األمتتني ال تتام رمسيتتا مستت عا ن تتل يفنتتت كتتاف لكفالتتة حتستتني التفامتتل  تتني 

                                 .(16)جمدس األم  يفاجلم ية ال امة
__________ 

 (12) S/PV.7430 27، الصفحة . 
 (13) S/PV.7479 11، الصفحة.   
  .22املةجع نفست، الصفحة  (14) 
  .5نفست، الصفحة  املةجع (15) 
 . 19املةجع نفست، الصفحة  (16) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1966%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7430
https://undocs.org/ar/S/PV.7479
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 2احلالة  
 (S/2010/507)تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن  
، قد تتتتتت اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة يف 2015أيدول/ستتتتت تمرب  11يف  
 رتتتال  ورتتتيط أممتتتال اجلم يتتتة ال امتتتة، مىل رئيستتتي  69/321نةارذتتتا 

جمدتتس األمتت  يفاجلم يتتة ال امتتة، متت  ختتالل رستتالة مرتترتكة موجهتتة مىل 
مجيتتتع التتتديفل األمعتتتاء،  تتتدء ممديتتتة قدتتتب  عتتتدمي املةشتتتحني ملوصتتتب 

يو غتتي أل جتتتةي يففعتتا األمتتني ال تتام، يفكتتةرت التاكيتتد مدتتى أل ال مديتتة 
م  امليثاق، يفأكدت أنت يو غتي لتدتك ال مديتة أل  سرتشتد  97لدمااة 

                                                                 مب اائ الرفافية يفالرمول.
 رتتتتتتتةي   20لدمجدتتتتتتتس، امل عتتتتتتتواة يف  7539يفيف اجلدستتتتتتتة  

 وفيتتتت  متتتت كةة رئتتتتيس ”يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول  2015األيفل/أكتتتتتو ة 
اإلجتتةاءات ،  وتتايفل املتكدمتتول مستتالة “(S/2010/507)جمدتتس األمتت  

املت دعة  ت يني األمني ال ام. يفأمةب ال ديد م  املتكدمني م  أتييدذم 
ملليد م  الت ايفل  ني اجلم ية ال امة يفجمدس األم  فيما يت دق ابختيار 
األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام املع تتتتتتتل فعتتتتتتتال متتتتتتت  أتييتتتتتتتدذم لتتتتتتتتوخي ممديتتتتتتتة أكثتتتتتتتة 

. يفأكتتتتتتد رئتتتتتتيس اجلم يتتتتتتة ال امتتتتتتة متتتتتت  جديتتتتتتد أل العتتتتتتةار (17)شتتتتتتفافية
 رتتتتتال ستتتتتدوك ال ةيتتتتتق مىل  “ وجيهتتتتتات يفاضتتتتتحة”يعتتتتتدم  69/321

األمام، يفأشار مىل أل رئيسي اجلم يتة ال امتة يفجمدتس األمت  ستي ممال 
رستالة مرترتكة مدتى مجيتع التديفل األمعتاء،  صتورة متواصتدة،  تعتم  

 ة ابلواثئتتتتتتق. األفتتتتتتةاا التتتتتت ي  قةحتتتتتتت أمستتتتتتاؤذم كمةشتتتتتتحني، مصتتتتتتحو 
قد تتت أل جتتتةي اجلم يتتة ال امتتة، ايفل ”يفأضتتاف أل التتديفل األمعتتاء 

متتتت   97املستتتتاس  تتتتديفر األجهتتتتلة الةئيستتتتية املوصتتتتوص مديتتتتت يف املتتتتااة 
امليثتتاق، حتتوارات أيف اجتمامتتات غتت  رمسيتتة متتع املةشتتحني، ممتتا يستتاذم 

 .(18)“يف شفافية ال مدية يفلوليتها
__________ 

)التتو ايت املتحتتدة(و  11، الصتتفحة S/PV.7539املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (17) 
)ليتوانيتتتتتتتتتتتتتتتا(و  17)املمدكتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة  14يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 
)نيجتتتت اي(و  21(و يفالصتتتتفحة )مجهوريتتتتة فوتتتتليفيال ال وليفاريتتتتة 19 يفالصتتتتفحة
)أملانيتتتتا، ابستتتتم فةنستتتتا  31)ا حتتتتتاا الةيفستتتتي(و يفالصتتتتفحة  24يفالصتتتتفحة 

)كولوم يتتتتتتتتتا(و  36)املكستتتتتتتتتيك(و يفالصتتتتتتتتتفحة   35يفأملانيتتتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتتفحة 
 S/PV.7539)ذولوتتتتتتتتتتتتتدا(و  41) ولوتتتتتتتتتتتتتدا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  37يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة 

(Resumption 1 الصتتتتتتتتتتتفحة ،)مصتتتتتتتتتتتة(و  5)اتيالنتتتتتتتتتتتد(و يفالصتتتتتتتتتتتفحة  3(
 13)الكةستتي الةستتويل(و يفالصتتفحة  9)أستترتاليا(و يفالصتتفحة  7يفالصتتفحة 

 24يف  23)الربازيتتتتتتتتتتتتتتل(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال  19)ستتتتتتتتتتتتتتوغافورة(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 30يف  29)أيفكةانيتتا(و يفالصتتفحتال  28)اجلمهوريتتة الترتتيكية(و يفالصتتفحة 

) تتتتتتتتتتتونس(و  38فحة )ريفانتتتتتتتتتتتدا(و يفالصتتتتتتتتتتت 34)األرجوتتتتتتتتتتتتني(و يفالصتتتتتتتتتتتفحة 
 )مجهورية كوراي(.  39 يفالصفحة

 (18) S/PV.7539 5، الصفحة. 

، يفجتتتت رئيستتتا جمدتتتس 2015كتتانول األيفل/ايستتتمرب   15يفيف  
األمتتتت  يفاجلم يتتتتة ال امتتتتة رستتتتالة مرتتتترتكة مىل مجيتتتتع املمثدتتتتني التتتتدائمني 
يفاملتتتةان ني التتتدائمني، حتتتتدا اإلقتتتار ال تتتام ل مديتتتة ا ختيتتتار يف تتتدمو مىل 

التتت ي  يستتتتوفول نتتتدرات نياايتتتة يفمااريتتتة ” عتتتدمي أفتتتةاا متتت  املةشتتتحني 
ال النتتات الديفليتتة يفمهتتارات نويتتة يف جمتتا ت اث تتتة، يفختتربة يفاستت ة يف 

. يفاستتتوااا مىل ضتتةيفرة ضتتمال “الد دوماستتية يفا  صتتال يف  تتدا الدغتتات
 كافؤ الفةص  ني املةأة يفالةجل يف الوصتول مىل املواصتب ال ديتا لصتوع 
العةار، شجع الةئيسال الديفل األمعاء مدى الوظة يف  عدمي مةشتحني 

قتا ع ” لك مت  الةجتال، يف حظتا ملوصب األمني ال ام م  الوساء يفكت
التوتتتتتتوع اإلنديمتتتتتتي التتتتتت ي ا ستتتتتتمت  تتتتتتت ممديتتتتتتة اختيتتتتتتار األمتتتتتتني ال تتتتتتام 

 .(19)“السا ق
 

متديد فرتة عمل قضاة احملكمترني الردوليتني ليوغوسرالفيا  
 السابقة ورواندا

خالل الفرتة نيد ا ست ةات، يفاستجا ة ل د ات معدمة م   
األمتت  ثالثتتة نتتةارات مبوجتتب  احملكمتتتني أيف األمتتني ال تتام، اختتت  جمدتتس

الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق  ت دتتق  تمديتتد فتترتة ممتتل الععتتاة يفكتت لك 
  تتتتتض اجلوانتتتتتب األختتتتتةى إلاارة احملكمتتتتتتني. يففيمتتتتتا يت دتتتتتق ابحملكمتتتتتة 
الديفليتتتة ليوغوستتتالفيا الستتتا عة، نتتتةر اجملدتتتس  ديتتتد فتتترتة ممتتتل الععتتتاة 

مة ني. يففيما  الدائمني يفالععاة املدصصني، يفأماا   يني املدمي ال ام
يت دتتق ابحملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا، نتتةر اجملدتتس  ديتتد فتترتة ممتتل 
الععاة الدائمني يفالععاة املدصصني يفك لك فترتة ممتل الوائتب ال تام 

، يفذو اتريك اإلغتالق الوهتائي 2015كانول األيفل/ايسمرب   31حز 
يتتتة لدمحكمتتتة. يفأحتتتال اجملدتتتس نتتت  العتتتةارات الثالثتتتة كدهتتتا مىل اجلم 

انظتتتتة )ال امتتتتة، التتتتيت نتتتتةرت  تتتتديفرذا أل   تمتتتتد نتتتتةارات اجملدتتتتس  دتتتتك 
                                                                 .(20)(3اجلديفل 

__________ 

 .A/70/623-S/2015/988انظة  (19) 
لالقتتالع مدتتى م دومتتات  رتتال يف يتتيت احملكمتتتني، انظتتة اجلتتلء التاستتع،  (20) 

 “. احملكمتال”العسم الةا ع، 
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https://undocs.org/ar/S/PV.7539
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
https://undocs.org/ar/A/70/623
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 3اجلديفل 
                                                         الذي اختذه جملس األمن واجلمعية العامة فيما يتعلق بقضاة احملكمتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا اإلجراء

 رسالة م  األمني ال ام
نتتتتتتةار جمدتتتتتتس األمتتتتتت  

 يفاترخيت
اإلحالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مىل 

 اجلم ية ال امة
اجلم يتتة نتتةار أيف معتتةر 
 ال امة يفاترخيت

    احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة    
S/2014/780 حتيتتتتل قدتتتتب  ديتتتتد فتتتترتة ممتتتتل الععتتتتاة حتتتتز التتتتتاريك احملتتتتدا ،

حتتز ا نتهتتاء متت  الععتتااي التتيت ُكدفتتوا هبتتا أيف التتيت ستتُيكدفول هبتتا، أيهمتتتا  أيف
 كتتتتانول األيفل/  31حتتتتز )أنتتتتةب، يفذلتتتتك فيمتتتتا يت دتتتتق  ستتتتتة نعتتتتاة اائمتتتتني 

و (2017 وز/يوليتتتتت  31حتتتتز )و يفمثانيتتتتة نعتتتتاة اائمتتتتني (2015ايستتتتمرب 
 (2015كانول األيفل/ايسمرب   31حز )يفثالثة نعاة خمصصني 

2193 (2014) 
 كتتتتتتتتانول األيفل/ 18

 2014ايسمرب 

A/69/678 69/416  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  23

 2014ايسمرب 

S/2014/781 دتتب ممتتااة   يتتني املتتدمي ال تتام لدمحكمتتة يف ديتتد الت يتتني   ،
 2017 وز/يوليتتتتتت  31مىل  2015كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   1لفتتتتترتة  تتتتتتد متتتتت  

 حز مواز احملكمة أمماهلا أيف

2193 (2014) 
 كتتتتتتتتتتتانول األيفل/  18

 2014ايسمرب 

A/69/678 69/416  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  23

 2014ايسمرب 
S/2014/865 حتيتتتل   تتتديال لد دتتتب الستتتا ق ،(S/2014/780) يتتتتم مبوج تتتت ،

 2015 وز/يوليتتتتتتت  31 ديتتتتتتد فتتتتتترتة ممتتتتتتل أحتتتتتتد الععتتتتتتاة التتتتتتدائمني حتتتتتتز 
تهاء م  الععتيتني املستود ني أيف حز ا ن (2017 وز/يوليت  31م    د )

 مليت، أي التارخيني أنةب

2193 (2014) 
 كتتتتتتتتتتتانول األيفل/  18

 2014ايسمرب 

A/69/678 69/416  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  23

 2014ايسمرب 

S/2015/825 حتيتتتتل قدتتتتب  ديتتتتد فتتتترتة ممتتتتل الععتتتتاة حتتتتز التتتتتاريك احملتتتتدا ،
حتتز موتتاز الععتتااي التتيت كدفتتوا هبتتا أيف التتيت ستتُيكدفول هبتتا، أيهمتتا أنتتةب،  أيف

 آذار/ 31أر  تتتة متتتوهم حتتتز )يفذلتتك فيمتتتا يت دتتتق أبر  تتتة مرتتتة ناضتتيا اائمتتتا 
 رتتتتةي  األيفل/  31حليةال/يونيتتتتت، يفاثوتتتتال حتتتتز  30متتتتارس، يفيفاحتتتتد حتتتتز 

، يفثالثتتتتة (2017نوفمرب  رتتتتةي  الثتتتتام/ 30، يفستتتت  ة حتتتتز 2016أكتتتتتو ة 
 رتةي   31آذار/مارس، يفيفاحد حز  31اثوال موهم حز )خمصصني نعاة 
 (2016أكتو ة األيفل/

2256 (2015) 
كتتتتتتتتانول األيفل/  22

 2015ايسمرب 

A/70/661 70/227  
كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  23

 2015ايسمرب 

S/2015/969 دتتب ممتتااة   يتتني املتتدمي ال تتام لدمحكمتتة، التت ي  وتهتتتي   ،
 2015ايسمرب كانول األيفل/ 31يف يتت يف 

2256 (2015) 
كتتتتتتتتانول األيفل/  22

 2015ايسمرب 

A/70/661 70/227 
كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  23

 2015ايسمرب 
    احملكمة الدولية لرواندا

S/2014/778 دتتب ممتتااة   يتتني املتتدمي ال تتام لدمحكمتتة يف ديتتد الت يتتني   ،
أيف حتتتز  2015ايستتتمرب األيفل/كتتتانول  31يوتتتاية مىل كتتتانول الثام/ 1متتت  

 مواز احملكمة أمماهلا

2194 (2014) 
كانول األيفل/  18

 2014ايسمرب 

A/69/679 69/415  
كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  23

 2014ايسمرب 
S/2014/779 حتيتتتل قدتتتب  ديتتتد فتتترتة يف يتتتتة ستتتتة نعتتتاة اائمتتتني يف اائتتتتةة ،

، يفاثوتتتال 2015ايستتتمرب كتتتانول األيفل/ 31ا ستتتتئواف، أر  تتتة متتتوهم حتتتز 
ا نتهتتاء متت  الععتتااي التتيت كدفتتوا هبتتا ، أيف حتتز 2015 وز/يوليتتت  31حتتز 

التتتتتيت ستتتتتيكدفول هبتتتتتا، أيهمتتتتتا أنتتتتتةبو يفنتتتتتاتن يفاحتتتتتد خمصتتتتت  يف التتتتتدائةة  أيف
أيف حتتز  2015ايستتمرب كتتانول األيفل/ 31ا  تدائيتتة يفرئتتيس احملكمتتة حتتز 

 مغالق احملكمة، أيهما أنةب

2194 (2014) 
كتتتتتتتتانول األيفل/  18

 2014ايسمرب 

A/69/679 69/415  
كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  23

 2014ايسمرب 
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 الدوليةانتخاب أعضاء حمكمة العدل  - هاء
 ]م  الوظام الداخدي املؤنت  40املااة  
ةةي التصويت يف جمدس األم  يففعتا لدمتواا ذات الصتدة يف  

 ساسي حملكمة ال دل الديفلية.امليثاق يفيف الوظام األ
 

 ]م  الوظام الداخدي املؤنت  61املااة  
ا جمدس األم  ممال أبحكام الوظام  ستمة أية جدسة ي عدذ 

األساسي حملكمة ال دل الديفلية مت  أجتل انتدتاب أمعتاء لدمحكمتة 
مىل أل يفتتتوز متتتدا متتت  املةشتتتحني مستتتتايف ل تتتدا املعامتتتد املتتتةاا شتتتتغدها 

 أبغد ية م دعة م  األصوات يف انرتاع أيف أكثة.
يت دتتتتتتب انتدتتتتتتاب أمعتتتتتتاء حمكمتتتتتتة ال تتتتتتدل الديفليتتتتتتة اختتتتتتتاذ  

س األم  يفاجلم ية ال امة، كل  مدتى حتدة. يف تةا مجةاءات م  ن ل جمد
متت   61يف  (21)40 اإلجتتةاءات املوظمتتة ل مديتتة ا نتدتتاب يف املتتاا ني
مىل  10 يفمت  8يف  4الوظام الداخدي املؤنت جملدس األم ، يفيف املتواا 

، (22)متتت  الوظتتتام األساستتتي حملكمتتتة ال تتتدل الديفليتتتة 15يف  14يف  12
                                 .(23)الداخدي لدجم ية ال امةم  الوظام  151يف  150يفاملاا ني 
يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، أجةى اجملدس ممدية انتداب  

يفاحدة لرغل معامد األمعاء اخلمسة يف حمكمة ال دل الديفلية ال ي  
. (24)(3انظتة احلالتة ) 2015ش اط/فرباية  5انتهت مدة يف يتهم يف 

__________ 

م  الوظام الداخدي املؤنت أيعتا يف اجلتلء الثتام،  40ةةي  وايفل املااة  (21) 
 “. اختاذ العةارات يفالتصويت”العسم الثام ، 

ام األساستتتتي متتتت  الوظتتتت 15 يف 14 يف 12مىل  10يفمتتتت   4 تتتتو  املتتتتواا  (22) 
حملكمتتتتتة ال تتتتتدل الديفليتتتتتة مدتتتتتى اإلجتتتتتةاءات املوظمتتتتتة ملتتتتتا يدتتتتتي: )أ( نيتتتتتام 
اجملمومتتتات الوقويتتتتة  رتشتتتتيح نعتتتتاة ل عتتتتوية حمكمتتتتة التحكتتتتيم الدائمتتتتة، 
)ب( احلصتتتتتول مدتتتتتى األغد يتتتتتة الالزمتتتتتة  نتدتتتتتاب الععتتتتتاة، )أ( متتتتتدا 
اجلدستتتتتتات التتتتتتيت  ُ عتتتتتتتد  نتدتتتتتتاب الععتتتتتتاة، )ا( معتتتتتتتد متتتتتتؤ ة مرتتتتتتترتك 

ب شتتاغةة   تتد نيتتام جمدتتس األمتت  يفاجلم يتتة ال امتتة   عتتد  عيتتت مواصتت مذا
أكثتتتتة متتتت  ثتتتتال  جدستتتتات، )ه( مجتتتتةاءات شتتتتغل املواصتتتتب الرتتتتاغةة، 

 8متدة يف يتتة الععتتاة املوتد تني لرتتغل متتا خيدتتو مت  مواصتتب. يف تتو  املتتااة  )يف(
   مدى أل يتصةف كل جهاز م  اجلهازي   ركل مستعل م  اإخة.

الوظتتام التداخدي لدجم يتتة ال امتة مدتتى  مت  151 يف 150 تو  املتتاااتل  (23) 
أل انتداب أمعاء احملكمة ةتةي يففعتا لدوظتام األساستي لدمحكمتة يفأل 
أي جدستتتتة   عتتتتتدذا اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة ممتتتتتال أبحكتتتتتام الوظتتتتتام األساستتتتتي 
لدمحكمة  غةت انتداب أمعاء احملكمتة  ستتمة حتز يكتول متدٌا مت  

زيفا يف انتتترتاع يفاحتتتد املةشتتتحني مستتتايفن ل تتتدا املعامتتتد املتتتةاا شتتتغدها نتتتد فتتتا
 أكثة، أبغد ية م دعة م  األصوات.  أيف

 . S/2014/522يف  S/2014/520انظة  (24) 

مت  الوظتام األساستي لدمحكمتة، اميتت  5م  املتااة  1يفيففعا لدفعةة 
 عتتتدمي  ةشتتتيحات مىل األمتتتني ال تتتام يف مومتتتد اجملمومتتتات الوقويتتتة مىل 

. يفنتتدمت اجملمومتتات الوقويتتة  ستت ة 2014حليةال/يونيتتت  30أنصتتاه 
 .(25)مةشحني

 
 3احلالة  
 انتخاب مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدولية 
  رتتتتتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتتتتتام/ 6امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة يف  7297يف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة  
حمكمتتتة ، شتتتةع اجملدتتتس يف انتدتتتاب مخستتتة أمعتتتاء يف 2014 نتتتوفمرب

 شت اط/ 5ال دل الديفلية مللء املعامد اخلمسة اليت ستص ح شاغةة يف 
مود انتهاء مدة يف ية شاغديها. يفن تل اجلولتة األيفىل مت   2012فرباية 

ا نرتاع، نةرت موريتانيا سحب  ةشيح مةشحها. يف  د حصتول أكثتة 
 (مثانية أصوات)م  مخسة مةشحني مدى أغد ية م دعة م  األصوات 

نتترتاع األيفل، شتتةع اجملدتتس يف مجتتةاء انتترتاع اثل يرتتمل مجيتتع نتيجتتة لال
املةشتتتحني، يففعتتتا لدممارستتتة املت  تتتة. يفأستتتفة ا نرتامتتتال الثتتتام يفالثالتتتث 
أيعتتتا متتت  حصتتتول أكثتتتة متتت  مخستتتة مةشتتتحني مدتتتى أغد يتتتة م دعتتتة، 

أيفجتتب مجتتةاء انتترتاع را تتع. يف وتيجتتة ا نتترتاع الةا تتع، حصتتل مخستتة  ممتتا
 دو تتتة متتت  األصتتتوات. يفأ دتتت  رئتتتيُس جمدتتتس مةشتتتحني مدتتتى األغد يتتتة امل

األمتت  رئتتيَس اجلم يتتة ال امتتة خ يتتا   وتيجتتة التصتتويت. مث أ دتت  أمعتتاَء 
اجملدس  حعا أبنت ند  دعى رسالة م  رئيس اجلم ية ال امة ي دغت فيها 
أبل مخسة مةشحني ند حصدوا مدى األغد ية امل دعة م  األصوات يف 

التاست ة يفالثالثتني مت  ايفرهتتا التاست ة  اجلم ية ال امة يف اجلدسة ال امتة
يفالستتتني التتيت ُمعتتدت  رتتكل متتتلام  متتع جدستتة اجملدتتس. يفكتتال أر  تتة 
متتتوهم متتت   تتتني املةشتتتحني التتت ي  حصتتتدوا مدتتتى األغد يتتتة امل دو تتتة متتت  
األصتتتتوات يف اجملدتتتتس. يفمبتتتتا أل ذتتتتؤ ء املةشتتتتحني األر  تتتتة متتتت  ا حتتتتتاا 

ند حصتدوا مدتى األغد يتة  الةيفسي يفأسرتاليا يفاملغةب يفالو ايت املتحدة
امل دعتتة امل دو تتة متت  األصتتوات يف كدتتتا اهليئتتتني، فعتتد انُتد تتوا أمعتتاَء 

 شتتتتت اط/ 6يف احملكمتتتتتة لفتتتتترتة معتتتتتوية متتتتتدهتا  ستتتتتع ستتتتتووات   تتتتتدأ يف 
 .(26)2015 فرباية

متتتت  الوظتتتتام األساستتتتي لدمحكمتتتتة، شتتتتتةع  11يفيففعتتتتا لدمتتتتااة  
 7298اجملدتتتتتتتتس يف مجتتتتتتتتةاء ستتتتتتتت  ة انرتامتتتتتتتتات مضتتتتتتتتافية يف اجلدستتتتتتتتات 

، 7304يف  7303يف  7302يف  7301يف  7300يف  7299 يف
__________ 

 . S/2014/521انظة  (25) 
يفمعتتةر جمدتتس األمت  )نتتةارات يفمعتتةرات  69/406انظتة معتتةر اجلم يتتة ال امتة  (26) 

 (.  2015 وز/يوليت  31-2014آب/أغس س  1جمدس األم ، 
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، مللء املوصب الرتاغة 2014 رةي  الثام/نوفمرب  7امل عواة كدها يف 
املت عي. يفمل اصل أي  مت  املةشتحني مدتى األغد يتة امل دعتة امل دو تة مت  
األصوات   يف اجلم ية ال امة يف  يف جمدس األم . يفن ل مجةاء ا نرتاع 

 عتتتاء مةشتتتحني اثوتتتني متتت  أمةيكتتتا الال يويتتتة احلتتتااي مرتتتة، يفابلوظتتتة مىل 
يفمو عتتتتة ال حتتتتة الكتتتتاري ، أ دغتتتتت ممثدتتتتة األرجوتتتتتني، يف رستتتتالة مؤرختتتتتة 

،  عتتةار  دتتدذا ستتحب  ةشتتيح املةشتتح 2014 رتتةي  الثتتام/نوفمرب  11
 53جملدتتس األمتت ، يفاجلدستتة ال امتتة  7313. يفيف اجلدستتة (27)األرجوتيتتي

، 2014ي  الثتتتتتتام/نوفمرب  رتتتتتتة  17لدجم يتتتتتتة ال امتتتتتتة، امل عتتتتتتوا ني يف 
حصل مةشح جامايكتا مدتى األغد يتة امل دعتة امل دو تة مت  األصتوات يف  
كدتتتتا اهليئتتتتني، يف تتت لك انُتدتتتب معتتتوا يف احملكمتتتة لفتتترتة معتتتوية متتتدهتا 

 .2015 ش اط/فرباية 6 سع سووات   دأ يف 
 
التقارير السنوية واخلاصة املقدمة من جملرس األمرن  - واو

 إىل اجلمعية العامة
 ]م  امليثاق  15م  املااة  1الفعةة  
 تدعى اجلم ية ال امة  عارية سووية يفأخةى خاصة م  جمدس  

األم  يف وظة فيها، يف تعم  ذ ه التعارية  يا  م  التدا   اليت يكتول 
 جمدس األم  ند نةرذا أيف اخت ذا حلفظ السدم يفاألم  الديفيل. 

 ]م  امليثاق  24م  املااة  3الفعةة  
يةفع جمدس األم   عارية سووية، يفأخةى خاصة، مذا انتعت  

 احلال مىل اجلم ية ال امة لتوظة فيها.
 ]م  الوظام الداخدي املؤنت  60م  املااة  3الفعةة  
يفمذا مل يتتوص جمدتتس األمتت   ع تتول الديفلتتة صتتاح ة ال دتتب يف  

ال عتتتوية أيف أج تتتل الوظتتتة يف قد هتتتا، كتتتال مديتتتت أل يعتتتدم مىل اجلم يتتتة 
 .ال امة  عةيةا خاصا مرفوما مبحعة كامل لدموانرة

، استتتتمة اجملدتتتس يف ممارستتتتت 2015 يف 2014ختتتالل متتتامي  
( 3) 24املتمثدة يف  عدمي  عارية سووية مىل اجلم ية ال امة ممال ابملااة 

متتتتت  امليثتتتتتاق. يفمل  ُعتتتتتدَّم مىل اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة أي  عتتتتتارية خاصتتتتتة ختتتتتالل 
 الفرتة.  دك

يفُند م مىل اجلم ية ال امة  عةيةال سووايل يغ يال الفرت ني م  
يفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   2014 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  31 مىل 2013آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتت س  1

__________ 

 (27) S/2014/808 . 

. يفمت ممتتداا (28)2015  وز/يوليتتت 31مىل  2014آب/أغستت س  1
معدمتتة التعةيتتة الستتووي  عيتتااة رئتتيس اجملدتتس لرتتهة  وز/يوليتتت يفحتتتت 

: حيتث 2010 وز/يوليتت  26مشةافت يففعا مل كةة الةئيس الصتاارة يف 
دوتتدا يف ، يفنيوزي2014اضتت د ت هبتت ه املستتؤيفلية ريفانتتدا يف  وز/يوليتتت 

                                 .(29)2015  وز/يوليت
يفنظة اجملدس يف مرةيفمي التعةيةي  السوويني يفامتمداا ايفل  

 رتتتتتتةي   22امل عتتتتتتوا ني يف  7538 يف 7283 صتتتتتتويت يف جدستتتتتتتيت 
، مدتتتتتتى 2015 رتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتو ة  20 يف 2014األيفل/أكتتتتتتتو ة 

ممثتتتتل ريفانتتتتدا محصتتتتاءات متتتت  ، نتتتتد م 7283. يفيف اجلدستتتتة (30)التتتتتوايل
ممل اجملدس خالل الفرتة اليت يرمدها التعةيتة الستووي يفكت لك مةضتا 

، 7283. يفيف اجلدستتتة (31)مفصتتتال لدحتتتا ت التتتيت نظتتتة فيهتتتا اجملدتتتس
يف ممتتتتداا  “هنتتتت  متتتتوعح”أشتتتتار ممثتتتتل نيوزيدوتتتتدا مىل أنتتتتت جتتتتةى ا  تتتتاع 
   ستتيما متت  ختتالل ممتتدااالتعةيتتة،  وتتاء مدتتى قدتتب أمعتتاء اجملدتتس، 

معدمتتة يعتتل قوهلتتا ابلوصتتف متت  قتتول املعتتدمات يف الستتووات األختت ة. 
يفأضاف أل املعدمة  ةيفم  وف  موجل ميسور ألنر ة اجملدس. يفنتوه ممثتل 

الرتتتتتتتتفافية يف ممتتتتتتتتل ”نيوزيدوتتتتتتتتدا ابلتتتتتتتتديفل األمعتتتتتتتتاء التتتتتتتتيت امتتتتتتتتت مىل 
يفأمة ت م  اذتمامها  ت ليتل نوميتة احلتوار متع اجلم يتة ال امتة،  “اجملدس

                                                                 .(32)م  خالل ماخال حتسيوات مدى معدمة التعةيةمبا يف ذلك 
يفنظتتتةت اجلم يتتتة ال امتتتة يف التعةيتتتةي  الستتتوويني يف اجلدستتتتني  

ال تتتتتامتني متتتتت  ايفر يهتتتتتا التاستتتتت ة يفالستتتتتتني يفالستتتتت  ني، يف مقتتتتتار ال وتتتتتد 
 2014 رتتتةي  الثتتتام/نوفمرب  21يف  “األمتتت   عةيتتتة جمدتتتس”امل وتتتول 

 .(33)، مدى التوايل2015 رةي  الثام/نوفمرب  12 يف
يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات،  عتتتموت محتتتدى الةستتتائل  

م  امليثاق، يفأكدت مدى ضةيفرة أل  (3) 24مشارة صةاة مىل املااة 
. يفيف اجلدستتتتة (34)يكتتتتول جمدتتتتس األمتتتت  مستتتتؤيف  أمتتتتام اجلم يتتتتة ال امتتتتة

، نظتتتتتة اجملدتتتتتس يف الستتتتت ل الكفيدتتتتتة  تحستتتتتني  عةيتتتتتةه الستتتتتووي 7285
 .(4احلالة  انظة)

__________ 

 (28) A/69/2 (1  2014 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  31مىل  2013آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س )
 (.2015 وز/يوليت  31مىل  2014آب/أغس س  1) A/70/2 يف

 (29) S/2010/507 75-70، الفعةات . 
 . S/2015/771يف  S/2014/750انظة  (30) 
 (31) S/PV.7283 4-2، الصفحات  . 
 (32) S/PV.7538 2، الصفحة . 
 . A/70/PV.51يف  A/69/PV.58انظة  (33) 
 (34) S/2014/573 79، املةفق األيفل، الفعةة . 
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 4احلالة  
 (S/2010/507) تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن 
 رتتتةي  األيفل/أكتتتتتو ة  23، امل عتتتتواة يف 7285يف اجلدستتتة  
 وفيتتت  متتت كةة رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  ”، يف مقتتتار ال وتتتد امل وتتتول 2014

(S/2010/507)“ أجتتتتتةى اجملدتتتتتس متتتتتدايف ت  رتتتتتال حتستتتتتني التعةيتتتتتة ،
جللائة يفغوا يما  السووي لدمجدس. يفم   ني املتكدمني، أمةب ممثدو ا

يفكازاخستال مت  ضتةيفرة  عتمني التعةيتة الستووي املليتد مت  امل دومتات 
يفالتحديل م  احلا ت اليت يوظة فيها اجملدس، يفامت ممثدة ليتوانيا مىل 
حتتتتديث ذيكتتتل التعةيتتتة الستتتووي، يفمىل زاياة جوان تتتت التحديديتتتة يفاحملفتتتلة 

غتتتتتت  املةضتتتتتتي ”. يفأشتتتتتتار ممثتتتتتتل اهلوتتتتتتد مىل ال تتتتتتا ع (35)مدتتتتتتى التفكتتتتتت 
لدتعةيتتتة الستتتووي، يفنتتتال منتتتت   يتعتتتم  شتتتفافية أيف  فاصتتتيل  “لدغايتتتة

. يفامتتتتترب ممثتتتتل (36)مت دعتتتتة ابألستتتتدوب التتتت ي ي متتتتل  تتتتت اجملدتتتتس ف ديتتتتا  
مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية، متحتتداث ابلويا تتة متت  حةكتتة متتدم ا فيتتاز، 

 ثتتتل مواصتتتة أساستتتية ةتتتب أل “ الرتتتفافية يفالوضتتتوح يفا  ستتتاق”أل 
جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتت  يف مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتع أنرتتتتتتتتتتتتتتتتت تت. يفأشتتتتتتتتتتتتتتتتتار مىل  يةاميهتتتتتتتتتتتتتتتتتا
فيهتا اجملدتُس  دتك األمتور، مبتا يف ذلتك موتد  عتدمي  “جتاذتل”حا ت 

امل دومتتات الكافيتتة ”التعتارية الستتووية التيت رأى أهنتتا متا  تتلال  فتعتة مىل 
(37)“يفاحملتوى التحديدي

.                                                                 
 
العالقررررررات مررررررع األجهررررررزة الفرعيررررررة الرررررريت أنشررررررأهتا  - زاي

 اجلمعية العامة
ختتتتالل الستتتتوتني نيتتتتد ا ستتتتت ةات، شتتتتاركت الدجوتتتتة امل ويتتتتة  

مبمارستتة الرتت ب الفدستت يي حلعونتتت غتت  العا دتتة لدتصتتةف يف أممتتال 
__________ 

 (35) S/PV.7285 ليتوانيتتا(و يف  22، الصتتفحة(S/PV.7285 (Resumption 1) ،
 45)كازاخستتتتتال(و يفالصتتتتفحة  17)غوا يمتتتتا (و يفالصتتتتفحة  5الصتتتتفحة 
 )اجللائة(. 

 (36) S/PV.7285 (Resumption 1) 39، الصفحة . 
 )مجهورية ميةال اإلسالمية(.  26املةجع نفست، الصفحة  (37) 

 اجملدس. يفشارك رئيس الدجوة يف ئ ت يف س ع جدسات  رال احلالتة يف
. يفمبواستتتت ة اليتتتتوم (38)الرتتتتةق األيفستتتتط، مبتتتتا يف ذلتتتتك نعتتتتية فدستتتت ني

الديفيل لدتعام  مع الر ب الفدس يي، شارك رئيس جمدس األم  يف 
                                 .(39)اجتمامني لدجوة

يف عتتتتم  ال ديتتتتد متتتت  العتتتتةارات التتتتيت اختتتتت ذا جمدتتتتس األمتتتت  
مشتتارات مىل جمدتتس حعتتوق اإلنستتال يفالدجوتتة اخلاصتتة امل ويتتة   مديتتات 
حفتتظ الستتالم. يفأمتتةب اجملدتتس يف  دتتك العتتةارات متت  اممتتت لالمتثتتال 
لدعانول الديفيل اإلنسام يفالعانول الديفيل حلعوق اإلنسال. يفامتا أيعتا 

ت ايفتتتوار مىل اإلستتهام يف   ليتتتل حعتتتوق ممديتتة األمتتتم املتحتتدة يف كتتتو 
اإلنسال يفمحايتها يف كوت ايفوار، ابلتوسيق الوثيق مع اخل   املستعل 

. يفرحب 17/21ال ي مت  كديفت مبوجب نةار جمدس حعوق اإلنسال 
اجملدتتتس كتتت لك ابستتتتمةار املغتتتةب يف التفامتتتل متتتع اإلجتتتةاءات اخلاصتتتة 

يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا جملدتتتتتس حعتتتتتوق اإلنستتتتتال. يففيمتتتتتا يت دتتتتتق ابحلالتتتتتة 
الوس ى، رحتب اجملدتس   عتد ايفرة استتثوائية جملدتس حعتوق اإلنستال، 
يفأحتتاط مدمتتتا متتتع التعتتتدية  ت يتتتني اخل تت  املستتتتعل امل تتتي حبالتتتة حعتتتوق 

                                                                                                 اإلنسال يف ال دد. 
مجيتتع أحكتتام نتتةارات جمدتتس األمتت  التتيت  4يفي تتةت اجلتتديفل 

 تعتتتتم  مشتتتتارة صتتتتةاة مىل أجهتتتتلة اجلم يتتتتة ال امتتتتة الفةميتتتتة املتتتتت كورة 
فصتتيل ال النتتات أمتتاله. يفيغ تتي العستتم الستتا ع متت  اجلتتلء التاستتع ابلت

متتع جلوتتتة  وتتتاء الستتتالم، يفذتتتي جهتتاز فةمتتتي مرتتترتك  تتتني جمدتتتس األمتتت  
 يفاجلم ية ال امة.

__________ 

 و43يف  42، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.7096 (Resumption 1)انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (38) 
و 53، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7222و يف 75، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7164 يف
و 66، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7360و يف 66، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7281 يف
 S/PV.7540 يف S/PV.7540و يف 63، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7430 يف

(Resumption 1) 19، الصفحة. 
 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/نوفمرب  24، امل عتتتتتتتواال يف 374يف  367ا جتمامتتتتتتال  (39) 

، مدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوايل 2015 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  23يف  2014
 (. A/AC.183/PV.374يف  A/AC.183/PV.367 )انظة

 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7096%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7164
https://undocs.org/ar/S/PV.7222
https://undocs.org/ar/S/PV.7281
https://undocs.org/ar/S/PV.7360
https://undocs.org/ar/S/PV.7430
https://undocs.org/ar/S/PV.7540
https://undocs.org/ar/S/PV.7540%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7540%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7540%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/A/AC.183/PV.367
https://undocs.org/ar/A/AC.183/PV.374
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 4 اجلديفل
                                 العامة للجمعية التابعة الفرعية األجهزة إىل إشارات تتضمن اليت األمن جملس قرارات

 احلكم العةار يفاترخيت
                                                                  جملس حقوق اإلنسان  

 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
 (2014) 2134العةار 
                                                 2014كانول الثام/يواية   28

  عد ايفرة استثوائية جملدس حعوق اإلنسال، يفمذ ايط مدما مع التعدية  ت يني اخل   املستعل امل ي  إذ يرحب
 (الفعةة ال رةيفل م  الدي اجة)حبالة حعوق اإلنسال يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 

، متتتت  أجتتتتل التحعيتتتتق فتتتتورا يف  عتتتتارية 2014كتتتتانول الثام/يوتتتتاية   22 ترتتتتكيل جلوتتتتة التحعيتتتتق الديفليتتتتة يف  يرحررررب 
انتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل يفالعتتانول التتديفيل حلعتتوق اإلنستتال يفانتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال التتيت ار ك هتتا يف 

، يفيهيتتب جبميتتع األقتتةاف الت تتايفل متتع 2013كتتانول الثام/يوتتاية   1مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى مجيتتع األقتتةاف موتت  
ذتتت ه الدجوتتتة، يفيرتتتجع مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل ل وتتتاء الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى مدتتتى الت تتتايفل، 

 (19حسب ا نتعاء، مع اخل   املستعل جملدس حعوق اإلنسال يفجلوة التحعيق الديفلية )الفعةة 
                                  احلالة يف كوت ديفوار 

 (2014) 2162العةار 
                 2014حليةال/يونيت  25

 يعةر أل  رمل يف ية   ثة األمم املتحدة يف كوت ايفوار ما يدي:
... 

 امم ا متثال لدعانول الديفيل اإلنسام يفالعانول الديفيل حلعوق اإلنسال (ز) 
املسااة يف   ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها يف كوت ايفوار، مع ميالء مواية خاصة لالنتهاكات يفا متداءات  

اخل  ة املة ك ة ضد األقفال يفالوستاء، يف وجتت ختاص ال وتف اجلوستي يفاجلوستام، يفذلتك ابلتوستيق الوثيتق متع 
 (19)الفعةة  17/21اخل   املستعل ال ي مت  كديفت مبوجب نةار جمدس حعوق اإلنسال 

 (2015) 2226العةار 
                 2015حليةال/يونيت  25

 أل  رمل يف ية   ثة األمم املتحدة يف كوت ايفوار ما يدي: يعةر
... 

 امم ا متثال لدعانول الديفيل اإلنسام يفالعانول الديفيل حلعوق اإلنسال (ز) 
 ... 
املسااة يف   ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها يف كوت ايفوار، مع ميالء مواية خاصة لالنتهاكات يفا متداءات  

املة ك ة ضد األقفال يفالوستاء، يف وجتت ختاص ال وتف اجلوستي يفاجلوستام، يفذلتك ابلتوستيق الوثيتق متع اخل  ة 
 (19)الفعةة  17/21اخل   املستعل ال ي مت  كديفت مبوجب نةار جمدس حعوق اإلنسال 

                                                 احلالة يف الشرق األوسط 
  (2014) 2140العةار 
 2014ش اط/فرباية  26

 140مىل اخل تتتتتوات التتتتتيت ستتتتتتتد هتا احلكومتتتتتة اليمويتتتتتة متتتتت  أجتتتتتل  وفيتتتتت  املةستتتتتوم اجلمهتتتتتوري رنتتتتتم  يتطلرررررع
حتتدثت يف ، التت ي يتتو  مدتتى منرتتاء جلوتتة لدتحعيتتق يف متتلامم انتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال التتيت 2012 ل تتام
، يفيو  مدى يفجوب أل  كول التحعيعات شفافة يفمستعدة يفمدتلمة ابمل تاي  الديفليتة، يففعتا  لعتةار 2011 مام

، يفيتتدمو احلكومتتة اليمويتتة مىل هتيئتتة مقتتار زمتتي يف العةيتتب ال اجتتل لدم تتاراة 19/29جمدتتس حعتتوق اإلنستتال 
 (6 ت يني أمعاء  دك الدجوة )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
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 احلكم العةار يفاترخيت
  

                                 ء الغربيةاحلالة املتعلقة ابلصحرا 

  (2014) 2152العةار 
                 2014نيسال/أ ةيل  29

، يف ذ ا الصدا، ابخل توات يفامل تاارات األخت ة التيت اختت ذا املغتةب مت  أجتل   ليتل جلوتيت إذ يعرتف ويرحب
التتوقي حلعتتوق اإلنستتال ال تتامدتني يف الداخدتتة يفال يتتول، يفابستتتمةار املغتتةب يف التفامتتل متتع اإلجتتةاءات اجملدتتس 

، فعتتال  متت  التتلايرة 2014اخلاصتتة جملدتتس حعتتوق اإلنستتال التتتا ع لامتتم املتحتتدة، مبتتا فيهتتا  دتتك امللم تتة ل تتام 
 الفعةة الةا  ة مرةة م  الدي اجة() 2014املعةر أل  عوم هبا مفوضية األمم املتحدة حلعوق اإلنسال يف مام 

 (2015) 2218العةار 
                 2015نيسال/أ ةيل  28

، يف ذ ا الصدا، ابخل توات يفامل تاارات األخت ة التيت اختت ذا املغتةب مت  أجتل   ليتل جلوتيت إذ يعرتف ويرحب
اجملدتتس التتوقي حلعتتوق اإلنستتال ال تتامدتني يف الداخدتتة يفال يتتول، يفابستتتمةار املغتتةب يف التفامتتل متتع اإلجتتةاءات 

، فعتتال  متت  التتلايرة 2015فيهتتا  دتتك امللم تتة ل تتام  اخلاصتتة جملدتتس حعتتوق اإلنستتال التتتا ع لامتتم املتحتتدة، مبتتا
 )الفعةة الةا  ة مرةة م  الدي اجة( 2015املعةر أل  عوم هبا مفوضية األمم املتحدة حلعوق اإلنسال يف مام 

                                 اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم
 صون السالم واألمن الدوليني: إصالح قطاع األمن 

 (2014) 2151العةار 
 2014نيسال/أ ةيل  28

الديفل األمعاء مدى مواصدة املراركة يف املوانرات ا سرتا يجية  رتال   ليتل هنت  األمتم املتحتدة  يرجع... 
ة   مديات حفظ السالم التا  ة يف ذ ا اجملال ال ال  األاية يف يس ذا، يفخاصة م  خالل الدجوة اخلاصة امل وي

 (11لامم املتحدة يفجلوة  واء السالم )الفعةة 
                                 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 

  (2014) 2185العةار 
 رةي  الثام/نوفمرب  20

2014 

مىل األمتتني ال تتام أل يواصتتل   ليتتل ا نتتتدار املهتتي يفالف اليتتة يفا  ستتاق مدتتى ن تتاق املوظومتتة يف ال متتل  يطلررب
الرختتَةقي التت ي  عتتوم  تتت األمتتم املتحتتدة، يفذلتتك ابلترتتايفر الوثيتتق حستتب ا نتعتتاء متتع التتديفل األمعتتاء يفمتتع 

 (4... )الفعةة  لدجوةالدجوة اخلاصة امل وية   مديات حفظ السالم، يفاب حرتام الكامل لو ية ا
  

يفأشَ  مىل أنر ة جمدس حعتوق اإلنستال يف عتاريةه يف ال ديتد  
م  املدايف ت اليت أجةاذا اجملدس  رال  ووا خاصة   ددال أيف موتاقق 
م يوتتتتتة، يف  ستتتتتتيما احلالتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى، يفاحلالتتتتتتة يف 

 يستتتايف، مىل  - دميعةاقيتتتة، يفاحلالتتتة يف غيويتتتامجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت  ية ال
صتتتتول ”جانتتتتب متتتتدايف ت اجملدتتتتس  رتتتتال  وتتتتوا مواضتتتتي ية متتتت  مثتتتتل 

محايتتتتتة ”يف  “املتتتتتةأة يفالستتتتتالم يفاألمتتتتت ”يف  “الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني
 .“املدنيني يف الولامات املسدحة

العتتتتوء مدتتتتى املوانرتتتتات الةئيستتتتية  رتتتتال  5يف ستتتتدط احلالتتتتة  
يفاألجهلة الفةمية اليت أنراهتا اجلم ية ال امة التفامل  ني جمدس األم  

فيمتتا يتصتتل ابملهتتام يفالتتو ايت املميتتلة لكتتل موهتتا، يفذلتتك فيمتتا يت دتتق 
 حبالة حعوق اإلنسال يف مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية.

 

 5احلالة  
 احلالة يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية 
اجملدتتتتتتس جدستتتتتتتني ختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، معتتتتتتد  

احلالتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي الرتتتتتتت  ية ”يت دتتتتتتتق ابل وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول  فيمتتتتتتتا
 كتتتتتتانول األيفل/  22امل عتتتتتتواة يف  7353يفيف اجلدستتتتتتة “. الدميعةاقيتتتتتتة
، نال ممثل الصتني مل لكتل مت  أجهتلة األمتم املتحتدة 2014ايسمرب 

لتتتيس موتتتتدى م ويتتتا ”مهامتتتا يفيف ايت خاصتتتة  تتتت، يفمل جمدتتتس األمتتت  
. يفأي تتتتد ذتتتت ا التتتتةأي ممثتتتتل (40)“ستتتتائل حعتتتتوق اإلنستتتتالابلتتتتتدخل يف م

ا حتتاا الةيفستتي، التت ي نتتال مل مستتائل حعتتوق اإلنستتال يو غتتي  وايفهلتتا 
اهليئتتة التتيت أنرتتئت مبرتتاركة ف التتة ”يف جمدتتس حعتتوق اإلنستتال، فهتتي 

متت  جانتتب ال ديتتد متت  أمعتتاء جمدتتس األمتت ، ملوانرتتة  دتتك الععتتااي 
اخلتتتربات العتتتةيفرية لتحعيتتتق يفالتتتيت  تتتوفةت هلتتتا الصتتتالحيات يف “ حتديتتتدا

__________ 

 (40) S/PV.7353 2، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2218%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2151%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2185%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7353
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. يفأشارت ممثدة األرجوتني مىل الةؤية ا سرتا يجية اليت (41)“ دك الغاية
 تتتتتتني خمتدتتتتتتف أجهتتتتتتلة األمتتتتتتم  “حتديتتتتتتدا يفاضتتتتتتحا لدمهتتتتتتام” ستتتتتتتدمي 

. يفمربت ممثدة الو ايت املتحدة م  رأي مفااه أل التعةية (42)املتحدة
التحعيتتق التا  تتة جلوتتة  2014الرتتامل التت ي أصتتدر ت يف شتت اط/فرباية 

جملدتتس حعتتوق اإلنستتال متت  حالتتة حعتتوق اإلنستتال يف مجهوريتتة كتتوراي 
مدى  وايفل جمدس األم   “حافلا رئيسيا” كال  (43)الر  ية الدميعةاقية

لتدك املسالة. يفأمة ت م  اممها لدجهوا التيت   ت هلا مفوضتية األمتم 
املتحتتدة حلعتتوق اإلنستتال متت  أجتتتل مواصتتدة  وثيتتق انتهاكتتات حعتتتوق 

إلنسال يف مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية، يففعا لدتكديف الصاار ا
متت  جمدتتس حعتتوق اإلنستتال، فعتتال متت  اممهتتا ل متتل املعتتةر اخلتتاص، 
يفقد تتت أل يعتتد م كالاتتا يف جدستتات مع دتتة محاقتتة مىل جمدتتس األمتت  

. يفأشتار ممثتل املمدكتة (44)م  الت ورات املستتجدة  رتال ذت ه املستالة
ال متتت  جمدتتتس حعتتوق اإلنستتتال يفاجلم يتتتة ال امتتتة نتتتد املتحتتدة مىل أل كتتت

جمدتتس األمتت  مدتتى الوظتتة يف حالتتة حعتتوق  “أبغد يتتة ستتاحعة”شتتج ا 
اإلنستتتتتال يف مجهوريتتتتتة كتتتتتوراي الرتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتة. يفأمتتتتتةب متتتتت  أتييتتتتتد 

اختتتتاذ اإلجتتتةاءات ”املمدكتتتة املتحتتتدة امتتتوة جمدتتتس األمتتت  مىل الوظتتتة يف 
لك م  خالل الوظة يف محالة احلالة ، مبا يف ذ“املالئمة لكفالة املساءلة

                                 .(45)الديفلية يف مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية مىل احملكمة اجلوائية
كتتانول األيفل/ايستتمرب   10، امل عتتواة يف 7575يفيف اجلدستة  
يف مقتتار ال وتتد نفستتت متت  جتتديفل األممتتال، امتتترب ممثتتل أنغتتو   2015

أل حالتتتتتتة حعتتتتتتوق اإلنستتتتتتال يف مجهوريتتتتتتة كتتتتتتوراي الرتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتة 
يف التديفليني، يفابلتتايل فهتي  ركل هتديدا لدسدم يفاألمت  اإلنديميتني أ  

. يفابملثتتتتل، نتتتتال ممثتتتتل (46)“ختتتتارأ ن تتتتاق يف يتتتتة جمدتتتتس األمتتتت ” عتتتتع 
مجهوريتة فوتليفيال ال وليفاريتة مل املستائل املت دعتة حبعتوق اإلنستال يو غتي 
م اجلتهتتتتتا متتتتتت  قةيتتتتتق اجلم يتتتتتتة ال امتتتتتة يفجمدتتتتتتس حعتتتتتوق اإلنستتتتتتال يف 

ي عتتتتي  .  يتتتد أل ممثتتتتل اليتتتاابل امتتتترب أنتتتتت متتت  العتتتةيفري أل(47)جويتتتف
 .(48)اجملدس احلالة يف مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية نيد نظةه

__________ 

 . 26املةجع نفست، الصفحة  (41) 
 املةجع نفست  (42) 
 (43) S/2014/276 .املةفق ، 
 (44) S/PV.7353 15-11، الصفحات . 
 . 20املةجع نفست، الصفحة  (45) 
 (46) S/PV.7575 10، الصفحة . 
 .13املةجع نفست، الصفحة  (47) 
 .27لصفحة املةجع نفست، ا (48) 

ممارسات جملس األمن األخرى الريت هلرا أثرهرا علرى  - حاء
 عالقة اجمللس ابجلمعية العامة

ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، شتتارك رئتتيس اجلم يتتة ال امتتة  
 رتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتو ة  20، امل عتتتتتتواة يف 7539يف جدستتتتتتة اجملدتتتتتتس 

 وفيتتتت  متتتت كةة رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  ”امل وتتتتول  يف مقتتتتار ال وتتتتد 2015
(S/2010/507)“(49)، يفندم محاقة مىل اجملدس.                                 

يفمل   عتتتد اجلم يتتتة ال امتتتة أي جدستتتات استتتتثوائية  وتتتاء مدتتتى  
متتتتت  امليثتتتتتاق أيف أي ايفرات  20قدتتتتتب جمدتتتتتس األمتتتتت  مبوجتتتتتب املتتتتتااة 

 (5-ا)ألتتتتتتف  377استتتتتتتثوائية قارئتتتتتتة ممتتتتتتال  عتتتتتتةار اجلم يتتتتتتة ال امتتتتتتة 
 .1950 رةي  الثام/نوفمرب  3 املؤر 

يفيف مدا م  العةارات يفال يا ت الةائسية اليت امتمدذا اجملدس  
يفرات مشتتتتتارات حمتتتتتداة مىل اجلم يتتتتتة  2015 يف 2014ختتتتتالل متتتتتامي 

 دتتك التتيت  ال امتتة فيمتتا يتصتتل مبستتائل مت دعتتة ابلسياستتات يفالتوفيتت  غتت 
فةميتتتتة ألتتتتف يفاال يفذتتتتاء يفزاي أمتتتتاله. يففيمتتتتا يت دتتتتق  غ يهتتتتا األنستتتتام ال

ابلوهتتتتوت  ستتتتيااة العتتتتانول يف  ليلذتتتتا يف ستتتتياق صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  
التتديفليني، أشتتتار اجملدتتتس مىل ممتتتالل ا جتمتتاع الةفيتتتع املستتتتوى لدجم يتتتة 
ال امة امل ي  سيااة العانول مدى الص يدي  الوقي يفالتديفيل، امل عتوا يف 

. يففيما يت دق ابلسالم يفاألم  يف أفةيعيا، (50)2012 أيدول/س تمرب 24
أمتتةب اجملدتتس أيعتتا متت   ةحي تتت ابجلهتتوا التتيت   تت هلا   ثتتة األمتتم املتحتتدة 
لدتصتدي ال اجتل لفت يفس مي تو  مت  أجتل  توف  العيتااة يفالتوجيتت  صتتفة 
مامة لاممال التوفي ية اليت  ع دع هبا موظومة األمم املتحدة، حسب 

يفختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة نيتتتتتتتد  .(51)جلم يتتتتتتتة ال امتتتتتتتةالتكديتتتتتتتف الصتتتتتتتاار متتتتتتت  ا
ا ستت ةات، شتجع اجملدتس التديفل األمعتاء مدتى مواصتدة املرتاركة يف 
املوانرتتتتات ا ستتتترتا يجية  رتتتتال   ليتتتتل هنتتتت  األمتتتتم املتحتتتتدة يف جمتتتتال 
مصالح ن اع األم  يفمدى  يس   دك املوانرات، يفخاصة م  خالل 

ا  تتة لامتتم املتحتتدة الدجوتتة اخلاصتتة امل ويتتة   مديتتات حفتتظ الستتالم الت
. يفختتتالل املتتتدايف ت التتتيت أجةاذتتتا اجملدتتتس، أاثر (52)يفجلوتتتة  وتتتاء الستتتالم

__________ 

 (49) S/PV.7539 . 
 (50) S/PRST/2014/5.الفعةة الثالثة ، 
 (51) S/PRST/2014/24.الفعةة الةا  ة ، 
 . 11، الفعةة (2014) 2151العةار  (52) 

https://undocs.org/ar/S/2014/276
https://undocs.org/ar/S/PV.7353
https://undocs.org/ar/S/PV.7575
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/24
https://undocs.org/ar/S/RES/2151%20(2014)
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  تتتتتض املتكدمتتتتتني أايفار يفمستتتتتؤيفليات اجملدتتتتتس مزاء أايفار يفمستتتتتؤيفليات 
 .(53)األجهلة األخةى لامم املتحدة مدى الوحو ال ي حداه امليثاق

__________ 

فيمتتا يت دتتق ابل متتل مدتتى  ستتط ستتيااة العتتانول يف  ليلذتتا يف جمتتال صتتول  (53) 
 106ة ، الصتتتتتتتتتتتتفحS/PV.7113الستتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتديفليني، انظتتتتتتتتتتتتة 

، S/PV.7160) تتوغالاي (و يففيمتتا يت دتتق ابملتتةأة يفالستتالم يفاألمتت ، انظتتة 
)الصتتتتتتتتتني(و  24، الصتتتتتتتتتفحة S/PV.7289)الصتتتتتتتتتني(و يف  15الصتتتتتتتتتفحة 

)الصتتتتني(و يففيمتتتتا يت دتتتتق  صتتتتول الستتتتالم  27، الصتتتتفحة S/PV.7533 يف
)متتاليلاي(و  41 يف 40، الصتتفحتال S/PV.7247يفاألمتت  التتديفليني، انظتتة 

 55ةيفستتتتتتتتتتي(و يفالصتتتتتتتتتتفحة )ا حتتتتتتتتتتتاا ال 16، الصتتتتتتتتتتفحة S/PV.7361 يف
 86يفالصتتتتتتتني(و يفالصتتتتتتتفحة  77)جوتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتا، ابلويا تتتتتتتة متتتتتتت  جممومتتتتتتتة التتتتتتتت 

 71يف  70، الصتتتفحتال S/PV.7389)كتتتواب(و يف  92)منديفنيستتتيا(و يفالصتتتفحة 
)مي اليتتتتتتتتتتا(و  53يف  52، الصتتتتتتتتتتفحتال S/PV.7561)كازاخستتتتتتتتتتتال(و يف 

)اليتتتاابل(و  89يف  88)ابراغتتواي(و يفالصتتفحتال  86يف  85الصتتفحتال 
)أيفكةانيا(و يففيما يت دق ابإلحاقات املعدمتة مت   94يف  93يفالصفحتال 

، S/PV.7184رؤستتتتتتاء اهليئتتتتتتات الفةميتتتتتتة التا  تتتتتتتة جملدتتتتتتس األمتتتتتت ، انظتتتتتتتة 
)األرجوتتتتتني(و يففيمتتتتا يت دتتتتق   مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم التتتتيت  22الصتتتتفحة 

 
 

__________ 

)شتيدي(و  9يف  8، الصتفحتال S/PV.7196 ع دع هبا األمتم املتحتدة، انظتة 
يت دتتق  توفيتت  متت كةة رئتتيس  )ا حتتتاا الةيفستتي(و يففيمتتا 35يف  34يفالصتتفحتال 
، S/PV.7285 (Resumption 1)(، انظتتتتتتتتتتتتتة S/2010/507متتتتتتتتتتتتت  )جمدتتتتتتتتتتتتتس األ
ستتتتتتتتتتت انيا(، )م 20، الصتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7516 )مدتتتتتتتتتتتديف(و يف 34الصتتتتتتتتتتتفحة 

)منديفنيستتتتتتتتتتتتتتتيا(و  8يف  7، الصتتتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.7539 (Resumption 1) يف
)ستتتتوغافورة(و  12)الكةستتتتي الةستتتتويل(و يفالصتتتتفحة  10 يف 9يفالصتتتتفحتال 
) ةكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(و  18يف  17)ستتتتتتتتتتتتتتتتتت اليول(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال  14يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 25)كوستتتاريكا(و يفالصتتفحة  22يفالصتتفحة  ازيتتل(و)الرب  19 يفالصتتفحة
 38)اجللائتتتتتتتتتتتتة(و يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  31يف  30)ابكستتتتتتتتتتتتتال(و يفالصتتتتتتتتتتتتفحتال 

) ونس(و يففيما يت دتق ابألخ تار التيت هتتدا الستالم يفاألمت  التديفليني مت  
)غوا يمتا (و  87، الصفحة S/PV.7316جةاء األممال اإلرذا ية، انظة 

، S/PV.7374يففيمتتا يت دتتق حبمايتتة املتتدنيني يف الولامتتات املستتدحة، انظتتة 
 )الربازيل(.  40يف  39)الصني(و يفالصفحتال  16يف  15الصفحتال 

  
 مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي العالقات - اثنيا

 65املااة  
لدمجدتتتتتس ا نتصتتتتتااي يفا جتمتتتتتامي أل ميتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتت   

 يدلم م  امل دومات يفمديت أل ي ايفنت مز قدب مليت ذلك. امب
 

 مالحظة 
يتوتتتتتايفل العستتتتتم الثتتتتتام ال النتتتتتة  تتتتتني جمدتتتتتس األمتتتتت  يفاجملدتتتتتس  

ا نتصتتتتااي يفا جتمتتتتامي، متتتتع الرتكيتتتتل  رتتتتكل ختتتتاص مدتتتتى ممارستتتتة 
م  امليثاق. يفيتوايفل العسم الفةمي ألف  65اجملدس فيما يت دق ابملااة 
رئتتتيس اجملدتتتس ا نتصتتتااي يفا جتمتتتامي مىل اإلحاقتتتات املعدمتتتة متتت  

جمدتتتس األمتتتت . يفيغ تتتي العستتتتمال الفةميتتتال ابء يفجتتتتيم، مدتتتى التتتتتوايل، 
نتتتتةارات اجملدتتتتس يفمدايف  تتتتت  رتتتتال ال النتتتتات متتتتع اجملدتتتتس ا نتصتتتتااي 
يفا جتمامي. يفيغ ي العستم الفةمتي اال الةستائل املوجهتة مىل اجملدتس 

 امي. رال ال النات مع اجملدس ا نتصااي يفا جتم
 
رئرريس اجمللررس االقتصررادي اإلحاطررات املقدمررة مررن  - ألف

 واالجتماعي
، استتتتمع جمدتتتس األمتتت  مىل 2015 يف 2014ختتتالل متتتامي  

متتتتتتتتة متتتتتتتت   ئتتتتتتتتب رئتتتتتتتتيس اجملدتتتتتتتتس ا نتصتتتتتتتتااي  محاقتتتتتتتتة يفاحتتتتتتتتدة معد 
 7539يفا جتمتتتامي ابلويا تتتة متتت  رئتتتيس اجملدتتتس، يفذلتتتك يف اجلدستتتتة 

. يفابإلضتافة مىل محاقتة 2015 رةي  األيفل/أكتتو ة  20امل عواة يف 
ال اجملدس ا نتصااي يفا جتمامي، نتال  ئتب رئتيس اجملدس م  أمم

اجملدتتتتس ا نتصتتتتااي يفا جتمتتتتامي مل اجلدستتتتة  رتتتتكل خ تتتتوة جتتتتديةة 
ابلرتحيتتب يف مقتتار حتستتني الت تتايفل فيمتتا  تتني األجهتتلة املورتتاة مبوجتتب 
ميثتتاق األمتتم املتحتتدة. يفأشتتار مىل أنتتت مدتتى التتةغم متت  يفضتتوح األستتاس 

جملدتتس ا نتصتتااي يفا جتمتتامي العتتانوم لدت تتايفل  تتني جمدتتس األمتت  يفا
 حمتتتتديفا”، فتتتتإل استتتتتددام ذتتتت ه املتتتتااة 65املوصتتتتوص مديتتتتت يف املتتتتااة 

 .(54)“لدغاية
 
القررررررررررارات املتصرررررررررلة ابلعالقرررررررررات مرررررررررع اجمللرررررررررس  - ابء

 االقتصادي واالجتماعي
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، مل يوجت جمدس األم  رمسيا  أي  

قد ات مىل اجملدس ا نتصااي يفا جتمامي لدحصول مدتى م دومتات 
أيف مسامدة. يفمع ذلك، اخت  اجملدس نتةارا يفاحتدا يفأصتدر  يتا  رائستيا 
يفاحتتدا  عتتموا مشتتار ني صتتةاتني مىل اجملدتتس ا نتصتتااي يفا جتمتتامي 

األمتتتم املتحتتتدة. يفأكتتتد اجملدتتتس يف ذلتتتك العتتتةار متتت  ميثتتتاق  65يفاملتتتااة 
التتديفر التت ي  عتت دع  تتت مجيتتع كيتتا ت موظومتتة األمتتم املتحتتدة امل ويتتة، 
يف  ستتتتتتتتيما اجلم يتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتة لامتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يفاجملدتتتتتتتتس ا نتصتتتتتتتتااي 

__________ 

 (54) S/PV.7539 7، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/PV.7113
https://undocs.org/ar/S/PV.7160
https://undocs.org/ar/S/PV.7289
https://undocs.org/ar/S/PV.7533
https://undocs.org/ar/S/PV.7247
https://undocs.org/ar/S/PV.7361
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
https://undocs.org/ar/S/PV.7561
https://undocs.org/ar/S/PV.7184
https://undocs.org/ar/S/PV.7196
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7516
https://undocs.org/ar/S/PV.7539%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7316
https://undocs.org/ar/S/PV.7374
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
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يفا جتمتتتامي يفجلوتتتة  وتتتاء الستتتالم، يف امتتتم اجلهتتتوا الوقويتتتة يفاإلنديميتتتة 
. يفشتتتد ا اجملدتتتس يف ال يتتتال (55)يفالديفليتتتة ملواجهتتتة  فرتتتي فتتت يفس مي تتتو 

الةائستي مدتتى متتا ميكتت  أل يستهم  تتت اجملدتتس ا نتصتتااي يفا جتمتتامي 
يف جمتتتتتتتتال الت صتتتتتتتتتدي لدععتتتتتتتتتااي ا نتصتتتتتتتتااية يفا جتماميتتتتتتتتتة يفالثعافيتتتتتتتتتة 

 .(56)م  امليثاق 65يفاإلنسانية، يفأك د أاية الت ايفل الوثيق يففق املااة 
 
املناقشررررات الرررريت تناولررررت العالقررررات مررررع اجمللررررس  - جيم

 االقتصادي واالجتماعي
نيتتتد ا ستتتت ةات، يفرات يف متتتدايف ت جمدتتتس ختتتالل الفتتترتة  

األمتتتتت  مشتتتتتارات مديتتتتتدة مىل ال النتتتتتات  تتتتتني جمدتتتتتس األمتتتتت  يفاجملدتتتتتس 
املوانرات الةئيستية  7 يف 6ا نتصااي يفا جتمامي. يف غ ي احلالتال 

 يف ذ ا الصدا.
 

 6احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
صتتول ”ختتالل املتتدايف ت التتيت جتتةت يف مقتتار ال وتتد امل وتتول  

، شتتتدا متتتدة متكدمتتتني مدتتتى ضتتتةيفرة  وثيتتتق “الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني
الت تتتتايفل يفالتوستتتتيق يفالتتتتتمزر  تتتتني اجلم يتتتتة ال امتتتتة يفاجملدتتتتس ا نتصتتتتااي 

يف وتاء يفا جتمامي يفجمدس األم ،   سيما يف جما ت ستيااة العتانول 
 .(57)السالم يفالتومية

 كتتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتتام/  19، امل عتتتتتتتتتتتواة يف 7361يفيف اجلدستتتتتتتتتتتة  
دى ضتةيفرة ، أكد ممثل الربازيل يفرئيس جلوة  واء السالم م2015 يواية

ي متل  عتدر ”أل يوسق اجملدس الوه  املت  ة متع اهليئتات األختةى يفأل 
م هتتتا، مبتتتا فيهتتتا اجملدتتتس ا نتصتتتااي يفا جتمتتتامي،  “أكتتترب متتت  التتتتمزر

. يفابملثتتل، يففيمتتا يت دتتق  ععتتااي (58)يفذلتتك فيمتتا يت دتتق مبستتائل التوميتتة
التوميتتتتتتتة املستتتتتتتتدامة يف ويتتتتتتتل التوميتتتتتتتتة، شتتتتتتتدا ممثتتتتتتتل ابكستتتتتتتتال مدتتتتتتتتى 

فيمتتتتا  تتتتني خمتدتتتتف ذيئتتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة،  “  ليتتتتل التتتتتمزر”ضتتتتةيفرة 
. يفأشتتتتار ممثتتتتل ا حتتتتتاا (59)فيهتتتتا اجملدتتتتس ا نتصتتتتااي يفا جتمتتتتامي مبتتتتا

__________ 

 ، الفعةة الثاموة مرةة م  الدي اجة. (2014) 2177العةار  (55) 
 (56) S/PRST/2015/3 .الفعةة األخ ة ، 
 (57) S/PV.7361 16)رئتتتتيس جلوتتتتة  وتتتتاء الستتتتالم(و يفالصتتتتفحة  5، الصتتتتفحة 

 86)ابكستتتتتتتتتتتتال(و يفالصتتتتتتتتتتتفحة  44)ا حتتتتتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتتتتتي(و يفالصتتتتتتتتتتتفحة 
 ) و (.  112)منديفنيسيا(و يفالصفحة 

 . 5املةجع نفست، الصفحة  (58) 
 . 44املةجع نفست، الصفحة  (59) 

فيمتا  تني جلوتة  وتاء  “جما  إلنامة   تايفل يفثيتق”الةيفسي مىل أل ذواك 
الستتتتتتتتتالم يفجمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت  يفاجلم يتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتة يفاجملدتتتتتتتتتس ا نتصتتتتتتتتتااي 

 .(60)يفا جتمامي فيما يت دق إبمااة ال واء   د انتهاء الولاع
 

 7احلالة  
 (S/2010/507)تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن  
  رتتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 23، امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة يف 7285يف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة  
 وفيتتت  متتت كةة رئتتتيس جمدتتتس ”، يف مقتتتار ال وتتتد امل وتتتول 2014 أكتتتتو ة
، أكتتتتد ال ديتتتتد متتتت  املتكدمتتتتني مدتتتتى ضتتتتةيفرة “(S/2010/507)األمتتتت  

 وستتتيق  عستتتيم ال متتتل يف عتتتدية األايفار التتتيت  عتتت دع هبتتتا أجهتتتلة األمتتتم 
. يفنتتتتال (61)املتحتتتدة األختتتةى يف التصتتتتدي لتحتتتدايت الستتتتالم يفاألمتتت 

دة الوفتتاء ابلتتو ايت ممثتتل الصتتني منتتت يو غتتي جلميتتع ذيئتتات األمتتم املتحتت
 كثيتتتف ”املووقتتتة هبتتتاو يف رتتتال املستتتائل املواضتتتي ية، يو غتتتي لدمجدتتتس 

الترايفر يفالتوسيق مع اجلم ية ال امة يفاجملدس ا نتصااي يفا جتمتامي 
. (62)“يفذيئتتتات األمتتتم املتحتتتدة األختتتةى  غيتتتة جتوتتتب ازايفاجيتتتة اجلهتتتوا

س مع اجلم ية لي”يفنال ممثل الربازيل مل مثة حاجة مىل  وثيق الت ايفل، 
ال امتتة يفحتتدذا، فيمتتا يت دتتق، مدتتى ستت يل املثتتال، مبستتالة   تتدي جمدتتس 
األمتتتت  مدتتتتى صتتتتالحيات اجلم يتتتتة ال امتتتتة، يفلكتتتت  أيعتتتتا متتتتع اجملدتتتتس 

 .(63)“ا نتصااي يفا جتمامي يفجلوة  واء السالم 
 
الرسررررررررررائل املتصررررررررررلة ابلعالقررررررررررات مررررررررررع اجمللررررررررررس  - دال

 اعياالقتصادي واالجتم
خالل الفرتة نيد ا ستت ةات،  عتموت متدة رستائل موجهتة  

مىل اجملدتتتس مشتتتارات مىل اجملدتتتس ا نتصتتتااي يفا جتمتتتامي. يفمتتت   تتتني 
املوجهتتة متت   2014آب/أغستت س  1ذتت ه الةستتائل، الةستتالة املؤرختتة 

ممثل مجهورية ميةال اإلسالمية،  صفتت رئيس مكتب  وسيق حةكة مدم 
وثيعتتة اخلتاميتتة لدمتتؤ ة التتوزاري الستتا ع مرتتة ا فيتتاز، التتيت ايتتل هبتتا ال

حلةكة مدم ا فياز. ففي ذ ا املؤ ة، شدا الوزراء مدتى التديفر املةكتلي 
لامم املتحدة مدى ص يد احلوكمة ال املية، ال ي   ميك  ا ض الع 

 تتتني األجهتتتلة  “ابلتتتتوازل التتتدنيق” تتتت م  متتت  ختتتالل ا لتتتتلام الرتتتديد 
__________ 

 . 16املةجع نفست، الصفحة  (60) 
 (61) S/PV.7285 ا حتتتتتتتتتتتتتتاا  14)الصتتتتتتتتتتتتتني(و يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  13، الصتتتتتتتتتتتتتفحة(

 )سانت لوسيا(.  36الةيفسي(و يفالصفحة 
 . 13املةجع نفست، الصفحة  (62) 
 (63) S/PV.7285 (Resumption 1) 7، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2177%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/ar/S/PV.7361
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
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يف ورتتتتتيط ممتتتتتل اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة يفاجملدتتتتتس  الةئيستتتتتية لامتتتتتم املتحتتتتتدة،
. يفأكتتتد التتتوزراء (64)ا نتصتتتااي يفا جتمتتتامي، يفمصتتتالح جمدتتتس األمتتت 

مدتتتى  “زحتتتف جمدتتتس األمتتت  املستتتتمة”متتت  جديتتتد أيعتتتا ندعهتتتم مزاء 
يفظتتتتتتتتتتائف يفاختصاصتتتتتتتتتتات اجلم يتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتة يفاجملدتتتتتتتتتتس ا نتصتتتتتتتتتتااي 

، يف  هتتتديفا  ت ليتتتل اجملدتتتس ا نتصتتتااي يفا جتمتتتامي. (65)يفا جتمتتتامي
أكتتتتديفا جمتتتتداا مدتتتتى التتتتديفر األيفيل يفاجلتتتتوذةي لدمجدتتتتس ا نتصتتتتااي يف 

يفا جتمتتتتامي، يفأيعتتتتتا لاجهتتتتتلة األختتتتتةى، فيمتتتتتا يت دتتتتتق  ت تتتتتتتور املتتتتتةأة 
 .(66)يفحعوق اإلنسال يفاحلةايت األساسية اخلاصة هبا

يفيفجت رئيس فةيق اخلرباء ا ستراري امل ي ابست ةات ذيكل  
 2015حليةال/يونيتتتت  29 وتتتاء الستتتالم رستتتالتني مت تتتا عتني متتتؤرختني 

__________ 

 (64) S/2014/573 5-75، املةفق األيفل، الفعةة . 
 .  95يف  80املةجع نفست، الفعةاتل  (65) 
 . 706املةجع نفست، الفعةة  (66) 

مىل رئيس اجلم ية ال امة يفرئتيس جمدتس األمت  ايتل هبمتا  عةيتة الفةيتق 
نت يت ني، يف ا ستراري. يفأمةب الفةيق ا ستراري م  رأي مفااه أ

جمال احلفتا  مدتى الستالم، أل يصت ح كتل مت  جمدتس األمت  يفاجلم يتة 
ال امتتتتتتة يفاجملدتتتتتتس ا نتصتتتتتتااي يفا جتمتتتتتتامي شتتتتتتةكاء، كتتتتتتل يف ن تتتتتتاق 

. يفجةى التاكيد مدى (67)ا ختصتتاص ال ي أسود مليت مبوجب امليثاق
ذلتتتك  صتتتورة خاصتتتة يف حالتتتة  وتتتاء الستتتالم يف ستتت اليول، يفالتتتيت كتتتال 

ة اجملدس ا نتصااي يفا جتمامي يفاجلم ية ال امة فيها أل ميك  ملرارك
  تتتتتلز ا ذتمتتتتتام امل كتتتتتة ابلتوميتتتتتة ابمت ارذتتتتتتا جتتتتتلءا متتتتت   وتتتتتاء الستتتتتتالم 

 .(68)امليدال يف
__________ 

 (67) S/2015/490 66، الفعةة . 
 . 33املةجع نفست، الصفحة  (68) 

  
 العالقات مع حمكمة العدل الدولية - اثلثا

 94املااة  
يت هتتتتد كتتتتل معتتتتو متتتت  أمعتتتتاء األمتتتتم املتحتتتتدة أل  - 1 

 يولل مدى حكم حمكمة ال دل الديفلية يف أية نعية يكول قةفا فيها.
العيتتتام مذا امتوتتع أحتتتد املتعاضتتتني يف نعتتتية متتتا متتت   - 2 

مبتتا يفةضتتت مديتتت حكتتم  صتتدره احملكمتتة، فدد تتةف اإختتة أل يدجتتا مىل 
جمدس األمت ، يفهلت ا اجملدتس، مذا رأى ضتةيفرة لت لك أل يعتدم  وصتيا ت 

 أيف يصدر نةارا  ابلتدا   اليت ةب اختاذذا لتوفي  ذ ا احلكم.
 

 96املااة  
ألي م  اجلم ية ال امة أيف جمدس األم  أل ي دب  - 1 

 مىل حمكمة ال دل الديفلية مفتاءه يف أية مسالة نانونية. 
يفلستتائة فتتةيفع اهليئتتة يفالوكتتا ت املتدصصتتة املة   تتة  - 2 

اجلم يتتتة ال امتتتة  تتت لك يف أي يفنتتتت، أل  هبتتتا، ممتتت  ةتتتوز أل أتذل هلتتتا
  دب أيعا م  احملكمة مفتاءذا فيما ي ةت هلتا مت  املستائل العانونيتة 

  الداخدة يف ن اق أمماهلا.
 

 مالحظة 
يتوتتتتايفل العستتتتم الثالتتتتث ال النتتتتة  تتتتني جمدتتتتس األمتتتت  يفحمكمتتتتة  

م  امليثاق، ةوز لدمجدس أل يعدم  94ال دل الديفلية. يفيففعا  لدمااة 

أيف يصتتتدر نتتتةارا  ابلتتتتدا   التتتيت ةتتتب اختاذذتتتا لتوفيتتت  احلكتتتم  وصتتتيات 
الصاار م  احملكمة مذا امتوتع أحتد املتعاضتني يف نعتية متا مت  العيتام 

متت  امليثتتاق،  96مبتتا يفةضتتت مديتتت احلكتتم متت  التلامتتات. يفيففعتتا  لدمتتااة 
لدمجدتتتتتتتس أل ي دتتتتتتتب مىل احملكمتتتتتتتة مفتتتتتتتتاءه يف أي مستتتتتتتالة نانونيتتتتتتتة. 

متت  الوظتتام األساستتي حملكمتتة  41يففعتتا لدمتتااة يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، يف 
ال دل الديفليتة، ةتوز لدمحكمتة أل   دت  األقتةاف يفجمدتس األمت  أبي 

  دا   مؤنتة ةب اختاذذا لدحفا  مدى حعوق األقةاف.
ا ستتتت ةات، مل يعتتتتدم اجملدتتتتس  وصتتتتيات يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتتد  

يتدتتت  نتتتةارات  رتتتال  تتتدا    ت دتتتق أبحكتتتام صتتتاارة متتت  احملكمتتتة،  أيف
ي دب م  احملكمة مفتاءه يف أي مسائل نانونية. يف ريا مع ممارسة  يفمل

اجملدتتس، ُامتتي رئتتيس حمكمتتة ال تتدل الديفليتتة مىل املرتتاركة يف جدستتتني 
 2014أليفل/أكتتتو ة  رتتةي  ا 29خاصتتتني جملدتتس األمتت ، معتتدات يف 

محاقة ”ضم  مقار ال ود امل وول  2015 رةي  الثام/نوفمرب  4يفيف 
ذتتتاء -. يفيغ تتتي العستتتُم األيفل(69)“متتت  رئتتتيس حمكمتتتة ال تتتدل الديفليتتتة

انتدتتتاابتِّ أمعتتتاء حمكمتتتة ال تتتدل الديفليتتتة التتتيت أجةاذتتتا جمدتتتس األمتتت  
 يفاجلم يتة ال امتة  رتكل متتلام  ختالل الفترتة نيتد ا ستت ةات. يفمل  تتةا
يف نتتتةارات جمدتتتس األمتتت  ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات أي مشتتتارات 

متت  امليثتتاق. يف تتةا أا ه متتدايف ت  96أيف املتتااة  94صتتةاة مىل املتتااة 
 اجملدس  رال مالنا ت مع حمكمة ال دل الديفلية.

__________ 

 . S/PV.7548يف  S/PV.7290انظة  (69) 

https://undocs.org/ar/S/2014/573
https://undocs.org/ar/S/2015/490
https://undocs.org/ar/S/PV.7290
https://undocs.org/ar/S/PV.7548
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املناقشررررات الرررريت تناولررررت العالقررررات مررررع حمكمررررة  
 العدل الدولية

خالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، أشتار ممثتل املكستيك صتةاحة  
الوهتتتتوت ”يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول  7113يف اجلدستتتتة  94مىل املتتتتااة 

. “ ستتيااة العتتانول يف  ليلذتتا يف ستتياق صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني
 يفنتتتتتال مل األمعتتتتتاء التتتتتتدائمني يف جمدتتتتتس األمتتتتت   عتتتتتتع مدتتتتتى متتتتتتا عهم

متتتت  التتتتديفليني، يفابلتتتتتايل، متتتت  صتتتتول الستتتتدم يفاأل “مستتتتؤيفلية خاصتتتتة”
سيرجع الديفل األخةى مدى  “ن وهلم لدو ية اجلربية لدمحكمة”فإل 

أل حت يف ح يفذم يف تثل امل اي  الديفلية املت دعة  سيااة العانول. يفأشار 
، م  94م  املااة  2مىل أنت، يف حا ت مدم ا متثال،  و  الفعةة 
. (70)ذتتتت ه احلتتتتا ت امليثتتتتاق مدتتتتى ال مديتتتتة الواجتتتتب ا  امهتتتتا يف مثتتتتل

متتتتت  امليثتتتتتاق ختتتتتالل الفتتتتترتة  96 تتتتتةا أي مشتتتتتارة صتتتتتةاة مىل املتتتتتااة  يفمل
املرمولة ابلتعةية. يفنونرت أيعا ال النات  ني جمدس األم  يفحمكمة 
ال دل الديفلية خالل محدى املوانرات املواضي ية  رال صول السالم 

 .(8انظة احلالة )يفاألم  الديفليني 
 

__________ 

 (70) S/PV.7113 54، الصفحة . 

 8احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
 2014آب/أغستتتتت س  21امل عتتتتتواة يف  7247يف اجلدستتتتتة  

، امتتتا ممثتتتل “صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني” مقتتتار ال وتتتد امل وتتتول يف
مىل املرتتاركة يف استكرتتاف ممكانيتتة ”املكستتيك مجيتتع التتديفل األمعتتاء 

، م تتربا “ كني األمني ال ام م  قدب فتايفى م  حمكمة ال دل الديفلية
أل كل الولامات هلا  فس  نانوم أيف  ستمد  ربيةذا م  حتديف  انتهتاك 

. يفستتتتدط ممثتتتتل شتتتتيدي العتتتتوء (71)نتتتتائم مبوجتتتتب العتتتتانول التتتتديفيل لتتتتتلام 
املوازمتتتات ” رتتتكل ختتتاص مدتتتى ممتتتل حمكمتتتة ال تتتدل الديفليتتتة يف حتتتل 

 .(72)يفيف مصدار فتايفى استرارية  رال مسائل نانونية “الديفلية
 2015شتتت اط/فرباية  23، امل عتتتواة يف 7389يفيف اجلدستتة  

يف مقتتار ال وتتد نفستتت، أشتتار متتدة متكدمتتني مىل مستتهام حمكمتتة ال تتدل 
الديفليتتتتة يف   ليتتتتل ستتتتيااة العتتتتانول التتتتديفيل،  ستتتت ل موهتتتتا الفتتتتتايفى التتتتيت 

 .(73) صدرذا  رال  سوية املوازمات ابلوسائل السدمية
__________ 

 (71) S/PV.7247 31، الصفحة . 
 . 12املةجع نفست، الصفحة  (72) 
 (73) S/PV.7389 فةنستتتا(و  33)املمدكتتة املتحتتتدة(و يفالصتتفحة  26، الصتتفحة(

)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريف (و  46)ابكستتتتتتتتتتتتتتتتال(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة  44يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 64)الومستتتتتتا(و يفالصتتتتتتفحة  60)املكستتتتتتيك(و يفالصتتتتتتفحة  53 يفالصتتتتتفحة

 )املغةب(.  133)ريفمانيا(و يفالصفحة  92 يف 91)الياابل(و يفالصفحتال 
 

https://undocs.org/ar/S/PV.7113
https://undocs.org/ar/S/PV.7247
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
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 مالحظة استهاللية  
يفظتتائف جمدتتس األمتت  يفستتد ا ِّت مدتتى فتتو متتا نصتتت  مةجتتع املمارستتاتاخلتتامس متت   يتوتتايفل اجلتتلء 

ميثاق األمم املتحدة، يفذو يوعسم ابلتايل مىل ثالثة أنسام. يف ُ َةت يف كتل م   26يف  25يف  24مديها املواا 
متتت  مشتتتارات ضتتتموية  2015 يف 2014نستتتم متتتا  عتتتموتت نتتتةارات اجملدتتتس يفجدستتتا ت يفرستتتائدت ختتتالل متتتامي 

يفصةاة مىل ذ ه املواا. يفيتعم  كل نستم أيعتا  اراستات حتا ت مفةاايتة  توتايفل حتا ت   يوهتا جتةت فيهتا 
 .26يف  25 يف 24املواا أيف  وضح، مدى أي فو آخة، الكيفية اليت ق ق هبا اجملدس املواا موانرة ذ ه 

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، أشتتار اجملدتتس، مدتتى الوحتتو التت ي ةتتةي  وايفلتتت يف العستتم األيفل  
يفذلتك  24أا ه، صةاحة يفضموا مىل مسؤيفليتت الةئيسية مت  صتول الستالم يفاألمت  التديفليني مبوجتب املتااة 

نتتتةارا  ت دتتتق، يف مجدتتتة أمتتتور، ابألخ تتتار التتتيت هتتتتدا الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني متتت  جتتتةاء األممتتتال  30يف 
اإلرذا ية، يفاحلالة يف لي يا، يفاملةأة يفالسالم يفاألم ، يفصول السالم يفاألم  التديفليني. يفنتد نونرتت مستؤيفلية 

جتمامتات معتدذا اجملدتس  رتال قائفتة اجملدس الةئيسية م  صول الستالم يفاألمت  التديفليني أيعتا يف متدة ا
يفاستت ة متت  ال وتتوا، موهتتا الت تتايفل  تتني األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتتات اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتة، يف وفيتت  متت كةة 

 الةئيس  رال مجةاءات اجملدس. 
 25، أشتار اجملدتس، مدتى الوحتو التوارا يف العستم الثتام، مىل املتااة 2015 يف 2014يفيف مامي  

ات ذك ة فيها مبوافعة الديفل األمعاء مدى ن ول يف وفي  العةارات اليت يتد ذا جمدس األم  ضم  أر  ة نةار 
يففعتتا لدميثتتاق. يفمتتاليفة مدتتى ذلتتك، أشتتار املتكدمتتول التت ي  أختت يفا الكدمتتة، ختتالل املوانرتتات التتيت جتتةت 

حلالتتتة يف يف مثتتتام مواستتت ات، يفذلتتتك  رتتتال  وتتتوا خمتدفتتتة، موهتتتا ا 25أثوتتتاء اجتمامتتتات اجملدتتتس، مىل املتتتااة 
 الرةق األيفسط، يفاألخ ار اليت هتدا السالم يفاألم  الديفليني م  جةاء األممال اإلرذا ية. 

، مدتتتتى الوحتتتتو امل تتتتني يف 2015 يف 2014، مل يرتتتتة اجملدتتتس يف متتتتامي 26يففيمتتتا يت دتتتتق ابملتتتتااة  
. يفمل يُ ثَتة العسم الثالث، مىل مسؤيفليتت م  يفضع خ ط إلمداا موهاأ لتوظتيم التستديح، ممتال هبت ه املتااة

 26يف الةسائل املوجهة مىل اجملدس. غ  أنت جةت اإلشارة صةاحة مىل املااة  26مدى أي مشارة مىل املااة 
 مةة يفاحدة خالل اجتماع معده اجملدس.
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 مسؤولية جملس األمن الرئيسية عن صون السالم - أوال
 24واألمن الدوليني مبوجب املادة 

 24املااة  
رغ ة يف أل يكول ال مل ال ي  عوم  ت األمم املتحتدة  - 1 

سةي ا  ف ا  ، ي هد أمعاء  دك اهليئتة مىل جمدتس األمت  ابلت  تات الةئيستية 
يف أمتتة حفتتظ الستتدم يفاألمتت  التتديفيل يفيوافعتتول مدتتى أل ذتت ا اجملدتتس ي متتل 

  ئ ا  موهم يف نيامت  واج ا ت اليت  فةضها مديت ذ ه الت  ات.
األمتت ، يف أااء ذتت ه الواج تتات يففعتتا   ي متتل جمدتتس - 2 

ملعاصتتتد األمتتتم املتحتتتدة يفم اائهتتتا. يفالستتتد ات اخلاصتتتة املدو لتتتة جملدتتتس 
األمتت  لتمكيوتتت متت  العيتتام هبتت ه الواج تتات م يوتتة يف الفصتتول الستتااس 

 يفالسا ع يفالثام  يفالثام مرة.
يةفتتع جمدتتس األمتت   عتتارية ستتووية، يفأختتةى خاصتتة،  - 3 

 م ية مامة لتوظة فيها.مذا انتعت احلال مىل اجل
 

 مالحظة 
، يفيوعستتتتم مىل (1)قمتتتت  امليثتتتتا 24يتوتتتتايفل العستتتتم األيفل املتتتتااة  

نستتتمني فتتتةميني. اتتتا العستتتم الفةمتتتي ألتتتف التتت ي يتوتتتايفل العتتتةارات التتتيت 
تتتتت ت يف متتتتتامي  يف تتتتتةا فيهتتتتتا مشتتتتتارة مىل مستتتتتؤيفلية  2015 يف 2014اختخ

. يفالعستتتتم  التتتتديفلينيمتتتت  صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت   جمدتتتتس األمتتتت  الةئيستتتتية 
الفةمي ابء ال ي يتوايفل اإلشارات مىل مسؤيفلية اجملدس الةئيسية مبوجب 

 اليت يفرات يف املوانرات اليت اارت أثواء جدسات اجملدس. 24ابملااة 
يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات،  عتتتتم  نتتتتةار يفاحتتتتد فعتتتتط  

،  يومتتتتتا أشتتتتتتار املتكدمتتتتتول صتتتتتتةاحة مىل 24مشتتتتتارة صتتتتتةاة مىل املتتتتتتااة 
متتت  جدستتتات اجملدتتس، يف عتتتموت أر تتتع رستتتائل  10ختتتالل  24 املتتااة

 . (2)24 املااة موجهة مىل اجملدس مشارات صةاة مىل
__________ 

(، التيت يت تني مبوج هتا مدتى اجملدتس رفتع 3) 24يتوايفل اجللء الةا ع املتااة  (1) 
  عارية سووية يفأخةى خاصة مىل اجلم ية ال امة. 

موجهتتة مىل رئتيس جمدتتس األمتت   2014حليةال/يونيتت  23رستالة مؤرختتة  (2) 
، املةفتتتتتتق(و يفرستتتتتتالة مؤرختتتتتتة S/2014/432متتتتتت  املمثتتتتتتل التتتتتتدائم لفةنستتتتتتا )

موجهة مىل األمني ال ام م  املمثل التدائم لةيفانتدا  2014 وز/يوليت  22
(S/2014/526 و يفرستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة)2014آب/أغستتتتتتتتت س  1، املةفتتتتتتتتتق 

موجَّهتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام متتتتتتتتت  ممثتتتتتتتتتل مجهوريتتتتتتتتتتة ميتتتتتتتتتةال اإلستتتتتتتتتتالمية 
(S/2014/573 و يفرسالة مؤرختة)2014آب/أغست س  6، املةفق األيفل 

رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  متتتتتتتت  املمثدتتتتتتتتة الدائمتتتتتتتتة لدكستتتتتتتتمربغ موجهتتتتتتتتة مىل 
(S/2014/575 و)املةفق ، 

القرررررارات الرررريت تشررررري إىل مسررررؤولية جملررررس األمررررن  - ألف
  عن صون السالم واألمن الدوليني الرئيسية 

مدتتتى الوحتتتو املرتتتار مليتتتت أمتتتاله، التتت ي  تتتةا  رتتتانت  فاصتتتيل  
أخةى أا ه،  عم  نةار يفاحد فعط م  نةارات اجملدس مشتارة صتةاة 

راتن نتةارا يفست  ة  يتا ت رائستية مشتا 22،  يوما  عم  24مىل املااة 
ضتتتتتموية مىل مستتتتتؤيفلية اجملدتتتتتس الةئيستتتتتية متتتتت  صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت  
التتتتتتديفليني. يفنتتتتتتد يفرات ذتتتتتت ه اإلشتتتتتتارات ممومتتتتتتا يف فعتتتتتتةات اي اجتتتتتتة 

 العةارات يفيف الفعةات األيفلية م  ال يا ت الةائسية.
يفيف   تتتتتض احلتتتتتا ت، يفرات اإلشتتتتتارة مىل مستتتتتؤيفلية اجملدتتتتتس  

الةئيسية م  صول السالم يفاألم  الديفليني يف نةارات متدت ة مبوجتب 
 الفصل السا ع م  امليثاق، مدى الوحو املفصل أا ه.

 
 القرارات 
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات،  عتتم  نتتةار يفاحتتد فعتتط متت   

، مشتتتتتارة صتتتتتتةاة مىل (2014) 2154نتتتتتةارات اجملدتتتتتتس، ذتتتتتو العتتتتتتةار 
صتتول الستتالم ”. يفنتتد امُتمتتد العتتةار يف مقتتار ال وتتد امل وتتول 24 املتتااة

 ستتتود مليتتتت  24، يفأشتتتار فيتتتت اجملدتتتس مىل أل املتتتااة “يفاألمتتت  التتتديفليني
. يفابإلضتتافة (3)املستتؤيفلية الةئيستتية متت  صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني

. يفيف ذت ه 24نتةارا مشتاراتن ضتموية مىل املتااة  22مىل ذلك،  عتم  
  العتتةارات، أكتتد اجملدتتس جمتتداا أنتتت يتتدرك مستتؤيفليتت الةئيستتية متت  صتتول

__________ 

 ، الفعةة األيفىل م  الدي اجة. (2014) 2154العةار  (3) 

https://undocs.org/ar/S/2014/432
https://undocs.org/ar/S/2014/526
https://undocs.org/ar/S/2014/573
https://undocs.org/ar/S/2014/575
https://undocs.org/ar/S/RES/2154%20(2014)
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الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني، أيف أمتتتتتاا التاكيتتتتتد مديتتتتتت، أيف أشتتتتتار مليتتتتتت، 
 .(4)كيفض ت يف امت اره، أيف ذكة ذل أيف

املرتتار مليهتتا  23يفنتتد امُتمتتدت مثانيتتة متت  ذتت ه العتتةارات التتت 
يف مقتار  24أماله يفاليت  تعم  مشارات صةاة أيف ضموية مىل املااة 

نتةارا  15، يف حني   دق (5)ا ووا خت   ددا  أيف مواقق منديمية   يوه
 .(6)ةمبسائل مواضي ي موها

__________ 

، الفعتتتةة احلاايتتتة مرتتتةة متتت  الدي اجتتتةو يفالعتتتةار (2014) 2143العتتتةار  (4) 
 2151، الفعتتتةة ن تتتل األختتت ة متتت  الدي اجتتتةو يفالعتتتةار (2014) 2144

، (2014) 2167، الفعتتتتتتتةة األيفىل متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتةو يفالعتتتتتتتةار (2014)
الةا  ة مت  ، الفعةة (2014) 2171الفعةة الثالثة م  الدي اجةو يفالعةار 

، الفعتتتتتةة (2014) 2173متتتتت  املو تتتتتوقو يفالعتتتتتةار  1الدي اجتتتتتة يفالفعتتتتتةة 
، الفعتتتتةة ن تتتتل (2014) 2174الستتتتا  ة مرتتتتةة متتتت  الدي اجتتتتةو يفالعتتتتةار 

، الفعتتتتتةة األيفىل متتتتت  (2014) 2175لدي اجتتتتتةو يفالعتتتتتةار األختتتتت ة متتتتت  ا
، الفعةة الثانية م  الدي اجةو يفالعةار (2014) 2177الدي اجةو يفالعةار 

 2185، الفعتتتةة ن تتتل األختتت ة متتت  الدي اجتتتةو يفالعتتتةار (2014) 2180
، (2014) 2195، الفعتتتتتتتةة األيفىل متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتةو يفالعتتتتتتتةار (2014)

، الفعةة األيفىل مت  (2015) 2199الفعةة األيفىل م  الدي اجةو يفالعةار 
، الفعةة الثانية م  الدي اجةو يفالعةار (2015) 2214الدي اجةو يفالعةار 

، الفعتتتتتةاتل األيفىل يفاخلامستتتتتتة متتتتتت  الدي اجتتتتتتةو يفالعتتتتتتةار (2015) 2220
 2225، الفعتتتتتتتتتتتةة األيفىل متتتتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتتتةو يفالعتتتتتتتتتتتتةار (2015) 2222

، (2015) 2228، الفعتتتتتتةة الثانيتتتتتتة متتتتتت  الدي اجتتتتتتةو يفالعتتتتتتةار (2015)
لفعتتتةة ، ا(2015) 2240الفعتتةة التاستتت ة مرتتتةة متت  الدي اجتتتةو يفالعتتتةار 

، الفعةة الثانيتة مت  (2015) 2242الثانية مرةة م  الدي اجةو يفالعةار 
، الفعتةة ن تل األخت ة مت  الدي اجتةو (2015) 2243الدي اجةو يفالعةار 

 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة. (2015) 2250ر يفالعةا
، الفعتتتتةة ن تتتتل األختتتت ة متتتت  الدي اجتتتتةو يفالعتتتتةار (2014) 2144العتتتتةار  (5) 

 2174، الفعةة السا  ة مرتةة مت  الدي اجتةو يفالعتةار (2014) 2173
 2177، الفعتتتتتتتتتتةة ن تتتتتتتتتتل األختتتتتتتتتت ة متتتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتتةو يفالعتتتتتتتتتتةار (2014)
، (2014) 2180، الفعتتتتتتةة الثانيتتتتتتة متتتتتت  الدي اجتتتتتتةو يفالعتتتتتتةار (2014)

، الفعتتتتةة (2015) 2214الفعتتتتةة ن تتتتل األختتتت ة متتتت  الدي اجتتتتةو يفالعتتتتةار 
، الفعتتتةة التاستت ة مرتتتةة (2015) 2228عتتةار الثانيتتة متت  الدي اجتتتةو يفال
، الفعتتتتتتةة ن تتتتتتل األختتتتتت ة متتتتتت  (2015) 2243متتتتتت  الدي اجتتتتتتةو يفالعتتتتتتةار 

 الدي اجة. 
، الفعتتتةة احلاايتتتة مرتتتةة متتت  الدي اجتتتةو يفالعتتتةار (2014) 2143العتتتةار  (6) 

 2154، الفعتتتتتتتتتتتةة األيفىل متتتتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتتتةو يفالعتتتتتتتتتتتتةار (2014) 2151
، (2014) 2167، الفعتتتتتتتةة األيفىل متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتة. يفالعتتتتتتتةار (2014)

 ة مت  ، الفعةة الةا (2014) 2171الفعةة الثالثة م  الدي اجةو يفالعةار 
، الفعتتتتتةة (2014) 2175متتتتت  املو تتتتتوقو يفالعتتتتتةار  1الدي اجتتتتتة يفالفعتتتتتةة 

، الفعتتتتتتتةة األيفىل متتتتتتت  (2014) 2185األيفىل متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتةو يفالعتتتتتتتةار 
، الفعتتتتتتتةة األيفىل متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتةو (2014) 2195 الدي اجتتتتتتتةو يفالعتتتتتتتةار

 2220، الفعتتةة األيفىل متت  الدي اجتتةو يفالعتتةار (2015) 2199يفالعتتةار 
 2222، الفعتتتتتةاتل األيفىل يفاخلامستتتتتتة متتتتتت  الدي اجتتتتتتةو يفالعتتتتتتةار (2015)

يفامُتمدت أر  ة م  العةارات الثمانية اليت جةى الوظة فيها يف  
الستا ع مقار  ووا خت   ددا  أيف مواقق منديمية   يوهتا مبوجتب الفصتل 

 . (8)، يفاملسالة املت دعة هباييت(7)ام  امليثاق، يفكانت  تصل ابحلالة يف لي ي
يفأكد اجملدس، فيما يت دق  تعتارية األمتني ال تام مت  الستواال  

يفجوتتتوب الستتتواال، مدتتتى أايتتتة الرتتتةاكة  تتتني األمتتتم املتحتتتدة يفا حتتتتاا 
األفةيعتتتتي ايفل اإلختتتتالل مبستتتتؤيفلية جمدتتتتس األمتتتت  الةئيستتتتية متتتت  صتتتتول 

الستتالم يفاألمتت  ”. يفيف مقتتار ال وتتد امل وتتول (9)الستتالم يفاألمتت  التتديفليني
مىل مستتتؤيفليتت  (2014) 2177، أشتتتار اجملدتتتس يف نتتتةاره “يف أفةيعيتتتا

الةئيسية مت  صتول الستالم يفاألمت  التديفليني، يفقدتب مىل األمتني ال تام 
يفس مي تتتتو ، ابلت تتتتايفل متتتتع اإلستتتةاع يف ا ستتتتتجا ة ملواجهتتتتة  فرتتتتي فتتت  

. يففيمتتتتا يت دتتتتق (10)حكومتتتتات املو عتتتتة يفاجلهتتتتات املعدمتتتتة لدمستتتتامدة
ابحلالتتتة يف لي يتتتا، أمتتتاا اجملدتتتس أتكيتتتد مستتتؤيفليتت الةئيستتتية متتت  صتتتول 
السالم يفاألم  الديفليني، يفشدا مدى ضةيفرة ا  اع هن  شامل ملكافحة 

اإلستتالمية(   وظتتيم الديفلتتة اإلستتالمية يف ال تتةاق يفالرتتام ) وظتتيم الديفلتتة
يفاجلمامتتتتات التتتتيت  تتتتدي  لتتتتت ابلتتتتو ء يفأنصتتتتار الرتتتتةي ة يفستتتتائة األفتتتتةاا 
يفاجلمامات يفاملؤسسات يفالكيا ت املة   ة  توظيم العامدة اليت  ورط 

 . (11)يف لي يا، مكافحة  اتمة
املت دعتتتتتتتة ابملستتتتتتتائل  15يفامُتمتتتتتتتد نتتتتتتتةارال متتتتتتت  العتتتتتتتةارات التتتتتتتت  

. يفمدتتتتتتى يفجتتتتتتت (12)املواضتتتتتتي ية مبوجتتتتتتب الفصتتتتتتل الستتتتتتا ع متتتتتت  امليثتتتتتتاق
اخلصتتتتوص، متتتتدل اجملدتتتتس  تتتتدا   اجلتتتتلاءات املت دعتتتتة  توظتتتتيم العامتتتتدة 

__________ 

، (2015) 2225، الفعتتتتتتتةة األيفىل متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتةو يفالعتتتتتتتةار (2015)
، الفعتتتتةة الثانيتتتتة (2015) 2240ة الثانيتتتتة متتتت  الدي اجتتتةو يفالعتتتتةار الفعتتتة 

، الفعتتتتتةة الثانيتتتتتة متتتتتت  (2015) 2242مرتتتتتةة متتتتت  الدي اجتتتتتةو يفالعتتتتتتةار 
 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة. (2015) 2250الدي اجةو يفالعةار 

. لالقتتتتالع مدتتتى مليتتتتد (2014) 2174يف  (2014) 2144العتتتةارال  (7) 
 م  امل دومات م   دا   اجللاءات، انظة اجللء السا ع. 

. يفلالقتتالع مدتتى مليتتد (2015) 2243يف  (2014) 2180العتتةارال  (8) 
مات م    ثة األمتم املتحتدة لتحعيتق ا ستتعةار يف ذتاييت يفمت  م  امل دو 

 حفظ السالم يفال  ثات السياسية مموما، انظة اجللء ال اشة. 
، الفعتتتةة الستتتا  ة مرتتتةة متتت  الدي اجتتتةو العتتتةار (2014) 2173العتتتةار  (9) 

 ، الفعةة التاس ة مرةة م  الدي اجة. (2015) 2228
متتت   11، الفعتتتةة الثانيتتتة متتت  الدي اجتتتة يفالفعتتتةة (2014) 2177العتتتةار  (10) 

 املو وق. 
متتتت   1، الفعتتتتةة الثانيتتتتة متتتت  الدي اجتتتتة يفالفعتتتتةة (2015) 2214العتتتتةار  (11) 

 املو وق. 
 . (2015) 2240 يف (2015) 2199العةارال  (12) 
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املت دتق ابألخ تار التيت هتتدا الستالم  (2015) 2199مبوجب العتةار 
 . (13)يفاألم  الديفليني م  جةاء األممال اإلرذا ية

يفكتتتةر اجملدتتتس أتكيتتتد مستتتؤيفليتت الةئيستتتية متتت  صتتتول الستتتالم  
لامتتت ابلتصتتدي يفاألمتت  التتديفليني يفكتتةر يف الونتتت نفستتت أيعتتا أتكيتتد الت
، كمتتتا كتتتتةر (14)لدتتتتاث  الواستتتع الو تتتتاق لدوتتتتلاع املستتتدح مدتتتتى األقفتتتال

ضتتتتتتةيفرة   ليتتتتتتل م تتتتتتاائ العتتتتتتانول اإلنستتتتتتام التتتتتتديفيل يفنوامتتتتتتده يفكفالتتتتتتة 
، يفستتتتتتتد م أبل الت تتتتتتتايفل متتتتتتتع املوظمتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتة يفايفل (15)احرتامهتتتتتتتا

اإلنديميتتتة يف املستتتائل املتصتتتدة  صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  يفمبتتتا يتستتتق متتتع 
م الفصتل الثتام  مت  ميثتاق األمتم املتحتدة ميكت  أل ي تل ز األمت  أحكا

. يففيمتتتتا يت دتتتتق  صتتتتول الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتديفليني، أمتتتتةب (16)اجلمتتتتامي
اجملدتتتتتس متتتتت   صتتتتتميمت مدتتتتتى الستتتتت ي لتحعيتتتتتق ذتتتتتدف موتتتتتع نرتتتتتوب 
الوتلامات املسدحة  وصفت جلءا   يتجتلأ مت  مستؤيفليتت األساستية مت  

يففيمتتا يت دتتق ابألستتدحة الصتتغ ة،  .(17)صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني
أمتةب اجملدتتس مت  ندعتتت مت  أل الوعتتل غت  املرتتةيفع لاستدحة الصتتغ ة 
يفاألسدحة اخلفيفتة يف كديستها امللمتلع لالستتعةار يفمستاءة استت ماهلا يف 
مواقق كث ة م  ال امل   يلال يهدا الستالم يفاألمت  التديفليني، يفيستهم 

واصل  عويض اض الع اجملدتس يف زملمة ا ستعةار يفان دام األم ، يفي
مدتتتتتتتى فتتتتتتتو ف تتتتتتتال مبستتتتتتتؤيفليتت الةئيستتتتتتتية متتتتتتت  صتتتتتتتول الستتتتتتتدم يفاألمتتتتتتت  

. يفيفضتتع اجملدتتس يف امت تتاره معاصتتد ميثتتاق األمتتم املتحتتدة (18)التتديفليني
يفم اائتتت، يفاملستتؤيفلية الةئيستتية متت  صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني التتيت 

ستايفاة  تني  عع مدى ما عت، يفأكد مدى أل  كني الوستاء يفالفتيتات يفامل
اجلوسني أمةال هلما أاية ابلغة يف موع نروب الولامات يفاجلهوا األمم 

 .(19)الةامية مىل صول السالم يفاألم  الديفليني
 

__________ 

لالقتتتتالع مدتتتتى مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  نُظتتتتم اجلتتتتلاءات، انظتتتتة اجلتتتتلء  (13) 
 السا ع. 

، الفعتتتةة احلاايتتتة مرتتتةة متتت  الدي اجتتتةو يفالعتتتةار (2014) 2143العتتتةار  (14) 
 ، الفعةة الثانية م  الدي اجة. (2015) 2225

 ، الفعةة األيفىل م  الدي اجة. (2014) 2175العةار  (15) 
 الدي اجة.  ، الفعةة الثالثة م (2014) 2167العةار  (16) 
 م  املو وق.  1، الفعةة (2014) 2171العةار  (17) 
 ، الفعةة اخلامسة م  الدي اجة. (2015) 2220العةار  (18) 
  ، الفعةاتل الثانية يفاحلااية مرةة م  الدي اجة.(2015) 2242العةار  (19) 

 الرائسية البياانت 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، أشتتتتتار اجملدتتتتتس ضتتتتتموا  مىل  

، أمتتاا فيهتتتا أتكيتتتد مستتتؤيفليتت (20)يف ستتت  ة  يتتتا ت رائستتتية 24 املتتااة
 ئيسية م  صول السالم يفاألم  الديفليني يفذك ة هبا.الة 

يفابألختتتتتتت ، كتتتتتتتةر اجملدتتتتتتتس التاكيتتتتتتتد مدتتتتتتتى أل الت تتتتتتتايفل متتتتتتتع  
املوظمتتتات اإلنديميتتتة يفايفل اإلنديميتتتة ميكتتت  أل اس تتت  األمتتت  اجلمتتتامي، 
يفشدا مدى أاية مواصدة   ليتل الت تايفل متع ا حتتاا األفةيعتي لدمستامدة 
يف  وتتتاء ندر تتتت مدتتتى التصتتتدي لدتحتتتدايت األمويتتتة اجلماميتتتة املرتتترتكة يف 

. يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، رحتتب اجملدتتس ابلتتوه  الرتتامل التت ي (21)أفةيعيتتا
يت  تتتتتت ا حتتتتتتاا األيفريف  لصتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني، يفأشتتتتتار مىل 
الت تتايفل العتتائم مدتتى ن تتاق يفاستتع  تتني ا حتتتاا األيفريف  يفاألمتتم املتحتتدة، 
يفرحتتتتب ابملستتتتامدة اإلنستتتتانية اهلامتتتتتة املعدمتتتتة متتتت  ا حتتتتتتاا األيفريف  مىل 

 .(22)واس املتعةري  يف اجلمهورية ال ة ية السورية يفيف ال ددال اجملايفرةال
يفأماا اجملدس أتكيد مستؤيفليتت الةئيستية مبوجتب ميثتاق األمتم  

املتحتتتتدة متتتت  صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني، يفأشتتتتار مىل أل التتتتديفل 
األمعتتتتتاء  تحمتتتتتل املستتتتتؤيفلية األساستتتتتية متتتتت  احتتتتترتام يفكفالتتتتتة حعتتتتتوق 

 .(23)يفجلميع األفةاا ااخل أناليمهااإلنسال ملواقويها 
 
املناقشات املتعلقة مبسؤولية جملس األمن الرئيسرية  - ابء

 عن صون السالم واألمن الدوليني 
، يفرات يف ال ديتتتتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتتتت  2015 يف 2014يف متتتتتتتتتتتتتتتامي  

. فعتتتد ُأشتتت  24جدستتتات اجملدتتتس اإلشتتتارة صتتتةاحة يفضتتتموا مىل املتتتااة 
جدستتتتتتات ُمعتتتتتتدت يف مقتتتتتتار ال وتتتتتتوا  10يف  24صتتتتتتةاحة مىل املتتتتتتااة 

، (24)“(S/2010/507 وفيتتتت  متتتت كةة رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  )”امل وونتتتتة 
__________ 

 (20) S/PRST/2014/3 الفعتتةة الثالثتتةو يف ،S/PRST/2014/4 الفعتتةة األيفىلو ،
، الفعتتتتتتتتتةة S/PRST/2015/3، الفعتتتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتتتةو يف S/PRST/2014/27يف 

، S/PRST/2015/22، الفعتتتتتتتتتتتةة األيفىلو يف S/PRST/2015/14األيفىلو يف 
 ، الفعةة األيفىلو S/PRST/2015/25الفعةة األيفىلو يف 

 (21) S/PRST/2014/27 .الفعةاتل اخلامسة يفاحلااية مرةة ، 
 (22) S/PRST/2014/4 .الفعةاتل اخلامسة يفالسااسة ، 
 (23) S/PRST/2014/3.الفعةاتل الثالثة يفالةا  ة ،  
 36، الصفحة S/PV.7285)ريفاندا(و يف  2، الصفحة S/PV.7231انظة  (24) 

 18، الصتتتتتتتتتتفحة S/PV.7285 (Resumption 1))ستتتتتتتتتتانت لوستتتتتتتتتتيا(و يف 
)مجهوريتة ميتةال  26)أيفريفغواي(و يفالصفحة  19)نيكاراغوا(و يفالصفحة 

)مصتتتتتتتتتة(و  40)مدتتتتتتتتتديف(و يفالصتتتتتتتتتفحة  34اإلستتتتتتتتتالمية(و يفالصتتتتتتتتتفحة 
)أستتتتتتتتترتاليا(و  3، الصتتتتتتتتتفحة S/PV.7325)اجللائتتتتتتتتتة(. يف  44يفالصتتتتتتتتتفحة 
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الت تتتتايفل  تتتتني األمتتتتم  ” ، يف(25)“األمتتتت  التتتتديفلينيصتتتتول الستتتتالم يف ” يف
املتحتتتتتدة يفاملوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة مدتتتتتى صتتتتتول الستتتتتالم 

 عارية األمني ال تام مت  الستواال يفجوتوب ” ، يف(26)“يفاألم  الديفليني
 .(27)“السواال
يف  ني اراسات احلا ت اإلفةااية التالية ال ائفة الواست ة مت   

املستتتتتائل التتتتتيت نونرتتتتتت ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات فيمتتتتتا يتصتتتتتل 
ملوانرتتتات . يفنتتتد اارت ا24مبستتتؤيفلية اجملدتتتس الةئيستتتية مبوجتتتب املتتتااة 

(، التتيت S/2010/507فيمتتا يتصتتل  توفيتت  متت كةة رئتتيس جمدتتس األمتت  )
(، يفالت تايفل  تني األمتم املتحتدة 1 ت دق أبساليب ممل اجملدس )احلالتة 

يفاملوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة مدتتتتتى صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت  
 (.3، يفاألقفال يفالولاع املسدح )احلالة (2الديفليني )احلالة 

 
 1احلالة  
 (S/2010/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن ) 
، 7231، يفيف جدستتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتس 2014 وز/يوليتتتتتتتتت  30يف  

م  امليثاق، فتإل مجيتع أمعتاء  24أشار الةئيس مىل أنت مبوجب املااة 
املتحتتتدة ذتتتم متتت  ي هتتتديفل مىل اجملدتتتس ابملستتتؤيفلية الةئيستتتية متتت  األمتتتم 

. يفنتال ممثتل املمدكتة املتحتدة مل كتل (28)صول السدم يفاألمت  التديفليني
معتتو يعتتع مدتتى ما عتتت مستتؤيفلية فةايتتة لدوفتتاء اب لتلامتتات املوصتتوص 
مديهتتتا يف امليثتتتاق،  يومتتتا يتحمتتتل اجملدتتتس مستتتؤيفلية مجاميتتتة متتت  صتتتول 

. يفنتتتال ممثتتتل شتتتيدي مل احلالتتتة يف الرتتتةق (29)الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني
األيفستتط  ظهتتة صتت و ة يففتتاء اجملدتتس  تتديفره املوصتتوص مديتتت يف ميثتتاق 

حتتتني يت دتتتق األمتتتة مبوتتتع  “غتتت  م تتتي”األمتتتم املتحتتتدة: فتتتاجملدس ي تتتديف 
 .(30) ص يد أممال ال وف اجلارية

__________ 

، S/PV.7539 (Resumption 1) )نيجتتتت اي(و يف 20، الصتتتتفحة S/PV.7539 يف
)مجهوريتتتتتتتة ميتتتتتتتةال اإلستتتتتتتالمية(و  11)أستتتتتتترتاليا(و يفالصتتتتتتتفحة  6الصتتتتتتتفحة 
 ) ونس(.  38حة )كواب(و يفالصف 26يفالصفحة 

 (25) S/PV.7247 و ستتوا (و يف  66، الصتتفحة (S/PV.7389 34، الصتتفحة 
)زم تتتتتتتتا وي(و  75)ابكستتتتتتتتتال(و يفالصتتتتتتتتفحة  44)فةنستتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتفحة 

 )الكويت(. 128)مصة(و يفالصفحة  107يفالصفحة 
 (26) S/PV.7343 (. مي يا) 62، الصفحة 
 (27) S/PV.7582 (.السواال) 16، الصفحة 
 (28) S/PV.7231 2، الصفحة . 
 . 21املةجع نفست، الصفحة  (29) 
 . 25املةجع نفست، الصفحة  (30) 

، يفيف جدستتتتتتتتتتتتتتتتة 2014 رتتتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  23يفيف  
، أكتتتتتد ممثتتتتتل نيجتتتتت اي أل جمدتتتتتس األمتتتتت  ذتتتتتو اجلهتتتتتاز 7285 اجملدتتتتتس

لستالم يفاألمت  التديفليني، يفأل الةئيسي لامم املتحتدة املوتوط  تت صتول ا
ال ةيعة التيت يتدية هبتا أممالتت ذتي مستالة حمتل اذتمتام ك ت  مت  التديفل 

. يفأشارت ممثدة لكستمربغ مىل (31)األمعاء يفم  اجملتمع الديفيل مموما
أل حتستتتني أستتتاليب ممتتتل اجملدتتتس لتتتيس غايتتتة يف حتتتد ذا تتتت  تتتل ةتتتب 

الةئيستية مت   م  أل يؤاي يفاج ا ت يف مقار مستؤيفليتت” كني اجملدس 
، يفأضتتافت أنتتت ةتتب مدتتى اجملدتتس أل “صتتول الستتدم يفاألمتت  التتديفليني

يتتتتتتتليفا ابلوستتتتتتائل الالزمتتتتتتة لتونتتتتتتع األزمتتتتتتات مدتتتتتتى فتتتتتتو أفعتتتتتتل يفموتتتتتتع 
. يفذكتتتةت ممثدتتة ستتتانت لوستتتيا أل متتا يعتتتوم  تتت اجملدتتتس متتت  (32)نرتتوهبا

ممتتل لالضتت الع مبستتؤيفليتت يفالكيفيتتة التتيت يعتتوم هبتتا اظيتتال ابذتمتتام 
( مت  امليثتاق  ععتي 1) 24يفيل أبسةه، يفأضتافت أل املتااة اجملتمع الد

 وضتتتتوح أبل اجملدتتتتس، يف العيتتتتام  واج ا تتتتت يف مقتتتتار مستتتتؤيفليتت، ي متتتتل 
 . (33)ابلويا ة م  مموم الديفل األمعاء

، يفيف جدستتتة اجملدتتتس 2015 رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة  20يفيف  
 تتتتو   وضتتتتوح مدتتتتى أل  24، نالتتتتت ممثدتتتتة نيجتتتت اي مل املتتتتااة 7539

اجملدتتتتس م تتتتا يتتتتؤاي مهامتتتتت ابلويا تتتتة متتتت  األمعتتتتاء يف األمتتتتم املتحتتتتدة، 
يفشدات مدى ضةيفرة أل يس   اجملدس شتؤيفنت   ةيعتة  تستم ابلرتفافية 

ممثتتل مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية، . يفنتتال (34)يف كتتول خاضتت ة لدمستتاءلة
متكدما ابسم حةكة مدم ا فياز، مل اختاذ جمدس األم  نةارا ابلرةيفع 
يف موانرتتتتات رمسيتتتتة أيف غتتتت  رمسيتتتتة حتتتتول احلالتتتتة يف أي ايفلتتتتة معتتتتو 

حول أي مسالة    ركل هتديدا لدسدم يفاألم  التديفليني يت تارت  أيف
أبل اجملدتتتس ي متتتل . يفستتد م ممثتتتل  تتتونس (35)متتت  امليثتتتاق 24متتع املتتتااة 

ابلويا تتتتتة متتتتت  مجيتتتتتع التتتتتديفل األمعتتتتتاء حتتتتتني يعتتتتتوم  واج ا تتتتتت مبوجتتتتتب 
، يفنتتال منتتت    تد لدمجدتتس متت    ليتل انفتاحتتت يف واصتتدت متتع 24 املتااة

ممتتتوم التتتديفل األمعتتتاء لكفالتتتة موتتتاز يف يتتتتت   ةيعتتتة  تستتتم ابلرتتتفافية 
 متت  امليثتتاق 24. يفأشتتار ممثتتل كتتواب مىل أنتتت يففعتتا لدمتتااة (36)يفالكفتتاءة

 عتتة التتديفل األمعتتاء أبل اجملدتتس ي متتل ابلويا تتة موهتتا يف أااء مهامتتت، 
ي ي أنت يو غي أل يعم  اجملدس مراركة حعيعيتة لدتديفل األمعتاء  مما
 .(37)يف ممدت يفيف نةارا ت 193 الت

__________ 

 (31) S/PV.7285 16، الصفحة . 
 . 25املةجع نفست، الصفحة  (32) 
 . 36املةجع نفست، الصفحة  (33) 
 (34) S/PV.7539 20، الصفحة . 
 (35) S/PV.7539 (Resumption 1) 11، الصفحة . 
 . 38املةجع نفست، الصفحة  (36) 
 . 26املةجع نفست، الصفحة  (37) 
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 2احلالة  
التعررررررراون برررررررني األمرررررررم املتحررررررردة واملنظمرررررررات اإلقليميرررررررة  

 اإلقليمية على صون السالم واألمن الدوليني ودون
 كتتتتتتتتتتتانول األيفل/  16امل عتتتتتتتتتتتواة يف  7343أثوتتتتتتتتتتتاء اجلدستتتتتتتتتتتة  
، نتتال ممثتتل فةنستتا مل ايفر املوظمتتات اإلنديميتتة يفايفل 2014ايستتمرب 

اإلنديمية يف صول السالم يوو ه  ت امليثاق  وويهتا كتامال، يفأشتار مىل أل 
 دتتدال مو عتتة متتا، حيومتتا  وتتدم  يف موظمتتات منديميتتة يفايفل منديميتتة، 

ضتتاع احملديتتة، نتتاارة مدتتى  كتتول،  ستت ب نةهبتتا اجلغتتةايف، يفم ةفتهتتا ابأليف 
 تتتتتوف  نيمتتتتتة معتتتتتافة حيتتتتتال فهتتتتتم األيفضتتتتتاع العائمتتتتتة، يفموتتتتتع نرتتتتتوب 
األزمتتتتتات، يفماارهتتتتتتا، يف وحيتتتتتتد املوانتتتتتف. يفأضتتتتتتاف أل ذتتتتت ه الرتتتتتتةاكة 
يتوخاذتتتتتتا امليثتتتتتتاق يف الفصتتتتتتل الثتتتتتتام  موتتتتتتت، ايفل املستتتتتتاس ابملستتتتتتؤيفلية 

. يفأشتتار (38)الةئيستتية جملدتتس األمتت  متت  صتتول الستتدم يفاألمتت  التتديفليني
متتت  امليثتتتاق  ستتتود  24 مي يتتتا مىل أنتتتت مدتتتى التتتةغم متتت  أل املتتتااة  ممثتتل

املسؤيفلية الةئيسية م  صول السدم يفاألم  الديفليني مىل جمدتس األمت ، 
فإل امليثاق يو  أيعا مدى ايفر لدموظمات يفالتوظيمات اإلنديميتة يف 

( 1) 33صول السالم يفاألم  يف مو عة كل موها. يفأضاف أل املااة 
أنتتت ةتتب مدتتى أقتتةاف أي نتتلاع متت  شتتانت أل ي تتة ت موتتت  تتو  مدتتى 

أل يدتمسوا حدتت ابائ ذي  تدء ”حفظ السدم يفاألم  الديفيل لدد ة 
  ةيتتتتق املفايفضتتتتة يفالتحعيتتتتق يفالوستتتتاقة يفالتوفيتتتتق يفالتحكتتتتيم يفالتستتتتوية 
الععائية، أيف أل يدجؤيفا مىل الوكا ت يفالتوظيمات اإلنديميتة أيف غ ذتا 

 .(39)“ديها اختيارذام  الوسائل السدمية اليت يعع م
 ،2015آذار/متارس  9امل عتواة يف  7402يفيف جدسة اجملدس  

نال ممثل ا حتتاا الةيفستي منتت ابلتةغم مت  ال دتب املتلايتد مدتى آليتة ف التة 
لتوظتتيم  عستتيم ال متتل  تتني األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتتات اإلنديميتتة، مبتتا فيهتتا 
ا حتتتاا األيفريف ، فتتتإل التتديفر التتتةاياي جملدتتتس األمتت  يف املستتتائل املتصتتتدة 

يثتتتتاق ، يفذتتتتو مكتتتةس يف م“مل يتلمتتتلع” صتتتول الستتتدم يفاألمتتتت  التتتديفليني 
 .(40)األمم املتحدة يف  ميك  مخعامت لدمةاج ة

 
__________ 

 (38) S/PV.734 28، الصفحة . 
 . 62املةجع نفست، الصفحة  (39) 
 (40) S/PV.7402 21يف  20، الصفحتال . 

 3احلالة  
 األطفال والنزاع املسلح 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، جتتتتتةت موانرتتتتتة مستتتتتؤيفلية  

اجملدس الةئيسية م  صول السدم يفاألم  الديفليني أيعا يف سياق ال ود 
، يفمتتتع ذلتتتك مل يرتتتة أي متتت  (41)“األقفتتتال يفالوتتتلاع املستتتدح”امل وتتتول 

 .24املتكدمني صةاحة مىل املااة 
، 2014آذار/متارس  7امل عتواة يف  7129يفيف جدسة اجملدس  

أجتتل محايتتة األقفتتال، يو غتتي لدمجدتتس أل يفتتي ذكتتة ممثتتل الصتتني أنتتت متت  
مبستتتؤيفليتت الةئيستتتية متتت  صتتتول الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني يفخفتتتض الولامتتتات 
يفك حهتتتتتا متتتتت  قةيتتتتتق املستتتتتامي احلميتتتتتدة، يفجهتتتتتوا الوستتتتتاقة يفاملفايفضتتتتتات 

 . (42)هبدف هتيئة  يئة آموة يفمؤا ية لومو األقفال
 آذار/ 25، امل عتتتتتتتتتتتواة يف 7414أثوتتتتتتتتتتتاء جدستتتتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتتتتس  

، أشتار املةانتب التدائم لدكةستي الةستويل مىل  لايتد نفتتوذ 2015 رسمتا
اجلهتتتتات الفامدتتتتة متتتت  غتتتت  التتتتديفل يف موتتتتاقق ال تتتتامل ناق تتتتة، يفيفصتتتتف 

املهمتتة ”مستؤيفلية اجملدتتس مت  صتتول الستتدم يفاألمت  التتديفليني أبهنتا ذتتي 
املوكدة مليتت، يفةتب أ    ستمح لدمجتمتع التديفيل أبل يتدية “ األساسية

 . (43)م املصاخم السياسية الوقويةظهةه لدولامات ابس
 حليتتتتتتتتتةال/ 18، امل عتتتتتتتتتواة يف 7466يفيف جدستتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتتس  

، ذكتتتتة ممثتتتتل الصتتتتني أل املستتتتؤيفلية الةئيستتتتية متتتت  صتتتتول 2015 يونيتتتتت
الستدم يفاألمتت  التتديفليني  عتتع مدتتى متتا ق اجملدتتس، يفأنتتت يو غتتي أل ي متتل 
ابلتتتتايل مدتتتى   ليتتتل الد دوماستتتية الونائيتتتة يفا ستتتتفااة  عتتتدر أكتتترب متتت  
التتتتدا   املوصتتتوص مديهتتتا يف الفصتتتل الستتتااس متتت  امليثتتتاق، متتت  ن يتتتل 

. (44)الوستتتتاقة يف تتتت ل املستتتتامي احلميتتتتدة يفمجتتتتةاء احلتتتتوار يفاملفايفضتتتتات
يفأكتتد املةانتتب التتدائم جلام تتة التتديفل ال ة يتتة مدتتى ضتتةيفرة الرتكيتتل مدتتى 
ا نتهاكتات التتيت  ة ك هتا اجلمامتتات املستدحة متت  غت  التتديفل يف حتتق 

د ية األقةاف املدرجة يف مةفعات  عارية األمني ال ام األقفال، ألل أغ
م  األقفال يفالولاع املستدح ذتي مجامتات مت  غت  التديفل، يفأشتار مىل 
أل املستتتتؤيفلية الةئيستتتتية متتتت  مواجهتتتتة ذتتتت ا اخل تتتتة التتتت ي يهتتتتدا الستتتتدم 

 .(45)يفاألم  الديفليني  عع مدى ما ق اجملدس
__________ 

 . S/PV.7466، يف S/PV.7414، يف S/PV.7259، يف S/PV.7129انظة  (41) 
 (42) S/PV.7129 22، الصفحة . 
 (43) S/PV.7414 88، الصفحة . 
 (44) S/PV.7466 23، الصفحة . 
   . 122املةجع نفست، الصفحة  (45) 
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 25جملس األمن وتنفيذها مبوجب املادة  التزام الدول األعضاء بقبول قرارات - اثنيا
 25املااة  
املتحتتتدة  ع تتتول نتتتةارات جمدتتتس األمتتت  يت هتتتد أمعتتتاء األمتتتم  

 يف وفي ذا يففق ذ ا امليثاق.
 

 مالحظة 
 2014يتوايفل العسم الثام ممارسات جمدتس األمت  ختالل متامي  

، يفذو يوعسم مىل نستمني فتةميني. يفيتوتايفل 25فيما يت دق ابملااة  2015 يف
العستتتتتتتتتتم الفةمتتتتتتتتتتي ألتتتتتتتتتتف اإلشتتتتتتتتتتارات التتتتتتتتتتواراة يف العتتتتتتتتتتةارات امل تمتتتتتتتتتتدة يف 

،  يومتتتتا يتوتتتتايفل العستتتتم الفةمتتتتي ابء الكيفيتتتتة التتتتيت 2015 يف 2014 متتتتامي
 يف املوانرات اليت جةت أثواء جدسات اجملدس. 25جتدت هبا املااة 

 25يفختالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، ُأشتت  صتتةاحة مىل املتتااة  
يف أر  ة نةارات مدى الوحو امل ني يف العسم الفةمي ألف أا ه. يفُأش  

أيعتتتتا صتتتتةاحة يف مثتتتتام مواستتتت ات يف املوانرتتتتات التتتتيت  25مىل املتتتتااة 
مل تتتتتتتني أا ه يف العستتتتتتتتم جتتتتتتتةت يف جدستتتتتتتات اجملدتتتتتتتس مدتتتتتتتى الوحتتتتتتتو ا

ابء. يفيف م ظتتتتتم ذتتتتت ه احلتتتتتا ت، يفرات ذتتتتت ه اإلشتتتتتارات يف  الفةمتتتتتي
 يت دق ابحلالة يف الرةق األيفسط، يفاجلمهورية ال ة ية السورية.  ما

يف عموت املةاسالت املوجهة مىل رئيس جمدس األم  يفاألمني  
                                                                                                                                                                 . (46)25ال ام أر ع مشارات مىل املااة 

 
 25القرارات اليت تشري إىل املادة  - ألف

ختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات،  عتتتتتتموت أر  تتتتتتة نتتتتتتةارات  
م  امليثتاق. يفيف مجيتع احلتا ت األر تع،  25مشارات صةاة مىل املااة 

 ع تتتتتول  25املتتتتااة  أكتتتتد اجملدتتتتس أل التتتتديفل األمعتتتتتاء مدلمتتتتة مبوجتتتتب
. يفيف ثالثة نةارات  رال احلالة يف الرةق (47)نةارات اجملدس يف وفي ذا

__________ 

موجهتتة مىل رئيستتة جمدتتس األمتت   2014آذار/متتارس  21رستتالة مؤرختتة  (46) 
آذار/متتارس  9، املةفتتق(و يفرستتالة مؤرختتة S/2014/213متت  ممثتتل فودوتتدا )

موجهتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام متتتت  رئتتتتيس احملكمتتتتة اجلوائيتتتتة الديفليتتتتة  2015
(S/2015/202 و يفرستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة)2015حليةال/يونيتتتتتتتت  12، املةفتتتتتتتق ،

موجهة مىل رئيس جمدس األم  م  ممثدي أسرتاليا يفأملانيا يفالسويد يففودوتدا 
 رتةي  األيفل/أكتتو ة  6، املةفق(و يفرسالة مؤرخة S/2015/432يفاليو ل )
، S/2015/763س األمت  مت  ممثتل صتة يا )موجهة مىل رئيس جمدت 2015
 املةفق(. 

 2191، الفعتتةة األختت ة متت  الدي اجتتةو يفالعتتةار (2014) 2165العتتةار  (47) 
، (2015) 2231، الفعتتتتتةة األختتتتت ة متتتتت  الدي اجتتتتتةو يفالعتتتتتةار (2014)

ة ، الفعتتةة األختت  (2015) 2258الفعتةة األختت ة متت  الدي اجتةو يفالعتتةار 
 م  الدي اجة. 

األيفسط، قالب اجملدتس مجيتع األقتةاف، يفخاصتة الستد ات الستورية، 
اب متثتتتال فتتتورا  لتلاماهتتتتا مبوجتتتب العتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام يفالعتتتانول 

يتتتع أحكتتتام التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال، يفابلتوفيتتت  الكامتتتل يفالفتتتوري جلم
 .(48)نةارات جمدس األم  ذات الصدة

 
 25املناقشات املتعلقة ابملادة  - ابء

، أشار املتكدمول صةاحة يفضموا 2015يف  2014يف مامي  
مقتتار ال وتتوا  ختتالل متتدة اجتمامتتات معتتدذا اجملدتتس، يف 25مىل املتتااة 

، (50)“احلالتتة يف الرتتةق األيفستتط” ، يف(49)“امل وونتتة احلالتتة يف  وريفنتتدي
احلالتة ” ، يف(51)“(S/2010/507 وفيت  مت كةة رئتيس جمدتس األمت  )” يف

األخ تتتتتار التتتتيت هتتتتتتدا الستتتتالم يفاألمتتتتت  ” ، يف(52)“فيمتتتتا يت دتتتتتق ابل تتتتةاق
. يفيف ذت ه املوانرتات، أشتار (53)“الديفليني م  جتةاء األممتال اإلرذا يتة

مىل أل التديفل املتكدمول مىل ال ا ع املدلم لعةارات جمدس األم ، يفأشاريفا 
 األمعاء مدَلمة  ع ول نةارات اجملدس يف وفي ذا.

احلتتتتا ت اإلفةاايتتتتة التاليتتتتة مدتتتتى املوانرتتتتات يف ةكتتتتل اراستتتتات  
فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابحلالتتتتتة يف الرتتتتتةق  25املت دعتتتتتة  تفستتتتت  يف   يتتتتتق املتتتتتااة 

(، يف وفيتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت كةة رئتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتت  4األيفستتتتتتتتتتتط )احلالتتتتتتتتتتتة 
(S/2010/507 يفاألخ تتتتتار التتتتتيت هتتتتتتدا الستتتتتالم يفاألمتتتتت  5( )احلالتتتتتة ،)

(، يفذتتتي   حتتتث يف 6التتتديفليني متتت  جتتتةاء األممتتتال اإلرذا يتتتة )احلالتتتة 
احلتتتتتتا ت التتتتتتيت أاثر فيهتتتتتتا املتكدمتتتتتتول  كثتتتتتتةة موضتتتتتتوع التتتتتتتلام التتتتتتديفل 

 .“ ع ول نةارات اجملدس يف وفي ذا”األمعاء 
 

__________ 

 2191متتتتتتتت  املو تتتتتتتتوقو يفالعتتتتتتتتةار  1، الفعتتتتتتتتةة (2014) 2165العتتتتتتتتةار  (48) 
 1، الفعتتةة (2015) 2258مت  املو توقو يفالعتةار  1، الفعتةة (2014)

 م  املو وق. 
 (49) S/PV.7104 وريفندي(.  8، الصفحة ( 
 (50) S/PV.7216 ايت املتحدة(. )الو  9، الصفحة 
 (51) S/PV.7231 شتتتيدي(و يف  25، الصتتتفحة(S/PV.7285 (Resumption 1) ،

)مجهوريتتتتة فوتتتتتليفيال  13، الصتتتتتفحة S/PV.7422)اهلوتتتتد(و يف  38الصتتتتفحة 
 ال وليفارية(. 

 (52) S/PV.7271 شيدي(.  23، الصفحة( 
 (53) S/PV.7316 اهلود( 39، الصفحة(.  
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 4احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط 
 (2014) 2139يف أمعتتتتتاب اختتتتتتاذ اجملدتتتتتس ابإلمجتتتتتاع العتتتتتةار  

 رال   ليل محاية املدنيني يف اجلمهورية ال ة يتة الستورية، نتال ممثتل شتيدي، 
تت  ةتتب  وفيتت ه 7116أثوتتاء جدستتة اجملدتتس   وفيتت ا  ”، مل العتتةار التت ي اختخ

كتتتتتام ، يفأكتتتتتد أل التتتتتديفل األمعتتتتتاء، يففعتتتتتا ألح“كتتتتتامال جبميتتتتتع أحكامتتتتتت
 .  (54)“ وافق مدى ن ول نةارات جمدس األم  يف وفي ذا”امليثاق، 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتوز/ 14، امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتواة يف 7216يفيف جدستتتتتتتتتتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتس  
 رتتتتتال احلالتتتتتة  (2014) 2165 ، يف أمعتتتتتاب اختتتتتتاذ العتتتتتةار2014 يوليتتتتتت

اإلنستتتتتانية يف اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة الستتتتتورية، نالتتتتتت ممثدتتتتتة التتتتتو ايت املتحتتتتتدة 
مدلمتتة  ع تتول يف وفيتت  العتتةارات التتيت ”األمةيكيتتة مل اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية 

 .(55)م  امليثاق 25مبوجب املااة  “يتد ذا جمدس األم  ]يف العةار 
 

 5احلالة  
 (S/2010/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن ) 
ختتالل جدستتة اجملدتتس  2014 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  23يف  
، أشتتتار ممثتتتتل أيفريفغتتتتواي مىل أل التتتتديفل األمعتتتتاء مهتتتتدت مىل 7285

مت  ميثتاق األمتم املتحتدة، ابملستؤيفلية  24جمدس األمت ، ممتال  ابملتااة 
الةئيستتية متت  صتتول الستتدم يفاألمتت  التتديفليني، يفيفافعتتت، مبوجتتب املتتااة 

. “نتتتةارات جمدتتتس األمتتت  يف وفيتتت ذا ن تتتول ”التاليتتتة متتت  امليثتتتاق، مدتتتى 
يفأضتتاف أل نتتةارات اجملدتتس  ُفتتَةت مدتتى اجملتمتتع التتديفيل مبوجتتب ذتت ه 

. يفذكة ممثتل اهلوتد أل أستاليب ممتل (56)املااة يفالفصل السا ع كديهما
اجملدتتتتس ابلغتتتتة األايتتتتة يفا ذتمتتتتتام جلميتتتتع التتتتديفل األمعتتتتاء، نظتتتتتةا  مىل 

__________ 

 (54) S/PV.7116 15، الصفحة . 
 (55) S/PV.7216 9، الصفحة . 
 (56) S/PV.7285 (Resumption 1) 19، الصفحة . 

م املتحتدة يت هَّتد التديفل مت  ميثتاق األمت 25حعيعة أنَّت مبعتعتى املتااة 
 . (57)“ ع ول نةارات جمدس األم  يف وفي ذا”األمعاء 
آذار/متتتتتتتتارس  30امل عتتتتتتتتواة يف  7422يفيف جدستتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتس  
، أنتتتتتة ممثتتتتتل مجهوريتتتتتة فوتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتة أبل املستتتتتائل املتصتتتتتدة 2015

ان النتا ”يفليني هتم مجيتع التديفل األمعتاء، يفشتجع، ابلسالم يفاألم  الد
، مدتتى   ليتتل “متت  ميثتتاق األمتتم املتحتتدة يفمعصتتدذا 25متت  ريفح املتتااة 

 .(58)ال النات  ني اجملدس يف عية أمعاء األمم املتحدة
  6احلالة  
األخطررررار الرررريت هترررردد السررررلم واألمررررن الرررردوليني مررررن جررررراء  

 األعمال اإلرهابية
  رتتتتةي  الثتتتتام/ 19امل عتتتتواة يف  7316يف جدستتتتة اجملدتتتتس  
خالل موانرة مفتوحة  25، أشار ممثل اهلود مىل املااة 2014نوفمرب 

الت تتتتتايفل التتتتتديفيل يف مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب يفالت تتتتتةف ” رتتتتتال موضتتتتتوع 
. يفنتتال مل اجملتمتتع التتديفيل يواجتتت حتتتدايت مل يستت ق هلتتا مثيتتل “ال ويتتف

مت  اإلرذتاب الت ي يهتتدا الةكتائل األساستية لدمجتم تات الدميعةاقيتتة. 
 رتتتتتال املعتتتتتا دني اإلرذتتتتتا يني  (2014) 2178ر يففيمتتتتتا يت دتتتتتق ابلعتتتتتةا

األجانتتتتب، أكتتتتد أل أثتتتتة العتتتتةار ستتتتيتونف مدتتتتى كيفيتتتتة  وفيتتتت  التتتتديفل 
م  ميثاق األمم  25مع مةاماة التلاماهتا مبوجب املااة ”األمعاء لت، 

اجلمتتامي مىل اإل تتةام  . يفحتتث اجملدتس مدتتى أل يعتتيف صتو ت“املتحتدة
امل كِّ تة لال فانيتة الرتامدة  رتال اإلرذتاب التديفيل، حبيتث  كتول التتديفل 

متتتتت  امليثتتتتتاق، ممَّتتتتتا مبحاكمتتتتتة  25مدَلمتتتتتة، مبوجتتتتتب املتتتتتااة ”األمعتتتتتاء 
 .(59)“اإلرذا يني يفمما  تسديمهم

__________ 

 . 38املةجع نفست، الصفحة  (57) 
 (58) S/PV.7422 13، الصفحة . 
 (59) S/PV.7316 39يف  38، الصفحتال . 

  
 26مسؤولية جملس األمن عن وضع خطط لتنظيم التسليح مبوجب املادة  - اثلثا

 26املااة  
رغ تتة يف منامتتة الستتدم يفاألمتت  التتديفيل يف وقيتتداا أبنتتل حتويتتل  

ملتتوارا ال تتامل اإلنستتانية يفا نتصتتااية مىل  حيتتة التستتديح، يكتتول جمدتتس 
 47مليهتتا يف املتتااة  األمت  مستتؤيف   مبستتامدة جلوتتة أركتتال احلتتةب املرتتار

متتت  يفضتتتع خ تتتط   تتتةت مدتتتى أمعتتتاء األمتتتم املتحتتتدة لوضتتتع موهتتتاأ 
 لتوظيم التسديح.

 

 مالحظة 
يتوتتتتتايفل العستتتتتم الثالتتتتتث ممارستتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتت  فيمتتتتتا يت دتتتتتق  

مبستتتؤيفليتت متتت  يفضتتتع خ تتتط إلمتتتداا موهتتتاأ لتوظتتتيم التستتتديح، ممتتتال 
، مل يرتتتتة 2015 يف 2014متتتت  امليثتتتتاق. يفختتتتالل متتتتامي  26ابملتتتتااة 

. يفمل  تعم  الةسائل 26اجملدس صةاحة أيف ضموا يف نةارا ت مىل املااة 
 .26املوجهة مىل اجملدس أية مشارة مىل املااة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7116
https://undocs.org/ar/S/PV.7216
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7422
https://undocs.org/ar/S/PV.7316
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ختتالل املوانرتتات التتيت جتتةت  26يفمل  تتةا اإلشتتارة مىل املتتااة  
م  متتتةة يفاحتتتدة،  2015 يف 2014أثوتتتاء جدستتتات اجملدتتتس يف متتتامي 

 (.7مدى الوحو امل ني يف اراسة احلالة أا ه )احلالة 
 

  7احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
شتتتتتتت اط/فرباية  23امل عتتتتتتتواة يف  7389يف جدستتتتتتتة اجملدتتتتتتتس  
، “صتتتتول الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتديفليني”، يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول 2015

يستتتتمة يف  أل”شتتتدات ممثدتتتة كوستتتتاريكا مدتتتى أل اجملدتتتس   ميكوتتتت 
، اليت  دلمت  وضتع خ تط يف ست يل مرستاء موظومتة “26جتاذل املااة 

متتت  التتديفليني يفصتتوهنما متتت  لتحديتتد األستتدحة،  غيتتتة   ليتتل الستتدم يفاأل
ختتتتالل التعديتتتتل متتتت  حتويتتتتل املتتتتوارا فتتتتو األستتتتدحة. يفأشتتتتارت مىل أنتتتتت 

 .(60)سيكول م  األفعل أل ُ ستددم ذ ه املوارا يف التومية
__________ 

 (60) S/PV.7389 108، الصفحة . 

  

https://undocs.org/ar/S/PV.7389
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 السادس اجلزء
 

 من امليثاقالنظر يف أحكام الفصل السادس 
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 مالحظة استهاللية  
املت دعة  تسوية املوازمات ابلوسائل السدمية يف مقار  ممارساتِّ جمدس األم يتوايفل اجللء السااس  

مم املتحدة. يفذو معسم مىل أر  تة م  ميثاق األ 99 يف 11( يفاملاا ني 38مىل  33الفصل السااس )املواا 
 أنسام رئيسية. 

ي ني العسم األيفل كيف يفجهت الديفل انت اه جمدس األم  مىل موازمات أيف حا ت م يوتة ختالل  
م  امليثاق. يفذو يعدم أيعا مةضا  ملا ا   ت كل م  اجلم ية ال امة  35مال ابملااة الفرتة نيد ا ست ةات م

م  امليثاق مدى التوايل، لتوجيت انت اه اجملدس  99 ( يف3) 11يفاألمني ال ام م  ممارسات، مبوجب املاا ني 
صتتف أنرتت ة مىل حتتا ت متت  شتتاهنا أل هتتتدا حفتتظ الستتالم يفاألمتت  التتديفليني. يفيتوتتايفل العستتم الثتتام ابلو 

التحعيتتق يف عصتتي احلعتتائق التتيت اضتت دع هبتتا اجملدتتس يفاهليئتتات األختتةى يفالتتيت ميكتت  امت ارذتتا يفان تتة  يف ن تتاق 
، مبا يف ذلتك   ثتات جمدتس األمت . يفيعتدم العستم الثالتث حملتة مامتة مت  نتةارات اجملدتس املتدت ة 34املااة 

جتتتت التحديتتتد،  وصتتتيات اجملدتتتس مىل فيمتتتا يت دتتتق  تستتتوية املوازمتتتات ابلوستتتائل الستتتدمية. يفيوضتتتح، مدتتتى يف 
أقةاف املوازمتات يفاممتت لدجهتوا التيت ي ت هلا األمتني ال تام مت  أجتل  ستوية املوازمتات ابلوستائل الستدمية. 

 99يفي تةت العستم الةا تع املوانرتات الدستتورية املت دعتتة  تفست  أيف    يتق أحكتام الفصتل الستااس يفاملتتااة 
 م  امليثاق. 

موانرتتة مستفيعتتة ملمارستتات اجملدتتس فيمتتا يت دتتق  تستتوية املوازمتتات يف  يتعتتم  اجلتتلء الستتااس  
ابلوستتائل الستتدمية. يف  يرتتمل اإلجتتةاءات ا ملتدتت ة فيمتتا يت دتتق  تستتوية املوازمتتات ابلوستتائل الستتدمية يف 
سياق   ثتات األمتم املتحتدة امليدانيتة املتاذيفل هبتا مبوجتب الفصتل الستا ع مت  امليثتاق، التيت  توايفهلتا األنستام 

الصتدة متت  اجلتلأي  الستتا ع يفال اشتتة مت  ذتت ا املدحتتق. يفلكوتت يةكتتل مدتى متتواا خمتتتارة  تربز ال ةيعتتة التتيت  ذات
هبا خالل الفترتة نيتد ا ستت ةات  فست  يف   يتق أحكتام الفصتل الستااس مت  امليثتاق يف نتةارات اجملدتس  مت

وتة التيت  ت هلا اجملدتس يفالتوظيمتات يفمدايف  ت. يفيغ ي اجللء الثام  م  ذ ا املدحتق اجلهتوا املرترتكة أيف املتلام
 أيف الوكا ت اإلنديمية م  أجل  سوية املوازمات ابلوسائل السدمية خالل الفرتة نيد ا ست ةات.

تتت انت تتاه اجملدتتس مىل 2015 يف 2014يفختتالل متتامي   ، يفمدتتى الوحتتو امل تتني يف العستتم األيفل، يُفج ِّ
وتلاع يف شتةق أيفكةانيتا، يفحالتة حعتوق اإلنستال مدة حا ت أيف موازمات جديدة،   سيما يف متا يت دتق ابل

 2014يف مجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت  ية الدميعةاقيتتتتة يفانترتتتتار فتتتت يفس مي تتتتو  يف غتتتتةب أفةيعيتتتتا. يفختتتتالل متتتتامي 
،  دعتتتى اجملدتتتس أيعتتتا، كمتتتا ذتتتو احلتتتال يف الفتتترتات الستتتا عة، رستتتائل  تعتتتم  م دومتتتات  ت دتتتق 2015 يف

 ذ ه الةسائل. ابملسائل نيد الوظة. يف  يوايفل ذ ا اجللء 
يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، يفمدى الوحو امل ني يف العسم الثام، أيففد اجملدتس أر تع   ثتات مىل  

أفةيعيا يفاألمةيكتني يفأيفريفاب، نامت  لايرة أماك  يف مثيو يا، يف وريفندي، يفمجهورية أفةيعيا الوس ى، يفجوتوب 
كما قدب اجملدس يفامم نيام األمني ال ام إبجةاء   السواال، يفالصومال، يفمايلو يف دجيكا، يفذولوداو يفذاييت.

حتعيعتتات  رتتال انتهاكتتات العتتانول التتديفيل اإلنستتام يفالعتتانول التتديفيل حلعتتوق اإلنستتال يف مجهوريتتة أفةيعيتتا 
الوستتتت ى، يف صتتتتامد يف تتتت ة ال وتتتتف يف متتتتايل، يفا ستتتتتددام امللمتتتتوم لاستتتتدحة الكيميائيتتتتة ضتتتتد املتتتتدنيني يف 

ختالل ممديتة اجلتةف الصتامد  2014يفالوفيات يفاإلصاابت اليت يفن ت يف مام  اجلمهورية ال ة ية السورية،
 يف جووب مسةائيل يفن اع غلة. 
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يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، يفمدى الوحو امل ني يف العسم الثالث، شدا اجملدس مدى أاية موع  
نرتتتوب الولامتتتات يفاإلنتتت ار امل كتتتة، يفاملستتتامي احلميتتتدة، يفجهتتتوا الوستتتاقة يف  ستتتوية املوازمتتتات ابلوستتتائل 

 لسالم. السدمية، يفاما مىل املراركة الرامدة لدمةأة يفالر اب يفاجملتمع املدم يف ممديات ا
يفمدى الوحو امل ني يف العسم الةا ع، مكست املوانرات اليت اارت يف اجملدتس، ختالل الفترتة نيتد  

ا ستتتت ةات، أتييتتتد التتتديفل األمعتتتاء املتواصتتتل  ستتتتددام األايفات املتاحتتتة مبوجتتتب الفصتتتل الستتتااس متتت  
يف  ليلذتتا. يفجتدتتت يف امليثتتاق متت  أجتتل  ستتوية املوازمتتات ابلوستتائل الستتدمية،   ستتيما استتتددام الوستتاقة 

 99موانرات اجملدس أاية آليتات اإلنت ار امل كتة، يفكت لك ايفر األمتني ال تام يف ذت ا الصتدا ممتال ابملتااة 
 .م  امليثاق
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 إحالة املنازعات أو احلاالت إىل جملس األمن -أوال 
 11املااة  
 … 
جمدتس األمت  مىل لدجم ية ال امتة أل  سترتمي نظتة  - 3 

 .ةاألحوال اليت اتمل أل   ة ِّت السدم يفاألم  الديفيل لدد 
 

 35املااة  
جمدس األم  لكل معو م  األمم املتحدة أل يو  ِّت  - 1 

اجلم يتتتة ال امتتتتة مىل أي نتتتلاع أيف مونتتتتف متتت  الوتتتتوع املرتتتار مليتتتتت يف  أيف
 .املااة الةا  ة يفالثالثني

لكل ايفلتة ليستت معتوا  يف األمتم املتحتدة أل  و  ِّتت  - 2 
جمدس األم  أيف اجلم ية ال امة مىل أي نلاع  كول قةفا  فيتت مذا كانتت 

احلل الستدمي املوصتوص  ع ل معدما  يف خصوص ذ ا الولاع التلامات 
 ق. مديها يف ذ ا امليثا

 اليتمدى ال ةيعة  12يف  11 جتةى أحكام املاا ني - 3 
   اجل هبا اجلم ية ال امة املسائل اليت  ُو َّت مليها يففعا  هل ه املااة. 

 
 99املااة  
لامني ال ام أل يو  ِّت جمدس األم  مىل أية مسالة يةى أهنا ند  

 ي.هتدا حفظ السدم يفاألم  الديفل
 

 مالحظة 
 (2( يف )1 فعة يهتا ) 35يف مقار ميثاق األمم املتحتدة،  ُ تترب املتااة  

ممومتتا  احلكتتَم التت ي ةيتتل لدتتديفل األمعتتاء يف األمتتم املتحتتدة يفالتتديفل 
غتتتتت  األمعتتتتتاء فيهتتتتتا محالتتتتتَة الولامتتتتتات مىل جمدتتتتتس األمتتتتت . يفيف مقتتتتتار 

متت  امليثتتاق، ميكتت  لكتتل متت  اجلم يتتة ال امتتة  99 ( يف3) 11 املتتاا ني
يفاألمتتني ال تتام، مدتتى التتتوايل، أل يوجتتت انت تتاه اجملدتتس مىل احلتتا ت التتيت 

هتتتتدا صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني. يفيتتتةا أا ه يفصتتتف  اتمتتتل أل
 لدممارسات اليت يت  ها اجملدس يف ذ ا الصدا يف مخسة أنسام فةمية. 

العستتم الفةمتتي ألتتف يعتتتدم است ةاضتتا  لدولامتتات أيف احلتتتا ت  
. يفيتوتتتتايفل 35التتتيت أحالتهتتتا التتتتديفل مىل جمدتتتس األمتتت  يف مقتتتتار املتتتااة 

العستتمال الفةميتتال ابء يفجتتيم متتا أحالتتت األمتتني ال تتام يفاجلم يتتة ال امتتة، 
ُاتمتل أل   تة ِّت الستالم يفاألمت   مدى التوايل، مىل اجملدس مت  مستائل

 الديفليني لدد ة.

يفخالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، أحالتت التديفل األمعتاء مىل  
اجملدس مسائل م ةيفضة مديت ابلف ل، كما يفجهت انت اذت مىل حا ت 
جديدة مث ة لدعدق، مبا يف ذلك فيما يت دق ابحلالة يف كل م  أيفكةانيا 

جتتتتت أيتتتتة ايفلتتتتة ليستتتتت معتتتتوا يف األمتتتتم يفشتتتت ت اجلليتتتتةة الكوريتتتتة. يفمل  و 
املتحتتتدة انت تتتاه اجملدتتتس مىل أي نتتتلاع أيف حالتتتة. يفمل حتِّتتتل اجلم يتتتة ال امتتتة 

األمتتني ال تتام مىل اجملدتتس صتتةاحة  أي مستتائل متت  شتتاهنا أل  ُ تتة ت  يف 
 السالم يفاألم  الديفليني لدد ة.

 
 اإلحاالت من الدول -ألف 

( 1) 35ختالل الفترتة نيتد ا ستتت ةات،  تت مبوجتب املتتااة  
محالتتتتتتة حتتتتتتا ت مىل اجملدتتتتتتس  رتتتتتتكل م اشتتتتتتة متتتتتت  التتتتتتديفل األمعتتتتتتاء 

يفأشتتت  مىل  (2)ةأيف متتت  جممومتتتة متتت  التتتديفل األمعتتتاء امل ويتتت (1)ةاملتعتتتةر 
صتتتتةاحة يف متتتتدة رستتتتائل موجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت   35املتتتتااة 

(. يفمل  وجت أي ايفلة ليست معتوا يف األمتم املتحتدة 1)انظة اجلديفل 
( ختتتتالل 2) 35انت تتتتاَه اجملدتتتتس مىل أي نتتتتلاع أيف حالتتتتة مبوجتتتتب املتتتتااة 

 الفرتة. ذ ه
يف تتتةا أا ه اراستتتة  فصتتتتيدية لدةستتتائل التتتتيت را اجملدتتتس مديهتتتتا  

عتتد جدستتات، ممتتا مدويتتة أيف خاصتتة، يف مقتتار  وتتد يُتتدرأ يف جتتديفل   
. يفكمتتا ذتو احلتال يف املالحتتق الستا عة، يفنظتتةا (3)األممتال لدمتةة األيفىل

لكثةة الةسائل اليت  دعاذا اجملدس، مل ُ درَأ الةسائل الواراة م  الديفل، 
اليت اكُتفي فيها إبحالة م دومات مت  نتلاع أيف حالتة   يوهتا يفمل يُ دتب 

 يها مىل اجملدس معد جدسة أيف اختاذ مجةاء حمدا.ف
 

 طبيعة املسائل احملالة إىل جملس األمن 
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، أحالت الديفل األمعاء انت تاه  

اجملدتتس مىل مستتائل خمتدفتتة. يفجتتتدر اإلشتتارة مىل أنتتت مدتتى التتةغم متت  أل  
امليثاق يوفة األساس ال ي ةوز لدديفل أل  ستود الفصل السااس م  

مليتت لتتدى  وجيتت انت تتاه اجملدتس مىل مستتائل مت  شتتاهنا أل هتتدا الستتالم
__________ 

 (1) S/2014/134  يفS/2014/136  يفS/2014/139  يفS/2014/166 
 S/2014/638يف  S/2014/512يف  S/2014/264يف  S/2014/170 يف
 .S/2014/798 يف

 (2) S/2014/872  يفS/2015/931 . 
 لالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  جتتتديفل األممتتتال، انظتتتة اجلتتتلء (3) 

 الثام، العسم الثام.
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يفاألمتتتت  التتتتديفليني، فتتتتإل مواضتتتتيع الةستتتتائل املوجهتتتتة مىل اجملدتتتتس يفنتتتتوع 
اإلجتتةاءات امل دو تتة موتتت  رتتاهنا    عتصتتة مدتتى ن تتاق ذتت ا الفصتتل. 

موجهتتتة  2014آذار/متتتارس  1مؤرختتة  ف دتتى ستتت يل املثتتال، يف رستتتالة
ممتتتتل ”مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت ، يفصتتتتف ممثتتتتل أيفكةانيتتتتا احلالتتتتة أبهنتتتتا 

يفيف رستتتتالة  .(4)امتتتت  جانتتتتب ا حتتتتتاا الةيفستتتتي ضتتتتد أيفكةانيتتتت“ متتتتديفام
موجهتتتتتة مىل رئتتتتتيس جمدتتتتتس  2014كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   5مؤرختتتتتة 

جستامة ”األم ، أمة ت جممومتة مت  التديفل األمعتاء مت  ندعهتا مزاء 
يف مجهورية كوراي الرت  ية “ انتهاكات حعوق اإلنسال يفا ساع ن انها

الدميعةاقيتتة، التتيت نتتد  تتؤاي مىل زملمتتة استتتعةار املو عتتة يفهتديتتد الستتدم 
ائل، مل يؤكد اجملدس  يد أنت، فيما يت دق هب ه الةس .(5)يفاألم  الديفليني

يفجوا أي هتديد أيف خةق لدسدم أيف أي ِّ ممل مديفام
(6). 

__________ 

 (4) S/2014/139 . 
 (5) S/2014/872 . 
لالقتتالع مدتتى مليتتد متت  امل دومتتات  رتتال أتكيتتد يفجتتوا هتديتتد أيف ختتةق  (6) 

متتت  امليثتتتاق، انظتتتة اجلتتتلء  39ة لدستتتدم أيف أي ِّ ممتتتل متتتديفام يففعتتتا لدمتتتاا
 السا ع، العسم األيفل. 

 اإلجراءات املطلوب من جملس األمن اختاذها 
يف الةسائل املوجهة مىل جمدس األم ، كث ا متا قد تت التديفل  

األمعاء مىل اجملدس أل ي عد اجتماع قتارئ لدوظتة يف نتلاع أيف مونتف 
يفيف حتتتا ت أختتتةى، امتتتت اجملدتتتس مىل  .(7)(1م تتتني )انظتتتة اجلتتتديفل 

اختاذ مجةاءات أخةى  رال املسالة احملداة امل ةيفضة مديت. ففي رسالة 
موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس  2014 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/نوفمرب  7مؤرختتتتتتة 

يف “ لتهدئتتتتتة الوضتتتتتع” األمتتتتت ، قدتتتتتب ممثتتتتتل أيفكةانيتتتتتا مىل اجملدتتتتتس أل 
جتب ميثتاق األمتم يفتي مبستؤيفليا ت مبو ”مو عة ايفن اس يف أيفكةانيا يفأل 

 كتتانول األيفل/  5يفيف مواستت ة أختةى، يفيف رستتالة مؤرختة  .(8)“املتحتدة
، قد ت جممومة مت  التديفل األمعتاء ماراأ احلالتة يف 2014ايسمرب 

مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة  رتتتكل رمستتتي يف جتتتديفل أممتتتال 
 اجملدتتس ايفل اإلختتالل ابل وتتد املت دتتق   تتدم ا نترتتار يف مجهوريتتة كتتوراي

 . (9)ةالر  ية الدميعةاقي
__________ 

لالقتتالع مدتتى مليتتد متت  امل دومتتتات متت  قد تتات التتديفل األمعتتاء معتتتد  (7) 
 . 1-ألف-جدسة لدمجدس، انظة اجللء الثام، العسم األيفل

 (8) S/2014/798 . 
 (9) S/2014/872 .  

  1اجلديفل 
 )أ(2015–2014الرسائل اليت وجهت انتباه جملس األمن إىل نزاعات أو حاالت معينة، 

 حمعة اجلدسة يفاترخيها اإلجةاءات امل دوب م  جمدس األم  اختاذذا الةسائل
 املتحدةموجهة إىل رئيسة جملس األمن من املمثل الدائم ألوكرانيا لدى األمم  2014شباط/فرباير  28رسالة مؤرخة    

شتتتتتتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة متتتتتتت  ممثتتتتتتتل أيفكةانيتتتتتتتا  2014

(S/2014/136) 

متتتت  ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة،  35يف  34يففعتتتتا لدمتتتتاا ني 
معُد اجتماع ماجل ملوانرة  دذور األيفضاع يف مجهورية 
العةم املتمت ة ابحلكم ال اي، أيفكةانيا، اليت هتدا السالمة 

 اإلنديمية أليفكةانيا

S/PV.7123 )مغدعة( 
  2014ش اط/فرباية  28

جةت   دذا مرايفرات غ  رمسيتة لدمجدتس 
 2014ش اط/فرباية  28 كامل ذيئتت يف 

 2014آذار/متتارس  1رستتالة مؤرختتة 
موجهتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتت  ممثتتتتتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2014/139) 

متتتت  ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة،  35يف  34يففعتتتتا لدمتتتتاا ني 
معتتتد اجتمتتتاع ماجتتتل مفتتتتوح فيمتتتا يت دتتتق ممتتتل متتتديفام 

 لالحتاا الةيفسي ضد أيفكةانيا

S/PV.7124  
 2014آذار/مارس  1

جةت   دذا مرايفرات غ  رمسيتة لدمجدتس 
 2014آذار/مارس  1 كامل ذيئتت يف 

 2014آذار/متتارس  9مؤرختتة رستتالة 
موجهتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتت  ممثتتتتتتتتتتتتتتتتتل أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2014/166) 

متتتت  ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة،  35يف  34يففعتتتتا لدمتتتتاا ني 
 معد اجتماع ماجل

S/PV.7131 )مغدعة( 
 2014آذار/مارس  10
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 حمعة اجلدسة يفاترخيها اإلجةاءات امل دوب م  جمدس األم  اختاذذا الةسائل
آذار/متتتتتتتتتتتتتارس  10رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة    

موجهتتتتتتتة متتتتتتت  ممثتتتتتتتل أيفكةانيتتتتتتتا  2014
(S/2014/170) 

متتتتت   3امليثتتتتتاق يفاملتتتتتااة متتتتت   35يف  34يففعتتتتتا لدمتتتتتاا ني 
الوظتتتتتام التتتتتداخدي املؤنتتتتتت جملدتتتتتس األمتتتتت ، معتتتتتد جدستتتتتة 

 مفتوحة

S/PV.7134  
 2014آذار/مارس  13

جةت   دذا مرايفرات غ  رمسيتة لدمجدتس 
 2014آذار/مارس  13 كامل ذيئتت يف 

آب/أغستتتتتتتت س  28رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
ممثتتتتتتتل أيفكةانيتتتتتتتا موجهتتتتتتتة متتتتتتت   2014

(S/2014/638) 

متتتت  ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة،  35يف  34يففعتتتتا لدمتتتتاا ني 
 معد اجتماع قارئ مفتوح جملدس األم 

S/PV.7253  
 2014آب/أغس س  28

 رتةي  الثتتام/نوفمرب  7رستالة مؤرختتة 
موجهتتتتتتتة متتتتتتت  ممثتتتتتتتل أيفكةانيتتتتتتتا  2014

(S/2014/798) 

ال مل مدى هتدئة الوضع يف مو عة ايفن اس يف أيفكةانيتا، 
يفمدى الوفاء مبسؤيفليا ت مبوجتب ميثتاق األمتم املتحتدة يف 
امل ال تتتة  وضتتتوح أبل ميتثتتتل ا حتتتتاا الةيفستتتي يفاجلمامتتتات 

انونية اليت يدممها امتثا  فتوراي يفصتارما املسدحة غ  الع
 أيدتتتتول/ 5لرت ي تتتتات ميوستتتتك التتتتيت مت التوصتتتتل مليهتتتتا يف 

، يفأبل يستتتتحب ا حتتتتتاا الةيفستتتتي نوا تتتتت 2014ستتتت تمرب 
 ال سكةية م  أراضي أيفكةانيا

S/PV.7311  
 2014 رةي  الثام/نوفمرب  12

 موجهة إىل رئيسة جملس األمن من املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة 2014نيسان/أبريل  13خة رسالة مؤر 

نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل  13رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
متتتتتت  ممثتتتتتتل ا حتتتتتتتاا الةيفستتتتتتي  2014

(S/2014/264) 

املؤنت، معد جدسة م  الوظام الداخدي  2يففعا لدمااة 
ماجدتتتة جملدتتتتس األمتتتت  لدوظتتتتة يف الت تتتتورات املفلمتتتتة التتتتيت 

  رهدذا أيفكةانيا

S/PV.7154  
 2014نيسال/أ ةيل  13

  احلالة يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية

 كتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  5رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتة متتتتت  ممثدتتتتتي  2014ايستتتتتمرب 

األرال، يفأستتتتتتترتاليا، يفمجهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي، 
يفريفاندا، يفشيدي، يففةنسا، يفلكستمربغ، 

يفاملمدكتتتتتة املتحتتتتتدة لربي انيتتتتتا يفليتوانيتتتتتا، 
ال ظمتتى يفأيةلوتتدا الرتتمالية، يفالتتو ايت 

 (S/2014/872املتحدة األمةيكية )

م  الوظام الداخدي املؤنت، ماراأ احلالة  2يففعا لدمااة 
يف مجهوريتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة  رتتتكل رمستتتي يف 

اجملدتتتتس، ايفل اإلختتتتالل ابل وتتتتد املت دتتتتتق  جتتتتديفل أممتتتتال
ا نترتتتار يف مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة،    تتتدم

 يفمعد جدسة جملدس األم  

S/PV.7353  
 2014كانول األيفل/ايسمرب   22

جتتةت ن دهتتا مرتتايفرات غتت  رمسيتتة لدمجدتتس 
 كتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  15 كامتتتتتتتتتتتتتتتل ذيئتتتتتتتتتتتتتتتتت يف 

 2014ايسمرب 

 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  3رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتة متتتت  ممثدتتتتي  2015ايستتتتمرب 

األرال، يفمستتتت انيا، يفشتتتتيدي، يففةنستتتتا، 
يفليتوانيتا، يفمتتاليلاي، يفاملمدكتتة املتحتتدة، 
يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتدا، يفالتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 

 (S/2015/931األمةيكية )

م  الوظام الداخدي املؤنت، معد جدسة  2يففعا لدمااة 
جملدتتتتتس األمتتتتت  متتتتت  احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة كتتتتتوراي الرتتتتت  ية 

 الدميعةاقية

S/PV.7375  
 2015كانول األيفل/ايسمرب   10

 
 رمسية جملدس األم .  يةا يف اجلديفل م  الةسائل اليت أات مىل جدسة  )أ( 
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 اإلحاالت من األمني العام -ابء 
متتت  امليثتتتاق مدتتتى أل لامتتتني ال تتتام أل يو  ِّتتتت  99 تتو  املتتتااة  

جمدتتس األمتت  مىل أيتتة مستتالة يتتةى أهنتتا نتتد هتتتدا حفتتظ الستتدم يفاألمتت  
التتتتديفيل. يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، مل يسترتتتتهد األمتتتتني ال تتتتام 

 ،   صةاحة يف  ضموا. 99ابملااة 
ثتتتتتاق متتتتت  املي 99،   حتتتتتتدا املتتتتتااة 35يفمدتتتتتى غتتتتتةار املتتتتتااة  

الوسيدة اليت ميك  لامني ال ام أل يوجت هبا نظة جمدس األمت  مىل أيتة 
 مسالة ند هتدا حفظ السالم يفاألم  الديفليني. 

 2014آب/أغستتتتتتتت س  29مرتتتتتتتترتكة مؤرختتتتتتتتة  يفيف رستتتتتتتتالة 
موجهتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام، أحيدتتتتتتتتت مىل جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  يف يفنتتتتتتتتت 

نتتتدم رؤستتتاء ستتت اليول يفليتتترباي يفغيويتتتا  فاصتتتيل متتت  أتثتتتت   ،(10)ق حتتت
متتتةت فتتت يفس مي تتتو  يفقد تتتوا اختتتتاذ نتتتةار يتعتتتم   تتتدا   ايفليتتتة موستتتعة 

متتني ، أ دتت  األ2014أيدول/ستت تمرب  17لونتتف  فرتتي الفتت يفس. يفيف 
ال تتتتتام يف رستتتتتالة لتتتتتت مىل اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة يفاجملدتتتتتس أل  فرتتتتتي فتتتتت يفس 

 يفذتتو يرتتتكل“ جمتتةا أزمتتة يف جمتتتال الصتتحة ال امتتة”مل ي تتد  (11)مي تتو 
يفيف ذتتتتت ه “. هتديتتتتتدا خ تتتتت ا مدتتتتتى الستتتتتكال يف ال دتتتتتدال املتتتتتتاثةة  تتتتتت”

__________ 

 . S/2014/669انظة الوثيعة  (10) 
أُ دتتت  جمدتتتس األمتتت   تتتت أيف  يف التعةيتتتة الةا تتتع يفالثالثتتتني لامتتتني ال تتتام متتت   (11) 

 2014أاير/متتتتايو  15  ممديتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف كتتتتوت ايفتتتتوار، املتتتتؤر 
(S/2014/342 .) 

الةستالة، أ دت  األمتني ال تام أيعتتا اجلم يتة ال امتة يفاجملدتس  عتةاره منرتتاء 
متتم املتحتتدة يكتول اهلتتدف يفالغتتةت ا سترتا يجي الوحيتتد موهتتا   ثتة لا

 أيدتتتتول/ 18يفيف اليتتتتوم التتتتتايل،  .(12)ذتتتتو يفنتتتتف  فرتتتتي فتتتت يفس مي تتتتو 
يف مقتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتد  7268، معتتتتتتتتد اجملدتتتتتتتتس جدستتتتتتتتتت 2014ستتتتتتتت تمرب 
يف مقتتتار ال وتتتد  ، يفلدمتتتةة األيفىل “الستتتالم يفاألمتتت  يف أفةيعيتتتا”امل وتتتول 

يفيف ذتتتتتتتتتتت ه اجلدستتتتتتتتتتتة، اختتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتس العتتتتتتتتتتتةار “. مي تتتتتتتتتتتو ”الفةمتتتتتتتتتتتي 
 فرتي فت يفس مي تو  مدتى ن تاق ”، ال ي أكد أل (2014) 2177

 .(13)يركل هتديدا لدسالم يفاألم  الديفليني“ غ  مس وق يف أفةيعيا
 
 اإلحاالت من اجلمعية العامة  - جيم

( متت  امليثتتاق، 3) 11ةتتوز لدجم يتتة ال امتتة، مبوجتتب املتتااة  
أل  ستتتترتمي نظتتتتة جمدتتتتس األمتتتت  مىل األحتتتتوال التتتتيت اتمتتتتل أل   تتتتة ِّت 
الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني لدد تتتتة. يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، 

ت مت  ذت ا الع يتل مىل اجملدتس مبوجتب حتِّل اجلم ية ال امة أي حا  مل
                                                                  .(14)ذ ه املااة

__________ 

 (12) A/69/389-S/2014/679 . 
 ألف.-لالقالع مدى مليد م  امل دومات، انظة اجللء السا ع، العسم األيفل (13) 
لالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  امل دومتتتات، انظتتتة اجلتتتلء الةا تتتع، العستتتم األيفل،  (14) 

 “. ال النات مع اجلم ية ال امة”

  
 التحقيق يف املنازعات وتقصي احلقائق -اثنيا 

 34املااة  
جملدتتس األمتت  أل يفحتت  أي نتتلاع أيف أي مونتتف نتتد يتتؤاي  

مىل احتكاك ايفيل أيف ند يث  نلاما لكي يعةر ما مذا كال استمةار ذ ا 
ت لدد تتتتتتتتة حفتتتتتتتتظ الستتتتتتتتدم الوتتتتتتتتلاع أيف املونتتتتتتتتف متتتتتتتت  شتتتتتتتتانت أل ي تتتتتتتتة ِّ 

 الديفيل. يفاألم 
 

 مالحظة 
متتت  ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة مدتتتى أل جملدتتتس  34 تتتو  املتتتااة  

األم  أل يفحت  أي نتلاع أيف أي مونتف نتد يتؤاي مىل  تو  ة ايفيل أيف 
نتتتتد يثتتتت  نلامتتتتا . يف وتتتتاء  مدتتتتى ذلتتتتك، لدمجدتتتتس أل يعتتتتةر متتتتا مذا كتتتتال 

ت لدد تتتتة حفتتتتظ استتتتتمةار ذتتتت ا الوتتتتلاع أيف احلالتتتتة متتتت  شتتتتانت أل ي تتتتة  
األمتني ال تام أيف األجهتلة  34السالم يفاألمت  التديفليني. يف   وتع املتااة 

األخةى م  أااء مهام التحعيتق، يف  حتتد مت  صتالحية اجملدتس ال امتة 
يف م ةفة الونائع ذات الصدة أبي نلاع أيف حالة مت  ختالل ميفتاا   ثتة 

 لتعصي احلعائق أيف لدتحعيق.
يفيعتتتتدم العستتتتم الثتتتتام مةضتتتتا  مامتتتتا  ملمارستتتتات اجملدتتتتس فيمتتتتا  

متت  امليثتتاق، يفذتتو  34يت دتتق  تعصتتي احلعتتائق يفالتحعيتتق يففعتتا  لدمتتااة 
   ثتتتتات جمدتتتتس األمتتتت و  -متتتتوظم يف ثالثتتتتة أنستتتتام فةميتتتتة ذتتتتي: ألتتتتف 

 مهتتتتتتتام األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام املت دعتتتتتتتة ابلتحعيتتتتتتتق يف عصتتتتتتتي احلعتتتتتتتائقو  - ابء
 األم  مهام حتعيق. حا ت أخةى أنة فيها جمدس -جيم 

يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، أيففتتتد اجملدتتتس أر تتتع   ثتتتات  
هتدف، يف مجدة أمور، مىل التوصل مىل فهم نلامات أيف حا ت م يوتة 
يوظة فيها اجملدس يف عييمها مدى أرت الوانع، يفأيعا مىل  وفي  نةارا ت. 

  وجيتتتت يفأنتتتة اجملدتتتس أيعتتتا  مهتتتام التحعيتتتق املوكدتتتة مىل األمتتتني ال تتتام يف
انت اذتتتتت مىل احلتتتتا ت التتتتيت يتتتتةى أهنتتتتا نتتتتد هتتتتتدا صتتتتول الستتتتدم يفاألمتتتت  

https://undocs.org/ar/S/2014/669
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الديفليني يفرحب هبا. يفمدتى يفجتت اخلصتوص، قدتب اجملدتس مىل األمتني 
ال ام )أ( منراء جلوة حتعيق ايفلية لدتحعيق يف ما يتم اإل الغ موت مت  
 انتهاكات لدعانول الديفيل اإلنسام يفالعانول الديفيل حلعوق اإلنسال يف

، 2013كتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتاية   1مجهوريتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتت ى موتتتتتتتتت  
 يستتت  منرتتتاء جلوتتتة التحعيتتتق الديفليتتتة يف متتتايل، يف )أ( منرتتتاء  )ب( يف

آليتتتة حتعيتتتتق مرتتترتكة  تتتتني موظمتتتة حظتتتتة األستتتدحة الكيميائيتتتتة يفاألمتتتتم 
املتحدة لتحديد ذوية املسؤيفلني م  استددام األسدحة الكيميائيتة يف 

سورية. يفأنة  اجملدس التحعيعتات التيت أجةهتتا أجهتلة اجلمهورية ال ة ية ال
أختتةى متتت  غتتت  األمتتني ال تتتام، مثتتتل جمدتتس حعتتتوق اإلنستتتال، يفامتمتتتد 

 مديها  ركل متلايد لدى نظةه يف املسائل امل ةيفضة مديت
 

 بعثات جملس األمن -ألف 
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، أيففد جمدس األم  أر ع   ثات  

 تتتتتالف متتتت  مجيتتتتع أمعتتتتاء اجملدتتتتس اخلمستتتتة مرتتتتة مىل متتتتايلو يفأيفريفاب 

) دجيكتتتا يفذولوتتتدا( يفأفةيعيتتتا )جوتتتوب الستتتواال يفالصتتتومال(و يفذتتتاييتو 
)مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يفمثيو يتتا يف وريفنتتدي(. يفمل  كتت  أي  يفأفةيعيتتا

م    ثات جمدس األم  ختالل الفترتة نيتد ا ستت ةات مكدفتة صتةاحة 
مبهام حتعيق. يفيف م ظم احلا ت، لدتت اختصاصتات ال  ثتات مهتام 
مثتتتل  كتتتةار أتكيتتتد امتتتم اجملدتتتس حلكومتتتات ال دتتتدال التتتيت  تتتت زايرهتتتتا 

أيف  عيتتتيم  وفيتتت  نتتتةارات جمدتتتس األمتتت   اإلمتتتةاب متتت  ذلتتتك التتتدممو أيف
ذات الصتتتتتتدةو أيف  عيتتتتتتيم   تتتتتتور احلالتتتتتتة مدتتتتتتى أرت الوانتتتتتتعو أيف امتتتتتتم 
يفاستت ةات يف عيتتيم األايفار يفالتتو ايت املوكدتتة مىل   ثتتات حفتتظ الستتالم 
يفال  ثات السياسية ذات الصدة. يفلالقتالع مدتى مليتد مت  امل دومتات 

، 2015 يف 2014متتت    ثتتتات جمدتتتس األمتتت  املوفتتتدة ختتتالل متتتامي 
 .2يف ذلك مدهتا يف ركيدها يفالواثئق ذات الصدة، انظة اجلديفل  مبا

 
 2اجلديفل 

 2015-2014بعثات جملس األمن، 

 التعةية ا ختصاصات التركيل املعصد دةامل
حمعتتتتتتة اجلدستتتتتتة 

 ال ود يفاترخيها
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/ 1-3       

 2014فرباية 
الةيفستتتتتي، يفاألرجوتتتتتتني، يفاألرال، يفأستتتتترتاليا، يف رتتتتتاا، ا حتتتتتتاا  مايل

)شتتتةيك يف نيتتتااة ال  ثتتتة( يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفريفانتتتدا، يفشتتتيدي، 
يفالصتتتتتتني، يففةنستتتتتتا )شتتتتتتةيك يف نيتتتتتتااة ال  ثتتتتتتة(، يفلكستتتتتتمربغ، 
يفليتوانيتتتتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتدة لربي انيتتتتتتتتا ال ظمتتتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتتتدا 

 الرمالية، يفنيج اي، يفالو ايت املتحدة األمةيكية

S/2014/72  
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول   30

يوتتتتتتتتتتاية  الثتتتتتتتتتتام/
2014 

S/2014/173  
 آذار/ 11

 2014مارس 

S/PV.7120  
 شتتتتتتتتتتتتتتتت اط/ 26

 2014فرباية 

  ثتة جمدتس 
 األم 

 آب/ 8-14
 2014 أغس س

أيفريفاب ) دجيكا، 
ذولوتتدا( يفأفةيعيتتا 
)جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال، 

 الصومال(

ا حتتاا الةيفستي، يفاألرجوتتتني، يفاألرال، يفأسترتاليا )شتةيك يف نيتتااة 
يفمجهوريتتة كتتوراي، يفريفانتتدا )شتتةيك يف ال  ثتتة مىل  دجيكتتا(، يف رتتاا، 

نيتتتتتااة ال  ثتتتتتة مىل جوتتتتتوب الستتتتتواال(، يفشتتتتتيدي )شتتتتتةيك يف نيتتتتتااة 
ال  ثتتتتتة مىل ذولوتتتتتدا(، يفالصتتتتتني، يففةنستتتتتا، يفلكستتتتتمربغ )شتتتتتةيك يف 
نيتتتااة ال  ثتتتة مىل الصتتتومال(، يفليتوانيتتتا، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة )شتتتةيك 
اي يف نيتتتتتتااة ال  ثتتتتتتة مىل  دجيكتتتتتتا يفال  ثتتتتتتة مىل الصتتتتتتومال(، يفنيجتتتتتت  

)شتتتتتتتةيك يف نيتتتتتتتااة ال  ثتتتتتتتة مىل الصتتتتتتتومال(، يفالتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتدة 
 األمةيكية )شةيك يف نيااة ال  ثة مىل جووب السواال(

S/2014/579  
 آب/ 8

أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س 
2014 

  S/PV.7245   يتوافة  عةية
 آب/ 19

أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س 
2014 

  ثتة جمدتس 
 األم 

كتتتتتتتتتتتتانول   23-25
الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاية 

2015 

يفمستت انيا، يفأنغتو ، يف رتاا، يفشتتيدي ا حتتاا الةيفستي، يفاألرال،  ذاييت
)شتتتتتتتتةيك يف نيتتتتتتتتااة ال  ثتتتتتتتتة(، يفالصتتتتتتتتني، يففةنستتتتتتتتا، يففوتتتتتتتتليفيال 

ال وليفاريتتتتتتتتتة(، يفليتوانيتتتتتتتتتا، يفمتتتتتتتتتاليلاي، يفاملمدكتتتتتتتتتة  -)مجهوريتتتتتتتتتة 
املتحتتدة، يفنيجتت اي، يفنيوزيدوتتدا، يفالتتو ايت املتحتتدة األمةيكيتتة 

 )شةيك يف نيااة ال  ثة(.

S/2015/40  
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول   19

الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاية 
2015 

  S/PV.7372   يتوافة  عةية
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول   29

الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاية 
2015 

  ثتة جمدتس 
 األم 

 آذار/ 9-13
 2015مارس 

أفةيعيتا )مجهوريتتة 
أفةيعيا الوس ى، 
مثيو يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 

  وريفندي(

ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفاألرال، يفمستتت انيا، يفأنغتتتو  )شتتتةيك يف نيتتتااة 
يففةنسا ))شتةيك ال  ثة(، يف وريفندي، يف راا، يفشيدي، يفالصني، 

ال وليفاريتتتة(، يفليتوانيتتتا،  -يف نيتتتااة ال  ثتتتة(، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة 
يفمتاليلاي، يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتا ال ظمتتى يفأيةلوتتدا الرتتمالية، 
يفنيجتت اي، يفنيوزيدوتتدا، يفالتتو ايت املتحتتدة األمةيكيتتة )شتتةيك يف 

 نيااة ال  ثة مىل  وريفندي فعط(.

S/2015/162  
آذار/متتتتتتتتتارس  5

2015 

S/2015/503  
 حليتتتتتتتتتتةال/ 30

 2015يونيت 

S/PV.7407  
 آذار/ 18

 2015مارس 

  ثتة جمدتس 
 األم 
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https://undocs.org/ar/S/2015/162
https://undocs.org/ar/S/2015/162
https://undocs.org/ar/S/2015/503
https://undocs.org/ar/S/2015/503
https://undocs.org/ar/S/PV.7407
https://undocs.org/ar/S/PV.7407
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يفُمعتتتتتدت موانرتتتتتات  رتتتتتال ميفتتتتتاا   ثتتتتتات اجملدتتتتتس ختتتتتتالل  
املوانرتتتتتتتني املفتتتتتتتوحتني املت دعتتتتتتتني أبستتتتتتاليب ممتتتتتتل اجملدتتتتتتس يف مقتتتتتتار 

يفمدتتتتى (“. S/2006/507 وفيتتت  متتت كةة رئتتتتيس جمدتتتس األمتتت  )”ال وتتتد 
  رتةي  األيفل/ 23، يف 7285استئواف اجلدستة يفجت التحديد، مود 

، رح تتتت ممثدتتتة ذولوتتتدا، التتتيت  كدمتتتت ابستتتم  دجيكتتتا 2014أكتتتتو ة 
أيعتتا، ابلت تتايفل  تتني اجملدتتس يفاحملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة،   ستتيما زايرة 

، يفنالتتتتتتت مل متا  تتتتتتة 2014اجملدتتتتتتس مىل احملكمتتتتتتة يف آب/أغستتتتتت س 
، 7539يفيف اجلدستتة  .(15)اجملدتتس الورتت ة لتوفيتت  نةارا تتت أمتتة أساستتي

، أمتتتةب ممثتتتل فةنستتتا، 2015 رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة  20امل عتتتواة يف 
متحتتداث ابستتم أملانيتتا أيعتتا، متت  أتييتتده إلجتتةاء مليتتد متت  ا  صتتا ت 
 تتتتتني اجملدتتتتتس يفاحملكمتتتتتة متتتتت  قةيتتتتتق   تتتتتاال التتتتتلايرات يفحتستتتتتني   تتتتتاال 

 يفأمةب ممثل سويسةا، ال ي  كدم ابلويا ة م  جممومتة .(16)امل دومات
املستتاءلة يفا  ستتاق يفالرتتفافية، متت  ار ياحتتت لد ةيعتتة التتيت مت هبتتا متتؤخةا 
 ة يتتتب   ثتتتات اجملدتتتس اللائتتتةة، حيتتتث يرتتتارك يف نيتتتااة ال  ثتتتة  َدتتتدال 

يفنالتتتتتت ممثدتتتتتة ليتوانيتتتتتا منتتتتتت يو غتتتتتي  رتتتتتجيع  .(17)معتتتتتوال يف اجملدتتتتتس
 .(18)اللايرات اليت يعوم هبا رؤساء اهليئات الفةمية لد ددال امل وية

 
 مهام األمني العام املتعلقة ابلتحقيق وتقصي احلقائق -ابء 

ختتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، أنتتتة جمدتتتس األمتتت  يف نةارا تتتت  
 عصتتتتي احلعتتتتائق يف ثتتتتال  مهتتتتام األمتتتتني ال تتتتام املت دعتتتتة ابلتحعيتتتتق أيف 

 يتتتال األحكتتتام ذات الصتتتدة متتت   دتتتك  3مواستتت ات. يفيتتتةا يف اجلتتتديفل 
 العةارات.
،  رتتال احلالتتة يف مجهوريتتة (2013) 2127يفممتتال ابلعتتةار  

أفةيعيتتتتتتتا الوستتتتتتت ى، أ دتتتتتتت  األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام اجملدتتتتتتتس، يف رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
، أبل الرت ي تتتات جاريتتتة إلنرتتتاء جلوتتتة 2014كتتتانول الثام/يوتتتاية  20

يفيل اإلنستتتتتام يفالعتتتتتانول التتتتتديفيل لدتحعيتتتتتق يف انتهاكتتتتتات العتتتتتانول التتتتتد
كتانول   1حلعوق اإلنسال امل د  موها يف مجهورية أفةيعيا الوست ى موت  

، رحتتتب (2014) 2134يفمبعتعتتتى العتتتةار  .(19)2013الثام/يوتتتاية 
ام/يوتتتتتاية كتتتتتانول الث  22اجملدتتتتتس  ترتتتتتكيل جلوتتتتتة التحعيتتتتتق الديفليتتتتتة يف 

__________ 

 (15) S/PV.7285 (Resumption 1) 10، الصفحة . 
 (16) S/PV.7539 24، الصفحة . 
 . 29املةجع نفست، الصفحة  (17) 
 . 14املةجع نفست، الصفحة  (18) 
 (19) S/2014/43 . 

 .(20)، يفأذتتتتتاب جبميتتتتتتع األقتتتتتةاف الت تتتتتتايفل متتتتتع ذتتتتتت ه الدجوتتتتتتة2014
، شتتدا اجملدتتس مدتتى اممتتت ل متتل (2014) 2149يفمبعتعتتى العتتةار 

الدجوتتة، يفنتتةر أل  عتتوم   ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتداة األ  تتاا 
ر يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، التتيت أنرتتئت مبوجتتب لتحعيتتق ا ستتتعةا

 حليتةال/ 26يفيف رسالة مؤرخة  .(21)ذلك العةار،  تعدمي الدمم لدجوة
، أحال األمني ال ام مىل اجملدس التعةية األيفيل اليت أمد ت 2014يونيت 

يفراا مدتتى ذلتتك، أمتتةب  .(22)الدجوتتة مدتتى الوحتتو التت ي قد تتت اجملدتتس
 ،(23)، متت    د تتت مىل التعةيتتتة الوهتتائي لدجوتتتةاجملدتتس، يف  يتتال لةئيستتتت

موجهتة  2014كتانول األيفل/ايستمرب   19ال ي أحيل  ةسالة مؤرخة 
 2196يفمبعتعتى العتةار  .(24)م  األمني ال ام مىل رئيس جمدس األمت 

الوهتتتتتتائي لدجوتتتتتتة، املتتتتتتؤر  ، أحتتتتتتاط اجملدتتتتتتس مدمتتتتتتا ابلتعةيتتتتتتة (2015)
يفيف يفنتتتتتت  حتتتتتق، أحتتتتتاط  .(25)2014كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب  22

اجملدتتس مدمتتا متتع العدتتق ابلوتتتائ  التتيت  وصتتدت مليهتتا الدجوتتة، يفنتتةر أل 
 رتتمل يف يتتة ال  ثتتة املتكامدتتة  عتتدمي التتدمم يف  وفيتت  التوصتتيات ذات 

 .(26)الصدة اليت ندمتها الدجوة
يففيما يت دتق ابحلالتة يف متايل، قدتب اجملدتس مىل األمتني ال تام،  
، أل ييسة منراء جلوة التحعيق الديفلية مدى (2014) 2164يف العةار 

 حليتتتتتتةال/ 18الوحتتتتتو املتتتتتتتوخى يف ا فتتتتتتاق يفاغتتتتتاايفغو امل تتتتتتدئي املتتتتتتربم يف 
أاير/متتتتتتايو  23يفا فتتتتتتاق يفنتتتتتتف مقتتتتتتالق الوتتتتتتار املتتتتتتربم يف  2013 يونيتتتتتتت

، أل  رتمل (2015) 2227. يفنةر اجملدس، مبوجب نتةاره (27)2014
يف ية   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيتق ا ستتعةار يف 
مايل امم  وفي  ا فاق السالم يفاملصاحلة يف مايل، يف  ستيما منرتاء جلوتة 

 .(28)حتعيق ايفلية، ابلترايفر مع األقةاف
__________ 

 . 19، الفعةة (2014) 2134العةار  (20) 
، الفعتتتتتتتتتتتتتتةة احلاايتتتتتتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتتتتتةة متتتتتتتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتتتتتتة (2014) 2149العتتتتتتتتتتتتتتةار  (21) 

   م  املو وق.‘ 3’)ه(  30 يفالفعةة
 (22) S/2014/373 . 
 (23) S/PRST/2014/28 .الفعةة الثانية يفال رةيفل ، 
 (24) S/2014/928 . 
 ، الفعةة ال اشةة م  الدي اجة. (2015) 2196العةار  (25) 
 ‘3’)ه(  32، الفعتةة ال اشتةة مت  الدي اجتة يفالفعتةة (2015) 2217العةار  (26) 

 م  املو وق م  املو وق. 
 .2، الفعةة (2014) 2164العةار  (27) 
 ‘.3’)ب(  14، الفعةة (2015) 2227العةار  (28) 

https://undocs.org/ar/S/2006/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
https://undocs.org/ar/S/2014/43
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/373
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/2014/928
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
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يفاستوااا مىل الوتائ  التيت  وصتدت مليهتا   ثتة  عصتي احلعتائق  
التا  تتة ملوظمتتة حظتتة األستتدحة الكيميائيتتة خبصتتوص استتتددام أستتدحة  
كيميائيتتتة يف اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية يفالتتتيت مفااذتتتا أل الكدتتتور نتتتد 

قدتتب  ،(29)يفموهجيتتة كستتالح يف ذتت ا ال دتتداستتتددم  صتتورة متكتتةرة 
اجملدتتس مىل األمتتني ال تتام أل يعتتدم، ابلتوستتتيق متتع املتتدية ال تتام ملوظمتتتة 
حظة األسدحة الكيميائية،  وصيات  رال منراء آليتة حتعيتق مرترتكة 

__________ 

 . S/2015/138انظة الوثيعة  (29) 

 تتني موظمتتة حظتتة األستتدحة الكيميائيتتة يفاألمتتم املتحتتدة لتحديتتد ذويتتة 
احلكومات العال ة يف استددام األفةاا أيف الكيا ت أيف اجلمامات أيف 

املتتتتواا الكيميائيتتتتة كاستتتتدحة يف اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية، يفأل يعتتتتدم 
 عةيتتةا متت  التعتتدم احملتتةز مىل اجملدتتس امت تتارا متت  اتريتتك  دايتتة ممديتتات 

مليتتتتتدا متتتتت   1 يف تتتتتوفة احلالتتتتتة .(30)يومتتتتتا   تتتتتد ذلتتتتتك 30اإليتتتتتة يفكتتتتتل 
 ة التحعيق املررتكة. التفاصيل  رال املوانرات املت دعة إبنراء آلي

__________ 

 . 10يف  5عةاتل ، الف(2015) 2235العةار  (30) 
 

 3اجلديفل 
 2015-2014القرارات ذات الصلة أبنشطة األمني العام املتعلقة ابلتحقيق و/أو تقصي احلقائق، 

 احلكم العةار يفاترخيت
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

 (2014) 2134العةار 
 2014كانول الثام/يواية   28

، م  أجل التحعيق فورا يف  عتارية 2014كانول الثام/يواية   22 تركيل جلوة التحعيق الديفلية يف  يةحب
كتتتات حعتتتوق اإلنستتتال التتتيت انتهاكتتتات العتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل يفالعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال يفانتها 

، يفيهيتتتب جبميتتتع 2013كتتتانول الثام/يوتتتاية   1ار ك هتتتا يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى مجيتتتع األقتتتةاف موتتت  
األقةاف الت ايفل مع ذ ه الدجوة، يفيرجع مكتب األمم املتحدة املتكامل مدى الت ايفل، حسب ا نتعاء، 

 (19لديفلية )الفعةة مع اخل   املستعل جملدس حعوق اإلنسال يفجلوة التحعيق ا
 (2014) 2149العةار 
 2014نيسال/أ ةيل  10

مدى احلاجة املاس ة يفالعةيفرة املدح ة إلهناء حالة اإلفالت مت  ال عتاب يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى  مذ يؤكد
يف عتتتدمي متتتة ك  انتهاكتتتات العتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل يفانتهاكتتتات يفجتتتتايفزات حعتتتوق اإلنستتتال مىل ال دالتتتة، 

خل   املستتعل امل تي حبعتوق يردا مدى ضةيفرة   ليل آليات املساءلة الوقوية، يفمذ يؤكد اممت ألممال ا يفمذ
 اإلنسال يف مجهورية أفةيعيا الوس ى يفأممال جلوة التحعيق الديفلية )الفعةة احلااية مرةة م  الدي اجة(

 ... يعةر أل  ةكل يف ية   ثة حتعيق ا ستعةار يف ال داية مدى املهام التالية ذات األيفلوية: 
... 

 ‘(3’)ه(  30أفةيعيا الوس ى يف وفي   وصياهتا )الفعةة امم جلوة التحعيق الديفلية  رال مجهورية 
S/PRST/2014/28  

 2014كانول األيفل/ايسمرب   18
ة يت دتتتع اجملدتتتس مىل  دعتتتي التعةيتتتة الوهتتتائي لدجوتتتة التحعيتتتق الديفليتتتة  رتتتال مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى املورتتتا

 )الفعةة الثانية يفال رةيفل(. (2013) 2127مبوجب العةار 
 (2015) 2196العةار 
 2015كانول الثام/يواية   22

 كتتتانول األيفل/  22مدمتتتا ابلتعةيتتتة الوهتتتائي لدجوتتتة التحعيتتتق الديفليتتتة التا  تتتة لامتتتم املتحتتتدة املتتتؤر   مذ اتتتيط
 )الفعةة ال اشةة م  الدي اجة( 2014ايسمرب 

 (2015) 2217العةار 
 2015نيسال/أ ةيل  28

 2127 تعدمي  عةية جلوة التحعيق الديفلية  رال مجهورية أفةيعيا الوست ى املورتاة مبوجتب العتةار  مذ يةحب
مع العدق ما جاء فيتت مت  نتتائ   فيتد أبل أقتةاف الوتلاع الةئيستية، مبتا فيهتا حتتالف  يفمذ يالحظ، (2013)

، يفمواصتتتة العتتتوات املستتتدحة ألفةيعيتتتا الوستتت ى التتتيت   ايفنتتتت متتتع “أنتتتيت اب كتتتا”يديرتتتيا ستتتيديكا ستتتا عا يفم
اجلمامات املسدحة، ار ك ت انتهاكات لدعانول اإلنسام الديفيل يفانتهاكات يفجتايفزات حلعوق اإلنسال مو  

 ال ةنتي ند  ةنى مىل جةائم حةب يفجةائم ضد اإلنسانية، مبتا يف ذلتك الت هت  2013كانول الثام/يواية   1
 )الفعةة ال اشةة م  الدي اجة(“ أنيت اب كا”م  جانب مواصة ميديريا 

https://undocs.org/ar/S/2015/138
https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
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 احلكم العةار يفاترخيت
 ... يعةر أل  رمل يف ية   ثة حتعيق ا ستعةار املهام امل اشةة ذات األيفلوية التالية:   

... 
 ‘(3’)ه( 32امم  وفي  التوصيات ذات الصدة لدجوة التحعيق الديفلية  رال مجهورية أفةيعيا الوس ى )الفعةة 

  احلالة يف مايل
 (2014) 2164العةار 
 2014حليةال/يونيت  25

لونتتتف مقتتتالق الوتتتار مدتتتى احرتامتتتت ابلكامتتتل  2014أاير/متتتايو  23ابألقتتتةاف املون ِّ تتتة مدتتتى ا فتتتاق  يهيتتتب
يف وفيتت  أحكامتتت مدتتى الفتتور، مبتتا يف ذلتتك مقتتالق ستتةاح الستتجواء يفمنرتتاء جلوتتة حتعيتتق ايفليتتة، يفمدتتى اختتتاذ 

، يفي دب مىل األمني ال ام أل ةةي مرتايفرات متع األقتةاف مت  أجتل اخل وات اليت  دمم املصاحلة الوقوية
 (2 يس  منراء ذ ه الدجوة )الفعةة 

 (2015) 2227العةار 
 2015حليةال/يونيت  29

 أل  ع دع   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مايل ابملهام التالية: يعةر
 امم  وفي  ا فاق السالم يفاملصاحلة يف مايل )ب(

امتتم  وفيتت   تتدا   املصتتاحلة يفال دالتتة املوصتتوص مديهتتا يف ا  فتتاق، خباصتتة يف اجلتتلء اخلتتامس موتتت،  ‘3’
 ‘(3’)ب(  14سيما منراء جلوة حتعيق ايفلية، ابلترايفر مع األقةاف )الفعةة  يف 

  احلالة يف الشرق األوسط
 (2015) 2235العةار 

 2015آب/أغس س  7
مىل األمني ال ام لامم املتحتدة، ابلت تايفل متع املتدية ال تام ملوظمتة حظتة األستدحة الكيميائيتة، أل يعتدم  ي دب

يومتتا متت  اتريتتتك اختتتاذ ذتتت ا العتتةار،  وصتتتيات،  20مىل جمدتتس األمتت   غتتتةت احلصتتول مدتتتى مذنتتت، يف غعتتتول 
ة األستتتتدحة  رتتتتمل مواصتتتتة اختصاصتتتتات،  رتتتتال منرتتتتاء يفمممتتتتال آليتتتتة لدتحعيتتتتق مرتتتترتكة  تتتتني موظمتتتتة حظتتتت

الكيميائيتتتتة يفاألمتتتتتم املتحتتتتدة،  تتتتتتوىل مىل أنصتتتتتى حتتتتد ممكتتتتت  حتديتتتتتد األشتتتتداص أيف الكيتتتتتا ت أيف اجلمامتتتتتات 
احلكومتتات التتيت نامتتت ابستتتددام املتتواا الكيميائيتتة، مبتتا فيهتتا الكدتتور أيف أي متتااة كيميائيتتة ستتامة أختتةى،   أيف

ستتتددام أيف رمايتتت أيف شتتاركت فيتتت مدتتى كاستدحة يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستورية أيف التتيت  ولتتت  وظتيم ذلتتك ا 
فو آخة، حيثما  ُعة ِّر   ثة  عصي احلعائق التا  ة ملوظمة حظة األستدحة الكيميائيتة أيف  كتول نتةرت أل املتواا 
الكيميائية، مبا فيها الكدور أيف أي مااة كيميائية سامة أخةى، ند استددمت أيف اتمل أل  كول استددمت  

اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفي تتةب متت  امتلامتتت ا ستتتجا ة لتدتتك التوصتتيات، كاستتدحة يف حتتاا    يوتتت يف 
 (5يف ذلك مواصة ا ختصاصات، يف غعول مخسة أايم م  اتريك َ سدخمِّها )الفعةة  مبا

أل يعوم األمني ال ام  توسيق مع املتدية ال تام ملوظمتة حظتة األستدحة الكيميائيتة،   تد أل  ذل  ك لك ي دب 
إبنراء آلية التحعيق املررتكة يفايفل م  اء، ابختاذ اخل وات يفالتدا   يفالرت ي ات العةيفرية لإلسةاع  جمدس األم 

إبنراء آلية التحعيق املررتكة يفشةيفمها يف ملايفلة مهامها  ركل كامل، مبا يف ذلك استعدام موظفني حموكتني 
صتتات املوضتتومة، يفيرتت  مىل ضتتةيفرة ميتتالء يتحدتتول ابلولاذتتة يفيتمت تتول ابملهتتارات يفاخلتتربة الالزمتتة يففعتتا لالختصا

 (6ا مت ار الواجب ألاية استعدام أيفلئك املوظفني مدى أساس أيفسع ن اق جغةايف ممك  )الفعةة 
انتعى مت  اجلمهوريتة ال ة يتة الستورية يفمت  مجيتع األقتةاف  (2013) 2118مىل أل اجملدس يف نةاره  ير  

يف ستتوراي أل  ت تتايفل   تتايف  كتتامال متتع موظمتتة حظتتة األستتدحة الكيميائيتتة يفاألمتتم املتحتتدة، يفيؤكتتد أل ذلتتك 
يرتمل يفاجتب الت تتايفل متع املتتدية ال تام ملوظمتة حظتتة األستدحة الكيميائيتتة يف  ثتة  عصتي احلعتتائق التا  تة هلتتا 

م لامم املتحدة يفآلية التحعيق املررتكة، يفأل ذلك الت ايفل يرمل ممكانية الوصول التام مىل يفمع األمني ال ا
مجيتتع املوانتتع يفا  صتتال جبميتتع األشتتداص يفا قتتالع مدتتى مجيتتع املتتواا يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، التتيت 

متت  األستت اب متتا امتتل مدتتى    تربذتتا آليتتة التحعيتتق املرتترتكة مهمتتة يف حتعيعهتتا يفحيثمتتا  ُعتتة ِّر اإليتتة أل مثتتة
ا متعتتاا  وجتتوا متتربرات لدعيتتام  تت لك، استتتوااا مىل  عييمهتتا لدونتتائع يفالظتتةيفف التتيت انتهتتت مىل مدمهتتا يف 

https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)


النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق - السادساجلزء   
 

 

245 17-03714 

 

 احلكم العةار يفاترخيت
ذلتتتتك الونتتتتت، مبتتتتا يف ذلتتتتك يف املوتتتتاقق التتتتيت  تتتتدخل ضتتتتم  األراضتتتتي الستتتتورية يفلكتتتت   عتتتتع ختتتتارأ ستتتتي ةة   

درة آلية التحعيق املررتكة مدى حبث امل دومتات اجلمهورية ال ة ية السورية، يفأل ذلك الت ايفل يرمل أيعا ن
يفاألالة اإلضافية اليت مل حتصل مديها   ثة  عصي احلعائق أيف اليت مل  عم إبمدااذا يفلك  هلا صدة  و ية آلية 

 (7)الفعةة  5التحعيق املررتكة مدى الوحو امل ني يف الفعةة 
ق مع املدية ال ام ملوظمة حظة األسدحة الكيميائية، مىل األمني ال ام لامم املتحدة أل يعدم،  توسي ي دب 

 عةيةا مىل جمدس األم  يف األمم املتحدة يفأل ي د  اجملدس التوفي ي ملوظمة حظة األسدحة الكيميائية امت ارا 
يومتا   تد ذلتك، مت  التعتدم  30م  اتريك شةيفع آلية التحعيتق املرترتكة يف ملايفلتة ممدياهتتا الكامدتة، يفكتل 

 (10فعةة احملةز )ال
يوما م  اتريتك شتةيفمها يف ملايفلتة  90م  آلية التحعيق املررتكة أل  وجل  عةيةذا األيفل يف غعول  ي دب 

ممدياهتتتتتا الكامدتتتتة،  وتتتتاء مدتتتتى اإلشتتتت ار الصتتتتاار متتتت  األمتتتتني ال تتتتام، يفأل  وجتتتتل التعتتتتارية الالحعتتتتة حستتتتب 
يتة، أيف التعتارية، مىل جمدتس األمت  يف ا نتعاء   د ذلك، يفي دب م  آلية التحعيتق املرترتكة أل  عتدم التعة 

 (11األمم املتحدة يفأل   د  اجملدس التوفي ي ملوظمة حظة األسدحة الكيميائية )الفعةة 
م  آليتة التحعيتق املرترتكة أل حتتتفظ أبي أالتة مدتى حتا ت ا ستتددام احملتمتل لاستدحة الكيميائيتة  ي دب 

يف اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية غتتتَ  احلتتتا ت التتتيت  عتتتةر فيهتتتا   ثتتتة  عصتتتي احلعتتتائق أيف  كتتتول نتتتةرت أل املتتتواا 
مت أيف اتمل أل  كول استددمت  الكيميائية، مبا فيها الكدور أيف أي مااة كيميائية سامة أخةى، ند استدد

كاستتدحة يف حتتاا    يوتتت يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفأل حتيتتل  دتتك األالتتة مىل   ثتتة  عصتتي احلعتتائق متت  
 ( 12قةيق املدية ال ام ملوظمة حظة األسدحة الكيميائية يفمىل األمني ال ام يف أنةب يفنت ممك  )الفعةة 

   
 مبهمتني ال ام األمني اض دع، ابلتعةية املرمولة الفرتة خالل 
 ابحلالة يت دق فيما اجملدس قدب مدى  واء، ابلتحعيق مت دعتني أخةيني

  صتتتتتفتت، مستتتتتةائيل يفجوتتتتتوب غتتتتتلة ن تتتتتاع يف الوتتتتتلاع يف رتتتتتال، ليتتتتترباي يف
 . لدموظمة األيفل اإلااري املسؤيفل

، أ دتت  رئتتيس جمدتتس 2014 وز/يوليتتت  16مؤرختتة يفيف رستتالة  
األمتتت  األمتتتني ال تتتام أبل اجملدتتتس نتتتد أكمتتتل است ةاضتتتت لدتتتتدا   املت دعتتتة 
 وظام اجللاءات يف ليرباي، يفأبنت، نتيجتة لت لك، ي دتب مىل األمتني ال تام 

 رتتةي   1ميفتتاا   ثتتة  عيتتيم مىل ال دتتد، يف عتتدمي  عةيتتة مىل اجملدتتس، حبدتتول 
، مما أحةز ت ليرباي م   عدم فتو الوفتاء ابلرتةيفط 2014األيفل/أكتو ة 

متتتتت  أجتتتتتل مهنتتتتتاء  دتتتتتك  (2003) 1521املوصتتتتتوص مديهتتتتتا يف العتتتتتةار 
التتتتدا  ، يف عتتتدمي  وصتتتيات  رتتتال املستتتامدة املعدمتتتة متتت  األمتتتم املتحتتتدة 

. يفراا مدتتى ذلتتك، (31)ستتامدات التعويتتة مىل حكومتتة لي تتتةاييفغ ذتتا متت  امل
،  عةيتتة 2014أيدول/ستت تمرب  29نتتدم األمتتني ال تتام، يف رستتالة مؤرختتة 

 .(32)  ثة امل وية  وظام اجللاءات املفةيفضة مدى ليرباي
__________ 

 (31) S/2014/504 . 
 (32) S/2014/707 . 

 ابسم أيعا )يُ ةف مسةائيل يفجووب غلة ن اع يف نلاع يفأثواء 
 / توز 8 مت  الفرتة يف احلواا  م  مدا يفنع، الصامد( اجلةف ممدية
 األمتتتتتتتتم متتتتتتتتوظفي آاثره قالتتتتتتتتت 2014 أغستتتتتتتت س/آب 26 يف يوليتتتتتتتتت
 املستؤيفل  صفتت، ال ام األمني نةر يفل لك. يفممدياهتا يفم انيها املتحدة
 املتحتدة األمتم ملعتة ات تع حتعيتق جمدتس منراء، لدموظمة األيفل اإلااري
  وفيتتتتات  ستتتت  ت التتتتيت احلتتتتواا   دتتتتك متتتت  10 يف يفالتحعيتتتتق لدوظتتتتة

، امل تام هبت ه أضةارا أحلعت أيف املتحدة األمم م ام ااخل مصاابت أيف
 جمدتتتس يفمعتتتد. امل تتتام  دتتتك يف أستتتدحة يفجتتتوا متتت  فيهتتتا أ دتتت  التتتيت أيف

  تتتلايرة يفنتتتام 2014 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  10 يف اجتمامتتتا التحعيتتتق
 كتتتتتتانول 13 مىل نتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتام  رتتتتتتةي  26 متتتتتت  الفتتتتتترتة يف ميدانيتتتتتتة
 فربايتتتتتة/شتتتتت اط 5 يف ال تتتتتام األمتتتتتني مىل  عةيتتتتتةه يفنتتتتتدم، ايستتتتتمرب/األيفل

 األمتتني أحتتال، 2015 أ ةيتتل/نيستتال 27 مؤرختتة رستتالة يفيف. 2015
، ال امتتتتة األمانتتتتة أمد تتتت التتتت ي لدتعةيتتتة متتتتوجلا األمتتت  جمدتتتتس مىل ال تتتام

 التحعيتتتتق جمدتتتتس مليهتتتتا  وصتتتتل التتتتيت الةئيستتتتية لدوتتتتتائ  متتتتوجلا يتعتتتتم 
 .(33)ابلكامل يف وصيا ت

 
__________ 

 (33) S/2015/286 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/2014/504
https://undocs.org/ar/S/2014/707
https://undocs.org/ar/S/2015/286
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 1 احلالة 
 األوسط الشرق يف احلالة 
 7401 جدستتتت يف اجملدتتس اختتت ، 2015 متتارس/آذار 6 يف 

 التا  تتتة احلعتتتائق  عصتتتي   ثتتتة  عتتتارية  رتتتال (2015) 2209 العتتتةار
 متتت  الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة يف الكيميائيتتتة األستتتدحة حظتتتة ملوظمتتتة

. الستتتتورية ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتة يف كيميتتتتائي كستتتالح الكدتتتتور استتتتددام
تتت   التصتتتويت متتت  يفاحتتتد معتتتو يفامتوتتتاع صتتتوات 14 يتتتةأبغد  العتتتةار يفاختخ

 مجهوريتتة ممثتتل أيفضتتح، التصتتويت يف  تتد. ال وليفاريتتة( فوتتليفيال )مجهوريتتة
 اكتتتتم العتتتتةار ألل التصتتتتويت متتتت  امتوتتتتع  دتتتتده أل ال وليفاريتتتتة فوتتتتليفيال
 األستتتتتدحة حظتتتتتة موظمتتتتتة جتةيهتتتتتا التتتتتيت التحعيتتتتتق ممديتتتتتة مدتتتتتى مستتتتت عا

. نةار اختاذ ن ل التحعيق مهناء العةيفري م  يةى منت يفنال. الكيميائية
 حل مىل لدتوصل فدما، امليثاق م  السااس الفصل مىل صةاحة يفأشار
 أتييتتتتتدذم متتتتت  متكدمتتتتتني متتتتتدة يفأمتتتتتةب. (34)الستتتتتوري لدوتتتتتلاع ستتتتتدمي
 مت  يفأمة توا، مليهتا  وصتدت التيت يفالوتائ  احلعائق  عصي   ثة ألممال
 كستتتتالح استتتتتددم نتتتتد الكدتتتتور أل متتتت  مليتتتتت خدصتتتتت متتتتا مزاء ندعهتتتتم

 يفأمتتتةب. (35)الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة يف موهجيتتتة  صتتتورة كيميتتتائي
 مت  امل ويتة األقتةاف مجيتع ي ت هلا التيت لدجهتوا أتييتده مت  الصني ممثل
 حظتتة موظمتتة  تدتت ذا التتيت يفالعتتةارات لدمعتتةرات الكامتتل التوفيتت  أجتتل

، السورية الكيميائية األسدحة  رال األم  يفجمدس الكيميائية األسدحة
 األستدحة حظتة موظمتة صتالحية مدتى احلفتا  يتتم أل  تد   منتت يفنال

 التعيتد مىل الةيفستي ا حتتاا ممثتل يفامتا. (36)ال مدية  دك يف الكيميائية
 املتحتدة األمتم  تني الت تايفل  رتال ال امة اجلم ية نةارات أبحكام  دنة

 متتت  امل اشتتتة الةفتتتع  تتتتوخى التتتيت، الكيميائيتتتة األستتتدحة حظتتتة يفموظمتتتة
 لدحتتا ت الكيميائيتتة األستتدحة حظتتة ملوظمتتة التوفيتت ي اجملدتتس جانتتب
 ال امتتتتتة اجلم يتتتتتة مىل ال اجدتتتتتة يفالعتتتتتةيفرة الرتتتتتديدة ابخل تتتتتورة املتستتتتتمة
 ل  ثتة أضتايف نرتاط أي يستتود أل ضتةيفرة مدتى يفشتدا. األم  يفجمدس
 الكفتاءة مىل الكيميائيتة األستدحة حظتة ملوظمتة التا  تة احلعتائق  عصتي
 حظتة ملوظمتة التوجيهيتة اهليئتات أل يفمدتى، لولاذةيفا يفاملوضومية املهوية

 امللمومتتتتة ا نتهاكتتتات يفنتتتائع أتكيتتتد يفحتتتدذا هلتتتا الكيميائيتتتة األستتتدحة
__________ 

 (34) S/PV.7401 2، الصفحة . 
 5)التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة( يفالصتتتتتتتفحة  5-4املةجتتتتتتع نفستتتتتتت، الصتتتتتتفحتال  (35) 

 )فةنسا(.  6)املمدكة املتحدة، األرال(و يفالصفحة 
 .4املةجع نفست، الصفحة  (36) 

 األستتتتتتتدحة يفاستتتتتتتت مال يفختتتتتتتتلي  يفمنتتتتتتتتاأ استتتتتتتتحدا  حظتتتتتتتة   فانيتتتتتتتة
 .(37)(2013) 2118 يفلدعةار، األسدحة  دك يف دم  الكيميائية
، 2015 أغس س/آب 7 يف امل عواة، 7501 اجلدسة يفيف 

 مىل فيتتت قدتتب التت ي، (2015) 2235 العتتةار ابإلمجتتاع اجملدتتس اختتت 
 األستتتتتدحة حظتتتتتة ملوظمتتتتتة ال تتتتتام املتتتتتدية متتتتتع ابلتوستتتتتيق، ال تتتتتام األمتتتتتني

  تني مررتكة لدتحعيق آلية منراء  رال  وصيات يعدم أل، الكيميائية
 حتديتتتتتتد  تتتتتتتوىل املتحتتتتتتدة يفاألمتتتتتتم الكيميائيتتتتتتة األستتتتتتدحة حظتتتتتتة موظمتتتتتتة
. السورية ال ة ية اجلمهورية يف الكيميائية املواا استددام م  املسؤيفلني
 ي تت هلا التتيت لدجهتتوا أتييتتدذم متت  املتكدمتتول أمتتةب، املوانرتتة يفختتالل
. اجملدتتتتس قد تتتتت التتتت ي الوحتتتتو مدتتتتى اإليتتتتة ذتتتت ه إلنرتتتتاء ال تتتتام األمتتتتني
 ملوظمة التا  ة احلعائق  عصي   ثة  تعارية مدما متكدمني مدة يفأحاط
 األستتتتتدحة استتتتتتددام أتكيتتتتتد يف يفايفرذتتتتتا الكيميائيتتتتتة األستتتتتدحة حظتتتتتة

 متتتتتتع   ايفهنتتتتتتا مىل يفامتتتتتتوا، الستتتتتتورية ال ة يتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتة يف الكيميائيتتتتتتة
   مل سوف اإلية أل ي تعد منت الةيفسي ا حتاا ممثل يفنال. (38)اإلية

 مل أيعا ال وليفارية فوليفيال مجهورية ممثل يفنال. (39)يفموضومية حبيااية
، يفاملوضتومية يفالرتفافية يفاإلنصتاف احليتاا م اائ حترتم أل ةب اإلية
 األسدحة حظة موظمة مع ال ام األمني م  مديها املتفق لدرةيفط يففعا  

 متتتتع  رتتتتيا ال متتتتل ضتتتتةيفرة مدتتتتى مستتتت انيا ممثتتتتل يفأكتتتتد. (40)الكيميائيتتتتة
 التتدموة املتحتتدة املمدكتتة ممثتتل يفكتتةر. (41)يفاستتتوتاجاهتا اإليتتة  وصتتيات

 متتع كتامال   تتايف  الت تايفل أجتل متت  التديفل جلميتع اجملدتتس يفجههتا التيت
 ملوظمتتة التا  تة احلعتتائق  عصتي   ثتة متتع يفكت لك املتحتتدة األمتم حمععتي
 يف رئيستتيا ايفرا ستتتؤاايل اجلهتتتال فهتتااتل الكيميائيتتةو األستتدحة حظتتة
، الستتتتتورية ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتتة ممثتتتتتل يفأمتتتتتةب. (42)اإليتتتتتة ممتتتتتل  يستتتتت 
 اهلجتتتوم يف التحعيتتتق ألل األستتتف متتت ، اجملدتتتس أمعتتتاء   تتتد متحتتتداث

  دتده حكومتة قد ت ال ي، حدب م  ابلعةب ال سل خال نةية مدى
 .(43)سوتني مةيفر   د يتم مل، مجةاءه ال امة األمانة مىل

__________ 

 املةجع نفست.  (37) 
 (38) S/PV.7501 ا حتتتتتاا  4)التتتتو ايت املتحتتتتدة(و يفالصتتتتفحة  2، الصتتتتفحة(

)فةنستتا، مجهوريتتة  7 يف 6)الصتتني(، يفالصتتفحتال  5الةيفستتي(و الصتتفحة 
 9يف  8)األرال(و يفالصتتتتتتتتتتفحتال  7فوتتتتتتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتتتتتتة(و يفالصتتتتتتتتتتفحة 

 )نيج اي(.  10)ليتوانيا، املمدكة املتحدة(و يفالصفحة 
  .4املةجع نفست، الصفحة  (39) 
 . 7املةجع نفست، الصفحة  (40) 
 . 5املةجع نفست، الصفحة  (41) 
 . 9املةجع نفست، الصفحة  (42) 
 . 11املةجع نفست، الصفحة  (43) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2209%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7401
https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7501
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 األمتتتتتت  جمدتتتتتتس أذل، 2015 نتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتام  رتتتتتتةي  9 يفيف 
 التحعيتتتتق آليتتتتة يف ف يتتتتل منرتتتتاء  رتتتتال ال تتتتام األمتتتتني  وصتتتتيات  توفيتتتت 
 .(44)األلية اختصاصات مواصة يرمل مبا، املررتكة

__________ 

أيدول/ستتتتتتت تمرب  27 آب/أغستتتتتتت س يف 27انظتتتتتتتة الةستتتتتتتالتني املتتتتتتتؤرختني  (44) 
( S/2015/696يف  S/2015/669املتتتتتوجهتني متتتتت  األمتتتتتني ال تتتتتام ) 2015

املوجهتتتة متتت  رئتتتيس جمدتتتس  2015أيدول/ستتت تمرب  10يفالةستتتالة املؤرختتتة 
(. يفأ دتتتت  األمتتتتني ال تتتتام اجملدتتتتس أبل آليتتتتة التحعيتتتتق S/2015/697األمتتتت  )

 2015 رتتةي  الثتتام/نوفمرب  13رتترتكة ستتت دأ ممدياهتتتا ابلكامتتل يف امل

 حاالت أخرى أقر فيها جملس األمن مهام حتقيق  -جيم 
 مهتتتتتام األمتتتتت  جمدتتتتتس أنتتتتتة، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل 
 حلعتتتوق املتحتتتدة األمتتتم مفوضتتتية متتت  كتتتل هبتتتا اضتتت دع التتتيت التحعيتتتق
 الكيميائيتتة األستتدحة حظتتة يفموظمتتة اإلنستتال حعتتوق يفجمدتتس اإلنستتال
  يال 4 اجلديفل يف يفيةا. اجملدس مدى م ةيفضة مبسائل يت دق ما ضم 
 .املهام ذ ه مىل  ر  اليت اجملدس نةارات أحكام

__________ 

(S/2015/854 يفلالقتتتتتالع مدتتتتتى مليتتتتتد متتتتت  امل دومتتتتتات، انظتتتتتة اجلتتتتتلء .)
 التاسع، العسم الثالث. 

 
 4اجلديفل 

 2015-2014ات الصلة، القرارات املتعلقة مبهام التحري والتحقيق اليت اضطلعت هبا هيئات األمم املتحدة واملؤسسات األخرى ذ
 احلكم العةار يفاترخيت

 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
 (2014) 2134العةار 
 2014كانول الثام/يواية   28

 ...   ليل يفحتديث يف ية مكتب األمم املتحدة املتكامل مدى الوحو التايل:
... 

اإلسهام يف   ليل نتدرات الوظتام الععتائي التوقي،  وستائل موهتا  عتدمي املستامدة الفويتة، مبتا يرتمل آليتات 
إلنستتتال، يفاإلستتتهام يف مستتتامي املصتتتاحلة ال دالتتتة ا نتعاليتتتة، يف  ليتتتل نتتتدرات املؤسستتتات الوقويتتتة حلعتتتوق ا

 )ه(( 2.. حسب ا نتعاء )الفعةة .الوقوية، يف مقار التوسيق مع جلوة التحعيق الديفلية يفاخل   املستعل،
، م  أجل التحعيق فورا يف  عتارية 2014كانول الثام/يواية   22 تركيل جلوة التحعيق الديفلية يف  يةحب 

انتهاكتتتات العتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل يفالعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال يفانتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال التتتيت 
، يفيهيتتتب جبميتتتع 2013كتتتانول الثام/يوتتتاية   1ار ك هتتتا يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى مجيتتتع األقتتتةاف موتتت  

األقةاف الت ايفل مع ذ ه الدجوة، يفيرجع مكتب األمم املتحدة املتكامل مدى الت ايفل، حسب ا نتعاء، 
 ( 19مع اخل   املستعل جملدس حعوق اإلنسال يفجلوة التحعيق الديفلية )الفعةة 

 (2014) 2149العةار 
 2014نيسال/أ ةيل  10

مدى احلاجة املاس ة يفالعةيفرة املدح ة إلهناء حالة اإلفالت مت  ال عتاب يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى  مذ يؤكد
يف عتتتدمي متتتة ك  انتهاكتتتات العتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل يفانتهاكتتتات يفجتتتتايفزات حعتتتوق اإلنستتتال مىل ال دالتتتة، 

خل   املستتعل امل تي حبعتوق يردا مدى ضةيفرة   ليل آليات املساءلة الوقوية، يفمذ يؤكد اممت ألممال ا يفمذ
 اإلنسال يف مجهورية أفةيعيا الوس ى يفأممال جلوة التحعيق الديفلية )الفعةة احلااية مرةة م  الدي اجة(

 احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية
S/PRST/2014/22  

 2014 رةي  الثام/نوفمرب  5
يفيف ذ ا السياق، ي ةب اجملدس م  ابل  ندعت مزاء نةار حكومة مجهورية الكونغو الدميعةاقية العاضي   تةا 
رئيس مكتب األمم املتحدة املررتك حلعوق اإلنسال يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية. يفي ةب اجملدتس أيعتا 

كتتب. يفيرت  اجملدتس مىل أل رصتتد مت  ندعتت مزاء التهديتدات التتيت يُفجهتت متؤخةا مىل متوظفني آختتةي  يف امل
ا نتهاكتتتتات يفالتجتتتتايفزات املاستتتتة حبعتتتتوق اإلنستتتتال يفانتهاكتتتتات العتتتتانول التتتتديفيل اإلنستتتتام، يفاإل تتتتالغ موهتتتتا 
يفمتا  تهتتتا، جتتتلء   يتجتتتلأ متتت  يف يتتتة   ثتتتة موظمتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف مجهوريتتتة الكونغتتتو 

يفلد  ثتة يفملتوظفي األمتتم املتحتدة. يفيرت  اجملدتس مىل أايتتة الدميعةاقيتة، يفي تةب مت  اممتت الكامتتل لدمكتتب 
التلامات يف  هدات احلكومة فيما يت دتق  ت ليتل حعتوق اإلنستال يفمحايتهتا يفمكافحتة اإلفتالت مت  ال عتاب، 

https://undocs.org/ar/S/2015/669
https://undocs.org/ar/S/2015/696
https://undocs.org/ar/S/2015/697
https://undocs.org/ar/S/2015/854
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
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 احلكم العةار يفاترخيت
يفيهيب ابحلكومة التحعيق يف ا اماءات الواراة يف التعةية. يفيدمو اجملدس مىل مواصدة الت ايفل يفاحلوار  ني   

كومة. يفيف ذ ا الصدا، ايط اجملدس مدما ابلةسالة املوجهة م  املمثل الدائم جلمهوريتة الكونغتو ال  ثة يفاحل
يفإبمةاب احلكومة م  استت دااذا  2014 رةي  األيفل/أكتو ة  20الدميعةاقية مىل رئيس جمدس األم  يف 

 ملواصدة ال مل مع ال  ثة، مبا يف ذلك مع املكتب )الفعةة ال اشةة(
  الشرق األوسطاحلالة يف 

 (2015) 2209العةار 
 2015آذار/مارس  6

مذ ير  مىل التعارية األيفل يفالثتام يفالثالتث التيت أمتدهتا   ثتة  عصتي احلعتائق التا  تة ملوظمتة حظتة األستدحة 
أُني ت هبا مهمة  عصي احلعائق  رال ااماءات ابستددام مواا كيميائية مسية الكيميائية، يفذي ال  ثة اليت 

 ألغةات مدائية يف اجلمهورية ال ة ية السورية )الفعةة اخلامسة م  الدي اجة(
ي تتةب متت  ابلتت  العدتتق متت  أل متتواا كيميائيتتة مسيتتة نتتد استتتددمت ابمت ارذتتا ستتالحا يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة  

مليتت  درجتة ماليتة مت  اليعتني   ثتة  عصتي احلعتائق التا  تة ملوظمتة حظتة األستدحة السورية يففتق متا خدصتت 
الكيميائية، يفيالحظ أل أي استددام م  ذ ا الع يل لدمواا الكيميائية السمية ابمت ارذا سالحا م  شانت 

يف  فانية حظة استحدا  يفمنتتاأ يفختتلي  يفاستت مال األستدحة  (2013) 2118أل يركل انتهاكا لدعةار 
 (2الكيميائية يف دم   دك األسدحة )الفعةة 

 2015شت اط/فرباية  4ي ةب مت  أتييتده لعتةار اجملدتس التوفيت ي ملوظمتة حظتة األستدحة الكيميائيتة املتؤر   
حة الكيميائيتتة ممدهتتا، يفخباصتتة التت ي يتتو  مدتتى مواصتتدة   ثتتة  عصتتي احلعتتائق التا  تتة ملوظمتتة حظتتة األستتد

هبتتدف اراستتة مجيتتع امل دومتتات املتاحتتة متت  ا امتتاءات العائدتتة ابستتتددام األستتدحة الكيميائيتتة يف ستتورية، 
يفيةحتتب ابمتتتلام املتتدية ال تتام ملوظمتتة حظتتة األستتدحة الكيميائيتتة أل يتتدرأ يف  عتتاريةه الرتتهةية التتيت يتتوايف هبتتا 

 (5صي احلعائق )الفعةة جمدس األم  التعارية الالحعة ل  ثة  ع
يؤكتتد أل األفتتةاا املستتؤيفلني متت  أي استتتددام لدمتتواا الكيميائيتتة، مبتتا يف ذلتتك الكدتتور أيف أي متتااة كيميائيتتة  

مسية، ةب أل ُااس وا، يفيدمو مجيع األقةاف يف اجلمهوريتة ال ة يتة الستورية مىل م تداء الت تايفل الكامتل متع 
 (6  ثة  عصي احلعائق )الفعةة 

  يف كوت ديفوار احلالة
 (2015) 2226العةار 
 2015 تحليةال/يوني 25

 ...  رمل يف ية ممدية األمم املتحدة يف كوت ايفوار ما يدي:
... 

تتداءات املسااة يف   ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها يف كوت ايفوار، مع ميالء مواية خاصة لالنتهاكات يفا م
اخل  ة املة ك ة ضتد األقفتال يفالوستاء، يف وجتت ختاص ال وتف اجلوستي يفاجلوستام، يفذلتك ابلتوستيق الوثيتق متع 

 )ز(( 19)الفعةة  17/21اخل   املستعل ال ي مت  كديفت مبوجب نةار جمدس حعوق اإلنسال 
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الثام/يوتتتتتتاية كتتتتتتانول   29، امل عتتتتتتواة يف 7105يفيف اجلدستتتتتتة  
، أمتةب متدا “صتول الستدم يفاألمت  التديفليني ”يف مقار  وتد  2014

م  املتكدمني م  اممهم  ستفااة اجملدس  ركل كامل م  األايفات 
املتاحة لت، يفموها ابألخ  جلال التحعيق يف  ثات  عصي احلعائق اليت 

يفيف رستتتالة  .(45)متتت  امليثتتتاق 34يُورتتتئها جمدتتتس األمتتت  مبوجتتتب املتتتااة 
، أحتتتتتتتال ممثدتتتتتتتو أستتتتتتترتاليا يففةنستتتتتتتا 2014نيستتتتتتتال/أ ةيل  14ة مؤرختتتتتتت

يفالتتتتو ايت املتحتتتتتدة مىل اجملدتتتتتس  عةيتتتتتة جلوتتتتة التحعيتتتتتق امل ويتتتتتة حبعتتتتتوق 
اإلنستتتال يف مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة، التتت ي  عتتتم  ستتتةاا 
ابنتهاكات حعتوق اإلنستال يف مجهوريتة كتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة مىل 

 وز/يوليتتتتتتتت  11يفيف رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة  .(46)جانتتتتتتتب  وصتتتتتتتيات الدجوتتتتتتتة
، أحال ممثدو أسرتاليا يففةنسا يفالو ايت املتحدة يفرنة غ  رمسية 2014

 ددتتتت  املوانرتتتتتات التتتتتيت جتتتتتةت يف اجلدستتتتتة امل عتتتتتواة  صتتتتتيغة آراي يف 
نيسال/أ ةيل  رال  عةية الدجوة، يفانرتحوا أل يوان  اجملدس رمسيا  17

وق اإلنسال يف مجهورية كوراي استوتاجات الدجوة  رال انتهاكات حع
الر  ية الدميعةاقية يف وصياهتا مىل اجملدتس، يفيوظتة يف اختتاذ اإلجتةاءات 

، 2014كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   5يفيف رستتتتتالة مؤرختتتتتة  .(47)املواستتتتت ة
قدتتتتب ممثدتتتتو األرال، يفأستتتترتاليا، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي، يفريفانتتتتدا، يفشتتتتيدي، 

دة لربي انيتتتا ال ظمتتتتى يففةنستتتا، يفلكستتتمربغ، يفليتوانيتتتتا، يفاملمدكتتتة املتحتتتت
يفأيةلوتتتتتتدا الرتتتتتتمالية، يفالتتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة األمةيكيتتتتتتة ماراأ احلالتتتتتتة يف 
مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة  رتتتكل رمستتتي يف جتتتديفل أممتتتال 
اجملدتتس ايفل اإلختتالل ابل وتتد املت دتتق   تتدم ا نترتتار يف مجهوريتتة كتتوراي 

املستتتؤيفلني يف الرتتت  ية الدميعةاقيتتتةو يفقد تتتوا أيعتتتا أل يعتتتدم أحتتتد ك تتتار 
مفوضتتتتتية األمتتتتتم املتحتتتتتدة حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال محاقتتتتتة لدمجدتتتتتس  رتتتتتال 

 .(48)احلالة ذ ه
وظة اجملدس يف نتائ    ثتات أمثدة ل 3يف  2يف ركل احلالتال  

 عصتتي احلعتتائق التتيت أيففتتدهتا ذيئتتات األمتتم املتحتتدة، متت  غتت  األمتتني 
ال تتام، فيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية )نونرتتت يف 

احلالة يف الرةق األيفسط، مبتا يف ذلتك نعتية ”مقار ال ودي  امل وونني 
 “(.احلالة يف الرةق األيفسط”يف “ فدس ني

__________ 

 (45) S/PV.7105 ليتوانيتتتتتتتتتتتا(  15)أستتتتتتتتتتترتاليا(و يفالصتتتتتتتتتتتفحة  12، الصتتتتتتتتتتتفحة(
)أذر يجتتتتتتتتتال(و  63)التتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتدة(و يفالصتتتتتتتتفحة  17يفالصتتتتتتتتفحة 
 )سويسةا(.  64يفالصفحة 

 (46) S/2014/276 . 
 (47) S/2014/501.  
 (48) S/2014/872 لالقتتتتتالع مدتتتتتى م دومتتتتتات متتتتت  ماراأ ال وتتتتتد اجلديتتتتتد يف .

 ألف. -جديفل األممال، انظة اجللء الثام، العسم الثام

 2الة احل 
 احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني 
 7096، يفيف اجلدستتتتتتتتة 2014كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتاية   20يف  

احلالتتتتة يف الرتتتةق األيفستتتتط، مبتتتتا يف ”امل عتتتواة يف مقتتتتار ال وتتتد امل وتتتتول 
، أشتتت  أثوتتتاء املوانرتتتة مىل الوتتتلاع يف اجلمهوريتتتة “ذلتتتك نعتتتية فدستتت ني

ا حتتتاا األيفريف  متت  جديتتد امتتم ا حتتتاا ال ة يتتة الستتورية. يفأك تتد ممثتتل 
األيفريف  لدجوتتتتة التحعيتتتتق الديفليتتتتة املستتتتتعدة امل ويتتتتة ابجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة 

. يفكتتةر ممثتتل الربازيتتل (49)الستتورية، التتيت أنرتتاذا جمدتتس حعتتوق اإلنستتال
اإلمةاب م  ندعت،  اشيا  مع  عتارية جلوتة التحعيتق، مزاء األثتة الستد  

. يفيف (50)ى األحوال امل يرية لدر ب الستوريلدجلاءات ا نفةااية مد
، أمةب مدة متكدمني 7164، يفيف اجلدسة 2014نيسال/أ ةيل  29

م  ندعهم مزاء الوتائ  اليت خدصتت مليهتا  عتارية جلوتة التحعيتق، يفالتيت 
أكدت ار كاب كال جان  الولاع انتهاكتات حلعتوق اإلنستال. يفنالتت 

أبل  تحول  عتارية جلوتة التحعيتق ممثدة األرجوتني منت   يو غي السماح 
. يفنتال ممثتل الربازيتل (51)يف عارية األمني مىل ريف ني أيف قعس   يفنةاقتي

مل انتهاكتتتتات حعتتتتوق اإلنستتتتال متتتت  كتتتتال اجلتتتتان ني، يفذتتتتي انتهاكتتتتات 
فتئتتتتتت  رتتتتتج ها جلوتتتتة التحعيتتتتتق، يو غتتتتتي أل  كتتتتول موضتتتتتع ماانتتتتتة  متتتتا

ا نتهاكتتتات . يفامتتتا ممثتتتل غوا يمتتتا  مىل التحعيتتتق يف مجيتتتع (52)صتتتةاة
 .(53)يفاجلةائم يف عدمي مة ك يها مىل ال دالة

 
 3احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط 
امل عتتواة يف  7180، يفيف اجلدستتة 2014أاير/متتايو  22يف  

، أشار متدة متكدمتني “احلالة يف الرةق األيفسط”مقار ال ود امل وول 
ال ة يتتة مىل األالتتة مدتتى جتتةائم احلتتةب يفالفظتتائع املة ك تتة يف اجلمهوريتتة 

الستتورية يفالتتيت يفث عتهتتا جلوتتة التحعيتتق الديفليتتة املستتتعدة يفمفوضتتية األمتتم 
املتحتتتدة حلعتتتوق اإلنستتتال، يفامتتتوا مىل محالتتتة مستتتالة الوضتتتع يف ذلتتتك 

، 2015آذار/متتارس  27. يفيف (54)ال دتتد مىل احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة
__________ 

 (49) S/PV.7096 (Resumption 1) 31، الصفحة . 
 . 9املةجع نفست، الصفحة  (50) 
 (51) S/PV.7164 37، الصفحة . 
 . 54املةجع نفست، الصفحة  (52) 
 . 67املةجع نفست، الصفحة  (53) 
 (54) S/PV.7180 ، 11-9)التتتو ايت املتحتتتدة(و يفالصتتتفحات  8-6الصتتتفحات 

 )أسرتاليا(.  12)لكسمربغ(و يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/PV.7105
https://undocs.org/ar/S/2014/276
https://undocs.org/ar/S/2014/501
https://undocs.org/ar/S/2014/872
https://undocs.org/ar/S/PV.7096%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7164
https://undocs.org/ar/S/PV.7180
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تتل  7419معتتد اجملدتتس اجلدستتة  مدتتى شتتكل اجتمتتاع رفيتتع املستتتوى رك 
حااي ا متتتتداءات يفالتجتتتايفزات ال ةنيتتتة أيف الديويتتتة يف الرتتتةق مدتتتى ضتتت

األيفستتط. يفختتتالل املوانرتتة، أمتتتةب ممثتتتل ا حتتتاا األيفريف  متتت   عتتتديةه 
لتعارية جلوتة التحعيتق يفلدجهتوا التيت   ت هلا ذت ه الدجوتة، يفكت لك ف تل 

، يفأي د جتديد يف يتها يفأيعا  ضتةيفرة  وثيتق اجلتةائم (55)متكدمول آخةيفل
نيستتتتتتتال/أ ةيل  24. يفيف (56)اجلمهوريتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتة الستتتتتتتورية املة ك تتتتتتة يف
__________ 

 (55) S/PV.7419 دغتتتتتتتتتتاراي(و  57)الربازيتتتتتتتتتتل(و يفالصتتتتتتتتتتفحة  52، الصتتتتتتتتتتفحة (
 )لكسمربغ(.  85)سويسةا(و يفالصفحة  73يفالصفحة 

 . 44فحة املةجع نفست، الص (56) 

، انرتحتتتتت يفكيدتتتتة األمتتتتني ال تتتتام لدرتتتتؤيفل 7433، يف اجلدستتتتة 2015
اإلنستتتانية يفموستتتعة اإلغاثتتتة يف حتتتا ت ال تتتوارئ أل يوكتتتل اجملدتتتس مىل 
جلوة التحعيق الديفلية املستعدة يف ية  تيح أل  توتايفل حتديتدا الوضتع يف 

اصةة يفمستكةة املةافتق ال  يتة يفالت ديميتة يفاملستؤيفلية اجملتم ات احملدية احمل
مت  اهلجمتتات مديهتتا، يفذتتو متتا يو غتي أل يتتتم متت  ختتالل   ثتتة لتعصتتي 

(57)احلعائق
 . 
__________ 

 (57) S/PV.7433 4، الصفحة . 

 
 املتعلقة ابلتسوية السلمية للمنازعاتقرارات جملس األمن  - اثلثا  

 33املااة  
ةتب مدتتى أقتةاف أي نتتلاع مت  شتتال استتتمةاره أل  - 1 

 ةت حفظ السدم يفاألم  الديفيل لدد ة أل يدتمسوا حدت ابائ ذي ي
 دء   ةيق املفايفضة يفالتحعيتق يفالوستاقة يفالتوفيتق يفالتحكتيم يفالتستوية 
الععائية، أيف أل يدجايفا مىل الوكا ت يفالتوظيمتات اإلنديميتة أيف غ ذتا 

 م  الوسائل السدمية اليت يعع مديها اختيارذا.
اف الوتتتلاع مىل أل يستتتويفا يفيتتتدمو جمدتتتس األمتتت  أقتتتة  - 2 

  يوهم م  الولاع  تدك ال ةق مذا رأى ضةيفرة ذلك. ما
 

 36املااة  
جملدتتتس األمتتت  يف أيتتتة مةحدتتتة متتت  مةاحتتتل نتتتلاع متتت   - 1 

أيف مونتتف شتت يت  تتت أل يوصتتي مبتتا يتتةاه  33الوتتوع املرتتار مليتتت يف املتتااة 
 مالئما م  اإلجةاءات يفقةق التسوية. 

مدتتتى جمدتتتس األمتتت  أل يةامتتتي متتتا اختتتت ه املتوتتتازمول  - 2 
 م  مجةاءات سا عة حلل الولاع العائم  يوهم. 

يعتتدم  وصتتيا ت يففعتتا هلتت ه  مدتتى جمدتتس األمتت  يفذتتو - 3 
املااة أل يةامي أيعتا أل املوازمتات العانونيتة ةتب مدتى أقتةاف الوتلاع 

أل ي ةضتتتتتوذا مدتتتتتى حمكمتتتتتة ال تتتتتدل الديفليتتتتتة يففعتتتتتا  - صتتتتتفة مامتتتتتة  -
 ألحكام الوظام األساسي هل ه احملكمة. 

 
 37املااة  
مذا أخفعتتت التتديفل التتيت يعتتوم  يوهتتا نتتلاع متت  الوتتوع  - 1 

يف حدت ابلوسائل امل يوة يف  دك املااة يفجتب  33املرار مليت يف املااة 
 مديها أل   ةضت مدى جمدس األم . 

ذتتت ا الوتتتلاع متتت  مذا رأى جمدتتتس األمتتت  أل استتتتمةار  - 2 
شانت يف الوانع، أل ي ةت لدد ة حفظ السدم يفاألم  الديفيل نتةر متا 

أيف يوصتتي مبتتا يتتةاه مالئمتتا متت   36مذا كتتال يعتتوم   متتل يففعتتا لدمتتااة 
 شةيفط حل الولاع.

 
 38املااة  
أل  -مذا قدتتب مليتتت مجيتتع املتوتتازمني ذلتتك  -جملدتتس األمتت   

يعتتتدم ملتتتيهم  وصتتتيا ت  عصتتتد حتتتل الوتتتلاع حتتتال ستتتدميا، يفذلتتتك  تتتديفل 
 .37مىل  33مخالل أبحكام املواا م  

 
 مالحظة 
( م  ميثتاق األمتم املتحتدة صتةاحة  مدتى 1) 33 و  املااة  

يو غتتتتي لاقتتتتةاف ا  امتتتتت يف  ستتتتوية نلاماهتتتتتا ابلوستتتتائل اإلقتتتتار التتتت ي 
( متتتت  امليثتتتتاق، يتتتتدمو جمدتتتتس األمتتتت  2) 33الستتتتدمية. يفيففعتتتتا  لدمتتتتااة 

األقةاف مىل  سوية الولامات فيمتا  يوهتا ابلوستائل الستدمية املوصتوص 
(. يفةتتتتوز لدمجدتتتتس أل يوصتتتتي ابإلجتتتتةاءات 1) 33مديهتتتتا يف املتتتتااة 

(. يفيففعتتتا  1) 36املوازمتتتات مبوجتتتب املتتتااة ال تتتةق املالئمتتتة لتستتتوية  أيف
(، مدتتتتتى جمدتتتتتس األمتتتتت  أل يةامتتتتتي متتتتتا اختتتتتت ه 3( يف )2) 36لدمتتتتتااة 

املتوازمول م  مجةاءات سا عة حلل الولاع العائم  يوهم يفأل يةامي أيعا  
أل املوازمات العانونية يو غي، كعامدة مامة، أل حتيدها األقةاف فيهتا 

( مدتتتتتى أل يعتتتتتةر 2) 37املتتتتتااة مىل حمكمتتتتتة ال تتتتتدل الديفليتتتتتة. يف تتتتتو  
اجملدتتس، معتتتب اإلحالتتتة، متتتا مذا كتتتال يو غتتتي أل يتدتتت  مجتتتةاء  مبوجتتتب 

أيف أل يوصتي مبتا يتةاه مالئمتا  مت  شتةيفط حلتل الوتلاع. يفجتيتتل  36املتااة 
لدمجدتتس أل يعتتدم  وصتتيات مىل األقتتةاف هبتتدف التوصتتل  38املتتااة 

 مىل  سوية سدمية لدولاع.

https://undocs.org/ar/S/PV.7419
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النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق - السادساجلزء   
 

 

251 17-03714 

 

يفيوظتتتة العستتتم الثالتتتث يف نتتتةارات جمدتتتس األمتتت  الصتتتاارة يف  
يف متتتتتا يتصتتتتتل جبهتتتتتواه الةاميتتتتتة مىل التستتتتتوية  2015 يف 2014الفتتتتترتة 

الستتدمية لدموازمتتات يف مقتتار الفصتتل الستتااس متت  امليثتتاق. يفمل  ؤختت  
تت ت صتتةاحة  مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق يف  العتتةارات التتيت اختخ
ا مت تتار ألغتتةات ذتت ا اجلتتلء. يفيرتتتمل ذتت ا العستتم مدتتى أر  تتة أنستتام 

 ةق مىل نةارات اجملدس اليت اختخ ت فةمية. العسم الفةمي ألف يفذو يت
يف مستتتائل مواضتتتي ية يف ت دتتتق أبحكتتتام الفصتتتل الستتتااس متتت  امليثتتتاق. 
يفالعستتم الفةمتتي ابء يفذتتو ي تتةت خمتدتتف الستت ل التتيت نتتام فيهتتا اجملدتتس، 
يف مقتتتار  وايفلتتتت حتتتا ت مت دعتتتة   دتتتدال   يوهتتتا أيف حتتتا ت منديميتتتة، 

ابلوستتتتتتائل الستتتتتتدمية ابلرتحيتتتتتب ابجلهتتتتتتوا امل  يفلتتتتتتة لتستتتتتوية املوازمتتتتتتات 
 ترجيع  دك اجلهتوا أيف أتييتدذا. يفالعستم الفةمتي جتيم يفذتو يعتد م  أيف

مةضتتتا  مامتتتا  لدجهتتتوا التتتيت ي تتت هلا اجملدتتتس لتستتتوية املوازمتتتات ابلوستتتائل 
الستتدمية مبرتتاركة األمتتني ال تتام. يفالعستتم الفةمتتي اال يفذتتو ي تتني  إبةتتاز 

  تتتتت هلا خمتدتتتتتف الستتتتت ل التتتتتيت شتتتتتجع هبتتتتتا اجملدتتتتتس يفامتتتتتم اجلهتتتتتوا التتتتتيت 
املوظمتتتتات اإلنديميتتتتة يف  ستتتتوية املوازمتتتتات ابلوستتتتائل الستتتتدمية، يفذتتتتي 

 اجلهوا اليت  ُ ةت ابلتفصيل يف اجللء الثام  م  ذ ا املدحق.
 
 قرارات جملس األمن بشأن املسائل املواضيعية - ألف

يعتتتتد م ذتتتت ا الفتتتتةع مةضتتتتا  مامتتتتا  لعتتتتةارات جمدتتتتس األمتتتت  التتتتيت  
تتتتتتتت ت يف مستتتتتتتتائل مامتتتتتتتتة  يفمواضتتتتتتتتي ية  ت دتتتتتتتتق ابلتستتتتتتتتوية الستتتتتتتتدمية اختخ

لدموازمات. يفخالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، أشتار اجملدتس صتةاحة مىل 
متتت   99، يفمىل املتتتااة 34يف  33الفصتتتل الستتتااس،   ستتتيما املتتتاا ني 

، ال ي (2014) 2171 . ف موجب العةار(58)امليثاق، يف نةار يفاحد
تت  ابإلمجتتتاع يف متتتا يتصتتتل  صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني، أمتتتةب  اختخ
اجملدتتتتتس متتتتت   صتتتتتميمت مدتتتتتى الستتتتت ي لتحعيتتتتتق ذتتتتتدف موتتتتتع نرتتتتتوب 
الوتلامات املسدحة  وصفت جلءا    يتجتلأ مت  مستؤيفليتت األساستية مت  
صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفلينيو يفأمتتاا أتكيتتد يفجتتوب أل  دجتتا مجيتتع 

ة موازماهتا الديفلية ابلوسائل السدمية، يفموها التفايفت الديفل مىل  سوي
يفالتحعيتتتق يفاملستتتامي احلميتتتدة يفالوستتتاقة يفالتوفيتتتق يفالتحكتتتيم يفالتستتتوية 
الععتتتائيةو يفأنتتتة  أبل   تتتض أايفات موتتتع نرتتتوب الوتتتتلامات التتتتواراة يف 
الفصل السااس م  امليثاق، مبا يف ذلك التفايفت يفالتحعيق يفالوساقة 

لتستتتتتتتتوية الععتتتتتتتتائية يفالدجتتتتتتتتوء مىل املوظمتتتتتتتتات يفالتوفيتتتتتتتتق يفالتحكتتتتتتتتيم يفا
يفالتوظيمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة، يفكتتتتت لك املستتتتتامي احلميتتتتتدة 
لامتتتني ال تتتام، مل ُ ستتتتغل  رتتتكل كامتتتل، يفأكتتتد  صتتتميمت مدتتتتى زاياة 

__________ 

 .5، الفعةة السااسة مرةة م  الدي اجة يفالفعةة (2014) 2171العةار  (58) 

استتددام ذت ه األايفات يفاستتددامها مبليتد مت  الف اليتة يفمدتى التتدموة 
يتل استتددام مستاميت مىل ذلكو يفشج ع األمني ال تام مدتى مواصتدة   ل 

احلميتتتتتتتتدة يفمواصتتتتتتتتدة  تتتتتتتت ل جهتتتتتتتتوا م كتتتتتتتتةة ملوتتتتتتتتع نرتتتتتتتتوب الوتتتتتتتتتلامات 
. يفشتتدا اجملدتتس كتت لك مدتتى التتديفر اهلتتام التت ي ميكتت  أل (59)احملتمدتتة

 عتتتتوم  تتتتت املتتتتةأة يفاجملتمتتتتع املتتتتدم يف متتتتا يت دتتتتق مبوتتتتع نرتتتتوب الولامتتتتات 
املسدحةو يفاما مىل   ليل الت ايفل مع املوظمتات يفالتوظيمتات اإلنديميتة 
يفايفل اإلنديمية لدمسامدة مدى موع نروب الوتلامات املسدحة،  س ل 

 .(60)موها الت ايفل يف جمال آليات اإلن ار امل كة
تة اجملدتتس   يفمدتى الوحتو امل تني  مبليتد مت  التفصتيل أا ه، مل ُيرِّ

مىل الفصتتل الستتااس أيف مىل أي  2015يف  2014صتتةاحة يف متتاَمي 
لكوتتت أكتتد أايتتة موتتع نرتتوب الولامتتات  متت  متتواا امليثتتاق ذات الصتتدة،

يفاإلنتتتتتت ار امل كتتتتتتة يفاملستتتتتتامي احلميتتتتتتدة يفجهتتتتتتوا الوستتتتتتاقة يف التستتتتتتوية 
الستتتتدمية لدموازمتتتتات، يفامتتتتا مىل املرتتتتاركة الرتتتتامدة لدوستتتتاء يفالرتتتت اب 
يفاجملتمتتتتع املتتتتدم يف ممديتتتتات الستتتتالم، يفأمتتتتةب متتتت  أتييتتتتده  ستتتتتمةار 

ر اجملدتتس أيعتتتا  مىل مشتتةاك املوظمتتات اإلنديميتتتة يفايفل اإلنديميتتة. يفأشتتتا
 أايفات أخةى مثل اجللاءات لدمسااة يف التسوية السدمية لدولامات.

يفأنتتة  اجملدتتس متتةارا  أبايتتة جهتتوا الوستتاقة يفاملستتامي احلميتتدة  
اليت ي  هلا األمتني ال تام يفم  وثتوه يف التستوية الستدمية لدولامتات. يفأنتة  

دتى فتو ستدمي، اجملدس أبل الوساقة يفسيدة ذامتة لتستوية املوازمتات م
مبتتتا يف ذلتتتك، حيثمتتتا أمكتتت ، استتتتددامها مدتتتى فتتتو يفنتتتائي يفن تتتل أل 
 تحول املوازمات مىل أممتال موتف، يفأمتةب مت   عتديةه لدجهتوا التيت 
ي تت هلا األمتتني ال تتام ملواصتتدة   ليتتل نتتدرات األمتتم املتحتتدة لتتدمم جهتتوا 
الوستتاقة، مبتتا يف ذلتتك يفحتتدة امتتم الوستتاقة ابمت ارذتتا مصتتدرا  لتعتتدمي 

مم يف جمال الوساقة مىل موظومة األمم املتحدة  ريا  مع التو ايت الد
. يفأنة  اجملدس أباية ايفر املستامي احلميتدة التيت ي ت هلا (61)املتفق مديها

األمني ال ام يف أفةيعيا، يفشج  ت مدى مواصدة استددام الوستاقة نتدر 
املستتت اع لدمستتامدة يف حتتل الولامتتات  صتتورة ستتدمية، ابلتوستتيق متت   

. يفشتتتتتجع اجملدتتتتتس كتتتتت لك املمثدتتتتتني (62)ب متتتتتع ا حتتتتتتاا األفةيعتتتتتيكثتتتتت
__________ 

 . 9يف  6يف  4يف  1املةجع نفست، الفعةات  (59) 
 .  22يف  18املةجع نفست، الفعةاتل  (60) 
، انظتتتة “صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني”يف متتتا يتصتتتل ابل وتتتد امل وتتتول  (61) 

 . 11، الفعةة (2014) 2171العةار 
يفاملوظمتتتتات الت تتتتايفل  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة ”يف متتتتا يتصتتتتل ابل وتتتتد امل وتتتتول  (62) 

، انظتتتتة: “اإلنديميتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتة يف صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني
S/PRST/2014/27 .الفعةة الثالثول ، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/27
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/27
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يفامل  تتوثني اخلاصتتني لامتتني ال تتام مدتتى أل يةامتتوا العيمتتة ا ستترتا يجية 
إلصتالح ن تاع األمت  يف ممدهتم  تتام املةامتاة، مبتا يف ذلتك مت  قةيتتق 

. يفقدتتب اجملدتتس مىل األمتتني ال تتام أل يتتدرأ يف (63)مستتاميهم احلميتتدة
متتتتتتت  التتتتتتتتدا   املت دعتتتتتتتة مبوتتتتتتتع نرتتتتتتتوب الولامتتتتتتتات   عتتتتتتتاريةه م دومتتتتتتتات

 .(64)يفالرةاكات يفاملراركة يفاحلماية يفالتسةيح يفممااة ماماأ الر اب
ب الولامتتتات، ذكتتتة اجملدتتتس يفابإلشتتتارة حتديتتتدا  مىل موتتتع نرتتتو  

التتتتديفر املهتتتتم التتتت ي يعتتتت دع  تتتتت املسترتتتتارال اخلاصتتتتال لامتتتتني ال تتتتام 
امل ويتتال مبوتتتع اإلاباة اجلماميتتة يفابملستتتؤيفلية متت   تتتوف  احلمايتتة، الدتتت ال 
 رمل مهامهما ال مل كملية من ار م كة لدحيدولة ايفل نروء حا ت 

إلنستانية يفجتةائم حمتمدة ند  سفة م  يفنوع ماباة مجامية يفجةائم ضد ا
حتتةب يف  هتت  مةنتتي، يفكتت لك التتديفر املهتتم التت ي  عتت دع  تتت يف موتتع 
نرتتوب الوتتتلامات املمثدتتة اخلاصتتة امل ويتتة ابل وتتف اجلوستتي يف حتتا ت 

. يفأنة  اجملدس (65)الوتلاع يفاملمثدة اخلاصة امل وية ابألقفال يفالوتلاع املسدح
ال أيف العتتانول أبل التجتتايفزات اجلستتيمة لدعتتانول التتديفيل حلعتتوق اإلنستت

الديفيل اإلنسام، مبا يف ذلك ال وف اجلوسي يفال وف العائم مدتى نتوع 
اجلوس، ند  ركل مؤشةا  م كةا  مدتى نرتوب نتتلاع أيف  صت يده، فتدما 
التتتتديفل التتتتيت مل  صتتتتد ق   تتتتد مدتتتتى صتتتتكوك العتتتتانول التتتتديفيل اإلنستتتتام 

وظة يفالعانول الديفيل حلعوق اإلنسال يفالعانول الديفيل لالجئني مىل أل  
يف التصتديق مديهتتا، يفأل  تدت  التتتدا   املواست ة لتوفيتت  ذت ه الصتتكوك 
مدتتتتى املستتتتتوى التتتتداخدي، األمتتتتة التتتت ي متتتت  شتتتتانت أل يستتتتهم يف موتتتتع 

. يفيف متتتتا يت دتتتتق ابلوستتتتاقة (66)نرتتتوب الوتتتتتلامات يف الونتتتتت املواستتتتب
يفاملستتتتتتامي احلميتتتتتتدة يفحفتتتتتتظ الستتتتتتالم، شتتتتتتجع اجملدتتتتتتس األمتتتتتتني ال تتتتتتام 

يفايفل اإلنديميتتتتة مدتتتى   ليتتتتل   تتتتاال امل دومتتتتات، يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتتة 
 .(67)يفمواصدة جتميع أفعل املمارسات

يفأنة  اجملدس أبل اجللاءات ميك  أل  سهم يف مةتاا الظتةيفف  
املالئمتتتة لتحعيتتتق  ستتتوية ستتتدمية لدحتتتا ت التتتيت هتتتتدا الستتتالم يفاألمتتت  

__________ 

ممديتتتتتات حفتتتتتظ الستتتتتالم: ايفر ال متتتتتل ”يف متتتتتا يتصتتتتتل ابل وتتتتتد امل وتتتتتول  (63) 
، انظتة “لستالم   تد انتهتاء الوتلاعالرةقي يف جمايل حفظ الستالم يف وتاء ا

 . 11، الفعةة (2014) 2185العةار 
، “صتتتتتتتول الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتت  التتتتتتتديفليني”يف متتتتتتتا يتصتتتتتتتل ابل وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول  (64) 

 . 21، الفعةة (2015) 2250العةار  انظة
، “صتتتتتتتول الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتت  التتتتتتتديفليني”يف متتتتتتتا يتصتتتتتتتل ابل وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول  (65) 

 . 16، الفعةة (2014) 2171العةار  انظة
 . 13، الفعةة (2014) 2171العةار  (66) 
 . 16، الفعةة (2014) 2167العةار  (67) 

. يفأمتتتةب (68)التتتديفليني أيف  رتتتك ل خةنتتتا  هلمتتتا يفملوتتتع نرتتتوب الوتتتتلامات
موظومتتتتة األمتتتم املتحتتتتدة يفأل اجملدتتتس متتت  التلامتتتتت أبل يوظتتتة يف أايفات 

يستتتددمها لكفالتتة  ةمجتتة اإلنتت ارات امل كتتةة  ورتتوب نتتتلامات حمتمدتتة 
يفيف ما يتصل  تدا   اجللاءات  (69)مىل مجةاءات يفنائية، يففعا  لدميثاق.

املفةيفضتتتة مدتتتى األفتتتةاا يفاجلمامتتتات يفاملؤسستتتات يفالكيتتتا ت املتتتة   ني 
مدية سياسية شامدة يف حبةكة قال ال، شدا اجملدس مدى أاية يفجوا م

أفغانستتتال لتتدمم الستتالم يفاملصتتاحلة  تتني مجيتتع األفغتتال، يفحتتد ا آليتتات 
 ستتتمح  ستتتفة أفتتتةاا مدرجتتتة أمستتتاؤذم يف العائمتتتة حلعتتتور اجتمامتتتات 

 .(70) ُ عد امما  لدسالم يفاملصاحلة
يفأمتتتتتتةب اجملدتتتتتتس يف متتتتتتدة مواستتتتتت ات متتتتتت  اممتتتتتتت لدمرتتتتتتاركة  

الرامدة جلميع أصحاب املصدحة يف التسوية السدمية لدولامات، يفشدا 
. يفيف مقتتار ال وتتد (71)مدتتى ايفر الوستتاء يف موتتع نرتتوب الولامتتات يفحد هتتا

اجملدتتتتس ابإلستتتتهامات ال الغتتتتة ، ستتتتد م “املتتتتةأة يفالستتتتالم يفاألمتتتت ”امل وتتتتول 
األايتتة متت  جانتتب اجملتمتتع املتتدم، مبتتا فيتتت املوظمتتات الوستتائية، يف موتتع 
نرتتتوب الولامتتتات يفحد هتتتا يفيف  وتتتاء الستتتالم، يفأبايتتتة الترتتتايفر يفالتحتتتايفر 
 ركل مستمة  ني الوساء يفجهات صتوع العتةار مدتى الصت يدي  التوقي 

تت  يف مقتتار ذلتتك  ،(2015) 2242. يفيف العتتةار (72)يفالتتديفيل التت ي اختخ
ال وتتد، امتتا اجملدتتس التتديفل األمعتتاء مىل ضتتمال زاياة  ثيتتل املتتةأة مدتتى 
مجيتتتتتع مستتتتتتوايت صتتتتتوع العتتتتتةار يف مؤسستتتتتات يفآليتتتتتات موتتتتتع نرتتتتتوب 
الولامتتتات يفحد هتتتاو يفشتتتجع اجلهتتتات الداممتتتة ل مديتتتات الستتتالم مدتتتى 

اأ املتتةأة مدتتى فتتو جمتتد يف يففتتوا احملتتاااثت الستتالمو يفحتتث   يستت  مامتت
مدى مراركة املةأة يف يفضع اسرتا يجيات ملكافحة اإلرذتاب يفالت تةف 

صتتول الستتالم ”. يفيف متتا يتصتتل ابل وتتد امل وتتول (73)املصتتحوب ابل وتتف
، شتتتتتجع اجملدتتتتتس التتتتتديفل األمعتتتتتاء مدتتتتتى مشتتتتتتةاك “يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني

__________ 

 . 8، الفعةة (2014) 2171العةار  (68) 
 . 20املةجع نفست، الفعةة  (69) 
األخ ار اليت هتدا السالم يفاألمت  التديفليني ”يف ما يتصل ابل ود امل وول  (70) 

، (2015) 2255، انظتتتتتتتتة العتتتتتتتتةار “متتتتتتتت  جتتتتتتتتةاء األممتتتتتتتتال اإلرذا يتتتتتتتتة
. يفملليتتتتد متتتت  امل دومتتتات متتتت   تتتتدا   اجلتتتلاءات املتدتتتت ة يففعتتتتا  19 الفعتتتةة

 م  امليثاق، انظة العسم الثالث م  اجللء السا ع.  41 ألحكام املااة
املتتتةأة يفالستتتالم ”انظتتتة، مدتتتى ستتت يل املثتتتال، يف متتتا يتصتتتل ابل وتتتد امل وتتتول  (71) 

و يفيف متتتتا يتصتتتتل ابل وتتتتد 1، الفعتتتتةة (2015) 2242، العتتتتةار “يفاألمتتتت 
 2151، انظتتتتتتتة العتتتتتتتةار “م يفاألمتتتتتتت  التتتتتتتديفلينيصتتتتتتتول الستتتتتتتال”امل وتتتتتتتول 

 .19، الفعةة (2014)
 (72) S/PRST/2014/21 .الفعةة الةا  ة ، 
 . 13يف  1، الفعةاتل (2015) 2242انظة العةار  (73) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2185%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2167%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2151%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2151%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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امدتتتتة غتتتت  احلكوميتتتتة امل ويتتتتة يف يفضتتتتع اجملتم تتتتات احملديتتتتة يفال واصتتتتة الف
استتترتا يجيات،   تتتةق موهتتتا احلتتتوار  تتتني األاايل يفاألمتتتةاق يفالثعافتتتات، 
ملواذعتتتتتة اخل تتتتتاب املت تتتتتةف ال ويتتتتتف التتتتت ي ميكتتتتت  أل اتتتتتة ِّت مدتتتتتى 
ار كاب األممال اإلرذا ية، يفذلك  س ل موها  كني الر اب يفاألستة 

الت ديميتتتتتتة، يفكافتتتتتتة يفالوستتتتتتاء يفالعتتتتتتااة يف األيفستتتتتتاط الديويتتتتتتة يفالثعافيتتتتتتة يف 
 .(74)اجلمامات امل وية األخةى يف اجملتمع املدم

 ،“صتول الستالم يفاألمت  التديفليني”يفيف ما يتصل أيعا  ابل ود  
ستتتد م اجملدتتتس أبل مصتتتالح ن تتتاع األمتتت  يو غتتتي ا ضتتت الع  تتتت اممتتتا  
ل مديتتتات سياستتتية يفقويتتتة أيفستتتع ن انتتتا  يفاب سرتشتتتاا هبتتتا، يفمدتتتى فتتتو 

تمتتع، ممتتا يعتتع أستتس ا ستتتعةار يفالستتالم متت  شتتامل جلميتتع شتتةائح اجمل
. يفأكتد اجملدتس مت  جديتد (75)خالل احلوار الوقي يفمستامي املصتاحلة

أل متت  العتتةيفري ا  تتاع هنتت  شتتامل يفمتكامتتل ي تتاجل األستت اب الكاموتتة 
يفراء كل نلاعو يفأكد أنت   ميك  حتعيتق ستالم يف وميتة مستتدامني ايفل 

 .(76)الوساءمشةاك مجيع اجلهات امل وية، مبا فيها 
تتتتت  يف مقتتتتتار ال وتتتتتد (2015) 2250يفيف العتتتتتةار   ، التتتتت ي اختخ
،  وايفل اجملدس ايفر الرت اب “صول السالم يفاألم  الديفليني”امل وول 

يف موع نروب الولامتات يفحد هتا. يفحتث  اجملدتس التديفل األمعتاء مدتى 
زاياة  ثيتتل الرتت اب يف ممديتتة صتتوع العتتةار مدتتى مجيتتع املستتتوايت يف 
املؤسستتتتتات يفاإليتتتتتات ملوتتتتتع نرتتتتتوب الولامتتتتتات يفحد هتتتتتا، يفامتتتتتا مجيتتتتتع 

ل  ةامتتتتتي مرتتتتتاركة الرتتتتت اب يفيفجهتتتتتات اجلهتتتتتات الفامدتتتتتة امل ويتتتتتة مىل أ
نظتتتةذم موتتتد التفتتتايفت  رتتتال ا فانتتتات الستتتالم، يفامتتترتف أبل هتمتتتي  
الر اب يؤثة سد ا  يف اجلهوا الةامية مىل  واء السالم املستدام يف مجيع 
اجملتم ات. يفقدب مىل األمني ال ام أل يُدرِّأ يف  عاريةه م دومات م  

 مقتتتتتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتتتتتد . يفيف(77)الرتتتتتتتتتتتتت اب يف حتتتتتتتتتتتتتا ت الوتتتتتتتتتتتتتلاع املستتتتتتتتتتتتتدح
حتتتث  اجملدتتتس التتتديفل األمعتتتاء ، “األقفتتتال يفالوتتتلاع املستتتدح”امل وتتتول 

 يفكيا ت األمتم املتحتدة يفغ ذتا مت  األقتةاف امل ويتة مدتى كفالتة ماراأ
 أحكتتام مت دعتتة حبمايتتة ال فتتل يف مجيتتع مفايفضتتات الستتالم يفا فانتتات

  ني السالم، مبا فيها أحكام  رتال مقتالق ستةاح األقفتال الت ي  كتانوا متة 
 .(78)ماماجهم سا عا   عوات مسدحة أيف جبمامات مسدحة يفممااة

 
__________ 

 ، الفعةة احلااية مرةة. S/PRST/2015/3انظة:  (74) 
 . 4، الفعةة (2014) 2151انظة العةار  (75) 
 ، الفعةاتل الثالثة يفاخلامسة. S/PRST/2015/3انظة:  (76) 
 .  21يف  2يف  1، الفعةات (2015) 2250العةار  (77) 
 .  9، الفعةة (2015) 2225و يف 9، الفعةة (2014) 2143لعةاري  انظة ا (78) 

التوصررررريات الصرررررادرة عرررررن جملرررررس األمرررررن بشرررررأن  - ابء
 حاالت متعلقة ببلدان بعينها 

يتوتتايفل ذتت ا العستتم الفةمتتي ممارستتة جمدتتس األمتت  يف متتا يت دتتق  
ابلتستتتوية الستتتدمية لدموازمتتتات    يعتتتا  لدفصتتتل الستتتااس متتت  امليثتتتاق يف 

( 2) 33سياق حا ت  ت دق   ددال أيف مواقق   يوها. مذ  تو  املتااة 
متتت  امليثتتتاق مدتتتى أل يفيتتتدمو جمدتتتس األمتتت  أقتتتةاف الوتتتلاع مىل أل يستتتويفا 

( مذا رأى ضةيفرة ذلك. 1) 33ع ابل ةق امل ي وة يف املااة  يوهم م  الولا  ما
( متت  امليثتتاق، ابإلضتتافة مىل ذلتتك، مدتتى أل جملدتتس 1) 36يف تتو  املتتااة 

األمتت  أل يوصتتتي مبتتتا يتتتةاه مالئمتتتا  متت  اإلجتتتةاءات يفقتتتةق التستتتوية. يف فيتتتد 
( كتتت لك أنتتتت مذا رأى جمدتتتس األمتتت  أل استتتتمةار ذتتت ا الوتتتلاع 2) 37املتتتااة 

لوانتتع، أل ي تتةت لدد تتة حفتتظ الستتدم يفاألمتت  التتديفيل نتتةر متت  شتتانت يف ا
أيف يوصتتتي مبتتتا يتتتةاه مالئمتتتا  متتت   36مذا كتتتال يعتتتوم   متتتل يففعتتتا لدمتتتااة  متتتا

مذا قدتتب  -مدتتى أل جملدتتس األمتت   38شتتةيفط حتتل الوتتلاع. يف تتو  املتتااة 
أل يعتتتدم ملتتتيهم  وصتتيا ت  عصتتتد حتتتل الوتتتلاع  -مليتتت مجيتتتع املتوتتتازمني ذلتتك 

 . 37مىل  33ل مخالل أبحكام املواا م  حال سدميا، يفذلك  ديف 
يفيعتتتتتد م ذتتتتت ا العستتتتتم الفةمتتتتتي مةضتتتتتا  مامتتتتتا  لدتوصتتتتتيات التتتتتيت  

يفضت ها اجملدتس ختالل الفترتة نيتد ا ستت ةات هبتدف التستوية الستدمية 
لدولامتتتتتتات يف حتتتتتتا ت مت دعتتتتتتة   دتتتتتتدال أيف موتتتتتتاقق   يوهتتتتتتا. يف   تتتتتتةا 
العتتةارات املتدتت ة صتتةاحة  مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق يف ذتت ا 

 فةمي،  ل يتوايفهلا اجللآل السا ع يفال اشة. العسم ال
، يفكما ذو احلال يف الفرتات 2015 يف 2014يفخالل مامي  

السا عة، أشةف اجملدس يف األغدب مدى نلامتات ااخديتة، كثت ا متا امتا 
يف ستتيانها أقتتةاف املوازمتتات مىل ا يتتةاط يف مفايفضتتات لدستتالم يفامتتم 

يفالتعي تتتتد أبحكتتتتام ا فانتتتتات  احلتتتتوار السياستتتتي اجلتتتتامع يفاملصتتتتاحلة الوقويتتتتة
 السالم. يفيةا أا ه مةت مام حسب ال دد يفاملو عة.

يفيف متتتا يت دتتتق   وريفنتتتدي، شتتتجع اجملدتتتس احلكومتتتة مدتتتى أل  
 و دق م  موظور منديمي يف اجلهوا اليت    هلا لتوقيد السالم يفممااة 
ال واء، يفأل  ت ايفل مع الوساقة اليت  عواذا مجامة شةق أفةيعيتا  تدمم 

 حتتتاا األفةيعتتي لتمكيوهتتا متت  أل  عتتيم مدتتى الفتتور حتتوارا  شتتامال  متت  ا
يفحعيعيا   ني األقةاف ال وريفندية،  غية التوصل مىل حل   وافعي لازمة 

 .(79)يو ع م  ال واصة الوقوية
__________ 

، (2015) 2248، يفالعتتتتتتتتةار 16، الفعتتتتتتتتةة (2014) 2137العتتتتتتتتةارال  (79) 
 . 3الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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يفيف متتا يت دتتق جبمهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، كتتةر اجملدتتس نتتداءه  
مىل مجيع األقتةاف يفاجلهتات صتاح ة املصتدحة الرتةيفع يف الست  مدتى 
قةيق احلوار ابمت اره الس يل الواجع الوحيد لتحعيق املصتاحلة يفالستالم 

جتتتتتتةاءات التتتتتتدائمني، يفكتتتتتتةر امو تتتتتتت الستتتتتتد ات ا نتعاليتتتتتتة مىل اختتتتتتتاذ م
مدموسة، مع مةاماة مراركة املةأة  صورة كامدتة يفف التة يفمتكافئتة، مت  
أجتتل منامتتة حتتوار سياستتي يفممديتتة مصتتاحلة شتتامدني   يعصتتيال أحتتدا  

. يفشتتدا جمدتتس األمتت  مدتتى أايتتة (80)مدتتى الصتت يدي  احملدتتي يفالتتوقي
  ل مجيع اجلهوا الالزمة م  أجتل كفالتة الستالم يفاملصتاحلة يف ال دتد، 

 مدتتى ال متتل املرتترتك التت ي يعتت دع  تتت اللممتتاء التتديويول ستت يا  يفأثتت 
موهم مىل حتعيق السالم  ني اجملتم ات احملدية، يفاما ستد ات مجهوريتة 
أفةيعيتتتتا الوستتتت ى مىل اختتتتتاذ مجيتتتتع اخل تتتتوات الالزمتتتتة لتهيئتتتتة الظتتتتةيفف 
لدمصاحلة الدائمتة، يفشتدا مدتى أايتة التديفر الت ي  عت دع  تت املو عتة 

 .(81)م الدائم يفا ستعةار يف ال دديف   ليل السال
يفيف متتا يتصتتل مبو عتتة يفستتط أفةيعيتتا، رح تتب اجملدتتس ابجلهتتوا  

يفأيفغوتتتدا  التتتيت   تتت هلا مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفجوتتتوب الستتتواال 
لدععتتتاء  يفمجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، ابلتوستتتيق متتتع ا حتتتتاا األفةيعتتتي،

ذتتتت ه ال دتتتتدال يفال دتتتتدال  مدتتتتى خ تتتتة جتتتتي  التتتتةب لدمعايفمتتتتة، يفحتتتتث  
األختتةى يف املو عتتتة مدتتتى  تتت ل املليتتتد متتت  اجلهتتتوا، يفأثتتت  مدتتتى جهتتتوا 
الوستتاقة اإلنديميتتة يفالديفليتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يفشتتج ع مدتتى 

 .(82)مواصدتها
يفيف متتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، أكتتتد  

اجملدس أل مواة ا ستعةار الدائم مىل ال دتد يفاملو عتة  ت دتب أيعتا  العيتام 
ستتتةي ا   توفيتتت  اإلصتتتالحات التتتيت التلمتتتت هبتتتا احلكومتتتة يف مقتتتار ا فتتتاق 

 .(83)السالم يفاألم  يفالت ايفل جلمهورية الكونغو الدميعةاقية يفاملو عة
 يستايف، جتدا اجملدتس يف يتة  - ة يف غيويتايفيف ما يت دق ابحلال 

 يستايف لتدمم  - مكتب األمم املتحتدة املتكامتل ل وتاء الستالم يف غيويتا
مجةاء حوارن سياسي شتامل لدجميتع يفممديتةن لدمصتاحلة الوقويتة  يست ا  
لدحكم الدميعةاقي، يفرح ب ابجلهتوا التيت ي ت هلا الرتةكاء التديفليول مت  

__________ 

 (80) S/PRST/2014/28 .الفعةاتل الثانية يفالثالثة ، 
 (81) S/PRST/2015/17 .الفعةاتل الةا  ة مرةة يفاخلامسة مرةة ، 

 (82) S/PRST/2014/8 الفعتتتتتتتتتتتتةة الثاموتتتتتتتتتتتتةو يف ،S/PRST/2014/25 الفعتتتتتتتتتتتتةة ،
 ، الفعةة الثانية. S/PRST/2015/12اخلامسة مرةةو يف 

 (83) S/PRST/2014/22 .الفعةة اخلامسة ، 

متتة الدميعةاقيتتتة الرتتةمية، يفشتتتج هم أجتتل   ليتتل الت تتتايفل اممتتا  لدحكو 
 .(84)مدى ال مل م ا  يف س يل حتعيق ا ستعةار يف ال دد

األمعاء، يفخباصة يفيف ما يتصل  دي يا، شجع اجملدس الديفل  
يف املو عتتة، مدتتى مواصتتدة حتتث  مجيتتع األقتتةاف مدتتى املرتتاركة  صتتورة 

 .(85) و اءة يف احلوار ال ي  توىل األمم املتحدة  يس ه
يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف متتتتايل، أثتتتت  اجملدتتتتس مدتتتتى اجلهتتتتوا  يفيف متتتتا 

األيفليتتتتتتة التتتتتتيت  تتتتتت لتها حكومتتتتتتة متتتتتتايل متتتتتت  أجتتتتتتل  تتتتتتدء سدستتتتتتدة متتتتتت  
ا جتمامتات ا سترتارية الوقويتة  رتال الوضتع يف لتال متايل هتتتدف 
مىل   ليتتتتل احلكتتتتم الةشتتتتيد يفاإلصتتتتالح املؤسستتتتي يفالتوميتتتتة ا نتصتتتتااية 

. يفأشتتتتاا اجملدتتتتس (86)نييفا جتماميتتتتة يف ةستتتتيك الوحتتتتدة يفاألمتتتت  التتتتوقوي
ابلتتتتديفر التيستتتت ي التتتت ي  ؤايتتتتت اجللائتتتتة،  وتتتتاء  مدتتتتى قدتتتتب الستتتتد ات 
املاليتتة، يف مقتتالق حمتتاااثت الستتالم الةمسيتتة يفاجلمتتع  تتني حكومتتة متتايل 
يفاجلمامتتتات املستتتدحة املون تتتة مدتتتى ا فتتتاق يفاغتتتاايفغو األيفيل يفاملوعتتتمة 

حمتتداة  مليتتت، يفأذتتاب أبمعتتاء فةيتتق الوستتاقة التتديفيل أل يعتت وا آليتتات
لدمةان تتتة  كفتتتل التوفيتتت  التتتتام يفالتتتدنيق يفالفتتتوري   فتتتاق ستتتالم شتتتامل 

 .(87)يفجامع يربَم مستع ال  
ة األمتتتتم يفيف متتتتا يت دتتتتق ابلصتتتتومال، جتتتتدا اجملدتتتتس يف يتتتتة   ثتتتت 

املستتتتتتامي ”املتحتتتتتتدة لتعتتتتتتدمي املستتتتتتامدة مىل الصتتتتتتومال لدعيتتتتتتام مبهتتتتتتام 
التتيت  وفةذتتا األمتتم املتحتتدة اممتتا  ل مديتتة الستتالم يفاملصتتاحلة “ احلميتتدة

اليت  ع دع هبا حكومتة الصتومال ا حتاايتة، يفامتا حكومتة الصتومال 
ا حتاايتتتة مىل يفضتتتع خ تتتة يفاضتتتحة امل تتتامل متتت  أجتتتل مجتتتةاء انتدتتتاابت 

، يفشتتتجع مدتتتى  وثيتتتق احلتتتوار  تتتني حكومتتتة الصتتتومال 2016متتتام  يف
 .(88)ا حتااية يفاإلاارات اإلنديمية ذات الصدة

شتتتتاا اجملدتتتتس يفيف متتتتا يت دتتتتق ابلستتتتواال يفيف ستتتتياق اارفتتتتور، أ 
ابجلهوا اليت ي  هلا املمثل اخلاص املررتك  ني ا حتتاا األفةيعتي يفاألمتم 
املتحتتدة امل تتي  تتدارفور لتورتتيط ممديتتة الستتالم يفزاياة لوليتهتتا،   تتةق 
موهتتا جتديتتد مشتتةاك احلةكتتات غتت  املون تتة. يفامتتا مىل يفضتتع حتتد فتتوري 

يت ي تتتام لالشتتتت اكات  تتتني الع ائتتتل، يفألممتتتال اإلجتتتةام يفالدصوصتتتية التتت
__________ 

، (2014) 2186و يف 4)أ( يف  1، الفعتتتةاتل (2014) 2157العتتتةارات  (84) 
 . 7)أ( يف  2، الفعةاتل (2015) 2203و يف 4)أ( يف  1الفعةاتل 

 . 5، الفعةة (2015) 2259، يف 4، الفعةة (2015) 2238العةارال  (85) 
 (86) S/PRST/2014/2 .الفعةة الثالثة ، 
 (87) S/PRST/2014/15 الفعةة الثانية، يف ،S/PRST/2015/5.الفعةة التاس ة ،  
 . 9يف  1، الفعةاتل (2014) 2158العةار  (88) 
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. يفيف متتا يت دتتق (89)موهتتا املتتدنيول، يفامتتا كتت لك مىل املصتتاحلة يفاحلتتوار
ابحلالتتتة يف أ يتتتي،  شتتتد اجملدتتتس الع ائتتتل يفحكتتتوميَت الستتتواال يفجوتتتوب 
الستتتواال ال متتتتل متتتتع األمتتتم املتحتتتتدة متتتت  أجتتتل استتتتتئواف احلتتتتوار  تتتتني 

وها الع ائل يفاختاذ اخل وات الالزمة لتوفي   دا   ل واء الثعة،  وسائل م
العيتتام   مديتتات مصتتاحلة مدتتى مستتتوى العوامتتد الرتت  ية، يفحتتث   عتتوة 
مجيتتتع الع ائتتتل يف أ يتتتي مدتتتى التحدتتتي أبنصتتتى ارجتتتات ضتتت ط التتتوفس 

. (90)يفالكتتتتتف متتتتتت  األممتتتتتتال التتتتتتيت نتتتتتد  تتتتتتؤاي مىل صتتتتتتدامات مويفتتتتتتة
تتت اجملدتتس نتتداء  متتاجال   متتا يفيف يت دتتق ابحلالتتة يف جوتتوب الستتواال، يفج 

ئتب التةئيس ستا عا ، رايك مرتار، يفمىل مجيتع مىل الةئيس سدفا كت ، يف 
األقتتتةاف متتت  أجتتتل  وفيتتت  ا فتتتاق  ستتتوية األزمتتتة يف جوتتتوب الستتتواال 

جوتتتتتتتتوب الستتتتتتتتواال يفاحلةكتتتتتتتتة  2014أاير/متتتتتتتتايو  9التتتتتتتت ي يفن  تتتتتتتتت يف 
الرتت  ية/اجلي  الرتت   لتحةيتتة الستتواال )التيتتار امل تتارت(، يفاملرتتاركة 

. (91)يف أايتتس أاباب صتورة كامدتة يفشتامدة يف حمتتاااثت الستالم اجلاريتة 
يفأشتتتاا اجملدتتتس ابهليئتتتة احلكوميتتتة الديفليتتتة امل ويتتتة ابلتوميتتتة مدتتتى ال متتتل 
احلثيث ال ي  عوم  ت يف منامة موتدى لدحوار السياستي يفاألمتي، يفيف 

 .(92)نيااة جهوا الوساقة مو  اند ع األزمة
يفيف متتتتتتتتا يتصتتتتتتتتل ابلصتتتتتتتتحةاء الغة يتتتتتتتتة، ختتتتتتتتالل الفتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتد  

ا ستتتتتتت ةات، يفاصتتتتتتل اجملدتتتتتتس مواشتتتتتتدة ال تتتتتتةفني التتتتتتدخول يف مةحدتتتتتتة 
رمايتتتتة األمتتتتني ال تتتتام ايفل  مفايفضتتتتات أكثتتتتة كثافتتتتة يفموضتتتتومية حتتتتتت

شتتةيفط مستت عة يفحبستت  نيتتة، يفذلتتك هبتتدف التوصتتل مىل حتتل سياستتي 
 .(93)ماال يفاائم يفمع ول لد ةفني

يتصتل ابحلالتتة يف أفغانستتال، امتتا اجملدتس أفغانستتتال يفيف متا  
يفشتتتةكاءذا اإلنديميتتتني مىل ا ستتتتمةار يف  تتت ل اجلهتتتوا متتت  أجتتتل   ليتتتل 
احلوار يفالثعة مدى الص يد اإلنديمي، يفأشار مىل أل الوساء يتؤاي  ايفرا  

 .(94)حيواي  يف ممدية السالم
__________ 

، الفعتتتتةاتل (2015) 2228، يف 3، الفعتتتتةة (2014) 2173العتتتتةارال  (89) 
 .  11يف  7

 . 12يف  2، الفعةاتل (2014) 2156العةار  (90) 
 (91) S/PRST/2014/16 .الفعةة الثالثة ، 
 (92) S/PRST/2015/9ةة الةا  ة، يف ، الفعS/PRST/2015/16 .الفعةة الثانية ، 
، (2015) 2218، يف 7يف  5، الفعتتتتتتتتتةاتل (2014) 2152العتتتتتتتتتةارال  (93) 

 . 7يف  5الفعةاتل 
، (2015) 2210، يف 44يف  17، الفعتتتتتتةاتل (2014) 2145العتتتتتةارال  (94) 

   .43يف  17الفعةاتل 

يفيف متتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف نتتتربص، أذتتتاب اجملدتتتس ابلتتتلميمني  
حتستني اجلتتو ال تتام لدمفايفضتتات،   تةق  رتتمل  ةكيتتل الةستتائل املوجهتتة 
مىل اجلمهتتور مدتتى أيفجتتت التعتتارب يفستت ل املعتتي نتتدما ، يف وجيتتت رستتائل 

. يفيف متتتا يتصتتتل ابحلالتتتة يف املوتتتاقق (95)يفموستتتجمة  عتتتدر أكتتترب و تتتاءة 
الرةنية م  أيفكةانيا، اما اجملدس مجيع األقتةاف مىل أل  وف ت  ابلكامتل 
جممومتتتتة التتتتتتدا   املتدتتتتت ة لتوفيتتتتت  ا فانتتتتات ميوستتتتتك، التتتتتيت امتمتتتتتدهتا 

 .(96)2015ش اط/فرباية  12يفيفن تها يف ميوسك يف 
يفيف متتا يت دتتتق ابملستتتالة الفدستت يوية، حتتتث  اجملدتتتس األقتتتةاف  

يفاجملتمع الديفيل مدى حتعيق سالم شامل نائم مدتى رؤيتة ملو عتة   تي  
فيهتتا ايفلتتتال اميعةاقيتتتال، مستتةائيل يففدستت ني، جو تتا  مىل جوتتب  ستتالم 
حبتتتديفا آموتتتة يفم تتترتف هبتتتا مدتتتى الوحتتتو املتتتتوخى يف نتتتةار جمدتتتس األمتتت  

. يفيف متتتتتا يت دتتتتتق ابلوتتتتتلاع يف اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة (97)(2008) 1850
الستتورية، أكتتد اجملدتتس متت  جديتتد أنتتت لتتيس متت  حتتل مستتتدام لازمتتة 
احلالية يف ال دد م   م  خالل ممدية سياسية شامدة يعواذا الستوريول 

حليةال/يونيتت  30املؤر   أنفسهم، هبدف التوفي  الكامل ل يال جويف
. يفأمةب اجملدس ك لك م  أتييده لونف مقتالق الوتار يف (98)2012

مجيتتع أفتتاء ال دتتد، مدتتى أل يتتدخل حيتتل الوفتتاذ مبجتتةا أل خي تتو ممثدتتو 
احلكومتتتتتة الستتتتتورية يفامل ارضتتتتتة اخل تتتتتوات األيفىل فتتتتتو انتعتتتتتال سياستتتتتي 

الفةيتتق استتتوااا  مىل  يتتال جويتتف، مدتتى الوحتتو املوصتتوص مديتتت يف  يتتال 
. (99)2015 رتتتتةي  الثتتتتتام/نوفمرب  14التتتتديفيل لتتتتتدمم ستتتتورية املتتتتتؤر  

ما يت دق مبة ف ات اجلو ل، شدا اجملدس مدى ا لتلام الوانع مدى   يفيف
لفتتض ا شتتت اك  تتني  1974ال تتةفني ابحتترتام شتتةيفط ا فتتاق متتام  كتال

العوات احرتاما  انيعا  يفاتما ، يفاما ال تةفني مىل ممارستة أنصتى ارجتات 
ط التتتتوفس يفموتتتتع أي انتهاكتتتتات لونتتتتف مقتتتتالق الوتتتتار يف املو عتتتتة ضتتتت 

. يفيف متتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف التتتيم ، أذتتتاب (100)الفاصتتتدة  تتتني العتتتوات
__________ 

، (2014) 2168)أ(، يف  3، الفعتتتتتتتتتتتتةة (2014) 2135العتتتتتتتتتتتتةارات  (95) 
 2234يف  )أ(، 3، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2015) 2197)أ(، يف  3الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة 

 )أ(.  3، الفعةة (2015)
 . 3، الفعةة (2015) 2202العةار  (96) 
 (97) S/PRST/2014/13 .الفعةة السا  ة ، 
، 4، الفعتتةة (2014) 2191، يف 9، الفعتتةة (2014) 2165العتةارال  (98) 

 ، الفعةة األخ ة. S/PRST/2015/10يف 
 . 5، الفعةة (2015) 2254العةار  (99) 
 ،2، الفعتتتتةة (2014) 5192، يف 2، الفعتتتتةة (2014) 2163العتتتةارات  (100)

و 2، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2015) 2257، يف 2، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2015) 2229يف 
 ، الفعةة األيفىل. S/PRST/2014/19 يف
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اجملدس جبميتع اليمويتني احترتام  وفيت  ممديتة ا نتعتال السياستي  رتكل  
كامتتل يفالتمستتك  عتتيم ا فتتاق آليتتة التوفيتت ، يفحتتل خالفاهتتتا متت  قةيتتق 

. يفامتتتا اجملدتتتس  عتتتوة كتتتل األقتتتةاف مىل ا لتتتتلام (101)احلتتتوار يفالترتتتايفر
مب تتتتاارة جمدتتتتس الت تتتتايفل اخلديجتتتتي يفآليتتتتة  وفيتتتت ذا، يفشتتتتدا مدتتتتى أايتتتتة 
التوفي  الكامل لال فانات املربمة يفا لتلامات اليت مت الت هد هبا هبدف 

التوصتل مىل حتل   توافعي
. يفيف متا يت دتق ابحلالتة يف ل وتال، أذتاب (102)

قتةاف امل ويتة أل  تعيتد  ونتف األممتال ال دائيتة اجملدس  عوة جبميع األ
يفأل  وتتتتع أي انتهتتتتاك لددتتتتط األزرق يفأل حترتمتتتتت  كامدتتتتت يفأل  ت تتتتايفل 
  تتتتتتايف   كتتتتتتامال  متتتتتتع األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يفنتتتتتتوة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة املؤنتتتتتتتة يف 

ل وال
. يفشجع اجملدس ك لك مجيع األقةاف يف ل وال مدتى م تداء (103)

ا نتتتل ق يف ذتتتوة ال وتتتف يفالوتتتلاع، يفحتتتدة يف صتتتميم متجتتتداي  ملعايفمتتتة 
يفأحتاط مدمتا  متتع التعتدية  ةستتائل زممتاء ل وتتال الداميتة مىل ا متتتدال، 
مبتتا يف ذلتتك احلتتوارات اجلاريتتة يفالوتتداءات األختت ة لوتتلع فتيتتل التتتو ةات 

. (104)ال ائفيتتة يفيفضتتع استترتا يجية يفقويتتة ملكافحتتة اإلرذتتاب يف ل وتتال
اجملدتتتس شتتت ب ال تتتةاق مدتتتى  يفيف متتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف ال تتتةاق، حتتتث  

مواصتتدة الت تتايفل ضتتد ال وتتف يفاإلرذتتاب يف وستتيع ن تتاق ذلتتك الت تتايفل 
يف  ليتتله، يفشتتدا مدتتى األايتتة ال الغتتة  ستتتمةار احلتتوار التتوقي يفالوحتتدة 
الوقوية. يفشدا اجملدس أيعا  مدى ضةيفرة مراركة مجيع شتةائح ستكال 

(105)ياسيال ةاق يف ال مدية السياسية يفايةاقها يف احلوار الس
 . 

 

القررررررارات الررررريت شرررررارك مبوجبهرررررا األمرررررني العرررررام يف  - جيم
لرررررررس الراميرررررررة إىل تسررررررروية املنازعرررررررات جهرررررررود اجمل

 ابلوسائل السلمية
متتت  امليثتتتاق مدتتتى أل لامتتتني ال تتتام أل يو  تتتت  99 تتو  املتتتااة  

جمدتتس األمتت  مىل أيتتة مستتالة يتتةى أهنتتا نتتد هتتتدا حفتتظ الستتدم يفاإمتت  
الديفيل، لك  امليثاق   ي ة ِّف ابلتحديد ايفر األمني ال ام يف ما يت دق 

ذلتتتتك، انتعتتتتت أممتتتتال اجملدتتتتس مدتتتتى مبستتتتائل الستتتتالم يفاألمتتتت . يفمتتتتع 
__________ 

و 2، الفعتتةة (2015) 2201، يف 10، الفعتتةة (2014) 2140العتتةارال  (101)
، الفعتتتتتتتتتتتتتةة S/PRST/2015/8، الفعتتتتتتتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتتتتتتتة، يف S/PRST/2014/18يف 

 السااسة مرةة. 
(102) S/PRST/2015/8خلامسة مرةة. ، الفعةة ا 
، (2015) 2236و يف 5، الفعتتتتتتتتتتةة (2014) 2172انظتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتةاري   (103)

 . 5الفعةة 
(104) S/PRST/2015/7 .الفعةة احلااية مرةة ، 
(105) S/PRST/2014/1 الفعةة الثانية، يف ،S/PRST/2014/20 .الفعةة الثانية ، 

صتتت يد موتتتع نرتتتوب الولامتتتات يفالتستتتوية الستتتدمية لدموازمتتتات مرتتتاركَة 
 األمني ال ام يف مجيع اجلوانب ذات الصدة جبديفل األممال ذ ا.

ني يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، أنتتتة  اجملدتتتس أممتتتال األمتتت 
ال تتام يف متتا يتصتتل ابلتستتوية الستتدمية لدموازمتتات، يفأمتتةب يف أحيتتال  
كثتتت ة متتت  أتييتتتده ملستتتامي األمتتتني ال تتتام احلميتتتدة )مبتتتا يرتتتمل ممثديتتتتت 
اخلاصتتتتتني( يفلدمفايفضتتتتتات التتتتتيت جُتتتتتتةى حتتتتتتت رمايتتتتتتت يفاملستتتتتامدة التتتتتيت 
يع دمها مىل األقةاف يف املوازمتات. يفيف متا يدتي   تض نتةارات اجملدتس 

 ها مشارة مىل ممل األمني ال ام، موزمة حسب املو عة.اليت يفرات في
ففتتتتتي متتتتتا يت دتتتتتق ابلصتتتتتحةاء الغة يتتتتتة، أحتتتتتاط اجملدتتتتتس مدمتتتتتا   

جبتتتو ت املفايفضتتتات التتتيت ُمعتتتدت  ةمايتتتة األمتتتني ال تتتام، يفأكتتتد اممتتتت 
 لتتتلام األمتتني ال تتام يفم  وثتتت الردصتتي إبةتتاا حتتل ملستتالة الصتتحةاء 

 وريفنتدي، أشتاا اجملدتس ابلتديفر  . يفيف متا يتصتل ابحلالتة يف(106)الغة ية
التتت ي يعتتت دع  تتتت املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام ل وريفنتتتدي يفامل  تتتتو  
اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام ملو عتتتة ال حتتت ات الكتتتربى يف  يستتت  احلتتتوار  تتتني 

. يفرح تتب اجملدتتس كتت لك (107)اجلهتتات الفامدتتة السياستتية يف  وريفنتتدي
وب الولامتات،  عةار األمني ال ام   يني مسترار خاص م ي مبوتع نرت

مبتتتتا يف ذلتتتتك يف  وريفنتتتتدي، لد متتتتل اممتتتتا  إلنامتتتتة حتتتتوار شتتتتامل  تتتتني 
األقةاف ال وريفندية يفحل الوتلاع ابلوستائل الستدمية، يفشتدا مدتى أايتة 

. (108)أل يعتتتتوم األمتتتتني ال تتتتام مبتا  تتتتة احلالتتتتة يف  وريفنتتتتدي متتتت  كثتتتتب
متا يت دتق مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتتة، أمتةب اجملدتس مت  اممتتت  يفيف
لكامتتتل لتكديتتتف املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام  و يتتتة  تتت ل املستتتامي ا

تتتتتتب مبرتتتتتتاركة امل  تتتتتتو  اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني ال تتتتتتام ملو عتتتتتتة  احلميتتتتتتدة، يفرح 
. يفيف متتتتتا يت دتتتتتق ابحلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا (109)ال حتتتتت ات الكتتتتتربى

الوس ى، أث  اجملدتس مدتى ممتل املمثتل اخلتاص لامتني ال تام، يفحتث  
املتكامدتتة املت تداة األ  تتاا لتحعيتق ا ستتتعةار مدتتى   ثتة األمتتم املتحتدة 

 كثيتتف جهواذتتا لتوفيتت  يف يتهتتا، يفخصوصتتا  مدتتى صتت يد امتتم ممديتتة 
 يسايف، أمةب اجملدس م  أتييده  -. يفيف ما خي  غيويا (110)املصاحلة

الرتتديد لدتتديفر الةئيستتي التت ي يعتتوم  تتت املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام، 
 -املتكامتتل ل وتتاء الستتالم يف غيويتتا يفقدتتب مىل مكتتتب األمتتم املتحتتدة 

__________ 

، 6، الفعتتتتةة ال اشتتتتةة متتتت  الدي اجتتتتة يفالفعتتتتةة (2014) 2152العتتتتةارال  (106)
 . 6، الفعةة ال اشةة م  الدي اجة يفالفعةة (2015) 2218 يف

(107) S/PRST/2015/6 الفعةة األيفىل، يف ،S/PRST/2015/13 .الفعةة الثالثة ، 
 . 7يف  5، الفعةاتل (2015) 2248العةار  (108)
(109) S/PRST/2014/22 : الفعتتةة السااستتةو يفانظتتة أيعتتا ،S/PRST/2015/20 ،

   الفعةة األيفىل.
(110) S/PRST/2014/28ةاتل الةا  ة مرةة يفاخلامسة مرةة. ، الفع 
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 يسايف أل يدمم، ابستددام يفسائل م   يوها املسامي احلميدة يفالدمم 
السياسي لدممثل اخلاص، مجةاء حوار سياسي جامع يفممدية مصاحلة 

، “مو عتتتة يفستتتط أفةيعيتتتا”. يفيف متتتا يتصتتتل ابل وتتتد امل وتتتول (111)يفقويتتتة
اخلتتاص لامتتني اأب اجملدتتس مدتتى اإلشتتااة أبصتتحاب موصتتب املمثتتل 

ال تتتام لوستتتط أفةيعيتتتا يفرئتتتيس مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة اإلنديمتتتي لوستتتط 
أفةيعيا لديفرذم العيااي يف امم  وقيد السالم يفموتع نرتوب الولامتات 

 .(112)يف مو عة يفسط أفةيعيا
يفيف متتا يت دتتق ابحلالتتة يف اارفتتور، أشتتاا اجملدتتس ابجلهتتوا التتيت  

ي  هلا املمثل اخلاص املررتك لالحتاا األفةيعتي يفاألمتم املتحتدة لتورتيط 
ممدية السالم يفزاياة لوليتها،   ةق موها جتديد مشةاك احلةكات غت  
اا املون تتة، يفأكتتد أايتتة   ليتتل التوستتيق  تتني املمثتتل اخلتتاص يففةيتتق ا حتتت

األفةيعي الةفيع املستتوى امل تي ابلتوفيت  يفامل  تو  اخلتاص لامتني ال تام 
مىل الستتتتتتواال يفجوتتتتتتوب الستتتتتتواال يف مواءمتتتتتتة جهتتتتتتوا الوستتتتتتاقة التتتتتتيت 

. يفيف ستتتتتياق  وقيتتتتتد الستتتتتالم يف غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا، شتتتتتجع (113)ي تتتتت لوهنا
اجملدس مةارا  مكتب امل  وثة اخلاصة لامني ال ام ملو عة الساحل مدتى 

كثتتتتتب متتتتتع  دتتتتتدال اجملمومتتتتتة اخلماستتتتتية ملو عتتتتتة الستتتتتاحل   ال متتتتتل متتتتت 
يفاجلهتتتتتات الفامدتتتتتة اإلنديميتتتتتة يفالديفليتتتتتة األختتتتتةى متتتتت  أجتتتتتل التصتتتتتدي 

. (114)لاخ ار اليت هتتدا الستالم يفاألمت  يفالتوميتة يف مو عتة الستاحل
يفيف متتا يت دتتق ابحلالتتة يف لي يتتا، قدتتب اجملدتتس مىل األمتتني ال تتام  عتتدمي 

. (115)  ا  فانتتتتتتات يف تتتتتتدا    وتتتتتتاء الثعتتتتتتةالتتتتتتدمم مىل الدي يتتتتتتني يف  وفيتتتتتت
يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف متتتتايل، يفاظتتتتب اجملدتتتتس مدتتتتى  عتتتتدمي اممتتتتت  متتتتا يفيف

مىل املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني ال تتتتتام يف متتتتتايل لكتتتتتي يستتتتتتددم  الكامتتتتتل 
متتتت  أجتتتتل  املستتتتامي احلميتتتتدة، ابلتوستتتتيق الوثيتتتتق متتتتع اجملتمتتتتع التتتتديفيل، 

لوقويتتتتة ملتتتتايل، يف استتتتت ااة الستتتتالم يفاألمتتتت  يف مجيتتتتع أفتتتتاء األراضتتتتي ا
 .(116)األزمة سياق ا فاق شامل يوهي 

يفيف متتتتا يت دتتتتق أبفغانستتتتتال، قدتتتتب اجملدتتتتس متتتتةارا  أبل يعتتتتوم  
املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام ابلتوميتتتة يف تتت ل املستتتامي احلميتتتدة لتتتدمم 

الستتتتتالم يفاملصتتتتتاحلة التتتتتيت  عواذتتتتتا أفغانستتتتتتال يف دتتتتتك زمامهتتتتتا، ممديتتتتتة 
__________ 

 )أ(.  2يف  2، الفعةاتل (2015) 2203العةار  (111)
(112) S/PRST/2014/8 الفعةة الثانية، يف ،S/PRST/2014/25 ،الفعةة الثالثة ،

 ، الفعةة الثانية. S/PRST/2015/12يف 
 . 3الفعةة ، (2014) 2173العةار  (113)
(114) S/PRST/2014/17 الفعةة الثانية، يف ،S/PRST/2015/24 .الفعةة الثانية ، 
، (2015) 2259، يفالعتتتتتتتتةار 13، الفعتتتتتتتتةة (2015) 2238العتتتتتتتتةارال  (115)

 . 16الفعةة 
(116) S/PRST/2014/2 الفعتتتةة الةا  تتتة، يف ،S/PRST/2014/15 ،الفعتتتةة السااستتتة ،

 ، الفعةة الثالثة. S/PRST/2015/5يف 

 وستتائل موهتتا  وفيتت  التترب م  األفغتتام لدستتالم يفممتتااة اإلامتتاأ يفامتتم 
 .(117) دا    واء الثعة يف مقار الدستور األفغام

 
القرررررارات ذات الصررررلة ابلتنظيمررررات أو الوكرررراالت  - دال

 اإلقليمية
م   52خالل الفرتة نيد ا ست ةات، يفممال  أبحكام املااة  

امليثاق، أذتاب اجملدتس أبقتةاف الوتلاع الت تايفَل متع املوظمتات اإلنديميتة 
لدجهوا امل  يفلة م  أجتل التستوية يفايفل اإلنديمية، يفأمةب م  أتييده 

الستتتتتدمية لدموازمتتتتتات متتتتت  ختتتتتالل املوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يفالتوظيمتتتتتات 
 األخةى، يفشجع مدى مواصدة ذ ه اجلهوا. 

تتتب اجملدتتتس ابلت تتتايفل 2015 يف 2014يفختتتالل متتتامي   ، رح 
 تتني األمتتتم املتحتتدة يفاملوظمتتتات اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتتة يف ممديتتتات 

. يفأثتت  اجملدتتتس حتديتتدا  مدتتتى مرتتاركة ا حتتتتاا األيفريف  يف (118)الستتالم
هتوا الةاميتة املفايفضات يفالوساقة الديفلية، مبتا يف ذلتك مرتاركتت يف اجل

مىل مةتتتتتاا حدتتتتتول  فايفضتتتتتية شتتتتتامدة يف متتتتتا يت دتتتتتق ابلتتتتترب م  الوتتتتتويفي 
. (119)جلمهوريتتة ميتتةال اإلستتتالمية يفيف متتا يت دتتق مبو عتتتة غتتةب ال دعتتتال

يفمدتتى غتتةار الفتترتات الستتا عة، أثتت  اجملدتتس مدتتى زاياة مستتهام ا حتتتاا 
تتتتتب ابستتتتتتمةار الت تتتتتايفل  تتتتتني األمتتتتتم  األفةيعتتتتتي يف حفتتتتتظ الستتتتتالم، يفرح 

تحتتتدة يفا حتتتتاا األفةيعتتتي يف جمتتتا ت اإلنتتت ار امل كتتتة، يفالد دوماستتتية امل
الونائيتتتتة، يفالوستتتتاقة، يفاملستتتتامدة ا نتدا يتتتتة، يفحفتتتتظ الستتتتالم، يفموتتتتع 
نرتتتوب الولامتتتات يفحد هتتتا، يف  ليتتتل حعتتتوق اإلنستتتال يفستتتيااة العتتتانول، 

. يفشتتدا اجملدتتس أيعتتا  مدتتى (120)يفا نت تا  يفالت متت    تتد انتهتتاء الوتتلاع
يل ندرات ا حتاا األفةيعي يفاألمم املتحدة يف جما ت اإلنت ار أاية   ل 

امل كتتة يفحتديتتل الولامتتات يفاحلتتوار يفالوستتاقة، يفزاياة الت تتايفل  يوهمتتا يف 
جمتتتال املستتتامي احلميتتتدة يفكتتت لك الت تتتايفل  تتتني م  تتتوثي األمتتتم املتحتتتدة 
يفا حتتتتاا األفةيعتتتي، يفشتتتدا مدتتتى ضتتتةيفرة امتتتم الوظتتتام العتتتاري لإلنتتت ار 

. يف تتتتةا ابلتفصتتتتيل يف اجلتتتتلء الثتتتتام  نتتتتةارات جمدتتتتس األمتتتت  (121)امل كتتتتة
 رال اجلهوا املررتكة أيف املتوازية اليت اضت دع هبتا اجملدتس يفالتوظيمتات 
أيف الوكتتتتا ت اإلنديميتتتتة لتستتتتوية املوازمتتتتات ابلوستتتتائل الستتتتدمية ختتتتالل 

 الفرتة نيد ا ست ةات.
__________ 

، (2015) 2210)أ(، يف  6الفعتتتتتتتتتتتتتتتةة ، (2014) 2145العتتتتتتتتتتتتتتةارال  (117)
 )أ(.  6الفعةة 

(118) S/PRST/2015/22 .الفعةة السا  ة ، 
(119) S/PRST/2014/4 .الفعةة الةا  ة ، 
(120) S/PRST/2014/27 .الفعةة الثاموة ، 
 2167املةجتتتتتع نفستتتتتت، الفعتتتتتةة الثانيتتتتتة يفالثالثتتتتتولو يفانظتتتتتة أيعتتتتتا  العتتتتتةار  (121)

 . 4يف  3، الفعةاتل (2014)
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 سري أو تطبيق أحكام الفصل السادس من امليثاقمناقشة بشأن تف -رابعا  
 مالحظة 

ي تتتةت العستتتم الةا تتتع املوانرتتتات الةئيستتتية التتتيت اارت يف جمدتتتس  
األم  خالل الفرتة نيد ا ست ةات يف ما يتصتل  تفست  األحكتام احملتداة 

اجملدتس يفاألمتني ال تام الواراة يف الفصل السااس م  امليثاق يفاملت دعة  تديفر 
يف التستتتتوية الستتتتدمية لدموازمتتتتات. يف  يرتتتتمل العستتتتم املوانرتتتتات املت دعتتتتة 

 ابملوظمات اإلنديمية، اليت يتوايفهلا اجللء الثام  م  ذ ا املدحق.
يفرات أثوتتتتتتاء املتتتتتتدايف ت يفختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات،  

يفكتتت لك  (124)99 يف (123)36 يف (122)33مشتتتارات صتتتةاة مىل املتتتواا 
متتت  امليثتتتاق، لكوهتتتا يف م ظتتتم احلتتتا ت مل  ُثِّتتتة  (125)الفصتتتل الستتتااس

__________ 

، S/PV.7105يف متتتتتتا يتصتتتتتتل  صتتتتتتول الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتت  التتتتتتديفليني، انظتتتتتتتة:  (122)
 97)اجل تتتل األستتتوا(و يفالصتتتفحة  86)ذولوتتتدا(و يفالصتتتفحة  67الصتتتفحة 

 30، الصتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7247)مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتة(و يف 
)ن تة(و   74)اجل تل األستوا(و يفالصتفحة  70كوراي(و يفالصتفحة  )مجهورية

)زم تتتتتتتتتتتتتتتا وي(و  78)جوتتتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة  77 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة
 104)ا حتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريف (و يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  46، الصتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7389 يف

)ستتتت اليول(و يفيف متتتتا يتصتتتتل  106، الصتتتتفحة S/PV.7561 )الفد تتتتني(و يف 
 80، الصتتتتتتفحة S/PV.7109حبمايتتتتتتة املتتتتتتدنيني يف الوتتتتتتلاع املستتتتتتدح، انظتتتتتتة: 

يتصتتتتتل  ترتتتتتجيع يف  ليتتتتتل  )أيفغوتتتتتدا(و يفيف متتتتتا 107)ذولوتتتتتدا(و يفالصتتتتتفحة 
 ستتتتتتتتيااة العتتتتتتتتانول يف جمتتتتتتتتال صتتتتتتتتول الستتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني، انظتتتتتتتتة: 

S/PV.7113املكستيك(و  54)مجهورية كوراي(و يفالصفحة  21 ، الصفحة(
املوجهتتتتتتة مىل  2014شتتتتتت اط/فرباية  28يفيف متتتتتتا يتصتتتتتتل ابلةستتتتتتالة املؤرختتتتتتة 

األمتتتتت  متتتتت  املمثتتتتتل التتتتتدائم أليفكةانيتتتتتا لتتتتتدى األمتتتتتم املتحتتتتتدة  رئيستتتتتة جمدتتتتتس
(S/2014/136 :انظة ،)S/PV.7125 األرجوتني(. 14، الصفحة(  

(، S/2010/507يف متتتتتتتا يتصتتتتتتتل  توفيتتتتتتت  متتتتتتت كةة رئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  ) (123)
 )األرجوتني(.  11، الصفحة S/PV.7254 انظة:

، S/PV.7247يف متتتتتتتتتا يتصتتتتتتتتتل  صتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني، انظتتتتتتتتتتة:  (124)
)فةنستتتا(و  28)ريفانتتدا(و يفالصتتفحة  18يفالصتتتفحة  )لكستتمربغ(و 10 الصتتفحة

)ستتتدوفيويا(و  67)التتتدا ةك(و يفالصتتتفحة  50) تتت يف(و يفالصتتتفحة  49يفالصتتتفحة 
)الكويتتتتتتتتتتتت(و  102)مستتتتتتتتتتت انيا(و يفالصتتتتتتتتتتتفحة  20، الصتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7561يف 
(، انظتتتتتتة: S/2010/507 كةة رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتت  )يتصتتتتتل  توفيتتتتت  متتتتت متتتتتا يفيف

S/PV.7254 لكستتتتتمربغ(و يف 13، الصتتتتتفحة( S/PV.7539 (Resumption 1) ،
)اجللائتة(و  30)كوستتاريكا(و يفالصتفحة  21)أسترتاليا(و يفالصتفحة  7الصفحة 

يتصتتتتتتل ابألقفتتتتتال يفالوتتتتتتلاع املستتتتتدح، انظتتتتتتة:  ) تتتتتتونس(و يفيف متتتتتا 38يفالصتتتتتفحة 
S/PV.7466 اهلود(. 49، الصفحة( 

، S/PV.7105متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني، انظتتتتتتتتة: يف متتتتتتتتا يتصتتتتتتتتل  صتتتتتتتتول الستتتتتتتتالم يفاأل (125)
 102)سويستتتتتتتتةا(و يفالصتتتتتتتتفحة  65)نيوزيدوتتتتتتتتدا(و يفالصتتتتتتتفحة  37 الصتتتتتتتفحة

 7، الصتتتتتتتتتفحة S/PV.7247)ابكستتتتتتتتتتال(و يف  104)الوتتتتتتتتتةيفي (و يفالصتتتتتتتتتفحة 
)نيجتتتت اي(و  22)لكستتتتمربغ(و يفالصتتتتفحة  9و يفالصتتتتفحة )املمدكتتتتة املتحتتتتدة(

)مجهوريتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتوراي، املكستتتتتتتتتيك(و  30يفالصتتتتتتتتتفحة )األرال(و  27 يفالصتتتتتتتتتفحة
 41يف  40)مصتتتة(و يفالصتتتفحتال  38)ابكستتتتال(و يفالصتتتفحة  32يفالصتتتفحة 

 37موانرتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتورية. يفمل  تتتتتتتتتةا أي مشتتتتتتتتتارات صتتتتتتتتتةاة مىل املتتتتتتتتتااة 
 م  امليثاق. 38 املااة أيف

__________ 

 52)مجهوريتتتتتتتتة ميتتتتتتتتةال اإلستتتتتتتتالمية(و يفالصتتتتتتتتفحة  47و يفالصتتتتتتتتفحة )متتتتتتتتاليلاي(
)اتيدوتتتتتتتتتتتتتتد(و  63الصتتتتتتتتتتتتتتفحة )كولوم يتتتتتتتتتتتتتتا(و يف  60)مثيو يتتتتتتتتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 

)جوتتتوب  76)ذولوتتتدا(و يفالصتتتفحة  69)أيةلوتتتدا(و يفالصتتتفحة  64 يفالصتتتفحة
 15، الصتتفحة S/PV.7361)زم تتا وي(و يف  79يف  78أفةيعيتتا(و يفالصتتفحتال 
 11، الصتفحة S/PV.7389)الصتني(و يف  25يف  24)مس انيا(و يفالصتفحتال 

)صتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يا(و  36)األرال(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  29)نيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 51)ابكستتتتتتتتتتتال(و يفالصتتتتتتتتتتفحة  44يفالصتتتتتتتتتتفحة  )اهلوتتتتتتتتتتد(و 41 يفالصتتتتتتتتتتفحة

)اجللائتتتتتتتتتتة(و  61)املكستتتتتتتتتتيك(و يفالصتتتتتتتتتتفحة  54)كولوم يتتتتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتتتفحة 
) ةكيتا(و  86ة )زم ا وي(و يفالصتفح 76)مستونيا(و يفالصفحة  66يفالصفحة 
 104)مكتتتتتتواايفر(و يفالصتتتتتتفحة  103)ذولوتتتتتتدا(و يفالصتتتتتتفحة  99يفالصتتتتتتفحة 

)الكويتتتتتت(و  128)كوستتتتتتاريكا(و يفالصتتتتتفحة  108)الفد تتتتتني(و يفالصتتتتتفحة 
، S/PV.7505 (Resumption 1))املغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةب(و يف  133 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة

)أنغتتتتتتتتتتتتتتتتتو (و  25، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7527)املغتتتتتتتتتتتتتتتتتةب(و  17 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
)مستتتت انيا(و  20، الصتتتتفحة S/PV.7561)اجل تتتتل األستتتتوا(و يف  99 يفالصتتتتفحة

 90)املغتتتتتتتتتتتةب(و يفالصتتتتتتتتتتتفحة  78)مي اليتتتتتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتتتتفحة  52يفالصتتتتتتتتتتتفحة 
ستتتتتتتدوفيويا(و يفيف متتتتتتتا يتصتتتتتتتل حبمايتتتتتتتة املتتتتتتتدنيني يف الوتتتتتتتلاع املستتتتتتتدح، انظتتتتتتتة: )

S/PV.7109 أيفغوتتتتتتدا(و يفيف متتتتتا يتصتتتتتتل  ترتتتتتجيع يف  ليتتتتتتل  107، الصتتتتتفحة(
، S/PV.7113ستيااة العتتانول يف جمتتال صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني، انظتتة: 

 شتت اط/ 28)مجهوريتتة كتتوراي(و يفيف متتا يتصتتل ابلةستتالة املؤرختتة  21الصتتفحة 
املوجهتتتة مىل رئيستتتة جمدتتتس األمتتت  متتت  املمثتتتل التتتدائم أليفكةانيتتتا  2014فربايتتتة 

 13، الصتتتتتفحة S/PV.7138(، انظتتتتتة: S/2014/136لتتتتتدى األمتتتتتم املتحتتتتتدة )
) ئتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام(و  4، الصتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7144)لكستتتتتتتتتتتتمربغ(و يف 

يتصتتتتتتل ابألخ تتتتتتار التتتتتتيت هتتتتتتتدا الستتتتتتالم يفاألمتتتتتت  التتتتتتديفليني، انظتتتتتتة:  متتتتتتا يفيف
S/PV.7155 أستتتتترتاليا(و يفيف  30)كتتتتتول  كيتوتتتتت (و يفالصتتتتتفحة  7، الصتتتتفحة(

، S/PV.7196يتصتتتتتل   مديتتتتتات األمتتتتتم املتحتتتتتدة حلفتتتتتظ الستتتتتالم، انظتتتتتة:  متتتتتا
)األرال(و  36، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7228)األرال(و يف  22الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
)نائتتتتد نتتتتوة  6، الصتتتفحة S/PV.7275)الفد تتتتني(و يف  81يف  80يفالصتتتفحتال 

)التتتو ايت املتحتتتدة(و  17األمتتتم املتحتتتدة ملةان تتتة فتتتض ا شتتتت اك(و يفالصتتتفحة 
(، انظتتتتة: S/2010/507يفيف متتتتا يتصتتتتل  توفيتتتت  متتتت كةة رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  )

S/PV.7254 املمدكة املتحتدة(و يف  2، الصفحة(S/PV.7285 ،  الصتفحة 14 
  ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتي(و يف(S/PV.7285 (Resumption 1) 7، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 41)مجهوريتتتتتتتة ميتتتتتتتةال اإلستتتتتتتالمية(و يفالصتتتتتتتفحة  27)الربازيتتتتتتتل(و يفالصتتتتتتتفحة 
 48)اجللائتة(و يفالصتفحة  45)نيوزيدودا(و يفالصتفحة  43)مصة(و يفالصفحة 

 4يف  3، الصتتتتتتتتفحتال S/PV.7539 (Resumption 1))اجل تتتتتتتتل األستتتتتتتتوا(و يف 
)مي اليتتتا(و يفيف متتتا يتصتتتل ابلت تتتايفل  تتتني األمتتتم املتحتتتدة يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة 

، S/PV.7343يفايفل اإلنديميتتتتتة يف صتتتتتول الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتت  التتتتتديفليني، انظتتتتتة: 
 62)نيوزيدوتتتتتتتدا(و يفالصتتتتتتتتفحة  46يفالصتتتتتتتتفحة  )األرجوتتتتتتتتني(و 19الصتتتتتتتفحة 

) مي يتتتا(و يففيمتتتا يتصتتتل ابإلحاقتتتة املعدمتتتة متتت  التتتةئيس احلتتتايل ملوظمتتتة األمتتت  
يففيمتتتتتتتا )أنغتتتتتتتو (و  20، الصتتتتتتتفحة S/PV.7391يفالت تتتتتتتايفل يف أيفريفاب، انظتتتتتتتة: 

 3، الصتتتتتتتتفحة S/PV.7401يتصتتتتتتتتل ابحلالتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتةق األيفستتتتتتتتط، انظتتتتتتتتة: 
)مجهوريتة فوتليفيال ال وليفاريتة(و يفيف متا يتصتل ابألقفتال يفالوتلاع املستدح، انظتة: 

S/PV.7414 صتتتتتتتتتتتتني(و يف )ال 24، الصتتتتتتتتتتتتفحةS/PV.7466 23، الصتتتتتتتتتتتتفحة 
، S/PV.7428)الصتتتتتتتني(و يفيف متتتتتتتا يتصتتتتتتتل ابملتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتت ، انظتتتتتتتة 

 )الصني(.  28يف  27الصفحتال 
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اإلشتارة  - يفيتالف ذ ا العسم م  نسمني فةميني اا: ألف 
متتتتت   33مىل يفستتتتتائل التستتتتتوية الستتتتتدمية لدموازمتتتتتات يف ضتتتتتوء املتتتتتااة 

لتستتتوية املوازمتتتات  99استتتتددام األمتتتني ال تتتام لدمتتتااة  - امليثتتاقو ابء
ابلوستتتتتائل الستتتتتدمية، يفذتتتتتو يرتتتتتمل حتتتتتا ت جتتتتتةت فيهتتتتتا موانرتتتتتات 

 استورية ذات صدة خالل الفرتة نيد ا ست ةات. 
 
اإلشرررارة إىل وسرررائل التسررروية السرررلمية للمنازعرررات  - ألف

 من امليثاق 33يف ضوء املادة 
مت  امليثتاق مدتى أنتت ةتب مدتى أقتةاف أي  33 و  املااة  

نلاع م  شال استمةاره أل ي ةت حفظ السدم يفاألمت  التديفيل لدد تة 
لوساقة أيف غ ذا أل يدتمسوا حدت ابائ ذي  دء   ةيق املفايفضة أيف ا

م  الوسائل السدمية، يف ر  مىل أل اجملدس يست يع أل يدمو أقةاف 
الوتتلاع مىل أل يستتويفا متتا  يتتوهم متت  الوتتلاع  تدتتك ال تتةق. يفختتالل الفتترتة 

صتتتةاحة  يفضتتتموا  يف متتتا يتصتتتل  33نيتتتد ا ستتتت ةات، أشتتت  مىل املتتتااة 
يفمحايتتتتة (، 4ابل وتتتتوا التاليتتتتة: صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني )احلالتتتتة 

(، يف رتجيع يف  ليتل ستيااة العتانول 5املدنيني يف الوتلاع املستد ح )احلالتة 
(، يفالةستتالة املؤرختتة 6يف جمتتال صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني )احلالتتة 

املوجهتتة مىل رئيستة جمدتتس األمت  متت  املمثتتل  2014شت اط/فرباية  28
 (.7( )احلالة S/2014/136الدائم أليفكةانيا لدى األمم املتحدة )

 
 4احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
، معتتتتتد اجملدتتتتتس اجلدستتتتتة 2014كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   29يف  
يفال وتتتتتد  “صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني”، يف مقتتتتار ال وتتتتد 7105
، يفكتال م ةيفضتا  “احلةب يفاريفستها، يفالست ي مىل ستالم اائتم”الفةمي 
ةة مفاذيمية مم مها األرال الت ي  توىل رائستة اجملدتس ختالل مديت م ك

. يفيف م ةت افتتاح املوانرة، نال يفكيل األمني ال ام (126)ذلك الرهة
لدرتتتتؤيفل السياستتتتية مل التوفيتتتتق  تتتتني التتتتةؤى املتوانعتتتتة لدتتتتتاريك يفاهلويتتتتة 

. يفأكتتتد   تتتض املتكدمتتتني صتتتةاحة  (127)زال جمتتتا   اتتتتاأ مىل   تتتوية متتا
. مذ أشتتار ممثتتل ذولوتتدا 33أايتتة األحكتتام املوصتتوص مديهتتا يف املتتااة 

يف متتتا يتصتتتل  تتتديفر الوستتتاقة التتت ي  عتتت دع  تتتت األمتتتم  33مىل املتتتااة 
ابمت ارذا موصتةا  مت   “احلعوق أيف   ”املتحدة، يفأشار أيعا  مىل م اارة 

__________ 

(126) S/2014/30 . 
(127) S/PV.7105 3، الصفحة . 

متا يت دتق ابإلنت ار امل كتة، . يفيف (128)مواصة اإلن ار امل كة ابلولامتات
امتتا ممثتتل اجل تتل األستتوا مىل ج تتل الوستتاقة مهمتتة أساستتية متت  مهتتام 

مت  امليثتاق.  33األمم املتحدة، مدتى الوحتو املوصتوص مديتت يف املتااة 
، يف ستتتحق مليتتدا  “مل ُ ستتتددم  رتتكل كتتافن ”يفأضتتاف أل الوستتاقة 

يفل متتتتت  املتتتتتوارا يفا ذتمتتتتتام متتتتت  جانتتتتتب موظومتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يفالتتتتتد
. يفنتتتتتتتال ممثتتتتتتتل مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو (129)األمعتتتتتتتاء يف األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة

أنرتتتات م تتتدأ التستتتوية الستتتدمية لدموازمتتتات  33الدميعةاقيتتة مل املتتتااة 
اظتة مجيتع أشتكال استتددام العتوة، يفأشتار مىل  “م دأ معتدس”يفذو 

أل امليثتتاق يتتتوخى  ةستتيك م تتدأ الونايتتة الف التتة التت ي يستت ى مىل ج تتل 
 .(130)العوة م  انتهاكات العانول الديفيلاحلةب يفاستددام 

، معتتتتتتتتتد اجملدتتتتتتتتتس اجلدستتتتتتتتتة 2014آب/أغستتتتتتتتت س  21يفيف  
، “موع نرتوب الولامتات”ةمي يف مقار ال ود نفست يفال ود الف 7247

يفكتتتتتال م ةيفضتتتتتا  مديتتتتتت متتتتت كةة مفاذيميتتتتتة مم متهتتتتتا املمدكتتتتتة املتحتتتتتدة. 
يفأشتتارت املتت كةة املفاذيميتتة مىل أل اجملدتتس  ارا  متتا يستتتددم األايفات 
املتاحة مبوجب الفصل السااس، مما يؤاي مىل مضامة فةص الكرتف 

جهتتتتاز  ”متتتت  مؤشتتتتةات الوتتتتتلاعو يفأل اجملدتتتتس يو غتتتتي أل يكتتتتول مبثا تتتتة 
 .(131)“كرف لددخال،   جمةا جهتاز إلقفاء احلةائق

 33يفيف ذتتت ه اجلدستتتة، احتتتت  ال ديتتتد متتت  املتكدمتتتني ابملتتتااة  
صتتتةاحة   33متت  امليثتتتاق. حيتتث أشتتتار ممثتتل مجهوريتتتة كتتوراي مىل املتتتااة 

يفنتتتتال مل مدتتتتى جمدتتتتس األمتتتت  يفاألمتتتتني ال تتتتام  عيتتتتيم جهوااتتتتا  صتتتتورة 
ت، األمتتتة التتت ي متتت  شتتتانت أل موتظمتتتة يف جمتتتال موتتتع نرتتتوب الولامتتتا

يستتتامداا يف استكرتتتاف أوتتتع استتترتا يجية مدتتتى ن تتتاق املوظومتتتة متتت  
أجل استددام أايفات موع نروب الولامتات مبوجتب الفصتل الستااس 

. يفامتا ممثتل اجل تل األستوا،  وصتفت معتوا  يف جممومتة (132)م  امليثاق
أصتتتتدناء الوستتتتتاقة، مىل ج تتتتتل الوستتتتتاقة مهمتتتتتة أساستتتتتية حبتتتتتق لامتتتتتم 

. يفحتد  ممثتل (133)33تحدة، مدى الوحو املوصوص مديت يف املااة امل
ن تتتة متتتت  ضتتتتةيفرة  كتتتني املوظمتتتتات الديفليتتتتة يفاإلنديميتتتة متتتت  الوهتتتتوت 

متتت  امليثتتاق، يفذلتتتك لدحيدولتتتة ايفل يفصتتتول  33أبايفارذتتا يففعتتتا  لدمتتتااة 
__________ 

 . 67املةجع نفست، الصفحة  (128)
 . 86املةجع نفست، الصفحة  (129)
 . 97املةجع نفست، الصفحة  (130)
(131) S/2014/572 . 
(132) S/PV.7247 30يف  29، الصفحتال . 
 . 70املةجع نفست، الصفحة  (133)

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/30
https://undocs.org/ar/S/PV.7105
https://undocs.org/ar/S/2014/572
https://undocs.org/ar/S/PV.7247
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. يفأشتتتتارت ممثدتتتتة (134)اخلالفتتتتات يفالولامتتتتات مىل مةحدتتتتة الوتتتتلاع املستتتتدح
يفمىل الوستتاقة  وصتتفهما متت  األستتاليب  33املتتااة جوتتوب أفةيعيتتا مىل 

الد دوماستتتتتتتتتتية لتستتتتتتتتتتوية املوازمتتتتتتتتتتات ابل تتتتتتتتتتةق الستتتتتتتتتتدمية، يفنالتتتتتتتتتتت مل 
الد دوماستتتتتتية الونائيتتتتتتة أضتتتتتتحت أااة   غتتتتتت  موهتتتتتتا لامتتتتتتم املتحتتتتتتدة 
يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة نظتتتةا  ألل قتتتا ع الولامتتتات  غتتت   متتت  كوهنتتتا  تتتتني 

ت ممثدة زم ا وي الديفر . يفذكة (135)الديفل لتص ح ااخل الديفل نفسها
الونتتائي جملدتتس األمتت  يف صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني مدتتى الوحتتتو 

متتتت  امليثتتتتاق، التتتتيت  تتتت كة جممومتتتتة  33متتتت  املتتتتااة  1 امل تتتتني  يف الفعتتتتةة
متوومتتتتتتتة متتتتتتت  األايفات املتاحتتتتتتتة لدمجدتتتتتتتس، مبتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتك التفتتتتتتتايفت 
يفالتحعيتتتتتتتتتق يفالوستتتتتتتتتاقة يفاملصتتتتتتتتتاحلة يفالتحكتتتتتتتتتيم يفالتستتتتتتتتتوية الععتتتتتتتتتائية 

 دوماستتية الونائيتتة يفمشتتةاك املوظمتتات اإلنديميتتة. يفيف ذتت ا الصتتدا، يفالد
نالتتتت مل امليتتتلة الوستتت ية لدموظمتتتات اإلنديميتتتة يفايفل اإلنديميتتتة  صتتتوع 
الفةق التالزم لدحيدولتة ايفل انتل ق حتا ت التتو ة فتو الوتلاع ال ويتف، 
يفمل ذتتت ه املوظمتتتات يف يفضتتتع يؤذدهتتتا لفهتتتم األستتت اب اجل ريتتتة لدوتتتلاع 

م  األزمة، يفلديها العدرة مدى ممارسة ايفر متؤثة مت  أجتل  حبكم نةهبا
 .(136)موع الولاع يفحد ت

تتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتتس ابإلمجتتتتتتتتتتتتاع العتتتتتتتتتتتتةار   يفيف  دتتتتتتتتتتتتك اجلدستتتتتتتتتتتتة، اخت 
التتتت ي أشتتتتار فيتتتتت مىل الفصتتتتل الستتتتااس،   ستتتتيما  (2014) 2171
متتتت  امليثتتتاق، يفأكتتتتد متتت  جديتتتتد التلامتتتت  تستتتتوية املوازمتتتتات  33املتتتااة 

ابلوسائل السدمية يفابلترجيع مدى اختتاذ متا يدتلم مت  مجتةاءات يفنائيتة 
يف التصتتدي لدموازمتتات أيف احلتتا ت احملتمتتل أل يتتؤاي استتتمةارذا مىل 

 .(137) لدد ة  ةيض صول السالم يفاألم  الديفليني
 7389، معتتتد اجملدتتتس اجلدستتتة 2015شتتت اط/فرباية  23يفيف  

، يفكتتال م ةيفضتتتا  “صتتول الستتتالم يفاألمتت  التتديفليني”حتتتت ال وتتد امل وتتول 
ذيميتتة أمتد هتا الةائستة )الصتتني(. يفيف املت كةة املفاذيميتتة، مديتت مت كةة مفا

ذكتتةت الصتتني أل التتتديفل األمعتتاء يو غتتتي أل  ؤكتتد متتت  جديتتد التلامهتتتا 
مبعاصتتد امليثتتاق يفم اائتتت يف تستتوية املوازمتتات الديفليتتة ابلوستتائل الستتدمية، 
يفأل اجملدس يو غي أل يدمم اجلهوا اليت    هلا ال دتدال امل ويتة يفاملوظمتات 

يميتتتتتة متتتتت  أجتتتتتل  ستتتتتوية اخلالفتتتتتات متتتتت  ختتتتتالل احلتتتتتوار يفالتفتتتتتايفت اإلند
. يفشتتتدا (138)يفاملصتتتاحلة يفاملستتتامي احلميتتتدة يفالوستتتائل الستتتدمية األختتتةى

__________ 

 . 74املةجع نفست، الصفحة  (134)
 . 77املةجع نفست، الصفحة  (135)
 . 79يف  78املةجع نفست، الصفحتال  (136)
 . 5، الفعةة (2014) 2171العةار  (137)
(138) S/2015/87 . 

ال ديتتتد متتت  املتكدمتتتني مدتتتى أايتتتة يفستتتائل التستتتوية الستتتدمية لدموازمتتتات 
املوصتتتتتتتوص مديهتتتتتتتا يف الفصتتتتتتتل الستتتتتتتااس متتتتتتت  امليثتتتتتتتاق، مبتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتك 

. يفشتتتتدا ممثتتتتل ا حتتتتتاا (141)يفاملفايفضتتتتات (140)يفالتحكتتتتيم (139)الوستتتتاقة
مت   33األيفريف  مدى الوساقة  صتفة خاصتة، مرت ا  صتةاحة مىل املتااة 

. يفيف م تتتتتةت اإلشتتتتتارة مىل املهمتتتتتة الصتتتتت  ة (142)ميثتتتتتاق األمتتتتتم املتحتتتتتدة
املتمثدتتتتة يف مزالتتتتة التتتتتو ةات يف ال حتتتتار اإلنديميتتتتة، يفمدتتتتى يفجتتتتت التحديتتتتد 

يفحبة الصني اجلوو ، نالت ممثدة الفد تني املوازمات يف حبة الفد ني الغة  
مل  دتتتتتدذا جلتتتتتا مىل التحكتتتتتيم، مدتتتتتى الوحتتتتتو املكتتتتتةس مدتتتتتى فتتتتتو اتم يف 

 .(143)، م  أجل  سوية املوازمات ال حةية  صورة سدمية33 املااة
 

 5احلالة  
 محاية املدنيني يف النزاع املسلح 
 7109، يفيف جدستتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتس 2014شتتتتتتت اط/فرباية  12يف  

، ذكتة “محايتة املتدنيني يف الوتلاع املستدح”امل وول امل عواة يف مقار ال ود 
متتتت  امليثتتتتاق صتتتتةاحة   وصتتتتفها حتتتتتدا الوستتتتائل  33ممثتتتتل ذولوتتتتدا املتتتتااة 

احلامستتتتتة لدتستتتتتوية الستتتتتدمية لدولامتتتتتات، يفنتتتتتال مل أفعتتتتتل ستتتتت يل حلمايتتتتتة 
. يفأكد (144)املدنيني يف أي حالة م  احلا ت ذو موع نروب الولامات

  ستتتتوية الولامتتتتات ابلوستتتتائل الستتتتدمية، ممثتتتتل أيفغوتتتتدا أايتتتتة الوستتتتاقة يف
يفشتتدا مدتتى ضتتةيفرة ستت ي أقتتةاف أي نتتلاع لدتوصتتل مىل حدتتول سياستتية 
متتتتتت  قةيتتتتتتق احلتتتتتتوار أيف التوفيتتتتتتق أيف التحكتتتتتتيم أيف التستتتتتتوية الععتتتتتتائية أيف 

 .(145)م  امليثاق 33استددام الرت ي ات اإلنديمية يفالديفلية يففعا  لدمااة 
__________ 

(139) S/PV.7389 31يف  30)مستتتتتتتتتتتتتتت انيا(. يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحتال  21، الصتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 41)اإلمتتتتارات ال ة يتتتتتة املتحتتتتدة(و يفالصتتتتتفحة  39ا(و يفالصتتتتتفحة ) رتتتتا

)اجللائتتة(و  60)ا حتتتاا األيفريف (و يفالصتتفحة  46)الستتويد(و يفالصتتفحة 
 86)ستتتتتدوفيويا(و يفالصتتتتتفحة  79)مي اليتتتتتا(و يفالصتتتتتفحة  72يفالصتتتتتفحة 

) وريفنتتتتتتتتدي(و  97)منديفنيستتتتتتتتيا(و يفالصتتتتتتتتفحة  93) ةكيتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتفحة 
 108)مصتتتتة(و يفالصتتتتفحة  107 )ذولوتتتتدا(و يفالصتتتتفحة 98يفالصتتتتفحة 

 128)اجل تتتتتتتل األستتتتتتتوا(و يفالصتتتتتتتفحة  118)كوستتتتتتتاريكا(و يفالصتتتتتتتفحة 
 )املغةب(.  133)سويسةا(و يفالصفحة  132)الكويت(و يفالصفحة 

)ذولوتتتتتتتتدا(و  99)األرال(و يفالصتتتتتتتتفحة  29املةجتتتتتتتتع نفستتتتتتتتت، الصتتتتتتتتفحة  (140)
 )الكويت(.  128)الفد ني(و يفالصفحة  104يفالصفحة 

)كازاخستتتال(و  71)نيجتت اي(و يفالصتتفحة  16املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (141)
 113)مصتتتتة(و يفالصتتتتفحة  107)ريفمانيتتتتا(و يفالصتتتتفحة  91يفالصتتتتفحة 

 )نيكاراغوا(. 
 .46املةجع نفست، الصفحة  (142)
 .104املةجع نفست، الصفحة  (143)
(144) S/PV.710980صفحة ، ال . 
 . 107املةجع نفست، الصفحة  (145)

https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/87
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
https://undocs.org/ar/S/PV.7109
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 6احلالة  
تشررجيع وتعزيررز سرريادة القررانون يف جمررال صررون السررالم  

 واألمن الدوليني
 2014شتتتت اط/فرباية  19، امل عتتتتواة يف 7113يف اجلدستتتتة  

 رجيع يف  ليل  سيااة العتانول يف جمتال صتول ”يف مقار ال ود امل وول 
ممثل مجهورية كوراي مل لسيااة العانول ، نال “السالم يفاألم  الديفليني

تتتة أبل  الفصتتتل الستتتااس  ايفرا  مهمتتتا  يف  ستتتوية املوازمتتتات الديفليتتتة. يفذك 
متت  امليثتتاق يفص تتل متتداا  متت  الوستتائل املتاحتتة لتت لك الغتتةت، يفذكتتة 

 وصفها  و  مدى امل دأ األساسي اخلاص ابجملتمع  33صةاحة  املااة 
مىل التوصتل مىل احلتل الستدمي  الديفيل يفاملت دتق  ست ي التديفل األمعتاء

يفنتتال ممثتتل املكستتيك مل  دتتده جلتتا متتدة . (146)التت ي  ةأتيتتت لدموازمتتات
ك تتتتةف يف مجتتتتةاءات   33متتتتةات لدوستتتتائل املوصتتتتوص مديهتتتتا يف املتتتتااة 

حتكيم أيف حماكمات أمام احملاكم الديفلية، يف وصفت يورط مدى فو يفاي 
ي لزذتتا يف أمةيكتتا لصتتاخم  دتتك اإليتتات يف التستتوية الستتدمية لدولامتتات يف 

 .(147)الال يوية يفمو عة ال حة الكاري ، يفافاما  م  حعوق مواقويت
 

 7احلالة  
موجهررررررة إىل  2014شررررررباط/فرباير  28رسررررررالة مؤرخررررررة  

رئيسرررة جملرررس األمرررن مرررن املمثرررل الررردائم ألوكرانيرررا لررردى 
 (S/2014/136)األمم املتحدة 

امل عتتواة يف  7125، يفيف اجلدستتة 2014آذار/متتارس  3يف  
متتا يتصتتل ابألحتتدا  التتيت يفن تتت يف أيفكةانيتتا، أمتتةب متتدة أمعتتاء يف 
اجملدتتس متت  ندتتق مميتتق مزاء الت تتورات السياستتية األختت ة يف أيفكةانيتتتا، 

يفامتوا األقتةاف مىل سيما يف مجهورية العةم املتمت ة ابحلكم ال اي،   
 سوية املوازمة ابلوسائل السدمية. يفأكدت ممثدتة األرجوتتني مت  جديتد 
مستتتؤيفلية جمدتتتس األمتتت  متتت  صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني يف مقتتتار 
تتتةت اب لتلامتتتات املدعتتتاة مدتتتى متتتا ق  امل تتتاائ املكةستتتة يف امليثتتتاق. يفذك 

   تتة ت مجيتتع التتديفل  تستتوية املوازمتتات الديفليتتة   ةيعتتة ستتدمية حتتز  
متتتتت   33لدد تتتتتة الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني، يفيففعتتتتتا  ألحكتتتتتام املتتتتتااة 

. يفامتتتتا ممثتتتل نيجتتتت اي مجيتتتتع األقتتتةاف امل ويتتتتة مىل ا لتتتتتلام (148)امليثتتتاق
أبحكام امليثاق، اليت  دمو مجيع الديفل األمعاء مىل  ستوية موازماهتتا 

__________ 

(146) S/PV.7113 21، الصفحة . 
 . 54املةجع نفست، الصفحة  (147)
(148) S/PV.7125 14، الصفحة . 

. يفامتتتتتتا ممتتتتتتثال شتتتتتتيدي يف رتتتتتتاا األقتتتتتتةاف مىل (149)ابلوستتتتتتائل الستتتتتتدمية
متوتتاع متتت  العيتتتام أبممتتتال  ت تتتارت متتع امليثتتتاق، يفأمتتتةاب متتت  التتتدمم ا 

. يفأمة تتت ممثدتتة (150)جلميتع جهتتوا الوستتاقة التتيت ي تت هلا اجملتمتتع التتديفيل
مجهوريتتة كتتوراي متت  أتييتتدذا جلهتتتوا الوستتاقة التتيت ي تت هلا األمتتني ال تتتام 

 .(151)يف ئب األمني ال ام
 
   99استخدام األمني العام للمادة  - ابء

متتت  امليثتتتاق مدتتتى أل لامتتتني ال تتتام أل يو تتتت  99 تتو  املتتتااة  
جمدتتس األمتت  مىل أيتتة مستتالة يتتةى أهنتتا نتتد هتتتدا حفتتظ الستتدم يفاألمتت  

ه، شج ت الديفل األمعاء الديفيل. يفيف موانرات اجملدس اليت  ةا أا 
األمني ال ام مدى أل ميارس  ركل ف ال السد ة املدولة مليتت مبوجتب 

صتتول ”يفأل ي تتلز ف اليتتة مستتاميت احلميتتدة. يفيف مقتتار ال وتتد  99املتتااة 
،   ةنتتت 8، يفمدتتى الوحتتو امل تتني  يف احلالتتة “الستتالم يفاألمتت  التتديفليني

 تتتتداة املتاحتتتتتة املوانرتتتتات مىل متتتتا جتتتتاء متتتتت  مشتتتتارات مىل األايفات املت
، نونرتتتتت 9. يفكمتتتتا يتتتتةا يف احلالتتتتة 99لامتتتتني ال تتتتام مبوجتتتتب املتتتتااة 

م  األمني ال ام صةاحة  يف اجتماع  رتال  99مسالة استددام املااة 
 (.S/2010/507 وفي  م كةة رئيس جمدس األم  )

 
 8احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
 امل عتتواة 7247، يفيف اجلدستتة 2014آب/أغستت س  21يف  

يف متتا يتصتتل  صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني،   ستتيما موتتع نرتتوب 
الصةامات، كال م ةيفضا  مدى اجملدس م كةة مفاذيمية أمد هتا الةائسة 
)املمدكتتتتة املتحتتتتدة(. يفأُنتتتتة  يف املتتتت كةة املفاذيميتتتتة ابلتتتتديفر املهتتتتم التتتت ي 
يعتتتت دع  تتتتت األمتتتتني ال تتتتام، يفالتتتت ي يرتتتتمل مهتتتتام املستتتتامي احلميتتتتدةو 

ات  عصي احلعائق يف واء الثعة اليت  وَفد مىل مواقق التو ة يفامُتربت   ث
. يفختتتالل املوانرتتتة، شتتتجع أمعتتتاء اجملدتتتس (152)مظيمتتتة الفائتتتدة أيعتتتا  

. (153)مدتتتتتتتى استتتتتتتتددام اإلحاقتتتتتتتات املوتظمتتتتتتتة  ستكرتتتتتتتاف اإفتتتتتتتاق
يفحتدثت ممثدتة أسترتاليا مت  ضتةيفرة امتم األمتني ال تام يف  ت ل مستاميت 

__________ 

 املةجع نفست.  (149)
 ) راا(.  15)شيدي(و يفالصفحة  13املةجع نفست، الصفحة  (150)
 . 15املةجع نفست، الصفحة  (151)
(152) S/2014/572 . 
(153) S/PV.7247 ليتوانيتا(و  19)املمدكة املتحتدة(و يفالصتفحة  8، الصفحة(

 )مجهورية كوراي(.  29يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/2014/136
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https://undocs.org/ar/S/PV.7125
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2014/572
https://undocs.org/ar/S/PV.7247
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يفالوستتاقة، يف كديتتف   ثتتات  عصتتي احلعتتائق احلميتتدة يفجهتتوا التتدموة 
يفجلال التحعيق، يفنالت مل اجملدس يو غي أل يوظتة جبديتة يف  وصتيات 
 دك الدجال يفأل يتد  مجةاءات  راهنا، يفمل الدجال يو غي أل  كول 

 .(154)نووات ا صال رمسية مع اجملدس
يفيف مقتار ال وتد نفستت متت  جتديفل األممتال، معتد اجملدتتس يف  

. يفيف اجلدستتتتتتتتة، 7561 اجلدستتتتتتتتة 2015 رتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتام/نوفمرب  17
أمتتتةب اثوتتتال متتت  أمعتتتاء اجملدتتتس متتت  أتييتتتداا لدتوستتتع يف استتتتددام 

يف  99الفصتتتتتتل الستتتتتتااس متتتتتت  امليثتتتتتتاق، يفأشتتتتتتارا صتتتتتتةاحة  مىل املتتتتتتتااة 
. يفأمتتةب أمعتتاء (155)يت دتتق ابل النتتة  تتني األمتتني ال تتام متتع اجملدتتس متتا

آختتتتتتتتتةيفل متتتتتتتتت  أتييتتتتتتتتتتدذم اجلدستتتتتتتتتات اإلحاقتتتتتتتتتة غتتتتتتتتتت  الةمسيتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت  
التتتيت  ستتتتددمها األمانتتتة ال امتتتة لتوجيتتتت  “اإفتتتاقاستكرتتتاف ”أجتتتل 

 .(156)انت اه اجملدس مىل احلا ت الواشئة أيف املسائل املث ة لدعدق
 

 9احلالة  
 (S/2010/507س جملس األمن )تنفيذ مذكرة رئي 
، معتتد اجملدتتس موانرتتة 2015 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  20يف  

(، يفكال S/2010/507مفتوحة  رال  وفي  م كةة رئيس جمدس األم  )
مفاذيميتتة مم متهتتا الةائستتة )مستت انيا(. يفأشتتارت م ةيفضتتا  مديتتت متت كةة 
متتتتتتت  امليثتتتتتتتاق  وصتتتتتتتفهما  رتتتتتتتك الل  99يف  98املتتتتتتت كةة مىل املتتتتتتتاا ني 

األستاس لدمهتام املوكدتتة مىل األمتني ال تام، يفالتتيت  رتمل  تدا   التحعتتق 
متتت  الونتتتائع، يفاملستتتامي احلميتتتدة، يفاجلهتتتوا املرتتترتكة لت ليتتتل التستتتوايت 

ا فانتتتتات الستتتتالم، يفامتتتتم احملتتتتاكم السياستتتتية، يفحفتتتتظ الستتتتالم يف وفيتتتت  
 .(157)الديفلية يفاخلاصة، يف وفي  نُظم اجللاءات

يفأشتتتتار ال ديتتتتد متتتت  أمعتتتتاء اجملدتتتتس مىل الستتتتد ة املوكدتتتتة مىل  
األمتتني ال تتام يف  وجيتتت انت تتاه اجملدتتس مىل أي مستتالة متت  املستتائل التتيت 
هتتتتدا صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني، ضتتتم  ستتتيانات موهتتتا اإلنتتت ار 
امل كتتتة يفموتتتع نرتتتوب الولامتتتات. يفنو ذتتتت ممثدتتتة أستتترتاليا مىل ضتتتةيفرة أل 

و أفعتتل آليتتات اإلنتت ار امل كتتة يفاإلحاقتتات يستتتددم اجملدتتس مدتتى فتت
املعدمتتة يف يفنتهتتا  رتتال التهديتتدات. يفنالتتت منتتت يو غتتي  كتتني األمانتتة 

__________ 

 . 24املةجع نفست، الصفحة  (154)
(155) S/PV.7561 الكويت(.  102)مس انيا(و يفالصفحة  20، الصفحة( 
)ذولوتتتتتتتدا(و  36يتوانيتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتفحة )ل 14املةجتتتتتتتع نفستتتتتتتت، الصتتتتتتتفحة  (156)

)ا حتتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريف (و  43)الرب غتتتتتتتتتتتتتتال(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  40يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 ) ولودا(.  90)مستونيا(و يفالصفحة  60 يفالصفحة

(157) S/2015/793 . 

متتتت   وجيتتتتت انت تتتتاه اجملدتتتتس مىل التهديتتتتدات الواشتتتتئة، مبتتتتا يتماشتتتتى متتتتع 
 .(158)م  امليثاق 99يفاملااة  “حعوق اإلنسال أيف   ”م اارة 

 تتت يفشتتدا ممثتتل كوستتتاريكا مدتتى أايتتة التتديفر التت ي يعتت دع  
مت   99األمني ال ام، ستواء مت  ختالل مستاميت احلميتدة يففعتا  لدمتااة 
احلعتتتوق ”ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة أيف متتت  ختتتالل م تتتاارات مثتتتل م تتتاارة 

، نتتتتال ممثتتتتل اجللائتتتتة مل لتتتتدى 99. يفيف متتتتا يت دتتتتق ابملتتتتااة (159)“أيف 
األمتتني ال تتام أااة نويتتة حتتتت  صتتةفت، يفمل لتتول اجلميتتع متت  شتتانت أل 

ة مدتتى اجملتمتتع التتديفيل أبستتةه حتتني يت دتتق األمتتة ابإلنتت ار ي تتوا ابلفائتتد
. يفنتتال ممثتتل (160)امل كتة يفموتتع نرتوب الولامتتات يفحد هتا يف  ليتتل الستالم

 98 تتتتونس مل أااء املهتتتتام املوكدتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام مبوجتتتتب املتتتتاا ني 
متتت  امليثتتتاق يت دتتتب  تتت ل جهتتتوا مرتتترتكة يفالت تتتايفل متتتع جمدتتتس  99 يف

متتتتتتبء مهتتتتتتام األمانتتتتتتة ال امتتتتتتة يف  األمتتتتتت  متتتتتت  أجتتتتتتل التدفيتتتتتتف متتتتتت 
اضتتتتت المها ابملستتتتتامي احلميتتتتتدة، يف  ليتتتتتل التستتتتتوية السياستتتتتية يفحفتتتتتظ 

 .(161)السالم، يف وفي  ا فانات السالم يفنُظم اجللاءات
__________ 

(158) S/PV.7539 (Resumption 1) 7يف  6، الصفحتال . 
 . 21املةجع نفست، الصفحة  (159)
 . 30املةجع نفست، الصفحة  (160)
 . 38املةجع نفست، الصفحة  (161)

https://undocs.org/ar/S/2010/507
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https://undocs.org/ar/S/PV.7561
https://undocs.org/ar/S/2015/793
https://undocs.org/ar/S/PV.7539%20(Resumption%201)
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 مالحظة استهاللية  
الستتدم يفاإلختتالل  تتت يتوتتايفل اجلتتلء الستتا ع اإلجتتةاءات التتيت يتدتت ذا جمدتتس األمتت  يف حتتا ت هتديتتد  

(. يفيوعستم 51مىل  39يفنوع ال ديفال، يفذلك يف مقار الفصل السا ع م  ميثاق األمم املتحدة )املتواا مت   أيف
أنسام، يةكل كل موها مدى مواا خمتتارة  ستدط العتوء مدتى  فست  اجملدتس ألحكتام الفصتل  10ذ ا اجللء مىل 

يفنةارا تتت. يف رتتمل األنستتام متت  األيفل مىل الةا تتع الوصتتوَص الستتا ع متت  امليثتتاق يفكيفيتتة    يعتتت هلتتا يف مدايف  تتت 
، التتتتيت  تتتتوظم ستتتتد ة اجملدتتتتس يف  عةيتتتتة التهديتتتتدات احملدنتتتتة ابلستتتتالم يفاألمتتتت  42مىل  39املتصتتتتدة ابملتتتتواا متتتت  

الديفليني يفاختاذ اإلجةاءات املواس ة لدتصدي هلا، مبتا يف ذلتك فتةت  تدا   جلائيتة أيف اإلذل ابستتددام العتوة. 
يفنرتتتةذا.  املت دعتتتة  عيتتتااة العتتتوات املستتتدحة 47مىل  43ستتتمال اخلتتتامس يفالستتتااس مدتتتى املتتتواا متتت  يفيةكتتتل الع

  يومتتتا ،49يف  48يفيتوتتتايفل العستتتمال الستتتا ع يفالثتتتام  ابلرت يتتتب التلامتتتاتِّ التتتديفل األمعتتتاء مبوجتتتب املتتتاا ني 
 كتتل يفيتوتتايفل .51 يف 50 ابملتتاا ني يت دتتق فيمتتا اجملدتتس ممارستتةَ  ابلرت يتتب يفال اشتتة التاستتع العستتمال يغ تتي
 املتواا هلت ه الستديمني يفالتوفيت  التفس   رال اجملدس ااخل جةت اليت املوانرات امل كورة األنسام م  نسم
 الديفليني. يفاألم  السالم صول م  الةئيسية اجملدس مسؤيفلية  وظم اليت

 (،2013-2012) الستتتا عة الستتتوتني فتتترتة يف احلتتتال ذتتتو يفكمتتتا ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 يفمتت  املت دتت ة. العتتةارات متتدا نصتتف متت  يعتتةب فيمتتا امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل مىل صتتةاحة ا ستتتواا مت

تت  ،2014 متتام يف صتتدرت نتتةارا 63 جممتتوع  متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب متصتتةفا” موهتتا 32 اجملدتتس اخت 
 جممتتتتتتتوع متتتتتتت  نتتتتتتتةارا 35 اجملدتتتتتتتس اختتتتتتتت  ،2015 متتتتتتتام يفيف املائتتتتتتتة(و يف 51 متتتتتتت  يعتتتتتتتةب )متتتتتتتا “امليثتتتتتتتاق

 الفرتات غةار يفمدى املائة(. يف 55 م  يعةب )ما“ امليثاق م  السا ع الفصل مبوجب متصةفا” نةارا، 64
 نواهتتتتا أيف الستتتالم حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتات  تتتو ايت متصتتتدة العتتتةارات  دتتتك م ظتتتم كانتتتت الستتتا عة،
 جلائيتتتة  تتتدا   يف فتتتةت منديميتتتة، لتوظيمتتتات ات  تتتة يفنتتتوات   ثتتتات متتت  ماثدهتتتا متتتا أيف اجلوستتتيات املت تتتداة

 مهنائها. أيف   ديدها أيف  ديدذا أيف
 ذوتتاك أل األيفل، العستتم يف امل تتني الوحتتو مدتتى األمتت ، جمدتتس نتتةر ،2015 يف 2014 متتامي يفيف 

 يفجتتتوا اجملدتتتس يفنتتتةر التتتديفليني. يف/أيف اإلنديميتتتني يفاألمتتت  ابلستتتالم حتتتتدق يفمستتتتمةة جديتتتدة هتديتتتدات متتتدة
 أل لدوظتة الالفتت يفم  يفلي يا. اليم  يف ابحلالة يت دق فيما امليثاق م  39 املااة مبوجب جديدة هتديدات
 امل تتةيفف اإلستتالمية الديفلتتة ) وظتتيم يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم  عتتدخم أل مىل خدتت  اجملدتتس
 اهلجوم أل يفأكد ال ةاق، ملستع ل ك  ا هتديدا يركل ال ةاق لسيااة خاض ة أرات يف اام ( ابسم أيعا

 خ تةا يرتكل يفل وتال الستورية ال ة يتة يفاجلمهوريتة ال تةاق يف اإلرذا يتة املوظمتات  رتوت الت ي الو اق الواسع
 مامليتتا خ تتةا” يرتتكل اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم أل   اجملدتتس نتتةر ذلتتك، مدتتى يفمتتاليفة املو عتتة. يهتتدا ك تت ا

 اإلرذتتتا يني املعتتتا دني ظتتتاذةة حتتتد ا الصتتتدا، ذتتت ا يفيف التتتديفليني، يفاألمتتت  الستتتالم يهتتتد ا“ مثيتتتل لتتتت يستتت ق مل
 نتتةاره يف اجملدتتس نتتةر ا ستتت ةات، نيتتد الفتترتة يفختتالل التتديفليني. يفاألمتت  لدستتالم هتديتتدا ابمت ارذتتا األجانتتب
 لدستتتالم هتديتتتدا يرتتتكل أفةيعيتتتا يف مستتت وق غتتت  ن تتتاق مدتتتى مي تتتو  فتتت يفس  فرتتتي أل (2014) 2177
 لدستتالم هتديتتدا يرتتكل متتةتن   فرتي أل سُ اجملدتت فيهتتا ي تتترب التتيت األيفىل املتةة ذتت ه يفكانتتت التتديفليني. يفاألمت 
 أفغانستتتتال، متتت  كتتتل يف احلالتتتةَ  التتتديفليني يفاألمتتت  لدستتتدم املستتتتمةة التهديتتتدات يفلدتتتت التتتديفليني. يفاألمتتت 
 يفكوت يفالصومال، يفالسواال، السواال، يفجووب الدميعةاقية، الكونغو يفمجهورية الوس ى، أفةيعيا يفمجهورية
 أشتكالت جبميتع” اإلرذتاب أل جديتد مت  اجملدتس أك تد ذلك، مدى يفماليفة يفمايل. يفليرباي، يفل وال، ايفوار،
  حتظ التحديتد، يفجتت يفمدتى التديفليني. يفاألمت  ابلستالم احملدنة التهديدات أخ ة أحد يركل“ يفمظاذةه
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 ج هة مثل اإلرذا ية اجلمامات يف املتمثل الديفليني يفاألم  السالم يهدا ال ي اخل ة استمةار  عدق اجملدس
 حةام.  وكو مجامة يفك لك العامدة، يف وظيم الوصةة

 ابلتتيم  يت دتتق فيمتتا 41 املتتااة مبوجتتب جديتتدة  تتدا   اجملدتتس فتتةت الثالتتث، العستتم يف يفرا يفكمتتا 
 أفتةاا مت  هبمتا يتة  ط يفمتا العامتدة يف وظتيم قال تال حةكة ضد اجللاءات نظم ن اق يفيفس ع السواال يفجووب

 ن تتاق  وستتيع مت أنتتت مبكتتال األايتتة يفمتت  الوستت ى. أفةيعيتتا يفمجهوريتتة  دي يتتا يت دتتق فيمتتا يفكتت لك يفكيتتا ت،
 يف اإلستالمية الديفلتة  وظتيم ليرتمل يفكيتا ت أفتةاا مت   تت يتة  ط يفمتا العامتدة  وظيم مدى املفةيفضة التدا  
 العامتدة.  توظتيم املة   تة يفالكيتا ت يفاملؤسسات يفاجلمامات األفةاا ئةيفسا الوصةة، يفج هة يفالرام، ال ةاق

 الدميعةاقيتة الرت  ية كتوراي يفمجهوريتة يفل وتال ال تةاق ضتد املفةيفضتة التتدا   مدتى  غي ات أي اجملدس ةةِّ  يفمل
 ليتتتتترباي مدتتتتى فةضتتتتتها أل ستتتت ق التتتتتيت التتتتتدا     تتتتتض اجملدتتتتس أهنتتتتتى أختتتتةى، جهتتتتتة يفمتتتت   يستتتتتايف. - يفغيويتتتتا
 التتدا   مهنتاء اجملدتس نتةر ،(2015) 2231 العتةار يفمبوجتب ،2015  وز/يوليتت 20 يفيف ايفوار. يفكوت

 أل يؤكد ال رية لد انة الديفلية الوكالة م   عةية استالم لدى اإلسالمية ميةال مجهورية مدى سا عا املفةيفضة
 ابلتتتتدا   يت دتتتق يففيمتتتا املرتتترتكة. الرتتتامدة ال متتتل خ تتتة يف احملتتتداة اإلجتتتةاءات متتت  سدستتتدة اختتتت  نتتتد ال دتتتد

 حمكمتة أي مىل م يوتة حتا ت محالتة ن يتل مت  ،2015 يف 2014 مامي يف مجةاء أي يُتد  مل الععائية،
 الديفلية. اجلوائية احملكمة مىل أيف

 املت تتتتداة يفالعتتتتوات الستتتتالم حفتتتتظ ل  ثتتتتات اجملدتتتتس أذل الةا تتتتع، العستتتتم يف امل تتتتني الوحتتتتو يفمدتتتتى 
 يت دتتق فيمتتا يفذلتتك امليثتتاق، متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب العتتوة ابستتتددام املتحتتدة لامتتم التا  تتة اجلوستتيات

 املت تداة يفالعتوات الستالم حفظ   ثات م  مدا جانب م  است ااهتما أيف الديفليني يفاألم  السالم  صول
 الدميعةاقيتتتتتتتتتة، الكونغتتتتتتتتتو يفمجهوريتتتتتتتتتة الوستتتتتتتتت ى، أفةيعيتتتتتتتتتا يفمجهوريتتتتتتتتتة يفاهلةستتتتتتتتتك، ال وستتتتتتتتتوة يف اجلوستتتتتتتتتيات

 يفأنرتا يفمايل. يفلي يا، ايفوار، يفكوت يفالصومال، يفأ يي(، اارفور ذلك يف )مبا يفالسواال السواال، يفجووب
 يفأذل الوستت ى أفةيعيتا مجهوريتة يف ا ستتتعةار لتحعيتق األ  تاا املت تتداة املتكامدتة املتحتدة األمتتم   ثتة اجملدتس
 مجتةاءات ابختتاذ اإلذل اجملدتس يفجتدا  و يتهتا. ا ضت الع يف“ الالزمتة الوستائل مجيتع” ابستددام لد  ثة
 األمم موظمة يف  ثة مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم ل  ثة ابلوس ة اإلنفاذ
 يف األفةيعتتي ا حتتتاا ل  ثتتة أيعتتا اجملدتتس يفأذل الدميعةاقيتتة. الكونغتتو مجهوريتتة يف ا ستتتعةار لتحعيتتق املتحتتدة
 املموتوح اإلذل ن تاق أل الستا ق، يف ف تل كما جديد، م  اجملدس يفأيفضح اإلنفاذ.  دا   ابختاذ الصومال
 يفنتوة الستواال جوتوب يف املتحتدة األمتم يف  ثتة اارفتور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة لد مدية
  املدنيني. حلماية“ الالزمة التدا   مجيع” اختاذ يرمل العوة ابستددام أل يي ؤنتةامل األموية املتحدة األمم

يفمدى الوحو امل ني يف األنسام م  اخلامس مىل الثتام ، امتا اجملدتس التديفل األمعتاء، يف ستياق حفتظ  
التيت يفجهتهتا السالم، مىل املسااة  عوات يفأصول أخةى، يف حني زاات خالل الفرتة نيد ا ستت ةات التدموات 
 الديفل األمعاء م  أجل زاياة التواصل يف  ليل املرايفرات مع ال ددال املسااة  عوات يفأبفةاا شةقة.

 مستتكةية ممديتتات يف األمعتتاء التتديفل متت  ال ديتتد شتتارك ال اشتتة، العستتم يف امل تتني الوحتتو يفمدتتى 
 مت  ال ديتد يف أش َ  السياق، ذلك يفيف يفال ةاق. السورية ال ة ية اجلمهورية يف اإلسالمية الديفلة  وظيم ضد

 مت  51 املتااة يفمىل التوفس مت  اجلمتامي يف/أيف الفتةاي التدفاع م تدأ مىل اجملدتس رائستة  دعتهتا التيت الةستائل
 قائفتتتة مقتتتار يف التتتوفس متتت  التتتدفاع يف احلتتتق يف فستتت  ن تتتاق  رتتتال متتتدايف ت مجتتتةاء مىل أاى ممتتتا امليثتتتاق،
  اجملدس. مدى امل ةيفضة املسائل م  يفاس ة
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  وقع ما كرران أو به إخالل أو للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير - أوال
 امليثاق  من 39 للمادة وفقا العدوان أعمال من عمال  

 39 املااة 
 لدستتتتتدم هتديتتتتتد يفنتتتتتع نتتتتتد كتتتتتال مذا متتتتتا األمتتتتت  جمدتتتتتس يعتتتتتةر 

 يف يفيعتتدم ال تتديفال، أممتتال متت  ممتتال يفنتتع متتا كتتال أيف  تتت مختتالل أيف
 ألحكتتتام ق عتتتا التتتتدا   متتت  اختتتتاذه ةتتتب متتتا يعتتتةر أيف  وصتتتيا ت ذلتتتك

 نصا ت. مىل مماا ت أيف الديفيل يفاألم  السدم حلفظ 42 يف 41 املاا ني
 

 مالحظة 
  رتال األم  جمدس يت  ها اليت ابملمارسة األيفل العسم يت دق 

 يفنتع متا كتال أيف  تت مختالل أيف لدسدم هتديدٌ  يفنع ند كال مذا ما  عةية
 يعتتتتتدم يفذتتتتتو .39 املتتتتتااة ألحكتتتتتام يففعتتتتتا ال تتتتتديفال أممتتتتتال متتتتت  ممتتتتتال  

 يفي حتتتث هتديتتتد، يفنتتتع نتتتد كتتتال مذا متتتا اجملدتتتس  عةيتتتة متتت  م دومتتتات
 العسم ذ ا يفيوعسم هتديد. أي يفنوع موانرة فيها جةت اليت احلا ت

 لعةارات ماما مةضا ألف الفةمي العسم يفيتعم  فةميني. نسمني مىل
 ستواء ،“لدستدم هتديتد” يفنع ند كال مذا ما  تعةية يت دق فيما اجملدس
 متتتت  سدستتتتدة ابء الفةمتتتتي العستتتتم يفيتعتتتتم  مستتتتتمةا، أيف جديتتتتدا كتتتتال

 نتتتدمت التتتيت احلجتتت  لتتت  ض يفصتتف فيهتتتا يتتتةا التتتيت احلتتتا ت اراستتات
 هتديتد يفنتع ند كال مذا ما  تعةية الصدة ذات اجملدس مدايف ت خالل
 يف مليهتتتا املرتتتار العتتتةارات   تتتض يفاختتتتاذ امليثتتتاق متتت  39 لدمتتتااة يففعتتتا
 ألف. الفةمي العسم
 
 39قرارات جملس األمن ذات الصلة ابملادة  - ألف

 اجملدتتتتس ممارستتتتة متتتتع يفا ستتتتانا ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتالل 
 م  39 ابملااة صةاحة   اجملدس يسترهد مل السا عة، الفرتات يف املت  ة

 ابلستتتتتتدم مختتتتتتالل أي حتتتتتتديف  يعتتتتتتةر يفمل نةارا تتتتتتت، متتتتتت  أي يف امليثتتتتتتاق
 متت  اجملدتتس أابل ذلتتك، يفمتتع ال تتديفال. أممتتال متت  ممتتل أي يفنتوع أيف

 يفاحلتتتا ت لدولامتتتات املتغتتت ة ابل  ي تتتة يت دتتتق فيمتتتا املتتتدى   يتتتد  ةكيتتتل
 يفمستتمةة جديتدة هتديتدات ذوتاك أل يفنةر أممالت، جديفل يف املدرجة
 مليت. يفأشار  ت يفأنة ذلك مدى أتكيده يفكةر

 
 اجلديدة التهديدات 
 ابحلتتتتتتا ت يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا ا ستتتتتتت ةات، نيتتتتتتد الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 
 هتديتتتدات ظهتتتور مىل أات نكستتتات حتتتدثت اجملدتتتس، مدتتتى امل ةيفضتتتة
 يف  تتتتض ال دتتتتدال   تتتتض يف ستتتتتعةار التتتتديفليني يفاألمتتتت  لدستتتتالم جديتتتتدة
 يفلي يا. يفال ةاق اليم  ذي امل وية ال ددال يفكانت املواقق.

 التتتتيم  يف احلالتتتة أل اجملدتتتتس نتتتةر ،2014 شتتت اط/فرباية يفيف 
 يفجتتتتتت يفمدتتتتتى املو عتتتتتة. يف التتتتتديفليني يفاألمتتتتت  لدستتتتتالم هتديتتتتتدا  رتتتتتكل

  ةمتهتتا، األستتدحة  رتتكدت التت ي التهديتتد مىل اجملدتتس أشتتار التحديتتد،
 اخلفيفتة، يفاألستدحة الصتغ ة يفاألستدحة املتفجتةة األستدحة ذلك يف مبا

 اجملدتس أاال ذلتك، مدتى يفمتاليفة .(1) التيم يف يفاألمت  ا ستعةار مدى
 شتتت ت يف العامتتدة  وظتتتيم يةماذتتا أيف يوفتتت ذا التتيت اهلجمتتتات متتدا  لايتتد
 يففعتتا التهديتتد هلتت ا التصتتدي مدتتى” ملمتتت متت  يفأمتتةب ال ة يتتة، اجلليتتةة
 .(2)“املتحدة األمم مليثاق

 ال تتتتتةاق، يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا أيعتتتتتا، 2014 متتتتتام يفيف 
 ال تتتتتةاق يف اإلستتتتتالمية الديفلتتتتتة مجامتتتتتة  عتتتتتدم” أل مىل اجملدتتتتتس خدتتتتت 
 خ تتتت ا هتديتتتتدا يرتتتتكل “الستتتتيااة ذات ال تتتتةاق أراضتتتتي مدتتتتى يفالرتتتتام
 ال ي الو اق الواسع اهلجوم أل أيعا اجملدس يفنةر .(3)قال ةا ملستع ل
 يفل وتال الستورية ال ة يتة يفاجلمهوريتة ال تةاق يف اإلرذا يتة املوظمات  روت

 املو عة. مدى ك  ا خ ةا يركل
 مزاء العدتتتتتتتق متتتتتتت  2014 متتتتتتتام يف اجملدتتتتتتتس أمتتتتتتتةب يفاثلثتتتتتتتا، 

 متت  “يفانترتتارذا لي يتتا يف املؤموتتة غتت  يفالتت خائة األستتدحة”  رتتكدت متتا
 مىل نعدهتتتتا قةيتتتتق متتتت  ذلتتتتك يف مبتتتتا يفاملو عتتتتة، ال دتتتتد  ستتتتتعةار هتديتتتتد

 الستتتياق، ذتتت ا يفيف ال ويفتتتة. املت ةفتتتة يفاجلمامتتتات اإلرذا يتتتة اجلمامتتتات
 أل ا ستت ةات نيتد الفترتة ختالل املواست ات م  ال ديد يف اجملدس نةر

 يفأمتةب الديفليني. يفاألم  لدسالم هتديدا    ركل  لال   لي يا يف احلالة
 الت ي “يفاملتوتامي الرتديد التهديتد” مزاء ال تال  ندعتت مت  أيعا اجملدس
 املو عة. يفيف لي يا يف األجانب اإلرذا يني املعا دني يفجوا يركدت

 نةره ما ا ست ةات نيد الفرتة خالل خاصة أباية يتسم يفمما 
 مدتتتتى مي تتتتو  فتتتت يفس  فرتتتتي أبل (2014) 2177 العتتتتةار يف اجملدتتتتس
 التديفليني. يفاألمت  لدستالم هتديدا يركل أفةيعيا يف مس وق غ  ن اق
  د  األمعاء الديفل م  نياسي مدا يف ةماية ابإلمجاع العةار اختخ  يفند
 اجملدسُ  فيها يَ ترب اليت األيفىل املةة ذ ه يفكانت ايفلة. 134 جممومت ما
 الديفليني. يفاألم  لدسالم هتديدا يركل مةتن   فري أل

__________ 

  .30 الفعةة ،(2014) 2140 نةارانظة  (1) 
 .29 الفعةة نفست، املةجع (2) 
  الدي اجة. م  اخلامسة الفعةة ،(2014) 2169 العةار انظة (3) 
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 هتديتدات حتديتد أيعتا جتةى ا ست ةات، نيد الفرتة يفخالل 
 أيدتول/ يف املثال، س يل ف دى املواضي ية. ابملسائل يت دق فيما جديدة
  ةأستتتت التتت ي املستتتتوى الةفيتتتع ا جتمتتتاع ستتتياق يفيف ،2014 ستتت تمرب
 ال وتتتتتتد مقتتتتتار يف أيفابمتتتتتا، ابراك األمةيكيتتتتتة، املتحتتتتتدة و ايتالتتتتت رئتتتتتيس
 جتتتتتةاء متتتتت  التتتتتديفليني يفاألمتتتتت  الستتتتالم هتتتتتتدا التتتتتيت األخ تتتتتار” امل وتتتتول
 التتت ي ،(2014) 2178 العتتتةار اجملدتتتس اختتتت  ،“اإلرذا يتتتة األممتتتال
 يفاألمتتتتتت  لدستتتتتتالم هتديتتتتتتدا األجانتتتتتتب اإلرذتتتتتتا يني املعتتتتتتا دني فيتتتتتتت امتتتتتتترب

 الديفلتتتتتتة  وظتتتتتتيم أل اجملدتتتتتتس نتتتتتتةر نفستتتتتتت، ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يفيف التتتتتتديفليني.

 أيعتا امل تةيفف اإلستالمية، الديفلتة ) وظتيم يفالرتام ال ةاق يف اإلسالمية
 الستالم يهتدا “مثيتل لتت يست ق مل مامليتا خ تةا” يركل اام ( ابسم

 الديفليني. يفاألم 
 هتديتد يفجوا  تعةية الصدة ذات األحكام 1 اجلديفل يف يف ةا 
 ختتتالل اجملدتتس اختتتت ذا التتيت العتتتةارات متت  كتتتل يف يفرات التتيت لدستتالم
 ال وتد مىل اإلشارة يفمع اللمي التسدسل حسب ا ست ةات، نيد الفرتة
 مقاره. يف امُتمدت ال ي

 
 1 اجلديفل
 2015-2014 الدوليني، أو اإلقليميني واألمن للسالم جديدة هتديدات   وقعت قد كانت إذا ما تقرير

 احلكم يفاترخيت العةار
  األوسط الشرق يف احلالة  

  (2014) 2140 العةار
 2014 ش اط/فرباية 26

 األختتتت ة ن تتتتل )الفعتتتتةة املو عتتتتة يف التتتتديفليني يفاألمتتتت  لدستتتتدم هتديتتتتدا    رتتتتكل التتتتيم  يف احلالتتتتة أل يعتتتتةر يفمذ
 الدي اجة( م 

 ن تتل )الفعتتةة (2015) 2204 يف الدي اجتتة(، متت  األختت ة )الفعتتةة (2015) 2201 العتتةارات أيعتتا انظتتة 
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2216 يف الدي اجة(، م  األخ ة

  ليبيا يف احلالة
  (2014) 2144العةار 
 2014آذار/مارس  14

  رتكدت ملتا يفانترتارذا، لي يتا يف املؤمَّوتة غت  يفال خائة األسدحة م  الواجم التهديد م  العدق م  ي ةب يفمذ
 يفاجلمامتتات اإلرذا يتتة اجلمامتتات مىل نعدهتتا قةيتتق متت  ذلتتك يف مبتتا يفاملو عتتة، لي يتتا استتتعةار مدتتى خ تتة متت 

 ذت ه م اجلتة أجتل مت  يفاملو عتة لي يتا مىل املعتدم التديفيل التدمم  وسيق أاية مدى يردا يفمذ ال ويفة، املت ةفة
 الدي اجة( م  مرةة اخلامسة )الفعةة الععااي

  (2014) 2146العةار 
 2014آذار/مارس  19

 متتتت  األختتتت ة ن تتتتل )الفعتتتتةة التتتتديفليني يفاألمتتتت  لدستتتتالم هتديتتتتدا  رتتتتكل  تتتتلال   لي يتتتتا يف احلالتتتتة أل يعتتتتةر يفمذ
 الدي اجة(

 )الفعتتةة (2015) 2213 يف الدي اجتتة(، متت  األختت ة ن تتل )الفعتتةة (2015) 2208 العتتةارات أيعتتا انظتتة 
 (2015) 2259 يف الدي اجتتتة(، متتت  األختتت ة )الفعتتتةة (2015) 2238 يف الدي اجتتتة(، متتت  األختتت ة ن تتتل

 الدي اجة( م  األخ ة )الفعةة
  أفريقيا يف واألمن السالم
  (2014) 2177العةار 
 2014أيدول/س تمرب  18

كل هتديدا لدسالم يفاألم  الديفليني يفمذ يعةر أل  فري ف يفس مي و  مدى ن اق غ  مس وق يف أفةيعيا ير
 )الفعةة اخلامسة م  الدي اجة(

  ابلعراق املتعلقة احلالة
S/PRST/2014/20  

 2014أيدول/س تمرب  19
يفيتتتدي  اجملدتتتس  رتتتدة اهلجمتتتات التتتيت  رتتتوها التوظيمتتتات اإلرذا يتتتة، يفموهتتتا التوظتتتيم اإلرذتتتا  ال امتتتل حتتتتت 

يفاجلمامتتات املستتدحة املة   تتة  تتت، يف كتتل متت  ال تتةاق يفستتوراي  “الديفلتتة اإلستتالمية يف ال تتةاق يفالرتتام”استتم 
يفل وال، يفيردا مدى أل ذ ا اهلجوم الواسع الو اق يركل هتديدا ك  ا لدمو عة. يفي ةب جمدس األم  متةة 
أخةى م  استهجانت الرديد ملا ية ك ت ذ ا التوظتيم مت  أممتال نتتل أيف اخت تاف أيف اغتصتاب أيف   ت يب 

https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2201%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2208%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2177%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/20
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 احلكم يفاترخيت العةار
اي ايفل أختتةى، يفكتت لك لعيامتتت  تجويتتد األقفتتال يفاستتتددامهم. يفيرتتدا اجملدتتس مدتتى يف حتتق متتةانيني يفرمتتا  

يفجتتوب حماستت ة متتتة ك  انتهاكتتات العتتتانول التتديفيل اإلنستتتام أيف خةيفنتتات حعتتتوق اإلنستتال أيف جتايفزاهتتتتا يف 
ال ةاق، أيف املسؤيفلني مت  ذلتك   تةق أختةى، مرت ا مىل أل   تض  دتك األممتال نتد  رتكل جتةائم حتةب 

اإلنستتتتانية. يفيرتتتتدا اجملدتتتتس مدتتتتى ضتتتتةيفرة حماستتتت ة املستتتتؤيفلني متتتت  انتهاكتتتتات العتتتتانول التتتتديفيل  يفجتتتتةائم ضتتتتد
اإلنسام  دك أيف م  خةيفنات حعتوق اإلنستال أيف جتايفزاهتتا  دتك، يفيهيتب حبكومتة ال تةاق يفاجملتمتع التديفيل 

 ال مل م  أجل ضمال  عدمي مجيع اجلواة مىل ال دالة )الفعةة الةا  ة(
 اإلرهابية األعمال جراء من الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار
  (2014) 2178العةار 
 2014أيدول/س تمرب  24

يردا مدى أل مكافحة الت ةف ال ويف ال ي ميك  أل يفعي مىل اإلرذاب، مبا يف ذلك موع نرة الفكة 
املت تتةف  تتني األفتتةاا يفجتويتتدذم يف   ئتتتهم ليوعتتموا مىل اجلمامتتات اإلرذا يتتة يفاملعتتا دني اإلرذتتا يني األجانتتب، 

دستالم يفاألمت  التديفليني، يفيهيتب  ركل مامال أساسيا يف التصدي لتهديتد املعتا دني اإلرذتا يني األجانتب ل
 (15ابلديفل األمعاء   ليل اجلهوا الةامية مىل مكافحة ذ ا العةب م  ضةيفب الت ةف ال ويف )الفعةة 

  (2015) 2249العةار 
 2015 رةي  الثام/نوفمرب  20

اإلسالمية يف ال تةاق يفالرتام يرتكل خ تةا مامليتا مل يست ق لتت مثيتل يهتدا الستالم يفمذ يعةر أل  وظيم الديفلة 
يفاألمتت  التتتديفليني يفذلتتتك  ستتت ب معيد تتتت املت ةفتتتة ال ويفتتتة، يفأممالتتتت اإلرذا يتتتة، يفامتداءا تتتت املوهجيتتتة الستتتافةة 

انول التتديفيل املتواصتتدة يفالواستت ة الو تتاق التتيت  ستتتهدف املتتدنيني، يفانتهاكا تتت حلعتتوق اإلنستتال يفجتايفزا تتت لدعتت
اإلنستتام، مبتتا فيهتتا انتهاكا تتت يفجتايفزا تتت املدفومتتة  تتديفافع ايويتتة أيف مثويتتة، يفنعتتائت مدتتى املمتدكتتات الثعافيتتة، 
يفاجتاره ابلرتا  الثعايف،  ل أيعا سي ة ت مدى أجلاء ك  ة يفمتوارا ق ي يتة يف مجيتع أفتاء ال تةاق يفاجلمهوريتة 

مرذا يني أجانب يؤثة خ ةذم مدى مجيع املواقق يفالديفل األمعتاء،  ال ة ية السورية يفجتويده يف دري ت ملعا دني
 يفحز  دك ال  يدة م  مواقق الولاع )الفعةة اخلامسة م  الدي اجة(

 (97 )الفعةة (2015) 2253 العةار أيعا انظة 
   

  املستمرة التهديدات 
 يف احلالتتتة أل اجملدتتتس نتتتةر ،2015 يف 2014 متتتامي ختتتالل 

 الكونغتتتو يفمجهوريتتتة الوستتت ى، أفةيعيتتتا يفمجهوريتتتة أفغانستتتتال، متتت  كتتتل
 ايفتوار، يفكوت يفالصومال، يفالسواال، السواال، يفجووب الدميعةاقية،

 يفاألمتتت  الستتتالم يهتتتدا خ تتتةا  رتتتكل  تتتلال   يفمتتتايل يفليتتترباي، يفل وتتتال،
 صتتتتيغتني اجملدتتتتس استتتتتددم الستتتتا عة، الفتتتترتات غتتتتةار يفمدتتتتى التتتتديفليني.
   يوهتتتتتتا، مبو عتتتتتتة أيف   دتتتتتتد اخلاصتتتتتتة ابحلتتتتتتا ت يت دتتتتتتق فيمتتتتتتا خمتدفتتتتتتتني

 التيت األخ ار” يف “الديفليني يفاألم  السدم هتدا اليت األخ ار” يفذي
 .“املو عة يف يفاألم  السالم هتدا

 موامتتتتل األفةيعيتتتتة ابلعتتتتارة املت دعتتتتة نةارا تتتتت يف اجملدتتتتس يفحتتتتدا 
 مت   فانمها، مىل يف/أيف التهديدات يفنوع يف اإلسهام مىل  ؤاي حمداة
 اخلفيفتتتتتتة يفاألستتتتتتدحة الصتتتتتتغ ة لاستتتتتتدحة املرتتتتتتةيفع غتتتتتت  الوعتتتتتتل ن يتتتتتتل

 ممتتتتدااات يف تتتتدفق استتتتت ماهلا، يفمستتتتاءة لالستتتتتعةار امللمتتتتلع يف كديستتتتها
 املوظمة يفاجلةمية األسدحة(،  وريد حلظة انتهاك )يف يفال خ ة األسدحة

 ذلتتتتك يف )مبتتتا يفاإلرذا يتتتة املستتتدحة اجلمامتتتات يفأنرتتت ة الوقويتتتة، متتترب
  تتتالا يف العامتتتدة يف وظتتيم لدمعايفمتتتة، التتةب يفجتتتي  حتتةام  وكتتتو مجامتتة
 يف يفاجلهتتاا التوحيتتد يفحةكتتة التتدي ، أنصتتار يفحةكتتة اإلستتالمي، املغتتةب
  العةصوة. م  فعال (،“املةا  ول” يف وظيم أفةيعيا، غةب

 متت  اجملدتتس أمتتةب الوستت ى، أفةيعيتتا جبمهوريتتة يت دتتق يففيمتتا 
 أبل  فيتتتد يفالتتيت اخلتترباء فةيتتق مليهتتا خدتت  التتيت الوتتتائ  مزاء ندعتتت ابلتت 

 يفاألمتتتتتتتتت  لدستتتتتتتتتالم اائمتتتتتتتتتا هتديتتتتتتتتتدا”  رتتتتتتتتتكل املستتتتتتتتتدحة اجلمامتتتتتتتتتات
 الدميعةاقيتة، الكونغتو جبمهوريتة يت دتق يففيمتا .(4)دال د يف “يفا ستعةار

 التتتت ي “املستتتتتمة اإلنديمتتتتي التهديتتتتد” مزاء ندعتتتتت متتتت  اجملدتتتتس أمتتتتةب
 مةتتاا” أايتتة مدتتى يفشتتدا ريفانتتدا، لتحةيتتة الدميعةاقيتتة العتتوات  رتتكدت

 الصتومال، يف احلالة أل ك لك اجملدس يفنةر .“التهديد هل ا اائم حل
 كدهتا يفمريترتاي جي توي  تني العتائم يفالوتلاع فيتت، مريترتاي أتث  مع اب نرتال

__________ 

 2127 ابلعتةار ممال امل ني اخلرباء  فةيق يت دق فيما امل دومات م  ملليد (4) 
 .1-ابء-األيفل العسم التاسع، اجللء انظة ،(2013)

https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2249%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
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  املو عة. يف الديفليني يفاألم  السالم يهدا خ ةا  ركل  لال   موامل
 أبل اجملدتتتس ستتتدم الستتتواال، يفجوتتوب ابلستتتواال يت دتتتق يففيمتتتا يفابملثتتل،
 الستتتواال يفجوتتتوب الستتتواال  تتتني احلتتتديفا قتتتول يفمدتتتى أ يتتتي يف احلالتتتة

 الديفليني. يفاألم  السالم يهدا خ ةا  ركل  لال  
 احلالتتتتتة” أل اجملدتتتتتس نتتتتتةر األيفستتتتتط، ابلرتتتتتةق دتتتتتقيت  يففيمتتتتتا 
  رتتتتكل  تتتتلال   الستتتتورية ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتتة يف “املتتتتتدذورة اإلنستتتتانية

 أفغانستتال، يف ابحلالتة يت دتق يففيمتا املو عة. يف يفاألم  لدسالم هتديدا
 التديفليني يفا ستتعةار السالم يهدا ال ي ابخل ة التسديم اجملدس يفاصل
 هبتتا. يفا جتتتار فيهتتا يفالتجتتارة املرتتةيفمة غتت  املدتتدرات منتتتاأ جتتةاء متت 

 هتديتتتدا  رتتتكل  تتتلال   أفغانستتتتال يف احلالتتتة أبل أيعتتتا اجملدتتتس يفستتتدم
 التتتيت األخ تتتار” امل وتتتول ابل وتتتد يتصتتتل فيمتتتا التتتديفليني يفاألمتتت  لدستتتالم
 .“اإلرذا يتتتتتتة األممتتتتتتال جتتتتتتةاء متتتتتت  التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت  الستتتتتتالم هتتتتتتتدا
 نيد الفرتة خالل اجملدس نةر يفاهلةسك، ال وسوة يف ابحلالة يت دق يففيما

 لدستتتالم هتديتتتدا  رتتتكل  تتتلال   “املو عتتتة يف” احلالتتتة أل ا ستتتت ةات
 الديفليني. يفاألم 

 التتتيت العتتتةارات  عتتتموت ،2015 يف 2014 متتتامي يفختتتالل 
 هتتتتتدا التتتتيت األخ تتتتار مىل مشتتتتارة   املواضتتتتي ية املستتتتائل مقتتتتار يف اختتتتت ت

 يف حتديتتدذا جتتةى التتيت األخ تتار غتتةار مدتتى التتديفليني يفاألمتت  الستتالم
 أل جديتتتد متتت  اجملدتتتس يفأكتتتد اإلنديميتتتة. يفاحلتتتا ت الع ةيتتتة احلتتتا ت
 التهديتدات أخ تة أحتد يرتكل “يفمظتاذةه أشتكالت جبميع” اإلرذاب
 اجملدتس  حتظ التحديد، يفجت يفمدى الديفليني. يفاألم  ابلسالم احملدنة
 يف املتمثتل التديفليني يفاألمت  الستالم يتهتدا الت ي اخل تة استتمةار  عدق

 يفكتتتت لك العامتتتتدة، يف وظتتتتيم الوصتتتتةة ج هتتتتة مثتتتتل اإلرذا يتتتتة اجلمامتتتتات
 يف أيعتتا اجملدتتس نتةر ا نترتتار،   تدم يت دتتق يففيمتتا حتةام.  وكتتو مجامتة
 يفيفستتائل الرتتامل التتدمار أستتدحة انترتتار أل 2015 يف 2014 متتامي
 يتستتتم يفممتتتا التتتديفليني. يفاألمتتت  لدستتتالم هتديتتتدا يرتتتكل يتتتلال   اميصتتاهل
 لاستدحة املرتةيفع غت  الوعتل” ألل العدتق مت  اجملدتس ممةاب ابألاية
 يفمستتتتتاءة لالستتتتتتعةار امللمتتتتتلع يف كديستتتتتها اخلفيفتتتتتة ستتتتتدحةيفاأل الصتتتتتغ ة
 الديفليني. يفاألم  السالم يهدا يلال   أمة “است ماهلا
 األحكتتتتتتتتتتتام التتتتتتتتتتتتوايل، مدتتتتتتتتتتتى ،3 يف 2 اجلتتتتتتتتتتتديفلني يف يف تتتتتتتتتتتةا 

 م يوتتتتتة مبو عتتتتتة خاصتتتتتة حبتتتتتا ت املت دعتتتتتة العتتتتتةارات، متتتتت  الصتتتتدة ذات
 يفجتتوا مىل اجملدتتس فيهتتا أشتتار يفالتتيت مواضتتي ية، يفمبستتائل م تتني   دتتد أيف

 ا ست ةات. نيد الفرتة خالل لدسالم مستمةة هتديدات

 
 2 اجلديفل
 2015-2014 البلد، أو املنطقة حسب مصنفة   للسالم، مستمرة هتديدات وجود إىل اجمللس فيها أشار اليت القرارات

 احلكم العةار يفاترخيت
  أفريقيا  

  السالم واألمن يف أفريقيا
S/PRST/2014/17  

 2014آب/أغس س  27
 موهتا مرذا يتة،  وظيمتات الستاحل مو عتة يف هبا  ع دع اليت األنر ة مزاء ابل  ندق اجملدس يسايفر يلال يف 

 أنصتار يفحةكتة حتةام(، ) وكتو يفاجلهتاا لدتدموة السوة أذل يفمجامة اإلسالمي، املغةب  الا يف العامدة  وظيم
 الرتتتديدة ماانتتتتت أتكيتتتد يفيكتتتةر ،“املةا  تتتول” يف وظتتتيم أفةيعيتتتا، غتتتةب يف يفاجلهتتتاا التوحيتتتد يفحةكتتتة التتتدي ،

 مزاء ندعتت مت  اإلمتةاب أيعتا اجملدتس يفيكتةر املو عتة. يف األخت ة اإيفنتة يف يفن تت التيت اإلرذا ية لدهجمات
 يفاجلةميتتتة األستتتدحة يفانترتتتار املستتتدحة، الولامتتتات جتتتةاء متتت  يفاألمتتت  الستتتالم  تهتتتدا التتتيت اجلستتتيمة األخ تتتار
 يفالصتالت الستاحل، مو عتة يف ابملدتدرات  جتتارا مثتل املرتةيفمة غت  األنرت ة يفسائة الوقوية مرب املوظمة
 السااسة( )الفعةة احلا ت   ض يف اإلرذاب مع املتلايدة

S/PRST/2015/24 
 2015كانول األيفل/ايسمرب   8

 مت     لتت متا  وستيق مدتى ال تة  يفاملغتةب أفةيعيتا يفغتةب الستاحل موتاقق يف األمعاء الديفل اجملدس يفاث
 احلتتديفا   تترب التتيت اإلرذا يتتة اجلمامتتات  رتتكدت التت ي يفاإلنديمتتي التتديفيل لامتت  اخل تت  التهديتتد ملوتتع جهتتوا
 يفضتتتتع أجتتتتل متتتت  يفالتوستتتتيق الت تتتتايفل   ليتتتتل يفمدتتتتى الستتتتاحل، مو عتتتتة يف آمتتتت  متتتتالذ متتتت  يف  حتتتتث الوقويتتتتة

 يفموتع اإلرذا يتة، اجلمامتات ألنرت ة يفمتكامل شامل فو مدى لدتصدي يفف الة يفشامدة كدية اسرتا يجيات
 الوقويتتة. لدحتتديفا ال تتا ةة املوظمتتة يفاجلتتةائم األستتدحة أنتتواع مجيتتع انترتتار متت  يفاحلتتد اجلمامتتات  دتتك  وسختتع

 يفالتتتديفل أفةيعيتتتا غتتتةب لتتتديفل ا نتصتتتااية يفاجلمامتتتة األفةيعتتتي ا حتتتتاا ي تتت هلا التتتيت ابجلهتتتوا اجملدتتتس يفيةحتتتب

https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24
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 احلكم العةار يفاترخيت
 اجملمومة خالل م  ذلك يف مبا اإلنديمي، يفالت ايفل احلديفا أم    ليل أجل م  الساحل مو عة يف األمعاء  

 مو عة يف األفةيعية يفاألم  السدم موظومة يف ف يل األمي الت ايفل  ت ليل املت دعة نواكروط يفممدية اخلماسية
 اجملمومتة  دتدال  عيتام مدمتا يفاتيط املو عتة. يف لتو  األكثتة األمتي الت تايفل آليتة يفذي يفالصحةاء، الساحل
 احلتتتديفا، متتترب مرتتترتكة مستتتكةية ممديتتتات يفمجتتتةاء اإلنديمتتتي األمتتتي الت تتتايفل لت ليتتتل مقتتتار إبنرتتتاء اخلماستتتية

 الةا  ة( )الفعةة الفةنسية العوات م   دمم ذلك يف مبا
  منطقة وسط أفريقيا

S/PRST/2014/8  
 2014أاير/مايو  12

 مت  األيفل املعتام يف املستؤيفلة ذتي لدمعايفمتة التةب جتي  مت  املتعتةرة املو عتة ايفل أل مدتى اجملدتس يفيردا
 الستواال جوتوب يفمجهوريتة الدميعةاقيتة الكونغتو مجهوريتة   ت هلا اليت ابجلهوا اجملدس يفيةحب املدنيني. محاية

 التتتتةب جتتتتي  خ تتتتة مدتتتتى لدععتتتتاء األفةيعتتتتي، ا حتتتتتاا متتتتع ابلتوستتتتيق الوستتتت ى، أفةيعيتتتتا يفمجهوريتتتتة يفأيفغوتتتتدا 
 الثاموة( )الفعةة اجلهوا م  املليد   ل مدى املو عة يف األخةى يفال ددال ال ددال ذ ه  يفاث لدمعايفمة،

 ال اشةة( )الفعةة S/PRST/2015/12 أيعا انظة
S/PRST/2015/12 

 2015حليةال/يونيت  11

 مدتتى يفيثتتي حتتةام،  وكتتو مجامتتة ضتتد املو عتتة ايفل حععتهتتا التتيت األختت ة ابملكاستتب األمتت  جمدتتس يفيةحتتب
  وكتو مجامتة  رتكدت الت ي املستتمة التهديتد مدتى اجملدتس يفيردا حتعيعها. يف شاركت اليت العوات شجامة
 الت تتتايفل   ليتتتل مواصتتتدة مدتتتى املو عتتتة يف التتتديفل يفاتتتث املو عتتتة. يف يفا ستتتتعةار الستتتالم مىل ابلوستتت ة حتتتةام

 الف اليتة مت  أكترب  عتدر حتةام  وكتو جلمامتة التصتدي أجل م  اإلنديمي الص يد مدى ال سكةيني يفالتوسيق
 إلنراء املو عة    هلا اليت ابجلهوا اجملدس يةحب الصدا، ذ ا يفيف الديفيل. العانول ألحكام يففعا   يفالسةمة،

 ا نتصتااية اجلمامتة   ت هلا التيت احلاليتة التوسيق جهوا  عوة يفيرجع اجلوسيات، مت داة مررتكة ممل فةنة
 مدتتى اجملدتتس يفيؤكتتد حتتةام.  وكتتو مواجهتتة يف أفةيعيتتا غتتةب لتتديفل ا نتصتتااية يفاجلمامتتة أفةيعيتتا يفستتط لتتديفل
 املو عتتة. يف حتتةام  وكتتو مجامتتة  ثدتتت التت ي لدتهديتتد  وجتتاح التصتتدي أجتتل متت  شتتامل هنتت  امتمتتاا ضتتةيفرة

 يف تتتو ،  رتتتاا حبتتت ة حتتتوت ذيئتتتة ل دتتتدا مىل املعدمتتتة األمويتتتة املستتتامدة زاياة مدتتتى الرتتتةكاء اجملدتتتس يفيرتتتجع
 اجملدتسُ  يفيتدمو حتةام.  وكتو أبنرت ة لدمتتاثةي  املو عتة أفتاء مجيتع يف اإلنستام الصت يد مدتى املعتدم يفالدمم
 أفةيعيتتا لغتتةب املتحتتدة األمتتم مكتتتب متتع   ايفنتتت مواصتتدة مىل أفةيعيتتا لوستتط اإلنديمتتي املتحتتدة األمتتم مكتتتب
 التهديتتد آاثر مل اجلتتة  رتتاا حبتت ة حتتوت مو عتتة ايفل مىل ا نتعتتاء، حستتب التتدمم،  عتتدمي مواصتتدة هبتتدف
 ايفل املو عتة يف يفاإلنستانية يفا نتصتااية يفا جتماميتة السياسية احلالة يرمل مبا يفاألم ، السالم أمام املاثل

 ا متثتال ظتل يف حتةام  وكتو جلمامتة لدتصدي اإلجةاءات مجيع اختاذ ضةيفرة مدى اجملدس يفيردا اإلنديمية.
 التتتديفيل يفالعتتانول اإلنستتتال حلعتتوق التتديفيل يفالعتتتانول اإلنستتام التتتديفيل العتتانول ذلتتك يف مبتتتا التتديفيل، لدعتتانول
 الةا  ة( )الفعةة ا نتعاء حسب لالجئني،

 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
  (2014) 2134العةار 
 2014كانول الثام/يواية   28

 )الفعتتةة املو عتتة يف التتديفليني يفاألمتت  لدستتدم هتديتتدا  رتتكل الوستت ى أفةيعيتتا مجهوريتتة يف احلالتتة أل يعتتةر يفمذ
 الدي اجة( م  األخ ة

 )الفعتتةة (2014) 2181 يف الدي اجتتة(، متت  األختت ة ن تتل )الفعتتةة (2014) 2149 العتتةارات أيعتتا انظتتة 
 (2015) 2212 يف الدي اجتتتتة(، متتتت  األختتتت ة ن تتتتل )الفعتتتتةة (2015) 2196 يف الدي اجتتتتة(، متتتت  الةا  تتتتة
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2217 يف الدي اجة(، م  الثالثة )الفعةة

  (2015) 2196العةار 
 2015كانول الثام/يواية   22

مت  أل اجلمامتات  )أ(يفمذ ي ةب م  العدق ال ال  مزاء الوتائ  اليت خد  مليها فةيق اخلرباء يف  عةيةه الوهتائي
املسدحة    لال  لملع استعةار مجهورية أفةيعيا الوس ى يف ركل هتديدا اائما لدسالم يفاألم  يفا ستعةار يف 
ال دد، يفمذ ي ةب ك لك م  العدق ال ال  م  أل جتارة املوارا ال  ي ية يفاستغالهلا يفهتةي ها   ةق غ  نانونية، 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2181%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2212%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)


فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم  -اجلزء السابع 
السابع من امليثاق(واإلخالل به ووقوع العدوان )الفصل   

 

 

273 17-03714 

 

 احلكم العةار يفاترخيت
املرتتتتةيفع لاحيتتتتاء الربيتتتتة يفا جتتتتتار هبتتتتا،    تتتتلال هتتتتتدا الستتتتالم مبتتتتا يف ذلتتتتك التتتت ذب يفاملتتتتاس، يفالصتتتتيد غتتتت    

 يفا ستعةار يف مجهورية أفةيعيا الوس ى )الفعةة الةا  ة مرةة م  الدي اجة(
  احلالة يف كوت ديفوار

  (2014) 2153العةار 
 2014نيسال/أ ةيل  29

مذ يعةر أل احلالة يف كتوت ايفتوار    تلال  رتكل خ تةا يهتدا الستالم يفاألمت  التديفليني يف املو عتة )الفعتةة 
 ن ل األخ ة م  الدي اجة(

 )الفعتتةة (2015) 2219 يف الدي اجتتة(، متت  األختت ة ن تتل )الفعتتةة (2014) 2162 العتتةارات أيعتتا انظتتة 
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2226 يف الدي اجة(، م  األخ ة ن ل

 الكونغو الدميقراطيةاحلالة فيما يتعلق جبمهورية 
  (2014) 2136العةار 
 2014كانول الثام/يواية   30

مذ يعةر أل احلالة يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية    لال  ركل هتديدا لدسدم يفاألمت  التديفليني يف املو عتة 
 )الفعةة ن ل األخ ة م  الدي اجة(

 )الفعتتةة (2015) 2198 يف الدي اجتتة(، متت  األختت ة ن تتل )الفعتتةة (2014) 2147 العتتةارات أيعتتا انظتتة 
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2211 يف الدي اجة(، م  األخ ة ن ل

 (2014) 2147العةار 
 2014آذار/مارس  28

 ركدت العوات الدميعةاقية لتحةية ريفاندا، يفمذ ي ةب م  العدق ال ميق م  التهديد اإلنديمي املستمة ال ي 
يفذي مجامة ختعع جللاءات فةضتتها األمتم املتحتدة يف عتم  تني نياااهتتا يفأمعتائها أفتةااا ممت  ار ك توا أممتال 

التتتيت نتتتتل خالهلتتتا أيعتتتا أفتتتةاا متتت  اهلو تتتو يفآختتتةيفل  1994اإلاباة اجلماميتتتة ضتتتد التو ستتتي يف ريفانتتتدا متتتام 
تمةيفا يف التحةيض مدى ممديات نتل مدى أساس مةني يفيف ار كاب ذ ه م ارضول لإلاباة اجلمامية، يفاس

ال مديات يفغ ذا مت  أممتال العتتل يف ريفانتدا يفيف مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، يفمذ يؤكتد أايتة مةتاا حتل 
 اائم هل ا التهديد )الفعةة الثانية مرةة م  الدي اجة(

  احلالة يف ليرباي
  (2014) 2176العةار 
 2014أيدول/س تمرب  15

يفمذ يعتةر أل احلالتتة يف ليتترباي متتا زالتتت  رتتكل خ تتةا يهتتدا الستتالم يفاألمتت  التتديفليني يف املو عتتة )الفعتتةة ن تتل 
 األخ ة م  الدي اجة(

 )الفعتتةة (2014) 2190 يف الدي اجتتة(، متت  األختت ة ن تتل )الفعتتةة (2014) 2188 العتتةارات أيعتتا انظتتة
 (2015) 2237 يف الدي اجة(، م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2215 يف الدي اجة(، م  األخ ة ن ل

 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2239 يف الدي اجة(، م  األخ ة ن ل )الفعةة
  احلالة يف مايل

  (2014) 2164العةار 
 2014حليةال/يونيت  25

ر أنر ة املوظمات اإلرذا ية يف يفمذ  يلال يسايفره العدق مزاء احلالة األموية اهلرة يف لال مايل يفمزاء استمةا
مو عة الساحل، مبا يف ذلك  وظيم العامدة يف  الا املغةب اإلسالمي يفحةكة أنصار التدي  يفحةكتة التوحيتد 
يفاجلهتتتتاا يف غتتتتةب أفةيعيتتتتا يفحةكتتتتة املتتتتةا  ني، التتتتيت  رتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم يفاألمتتتت  يف املو عتتتتة يفخارجهتتتتا، 

اجلمامتتات اإلرذا يتتة يف لتتال متتايل يفيف املو عتتة متت  انتهاكتتات  يكتتةر أتكيتتد ماانتتتت الرتتديدة ملتتا  عرتفتتت يفمذ
 حعوق اإلنسال يفم  موف ضد املدنيني، يف  سيما الوساء يفاألقفال )الفعةة احلااية مرةة امل  الدي اجة(

 الدي اجة( م  مرةة الةا  ة )الفعةة (2015) 2227 العةار أيعا انظة 
يفمذ يعتتةر أل احلالتتة يف متتايل  رتتكل خ تتةا يهتتدا الستتالم يفاألمتت  التتديفليني يف املو عتتة )الفعتتةة ن تتل األختت ة  

 الدي اجة( م 

https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2176%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2188%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
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 احلكم العةار يفاترخيت
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2227 العةار أيعا انظة   

  احلالة يف الصومال
  (2014) 2142العةار 

 2014آذار/مارس  5
يفمذ يعتتةر أل احلالتتة يف الصتتومال    تتلال  رتتكل هتديتتدا لدستتالم يفاألمتت  التتديفليني )الفعتتةة ن تتل األختت ة متت  

 الدي اجة(
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2232 العةار أيعا انظة 

  (2014) 2182العةار 
 2014 رةي  األيفل/أكتو ة  24

الصتتومال يفالوتتلاع العتتائم  تتني جي تتوي يفمريتترتاي كدهتتا موامتتل  يفمذ يعتتةر أل احلالتتة يف الصتتومال يفأتثتت  مريتترتاي يف
  لال  ركل خ ةا يهدا السالم يفاألم  الديفليني يف املو عة )الفعةة ن ل األخ ة م  الدي اجة(  

 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2244 العةار أيعا انظة 
  (2014) 2184العةار 
 2014 رةي  الثام/نوفمرب  12

يفمذ يعةر أل حواا  العةصوة يفالس و املسدح يف ال حة ن الة ستواحل الصتومال يفنرتاط مجامتات العةاصتوة 
الصتتتومال التتتيت    تتتلال  رتتتكل هتديتتتدا لدستتتالم يفاألمتتت  يف الصتتتومال ميتتتثالل متتتامال مهمتتتا يفتتتانم احلالتتتة يف 

 الديفليني يف املو عة )الفعةة ن ل األخ ة م  الدي اجة(
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2246 العةار أيعا انظة 

 نوب السودانتقارير األمني العام عن السودان وج
  (2014) 2138العةار 
 2014ش اط/فرباية  13

ل هتديتتدا لدستتالم يفاألمتت  التتديفليني يف املو عتتة )الفعتتةة ن تتل يفمذ يعتتةر أل احلالتتة يف الستتواال متتا زالتتت  رتتك
 األخ ة م  الدي اجة(

)الفعتتةة  (2014) 2173)الفعتتةة ن تتل األختت ة متت  الدي اجتتة(، يف  (2014) 2155انظتتة أيعتتا العتتةارات  
 (2015) 2200)الفعتتتةة ن تتتل األختتت ة متتت  الدي اجتتتة(، يف  (2014) 2187األختتت ة متتت  الدي اجتتتة(، يف 

 )الفعةة األخ ة م  الدي اجة( (2015) 2228)الفعةة ن ل األخ ة م  الدي اجة(، يف 
  (2014) 2156العةار 
 2014أاير/مايو  29

ي رتف أبل الوضع الةاذ  يف أ يتي يفمدتى قتول احلتديفا  تني الستواال يفجوتوب الستواال   يتلال يرتك ِّل يفمذ 
 هتديدا خ  ا لدسالم يفاألم  الديفليني )الفعةة األخ ة م  الدي اجة(

 )الفعتتتتتةة (2015) 2205 يف الدي اجتتتتتة(، متتتتت  األختتتت ة )الفعتتتتتةة (2014) 2179 العتتتتتةارات أيعتتتتتا انظتتتتة 
 )الفعتتةة (2015) 2251 يف الدي اجتتة( متت  األختت ة )الفعتتةة (2015) 2230 يف الدي اجتتة(، متت  األختت ة
 الدي اجة( م  األخ ة

  (2015) 2206العةار 
 2015آذار/مارس  3

يفمذ يعتتةر أل احلالتتة يف جوتتوب الستتواال متتا زالتتت  رتتكل خ تتةا  يهتتدا الستتالم يفاألمتت  التتديفليني يف املو عتتة 
 )الفعةة ن ل األخ ة م  الدي اجة(

 )الفعتتةة (2015) 2241 يف الدي اجتتة(، متت  األختت ة ن تتل )الفعتتةة (2015) 2223 العتتةارات أيعتتا انظتتة 
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2252 يف الدي اجة(، م  األخ ة ن ل

  آسيا
  احلالة يف أفغانستان
S/PRST/2014/12  

 2014حليةال/يونيت  25
يفيتتتدرك اجملدتتتس اخل تتتة التتت ي يرتتتكدت منتتتتاأ املدتتتدرات غتتت  املرتتتةيفمة يفجتارهتتتتا يفا جتتتتار هبتتتا مدتتتى الستتتالم 
يفا ستعةار الديفليني يف مواقق خمتدفة م  ال امل، يفالديفر املهم ال ي يع دع  ت مكتب األمتم املتحتدة امل تي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2179%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2205%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/12
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 احلكم العةار يفاترخيت
 ابملددرات يفاجلةمية يف ذ ا الصدا )الفعةة الثانية(  

  أورواب
  يف البوسنة واهلرسك احلالة
  (2014) 2183العةار 
 2014 رةي  الثام/نوفمرب  11

األخت ة مت  يفمذ يةى أل احلالة يف املو عة ما زالت  ركل خ ةا يهدا السالم يفاألم  الديفليني )الفعةة ن ل 
 الدي اجة(

 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2015) 2247 العةار أيعا انظة 
  الشرق األوسط

  احلالة يف الشرق األوسط
  (2014) 2139العةار 
 2014ش اط/فرباية  22

يفمذ يتدي   رتدة اهلجمتات اإلرذا يتة املتلايتدة التيت يعتوم هبتا املة   تول  توظتيم العامتدة مت  موظمتات يفأفتةاا، 
يفاجلهات املوتست ة لتت يفاجلمامتات اإلرذا يتة األختةى، يفالتيت ختدتف خستائة  رتةية مديتدة يفكثت ا مت  التدمار، 

وضتتتتع حتتتد لاممتتتتال اإلرذا يتتتتة التتتيت  ة ك هتتتتا  دتتتتك يفمذ يكتتتةر أتكيتتتتد امو تتتت مجيتتتتع األقتتتتةاف مىل ا لتتتتلام  
املوظمتات يفذتؤ ء األفتةاا، متع التاكيتد مت  جديتد مدتى أل اإلرذتاب جبميتع أشتكالت يفمظتاذةه يرتكل أحتتد 
أفتتدح األخ تتار التتيت هتتتدا الستتالم يفاألمتت  التتديفليني، يفأل أي أممتتال مرذا يتتة ذتتي أممتتال مجةاميتتة   ميكتت  

 ال يفيفنت ار كاهبا يفاجلهة اليت  ة ك ها )الفعةة التاس ة م  الدي اجة( ربيةذا  غض الوظة م  ايفاف ها يفمك
  (2014) 2165العةار 
 2014 وز/يوليت  14

ذورة يف اجلمهورية ال ة ية السورية  ركل هتديدا لدسدم يفاألمت  يف املو عتة يفمذ يعةر أل احلالة اإلنسانية املتد
 )الفعةة ن ل األخ ة م  الدي اجة(

 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2014) 2191 العةار أيعا انظة 
  (2014) 2172العةار 
 2014آب/أغس س  26

 يفمذ يعةر أل احلالة يف ل وال    لال  ركل خ ةا يهدا السالم يفاألم  الديفليني )الفعةة األخ ة م  الدي اجة(

 الدي اجة( م  األخ ة )الفعةة (2015) 2236 العةار أيعا انظة 
 

 .S/2014/762 )أ( 
  

  3 اجلديفل
 2015-2014 املواضيعية، املسائل حسب مصنفة للسالم، مستمرة هتديدات وجود إىل اجمللس فيها أشار اليت القرارات

 احلكم العةار يفاترخيت
  عدم االنتشار  

  (2014) 2159العةار 
 2014حليةال/يونيت  9

يفمذ يعتتةر أل انترتتار أستتدحة التتدمار الرتتامل يفيفستتائل ميصتتاهلا، متتا زال يرتتكل خ تتةا يهتتدا الستتالم يفاألمتت  
 الديفليني )الفعةة السا  ة م  الدي اجة(

   الدي اجة()الفعةة السا  ة م (2015) 2224انظة أيعا العةار  

https://undocs.org/ar/S/RES/2183%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2247%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2014/762
https://undocs.org/ar/S/RES/2159%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2224%20(2015)
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 احلكم العةار يفاترخيت
 عدم االنتشار/مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية  

  (2014) 2141العةار 
 2014آذار/مارس  5

يفمذ يعتتتةر أل انترتتتار األستتتدحة الوويفيتتتة يفالكيميائيتتتة يفال يولوجيتتتة، يفكتتت لك يفستتتائل ميصتتتاهلا، متتتا زال يرتتتكل 
 هتديدا لدسالم يفاألم  الديفليني )الفعةة السا  ة م  الدي اجة(

 )الفعةة السا  ة م  الدي اجة( (2015) 2207انظة أيعا العةار  
 عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

S/PRST/2014/7 
 2014أاير/مايو  7

، التاكيد مدى أل (2004) 1540ي يد جمدس األم ، اجملتمع يف ال كةى السووية ال اشةة  متماا العةار 
ميصتتتاهلا يرتتكل هتديتتتدا لدستتدم يفاألمتتت  التتتديفليني انترتتار األستتتدحة الوويفيتتة يفالكيميائيتتتة يفال يولوجيتتة يفيفستتتائل 

 )الفعةة األيفىل(
 تشجيع وتعزيز سيادة القانون يف جمال صون السالم واألمن الدوليني

S/PRST/2014/5  
 2014ش اط/فرباية  21

يفير  اجملدس  عدق مىل ما ند  ركدت اجلةمية املوظمة ال ا ةة لدحديفا الوقوية، مبا يف ذلك ا جتار ابألسدحة 
رذاب، مت  حتتدايت غ  املرةيفمة يفاملددرات يفاألشداص، يفأممال العةصوة يفالس و املسدح يف ال حة يفاإل

 وجت خاص مدى أم  ال ددال املدرجة يف جديفل أممالت، مبا يف ذلك الديفل اليت  ة مبةحدة ما   تد الوتلاع. 
يفيرجع اجملدس مدى  وسيق أممال األمم املتحدة،  وسائل موها ممديات حفظ السالم يفال  ثات السياسية 

عتاء مت  أممتال ملكافحتة ذت ه األخ تار مت  اخلاصة، مود يفجتوا  كديتف  ت لك، يفمتا  عتوم  تت التديفل األم
خالل  وفي  العوامد الوقوية يفالديفلية امل مول هبتا، يف ت ل جهتوا ايفليتة قويدتة األمتد ل وتاء العتدرات يف ذت ا 

 الصدا يفا ض الع مب اارات منديمية )الفعةة ال اشةة(
 األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني

  (2014) 2195العةار 
 2014كانول األيفل/ايسمرب   19

يفمذ ي يتتد أيعتتا أتكيتتتد أل اإلرذتتاب جبميتتتع أشتتكالت يفمظتتتاذةه يرتتكل أحتتتد أخ تتة التهديتتتدات التتيت حتتتتدق 
ثهتتتا ابلستتالم يفاألمتت  التتتديفليني يفأل أي أممتتال مرذا يتتتة ذتتي أممتتتال مجةاميتتة يفغتتت  متتربرة، مهمتتتا كانتتت  وام

 يفأيفنات ار كاهبا، يفأاي كال مة ك وذا )الفعةة الثانية م  الدي اجة(
 األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية

  (2014) 2133العةار 
 2014كانول الثام/يواية   27

رتتكل يفاحتتدا متت  أخ تتة التهديتتدات لدستتالم يفاألمتت  مذ يؤكتتد جمتتداا أل اإلرذتتاب  رتتز أشتتكالت يفمظتتاذةه ي
الديفليني يفأل أي ممل مرذا  ذو ممٌل مجةامي   مربر لت  غض الوظة م  ايفاف ت يف ونيتت يفذوية مة ك يت، 
يفمذ يؤكتتد جمتتداا كتت لك ضتتةيفرة التصتتدي جبميتتع الوستتائل، يففعتتا مليثتتاق األمتتم املتحتتدة، لاخ تتار التتيت هتتتدا 

 جةاء األممال اإلرذا ية )الفعةة األيفىل م  الدي اجة( السالم يفاألم  الديفليني م 
)الفعتةة الثالثتة  (2014) 2170)الفعتةة الثانيتة مت  الدي اجتة(، يف  (2014) 2161انظة أيعتا العتةارات  

)الفعةة الثانية م   (2015) 2199)الفعةة األيفىل م  الدي اجة(، يف  (2014) 2178م  الدي اجة(، يف 
)الفعتتتةة الثانيتتتة متتت   (2015) 2253)الفعتتتةة الةا  تتتة متتت  الدي اجتتتة(، يف  (2015) 2249الدي اجتتتة(، يف 

 )الفعةة الةا  ة( S/PRST/2015/14)الفعةة األيفىل( يف  S/PRST/2014/23الدي اجة(، يفال يانني الةائسيني 
 (2014) 2160 العةار
 2014حليةال/يونيت  17

احلالة يف أفغانستال يفالتعدم احملةز يف ممدية املصاحلة، فتإل احلالتة يفمذ يسدم أيعا أبنت مدى الةغم م    ور 
يف أفغانستتال    تلال  رتكل خ تةا يهتدا الستالم يفاألمتت  التديفليني، يفمذ ي يتد أتكيتد ضتةيفرة التصتدي هلتت ا 
اخل ة  كل الوسائل، يففعا مليثاق األمم املتحدة يفالعانول الديفيل، مبا يف ذلك ما يو  ق يف ذ ا الصتدا مت  
أحكام العانول الديفيل حلعوق اإلنسال يفالعانول الديفيل لالجئني يفالعانول الديفيل اإلنستام، مرتداا يف ذت ا 

 الصدا مدى الديفر اهلام ال ي  ؤايت األمم املتحدة يف ذ ه اجلهوا )الفعةة الثاموة م  الدي اجة(

https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2249%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/23
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
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 احلكم العةار يفاترخيت
 )الفعةة ال اشةة م  الدي اجة( (2015) 2255انظة أيعا العةار    

  (2014) 2161العةار 
 2014حليةال/يونيت  17

يفمذ يالحظ مع العدق استمةار ما ميثدت  وظيم العامدة، يفسائة املتة   ني  تت مت  أفتةاا يفمجامتات يفمؤسستات 
خ تتة مدتتى الستتالم يفاألمتت  التتديفليني، يفمذ يؤكتتد متت  جديتتد  صتتميمت مدتتى التصتتدي جلميتتع  يفكيتتا ت، متت 

 جوانب ذلك اخل ة )الفعةة الثانية يفال رةيفل م  الدي اجة(
)الفعتتةة  (2015) 2199)الفعتتةة ن تتل األختت ة متت  الدي اجتتة(، يف  (2014) 2170انظتتة أيعتتا العتتةارات  

 (2015) 2253)الفعتتةة السااستتة متت  الدي اجتتة(، يف  (2015) 2249ن تتل األختت ة متت  الدي اجتتة(، يف 
 )الفعةة الةا  ة يفال رةيفل م  الدي اجة( (2015) 2255)الفعةة الثانية يفالثالثول م  الدي اجة(، يف 

  األسلحة الصغرية
  (2015) 2220العةار 
 2015أاير/مايو  22

امللمتتتلع يفمذ يستتايفره ابلتتت  العدتتق ألل الوعتتتل غتت  املرتتتةيفع لاستتتدحة الصتتغ ة يفاألستتتدحة اخلفيفتتة يف كديستتتها 
لالستعةار يفمساءة است ماهلا يف مواقق كث ة م  ال امل   يلال يهتدا الستالم يفاألمت  التديفليني، يفيتست ب يف 
مزذاق ال ديد م  األريفاح، يفيستهم يف زملمتة ا ستتعةار يفان تدام األمت ، يفيواصتل  عتويض اضت الع اجملدتس 

 يني )الفعةة اخلامسة م  الدي اجة(مدى فو ف ال مبسؤيفليتت الةئيسية م  صول السدم يفاألم  الديفل
  
 39املناقشات ذات الصلة ابملادة  - ابء

ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، أثتتت ت يف موانرتتتات اجملدتتتس  
يف عةيتتتة متتتا مذا كتتتال ذوتتتاك هتديتتتد  39متتتدة مستتتائل  رتتتال  فستتت  املتتتااة 

 39لدستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني. يفيفرات مشتتتتتاراتل صتتتتتةاتال مىل املتتتتتااة 
صتول الستالم يفاألمت  ”خالل مدايف ت اجملدس  رال ال وتدي  امل وتونني 

 .“(S/2010/507ة رئيس جمدس األم  ) وفي  م كة ”يف  “الديفليني
 آب/ 18 يتتتوم معتتتد اجتمتتتاع يف األيفىل اإلشتتتارة يفرات يفنتتتد 
 اإلنديميتتتتتة املوظمتتتتتات” الفةمتتتتتي ال وتتتتتد مدتتتتتى يفركتتتتتل 2015 أغستتتتت س

 لستتتال مدتتتى اإلشتتتارة يفجتتتاءت .“ال تتتاملي لامتتت  امل اصتتتةة يفالتحتتدايت
 هتديد مفهوم ي ترب ال  ض زال ما حني يف أنت ذكة ال ي ذاييت، ممثل

 غامعتا  ” املتحتدة، األمتم ميثتاق مت  39 املتااة يف جتاء كمتا السالم،
 يت ةت اليت التهديدات فإل ،“الديفيل العانول نظة يفجهة م  يفمةايفغا  

 متتت  كامدتتتة جممومتتتة ظهتتتةت يفنتتتد  امتتتا ، حعيعيتتتة يفاألمتتت  الستتتالم هلتتتا
 أممتتتتال مل نتتتتائال يفأضتتتتاف األختتتت ة. ال عتتتتوا يف اجلديتتتتدة التهديتتتتدات

   تتتض يف  ةكتتتتت يفاستتترتا يجية سياستتتية لعيتتتوا ختعتتتع متتتا غال تتتا   اجملدتتتس
 الظتتتتتةيفف كانتتتتتت موتتتتتدما حتتتتتز  عةي تتتتتا   احلةكتتتتتة متتتتت  متتتتتاجلا   احلتتتتتا ت
 اإلنديميتة لدموظمات أيفثق مراركة مىل يفاما ماجال .  دخال    ستدمي

 يفاألمتتت  الستتتالم هتتتتدا التتتيت األخ تتتار متتت  احلتتتد مىل الةاميتتتة اجلهتتتوا يف
 .(5)الديفليني

__________ 

 (5) S/PV.7505 (Resumption 1)، 34 الصفحة.  

 امليثتتتتاق متتتت  39 املتتتتااة مىل الثانيتتتتة الصتتتتةاة اإلشتتتتارة يفيفرات 
 يف معتدت اليت ال مل أساليب  رال املفتوحة السووية املوانرة خالل
 متتتتت كةة  وفيتتتتت ” ال وتتتتتد مقتتتتتار يف ،2015 األيفل/أكتتتتتتو ة  رتتتتتةي  20

 فوتتتليفيال مجهوريتتتة ممثتتتل يفنتتتال .“(S/2010/507) األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس
 األمتت  جمدتتس متت  كتتل اختصاصتتات مىل مشتتار ت م تتةت يف ال وليفاريتتة
 لدمجدس يو غي منت يفا جتمامي، ا نتصااي يفاجملدس ال امة يفاجلم ية

 الستالم هتدا اليت ابألخ ار املت دعة لدمسائل أكرب حبلم” يتصدى أل
 يفأمةب ،“املتحدة األمم ميثاق م  39 لدمااة يففعا الديفليني، يفاألم 
 ختتتارأ  عتتع التتيت املستتائل  وتتايفل مىل اجلهتتاز ذتت ا ميتتل” مزاء ندعتتت متت 

 ،(2015) 2240 العتتةار ذلتتك مدتتى كمثتتال يفذكتتة .“يف يتتتت ن تتاق
 املهتتتاجةي  هتةيتتتب  رتتتال يومتتتا 11 مدتتتى يليتتتد   متتتا ن تتتل اختتتت  التتت ي

 يفن التة موهتا، يفان النتا   يفمربذا الدي ية األراضي اجتاه يف ابل رة يفا جتار
 .(6)رالعةا ذ ا مدى التصويت م  امتوع  دده أل مدى لي يا، ساحل

 يفاألمت  الستالم هتديتد شتكل ا ستت ةات، نيد الفرتة يفخالل 
 MH17 الةحدتتة قتتائةة يفمستتعاط أيفكةانيتتا يف احلالتتة متت  الوتتاجم التتديفليني
 يت دتق فيمتا اجملدتس أمعتاء مدايف ت موضوع املاليلية لدد وط التا  ة
 مىل موجهتتتة 2014 شتتت اط/فرباية 28 مؤرختتتة رستتتالة” امل وتتتول ابل وتتتد
 األمتتتتتتتم لتتتتتتتدى أليفكةانيتتتتتتتا التتتتتتتدائم املمثتتتتتتتل متتتتتتت  األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس رئيستتتتتتتة
  فرتتي يرتتكدت التت ي التهديتد يف اجملدتتس يفنظتتة (.1 )احلالتتة “املتحتدة

__________ 

 (6) S/PV.7539، ممثتتتل مداخدتتتة الصتتتدا ذتتت ا يف أيعتتتا انظتتتة .19 الصتتتفحة 
  أا ه. 5 احلالة يف ال وليفارية فوليفيال مجهورية

https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2249%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7505%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
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 مقتار يف يفست اليول، ليرباي يف سيما يف  أفةيعيا، غةب يف مي و  ف يفس
 فتتت يفس” الفةمتتتي يفال وتتتد “أفةيعيتتتا يف يفاألمتتت  الستتتالم” امل وتتتول ال وتتتد
 (.2 )احلالتتتتة األيفىل لدمتتتتةة األممتتتتال جتتتتديفل يف أارأ التتتت ي، “مي تتتتو 
 ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم ظهور يركدت ال ي التهديد يفنون 

 التتتديفليني يفاألمتتت  لدستتتالم هتديتتتدا ابمت تتتاره الستتتورية ال ة يتتتة يفاجلمهوريتتتة
 يتصتتتل يففيمتتتا (.3 )احلالتتتة “ابل تتتةاق املت دعتتتة احلالتتتة”  تتتت يتصتتتل فيمتتتا
 التتت ي التهديتتتد اجملدتتتس متتتاجل اإلستتتالمية، الديفلتتتة  وظتتتيم  ظهتتتور أيعتتتا

 امل وتتتتتتتول ال وتتتتتتتد مقتتتتتتتار يف األجانتتتتتتتب، اإلرذتتتتتتتا يول املعتتتتتتتا دول يرتتتتتتتكدت
 األممتتتتال جتتتتةاء متتتت  التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم هتتتتتدا التتتتيت األخ تتتتار”

 مجهوريتتتة يف اإلنستتال حعتتتوق حالتتة يفشتتتكدت (.4 )احلالتتة “اإلرذا يتتة
 ابمت ارذتتتتا اجملدتتتتس يف متتتتدايف ت موضتتتتوع الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي
 يفيف (.5 )احلالتتة جديتتد  وتتد مقتتار يف التتديفليني يفاألمتت  لدستتالم هتديتتدا
 اخل تتتة اجملدتتتس  نتتت  ،“يفاألمتتت  يفالستتتالم املتتتةأة” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار
 الستتالم مدتتى الوتتلاع حتتا ت يف اجلوستتي ال وتتف انترتتار يرتتكدت التت ي
  (.6 )احلالة الديفليني يفاألم 
 

 1احلالة  
موجهررررررة إىل  2014شررررررباط/فرباير  28رسررررررالة مؤرخررررررة  

رئيسرررة جملرررس األمرررن مرررن املمثرررل الررردائم ألوكرانيرررا لررردى 
 (S/2014/136املتحدة ) األمم

 ،7125 جدستتتتتت اجملدتتتتس معتتتتد ،2014 آذار/متتتتارس 3 يف 
 شت اط/ 28 مؤرختة رستالة” امل وول ال ود مقار يف الثالثة اجلدسة يفذي
 التتتتتدائم املمثتتتتتل متتتتت  األمتتتتت  جمدتتتتتس رئيستتتتتة مىل موجهتتتتتة 2014 فربايتتتتتة

 ممثدتتتتتة يفذكتتتتتةت .(7)“(S/2014/136) املتحتتتتتدة األمتتتتتم لتتتتتدى أليفكةانيتتتتتا
 يفاضتحا” هتديتدا  ثتل العةم، يف يفخباصة أيفكةانيا، يف احلالة أل نيج اي
 يفالوتتتربة التتتتو ةات مهنتتتاء مىل يفامتتتت التتتديفليني، يفاألمتتت  لدستتتالم “يفنتتتواي

 أيفكةانيا، يف احلالة مل ريفاندا ممثل يفنال .(8)ةالسةم جواح مدى ال دائية
 لدستتتالم هتديتتتدا  رتتتكل أل يفميكتتت  ا نلمتتتاأ  ثتتت  العتتتةم، يف ستتتيما يف 

 سواء حد مدى األمعاء يفغ  اجملدس أمعاء يفكةر (9)الديفليني يفاألم 
__________ 

 شتت اط/فرباية 28 مؤرختتة رستتالة” امل وتتول ال وتتد متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (7) 
 لتدى أليفكةانيتا التدائم املمثتل مت  األمت  جمدس رئيسة مىل موجهة 2014
  .21 العسم األيفل، اجللء انظة ،“(S/2014/136) املتحدة األمم

 (8) S/PV.7125، 14 الصفحة.  
  .10 الصفحة نفست، املةجع (9) 

 ختتتتتالل ال وتتتتتد ذتتتتت ا مقتتتتتار يف امل عتتتتتواة ا جتمامتتتتتات متتتتت  ال ديتتتتتد يف
(10)التص يد يفنف اموات مدى التاكيد 2015 يف 2014 مامي

 . 
  توز/ 29 يف امل عتواة 7498 جدستت يف اجملدس يتمك  يفمل 

 اائتتتتم معتتتتو نيتتتتام  ستتتت ب العتتتتةار مرتتتتةيفع امتمتتتتاا متتتت  2015 يوليتتتتت
 موانرتتتة أجةيتتتت اجلدستتتة،  دتتتك يفختتتالل .(11)العتتتةار ضتتتد ابلتصتتتويت

 التا  تتتتتتة MH17 الةكتتتتتتاب قتتتتتتائةة رحدتتتتتتة مستتتتتتعاط كتتتتتتال مذا متتتتتتا  رتتتتتتال
 ممثتل يفنتدم التديفليني. يفاألمت  لدستالم هتديتدا يرتكل املاليليتة لدد وط
 يفذولوتتدا، يف دجيكتتا يفأيفكةانيتتا أستترتاليا ابستتم أيعتتا  كدتتم التت ي متتاليلاي،
 رستتتالة ستتتيوجت ايفليتتتة حملكمتتتة اجملدتتتس منرتتتاء مل يفنتتتال العتتتةار مرتتتةيفع
 الت ي  ضتد” مجتةاءات ابختتاذ مدتلم الديفيل اجملتمع أل مفااذا يفاضحة

 املتتتتتتتتتدم ال تتتتتتتتت ال  ت ةيعتتتتتتتتتهم التتتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتدم يتهتتتتتتتتتدايفل
 يفاملمدكتتة يفأيةلوتتدا ليتوانيتتا متت  كتتل ممثدتتو أكتتد حتتني يفيف .(12)“لدد تتة
 التتتديفليني، يفاألمتتت  لدستتتدم هتديتتتدا يرتتتكل ال تتتائةة مستتتعاط أل املتحتتتدة
 ذلتتتتتتك ال وليفاريتتتتتتة فوتتتتتتليفيال يفمجهوريتتتتتتة الةيفستتتتتتي ا حتتتتتتتاا ممتتتتتتثال رفتتتتتتض

  فست  املتةء مدتى يت ت ر منتت الةيفستي ا حتاا ممثل يفنال .(13)ا ستوتاأ
 يفاألمتت  لدستتدم هتديتتدا ميثتتل متتام ن تتل يكتت  مل التت ي احلتتد  ذتت ا أمتتة

 يفأصتتتتتتتتتتتتتتتت ح ،(2014) 2166 العتتتتتتتتتتتتتتتتةار اختتتتتتتتتتتتتتتتتاذ موتتتتتتتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتتتتتتتديفليني
 قتائةات هلتا   ةضت مماثدة حواا  يفذكة هتديدا. ميثل “فجاة” اإل
 يفاألمت  لدستالم هتديتدا  ُ ترب مل أهنا يفأكد سوا ق، ابمت ارذا املاضي يف

 حمكمتتتة منرتتتاء الةيفستتتي ا حتتتتاا انتتترتاح أل مىل أيعتتتا يفأشتتتار التتتديفليني.
 يفن تت اليت اهلجمات مدا مىل ابلوظة العةاصوة، حملاكمة خاصة ايفلية
 الواضتتح متت  أل رغتتم اجملدتتس،  تاييتتد اتتظ مل الصتتومال، ستتواحل ن التتة
 .(14)الديفليني يفاألم  لدسدم هتديدا  ثل احلالة أل  اما
 

 2 احلالة 
 أفريقيا يف واألمن السالم 
 ،2014أيدول/ست تمرب  18، يف 7268معد اجملدس جدستت  

 يف األيفىل يفلدمتتةة “أفةيعيتتا يف يفاألمتت  الستتالم” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف
__________ 

 S/PV.7287 يف S/PV.7253 يف S/PV.7221 املثتتتتال، ستتتت يل مدتتتتى انظتتتتة، (10) 
 .S/PV.7311 يف

  .S/2015/562 العةار مرةيفع (11) 
 (12) S/PV.7498، ماليلاي(. 3 الصفحة(  
 9 يفالصتتتتتتفحة الةيفستتتتتتي(و )ا حتتتتتتتاا 7 يف 6 الصتتتتتتفحتال نفستتتتتتت، املةجتتتتتتع (13) 

 )مجهوريتتتتة 15 يفالصتتتفحة املتحتتتتدة( )املمدكتتتة 14 يفالصتتتتفحة )ليتوانيتتتا(و
  )أيةلودا(. 25 يفالصفحة ال وليفارية(و فوليفيال

  .7 يف 6 الصفحتال نفست، املةجع (14) 

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.7125
https://undocs.org/ar/S/RES/2166%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7221
https://undocs.org/ar/S/PV.7253
https://undocs.org/ar/S/PV.7287
https://undocs.org/ar/S/PV.7311
https://undocs.org/ar/S/2015/562
https://undocs.org/ar/S/PV.7498
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 التتتتو ايت ممثدتتتة ذكتتتةت يفكمتتتا .“مي تتتتو  فتتت يفس” الفةمتتتي ال وتتتد مقتتتار
 املتحتتتتدة األمتتتتم اتريتتتتك يف األيفىل لدمتتتتةة األمتتتت  جمدتتتتس معتتتتد املتحتتتتدة،
 يستت ق مل منتتت ال تتام األمتني يفنتتال .(15)صتتحية أزمتةن   رتتال قارئتتة جدستة
 التتتتتداميات ملوانرتتتتة ن تتتتل متتتت  متتتتة ني ستتتتوى اجتمتتتتع أل األمتتتت  جملدتتتتس
 يفابء  رتال املتة ني كدتتا يفكانتت ال امتة، ابلصتحة  تصل ملسالة األموية
 2177 العتتتةار ابإلمجتتتاع اجملدتتتس اختتتت  اجلدستتتة، ذتتت ه يفيف .(16)اإليتتتدز

 ن تتتتتاق مدتتتتى مي تتتتو  فتتتت يفس  فرتتتتتي” أل فيتتتتت نتتتتةر التتتت ي ،(2014)
 التتتتديفليني. يفاألمتتتت  لدستتتتالم هتديتتتتدا يرتتتتكل “أفةيعيتتتتا يف مستتتت وق غتتتت 
 األمعتتتاء التتتديفل   تتتض أيتتتدت التصتتتويت،   تتتد هبتتتا أايل  يتتتا ت يفيف

 لدستتتالم هتديتتتدا يرتتتكل مي تتتو  فتتت يفس  فرتتتي أبل يفيتتتد التتت ي العتتتةار
 األيفىل املتتةة ذتتي ذتت ه أل مىل فةنستتا ممثتتل يفأشتتار .(17)التتديفليني يفاألمتت 

  تدتتتتتتتك صتتتتتتتحية أزمتتتتتتتة األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس فيهتتتتتتتا ي تتتتتتتة ف التتتتتتتيت التتتتتتتتاريك يف
  فري شال م   يوما أنت كولوم يا ممثل ذكة ذلك، يفمع .(18)ال ةيعة

 ا ستتتتتتتعةار زملمتتتتتتة مىل يتتتتتتؤاي أل مي تتتتتتو   فتتتتتت يفس اإلصتتتتتتا ة حتتتتتتا ت
 ميكتتتت    امل ويتتتتة، ال دتتتتدال   تتتتض يف ا جتمتتتتامي التماستتتتك يف عتتتتويض
 يفاألمتتتتتتتتتتت  لدستتتتتتتتتتتالم هتديتتتتتتتتتتتدا  رتتتتتتتتتتتكل أهنتتتتتتتتتتتا مدتتتتتتتتتتتى احلالتتتتتتتتتتتة يفصتتتتتتتتتتتف
 أل ال امتتة لدجم يتتة يو غتتي منتتت أيعتتا يفنتتال .“متتام  رتتكل” التتديفليني
 ال امتتتتة الصتتتتحة مستتتتائل أل ضتتتتوء يف املستتتتالة اراستتتتة يف نتتتتدما  عتتتتي
 .(19)احلاستتتم السياستتتي يفالتلامتتتت أبستتتةه التتتديفيل اجملتمتتتع   تتتايفل  ت دتتتب
 يفن تل أيف  الفت يفس لتفري التصدي ضةيفرة الربازيل ممثل أكد يفابملثل،

 أكثة يفم ائيا اجتماميا يفحتداي صحية قوارئ حالة ابمت اره شيء، كل
 الالحعتتتتتة ا جتمامتتتتتات يفيف .(20)يفاألمتتتتت  لدستتتتالم هتديتتتتتدا كونتتتتتت متتتت 

 يفاصتتتتل نفستتتتت، ال وتتتتد مقتتتتار يف 2015 يف 2014 متتتتامي يف امل عتتتتواة
 لدستتتالم هتديتتتدا  وصتتتفت مي تتتو  فتتت يفس  فرتتتي مستتتالة موانرتتتة اجملدتتتس
 .(21)الديفليني يفاألم 

 
__________ 

 (15)  S/PV.7268، 10 الصفحة.  
  .3 الصفحة نفست، املةجع (16) 
 13 يفالصتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتدة(و )التتتتتتتو ايت 10 الصتتتتتتتفحة نفستتتتتتتت، املةجتتتتتتتع (17) 

 املتحتتدة(و )املمدكتتة 23 يفالصتتفحة )أستترتاليا(و 22 يفالصتتفحة )فةنستتا(و
  )أملانيا(. 60 يفالصفحة ) راا(و 25 يفالصفحة

  .14 يف 13 الصفحتال نفست، املةجع (18) 
 جمدتتس مالنتتات متت  امل دومتتات متت  ملليتتد .61 الصتتفحة نفستتت، املةجتتع (19) 

  الةا ع. اجللء انظة األخةى، املتحدة األمم أبجهلة األم 
 (20) S/PV.7268، 37 الصفحة.  
 انظتة ال وتد، ذت ا مقتار يف امل عواة ا جتمامات م  امل دومات م  ملليد (21) 

  .13 العسم األيفل، اجللء

 3 احلالة 
 ابلعراق املتعلقة احلالة 
 7271 جدستت اجملدس معد ،2014 أيدول/س تمرب 19 يف 

 اخلتاص املمثتل يفأكتد .“ابل تةاق املت دعتة احلالة” امل وول ال ود مقار يف
 ال تتةاق مىل املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم   ثتتة يفرئتتيس ال تتام لامتتني
 الديفلتتتة  وظتتتيم أل اجملدتتتس مىل نتتتدمها التتتيت اإلمالميتتتة اإلحاقتتتة ختتتالل

 يفرا ا .(22)“املو عتتتة يف عيتتتة ال تتتةاق يف لدستتالم هتديتتتد” ذتتتو اإلستتالمية
 الديفلتتتتتة  وظتتتتتيم أل يفأكتتتتتد الت ديعتتتتتات، ذتتتتت ه املتحتتتتتدة التتتتتو ايت ممثتتتتتل

 الستتتورية ال ة يتتتة يفاجلمهوريتتتة ال تتتةاق لرتتت   هتديتتتدا يرتتتكل اإلستتتالمية
 هتديدا سيركل مجاحت، يك ح مل يفمذا ككل، األيفسط الرةق يفملو عة
 أل اإختتتةي  املتكدمتتتني متتت  متتتدا يفذكتتتة .(23)املو عتتتة يتجتتتايفز متلايتتتدا
 لد تتامل هتديتتدا ميتتثالل أممتتال متت   تتت يعتتوم يفمتتا اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم
 ممثتتتتتتل يفأكتتتتتتد .(24)“التتتتتتديفيل لدمجتمتتتتتتع األساستتتتتتية لدعتتتتتتيم” يف أبستتتتتتةه

 يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم أل يف ريب   أل األرجوتني
 مىل آختةيفل ممثدتول يفأشتار .(25)التديفيل يفاألمت  املو عتة أمت  مدى خ ةٌ 
 ،(26)يفاألمت  لدستالم “مامليا” هتديدا ابمت اره اإلسالمية الديفلة  وظيم

 يفاألمتتتتت  لدستتتتتالم “امل اشتتتتتة التهديتتتتتد” م تتتتتارة  ولوتتتتتدا ممثتتتتتل يفاستتتتتتددم
 .(27)اإلسالمية الديفلة  وظيم مىل مشارة يف الديفليني

 
 4 احلالة 
 جرررراء مرررن الررردوليني واألمرررن السرررالم هتررردد الررريت األخطرررار 

 اإلرهابية األعمال
 7272 جدستت اجملدس معد ،2014 أيدول/س تمرب 24 يف 

 مت  التديفليني يفاألمت  الستالم هتتدا التيت األخ تار” امل وول ال ود  رال
 ال وتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتار يف متتتتتتتتتةة أليفل يفذلتتتتتتتتتك ،“اإلرذا يتتتتتتتتتة األممتتتتتتتتتال جتتتتتتتتتةاء
 مدتتتتى اجلدستتتتة يفُمعتتتتدت .“األجانتتتتب اإلرذتتتتا يول املعتتتتا دول” الفةمتتتتي
 اتريتتتك يف السااستتة املتتةة يفذتتي احلكومتتات، أيف التتديفل رؤستتاء مستتتوى

__________ 

 (22) S/PV.7271، 3 الصفحة.  
  .9 يف 8 الصفحتال نفست، املةجع (23) 
 )الوتتتتتتتةيفي (و 34 الصتتتتتتتفحة )أستتتتتتترتاليا(و 12 الصتتتتتتتفحة نفستتتتتتتت، املةجتتتتتتتع (24) 

 55 يفالصتتتتتتفحة ) دجيكتتتتتتا(و 45 يفالصتتتتتتفحة )ذولوتتتتتتدا(و 37 يفالصتتتتتتفحة
  )أل انيا(.

  .20 الصفحة نفست، املةجع (25) 
 )مصتتتتتتتتة(و 39 يفالصتتتتتتتتفحة )مي اليتتتتتتتتا(و 37 الصتتتتتتتتفحة نفستتتتتتتتت، املةجتتتتتتتتع (26) 

  )نيوزيدودا(. 56 يفالصفحة )الدا ةك(و 50 يفالصفحة
  .54 الصفحة نفست، املةجع (27) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2177%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2177%20(2014)
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2015-2014ملحق مرجع ممارسات جملس األمن،   

 

17-03714 280 

 

 اختتت  اجلدستتة،  دتتك يفيف .(28)ذتت ا العمتتة متتؤ ة فيهتتا يُ عتتد التتيت اجملدتتس
 ظتتاذةة أل فيتتت نتتةر التت ي ،(2014) 2178 العتتةار ابإلمجتتاع اجملدتتس
 التتديفليني يفاألمتت  لدستتالم هتديتتدا  رتتكل األجانتتب اإلرذتتا يني املعتتا دني
 متدا ا فتق ذلتك،  دتت اليت املوانرة يفخالل (.1 اجلديفل أيعا )انظة
  رتتتكل األجانتتتب اإلرذتتتا يني املعتتتا دني ظتتتاذةة أل مدتتتى املتكدمتتتني متتت 

 ذت ه مل نائال اهلود ممثل يفأضاف .(29)الديفليني يفاألم  لدسالم هتديدا
 اإلرذتتاب يرتكدت التت ي املتلايتد اخل تة مظتتاذة مت  مظهتتة ذتي الظتاذةة
 متت  مستتتونيا ممثتتل يفأمتتةب .(30)التتديفليني يفاألمتت  الستتالم مدتتى التتديفيل
 يتجتتتتايفزال الدتتت ي  يفالت تتتةف اإلرذتتتاب متتت  األختتت ة املوجتتتة مزاء العدتتتق
 .(31)الولاع مواقق م    يدة ل ددال هتديدا يفيركالل الديفل حديفا

 يف أختتتتةى جدستتتتة 2015 أاير/متتتتايو 29 يف اجملدتتتتس يفمعتتتتد 
 مفاذيميتة مت كةة مديتت م ةيفضتا يفكتال الفةمتي، يفال وتد ال ود نفس مقار

 يفزراء فيهتا شتارك التيت اجلدستة، مت  اهلتدف يفكتال .(32)ليتوانيتا مممتها
 أيدتول/ موت  التديفيل اجملتمتع أحتةزه الت ي التعتدم متدى  عيتيم الداخدية،
 األجانب اإلرذا يني املعا دني لتدفق التصدي جمال يف 2014 س تمرب

 األحتتدا  أل متت  العدتتق متت  ال تتام األمتتني يفأمتتةب الوتتلاع. موتتاقق مىل
 أل أث تتتتت الستتتورية، ال ة يتتتة يفاجلمهوريتتتة ال تتتةاق يف ستتتيما يف  األختتت ة،

 يت دتتتب التتديفليني يفاألمتت  لدستتتدم متلايتتدا هتديتتدا  رتتتكل الظتتاذةة ذتت ه
 متتتتتت  متتتتتتدا يفراا .(33)التتتتتتديفيل اجملتمتتتتتتع متتتتتت   عتتتتتتافةا أكثتتتتتتة مجتتتتتتةاءات
 متت  مليتتد مىل احلاجتتة يفأكتتديفا ال تتام، األمتتني ندتتق اجلدستتة يف املتكدمتتني
 الظتتاذةة ذتت ه أل متت  التتةغم مدتتى أنتتت أنغتتو  ممثتتل يفأكتتد .(34)التوستتيق
 يف األجانتتب اإلرذتتا يني املعتتا دني مرتتاركة متتدى فتتإل جديتتدة، ليستتت

 .(35)مثيل لت يس ق مل اإلرذا ية يفاألممال الولامات
 

__________ 

 األمتتتت ، جمدتتتتس ي عتتتتدذا التتتتيت العمتتتتة متتتتؤ ةات متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد (28) 
 املدحتتتتقو ذتتتت ا متتتت  الثتتتتام اجلتتتتلء انظتتتتة متتتتام،  رتتتتكل اجلدستتتتات يفشتتتتكل
يفاملدحتتق  ،2011-2010يفاملدحتتق  ،2009-2008املدحتتق  ،يفاملةجتتع
 متتتتتت  الةا تتتتتتع مىل األيفل متتتتتت  يفالفصتتتتتتول الثتتتتتتامو اجلتتتتتتلء ،2012-2013
  .2007 مام مىل 1946 مام م  الفرتة  غ ي اليت املالحق

 (29) S/PV.7272، الستتتتتتتتتوغال(و 43 يفالصتتتتتتتتتفحة )صتتتتتتتتتة يا(و 40 الصتتتتتتتتتفحة( 
  )سوغافورة(. 49 يفالصفحة

  .55 الصفحة نفست، املةجع (30) 
  .48 الصفحة نفست، املةجع (31) 
  .S/2015/324 الوثيعة انظة (32) 
 (33) S/PV.7453، 5 الصفحة.  
 )نيجتتتتتتت اي(و 29 يفالصتتتتتتتفحة )نيوزيدوتتتتتتتدا(و 5 الصتتتتتتتفحة نفستتتتتتتت، املةجتتتتتتتع (34) 

  )فةنسا(. 40 يف 39 يفالصفحتال )الصني(و 30 يفالصفحة
  .31 الصفحة نفست، املةجع (35) 

 5 احلالة 
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف احلالة 
 اجملدتتتتتتتتتتس معتتتتتتتتتتد ،2014 األيفل/ايستتتتتتتتتتمرب كتتتتتتتتتتانول 22 يف 
 ال وتتتتتتتتد األممتتتتتتتتال جتتتتتتتتديفل يف أارأ األيفىل يفلدمتتتتتتتتةة ،7353 جدستتتتتتتتتت
 استتتتتجا ة ،“الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي مجهوريتتتتة يف احلالتتتتة” امل وتتتول
 يفخ تورة ن تاق  رتال العدتق مت  أمة توا اجملدتس يف أمعتاء 10 ل دب

 الرتامل التعةيتة يف مفصل فو مدى الواراة اإلنسال حعوق انتهاكات
 اإلنستال حبعتوق امل ويتة اإلنستال حعتوق جملدتس التا  تة التحعيتق لدجوتة

  عتتتدمي متتت  اهلتتتدف يفكتتتال .(36)الدميعةاقيتتتة  يةالرتتت  كتتتوراي مجهوريتتتة يف
 متت  ال امتتة األمانتتة متت  امل دومتتات متت  مليتتد” مدتتى احلصتتول ال دتتب
 .(37)“الديفليني يفاألم  السدم مدى يفآاثرذا احلالة ذ ه

يفختتالل اجلدستتة، شتتتةح ممثتتل أستتترتاليا، ابستتم  ستتت ة متت  أمعتتتاء  
اجملدس اإخةي ، أل قدب ماراأ  ود جديد يف جتديفل األممتال ي توا مىل 

نتهاكتات حعتوق اإلنستال يف اخل ورة يفال ا ع املوهجي الد ي   تسم هبما ا
مجهوريتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتةو يفابلوظتتة مىل اخل تتة الت ي يهتتدا صتتول 
الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني، نتتتال مل احلالتتتة   ميكتتت  أل يوظتتتة فيهتتتا اجملدتتتس 

. يفمتارت ممثتل (38)رمستي مدى الوحو املواستب مدتى أستاس خمصت  يفغت 
مىل أل اجملدتتتس يو غتتتي أل الصتتتني ماراأ ال وتتتد يف جتتتديفل األممتتتال، مرتتت ا 

ذات الصتتتتتتدة ابلستتتتتتدم يفاألمتتتتتت  التتتتتتديفليني ”يةكتتتتتتل مدتتتتتتى م اجلتتتتتتة املستتتتتتائل 
. يفأكدت ممثدة الو ايت املتحدة أل انتهاكات حعوق اإلنسال (39)“حعا

ليستت مؤستفة يف حتد ذاهتتا ”املة ك ة مدى ن اق يفاستع يف صتورة موهجيتة 
و (40)يني، يفلكوهتتتا  رتتتكل أيعتتتا هتديتتتدا لدستتتدم يفاألمتتت  التتتديفل“فحستتتب 

. يفأضتتتاف ممثتتتل مجهوريتتتة  (41)يفذتتتو مونتتتف رااه ممثتتتل فةنستتتا يفممثدتتتة ليتوانيتتتا
كتتتتتوراي نتتتتتائال مل اجملدتتتتتس اختتتتتت  التتتتتتدا   العتتتتتةيفرية يف حتتتتتا ت أختتتتتةى يف 

مدتتى ن تتاق يفاستتع مبتتا ”املاضتتي ار ك تتت فيهتتا انتهاكتتات حلعتتوق اإلنستتال 
 .(42)“يكفي لكي  ركل هتديدا  لدسالم يفاألم 

__________ 

  رئيس مىل املوجهة 2014 األيفل/ايسمرب كانول 5 املؤرخة الةسالة انظة (36) 
 يفريفانتتتتدا، كتتتتوراي، يفمجهوريتتتتة يفأستتتترتاليا، األرال، ممثدتتتتي متتتت  األمتتتت  جمدتتتتس

 يفالتتتو ايت املتحتتتدة، يفاملمدكتتتة يفليتوانيتتتا، يفلكستتتمربغ، يففةنستتتا، يفشتتتيدي،
  (.S/2014/872) األمةيكية املتحدة

  نفست. املةجع (37) 
 (38) S/PV.7353، 3 الصفحة.  
  .2 صفحةال نفست، املةجع (39) 
  .11 الصفحة نفست، املةجع (40) 
  )ليتوانيا(. 24 يفالصفحة )فةنسا(و 16 الصفحة نفست، املةجع (41) 
  كوراي(. )مجهورية 27 الصفحة نفست، املةجع (42) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
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فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم  -اجلزء السابع 
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281 17-03714 

 

 اجملدتتتتتتتتتس معتتتتتتتتتد ،2015 األيفل/ايستتتتتتتتتمرب كتتتتتتتتتانول 10 يفيف 
 أمعاء م   س ة قدب مدى  واء نفست ال ود مقار يف 7575 جدستت
 يفمجهوريتتتة يفأنغتتتو  الصتتتني متتت  كتتتل ممثدتتتو رأى حتتتني يفيف .(43)اجملدتتتس
 يف اإلنستتتتتال حعتتتتتوق حالتتتتتة أل الةيفستتتتتي يفا حتتتتتتاا ال وليفاريتتتتتة فوتتتتتليفيال
 يفاألمتت  لدستتالم هتديتتدا  رتتكل   الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة
 اإلحاقتات معتدمي أحتد فتيهم مبت  متكدمتني، مدة فإل ،(44)الديفليني

 اإلنستتتال، حلعتتتوق الستتتامية املتحتتتدة األمتتتم يفمفوضتتتة املواستتت ة  دتتتك يف
 يف اإلنستال حعوق انتهاكات ن اق مل نائدني ذلك، خبالف احتجوا
 لدستتتالم هتديتتتدا ابلف تتتل  ثتتتل أمتتتور يفحتتتدهتا املؤسستتتي يفقا  هتتتا ال دتتتد

 ممثتتتتتل أكتتتتتد الصتتتتتدا، ذتتتتت ا يفيف .(45)التتتتتديفليني أيف اإلنديميتتتتتني يفاألمتتتتت 
 امل تتتتاائ لتغيتتتت ” ف ديتتتتة حمايفلتتتتة ذوتتتتاك أل ال وليفاريتتتتة فوتتتتليفيال مجهوريتتتتة
 يفاألمت  لدستالم هتديتدا يرتكل متا حتديتد يفإلمااة “لدميثاق األساسية
 مىل  رتاا ممثتل يفامتا .(46)الستيااة م تدأ م   حتديد يفممااة الديفليني،
 التحعيعتتتات متتت  مليتتتد مجتتتةاء مىل املدحتتتة احلاجتتتة يفأكتتتد احلتتت ر  تتتوخي
 نتد امللمومتة ا نتهاكتات كانتت مذا متا  تحديتد ناقع فو مدى لدعيام

 أل يعتعتتي “مبكيتتالني الكيتتل” جتوتتب مل أيعتتا يفنتتال ف تتال . ار ك تتت
 حعتتتتتوق ملستتتتتالة اجملدتتتتتس أمعتتتتتاء يوليتتتتتت التتتتت ي اخلتتتتتاص ا ذتمتتتتتام ميتتتتتتد

 احلتتا ت كتتل ليرتتمل الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة يف اإلنستتال
 .(47)ال امل أفاء مجيع يف املماثدة
 

 6 احلالة 
 واألمن والسالم املرأة 
 ،7428 جدستت اجملدس معد ،2015 نيسال/أ ةيل 15 يف 

 ،“يفاألمتت  يفالستتالم املتتةأة” امل وتتول ال وتتد  رتتال مفتوحتتة موانرتتة يفذتتي
__________ 

 ممثدتي م  املوجهة 2015 األيفل/ايسمرب كانول 3 املؤرخة الةسالة انظة (43) 
 املتحدة، يفاملمدكة يفماليلاي، يفليتوانيا، يففةنسا، يفشيدي، يفمس انيا، األرال،

 األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس رئتتتتتتتيس مىل األمةيكيتتتتتتتة املتحتتتتتتتدة يفالتتتتتتتو ايت يفنيوزيدوتتتتتتتدا،
(S/2015/931.)  

 10 يفالصتتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتتني(و 2 الصتتتتتتتتفحة ،S/PV.7575 الوثيعتتتتتتتتة انظتتتتتتتتة (44) 
 17 يفالصتتتفحة ال وليفاريتتتة(و فوتتتليفيال )مجهوريتتتة 13 يفالصتتتفحة )أنغتتتو (و
  الةيفسي(. )ا حتاا

 حلعتتتتتوق الستتتتتامية املتحتتتتتدة األمتتتتتم )مفتتتتتوت 6 الصتتتتتفحة نفستتتتتت، املةجتتتتتع (45) 
 )األرال(و 13 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )نيوزيدوتتتتتتتتتتتدا(و 10 يفالصتتتتتتتتتتتفحة اإلنستتتتتتتتتتتال(و
 19 يفالصتتتتتتتتفحة )ليتوانيتتتتتتتتا(و 16 يفالصتتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتتا(و 15 يفالصتتتتتتتتفحة
  )الياابل(. 26 يفالصفحة املتحدة(و )الو ايت 21 يفالصفحة )مس انيا(و

  .13 الصفحة نفست، املةجع (46) 
  .12 الصفحة نفست، املةجع (47) 

 األمتني يف عةيتة (48)األرال مممهتا مفاذيمية م كةة مديت م ةيفضا يفكال
 املت كةة يف جتاء يفكما .(49)ابلولامات املتصل اجلوسي ال وف م  ال ام

 كاستدوب اجلوستي ال وتف استتددام مت  ال ام األمني أ د  املفاذيمية،
 متت  مستت انيا ممثتتل أمتتةب اجلدستتة، يفختتالل .(50)اإلرذتتاب أستتاليب متت 

 لدستتتتالم هتديتتتتدا يرتتتتكل ملتتتتا التعديتتتتدي مفهوموتتتتا”   تتتتديل مىل احلاجتتتتة
 يف اجلوستتي لد وتتف الكتتايف ا ذتمتتام ميتتالء متتدم مىل يفأشتتار ،“يفاألمتت 
 ذتت ه أل يتتةى  دتتده يففتتد أل املكستتيك ممثتتل يفأكتتد .(51)الوتتلاع حتتا ت
 مدتتتى أثةذتتتا مىل ابلوظتتتة التتتديفليني يفاألمتتت  لدستتتدم هتديتتتدا  رتتتكل اإفتتتة

 يفحفظتتتت الستتتالم صتتتوع   ةنتتتل أهنتتتا يفمىل الوتتتلاع، حتتتا ت يف اجملتم تتتات
 ال ي ا لتلام جمداا    ؤكد املوانرة أل أيفريفغواي ممثل يفذكة .(52)يف واءه
تتد  أستتتاس مدتتى يفاألقفتتال، الوستتتاء حعتتوق متت  لدتتتدفاع اجملدتتس  تتت   هَّ

 .(53)التديفليني يفاألمت  الستدم لصول هتديدا   يركِّ ل ال وف أبل ا نتواع
 يف اجلوستتتتي لد وتتتتف الواستتتع ا نترتتتتار مل نتتتتائال  ولوتتتدا ممثتتتتل يفأضتتتاف
 املصاحلة فةص م  يفيعدل يفاألم  لدسالم هتديدا   يركل الولاع حا ت
يفيفصتتتتتتف ممثتتتتتتل ريفانتتتتتتدا ال وتتتتتتف اجلوستتتتتتي املتصتتتتتتل  .(54)الستتتتتتالم يف وتتتتتتاء

ابلولامتتتتتات ابمت تتتتتتاره أحتتتتتتد التحتتتتتتدايت األكثتتتتتتة محلاحتتتتتتا التتتتتتيت  واجههتتتتتتا 
 .(55)  الديفلينياحلكومات املتعةرة يفيركل هتديدا خ  ا لدسدم يفاألم

 الستتووية التت كةى يف ،2015 األيفل/أكتتتو ة  رتتةي  13 يفيف 
 جدستتت اجملدتس معتد ،(2000) 1325 العتةار  ختتاذ مرةة اخلامسة
 ال وتتتتتد مقتتتتتار يف (56)املستتتتتتوى رفي تتتتتة مفتوحتتتتتة موانرتتتتتة يفذتتتتتي ،7533
 متت  متتدا أكتترب يفشتتهدت يتتومني، متتدى مدتتى اجلدستتة يفُمعتتدت نفستتت.

 2242 العتتتتتتتتتةار اجملدتتتتتتتتتس يفاختتتتتتتتتت  .(57)اجملدتتتتتتتتتس اتريتتتتتتتتتك يف املتكدمتتتتتتتتتني
 حتتتتتني اجلوستتتتتي، ال وتتتتتف أل جديتتتتتد متتتتت  فيتتتتتت أكتتتتتد التتتتت ي (2015)

__________ 

 (48) S/2015/243.  
 (49) S/2015/203.  
  .1 الفعةة نفست، املةجع (50) 
 (51) S/PV.7428، 16 الصفحة.  
  .52 الصفحة نفست، املةجع (52) 
  .74 الصفحة نفست، املةجع (53) 
  .91 الصفحة نفست، املةجع (54) 
  .103 الصفحة نفست، املةجع (55) 
 نيتد الفترتة ختالل املستتوى الةفي تة ا جتمامتات مت  امل دومتات م  ملليد (56) 

  الثام. اجللء انظة ا ست ةات،
 انظتتتة ا ستتت ةات، نيتتتد الفتترتة ختتتالل املرتتاركة متتت  امل دومتتات متتت  ملليتتد (57) 

  الثام. اجللء
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 يفستتتتتتائل متتتتتت  أستتتتتتدوب أيف كوستتتتتتيدة ابستتتتتتتددامت يُتتتتتتومل أيف ُيستتتتتتتددم
 ضتتتد متتتوظم أيف الو تتتاق يفاستتتع ذجتتتوم مقتتتار يف أيف احلتتتةب أستتتاليب أيف

 .(58)التديفليني يفاألم  السالم مرساء ممااة ي وق ند املدنيني، السكال
 مليتتدا   يفاألمتت  يفالستتالم املتتةأة موضتتوع ميتتالء امتلامتتت أيعتتا اجملدتتس يفكتتةر
 مدتتى املدرجتتة اهلامتتة املواضتتي ية ال متتل جمتتا ت مجيتتع يف ا ذتمتتام متت 

 يفاألمتتتتت  الستتتتالم هتتتتتدا التتتتتيت األخ تتتتار ذلتتتتك يف مبتتتتتا أممالتتتتت، جتتتتديفل
__________ 

  الدي اجة. م  ال اشةة الفعةة ،(2015) 2242 العةار (58) 

 ختتتالل متكدمتتتال يفأشتتتار .(59)اإلرذا يتتتة األممتتتال جتتتةاء متتت  التتتديفليني
 (61)اجلوستتتتتتي يفال وتتتتتتف (60)اجلوستتتتتتني  تتتتتتني املستتتتتتايفاة متتتتتتدم مىل اجلدستتتتتتة
 الديفليني. يفاألم  لدسدم هتديدا  وصفهما

__________ 

  الدي اجة. م  مرةة الثالثة الفعةة نفست، املةجع (59) 
 (60) S/PV.7533، مس انيا(. 15 الصفحة(  
  )أنديفرا(. 55 الصفحة نفست، املةجع (61) 

  

  40 للمادة وفقا   املتخذة املؤقتة التدابري - اثنيا
 احلالة تفاقم دون للحيلولة امليثاق من

 40 املااة 
  وصتتتيا ت يعتتدم أل ن تتتل األمتت ، جملدتتس املونتتتف، لتفتتانم مو تتا   

 املتوتتازمني يتتدمو أل ،39 املتتااة يف مديهتتا املوصتتوص التتتدا   يتدتت  أيف
 ذتت ه ختتتل يف  مؤنتتتة.  تتدا   مت  مستحستتوا أيف ضتتةيفراي يتتةاه مبتتا لاخت 
 جمدتتتس يفمدتتتى مبةكتتلذم. أيف يفم تتتال هم املتوتتتازمني حبعتتوق املؤنتتتتة التتتدا  
 حسا ت. املؤنتة التدا   هب ه املتوازمني أخ  ل دم اسب أل األم 

 

 مالحظة 
 ابملااة يت دق فيما األم  جمدس ممارسات الثام العسم يتوايفل 

 ابألقتتةاف اجملدتتس أذتاب التتيت املؤنتتتة ابلتتدا   املتصتتدة امليثتتاق مت  40
 مىل صتةاة مشارة ذواك  ك  يفمل احلالة. لتفانم مو ا   هبا التعيد املتوازمة
 نيتد الفترتة ختالل اجملدتس أجةاذتا التيت املتدايف ت مت  أي يف 40 املااة

 ا ست ةات.
 40قرارات جملس األمن املتعلقة ابملادة  
 ُ  كة نةار أي اجملدس يتد  مل ا ست ةات، نيد الفرتة خالل 

 املت دعة التدا    وفي  قدب أنت غ  امليثاق. م  40 املااة صةاحة   فيت
 صتتدة هلتتا التتيت يفالتتيم  الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف التتدائةة ابلولامتتات

    لك. العيام مدى يفحث احلكم، ذ ا يف   يق  تفس 
 هبتتتا يتتتةاا التتتيت املؤنتتتتة التتتتدا   أبل  تتتوحي 40 املتتتااة أل يفمتتتع 
 الفصتتل مبوجتتب  تتدا   فتتةت ن تتل  ُتدتت  متتا نتتلاع  فتتانم ايفل احليدولتتة
 لتتتتوه  ا  امتتتتت اجملدتتتس ممارستتتتة   كتتتس (،42 يف 41 )املتتتتاااتل الستتتا ع
 ق ي تتتتة مىل يفابلوظتتتتة الوانتتتتع، يفيف احلكتتتتم. ذتتتت ا  فستتتت  يف مةيفنتتتتة أكثتتتة

 فةضتت اجملدتس،  وايفهلتا التيت  ستةمة يفاملتغت ة يفامل عتدة امل ولتة الولامات

 42 يف 41 املتتاا ني مبوجتتب  تتدا   امتمتتاا متتع ابلتتتوازي مؤنتتتة  تتدا  
 امليثاق. م 

 متتتتتت  متتتتتداا اجملدتتتتتتس امتمتتتتتد ،2015 يف 2014 متتتتتامي يفيف 
 اجلمهوريتتتة يف الوتتتلاع متتت  املتعتتتةري  املتتتدنيني محايتتتة مىل الةاميتتتة التتتتدا  
 يف اجملدتتتتس، امتتتا ،(2014) 2139 ابلعتتتتةار يف تتتدءا   الستتتتورية. ال ة يتتتة
 فورا   ابلكف يفقالب ال وف، أشكال جلميع حد يفضع مىل أمور، مجدة
 املاذولتتة املوتاقق مت  احلصتار يفرفتع املتتدنيني، ضتد اهلجمتات مجيتع مت 

 موائتق، يفايفل يفأمتال  ستةمة اإلنستانية املسامدات يفميصال ابلسكال،
 متتتتدم حالتتتتة يف اخل تتتتوات متتتت  مليتتتتدا   يتدتتتت  أل امتلامتتتتت متتتت  يفأمتتتتةب
 اختتتاذ م تتايفاة متتع يفابلتتتوازي  حعتتة، نتتةارات يفيف العتتةار. هلتت ا ا متثتتال

 اإلنستانية احلالتة أل اجملدتس نتةر أختةى،  دا   امتماا أيف التدا    دك
 يفاألمتت  لدستتالم هتديتتدا  رتتكل الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف املتتتدذورة

 محايتتة مىل اموا تتت أتكيتتد اجملدتتس كتتةر أختتةى، نتتةارات يفيف املو عتتة. يف
 42 املتااة أيف 41 املتااة مبوجتب  تدا   أيتة  فةت مل أنت غ  املدنيني.

  امليثاق. م 
 ال دتد يف احلالة أل مىل اجملدس ير  يفمذ ابليم ، يت دق يففيما 
 2201 نتتتتتتةاره يف قالتتتتتب التتتتتديفليني، يفاألمتتتتتت  لدستتتتتدم هتديتتتتتدا  رتتتتتكل

 ابختتتاذ شتتةيفط، يفايفل فتتورا احلتتوثيني، نيتتام موهتتا أمتتور جبمدتتة (2015)
 مجيتتتتتع يفقالتتتتتب التتتتتوزراء، يفرئتتتتتيس التتتتةئيس متتتتت  اإلفتتتتتةاأ  رتتتتتمل  تتتتدا  

 التيم  شت ب” ضتد املستدحة ال دائيتة األممتال مجيتع  ونتف األقةاف
 مت  مديهتا استتحوذت التيت األسدحة م  يفالتددي “الرةمية يفسد ا ت

 استتت دااه أيعتتا اجملدتتس يفأمدتت  اليمويتتة. يفاألمويتتة ال ستتكةية املؤسستتات
 األقتةاف مت  قتةف أي”  وفيت  متدم حال يف أخةى خ وات  ختاذ

 آذار/ 22 املتتتتتتتتتتتؤر  الةائستتتتتتتتتتي ال يتتتتتتتتتتتال يفيف العتتتتتتتتتتةار. هلتتتتتتتتتتت ا “اليمويتتتتتتتتتتة
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  عتتتدمي يفن تتتل ال د تتتات. ذتتت ه   تتتض اجملدتتتس كتتتةر ،(62)2015 متتتارس
 يف امليثتاق مت  41 املتااة مبوجتب  تدا   اجملدتس فتةت ال د تات، ذت ه
 اجلهتتات  تدكهتتا التتيت األصتتول جتميتتد ذتتي ،(2014) 2140 العتتةار
 يفاألمتت  الستتالم هتتتدا أممتتال يف  رتتارك التتيت الكيتتا ت أيف األفتتةاا متت 

 .(63)مديها لدسفة حظة يففةت اليم  يف يفا ستعةار
__________ 

 (62) S/PRST/2015/8.  
 متتت  2 - ألتتتف-اثلثتتتا الفتتتةع انظتتتة امل دومتتتات، متتت  مليتتتد مدتتتى لالقتتتالع (63) 

  السا ع. اجللء

 نيتتتتتتتتد الفتتتتتتتترتة ختتتتتتتتالل امتتتتتتتتا، اجملدتتتتتتتتس أل العتتتتتتتتول يفخالصتتتتتتتتة 
 موهتتتتا أمتتتور جبمدتتتة املتصتتتدة املؤنتتتتتة لدتتتتدا   ا متثتتتال مىل ا ستتتت ةات،

 املوتاقق مدتى احلصتار يفرفع )ب( ال دائية، يفاألممال ال وف يفنف )أ(
 موائتتتق، ايفل اإلنستتتانية املستتتامدات يفميصتتتال )أ( ابلستتتكال، اإذدتتتة
 يف يفاملرتتاركة )ه( ال  يتتة، لدمةافتتق ال ستتكةي ا ستتتددام يفيفنتتف )ا(

 احلكوميتتتتتتتتتتة، املؤسستتتتتتتتتتات يفاحتتتتتتتتتترتام )يف( نيتتتتتتتتتتة، حبستتتتتتتتتت  املفايفضتتتتتتتتتتات
 أايتتتتة ذات   تتتتترب التتتتيت لدورتتتتةات، احلكوميتتتتة الستتتتد ات يفمصتتتتدار )ز(

 .(4امليثاق )انظة اجلديفل  م  40 املااة يف   يق لتفس 

 
 4 اجلديفل
 االمتثال عدم حالة يف إلجراءات اجمللس اختاذ على وتنص املؤقتة للتدابري االمتثال إىل تدعو اليت القرارات

 احلكم التد   نوع
 (2014 ش اط/فرباية 22 املؤر  (2014) 2139 )العةار األوسط الشرق يف احلالة  

 مت  يفالكتف يفالتونتف مصتدرذا، مت  الوظتة  غتض ال وتف، أشكال جلميع فوري حد  وضع األقةاف مجيع ي الب ال وف أممال يفنف
 مدتتى جديتتد مت  يفالتاكيتتد مديهتتا، يفا متتداء اإلنستتال حعتتوق يفانتهاكتات اإلنستتام التتديفيل العتانول انتهاكتتات مجيتع

 ذت ه   تض أل يفيؤكتد اإلنستال، حلعتوق التديفيل يفالعتانول اإلنستام التديفيل العتانول مبوجتب مديهتا املرت  تة ا لتلامتات
 (2 )الفعةة اإلنسانية ضد يفجةائم حةب جةائم  ركل ند ا نتهاكات

 مدتتتتتتتتتى اهلجمتتتتتتتتتات يفنتتتتتتتتتف
 املدنيني

املتتتدنيني، فعتتتال متتت  ا ستتتتددام ي التتتب أيعتتتا مجيتتتع األقتتتةاف ابلكتتتف فتتتورا متتت  مجيتتتع اهلجمتتتات التتتيت  رتتتوها ضتتتد 
ال روائي لاسدحة يف املواقق املاذولة ابلسكال، مبا يف ذلك ممديات العصف املدف ي يفالعصف اجلوي، كاستتددام 
الرباميل املتفجتةة، يفالدجتوء لوستائل احلتةب التيت  تست ب    ي تهتا يف مصتاابت زائتدة مت  احلتد أيف م تا ة   اامتي هلتا، 

ىل ا لتتلام ابحترتام العتانول اإلنستام التديفيل يفكفالتة احرتامتت يف مجيتع الظتةيفف، يفيرت  كت لك، يفير  يف ذ ا الصتدا م
مدتتى يفجتتت اخلصتتوص، مىل ا لتتتلام ابلتمييتتل  تتني الستتكال املتتدنيني يفاملعتتا دني، يفحظتتة اهلجمتتات ال رتتوائية، يفاهلجمتتات 

 (3املوجهة ضد املدنيني، يفاألذداف املدنية يف حد ذاهتا )الفعةة 
 يف الكائوتتة املوتتاقق ذلتتك يف مبتتا ابلستتكال، املاذولتتة املوتتاقق متت  احلصتتار  ةفتتع فتتورا العيتتام مىل األقتتةاف مجيتتع يتتدمو احلصار رفع

 يفال متتتتوك امرتتتق(، )ريتتتتف الرتتتام يفم عتتتمية )حدتتتتب(، يفاللذتتتةاء يفن تتتل )محتتتت (، محتتت  مديوتتتة متتتت  العتتتدمي احلتتتي
 أبل األقتةاف مجيتع يفي التب املوانتع، مت  يفغ ذتا امرق( )ريف يفااراي امرق(، )ريف الرةنية يفالغوقة )امرق(،
 األغ يتتتة متتت  املتتتدنيني حةمتتتال متتت  يفالكتتتف ال  يتتتة، املستتتامدة ذلتتتك يف مبتتتا اإلنستتتانية، املستتتامدة إبيصتتتال  ستتتمح
 موائتق يفايفل الستةمة يفجتت مدتى اإمت  اإلجتالء مت  يفالتمكتني احليتاة، نيتد مدتى ل عتائهم موهتا غت    اليت يفاألايفية
 لاغتتتةات ذدنتتتة فتتترتات مدتتتى األقتتتةاف  تفتتتق أل ضتتتةيفرة مدتتتى يفيرتتتدا املغتتتاارة، يف يةغ تتتول التتت ي  املتتتدنيني جلميتتتع

يففرتات لونتف مقتالق الوتار يفاهلدنتة احملديتة، مت  أجتل  كتني الوكتا ت اإلنستانية مت   لدسكيوة، أايم يفمدى اإلنسانية،
أبل جتويع املتدنيني كاستدوب مت  أستاليب  الوصول اإم  ايفل موائق مىل مجيع املواقق املتعةرة يف سورية، مع الت ك 

 (5العتال حمظور مبوجب العانول اإلنسام الديفيل )الفعةة 
 املستتتتتتتتتتتتتتتتتتامدات ميصتتتتتتتتتتتتتتتتتتال
 موائق ايفل اإلنسانية

ستتتيما الستتتد ات الستتتورية، أبل  ستتتمح فتتتورا لدوكتتتا ت اإلنستتتانية التا  تتتة لامتتتم املتحتتتدة ي التتتب مجيتتتع األقتتتةاف، يف  
يفشةكائها التوفي يني، إبيصال املسامدات اإلنسانية مدى فو سةيع يفآم  يفايفل موائق، مبا يف ذلك مرب خ وط الولاع 

 (6صة ال ةق )الفعةة يفمرب احلديفا، م  أجل ضمال يفصول املسامدات اإلنسانية مىل احملتاجني م  خالل أن
 6 يف 2 الفعةاتل ،(2014) 2165 العةار أيعا انظة

https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/8
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
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 احلكم التد   نوع
 ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتددام يفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف  

 ال  ية لدمةافق ال سكةي
املدنيتة، يفجتوتب ي الب ك لك مجيع األقةاف  ونف ا ستددام ال سكةي لدمةافق ال  ية يفاملدارس يفغ ذتا مت  املورتمت 

 (10منامة موانع مسكةية يف املواقق املاذولة ابلسكال، يفالكف م  ش  اهلجمات املوجهة ضد أذداف مدنية )الفعةة 
 الدي اجة م  مرةة احلااية الفعةة ،(2014) 2165 العةار أيعا انظة

 دتتتت ذايت التتتتيت اإلجتتتتةاءات
 متتتتتتتتتدم حتتتتتتتتتال يف اجملدتتتتتتتتتس
 ا متثال

ي دب مىل األمني ال ام أل يعدم مىل اجملدس  عةيةا م   وفي  مجيع األقةاف يف ستورية هلت ا العتةار، يف  ستيما الفعتةات مت  
يومتا   تد ذلتك، يفي تةب مت  امتلامتت   تد  دعتي  عةيتة األمتني ال تام  30يوما مت  اختتاذه يفكتل  30، يف غعول 12مىل  2

 (17مليدا م  اإلجةاءات يف حالة مدم ا متثال هل ا العةار )الفعةة أل يتد  
 6، الفعةة (2015) 2258 ، يف6، الفعةة (2014) 2191 ، يف11، الفعةة (2014) 2165 انظة أيعا  العةارات

 (2015 ش اط/فرباية 15 املؤر  (2015) 2201 )العةار األوسط الشرق يف احلالة
 يدي: مبا شةيفط، يفايفل فورا ابلعيام، احلوثيني ي الب 

املرتتتتتتتتتتاركة حبستتتتتتتتتت  نيتتتتتتتتتتة يف 
 املفايفضات

 املتحدةو األمم م   وساقة اجلارية املفايفضات يف نية حبس  املراركة )أ(

 األمويتة احلالتة يفممتااة صتو اء، ال اصتمة يف الوان تة  دتك فيهتا مبتا احلكوميتة، املؤسستات م  نواهتم سحب )ب( احرتام املؤسسات احلكومية
 يفاألمويةو احلكومية املؤسسات م  سي ةهتم يففك األخةى، يفاحملافظات ال اصمة يف ق ي تها مىل

اإلفتتتتتتتتتتتتتةاأ متتتتتتتتتتتتت  جانتتتتتتتتتتتتتتب 
 السد ات احلكومية

 اإلنامتة رذ  املوجواي  األفةاا يفمجيع الوزراء جمدس يفأمعاء حباح الوزراء يفرئيس ذااي الةئيس م  اإلفةاأ )أ(
 ساملنيو الت سفي ا حتجاز أيف اجلربية

 يفاألمت  السياستي ا نتعتال  عتوت أل شتاهنا مت  يفاحتد جانتب م  أخةى مجةاءات أي اختاذ م  ا متواع )ا( 
 (7 )الفعةة اليم  يف

 الرتةمية يفستد ا ت التيم  شت ب ضتد املسدحة ال دائية األممال مجيع  ونف اليم  يف األقةاف مجيع أيعا ي الب يفنف األممال ال دائية
 السالم   فاق يففعا يفذلك اليموية، يفاألموية ال سكةية املؤسسات م  مديها استحوذت اليت األسدحة م  يفالتددي
 (8 )الفعةة األمي يفمةفعت الوقوية يفالرةاكة

 S/PRST/2015/8 ال يال م  يفال رةي  احلااية الفعةة أيعا   انظة
اإلجتتتتةاءات التتتتيت يتدتتتت ذا 
اجملدتتتتتتتتتس يف حتتتتتتتتتال متتتتتتتتتدم 

 ا متثال

 سيما يف  العةار، هل ا اليموية األقةاف م  قةف أي  وفي  مدم حال يف اخل وات م  املليد  ختاذ است دااه ي د 
 (14 )الفعةة 8 مىل 5 م  الفعةات

 S/PRST/2015/8 ال يال م  يفال رةي  السااسة الفعةة أيعا   انظة
 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2201%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/8
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 املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري - اثلثا
 امليثاق من 41 للمادة وفقا   املتخذة

 41 املااة 
 التتتتيت التتتتتدا   متتتت  اختتتتتاذه ةتتتتب متتتتا يعتتتتةر أل األمتتتت  جملدتتتتس 

 مىل ي دب أل يفلت نةارا ت، لتوفي  املسدحة العوات استددام  ت دب  
  يوهتا مت  يكتول أل يفةتوز التتدا  ، ذت ه    يتق املتحدة األمم أمعاء
 يفاجلويتتتتة يفال حةيتتتتة احلديديتتتتة يفاملواصتتتتالت ا نتصتتتتااية الصتتتتالت يفنتتتف

 جلئيا يفنفا املواصالت يفسائل م  يفغ ذا يفالالسدكية يفالربنية يفالربيدية
 الد دوماسية. ال النات يفن ع كديا أيف
 

 مالحظة 
  و تتتوي   التتتيت األمتتت  جمدتتتس نتتتةارات الثالتتتث العستتتم يغ تتتي 

 يفختتالل امليثتتاق. متت  41 لدمتتااة يففعتتا املتدتت ة العتتوة، استتتددام مدتتى
 41 املتااة مبوجب جديدة  دا   اجملدس فةت ا ست ةات، نيد الفرتة
 ا ستاع مىل يفابلوظتة الستواال. يفجوتوب التيم  يف ابأليفضاع يت دق فيما

 يفاجلمهوريتتة ال تتةاق يف ال ستتكةي يفالتواجتتد ال ستتكةية ال مديتتات ن تتاق
 العامتدة  وظتيم ضتد املتدت ة التتدا   ن تاق  وستيع مت الستورية، ال ة ية
 الديفلة  وظيم م  كل مدى  سةي كي يفكيا ت أفةاا م   ت ية  ط يفما

 أيعتا امل تةيفف اإلستالمية، الديفلتة ) وظتيم يفالرتام ال ةاق يف اإلسالمية
 أماا ،(2015) 2253 ابلعةار يفممال الوصةة. يفج هة اام ( ابسم

 (1999)1267 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتةاري  ممتتتتتتتتتتتتتتتال   الدجوتتتتتتتتتتتتتتتة  ستتتتتتتتتتتتتتتمية اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس
 أفتتتتةاا متتتت   تتتتت يتتتتة  ط يفمتتتتا العامتتتتدة  وظتتتتيم  رتتتتال (2011)1989 يف

 العتتتتتةارات مبوجتتتتتب ال امدتتتتتة األمتتتتت  جمدتتتتتس جلوتتتتتة ” لتصتتتتت ح يفكيتتتتتا ت
  رتتتتتتال (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267
 العامتتدة يف وظتتيم )اامتت ( يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم
 أنتت يفمتع .“ يفكيتا ت يفمؤسستات يفمجامتات أفتةاا م  هبما ية  ط يفما
 يفمريتتتترتاي الصتتتتومال متتتت  كتتتتل ضتتتتد املتدتتتت ة التتتتتدا   ن تتتتاق  وستتتتيع مت

 مل يفالستتتتتواال، ايفتتتتتوار يفكتتتتتوت يفليتتتترباي الدميعةاقيتتتتتة الكونغتتتتتو يفمجهوريتتتتة
 يفل وتال ال تةاق م  كل ضد املفةيفضة التدا   مدى  غي ات أي ُ دخل

  يسايف. - يفغيويا الدميعةاقية الر  ية كوراي يفمجهورية
 مدتتى فةضتتها أل ستت ق التتيت التتتدا     تتض اجملدتتس أهنتتى يفنتتد 

 مهنتتتاء اجملدتتتس نتتتةر ،2015  وز/يوليتتتت 20 يفيف ايفتتتوار. يفكتتتوت ليتتترباي
 مجيتع  تثتل يفأل اإلستالمية ميتةال مجهورية ضد سا عا املفةيفضة التدا  
 متتت   عةيتتتة استتتتالم موتتتد العتتتةار، يف احملتتتداة التتتتدا   متتت  ل تتتدا التتتديفل

 احملداة اإلجةاءات اخت  ند ال دد أل يؤكد ال رية لد انة الديفلية الوكالة
 .(64)املررتكة الرامدة ال مل خ ة يف

 اي اجتتتتتتتتتتتات يف 41 املتتتتتتتتتتتااة مىل صتتتتتتتتتتتةاحة   اجملدتتتتتتتتتتتس يفأشتتتتتتتتتتتار 
 (2015) 2206 يف (2014) 2159 يف (2014) 2141 العتتتتتتتتتةارات

 يف التتتتتتتواراة األحكتتتتتتتام يفيف (2015) 2224 يف (2015) 2207 يف
 .(2015) 2250 يف (2015) 2231 العةاري  مو وق

 نعتتائية  تتدا   أي  فتتةت مل ا ستت ةات، نيتتد الفتترتة يفختالل 
 الديفليتتتتة احملكمتتتتة متتتت  كتتتتل ذلتتتتك متتتتع يفيفاصتتتتدت .41 املتتتتااة مبوجتتتتب

 ابلتتتوازي ال متل لةيفانتتدا الديفليتة اجلوائيتتة يفاحملكمتة الستتا عة ليوغوستالفيا
 اجلوتتتائيتني لدمحكمتتتتني املت عيتتتة األممتتتال لتصتتتةيف الديفليتتتة اإليتتتة متتتع

 املدحق(. ذ ا م  التاسع اجللء )انظة
 العستتتتتم يفاتتتتتدا فتتتتتةميني. نستتتتتمني مىل العستتتتتم ذتتتتت ا يفيوعستتتتتم 
   تديل أيف  فتةت األمت  جمدتس نام مبوج ها اليت العةارات ألف الفةمي

 مقتتتتتار يف يفيتتتتتوظم امليثتتتتتاق. متتتتت  41 املتتتتتااة مبوجتتتتتب التتتتتتدا   مهنتتتتتاء أيف
 مواضتي ي قتا ع ذات مستائل  رتال نتةارات يتوتايف ل رئيستيني مووانني
 متتتتدايف ت ابء الفةمتتتتي العستتتتم يفيغ تتتتي ن تتتتةي. قتتتتا ع ذات يفمستتتتائل
 موتتوانني حتتتت أيعتتا   يُتتوظَّم يفذتتو ا ستتت ةات، نيتتد الفتترتة ختتالل اجملدتتس
 مدايف ت يف أث ت اليت ال ارزة الععااي مدى العوء موهما كل يسدط
 ال وتتتتوا مقتتتتار يف ستتتتواء امليثتتتتاق، متتتت  41 ابملتتتتااة يتصتتتتل فيمتتتتا اجملدتتتتس

 م يوة.   ددال اخلاصة ال ووا أيف املواضي ية
 
   41قرارات جملس األمن املتعلقة ابملادة  - ألف
 اليت اختذت بشأن مسائل مواضيعية 41القرارات املتعلقة ابملادة  - 1

اختتتتتت  جمدتتتتتس األمتتتتت  متتتتتدة نتتتتتةارات  رتتتتتال مستتتتتائل ذات قتتتتتا ع  
أيف مستائل  عتموت م دومتات  41مىل املتااة مواضي ي أش  فيها صةاحة   

يت دتتق ابل وتتوا  متت   تتدا   اجلتتلاءات يف وفيتت ذا. يفنتتد اختتت ت العتتةارات فيمتتا
، “صتول الستدم يفاألمت  التديفليني” ، يف“األقفتال يفالوتلاع املستدح”التالية: 

األخ تتار التتيت هتتتدا الستتالم يفاألمتت  التتديفليني ”يف  “األستتدحة الصتتغ ة” يف
 . “املةأة يفالسالم يفاألم ” يف “ يةم  جةاء األممال اإلرذا

__________ 

  .7 الفعةة م  )ب( يف )أ( الفةميتال الفعةاتل ،(2015) 2231 العةار (64) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2159%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2224%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
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  وصتتفها اجلتتلاءات اجملدتس أنتتة الستتا عة، الفترتات غتتةار يفمدتى 
 يفاستتتتت ااهتما، التتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتالم صتتتتول أايفات متتت  ذامتتتة أااة
  ختتتاذ استتت دااه أتكيتتد يفكتتةر .(65)اإلرذتتاب مكافحتتة امتتم يرتتمل مبتا

 ار كتتتتتتتاب يف يتمتتتتتتتااى متتتتتتت  ضتتتتتتتد يفمتدرجتتتتتتتة اهلتتتتتتتدف حمتتتتتتتداة  تتتتتتتدا  
 اجلهتتتتات  دتتتتك يفضتتتتد ،(66)األقفتتتتال ضتتتتد يفا متتتتتداءات ا نتهاكتتتتات

 أممتتال  ة كتتب التتيت اإلرذا يتتة اجلمامتتات ااختتل ذلتتك يف مبتتا الفامدتتة،
 مت  مستؤيفليتت جديد م  اجملدس يفأكد .(67)يفاجلوسام اجلوسي ال وف
 يو غتتي كتتال أنتتت جديتتد متت  يفأكتتد األستتدحة،  وريتتد حظتتة  وفيتت  رصتتد

  وضتتتتوح حمتتتتداة أذتتتتدافا  تعتتتتم  أل األستتتتدحة  وريتتتتد حظتتتتة ل مديتتتتات
 حتعيتق موتد رف هتا  غيتة ابنتظام التدا   است ةات مدى  و  يفأحكاما
تتتتتت ت كدمتتتتتا استتتتتتت دااه، مىل اجملدتتتتتس يفنتتتتتتوه .(68)األذتتتتتداف   تتتتتتدا   اختخ
 احملتمدتة آاثرذتا يف لدوظتة املتحتدة، األمتم ميثتاق مت  41 املااة مبوجب
 .(69)الر اب فيهم مب  السكال، مدى
 
 41 ابملادة واملتعلقة معينة بلدان بشأن املتخذة القرارات - 2

، 2015 يف 2014مدتتتى الوحتتتو امل تتتني أا ه، يفختتتالل متتتامي  
فتتةت اجملدتتس  تتدا   جلائيتتة جديتتدة فيمتتا يت دتتق ابأليفضتتاع يف كتتل متت  
التتتتيم  يفجوتتتتوب الستتتتواال، يفيفستتتتع ن تتتتاق أنظمتتتتة اجلتتتتلاءات ضتتتتد حةكتتتتة 
قال تتتتتال يف وظتتتتتيم العامتتتتتدة )ابإلضتتتتتافة مىل  وستتتتتيع ن تتتتتاق  دتتتتتك التتتتتتدا   

ستتالمية )اامتت ( يفج هتتة الوصتتةة(، كمتتا يفستتتع لترتتمل  وظتتيم الديفلتتة اإل
ن اق التدا   اجللائيتة املت دعتة  دي يتا يفمجهوريتة أفةيعيتا الوست ى. يفمتع أنتت 
جتتتةى  وستتتيع ن تتتاق التتتتدا   املتدتتت ة ضتتتد كتتتل متتت  الصتتتومال يفمريتتترتاي 
يفمجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يفليتترباي يفكتتوت ايفتتوار يفالستتواال، يفجتتةى 

 غيتت ات مدتتى التتتدا   املفةيفضتتة ضتتد كتتل   تتديل   عتتها، مل  ُتتدخل أي 
 يستتايف.  - مت  ال تةاق يفل وتتال يفمجهوريتة كتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتة يفغيويتا

يففيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف متتتايل، أمتتتةب اجملدتتتس متتت  استتتت دااه لدوظتتتة يف 
 .  (70)فةت جلاءات حمداة اهلدف

__________ 

  الدي اجة. م  مرةة الثانية الفعةة ،(2015) 2253 العةار (65) 
  .10 الفعةة ،(2014) 2143 العةار (66) 
  .6 الفعةة ،(2015) 2242 العةار (67) 
  .13 يف 9 الفعةاتل ،(2015) 2220 العةار (68) 
  .18 الفعةة ،(2015) 2250 العةار (69) 
   .3فعةة ، ال(2015) 2227، الفعةة الةا  ة، يفالعةار S/PRST/2015/5انظة  (70) 

 نظتم مت  نظتام كل يف احلاصدة اتالت ور   غ ية  تعم  يف  
 يف تتتةا  توفيتتت ذا. املكدفتتتة الفةميتتتة اجملدتتتس ذيئتتتات مىل مشتتتارة اجلتتتلاءات
 اجلتتلء يف الفةميتتة اهليئتتات  تدتتك الصتتدة ذات اجملدتتس نتتةارات ابلتفصتتيل
  املدحق. ذ ا م  التاسع

يفيستتتددم ذتت ا العستتم الفةمتتي فئتتات متت   تتدا   اجلتتلاءات مثتتل  
األستتدحة أيف جتميتتد األصتتول أيف حظتتة الستتفة احلظتتة املفتتةيفت مدتتى  وريتتد 

ألغةات التوضيح فعط. يف  يُعصتد هبت ه الفئتات أل  كتول مبثا تة   تاريف 
نانونية هل ه التدا  . يف صتوف الت تورات يف  تدا   اجلتلاءات املفةيفضتة مت  
اجملدتتس ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات يففتتق اإلجتتةاءات التاليتتة املتدتت ة متت  

، (72)“الت تتتتتتتتتتتتتتتتديل”، أيف (71)“نرتتتتتتتتتتتتتتتتاءاإل” ن تتتتتتتتتتتتتتتتل اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتس، يفذتتتتتتتتتتتتتتتتي:
 .  (75)“اإلهناء”أيف  (74)“التمديد لفرتة حمديفاة”، أيف (73)“التمديد”أيف 

يف تتتتالف األنستتتام الفةميتتتة التا  تتتة لكتتتل موهتتتا متتت  ستتتةا يصتتتف  
يفجديفل يرمل  2015 يف 2014أذم الت ورات اليت حدثت يف مامي 

مدتى نظتام  مجيع أحكتام نتةارات اجملدتس ذات الصتدة ابلتغيت ات املدخدتة
لدجلاءات يففق الفئات امل يوة أماله )يفيُستتددم رنتم ل يتال الفعتةة املعا دتة 

حملتتة مامتتة متت  مجيتتع  6 يف 5متت  نتتةار جمدتتس األمتت (. يف تتةا يف اجلتتديفلني 
يفالتتتيت مبوج هتتتا  2015 يف 2014العتتتةارات التتتيت اختتتت ت ختتتالل متتتامي 

 عا.أنرا اجملدس  دا   اجللاءات أيف مدَّل التدا   املفةيفضة سا 
__________ 

 يفتتةت موتتدما“ منرتتاء” أبنتتت اجملدتتس ن تتل متت  متدتت  مجتتةاء أي ُيصتتوَّف (71) 
  األمة. ابائ يف جلائيا    د  ا   اجملدس

 يفيكتتول   تديل. مبثا تة ُيصتتوف التتد  ، مىل جديتد موصتتة يعتاف موتدما (72) 
 موتهيتتتتتتة التتتتتتد   مواصتتتتتة  كتتتتتول )أ( موتتتتتدما “م تتتتتد ” ابلتتتتتتايل التتتتتتد  

 الكيتا ت أيف املتدرجني األفتةاا م  امل دومات   دَّل )ب(، مستحدثة أيف
 مت  اإلمفتاءات  وتهتي أيف   تدَّل أيف  ستتحَد  )أ( العائمة، يف املدرجة
  التد  . مواصة   دَّل )ا( امل كور التد  

  تتدا     تتدَّل   موتتدما”  ديتتد“ أبنتتت اجملدتتس يتدتت ه مجتتةاء أي يصتتوَّف (73) 
 التتتد   ذتت ا اجملدتتس ميتتدا يفموتتدما هبتتا ال متتل يوتهتتى يف  امل ويتتة اجلتتلاءات

  لت. هنائي مومد حتديد ايفل جديد م  يؤكده أيف
 موتدما“ حمتديفاة لفترتة  ديتدا  ”  وصتفت اجملدتس يتد ه مجةاء أي يصوَّف (74) 

 التتاريك  رتمل التلم  مت  حمتداة لفرتة امل وية اجللاءات  تد   ال مل ميدَّا
   ديده. اجملدس يواصل مل ما التد   هب ا ال مل فيت يوتهي ال ي

  د   اجملدس يوهي مودما“ مهناء” أبنت اجملدس يتد ه مجةاء أي ُيصوَّف (75) 
 يف ظتل فعتط، التتد   مواصتة أحتد يُوهتى موتدما أنتت غ  احملدا. اجللاءات
 مودئتت ن  يصتتوَّف نائمتتة، التتتد   ذلتتك متت  أختتةى مواصتتة أيف أختتةى  تتدا  
  امل كور. لدتد     ديال   ابمت اره اإلجةاء ذ ا

https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
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 5 اجلديفل
 2015-2014 الفرتة خالل املفروضة، أو السارية ،41 ابملادة عمال   املتخذة اجلديدة أو القائمة ابلتدابري املتعلقة القرارات عن عامة حملة

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال 
 يفمريرتاي

حةكتتتتة قال تتتتال 
يفمتتا يتتة  ط هبتتا 
متتتتتتتتتتتتتتت  أفتتتتتتتتتتتتتتتةاا 

 يفكيا ت

 وظتتتتيم العامتتتتدة 
يفمتتتتتا يتتتتتة  ط  تتتتتت 
متتتتتتتتتتتتتتتتت  أفتتتتتتتتتتتتتتتتتةاا 

 ليرباي ال ةاق يفكيا ت

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 ل وال السواال كوت ايفوار الدميعةاقية

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوراي 
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ية 

 الدميعةاقية
مجهوريتتة ميتتتةال 

 لي يا اإلسالمية
 -غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

  يسايف

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 اليم  الوس ى
جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 

 السواال
          القرارات اليت جرى مبوجبها فرض تدابري أو تعديلها يف وقت الحق                

 و(1992) 733
 و(2001) 1356
 و(2002) 1425
 و(2006) 1725
 و(2007) 1744
 و(2007) 1772
 و(2008) 1816
 و(2008) 1844
 و(2008) 1846
 و(2008) 1851
 و(2009) 1872
 و(2009) 1897
 و(2009) 1907
 و(2010) 1916
 و(2010) 1950
 و(2010) 1964
 و(2011) 1972
 و(2011) 2002
 و(2011) 2023
 و(2012) 2036
 و(2012) 2060
 و(2013) 2093
 و(2013) 2111
2125 (2013) 

 و(1999) 1267
 و(2000) 1333
 و(2002) 1388
 و(2002) 1390
 و(2002) 1452
 و(2006) 1735
 و(2008) 1822
 و(2009) 1904
 و(2011) 1988
2082 (2012) 

 و(1999) 1267
 و(2000) 1333
 و(2002) 1388
 و(2002) 1390
 و(2002) 1452
 و(2006) 1735
 و(2009) 1904
 و(2011) 1989
2083 (2012) 

 و(1990) 661
 و(1991) 687
 و(1991) 707

 و(2003) 1483
 و(2004) 1546
 و(2005) 1637
 و(2006) 1723
 و(2007) 1790
 و(2008) 1859
 و(2009) 1905
 و(2010) 1956
1957 (2010) 

 و(1992) 788
 و(2003) 1521
 و(2004) 1532
 و(2004) 1579
 و(2005) 1607
 و(2005) 1647
 و(2006) 1683
 و(2006) 1688
1689 (2006) 
 و(2006) 1731
 و(2007) 1753
1792 (2007) 
 و(2008) 1854
 و(2009) 1903
 و(2010) 1961
 و(2011) 2025
 و(2012) 2079
2128 (2013) 

 و(2003) 1493
 و(2004) 1552
 و(2005) 1596
 و(2005) 1616
 و(2005) 1649
 و(2006) 1671
 و(2006) 1698
 و(2007) 1768
 و(2007) 1771
 و(2008) 1799
 و(2008) 1807
 و(2008) 1857
 و(2009) 1896
1952 (2010) 

 و(2004) 1572
 و(2005) 1643
 و(2006) 1727
 و(2007) 1782
 و(2008) 1842
 و(2009) 1893
 و(2010) 1946
 و(2011) 1975
 و(2011) 1980
 و(2012) 2045
2101 (2013) 

 و(2004) 1556
 و(2005) 1591
 و(2006) 1672
 و(2010) 1945
2035 (2012) 

 و(2005) 1636
1701 (2006) 

 و(2006) 1718
 و(2009) 1874
 و(2013) 2087
2094 (2013) 

1737 (2006) 
 و(2007) 1747
 و(2008) 1803
1929 (2010) 

 و(2011) 1970
 و(2011) 1973
 و(2011) 2009
 و(2011) 2016
2095 (2013) 

2048 (2012) 2127 (2013) 2140 (2014) 2206 (2015) 

          2015-2014القرارات املتخذة يف الفرتة 

و (2014) 2142
و (2014) 2182
و (2014) 2184
و (2015) 2244
2246 (2015) 

و (2014) 2160
2255 (2015) 

و (2014) 2161
و (2014) 2170
و (2014) 2178
و (2015) 2199
2253 (2015) 

و (2014) 2188 مل  تد  أيت نةارات
2237 (2015) 

و (2014) 2136
و (2014) 2147
و (2015) 2198
2211 (2015) 

و (2014) 2153
و (2014) 2162
2219 (2015) 

و (2014) 2138
2200 (2015) 

و (2014) 2141 مل  تد  أيت نةارات
2207 (2015) 

و (2014) 2146 (2015) 2231
و (2014) 2174
و (2015) 2208
و (2015) 2213
و (2015) 2238
2259 (2015) 

و (2014) 2157
و (2014) 2186
2203 (2015) 

و (2014) 2134
S/PRST/2014/28 و

و (2015) 2196
2217 (2015) 

و (2015) 2204
2216 (2015) 

و (2015) 2241
2252 (2015) 

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1356%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1725%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1744%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1772%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1816%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1851%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1872%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1897%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1916%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1950%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1964%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1972%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2002%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2023%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1388%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1822%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2082%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1388%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/661%20(1990)
https://undocs.org/ar/S/RES/687%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/707%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1546%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1637%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1723%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1790%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1859%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1905%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1956%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1957%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/788%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1579%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1607%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1647%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1683%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1688%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1689%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1731%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1753%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1792%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1854%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1903%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1961%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2025%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1493%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1552%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1616%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1649%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1671%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1698%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1768%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1771%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1799%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1807%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1857%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1896%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1952%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1727%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1782%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1842%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1893%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1946%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1975%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1980%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1672%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1747%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1803%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2016%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
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 6 اجلديفل
 2015-2014 الفرتة خالل ،41 ابملادة عمال   املتخذة اجلديدة أو القائمة التدابري عن عامة حملة

 نوع التد  
الصتتتتتتتتومال 

 يفمريرتاي
حةكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 قال ال

 وظتتتتيم الديفلتتتتة اإلستتتتالمية 
يف ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاق يفالرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
 ليرباي ال ةاق )اام ( يف وظيم العامدة

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 ل وال السواال كوت ايفوار الدميعةاقية

مجهوريتتتتتتة كتتتتتتتوراي 
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ية 

 الدميعةاقية

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال 
 لي يا اإلسالمية

 -يويتتتتتتتتا غ
  يسايف

مجهوريتتتتتتتتتتتتتة 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 اليم  الوس ى

جوتتتتتتتتتتتتوب 
 السواال

  X X X X X X X X X X X X  X X األسدحة  وريد حظة                 
 X X X   X X X X X X X X X X X مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 X X X X  X X X X X X X  X X X األصول جتميد

 صتتتتتاارات مدتتتتتى املفتتتتتةيفت احلظتتتتتة
 املستتتتتتهدفة الديفلتتتتتة متتتتت  األستتتتتدحة
     X X X          ابجللاءات

 األنرتتتتتت ة مدتتتتتتى املفةيفضتتتتتتة العيتتتتتتوا
 التجارية

X 
     X X          )مريرتاي(

 املالية العيوا
X 

     X X       X X X )مريرتاي(

      X X          ا نترار موع  دا  

     X X X          حظة خدمات  وي  السف  ابلونوا

 التدمم  عتدمي مدى املفةيفضة العيوا
      X X          التجاري لدت اال احلكومي املايل

 العتتتتت ائف مدتتتتتى املفةيفضتتتتتة العيتتتتتوا
      X X          التسيارية

       X          يفال  ال ابلوعل املت دعة اجللاءات

                 املاس مدى املفةيفت احلظة

 التمثيتتتتتتتل مدتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتة العيتتتتتتتوا
       X          الد دوماسي/اخلارجي

       X          الكماليةاحلظة املفةيفت مدى السدع 

     X         X   احلظة املفةيفت مدى الوفط/ال رتيفل

              X   الثعافية السدع يف التجارة حظة

                X الفحم حظة

 



هتديد السلم فيما يتخذ من األعمال يف حاالت  -اجلزء السابع 
 واإلخالل به ووقوع العدوان )الفصل السابع من امليثاق(
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 وإريرتاي الصومال 
 مخستتتتة األمتتتت  جمدتتتتس اختتتتت  ا ستتتتت ةات، نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 
 يفمريتتترتاي. الصتتتومال مدتتتى فةضتتتها التتتيت اجلتتتلاءات  تتتدا    رتتتال نتتتةارات

  تتتدا   متتتدة   تتتديل أيف  تمديتتتد اجملدتتتس نتتتام العتتتةارات، ذتتت ه يفمبوجتتتب
 الفحم يفحظة األسدحة  وريد يفحظة األصول جتميد سيما يف  جلائية،
 الت تديالت م  مامة حملة 7 اجلديفل يف يف ةا الصومال. مدى املفةيفت

  .2015 يف 2014 مامي خالل التدا   مدى أُاخدت اليت
 ،(2014) 2142، يفمبوجتتب العتتةار 2014آذار/متتارس  5يفيف  

، فيمتتتتتا متتتتتدا 2014 رتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتو ة  25نتتتتتةر اجملدتتتتتس أنتتتتتت، حتتتتتز 
استثواءات م يوة،   يسةي حظة  وريد األسدحة املفتةيفت مدتى ممديتات 

 تتتوف  التتتتدريب   ستتديم األستتتدحة أيف مستتداء املرتتتورة أيف  عتتتدمي املستتامدة أيف
حلكومتتتتة  التتتتيت يكتتتتول الغتتتتةت موهتتتتا حصتتتتةا   تتتتوية نتتتتوات األمتتتت  التا  تتتتة

 رتةي  الثتام/نوفمرب  15الصومال ا حتااية، يفذتو ممفتاء مت جتديتده لغايتة 
. يفأكتد (2015) 2244 يف (2014) 2182مبوجتب العتةاري   2016

أل اختتول ستتف  حممدتتة ابألستتدحة مىل املتتوان  الصتتومالية يف اجملدتتس أيعتتا 
زايرات مؤنتة   يركل انتهاكا لدحظة املفةيفت مدى األسدحة مذا  عيتت 

 السف . ذ ه األصواف مدى مُت
 ،(2015) 2246 يف (2014) 2184 العتتتةاري  يفمبوجتتتب 

 األسدحة م  اإلمدااات مدى يسةي   األسدحة حظة أل اجملدس نةر
 مدتتى استتتددامها نصتتة املعتتةر املستتامدة  عتتدمي أيف ال ستتكةية يفامل تتدات

 يفايفل اإلنديميتتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتتات الديفليتتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتتات األمعتتتتتتتاء التتتتتتتديفل
 يفالستتتت و العةصتتتوة مكافحتتتتة يف الالزمتتتة التتتتتدا    تدتتت  التتتتيت اإلنديميتتتة
 موجهتتة جتلاءات    يتتق ممكانيتة أيعتتا اجملدتس يفأنتتة ال حتة. يف املستدح
 يوظموهنتا أيف العةصتوة ل مديتات خي  ول ال ي  يفاألفةاا الكيا ت ضد
  .(76)موها يرتحبول أيف مرةيفمة غ   صورة ميولوهنا أيف ييسةيفهنا أيف

 حتتتتتتتتز اجملدتتتتتتتتس، أذل ،(2014) 2182 العتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتب 
 األصتتتتتتتول جتميتتتتتتتد متتتتتتت  إبمفتتتتتتتاء ،2015 األيفل/أكتتتتتتتتو ة  رتتتتتتتةي  30

 ميصتتتتال لعتتتتمال الالزمتتتتة ا نتصتتتتااية يفاملتتتتوارا األمتتتتوال افتتتتع ألغتتتتةات
 متتدات التت ي املواستتب، الونتتت يف الصتتومال مىل اإلنستتانية املستتامدة
 يفمبوجتتتتب .2016 الثتتتتام/نوفمرب  رتتتتةي  15 حتتتتز   تتتتد فيمتتتتا مهدتتتتتت
 اإلنديمية املياه يف  عوم، أبل األمعاء لدديفل اجملدس أذل نفست، العةار

 حبتة مىل  تتد التيت الصتومال ستواحل ن التة ال حار أمايل يفيف الصومالية
 مىل املتجهتتتتتة الستتتتتف   تفتتتتتتي  يف رتتتتتمدهما، الفارستتتتتي يفاخلدتتتتتي  ال تتتتتةب

 أبهنتتا ا متعتتاا مىل  تتدمو أستت اب لتتديها يفالتتيت موتتت يفالعاامتتة الصتتومال
 مىل مستتتتتتكةية م تتتتتتدات أيف أستتتتتتدحة أيف الصتتتتتتومال متتتتتت  فحمتتتتتتا حتمتتتتتتل

 الدجوتتة أمستتاءذم حتتدات التت ي  الكيتتا ت أيف األفتتةاا مىل أيف الصتتومال
 يفحبجل ،(2009) 1907 يف (1992) 751 العةاري  أبحكام ممال  
 ممديات جتدات يفند فيها. يفالتصةف احملظورة األصواف ذ ه م  أي

 .2016 الثام/نوفمرب  رةي  15 لغاية  حق يفنت يف ذ ه التفتي 
__________ 

   .11، الفعةة (2015) 2246 و يف10، الفعةة (2014) 2184العةارال  (76) 
 

 7 اجلديفل
 2015-2014 للفرتة وإريرتاي، لصومالاب يتعلق فيما 41 ابملادة عمال املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

األحكتتتتتتتتتتتتتتام املتصتتتتتتتتتتتتتتدة 
 ابلتدا   اجللائية

العتتتتتتتتتتتتتةارات املورتتتتتتتتتتتتتتئة 
 لدتدا  

 العةارات املتد ة خالل ذ ه الفرتة )الفعةة(
2142 (2014) 2182 (2014) 2184 (2014) 2244 (2015) 2246 (2015) 

، (1992) 733 حظة  وريد األسدحة       
 5الفعةة 

 (8يف  1 ديد )
 (2ممفاء )

 

 ( 17 يف 8 يف 1 ديد )
 ( 3 ديد لفرتة حمديفاة )

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل 
 ‘(3’يف ‘ 2’ 15 يف 15)

 (10 يف 3ممفاء )

 (13 يف 5 يف 1 ديد ) (15ممفاء )
 ( 20 ديد لفرتة حمديفاة )

 (3 يف 2ممفاء )

 (16ممفاء )

حظة  وريد األسدحة 
 )مريرتاي(

1907 (2009) ،
 5الفعةة 

  (13 ديد )   

، (2008) 1844 جتميد األصول
 3الفعةة 

  (23ممفاء )  (41ممفاء ) 

، (2012) 2036 حظة الفحم
 22الفعةة 

 ( 17 يف 13 يف 11 ديد ) 
 ‘(1’ 15 يف 15  ديل )

  (20 يف 18 ديد ) 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036%20(2012)


 
2015-2014مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

17-03714 290 

 

 وكياانت أفراد من هبا يرتبط وما طالبان حركة 
  رتتتال نتتتةاري  اجملدتتتس اختتتت  ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
 متتتع يرتتترتك متتت  يفستتتائة قال تتتال حةكتتتة مدتتتى املفةيفضتتتة اجللائيتتتة التتتتدا  
  رتتتكيل يف يفكيتتتا ت يفمؤسستتتات يفمجامتتتات أفتتتةاا متتت  قال تتتال حةكتتتة
 الدجوة حتداه ما يففق أفغانستال، يف يفاألم  يفا ستعةار لدسالم هتديد
 مامة حملة 8 اجلديفل يف يف ةا .(2011) 1988 ابلعةار ممال   املوراة
 ا ست ةات. نيد الفرتة خالل التدا   مدى أُاخدت اليت التغي ات م 

 2160 العتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتب ،2014 حليةال/يونيتتتتتتتتت 17 يفيف 
 يفحظتة األصتول يفجتميتد األسدحة  وريد حظة اجملدس مدا ،(2014)

 اختاذ اتريك ن ل أمساؤذم أُارجت ال ي  يفالكيا ت األفةاا مدى السفة
 يفكت لك قال تال، حةكة مىل املوتمني نائمة يف (2011) 1988 العةار
 ية   تول الت ي  يفالكيتا ت يفاملؤسستات يفاجلمامتات األفتةاا مت  غ ذم
 مدتتتتى أيعتتتتا   اجملدتتتتس يفأ عتتتتى الدجوتتتتة. حتتتتتداه حستتتت ما قال تتتتال، حبةكتتتتة

  السفة. يفحظة األصول جتميد م  احلالية اإلمفاءات
 2255 العتتةار يفيف ،2015 يفل/ايستتمرباأل كتانول 21 يفيف 

 يفحسَّتت  ستتا عا و املفةيفضتتة التتتدا   جديتتد متت  اجملدتتس أكتتد ،(2015)

 الكيتا ت أيف اجلمامتات أيف األفةاا إباراأ املت دعة األذدية م اي  أيعا
 مدتتى األمعتاء التتديفل اجملدتس حتث نفستتت، العتةار يفيف .(77)العائمتة يف

 املوعحتتة األر  تتني التوصتتيات يف اجملستتدة الرتتامدة الديفليتتة امل تتاي   وفيتت 
  ت دتتتتتق يفالتتتتتيت املاليتتتتتة ابإلجتتتتتةاءات امل ويتتتتتة ال متتتتتل فةنتتتتتة أصتتتتتدرهتا التتتتتيت

 نيواا    ركل يفاليت يفا نترار، اإلرذاب يف ويل األموال غسل مبكافحة
 متت  يفحتتلم  عتتوة  تحتتةك أل التتديفل مىل يفقدتتب حتتديثا، مفةيفضتتة ماليتتة
 يفالكيتا ت األفتةاا مىل ا نتصااية يفاملوارا األموال  دفعات يفنف أجل

 .(78)الدجوة نائمة يف أمساؤذم املدرجة
 كتتتال يف اجملدتتتس أمتتتةب املاضتتتي، يف حتتتد  متتتا غتتتةار يفمدتتتى 
 شتهةا مرتة مثانيتة   د التدا    وفي  يست ةت أل امتلامت م  العةاري 

 .(79)ا نتعاء حسب الالزمة، الت ديالت ةةي يفأل
__________ 

 .3 يف 2 الفعةاتل ،(2015) 2255 العةار (77) 
 .11 يف 10 الفعةاتل نفست، املةجع (78) 

 ،(2015) 2255 يفالعتتتتتتتتتتتةار و47 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2014) 2160 العتتتتتتتتتتتةار (79) 
  .57 الفعةة

 
 8 اجلديفل

 2015-2014فيما يتعلق حبركة طالبان وما يرتبط هبا من أفراد وكياانت، للفرتة  41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمال ابملادة 

 املتصدة األحكام
 لدتدا   املورئة العةارات اجللائية ابلتدا  

 )الفعةة( الفرتة ذ ه خالل املتد ة العةارات
2160 (2014) 2255 (2015) 

  وريتتتتتتتتتتتتتتتتتد حظتتتتتتتتتتتتتتتتتة    
 األسدحة

 )أ(( 1)  ديد 5 الفعةة ،(2000) 1333
 (1)   ديل

 )أ(( 1)  ديد
 (1)   ديل

 (8 يف 7 يف 6 يف 5 يف )أ( 1)  ديد )ب( 4 الفعةة ،(1999) 1267 األصول جتميد
 (12 يف 5) استثواء

  (8 يف 7 يف 5 يف )أ( 1)  ديد
 (11 يف 10 يف 6 يف 1)   ديل
 )ب(( يف )أ( 17 يف 18 يف 18 يف )أ( 1) ممفاء

حظتتتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتفة 
 فةت نيوا مديت أيف

 )ب(( 1 ديد )  )ب( 2 الفعةة ،(2002) 1390
 (1  ديل )
 (15 يف 14)أ( يف  -)أ(  13)ب( يف  1ممفاء )

  )ب(( 1)  ديد
  (20 يف )ا( - )أ( 19 يف 19 يف )ب( 1) ممفاء
 (1)   ديل

  
 القاعرررررردة وتنظررررريم )داعررررر ( اإلسررررررالمية الدولرررررة تنظررررريم 

  وكياانت أفراد من به يرتبط وما
 نتتتةارات مخستتتة اجملدتتتس اختتتت  ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

  تت. املة   تة يفاجلهتات العامتدة  وظتيم  رال اجللاءات  دا   مدى  ؤثة
 التتتدا   مدتتى أُاخدتت التتيت التغيت ات متت  مامتتة حملتة 9 اجلتتديفل يفيعتدم
 ا ست ةات. نيد الفرتة خالل

 2161، يفمبوجتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتةار 2016حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  17يفيف  
، متتتتتدا اجملدتتتتتس التتتتتتدا   املفةيفضتتتتتة ستتتتتا عا  مبوجتتتتتب العتتتتتةارات (2014)

، يفالتتتتتتتتتتتتتيت (2011) 1989 يف (2002) 1390 يف (2000) 1333
 رمل جتميد األصول يفحظة السفة يفحظة  وريد األستدحةو يفنتد ظدتت 

https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
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. يفيف العةار نفست، أكتد اجملدتس (80)العائمة ايفل  غي م اي  اإلاراأ يف 
أل جتميد األصول يو  ق أيعتا مدتى مجدتة أمتور موهتا املتوارا املستتددمة 
لتوف  خدمات استعافة موانع اإلنرتنتت أيف متا يتصتل هبتا مت  ختدمات 
يفافتتع الفديتتة. يفحتتث اجملدتتس التتديفل األمعتتاء مدتتى   ليتتل التتومي  عائمتتة 

ى  وظيم العامدة، يفشج ها مدى العيام مدتى يفجتت اجللاءات املفةيفضة مد
السةمة  ت اال امل دومتات متع التديفل األمعتاء األختةى موتدما  كترتف 

 . (81)سفة أفةاا مدرجة أمساؤذم يف العائمة
 2170 العتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتب ،2014 آب/أغستتتتتت س 15 يفيف 

 ية ك هتتتتتا التتتتتيت اإلرذا يتتتتتة األممتتتتتال يفأاال اجملدتتتتتس شتتتتتجب ،(2014)
 مورتعة مجامتة أنتت يف حتظ يفالرتام، ال تةاق يف اإلستالمية الديفلة  وظيم
 األفتتتتةاا ماراأ يف لدوظتتتة استتتتت دااه متتت  يفأمتتتةب العامتتتتدة،  وظتتتيم متتت 

 الديفلتة  وظتيم مىل الدمم  عدم اليت يفالكيا ت يفاملؤسسات يفاجلمامات
 األشتتتتداص  تجويتتتتد  عتتتتوم التتتتيت أيف الوصتتتتةة، ج هتتتتة مىل أيف اإلستتتتالمية
 .(82)يفا  صتتتتا ت امل دومتتتتات  كوولوجيتتتتات ختتتتالل متتتت  لصتتتتاحلهما،

 م اشتتتة فتتتو مدتتتى هبتتتا ُيعتتت دع جتاريتتتة أممتتتال أي أيعتتتا اجملدتتتس يفأاال
 يفالرتتتتام ال تتتتةاق يف اإلستتتتالمية الديفلتتتتة  وظتتتتيم مبرتتتتاركة م اشتتتتة غتتتت  أيف

 يفالتتتيت العامتتتدة،  توظتتتيم املة   تتتة اجلهتتتات متتت  يفغ اتتتا الوصتتتةة يفج هتتتة
 يف اجلهات م  املليد ماراأ مىل يف ؤاي مايل امم مبثا ة   ترب أل ميك 

  وريتتتتد حظتتتتة ن تتتتاق  وستتتتيع نتتتتةاره جمتتتتداا   اجملدتتتتس يفأكتتتتد .(83)العائمتتتتة
 اإلستتتالمية الديفلتتتة  وظتتتيم ليرتتتمل ال ائتتتدة األصتتتول يفجتميتتتد األستتتدحة
 يفالكيتتتتتا ت يفاملؤسستتتتتات يفاجلمامتتتتتات األفتتتتتةاا يفستتتتتائة الوصتتتتتةة يفج هتتتتة
 ابجلمامتات املة   تول األفتةاا خيعتع أل يفنتةر العامتدة،  توظيم املة   ة
 يفحظتتة األصتتول يفجتميتتد األستتدحة حلظتتة العتتةار ذتت ا مةفتتق يف املدرجتتة
  .(2014) 2161 العةار يف مديها املوصوص السفة

 2178 العتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتب ،2014 أيدول/ستتتتتتت تمرب 24 يفيف 
 يت دتتتق فيمتتتا التتتتدا   لتوفيتتت  املدحتتتة العتتتةيفرة اجملدتتتس أكتتتد ،(2014)

 املعتا دني أمستاء انترتاح مىل التديفل يفامتا األجانتب، اإلرذا يني ابملعا دني
 يفأنرت تهم ستفةذم  ويتل أيف  تيست  يعومتول يفمت  األجانب اإلرذا يني
  وظيم مدى املفةيفضة اجللاءات نائمة يف ماراجهم ميك  ال ي  الالحعة
 اخول م   وع أل األمعاء الديفل مدى أل اجملدس يفنةر .(84)العامدة

__________ 

  .2 الفعةة ،(2014) 2161 العةار (80) 
   .20 يف 13 الفعةاتل نفست، املةجع (81) 
   .18 يف 7 يف 1 الفعةات ،(2014) 2170 العةار (82) 
  .14 الفعةة نفست، املةجع (83) 
  .20 يف 10 الفعةاتل ،(2014) 2178 العةار (84) 

 موثونة م دومات امل وية الديفلة لدى يكول فةا أي م ورذا أيف أراضيها
 يف املرتتاركة ذتتو الستتفة متت  الغتتةت أبل لالمتعتتاا م عتتو  أساستتا  تتوفة
 .(85)ار كاهبا أيف هلا اإلمداا أيف  د  ذا أيف اإلرذا ية األممال  ويل

 2199 العتتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتتب ،2015 شتتتتتتتتت اط/فرباية 12 يفيف 
 جديدة،  دا   يففةت السا عة التدا   يفمدل اجملدس مدا ،(2015)
 اجملدس مدا يفند الثعافية. السدع يف التجارة مدى حظة فةت يفذي أ 

 اجملدتتتس أمتتاا األصتتتول،  تجميتتد يت دتتتق يففيمتتا األستتتدحةو  وريتتد حظتتة
  ستةي اليت  دك ذلك يف مبا ،(2014) 2161 العةار أحكام أتكيد
 اختتتاذ يف الوظتتة مدتتى متتلم متت  أ تتداه متتا مىل يفأشتتار الفديتتة. افتتع مدتتى
 يفأكتد اإلرذتاب، لتمويتل كمصتدر التوفط جتتارة لت  يتل مضتافية  دا  
 ال ائتتتدة ا نتصتتتااية يفاملتتتوارا املاليتتتة األصتتتول  تجميتتتد مدَلمتتتة التتتديفل أل

 التتتتوفط ذلتتتتك يف مبتتتتا األختتتتةى، يفاجلمامتتتتات اإلستتتتالمية الديفلتتتتة لتوظتتتتيم
 يفاملوارا الصدة ذات يفاملواا التكةية مصايف يفيفحدات الوف ية يفاملوتجات
 الدجوتتتتة   دتتتت  أل األمعتتتتاء التتتتديفل مىل يفقُدتتتتب .(86)األختتتتةى ال  ي يتتتتة
 غعتتتتتول يف (2011) 1989 يف (1999) 1267 ابلعتتتتتةاري  ممتتتتتال  
 التتتتتتوفط نعتتتتتتل مدتتتتتتى أراضتتتتتتيها يف امل  عتتتتتتة احلظتتتتتتة أبشتتتتتتكال يومتتتتتتا 30

 متت  الصتتدة ذات يفاملتتواا التكةيتتة مصتتايف يفيفحتتدات الوف يتتة يفاملوتجتتات
يفأاال اجملدتس  .(87)مليهمتا أيف الوصتةة ج هتة أيف اإلستالمية الديفلة  وظيم

ك لك  دم  الرتا  الثعايف يف ال ةاق يفاجلمهورية ال ة ية الستورية، يفنتةر 
أل  تد  مجيع الديفل األمعاء التدا   املواس ة ملوتع ا جتتار ابملمتدكتات 
الثعافية ال ةانية يفالسورية،  س ل موها حظة التجارة مترب احلتديفا يف ذت ه 

  .(88)األصواف، مما يتيح يف هناية امل اف مواهتا اإموة
 اهلجمتتات مدتتى يفراا ،2015 الثتتام/نوفمرب  رتتةي  20 يفيف 
 سوستتتة متتت  كتتتل يف اإلستتتالمية الديفلتتتة  وظتتتيم ار ك هتتتا التتتيت اإلرذا يتتتة
 ذتتتتت ه نتتتتتاقع  رتتتتتكل اجملدتتتتتس أاال يفابريتتتتتس، يف تتتتت يفت يفستتتتتيواء يفأنعتتتتتةة

 نائمتتة استتتكمال امتلامتتت متت  يفأمتتةب و“ال  تتارات أبشتتد” اهلجمتتات
 أفعتتتتل فتتتتو مدتتتتى لتتتتت كس العامتتتتدة  وظتتتتيم مدتتتتى املفةيفضتتتتة اجلتتتتلاءات
 .(89)اإلسالمية الديفلة  وظيم يركدت ال ي التهديد

__________ 

  .8 الفعةة نفست، املةجع (85) 
 م  املو وق.  7، الفعةة اخلامسة م  الدي اجة يفالفعةة (2015) 2199العةار  (86) 
  .12 الفعةة نفست، املةجع (87) 
   .17 يف 15 الفعةاتل نفست، املةجع (88) 
   .17 يف 15 الفعةاتل نفست، املةجع (89) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
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 العتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتب ،2015 األيفل/ايستتتتتتمرب كتتتتتتانول 17 يفيف 
 العتتةاري  مبوجتتب ال امدتتة الدجوتتة استتم اجملدتتس غتت  ،(2015) 2253
 ال امدتتتتتتتتتة الدجوتتتتتتتتة” ليصتتتتتتتت ح (2011) 1989 يف (1999) 1267
 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267 العتتتةارات مبوجتتتب

 )اامتت ( يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم  رتتال (2015)
 يفمؤسستتتتات يفمجامتتتتات أفتتتتةاا متتتت  هبمتتتتا يتتتتة  ط يفمتتتتا العامتتتتدة يف وظتتتتيم

  وظتتتتتيم مدتتتتتى املفةيفضتتتتتة اجلتتتتتلاءات نائمتتتتتة  ستتتتتمية يفأمتتتتتاا ،“يفكيتتتتتا ت
 الديفلة  وظيم مدى املفةيفضة اجللاءات نائمة امسم مديها فاقدق العامدة

 ي  تتتتق أل أيعتتتا اجملدتتتس يفنتتتةر العامتتتتدة. يف وظتتتيم )اامتتت ( اإلستتتالمية
 مبوجتب املفةيفضتة األستدحة  وريتد يفحظة السفة يفحظة األصول جتميد

 يف وظيم )اام ( اإلسالمية الديفلة  توظيم يت دق فيما السا عة العةارات

 .(90)يفكيتا ت يفمؤسسات يفمجامات أفةاا م  هبما ية  ط يفما العامدة
 ن تتتاق  وستتتيع اجملدتتتس نتتتةر أيعتتتا ، (2015) 2253 العتتتةار يفمبوجتتتب
  توظتتتيم املة   تتتة يفالكيتتتا ت األفتتتةاا لترتتتمل العائمتتتة يف اإلاراأ م تتتاي 
 وفتتت  امل تتتاي  يفحتتتث التتتديفل األمعتتتاء مدتتتى أل  .(91)اإلستتتالمية الديفلتتتة

الديفليتتتة الرتتتامدة التتتيت جتستتتدذا التوصتتتيات األر  تتتول املوعحتتتة التتتيت  ت دتتتق 
مبكافحتتة غستتل األمتتوال يف ويتتل اإلرذتتاب يفا نترتتار، يفرحتتب ابلتعةيتتةي  
الد ي  أمدهتما فةنة ال مل امل وية ابإلجةاءات املاليتة  رتال  ويتل  وظتيم 

 .(92) ويل اإلرذاب الديفلة اإلسالمية اإلرذا  يفاملداقة الواشئة م 
__________ 

   .17 يف 15 الفعةاتل نفست، املةجع (90) 
  .10 مىل 3 الفعةات نفست، املةجع (91) 
   .17 يف 16 الفعةاتل نفست، املةجع (92) 

 
 9 اجلديفل
 وتنظريم )داعر ( والشرام العرراق يف اإلسالمية الدولة بتنظيم يتعلق فيما 41 ابملادة عمال املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات
 2015-2014 للفرتة هبما، املرتبطة واجلهات القاعدة

 املتصتدة األحكتام
 اجللاءات  تدا  

العتتتتتتتتتتتةارات املورتتتتتتتتتتتئة 
 لدتدا  

 العةارات املتد ة خالل ذ ه الفرتة )الفعةة(

2161 (2014) 2170 (2014) 2178 (2014) 2199 (2015) 

 وظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم  (2015) 2253
الديفلتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتالمية )اامتتتتتتتتت ( 
يف وظتتتتتتتتتتتيم العامتتتتتتتتتتتدة يفاجلهتتتتتتتتتتتات 

 املة   ة هبما
حظتتتتتتتتتتتتتتة  وريتتتتتتتتتتتتتتد        

 األسدحة
1333 (2000) ،
 5الفعةة 

)أ(  1يف  1 ديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد )
 (42يف  10 يف

 (10 ديد )
 (19  ديل )

 (55)أ( يف  2 ديد ) (26يف  24 ديد ) 
 (2  ديل )

، (1999) 1267 جتميد األصول
 )ب( 4الفعةة 

)أ(  1يف  1 ديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد )
 11 يف 10 يف 8-5 يف
 (49يف  42 يف

 (61 يف 9 يف 6ممفاء )

 (17يف  12 ديد )
 (19  ديل )

 4يف  3 ديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ) 
 (28يف  19 يف

 7يف  2  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل )
 (23يف  22يف  9 يف

 16 يف 9-6)أ( يف  2 ديتتتتتتتتتتتد )
 (62يف  55يف 

 (19يف  13يف  2  ديل )
 75 يف 74يف  10يف  7ممفتتتتتتتتاء )

 )ب(()أ( يف  75يف 
احلظتتتتتة املفتتتتتةيفت 
مدتتتتى التجتتتتارة يف 

 السدع الثعافية

2199 (2015) ،
 17الفعةة 

     

حظتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتفة 
فتتتتتتتتتةت نيتتتتتتتتتوا  أيف

 مديت

1390 (2002) ،
 )ب( 2الفعةة 

)ب(  1يف  1 ديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد )
 (42يف  10 يف

 (61يف  9)ب( يف  1ممفاء )

 (8  ديل ) (19  ديل )
 (8ممفاء )

 (55)ب( يف  2 ديد ) 
 (2  ديل )
 (74يف  10)ب( يف  2ممفاء )

  
 العراق 
 نتتتةارات أيتتة اجملدتتتس يتدتت  مل ا ستتتت ةات، نيتتد الفتتترتة ختتالل 

 حظتة لدت اليت ال ةاق، مدى املفةيفضة املت عية اجللاءات  دا    رال
 ال ةاني الوظام ألصول يفجتميدا   اإلمفاءات(   ض )مع األسدحة  وريد

 يفيفاصتدت يفيفكا  تت. يفشتةكا ت احلكوميتة يفذيئا تت مستؤيفليت يفك ار السا ق
  وفيتت  مدتتى اإلشتتةاف (2003) 1518 ابلعتتةار ممتتال   املورتتاة الدجوتتة
 أبحكتتام ممتتال   يفالكيتتا ت األفتتةاا نتتوائم يف  هتتد األصتتول جتميتتد ممديتتة
 .(2003) 1483 العةار

https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
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 ليرباي 
 نتتتتةاري  اجملدتتتتس اختتتتت  اب ستتتتت ةات، املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل 

  وريتتتد حظتتتة متتت  أتلفتتتت التتتيت ليتتترباي، مدتتتى املفةيفضتتتة اجلتتتلءات  رتتتال
 مامة حملة 10 اجلديفل يفيعدم األصول. يفجتميد السفة يفحظة األسدحة

  ا ست ةات. نيد الفرتة خالل التدا   مدى أُاخدت اليت التغي ات م 
 العتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتب ،2014 األيفل/ايستتتتتتتتمرب كتتتتتتتتانول 9 يفيف 
 الستتفة يفحظتتة األستتدحة  وريتتد حظتتة اجملدتتس متتدا ،(2014) 2188
 مبوجتتب املفتتةيفت األصتتول جتميتتد جديتتد متت  يفأكتتد أشتتهة  ستت ة لفتترتة
 يفأستتة ت اتيدتتور  رتتارلل الستتا ق التتةئيس مدتتى (2004) 1532 العتتةار

 التتتدا   مجيتتع مدتتى اإل عتتاء أيعتتا اجملدتتس يفنتتةر  تتت. املة   تتة يفاجلهتتات
   تض أيف كتل رفتع أيف   تديل هبتدف املستتمة ا ستت ةات نيد امل كورة

 الوفتتتاء فتتتو  عتتتدم متتت  ال دتتتد اتتتةزه متتتا حستتتب اجلتتتلاءات نظتتتام  تتتدا  
 مهنتاء أجل م  (2003) 1521 العةار يف مديها املوصوص ابلرةيفط

 يف يفاألمتت  الستتالم لتتت يت تتةت التت ي التهديتتد ضتتوء يفيف التتتدا  ،  دتتك
 ،2015 أيدول/ستتتتت تمرب 2 يفيف و(93)مي تتتتتو  فتتتتت يفس جتتتتتةاء متتتتت  ليتتتتترباي

متتدا اجملدتتس حظتتة  وريتتد األستتدحة  ،(2015) 2237 العتتةار يفمبوجتتب
لفرتة  س ة أشهة، يفنةر أل يوهي حظة السفة يفجتميتد األصتول املوصتوص 

 .(94)(2004) 1532 يف (2003) 1521مديهما يف العةاري  
__________ 

  .3 يف 2 الفعةاتل ،(2014) 2188 العةار (93) 
  .2 يف 1 الفعةاتل ،(2015) 2237 العةار (94) 

 
 10 اجلديفل
 2015-2014 الفرتة ليرباي، بشأن 41 ابملادة عمال   املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

 لدتدا   املورئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام
 )الفعةة( الفرتة ذ ه خالل املتد ة العةارات

2188 (2014) 2237 (2015) 
 )ب(( يف )أ( 2) حمديفاة لفرتة  ديد 2 الفعةة ،(2003) 1521 األسدحة  وريد حظة    

 )ب(( 2 يف 2) ممفاء
  (1) حمديفاة لفرتة  ديد
 (1) ممفاء

 (1)  ديد 1 الفعةة ،(2004) 1532 األصول جتميد
 (1) ممفاء

 (2) مهناء

  )أ(( 2 يف 2) حمديفاة لفرتة  ديد 4 الفعةة ،(2003) 1521 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 )أ(( 2 يف 2) ممفاء

 (2) مهناء

  
 الدميقراطية الكونغو مجهورية 
 ميستتتال نتتتةاري  اجملدتتتس اختتتت  ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 أتلفت اليت الدميعةاقية الكونغو مجهورية مدى املفةيفضة اجللءات  دا  
 املتوارا يفحظتة األصتول يفجتميد السفة يفحظة األسدحة  وريد حظة م 

 أاخدتتت التتيت التغيتت ات متت  مامتتة حملتتة 11 اجلتتديفل يفيعتتدم ال  ي يتتة.
  ا ست ةات. نيد الفرتة خالل التدا   مدى

، (2015) 2198 يف (2014) 2136جتتتتتتتب العتتتتتتتةاري  يفمبو  
مدا اجملدس  دا   حظة  وريد األستدحة يفجتميتد األصتول يفحظتة الستفة 

، مدتتتتى التتتتتوايل. 2016 وز/يوليتتتتت  1 يف 2015شتتتت اط/فرباية  1لغايتتتتة 
أيعتتتتا ، نتتتتةر اجملدتتتتس أل ي فتتتتي فةنتتتتة  (2014) 2136يفمبوجتتتتب العتتتتةار 

ال متتتتتل اإلنديميتتتتتة التا  تتتتتتة لالحتتتتتتاا األفةيعتتتتتي متتتتتت   تتتتتدا   حظتتتتتة  وريتتتتتتد 
  ثتة  ، أمفتى اجملدتس أيعتا  (2015) 2198األسدحةو يفمبوجتب العتةار 

موظمة األمم املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقيتة 
يتعتةريفل مت   ممت م   دك التدا  . يفكال م  ضم  الكيتا ت يفاألفتةاا 

  (2015) 2198 يف (2014) 2136اجلتتتتتلاءات احملتتتتتداة يف العتتتتتةاري  
كيتتتا ت يفأفتتتةاا يتتتدممول اجلمامتتتات املستتتدحة متتت  قةيتتتق ا جتتتتار غتتت  

وارا ال  ي ية، مبا يف ذلك ا جتار ابألحيتاء الربيتة يفموتجاهتتا، املرةيفع ابمل
يفأيفلئك ال ي  يعتدمول التدمم املتايل أيف املتااي أيف التكوولتوجي أيف الستدع 

. يفنتتتتةر اجملدتتتتس (95)أيف اخلتتتتدمات لفتتتتةا أيف كيتتتتال متتتتدرأ امستتتتت يف العائمتتتتة
يف ضتوء احلالتة  2016 وز/يوليتت  1است ةات التدا   يف مومتد أنصتاه 

 .(96)األموية يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية
__________ 

 2198 يفالعتتتتتتتتتةار )ي(و يف )ز( 4 الفعتتتتتتتتتةاتل ،(2014) 2136 العتتتتتتتتتةار (95) 
  )ي(. يف )ز( 5 الفعةاتل ،(2015)

   .34 الفعةة ،(2015) 2198 العةار (96) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2188%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2188%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)


 
2015-2014مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

17-03714 294 

 

 11 اجلديفل
 2015-2014 للفرتة الدميقراطية، الكونغو جبمهورية يتعلق فيما 41 ابملادة عمال املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

 لدتدا   املورئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام
 العةارات املتد ة خالل ذ ه الفرتة )الفعةة(

2136 (2014) 2198 (2015) 
 (1) حمديفاة لفرتة  ديد 20 الفعةة ،(2003) 1493 األسدحة  وريد حظة    

 (1) ممفاء
 (1) حمديفاة لفرتة  ديد
 (1) ممفاء

 (3) حمديفاة لفرتة  ديد 15 الفعةة ،(2005) 1596 األصول جتميد
 (3) ممفاء

 (3) حمديفاة لفرتة  ديد
 (3) ممفاء

 (3) حمديفاة لفرتة  ديد 13 الفعةة ،(2005) 1596 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 (13 يف 3) ممفاء

 (3) حمديفاة لفرتة  ديد
 (4 يف 3) ممفاء

 (26 يف 25 يف 23)  ديد  16 الفعةة ،(2005) 1649 ال  ي ية املوارا مدى املفةيفت احلظة
  

 ديفوار كوت 
 نتتتةارات ثالثتتتة اجملدتتتس اختتتت  ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 يفيتعتتم  ايفتتوار. كتتوت مدتتى املفةيفضتتة اجلتتلاءات  تتتدا   صتتدة ذات
 التتيت التتتدا   مدتتى أُاخدتتت التتيت التغيتت ات متت  مامتتة حملتتة 12 اجلتتديفل

 .2015 يف 2014 مامي خالل اجملدس هبا أذل
، جتتتتتتتتدا اجملدتتتتتتتتس حتتتتتتتتز (2014) 2153يفمبوجتتتتتتتتب العتتتتتتتتةار  

التدا   املالية يف دا   السفة املفةيفضة مبوجب  2015نيسال/أ ةيل  30
متت  العتتةار  12يفالفعتتةة  (2004) 1572متت  العتتةار  12 يف 9الفعتة ني 
، أكتتتتد اجملدتتتتس (2014) 2162ب العتتتتةار . يفمبوجتتتت(2011) 1975

ملمتتتتتت مدتتتتتى ممتتتتتااة الوظتتتتتة يف استتتتتتمةار ماراأ األفتتتتتةاا اخلاضتتتتت ني لتدتتتتتك 
 . (97)التدا    رةط ايةاقهم يف أممال ختدم ذدف املصاحلة الوقوية

 العتتتتتتةار مبوجتتتتتتب األستتتتتتدحة  وريتتتتتتد حظتتتتتتة  تتتتتتدا    ديتتتتتتد يفمت 
 متتتتتتتتتتتدا فيمتتتتتتتتتتتا ،2015 نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل 30 حتتتتتتتتتتتز (2014) 2153

 يفالعوات ايفوار، كوت يف املتحدة األمم ممدية خي  فيما استثواءات
__________ 

  .5 الفعةة ،(2014) 2162 العةار (97) 

 متت  كتتل  ديتتد يفمت اإليفواريتتة. األمتت  يفنتتوات  تتدممها، التتيت الفةنستتية
 العتتتةار مبوجتتب الستتتفة يفحظتتة األصتتتول يفجتميتتد األستتتدحة  وريتتد حظتتة

  .2016 نيسال/أ ةيل 30 حز أخةى لفرتة (2015) 2219
 متتتتتتت  املتتتتتتتاس استتتتتتتت اا مدتتتتتتتى أساستتتتتتتا فتتتتتتتةت التتتتتتت ي يفاحلظتتتتتتتة 

 نتتتد ،(2005) 1643 العتتتةار متتت  6 الفعتتتةة مبوجتتتب ايفتتتوار، كتتتوت
  ،(2014) 2153 العةار مبوجب 2014 نيسال/أ ةيل 29 يف انتهى
 إلصتدار كيمتربيل ممديتة نظتام  وفيت  فتو احملةز التعدم ضوء يف يفذلك

 املاس. ن اع ماارة شهد ت ال ي يفالتحس  اخلام املاس مورا شهااات
 نيستتتال/ 30 حبدتتتول املت عيتتتة التتتتدا   يستتتت ةت أل أيعتتتا اجملدتتتس يفنتتتةر
 رف هتتتا أيف الت تتديالت متتت  املليتتد مجتتتةاء لتتت يتستتت  لكتتي 2016 أ ةيتتل
 يف ا ستتتتتتتتعةار حتعيتتتتتتتق يف احملتتتتتتتةز التعتتتتتتتدم ضتتتتتتتوء يف جلئيتتتتتتتا، أيف كديتتتتتتتا
 نتتتلع متتت   كتتتل يت دتتتق فيمتتتا حتعتتتق التتت ي لدتعتتتدم يففعتتتا ايفتتتوار، كتتتوت
 يفاملصتاحلة األمت ، ن تاع يفمصتالح اإلامتاأ، يفممتااة يفالتسةيح السالح
 .(98)ال عاب م  اإلفالت يفمكافحة الوقوية،

__________ 

  .11 الفعةة ،(2015) 2219 العةار (98) 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1493%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1649%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1975%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
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 12 اجلديفل
 2015-2014 الفرتة ديفوار، بكوت يتعلق فيما 41 ابملادة عمال   املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

 لدتدا   املورئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام
 )الفعةة( الفرتة ذ ه خالل املتد ة العةارات

2153 (2014) 2162 (2014) 2219 (2015) 
 (1) حمديفاة لفرتة  ديد 7 الفعةة ،(2004) 1572 األسدحة  وريد حظة     

 )أ(( - )أ( 4 يف 4 يف 3) ممفاء
 (1) حمديفاة لفرتة  ديد 

 )أ(( - )أ( 4 يف 4-2) ممفاء
 (12) حمديفاة لفرتة  ديد 11 الفعةة ،(2004) 1572 األصول جتميد

 (12) ممفاء
 (12) حمديفاة لفرتة  ديد 

 (12) ممفاء
   (13) مهناء 6 الفعةة ،(2005) 1643 املاس مدى املفةيفت احلظة
 (12) حمديفاة لفرتة  ديد 9 الفعةة ،(2004) 1572 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة

 (12) ممفاء
 (12) حمديفاة لفرتة  ديد 

 (12) ممفاء
  

 السودان 
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، اخت  اجملدس نةاري   رال  دا    

حملتة مامتة مت   13اجللاءات املفةيفضة مدى الستواال. يفيتعتم  اجلتديفل 
 . 2015 يف 2014التغي ات اليت أُاخدت مدى التدا   خالل مامي 

 حتويتتل  ستتتمةار ندعتتت متت  اجملدتتس أمتتةب العتتةاري ، كتتال يفيف 
 مىل يفنعدهتتتتتا مستتتتتكةية أغتتتتتةات يف  ستتتتتتددامها املتتتتتواا   تتتتتض يفجهتتتتتة
 مدى اخل ة ذ ا امت ارذا يف  عع أل مدى الديفل مجيع يفحث اارفور،
 العتتتتتتةار يفيف .(99)(2005) 1591 العتتتتتتةار يف التتتتتتواراة التتتتتتتدا   ضتتتتتتوء

 حبكومة يفأذاب األسدحة  وريد حظة اجملدس مدا ،(2015) 2200
 يفاألستتتدحة الصتتتغ ة األستتتدحة متتت  خمليف هتتتتا ماارة  كفتتتل أل الستتتواال
  تتتدم  يف/أيف يفمجتتتع يفأتميوهتتتا، يفف تتتال آمتتت  فتتتو مدتتتى يفختليوهتتتا اخلفيفتتتة
 املمدوكتتة أيف املوستتومة غت  أيف املعتت وقة أيف الفائعتة يفالتت خ ة األستدحة

 (2014) 2138 العتتتتتةاري  يفمبوجتتتتتب .(100)مرتتتتتةيفع غتتتتت  فتتتتتو مدتتتتتى
__________ 

  .9 الفعةة ،(2015) 2200 يف و7 الفعةة ،(2014) 2138 العةارال (99) 
  .8 يف 7 الفعةاتل ،(2015) 2200 العةار (100)

 مجيتتع مدتتى املفتتةيفت الستتفة حظتتة اجملدتتس متتدا ،(2015) 2200 يف
 1591 ابلعتتتتتةار ممتتتتتال املورتتتتتاة الدجوتتتتتة حتتتتتداهتم التتتتت ي  األشتتتتتداص

 يف  تتتتتتتتاال الت تتتتتتتتايفل   تتتتتتتتلز أل الستتتتتتتتواال حبكومتتتتتتتتة يفأذتتتتتتتاب ،(2005)
 يفأمتةب التتد  . ذت ا إبنفتاذ يت دتق فيمتا األختةى الديفل مع امل دومات
 املستتتتتدحة يفاجلمامتتتتتات األفتتتتتةاا   تتتتتض ملواصتتتتتدة األستتتتتف متتتتت  اجملدتتتتتس
 يفجتاذتتتل الستتتالم ممديتتتة يفممانتتتة املتتتدنيني ضتتتد ال وتتتف أممتتتال ار كتتتاب
 األذتداف حمتداة جتلاءات فتةت امتلامتت مت  يفأمتةب اجملدتس، م الب
 العائمتتتتة يف اإلاراأ م تتتتاي  يستتتتتوفول التتتت ي  يفاألفتتتتةاا الكيتتتتا ت ضتتتتد
 يفمبوجب .(101)(2005) 1591 العةار م  )أ( 3 لفعةةا يف الواراة
 جتتلاءات فتتةت امتلامتتت متت  اجملدتتس أمتتةب ،(2015) 2200 العتتةار

 اهلجمات  تد يط يعومول ال ي  يفاألفةاا الكيا ت حتديدا  ستهدف
 يف املتحتدة يفاألمتم األفةيعي لالحتاا املدتد ة ال مدية أفةاا ضد املوف ة
 .(102)فيها املراركة أيف رمايتها أيف اارفور

__________ 

 .  15الفعةة  ،(2015) 2200 و يف13، الفعةة (2014) 2138العةارال  (101)
  .19 الفعةة ،(2015) 2200 العةار (102)

 
 13 اجلديفل
 2015-2014 الفرتة ابلسودان، يتعلق فيما 41 ابملادة عمال   املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

 لدتدا   املورئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام
 )الفعةة( الفرتة ذ ه خالل املتد ة العةارات

2138 (2014) 2200 (2015) 
 (7 ديد )  8 يف 7، الفعةاتل (2004) 1556 حظة  وريد األسدحة    

   )ه( 3، الفعةة (2005) 1591 جتميد األصول
 (12 ديد ) (10 ديد ) )ا( 3، الفعةة (2005) 1591 حظة السفة أيف فةت نيوا مديت
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 لبنان 
 أي اجملدتتتتتتتتس يتتتتتتتتدخل مل ا ستتتتتتتتت ةات، نيتتتتتتتتد الفتتتتتتتترتة ختتتتتتتتالل 
 حظتة مت  أتلفتت التيت  د وتال، املت دعة اجللاءات  دا   مدى   ديالت

 السفة. يفحظة األصول يفجتميد األسدحة  وريد
 

 الدميقراطية الشعبية كوراي ةمجهوري 
 املفةيفضتة اجلتلاءات نظتام ظتل ا ستت ةات، نيتد الفرتة خالل 

 يفلكوتتتتتت املف تتتتتول، ستتتتتاري الدميعةاقيتتتتتة الرتتتتت  ية كتتتتتوراي مجهوريتتتتتة مدتتتتتى
 األمتتتم يفذيئتتات التتتديفل مجيتتع اجملدتتس يفحتتتث   تتديالت. ألي خيعتتع مل

 متتتع التتتتام الت تتتايفل مدتتتى املهتمتتتة األقتتتةاف متتت  يفغ ذتتتا امل ويتتتة املتحتتتدة
 اخلتتتترباء، فةيتتتتق يفمتتتتع (2006) 1718 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة

 املفةيفضتة التتدا    وفيت  مت  مب دومتات التليفيتد ختالل مت  ذلتك يف مبا
 2087 يف (2009) 1874 يف (2006) 1718 العتتتةارات مبوجتتتب

 .(103)(2013) 2094 يف (2013)
 

 اإلسالمية إيران مجهورية 
 نتتتةارات ثالثتتتة اجملدتتتس اختتتت  ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 يفذتتي اإلستتالمية، ميتتةال مجهوريتتة مدتتى املفةيفضتتة اجلتتلاءات نظتتام  رتتال
 2231 ةاريفالعتتتت (2015) 2224 يفالعتتتتةار (2014) 2159 العتتتتةار

  تتتتدا   مدتتتتى أثتتتتة التتتت ي يفحتتتتده ذتتتتو األختتتت  العتتتتةار يفلكتتتت  ،(2015)
 أُاخدتتت التتيت التغيتت ات متت  مامتتة حملتتة 14 اجلتتديفل يفيعتتدم اجلتتلاءات.

  ا ست ةات. نيد الفرتة خالل التدا   ذ ه مدى
 ،(2015) 2231، يفمبوجتتب العتتةار 2015 وز/يوليتتت  20يفيف  

  صتورة  وفيت ذا مدتى يفحتث املرترتكة الرتامدة ال متل خ ة اجملدس أيد
__________ 

  .5 الفعةة ،(2015) 2207 يف و5 الفعةة ،(2014) 2141 العةارال (103)

 اجملدتتس، يفنتتةر .(104)ال متتل خ تتة يف احملتتدا التتلمي لدجتتديفل يففعتتا اتمتة
 الوكالتتتة  عةيتتتة  دعتتي موتتتد أنتتت امليثتتتاق، متتت  41 املتتااة مبوجتتتب متصتتةفا  
 ميتتتتتةال مجهوريتتتتة أل متتتت  التحعتتتتق يفيتتتتتد التتتت ي ال ريتتتتة لد انتتتتة الديفليتتتتة

 مىل 1-15 مت  الفعتةات يف احملتداة اإلجتةاءات اختت ت ند اإلسالمية
متتتت  املةفتتتتق اخلتتتتامس خل تتتتة ال متتتتل الرتتتتامدة املرتتتترتكة، ستتتتيوتهي  15-11

 (2006) 1737 يف (2006) 1696ال متتتتتتتتتتتتتتتتل أبحكتتتتتتتتتتتتتتتتام العتتتتتتتتتتتتتتتتةارات 
 (2008) 1835 يف (2008) 1803 يف (2007) 1747 يف
 يف أنتت أيعتا اجملدتس يفنةر .(2015) 2224 يف (2010) 1929 يف

 املرتترتكة، الرتامدة ال متل خ تة مبوجتب اب لتلامتات الوفتاء متدم حتال
  تتوفس أمتتاله املتت كورة ابلعتتةارات الصتتدة ذات األحكتتام مجيتتع ستتتو  ق
 اجملدتتتس مستتتح يفنتتتد .(105)العتتتةار اختتتتاذ ن تتتل هبتتتا ان  عتتتت التتتيت ال ةيعتتتة

 الوعتتل ممديتتات موهتتا أمتتور مجدتتة مدتتى املفةيفضتتة العيتتوا متت  إبمفتتاءات
 توفيتتتت  اإلجتتتتةاءات املت دعتتتتة ابجملتتتتال  م اشتتتتةة صتتتتدة هلتتتتا التتتتيت األنرتتتت ة أيف

الوتتويفي امل يوتتة يف مةفتتق خ تتة ال متتل الرتتامدة املرتترتكة، يفالالزمتتة لدتحعتت  
 1737لتوفيتتتتت ذا أيف املعتتتتتةر متتتتت  جانتتتتتب الدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتال  ابلعتتتتتةار 

. يفنتةر اجملدتس (2015) 2231أل  وسجم مع معاصد العةار  (2006)
ستووات مدتى يتوم امتمتاا خ تة ال متل الرتامدة  10أيعا  أنت   د انععتاء 

، يفيكتول (2015) 2231املررتكة، سيوتهي ال مل جبميع أحكام العةار 
. (106)اجملدتتتتتتتتس  تتتتتتتت لك نتتتتتتتتد اختتتتتتتتتتم نظتتتتتتتتةه يف املستتتتتتتتالة الوويفيتتتتتتتتة اإليةانيتتتتتتتتة

 رتتتتةي  األيفل/أكتتتتتو ة  18صتتتتااف يتتتتوم امتمتتتتاا خ تتتتة ال متتتتل يتتتتوم  يفنتتتتد
 ، حيث اخدت خ ة ال مل الرامدة املررتكة حيل الوفاذ.2015

__________ 

 2231 العتتتتتةار انظتتتتتة املرتتتتترتكة، الرتتتتامدة ال متتتتتل خ تتتتتة مدتتتتتى لالقتتتتالع (104)
  أا ه. 8 احلالة أيعا   يفانظة ألف. املةفق ،(2015)

   .12 يف )أ( 7 الفعةاتل ،(2015) 2231 العةار (105)
  .8 الفعةة نفست، املةجع (106)

  
  14 اجلديفل
 2015-2014 للفرتة اإلسالمية، إيران جبمهورية يتعلق فيما 41 ابملادة عمال املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

 لدتدا   املورئة العةارات األحكام
  )الفعةة( الفرتة ذ ه خالل  ةاملتد العةارات
 (2015) 2231 العةار

  )أ(األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات   
 )أ(( 7) مهناء 6 الفعةة ،(2007) 1747 األسدحة  وريد حظة

 (23 يف 21) ممفاء
  )أ(( 7) مهناء 12 الفعةة ،(2006) 1737 األصول جتميد

 (28 يف 23 يف 21) ممفاء
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 لدتدا   املورئة العةارات األحكام
  )الفعةة( الفرتة ذ ه خالل  ةاملتد العةارات
 (2015) 2231 العةار

 األستتتدحة صتتتاارات مدتتتى املفتتتةيفت احلظتتتة   
 ابجللاءات املستهدفة الديفلة م 

  )أ(( 7) مهناء 5 الفعةة ،(2007) 1747
 (23 يف 21) ممفاء

  )أ(( 7) مهناء 22 الفعةة ،(2010) 1929 التجارية العيوا
 (23 يف 21) ممفاء

 )أ(( 7) مهناء 10 الفعةة ،(2008) 1803 املالية العيوا
 (23 يف 21) ممفاء

  )أ(( 7) مهناء 7 يف 6 يف 4 يف 3 يف 2 ، الفعةات(2006) 1737 ا نترار موع  دا  
 (23 يف 21) ممفاء

  تتتتتتتوي  ختتتتتتتدمات مدتتتتتتتى املفتتتتتتتةيفت احلظتتتتتتتة
 ابلونوا السف 

  )أ(( 7) مهناء 18 الفعةة ،(2010) 1929
 (23 يف 21) ممفاء

 املتتتايل التتتدمم  عتتتدمي مدتتتى املفةيفضتتتة العيتتتوا
 التجاري لدت اال احلكومي

 )أ(( 7) مهناء 7 الفعةة ،(2007) 1747
 (23 يف 21) ممفاء

 )أ(( 7) مهناء 9 الفعةة ،(2010) 1929 التسيارية الع ائف مدى املفةيفضة العيوا
 (23 يف 21) ممفاء

 )أ(( 7) مهناء 10 الفعةة ،(2006) 1737 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 (23 يف 21) ممفاء

   )ب(ابلقيود املتصلة األحكام
 ابء، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق )ب(و 7 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2231 حظة  وريد األسدحة

 )ب( 6 يف 5 الفعةاتل
 

 ابء، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق )ب(و 7 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2231 جتميد األصول
 )ا( يف )أ( 6 الفعةاتل

 )ا(( 6 ابء، )املةفق ممفاء

احلظتتتة املفتتتةيفت مدتتتى صتتتاارات األستتتدحة 
 م  الديفلة املستهدفة ابجللاءات

  7)ب(و املةفق ابء الفعةة  7(، الفعةة 2015) 2231

  2)ب(و املةفق ابء، الفعةة  7(، الفعةة 2015) 2231  دا   موع ا نترار
  4 يف 3)ب(و املةفق ابء، الفعةاتل  7(، الفعةة 2015) 2231 العيوا املفةيفضة مدى الع ائف التسيارية

 )ه(( 6ممفاء )املةفق ابء،  )ه( 6)ب(و املةفق ابء، الفعةة  7الفعةة (، 2015) 2231 حظة السفة أيف فةت نيوا مديت
 

  دعتي لتدى اإلستالمية ميةال مجهورية ضد نَ لُ  م  فةضت اليت اجللاءات  تدا   ال مل يوتهي أل اجملدس نةر ،(2015) 2231 العةار م  )أ( 7 الفعةة يف )أ( 
 فيتت اختت  الت ي التتاريك ،2015  وز/يوليتت 20 يف التتدا   ابلتتايل  وتتت يفمل العتةار. ذت ا مت  5 الفعتةة يف املت كور ال ريتة لد انتة الديفليتة الوكالتة  عةية اجملدس
 العةار. ذ ا اجملدس

 الفعتتتةات يف التتتواراة يفاألحكتتتام 5 يف 4 يف 2 يف 1 الفعتتتةات ألحكتتتام التتتديفل مجيتتتع  تثتتتل أل اجملدتتتس نتتتةر ،(2015) 2231 العتتتةار متتت  )ب( 7 الفعتتتةة يف )ب( 
 ألحكتتام ا متثتتال مىل متتدموة يفذتتي فةميتتة، فعتتةة أيف فعتتةة كتتل يف احملتتداة املتتدة امتتتداا مدتتى العتتةار هلتت ا ابء املةفتتق متت  6 الفعتتةة متت  )يف( مىل )أ( متت  الفةميتتة
 العتتةار، ذتت ا اجملدتتس فيتت اختتت  التت ي التتتاريك يفذتو ،2015  وز/يوليتتت 20 يف الوفتتاذ حيتتل العيتوا ذتت ه  تتدخل يفمل العتتةار. مت  ابء املةفتتق متت  7 يف 3 الفعتة ني

 العةار. م  5 الفعةة يف امل كور ال رية لد انة الديفلية الوكالة  عةية اجملدس  دعى مودما 2016 الثام/يواية كانول 16 يف يفم ا
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 ليبيا 
 نتتتةارات ستتت  ة اجملدتتتس اختتتت  ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 حملة 15 اجلديفل يفيعدم لي يا. مدى املفةيفضة اجللاءات  دا   مدى  ؤثة
 نيتد الفترتة ختالل التتدا   ذت ه مدتى أُاخدتت التيت التغيت ات م  مامة

  ا ست ةات.
 م  ندعت م  اجملدس ي ةب مذ ،(2014) 2144 العةار يفيف 
 يفيرتتتدا لي يتتتا يف املؤمَّوتتتة غتتت  يفالتتت خائة األستتتدحة متتت  الوتتتاجم التهديتتد

 ذت ه م اجلتة أجتل مت  لي يتا مىل املعتدم الديفيل الدمم  وسيق أاية مدى
 األستدحة رصد حتسني  واصل أل مدى الدي ية احلكومة حث الععااي،

 لي يتا، مىل نعدهتا أيف  ي ها أيف  وريدذا جةى اليت هبا املتصدة األمتدة أيف
 احلكومتة  ستامد أل مدتى اإلنديميتة يفاملوظمتات األمعاء الديفل يفحث
 ا ضتت الع أجتتل متت  العائمتتة يفاإليتتات التحتيتتة ال يوتتة   ليتتل يف الدي يتتة
  وريتتتتدذا يتتتتتم التتتتيت األستتتتدحة أل كتتتت لك اجملدتتتتس يفأكتتتتد .(107) تتتت لك

 املستامدة أيف األمويتة املسامدة مقار يف احلكومة مىل نعدها أيف  ي ها أيف
 ماتحتهتتتتتا أيف نعدهتتتتتا أيف  ي هتتتتتا ي تتتتتاا أ  يو غتتتتتي الستتتتتالح نتتتتتلع جمتتتتتال يف

 ابلعتتتتتةار ممتتتتال   املورتتتتتاة الدجوتتتتة اجملدتتتتتس يفيفجتتتتت .(108)أختتتتتةى ألقتتتتةاف
مىل أل جتتتتتتةي است ةاضتتتتتا  لتتتتتتدا   جتميتتتتتد األصتتتتتول  (2011) 1970

املت عيتتتتة املفةيفضتتتتة فيمتتتتا يت دتتتتق ابملؤسستتتتة الدي يتتتتة لالستتتتتثمار يفحمفظتتتتة 
ا ستتتتتثمار األفةيعيتتتتة الدي يتتتتة، يفأمتتتتاا أتكيتتتتد نتتتتةاره أبل  عتتتتوم الدجوتتتتة، 
ابلترتتايفر متتع احلكومتتة،  ةفتتع امستتي ذتت ي  الكيتتانني متت  العائمتتة حاملتتا 
يتست  ذلتك مت  الواحيتة ال مديتتة لكفالتة  توف  األمتوال لدرت ب الديتت  

 .(109)يق موف تت هبايفحتع
 العدتق مت  اجملدس أمةب ،(2014) 2146 العةار يفمبوجب 

 هتديتتتدا يرتتتكل لي يتتتا متتت  اخلتتتام لدتتتوفط املرتتتةيفع غتتت  التصتتتدية أل متتت 
 مت  لدحتد جديتدة  تدا   ففتةت ال دتد، يف يفا ستتعةار يفاألمت  لدسالم
 أبل األمعتتاء لدتديفل اجملدتس يفأذل .(110)لدتوفط املرتةيفع غت  التصتدية
 اجملدتس يفنتةر .(111)الدجوتة حتداذا اليت السف  ال حار أمايل يف  فت 

 ختدمات  عتدمي ملوع  دا   م  يدلم ما األمعاء الديفل مجيع  تد  أل
 اخلتتدمات  دتتك  عتتدمي يكتت  مل متتا احملتتداة، الستتف  مىل ابلونتتوا التليفيتتد

__________ 

   .9ة ، الفعةة اخلامسة مرةة م  الدي اجة يفالفعة (2014) 2144العةار  (107)
  .8 الفعةة نفست، املةجع (108)
  .11 الفعةة نفست، املةجع (109)
 .10 يفالفعتتتتةة الدي اجتتتتة متتتت  اخلامستتتتة الفعتتتتةة ،(2014) 2146 العتتتتةار (110)

  أا ه. 10 احلالة أيعا انظة
   .8 يف 6 يف 5 الفعةات ،(2014) 2146 العةار (111)

 التتتتدا   األمعتتتاء التتتديفل مجيتتتع  تدتتت  يفأل منستتتانية، ألغتتتةات ضتتتةيفراي
 أراضتتتتيها يف املوجتتتواي  يفاألفتتتتةاا يفالكيتتتا ت مواقويهتتتتا مل ال تتتة الالزمتتتة
 متتت  اخلتتتام ابلتتوفط يت دتتتق فيمتتا ماليتتتة م تتامالت أي يف التتتدخول   تتدم
  الدجوة. حتداذا اليت السف  مُت مدى لي يا

صتتتتتتتالحية األذيفل املمووحتتتتتتتة يفالتتتتتتتتدا   يفنتتتتتتتةر اجملدتتتتتتتس أل  وتهتتتتتتتي  
  تتد متتام يفاحتتد متت  اتريتتك اختتتاذ  (2014) 2146املفةيفضتة مبوجتتب العتتةار 

. (112)، متتا مل يعتتةر اجملدتتس  ديتتدذا2015آذار/متتارس  19ذتت ا العتتةار، يف 
األذيفل يفالتتتتتتدا   متتتتتة ني، حتتتتتز يفنتتتتتد نتتتتتام اجملدتتتتتس يف الوانتتتتتع  تمديتتتتتد  دتتتتتك 

 .(113)2016 آذار/مارس 31يفحز  2015آذار/مارس  31
 ،(2015) 2213 يف (2014) 2174 العتتتةاري  يفمبوجتتتب 

  و  تتتق األصتتتول يفجتميتتتد الستتتفة حظتتتة  تتتدا   أل جمتتتداا   اجملدتتتس أكتتتد
 يف يرتتتاركول أهنتتتم الدجوتتتة  عتتتةر التتت ي  يفالكيتتتا ت األفتتتةاا مدتتتى أيعتتتا
   ةنتتل أيف لي يتتا يف األمتت  أيف ا ستتتعةار أيف الستتالم هتتتدا أختتةى أممتتال

 لتدتتتتك التتتتدمم يعتتتتدمول أيف السياستتتتي، حتوهلتتتتا ممديتتتتة وتتتتاح  عتتتتوت أيف
 يف  فتتتتتتت ، أل مىل األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل اجملدتتتتتتس يفامتتتتتتا .(114)األممتتتتتتال
 لتديها كتال مذا موهتا، أيف لي يا مىل املتجهة يفال ائةات السف  أراضيها،
 مدتتتتى حتتتتتتوي الرتتتتحوة أبل لالمتعتتتتاا م عتتتتو  أساستتتتا  تتتتوفة م دومتتتتات
 يفأذل األستتدحة،  وريتتد مدتتى املفتتةيفت احلظتتة مبوجتتب حمظتتورة أصتتواف
 العتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتب .(115)فيهتتتتتتتتا يفالتصتتتتتتتتةف األصتتتتتتتتواف ذتتتتتتتت ه حبجتتتتتتتتل
 األستتتتدحة  وريتتتتد حظتتتتة  تتتتدا   مىل اجملدتتتتس أشتتتتار ،(2015) 2238
 الوف يتتة ابلصتتاارات املت دعتتة يفالتتتدا   األصتتول يفجتميتتد الستتفة يفحظتتة
 ابلتتتديفل يفأذتتتاب ستتتا عة، نتتتةارات مبوجتتتب فةضتتتت التتتيت املرتتتةيفمة غتتت 

 يفف ا . كامال  وفي ا التدا    دك  وف  أل األمعاء
يفأكد اجملدتس يف متدة مواست ات استت دااه  ستت ةات متدى  

ذلتتتتتتتتك   ليلذتتتتتتتتا أيف   تتتتتتتتديدها أيف   ديعهتتتتتتتتا  مالءمتتتتتتتتة التتتتتتتتتدا  ، مبتتتتتتتتا يف
 .(116)رف ها أيف

__________ 

  .15 الفعةة نفست، املةجع (112)
 .  14، الفعةة (2015) 2213 و يف1، الفعةة (2015) 2208العةارال  (113)
 .  11، الفعةة (2015) 2213و يفالعةار 4، الفعةة (2014) 2174العةار  (114)
 2213 يفالعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار و10 يف 9 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل ،(2014) 2174 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار (115)

  .20 يف 19 الفعةاتل ،(2015)
 ،(2015) 2213 يفالعتتتتتتتتتتتةار و12 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2014) 2174 العتتتتتتتتتتتةار (116)

 2259 يفالعتتتتتتةار و16 الفعتتتتتتةة ،(2015) 2238 يفالعتتتتتتةار و28 الفعتتتتتتةة
  .17 الفعةة ،(2015)

https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2208%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
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  15 اجلديفل
 2015-2014 الفرتة بليبيا، يتعلق فيما 41 ابملادة عمال املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

  تتتتدا   املتصتتتدة األحكتتتام
 اجللاءات

 املورتتتتتتتتتتتتتتتتتتئة العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات
 لدتدا  

 )الفعةة( الفرتة ذ ه خالل املتد ة العةارات
2144 

(2014) 
2146 

(2014) 
2174 

(2014) 
2208 

(2015) 
2213 

(2015) 
2238 

(2015) 
2259 

(2015) 
، (2011) 1970 حظة  وريد األسدحة         

 9الفعةة 
 ( 20 ديد )  (8ممفاء )  (8يف  7ممفاء )

 ( 19  ديل )
 (16ممفاء )

 ( 14 ديد )
 (14)ممفاء 

 

، (2011) 1970 جتميد األصول
 17الفعةة 

 ( 4  ديل )  
 (4ممفاء )

 ( 11 ديد ) 
 (11ممفاء )

 ( 14 ديد )
 (14ممفاء )

 (10 ديد )

احلظتتتتتتتتتتتتة املفتتتتتتتتتتتتةيفت مدتتتتتتتتتتتتى 
صتتتتتتتتتاارات األستتتتتتتتتدحة متتتتتتتتت  
 الديفلة املستهدفة ابجللاءات

1970 (2011) ،
 10الفعةة 

  (14 ديد )     

، (2011) 1973 العيوا التجارية
 21الفعةة 

      (10 ديد ) 

، (2014) 2146 العيوا املالية
 )ا( 10الفعةة 

 ديتتتتتتتد لفتتتتتتترتة    
 (1حمديفاة )

 ديتتتتتتتتتد لفتتتتتتتتترتة 
 (14حمديفاة )

  (14 ديد )

احلظتتتتتتتتتة املفتتتتتتتتتةيفت مدتتتتتتتتتى 
 الوفط/ال رتيفل

2146 (2014) ،
)أ(  10 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات

 )ا( )أ( يف يف

 ديتتتتتتتد لفتتتتتتترتة    
 (1حمديفاة )

 ديتتتتتتتتتد لفتتتتتتتتترتة 
 (14حمديفاة )

  (14 ديد )

احلظتتتتتتتتتة املفتتتتتتتتتةيفت مدتتتتتتتتتى 
ختتتتتتدمات  تتتتتتوي  الستتتتتتف  

 ابلونوا

2146 (2014) ،
 )أ( 10الفعةة 

 10ممفاء ) 
 )أ((

 ديتتتتتتتد لفتتتتتتترتة  
 ( 1حمديفاة )
 (1ممفاء )

 ديتتتتتتتتتد لفتتتتتتتتترتة 
 ( 14حمديفاة )
 (14ممفاء )

 ( 14 ديد )
 (14ممفاء )

 

اجلتتتتلاءات املفةيفضتتتتة مدتتتتى 
 الوعل يفال  ال

1973 (2011) ،
 18 يف 17 يف 6الفعةات 

       

حظتتتتتتتة الستتتتتتتفة أيف فتتتتتتتةت 
 نيوا مديت

1970 (2011) ،
 15الفعةة 

 ( 4  ديل )  
 (4ممفاء )

 ( 11 ديد ) 
 (11ممفاء )

 ( 14 ديد )
 (14ممفاء )

 (10 ديد )

  
 بيساو -غينيا  
 يرتتتمل التتت ي  يستتتايف -  غيويتتتا اخلتتتاص اجلتتتلاءات نظتتتام ظتتتل 
 ،2015 يف 2014 متتتتتتتتامي قتتتتتتتتوال املف تتتتتتتتول ستتتتتتتتاري الستتتتتتتتفة حظتتتتتتتتة

 نتتتتةر ،(2015) 2203 العتتتتةار يفمبوجتتتتب   تتتتديالت. ألي خيعتتتتع يفمل
 ذتت ا اختتاذ متت  أشتهة ستت  ة   تد اجلتتلاءات  تدا   يستتت ةت أل اجملدتس
 .2015 أيدول/س تمرب يف العةار،

 
 الوسطى أفريقيا مجهورية 
 نتتتتتتةارات ثالثتتتتتتة 2015 يف 2014 متتتتتتامي يف اجملدتتتتتتس اختتتتتتت  
 مجهوريتة مدتى املفةيفضتة اجلتلاءات  تدا    رتال رائسيني  يانني يفامتمد
 الستتفة يفحظتتة األستتدحة  وريتتد حظتتة يف  ثدتتت التتيت الوستت ى، أفةيعيتتا

 التتيت التغيتت ات متت  مامتتة حملتتة 16 اجلتتديفل يفي تتةت األصتتول. يفجتميتتد
  ا ست ةات. نيد الفرتة خالل التدا   مدى أُاخدت

  تتتتتدا   اجملدتتتتتس فتتتتتةت ،(2014) 2134 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب 
 التيت يفالكيا ت األفةاا م  اجلهات مدى السفة يفحظة األصول دجتمي

  صتتتتتتتفتها (2013) 2127 ابلعتتتتتتةار ممتتتتتتتال املورتتتتتتاة الدجوتتتتتتتة ميوتهتتتتتتا
 مجهوريتتة يف األمتت  أيف ا ستتتعةار أيف الستتالم  عتتوت أممتتال يف مرتتاركة
 جتميتتد متت  اجملدتتس يفاستتتث  األممتتال. ذتت ه  تتدمم أيف الوستت ى أفةيعيتتا
 التيت األختةى ا نتصتااية املتوارا أيف املاليتة األصتول أيف األموال األصول
 األساستتتتتتية الوفعتتتتتتات لتغ يتتتتتتة ضتتتتتتةيفرية أهنتتتتتتا األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل نتتتتتتةرت

 يفكت لك مديهتا، يفيفافعت الدجوة هبا أ دغتها اليت ا ستثوائية يفاملصاريف
 نعتتتائي حكتتتم أيف لتتتةذ  خاضتتت ة أهنتتتا  عتتتةر التتتيت يفاملصتتتاريف الوفعتتتات

https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2208%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2208%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
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 ميوتع أ  يو غتي األصتول جتميتد أل اجملدس يفنةر حتكيمي. أيف مااري أيف
 افتع مت  م يوتة، ظتةيفف يف العائمتة، يف امستت مدرجا كيا  أيف شدصا
 الرتتتتد  ذلتتتتك استتتتم ماراأ ن تتتتل أُ تتتتةم معتتتتد مبوجتتتتب مستتتتتحق م دتتتت 
 الستتفة حظتتة متت  اإلمفتتاءات يفلدتتت اجلتتلاءات. نائمتتة يف الكيتتال أيف

 اإلنستتانية، العتتةيفرة  تتربره الستتفة أل الدجوتتة فيهتتا نتتةرت التتيت احلتتا ت
 الستالم أذتداف ي تلز أنتت أيف نعتائية، مجتةاءات لتوفيت  ضتةيفري أنت أيف

أيعتتتتا، متتتتتدا  (2014) 2134 العةار ومبوجب الوقويتتتتتة. يفاملصتتتتاحلة
اجملدس لفرتة سوة يفاحدة احلظة املفةيفت مدى  وريتد األستدحة مبوجتب 

  .(2013) 2127 العةار
، 2014كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   18يفيف  يتتتتال رائستتتتي متتتتؤر   

أشتتتتار اجملدتتتتس مىل حظتتتتة الستتتتفة املفتتتتةيفت مدتتتتى األفتتتتةاا التتتت ي  مستتتتتهم 
يفأمةب م  امتلامت الوظة يف  سمية جهتات مضتافية مت  األفتةاا  ،الدجوة

 . (117)أيف الكيا ت ال ي  سيدع ول لدجلاءات احملداة اهلدف
__________ 

(117) S/PRST/2014/28، يفالثاموة. السا  ة الفعةاتل  

 التتتتتتدا   اجملدتتتتتس متتتتتدا ،(2015) 2196 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب 
 حتتتز الستتتفة يفحظتتتة األصتتتول يفجتميتتتد األستتتدحة  وريتتتد حبظتتتة املت دعتتتة

 مت  يستتثي أل كت لك اجملدتس يفنتةر .2016 الثام/يوتاية كتانول 29
 لتتتدمم حصتتتةا املدصصتتتة اإلمتتتدااات األستتتدحة مدتتتى املفتتتةيفت احلظتتتة
 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة

 حتتتتتتاالال التا  تتتتتة اإلنديميتتتتتة ال متتتتتل يففةنتتتتتة الوستتتتت ى، أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتتة
 يف املوترتتتتةة الفةنستتتتية يفالعتتتتوات األيفريف ، ا حتتتتتاا يف  ثتتتتات األفةيعتتتتي،
  األقةاف.  دك  ستددام املوجهة أيف الوس ى، أفةيعيا مجهورية

 متتتتت  اجملدتتتتتس أكتتتتتد ،2015 األيفل/أكتتتتتتو ة  رتتتتتةي  20 يفيف 
 يفالكيتتا ت األفتتةاا نائمتتة  وستتيع مدتتى ملمتتت رائستتي،  يتتال يف جديتتد،

 ال وتتتف، أممتتتال انتتتد ع متتت  املستتتؤيفلني إبضتتتافة الدجوتتتة يفضتتت تها التتتيت
 قائدتتة حتتت ن تل مت  يفنتع كيتال أيف لفتتةا التدمم نتدم مت  كتل يفخباصتة

 موتتتتتت ابلويا تتتتتة أيف حلستتتتتا ت ممتتتتتل أيف الدجوتتتتتة، فةضتتتتتتها التتتتتيت اجلتتتتتلاءات
 .(118)موت  توجيت أيف

__________ 

(118) S/PRST/2015/17، السااسة. الفعةة  
  16 اجلديفل
 2015-2014 للفرتة الوسطى، أفريقيا جبمهورية يتعلق فيما 41 ابملادة عمال املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

 لدتدا   ئةاملورِّ  العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام
 العةارات املتد ة خالل ذ ه الفرتة )الفعةة(

2134 (2014) S/PRST/2014/28 2196 (2015) 2217 (2015) 
 ( 40 ديد لفرتة حمديفاة ) 54، الفعةة (2013) 2127 حظة  وريد األسدحة      

 (40) استثواء
 (1) حمديفاة لفرتة  ديد 

 )ز(( - )أ( 1) استثواء
 (42) استثواء

 (9 يف 7 ديد لفرتة حمديفاة )  (35-33) استثواء 32، الفعةة (2014) 2134 جتميد األصول
 (10)أ( يف  -)أ(  8استثواء )

 

 (4 ديد لفرتة حمديفاة ) (8)  ديد (31 يف 30) استثواء 30، الفعةة (2014) 2134 حظة السفة أيف فةت نيوا مديت
 )أ(( -)أ(  5 يف 4استثواء )

 

  
 اليمن

خالل الفرتة نيد ا ست ةات، اخت  اجملدتس فيمتا يت دتق ابلتيم   
الكيا ت  ثالثة نةارات  فةت  دا   جلائية مدى اجلهات م  األفةاا أيف

. يفيعتتتدم (2014) 2140التتتيت حتتتداهتا الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 
حملتتة مامتة متت  التغيت ات التتيت أاخدتت مدتتى التتدا   ختتالل  17اجلتديفل 

 الفرتة نيد ا ست ةات.
، نةر اجملدس أل احلالة يف اليم  2014ش اط/فرباية  26يفيف  

مبوجتتب الفصتتل   رتتكل هتديتتدا لدستتالم يفاألمتت  التتديفليني، يفمذ يتصتتةف

، نةر فةت  دا   جتلاءات لدمتةة األيفىل. يففتةت (119)السا ع م  امليثاق
اجملدس جتميد األصول يفحظة السفة لفرتة أيفليتة متدهتا ستوة يفاحتدة مدتى 
اجلهات م  األفةاا يفالكيا ت اليت نتةرت الدجوتة أهنتا  رتارك يف أممتال 

التتتدمم لتدتتتتك   عتتتتدم هتتتتدا الستتتالم أيف األمتتتت  أيف ا ستتتتعةار يف التتتيم  أيف
متتتتتتت  العتتتتتتتةار  18 يف 17األممتتتتتتتال، مدتتتتتتتى الوحتتتتتتتو امل تتتتتتتني يف الفعتتتتتتتة ني 

. يفنتتتتةر اجملدتتتتس أل جتميتتتتد األصتتتتول   يستتتتةي مدتتتتى (2014) 2140
األمتتتتتوال أيف األصتتتتتول املاليتتتتتة أيف املتتتتتوارا ا نتصتتتتتااية التتتتتيت نتتتتتةرت التتتتتديفل 

__________ 

  الدي اجة. م  األخ اتل الفعةاتل ،(2014) 2140 العةار (119)

https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
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يتتتتة أهنتتتتا ضتتتتةيفرية لتغ يتتتتة الوفعتتتتات األساستتتتية يفاملصتتتتاريف األمعتتتتاء امل و
ا ستتتتثوائية التتتيت أ دغتهتتتا هبتتتا الدجوتتتة يفيفافعتتتت مديهتتتا، يفكتتت لك الوفعتتتات 

مااري  يفاملصتتتتاريف التتتتيت  عتتتتةر أهنتتتتا خاضتتتت ة لتتتتةذ  أيف حكتتتتم نعتتتتائي أيف
حتكيمي. يفنةر اجملدس أيعا أل فةت جتميتد األصتول يو غتي أ  ميوتع  أيف

ت، رذوتا   ائفتة مت  الظتةيفف، مت  افتع م دت  شدصا أيف كيا  حمتداا امست
مستتتحق مبوجتتب معتتد أُ تتةم ن تتل ماراأ استتم ذلتتك الرتتد  أيف الكيتتال 
يف نائمة اجللاءات. يففيما يت دق حبظة السفة، نةر اجملدس أنت ل  يستةي 
موتتتتدما  عتتتتةر الدجوتتتتة أل ذتتتت ا الستتتتفة  تتتتربره العتتتتةيفرة اإلنستتتتانية، أيف أنتتتتت 

أنت ي لز أذداف الستالم يفاملصتاحلة  ضةيفري لتوفي  مجةاءات نعائية، أيف
الوقوية يف اليم ، أيف حيث  عةر الديفلة أل ذ ا التدخول أيف ال  تور  زم 
لت ليل السالم يفا ستعةار يف اليم . يفمبوجب العةار نفستت، أنرتا اجملدتس 

  .(120)جلوة لةصد  وفي  التدا  ، يففةيعا م  اخلرباء ملسامدة الدجوة
 جتميتتتتد  تتتتدا   اجملدتتتتس متتتتدا ،2015 شتتتت اط/فرباية 24 يفيف 
 متتتت  يفأكتتتتد ،2016 شتتتت اط/فرباية 26 حتتتتز الستتتتفة يفحظتتتتة األصتتتتول
 متت  يفا ستتتثواءات لدجتتلاءات اخلاضتت ة اجلهتتات حتديتتد م تتاي  جديتتد
 العتتةار متت  16 مىل 11 الفعتتةات يف مديهتتا املوصتتوص اجلتتلاءات  تتدا  

 م عتتتاء مدتتتى ملمتتتت جديتتتد متتت  اجملدتتتس يفأكتتتد .(121)(2014) 2140
__________ 

 امل دومتات م  املليد مدى يفلالقالع .21 يف 19 الفعةاتل نفست، املةجع (120)
  التاسع. اجللء انظة اخلرباء، يففةيق الدجوة م 

  .3 يف 2 الفعةاتل ،(2015) 2204 العةار (121)

 متدى  ستت ةات يفاستت داَاه املستتمة ا ستت ةات نيتد اليم  يف احلالة
   ديدها أيف التدا     ليل ذلك يف مبا العةار، يف الواراة التدا   مالءمة

 مت  يعتع متا ضتوء يف احلاجتة مليتت  تدمو حست ما رف هتا، أيف   ديعها أيف
 .(122)  ورات

 مدتتتتى حظتتتتةا اجملدتتتتس فتتتتةت ،2015 نيستتتتال/أ ةيل 14 يفيف 
 مت  يفاثوتني صتاخم، حل م تد مدتي السا ق، الةئيس مدى األسدحة  وريد
 فعتتال احلتتوثي، اخلتتالق يفم تتد احلكتتيم اتتىي حل م تتد اتتا املتمتتةاي  نتتااة
 املدرجتتة يفاجلهتتات الدجوتتة حتتداهتا يفالكيتتا ت األفتتةاا متت  جهتتات متت 
 الرتتحوات مجيتتع  تفتتتي  األمعتتاء لدتتديفل يفأذل ،(123)العتتةار مةفتتق يف

 املموومتة األصتواف مجيتع مت  يفالتتدد  يفمصتاارهتا اليم  مىل املتجهة
 أل اجملدتتتتتتس يفأكتتتتتتد .(124)األستتتتتتدحة مدتتتتتتى املفتتتتتتةيفت احلظتتتتتتة مبوجتتتتتتب

 اإلنستتتتانية املستتتامدة  عتتتدمي يفمةندتتتة األستتتتدحة  وريتتتد حظتتتة انتهاكتتتات
 ا ستتعةار أيف األمت  أيف الستالم هتتدا أممتا  امت ارذا ميك   وزي ها أيف
 .(125)العائمة يف لإلاراأ أساسا يف ركل اليم ، يف

__________ 

  .10 الفعةة نفست، املةجع (122)
  .14 الفعةة ،(2015) 2216 العةار (123)
   .16 يف 15 الفعةاتل نفست، املةجع (124)
  .19 الفعةة نفست، املةجع (125)

 
 17 اجلديفل
 2015-2014 للفرتة ابليمن، يتعلق فيما 41 ابملادة عمال املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

 لدتدا   ئةاملورِّ  العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام
 العةارات املتد ة خالل ذ ه الفرتة )الفعةة(

2140 (2014) 2204 (2015) 2216 (2015) 
    16 مىل 14 الفعةات ،(2015) 2216 حظة  وريد األسدحة     

 (2) حمديفاة لفرتة  ديد (14 يف )أ( - )أ( 12) استثواء 13 يف 11 الفعةاتل ،(2014) 2140 جتميد األصول
 (2) استثواء

 (4)  ديد

 (2) حمديفاة لفرتة  ديد )ا(( - )أ( 16 يف 15) استثواء 15 الفعةة ،(2014) 2140 حظة السفة أيف فةت نيوا مديت
 (2) استثواء

 (4)  ديد

  
 السودان جنوب 
 نتتتةارات ثالثتتتة اجملدتتتس اختتتت  ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
 يفيعتتتتتدم الستتتتتواال. جوتتتتتوب مدتتتتتى املفةيفضتتتتتة اجلتتتتتلاءات  تتتتتدا    رتتتتتال

 ختالل التدا   مدى أاخدت اليت التغي ات م  مامة حملة 18 اجلديفل
 ا ست ةات. نيد الفرتة

 مبوجتتب متصتتةفا اجملدتتس، فتتةت ،2015 آذار/متتارس 3 يفيف 
  تتتتتدا   ،(2015) 2206 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب امليثتتتتتاق، متتتتت  41 املتتتتااة
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 اجلهات مدى مةة أليفل األصول، يفجتميد السفة حظة يفذي اجللاءات،
 العتتةار  تت لك ممتتال املورتتاة الدجوتتة ميوتهتتا التتيت يفالكيتتا ت األفتتةاا متت 

 األمتتت  أيف الستتتالم هتتتتدا سياستتتات أيف أممتتتال متتت  مستتتؤيفلة   ابمت ارذتتتا
 نامت ابمت ارذا أيف فيها، مراركة   أيف السواال جووب يف ا ستعةار أيف

  تتتتتدا    وفيتتتتت  لةصتتتتتد جلوتتتتتة منرتتتتتاء مىل يفابإلضتتتتتافة .(126)فيهتتتتتا أبايفار
 اخلتتتترباء متتتت  فةيتتتتق منرتتتتاء ال تتتتام األمتتتتني مىل اجملدتتتتس قدتتتتب اجلتتتتلاءات،
 متت  اجملدتتس يفأمتتةب .(127) و يتهتتا ا ضتت الع مدتتى الدجوتتة ملستتامدة
 يف لدحالتتتتة لدتصتتتتدي مواستتتت ة  كتتتتول نتتتتد جتتتتلاءات أي فتتتتةت امتلامتتتتت
 ك تتتار يفحتديتتتد األستتتدحة  وريتتتد مدتتتى حظتتتة فتتتةت  رتتتمل يفنتتتد ال دتتتد،

 األمتت  أيف الستتالم هتتتدا التتيت السياستتات أيف اإلجتتةاءات متت  املستتؤيفلني
  .(128)لدجلاءات خاض ة كجهات السواال جووب يف ا ستعةار أيف

__________ 

   .12 يف 9 يف 6 الفعةات ،(2015) 2206 العةار (126)
 امل دومتات م  املليد مدى يفلالقالع .18 يف 16 الفعةاتل نفست، املةجع (127)

  التاسع. اجللء انظة اخلرباء، يففةيق الدجوة م 
  .21 الفعةة ،(2015) 2206 العةار (128)

 ،2015 األيفل/ايستتتتمرب يفكتتتتانول األيفل/أكتتتتتو ة  رتتتتةي  يفيف 
 التت ي ال دائيتتة األممتتال يفنتتف   فتتاق أتييتتده جديتتد متت  اجملدتتس أكتتد
 حبتتتل املت دتتتق ا  فتتتاق يفأنتتتة ،2014 الثام/يوتتتاية كتتتانول 23 يف يفنتتتع
 مت  يفأمتةب الولاعو مهناء مىل الةامي السواال جووب مجهورية يف الولاع

 اختتتتت يفا التتتت ي  أيفلئتتتتك ضتتتتد املواستتتت ة التتتتتدا   مجيتتتتع يف الوظتتتتة امتلامتتتتت
 الستتتتواال، جوتتتتوب يف يفاألمتتتت  يفا ستتتتتعةار الستتتتالم  عتتتتوت مجتتتتةاءات

 اجملدتتس يفشتتدا ا  فانتتات.  دتتك  وفيتت  ايفل حتتتول التتيت  دتتك فيهتتا مبتتا
 اهلجمتات شت  م  املسؤيفلة الكيا ت أيف األفةاا م  اجلهات أل مدى
 مبدتدتتتف التتتديفيل األمتتتي الوجتتتوا مدتتتى أيف املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتات مدتتتى

 املستتتتتتامدة متتتتتتوظفي أيف الستتتتتتالم حلفتتتتتتظ أختتتتتتةى ممديتتتتتتات أيف أشتتتتتتكالت
 نتتتد، اهلجمتتتات  دتتتك يف املرتتتاركة أيف العتتتال ة اجلهتتتات أيف اإلنستتتانية،

 يف ابلتفصتيل امل يوتة لدجتلاءات اخلاضت ة اجلهات حتديد م اي   ستويف
 .(129)(2015) 2206 العةار

__________ 

 ،(2015) 2252 يف و22 يف 1 الفعتتتتتةاتل ،(2015) 2241 العتتتتتةارال (129)
   .20 يف 1 الفعةاتل

 
 18 اجلديفل
 2015-2014 للفرتة السودان، جبنوب يتعلق فيما 41 ابملادة عمال املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

ئال العةارال اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام  لدتدا   املورِّ
 العةارات املتد ة خالل ذ ه الفرتة )الفعةة(

2140 (2014) 2204 (2015) 2216 (2015) 
   (15 يف )أ(، - )أ( 13) استثواء 14 يف 12 الفعةاتل ،(2015) 2206 األصول جتميد     

   )أ(( - )أ( 11 يف 9) استثواء 9 الفعةة ،(2015) 2206 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
  
 41املناقشات ذات الصلة ابملادة  -ابء 

 اجملدتتس يف اارت التتيت املوانرتتات الفةمتتي العستتم ذتت ا يتوتتايفل 
 متت  41 ابملتتااة ممتتال التتتدا   متت  يفغ ذتتا اجلتتلاءات استتتددام  رتتال
 املت دعتتتتة يفاملستتتتائل املواضتتتتي ية املستتتتائل يغ يتتتتال موتتتتوانني حتتتتتت امليثتتتتاق
 املواضتتي ية، املستتائل مقتتار ففتتي التتتوايل. مدتتى م يوتتة، يفموتتاقق   دتتدال
 اجلوسي ال وف آفة ملكافحة كوسيدة اجللاءات استددام اجملدس  ن 

 ا فتاق مىل التفايفت قةيق م  يفالتوصل (،7 )احلالة الولاع حا ت يف
 (،8 )احلالتتتة الوتتتويفي اإلستتتالمية ميتتتةال مجهوريتتتة  تتتة م   رتتتال شتتتامل
 الستالم صتول جمتال يف ال امتة السياستة أايفات مت  كتاااة أمم يف صفة
 ال وتتوا  رتتال جتتةت التتيت املوانرتتات يفيف (.9 )احلالتتة التتديفليني يفاألمتت 
 كتتتتتاااة اجلتتتتتلاءات استتتتتتددام اجملدتتتتتس  وتتتتتايفل   يوهتتتتتا،   دتتتتتدال اخلاصتتتتتة
 يف يفنظتتتة (،10 )احلالتتتة لي يتتتا يف احلالتتتة استتتتعةار زملمتتتة مىل لدتصتتتدي

 يف العامتتتدة،  وظتتتيم مدتتتى املفةيفضتتتة اجلتتتلاءات يفخاصتتتة اجلتتتلاءات، ايفر
  (.11 )احلالة األفةيعية يفالعارة الساحل مو عة سياق
 

 املواضيعياملناقشات ذات الطابع  
 7 احلالة 
 واألمن والسالم املرأة 
 يف 2014 نيسال/أ ةيل 25 يف امل عواة 7160 اجلدسة يف 

 موانرتتة اجملدتتس أجتتةى ،“يفاألمتت  يفالستتالم املتتةأة” امل وتتول ال وتتد مقتتار
 يف يفنظتتتة الوتتتلاع، حتتتا ت يف اجلوستتتي ال وتتتف مستتتالة لتوتتتايفل مفتوحتتتة
 يفأمةب .(130)ابلولامات املتصل اجلوسي ال وف م  ال ام األمني  عةية

__________ 

(130) S/2014/181.  

https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2014/181
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 ابلوتتتتلاع املتتتتة  ط اجلوستتتتي ال وتتتتف موتتتتع إلاراأ أتييتتتتده متتتت  شتتتتيدي ممثتتتتل
   دتتتتدال اخلاصتتتتة الصتتتتدة ذات العتتتتةارات يف موهجتتتتي  رتتتتكل يفمتا  تتتتتت
 الستالم. حفتظ يف  ثتات اخلاصتة السياسية ال  ثات يف ايت يفيف   يوها

 جتتتلاءات  ةصتتتد التتتيت اهليئتتتات أممتتتال يف ماراجتتتت مدتتتى أيعتتتا يفشتتتجع
 أل مدتتتتتتتى أستتتتتتترتاليا ممثتتتتتتتل يفشتتتتتتتدا .(131)الصتتتتتتتدة ذات األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس

 ال وتتتتتتف جمتتتتتال يف  ؤايتتتتتت يفاضتتتتتحا ايفرا األذتتتتتداف احملتتتتتداة لدجتتتتتلاءات
 يفحتديتتدذم اجلوتتاة متت  الكرتتف يف يتمثتتل ابلولامتتات، املتصتتل اجلوستتي
 .(132)لآلخةي  نوي رااع يفمةاا

 األيفل/  رتتتتتتتتتتتتتتتةي  28 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة 7289 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة يفيف 
 يفالفتيتتتتتتات الوستتتتتتاء مدتتتتتتى موانرتتتتتتتت يف اجملدتتتتتتس ركتتتتتتل ،2014 أكتتتتتتتو ة

 املتتتتةأة متتتت  ال تتتتام األمتتتتني  عةيتتتتة مديتتتتت م ةيفضتتتتا كتتتتال يفنتتتتد املرتتتتةاات،
 الوساء ضد ال وف اختاذ مل ليتوانيا ممثدة يفنالت .(133)يفاألم  يفالسالم
 لتحديتتتد كم يتتار اجلوستتتي، ال وتتف ذلتتتك يف مبتتا املرتتتةاات، يفالفتيتتات
 ذتتتت ه مثتتتتل مدتتتتى ال عتتتتاب متتتت  اإلفتتتتالت مواجهتتتتة سييس تتتتة اجلتتتتلاءات،

 ال وتتف يف يوظتتة اجملدتتس  كتتول املكستتيك ممثدتتة يفرح تتت .(134)اجلتتةائم
 اجلتتتلاءات    يتتتق لتحديتتتد م يتتتارا ابمت تتتاره أيفستتتع ن تتتاق مدتتتى اجلوستتتي
  ختت  أل يف أمدهتتا متت  يفأمة تتت الوتتلاع، حتتا ت يف األذتتداف احملتتداة

 يف الستالم حفتظ يفممديتات اجلتلاءات  رتال ا سترتا يجي ا ست ةات
 امل تتتي األممتتتال جتتتديفل يفأيفلتتتوايت التلامتتتات احلستتت ال يف 2015 متتام

 مىل صتتتو ت األيفريف  ا حتتتتاا ممثتتتل يفضتتتم .(135)يفاألمتتت  يفالستتتالم ابملتتتةأة
 استتتتتددام  تتتتلاياة  ةحي تتتتت متتتت  فتتتتامةب الستتتتا عني املتكدمتتتتني أصتتتتوات
 التيت اجللاءات نُظم يف اجلوسي يفال وف اإلنسال حبعوق املت دعة امل اي 

 ضتتتتد اجلتتتتةائم أفظتتتتع أل مىل اهلوتتتتد ممثتتتتل يفأشتتتتار .(136)اجملدتتتتس يفةضتتتتها
 متام  يف يفذتي نتوانني ألي  تثتل   نظاميتة غت  نوات  ة ك ها الوساء
 مدتى مل العتول مىل يفخدت  احلكومتات. م   كث  أكثة اجللاءات م 

 مت  املستؤيفلية  تحمتل التيت العتوات ذت ه مدتى اذتمامت يةكل أل اجملدس
  .(137)املةأة ضد املة ك ة اجلةائم م  األكرب العسم

__________ 

(131) S/PV.7160، 12 الصفحة.  
  .14 صفحةال نفست، املةجع (132)
(133) S/2014/693.  
(134) S/PV.7289، 27 الصفحة.  
  .47 الصفحة نفست، املةجع (135)
  .51 الصفحة نفست، املةجع (136)
  .88 الصفحة نفست، املةجع (137)

 ،2015 نيستتال/أ ةيل 15 يف امل عتتواة 7428 اجلدستتة يفيف 
 املتصتتتتتل اجلوستتتتتي ل وتتتتتفا متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عةيتتتتتة يف اجملدتتتتتس نظتتتتتة

 اجلتتةائم مت  املستتاءلة ضتمال أل ليتوانيتتا ممثدتة يفذكتتةت .(138)ابلولامتات
 مفتتاح ذتو يفاجلوستانية اجلوستية اجلتةائم يفم  ابلولامات املتصدة اجلوسية
 يف “يفموهجيتة حلمتا أكثة” يكول أل اجملدس مدى مل يفنالت الوناية.
 يستتتتتتتددم أل يفيو غتتتتتتي ابلولامتتتتتتات، املتصتتتتتتل اجلوستتتتتتي لد وتتتتتتف ماانتتتتتتتت

 م تاي  حتديتد يف اجلوستام ال وف ماماأ مل مث الغةت، هل ا اجللاءات
 التعتتدم متت  املليتتد محتتةاز يو غتتي التتيت اجملتتا ت أحتتد ذتتو اجلتتلاءات نظتتم
 الوستتائل مجيتتع استتتددام مدتتى اجملدتتس أيةلوتتدا ممثتتل يفشتتجع .(139)فيهتتا

 ختالل م  ذلك يف مبا اجلةائم، مة ك  مدى العوء لتسديط لت املتاحة
 جلتتتال لترتتتكيل يف ايت يفمصتتتدار الديفليتتتة اجلوائيتتتة احملكمتتتة مىل اإلحالتتتة
 لدجتتتتتلاءات استتتتتتددامت يف قموحتتتتتا أكثتتتتتة يكتتتتتول أل  تتتتتد يف  حتعيتتتتتق،
 يت تني التديفيل اجملتمتع أل ليدتورتتاي  ممثتل يفأكتد .(140)اهلدف احملداة
 استتتددام يفأل اجلوستتي، ال وتتف ملكافحتتة نصتتوى أيفلويتتة يتتويل أل مديتتت

 حمتتتتداة جتتتلاءات لفتتتتةت كم يتتتار ابلولامتتتتات املتصتتتل اجلوستتتتي ال وتتتف
 ال وتتتتف أل أملانيتتتتا ممثتتتتل يف حتتتتظ .(141)ذامتتتتة خ تتتتوة يرتتتتكل اهلتتتتدف
 اجلمامتتات أيديولوجيتتة يف كتتام  استترتا يجي ك وصتتة يُفظتتف اجلوستتي
 يفلترتتتةيد يفمخعتتتامهم، احملديتتتني الستتتكال لرتذيتتتب يفاستتتُتددم املت ةفتتتة،
  وسع مل يفنال جدا. معا دني يفجتويد نسةا فيهم املةغوب غ  السكال

 اجلتتتلاءات فتتتةت متتت  فعتتتال العويتتتة يفالرتتتةقية ال ستتتكةية ا ستتتتجاابت
 مدتتتتى ابل متتتتل  عتتتترتل أل يفيو غتتتتي احلتتتتل، متتتت  جتتتتلءا  كتتتتول أل الف التتتتة
 حعتتوق يفمحايتتة التستتامح   ليتتل ةتتب حيتتث الرتت  ية، العامتتدة مستتتوى
 ذتتو اجلوستتي ال وتتف مكافحتتة مل الستتواال ممثتتل يفنتتال .(142)اإلنستتال
 ال عتتتتتتتتوابت” رفتتتتتتتتع مىل يفامتتتتتتتتا التستتتتتتتتييس، هبتتتتتتتتا يعتتتتتتتتة ن يدتتتتتتتتة نعتتتتتتتتية

 الوقوية. اجلهوا ي  ل مما املواقق،   ض مدى فةضت اليت “األحااية
 ستيما يف  امل دومات، مصاار يف الكامدة الدنة حتة ي أاية مدى يفأكد
  .(143)اجملدس مدى   ةت اليت التعارية يف  عميوها ن ل
 

__________ 

(138) S/2015/203.  
(139) S/PV.7428، 22 يف 21 الصفحتال.  
  .79 الصفحة نفست، املةجع (140)
  .45 الصفحة نفست، املةجع (141)
  .47 الصفحة نفست، املةجع (142)
  .67 الصفحة نفست، املةجع (143)

https://undocs.org/ar/S/PV.7160
https://undocs.org/ar/S/2014/693
https://undocs.org/ar/S/PV.7289
https://undocs.org/ar/S/2015/203
https://undocs.org/ar/S/PV.7428
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 8 احلالة 
 االنتشار عدم 
 ،2014 حليةال/يونيتتتتت 25 يف امل عتتتتواة 7211 اجلدستتتة يف 
 املورتتتاة األمتتت  جمدتتتس جلوتتتة رئتتتيس نتتتدمها محاقتتتة مىل اجملدتتتس استتتتمع
 يفمجهوريتتة ا نترتتار   تتدم يت دتتق فيمتتا (2006) 1737 ابلعتتةار ممتتال
 أل مىل أستتتتتتتترتاليا يفممثتتتتتتتتل الدجوتتتتتتتتة رئتتتتتتتتيس يفأشتتتتتتتتار اإلستتتتتتتتالمية. ميتتتتتتتتةال

 التدائمني اخلمستة يفاألمعتاء اإلستالمية ميتةال مجهوريتة  تني املفايفضات
 التتتترب م   رتتتتال شتتتتامل ا فتتتتاق مىل التوصتتتتل  رتتتتال يفأملانيتتتتا اجملدتتتتس يف

 ذتو يفحتده اجملدتس أل مدتى يفشتداا حامستة، مةحدة  دغت لد دد الوويفي
 يفأكتتتتد .(144)فةضتتتتها التتتتيت اجلتتتتلاءات  تتتتدا   ي تتتتدل أل يستتتتت يع التتتت ي

 مجهوريتة مدتى اجملدتس فةضتها التيت اجلتلاءات  دا   أل جمداا متكدمول
 استتتتتتتتتتتمةار متتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتةغم مدتتتتتتتتتتى نائمتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتلال   اإلستتتتتتتتتتالمية ميتتتتتتتتتتةال

 أل الدجوتتتتة مدتتتتى مل املتحتتتتدة التتتتو ايت ممثتتتتل يفنتتتتال .(145)املفايفضتتتات
 املتحتتتتتدة األمتتتتتم جتتتتتلاءات منفتتتتتاذ لتحستتتتتني خ تتتتتوات ابستتتتتتمةار  تدتتتتت 

  .(146)لالنتهاكات  ف الية يفالتصدي
 اجلتتتتتلاءات  وفيتتتتت  يو غتتتتتي أنتتتتتت املتحتتتتتدة املمدكتتتتتة ممثتتتتتل يفذكتتتتتة 
 الواشتئة ا نتصتااية العتغوط أل يفأضتاف ،“صتارم  ركل” يفمنفاذذا

 نتال  رتاا ممثتل أل  يتد .(147)الد دوماستية اجلهوا  دمم اجللاءات م 
 يفانترتح الوانتع، أرت مدى احلالة   كس لكي اجللاءات   وية يدلم منت

 .(148)“املفايفضتتتتات قايفلتتتتة مىل اإليتتتتةانيني جلدتتتتب” اجلتتتتلاءات ختفيتتتتف
 املت دعتتة العتتةارات  وفتت  أل األقتتةاف مجيتتع مدتتى أل الصتتني ممثتتل يفذكتتة

 يفانتتتتتة حبتتتتتلم” اإلستتتتتالمية ميتتتتتةال مجهوريتتتتتة مدتتتتتى املفةيفضتتتتتة ابجلتتتتتلاءات
  .(149)“ذاهتا حد يف غاية ليست” اجللاءات أل غ  ،“يفلول

يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، معتتتد اجملدتتتس أر تتتع جدستتتات  
أختتتتتتتةى  رتتتتتتتال مجهوريتتتتتتتة ميتتتتتتتةال اإلستتتتتتتالمية يفمتتتتتتتدم ا نترتتتتتتتار، حيتتتتتتتث 

أمعتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتس مدتتتتتتتى حالتتتتتتتة املفايفضتتتتتتتات يفأمتتتتتتتاا كتتتتتتتل متتتتتتتوهم  أُقدتتتتتتتع
 .(150)مونفت أتكيد

__________ 

(144) S/PV.7211، 2 الصفحة.  
 )ليتوانيتتتتا 7 يفالصتتتتفحة املتحتتتتدة(و )املمدكتتتتة 3 الصتتتتفحة نفستتتتت، املةجتتتتع (145)

  كوراي(. )مجهورية 8 يفالصفحة املتحدة(و يفالو ايت
  .8 الصفحة نفست، املةجع (146)
  .3 الصفحة نفست، املةجع (147)
  .10 الصفحة نفست، املةجع (148)
  .4 الصفحة نفست، املةجع (149)
  .S/PV.7469 يف ،S/PV.7412 يف ،S/PV.7350 يف ،S/PV.7265 انظة (150)

، اختت  2015 وز/يوليتت  20امل عواة يف  7488يفيف اجلدسة  
التت ي أيتتد فيتتت خ تتة ال متتل  (2015) 2231اجملدتتس ابإلمجتتاع العتتةار 

كتل مت  ا حتتاا   2015 وز/يوليت  14الرامدة املررتكة، اليت أ ةمها يف 
 يففةنستتتتا يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة يفالتتتتو ايت املتحتتتتدة الةيفستتتتي يفأملانيتتتتا يفالصتتتتني

 .(151)يفاملمثتتتتتتل الستتتتتتامي لالحتتتتتتتاا األيفريف  يفمجهوريتتتتتتة ميتتتتتتةال اإلستتتتتتالمية
 ال متتتتتل خب تتتتة اجملدتتتتتس أمعتتتتاء متتتتت  ال ديتتتتد رحتتتتتب التصتتتتويت، يف  تتتتد

 اجملدتس أل مىل املتحتدة الو ايت ممثدة يفأشارت .(152)املررتكة الرامدة
 نظتتتتتم أشتتتتتد متتتتت  يفاحتتتتتدا  ” التوفيتتتتت  موضتتتتتع ،2006 متتتتتام يف يفضتتتتتع،

 ميتتتتةال مجهوريتتتتة   تتتت هلا التتتتيت اجلهتتتتوا مدتتتتى راا ،“اترخيتتتتت يف اجلتتتتلاءات
 األمتتم مل يفنالتتت الوويفيتتة. لاستتدحة  تتة م    تتوية هبتتدف اإلستتالمية
 يف اجلتتتتلاءات شتتتتدات ال دتتتتد، ذتتتت ا امتثتتتتال متتتتدم مىل ابلوظتتتتة املتحتتتدة،
 اجلتتتتتلاءات لوظتتتتتام كتتتتتال يفنتتتتتد ،2010 يف 2008 يف 2007 األمتتتتتوام

 الرتتتتتتتتتتتامدة ال متتتتتتتتتتتل خ تتتتتتتتتتتة مىل التوصتتتتتتتتتتتل يف “األايتتتتتتتتتتتة ابلتتتتتتتتتتت  ايفر”
 مت  “املستمة العغط” مل ليتوانيا ممثدة نالت يفابملثل، .(153)املررتكة
 املتحتتدة، األمتتم  فةضتتها التتيت اجلتتلاءات موهتتا  وستتائل التتديفيل، اجملتمتتع
 املفايفضتتات قايفلتتة مىل ابألقتتةاف  تتدفع التتيت الظتتةيفف يهيتت  أل ميكتت 
  .(154) وفيعية ريفح يفيف نية حبس 

  رتتمل املرتترتكة لرتتامدةا ال متتل خ تتة مل فةنستتا ممثتتل يفنتتال 
 نويتتتة يفرنا تتتة الوتتتويفي اإلستتتالمية ميتتتةال مجهوريتتتة  تتتة م   رتتتال حتتتديفاا
 مجيتتتتع أل متتتت  املتحتتتتدة التتتتو ايت ممثدتتتتة يفحتتتت رت .(155)حتعتتتتق يفنظتتتتام

 رااه حتت ية يفذتو ،(156)“ ف يدهتا ممتااة” ميكت  مدعتت اليت اجللاءات
  .(157)آخةيفل متكدمول
 أمعاء  دخالت مدى اإلسالمية ميةال مجهورية ممثل يفمعب 
 ال متتتتتتل يفخ تتتتتتة (2015) 2231 العتتتتتتةار أل مدتتتتتتى فرتتتتتتدا اجملدتتتتتتس،
  ستت ب  دتتده مدتتى فةضتت هلتتا متتربر   جتلاءات أهنيتتا الرتتامدة املرترتكة
  ة كتتتتل  كتتتت  مل جتتتتلاءات يفذتتتتي حعونتتتتت، ملمارستتتتة ي تتتت هلا التتتتيت اجلهتتتتوا

__________ 

 .S/2015/544 انظة (151)
(152) S/PV.7488، املتحتتتتدة(و )املمدكتتتتة 8 يفالصتتتتفحة )فةنستتتتا(و 6 الصتتتتفحة 

 ال وليفاريتتتة(و فوتتتليفيال )مجهوريتتتة 11 يفالصتتتفحة )مستتت انيا(و 9 يفالصتتتفحة
 ) راا(. 14 يفالصفحة )ليتوانيا(و 13 يفالصفحة

 املتحدة(. )الو ايت 3 يف 2 الصفحتال نفست، املةجع (153)
  )ليتوانيا(. 13 الصفحة نفست، املةجع (154)
  .7 الصفحة نفست، املةجع (155)
  .4 الصفحة نفست، املةجع (156)
  )ليتوانيا(. 13 يفالصفحة )فةنسا(و  6 الصفحة نفست، املةجع (157)
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 يفأكتد “.هلا أساس   يف عو ت  كهوات حمض مدى م  شيء” مدى
 كتتال” اإليتةام الترب م  أل مدتى اإلقتتالق مدتى اليتل أي يُعتدم مل أنتت
 أبل ابستتمةار أ دغتت ال ريتة لد انتة الديفليتة الوكالتة يفأل ،“سدمي غ 
  .(158)التلاما ت م  التلام  كل  اما أيفىف ال دد

 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتانول 15 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة 7583 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة يفيف 
 يف املرتترتكة الرتتامدة ال متتل خ تتة ستتةايل  تتدء معتتب 2015 ايستتمرب

 ممالميتة محاقة مىل اجملدس استمع ،2015 األيفل/أكتو ة  رةي  18
 يف  تتتد .(2006) 1737 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة الدجوتتة رئتتيس نتتدمها

 ال متل خ تة نفتاذ   تدء متكدمتني متدة رحب اإلحاقة، مىل ا ستماع
 .(159)الكامتتتتل  وفيتتتت ذا صتتتتوب األيفىل يفابخل تتتتوات املرتتتترتكة الرتتتتامدة
 مةاج تتتتتتة ممديتتتتتتة  تتتتتتدأت األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل مل نيوزيدوتتتتتتدا ممثتتتتتتل يفنتتتتتتال

  غيتتتتتتتتتة ا  فتتتتتتتتتاق أحكتتتتتتتتتام متتتتتتتتتع  تماشتتتتتتتتتى لكتتتتتتتتتي احملديتتتتتتتتتة ألحكامهتتتتتتتتتا
  رتكل هبتا ال متل ل تواة  ة ي ات” يفممداا “اجللاءات  ةفع” السماح
 املتكدمتتني متت  ال ديتتد يفكتتةر .(160)ذلتتك األمتتة انتعتتى لتتو ،“مفتتاج 
 التوفي  مىل لدتوصل امل  يفلة اجلهوا أل م  الةغم مدى أنت مدى التاكيد
 مجيتتتع فتتتإل مستتتتمةة،  تتتلال   املرتتترتكة الرتتتامدة ال متتتل خل تتتة الكامتتتل
 التتديفل مجيتتع  وفتت ذا أل يفةتتب املف تتول ستتارية   عتتى اجلتتلاءات  تتدا  

 ستظل أنت م  املتحدة الو ايت ممثدة يفح رت .(161) صةامة األمعاء
 مدتى مفةيفضتة  تدا   املررتكة، الرامدة ال مل خ ة  وفي    د ذواك،

 متت  الستتا ع الفصتتل متت  41 املتتااة مبوجتتب اإلستتالمية ميتتةال مجهوريتتة
 لفتتتتت ستواصتتتل يفشتتتتةكاءذا املتحتتتدة التتتتو ايت أبل يفصتتتةحت امليثتتتاق.
 يتتةا أل أجتتل متت  مديتتت العتتغط يفممارستتة ا نتهاكتتات مىل اجملدتتس انت تتاه

  .(162)املواسب ابلركل
 

__________ 

  .16 الصفحة نفست، املةجع (158)
(159) S/PV.7583 5 )الصتتني(و يفالصتتفحة 4)أنغتتو (و يفالصتتفحة  3، الصتتفحة 

)املمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة(و  8)نيوزيدوتتتتتتدا(و يفالصتتتتتتفحة  7)فةنستتتتتتا(و يفالصتتتتتتفحة 
) رتتتاا يفمجهوريتتتة فوتتتليفيال  11)شتتتيدي يفنيجتتت اي(و يفالصتتتفحة  9يفالصتتتفحة 
  ال وليفارية(.

  .7 الصفحة نفست، املةجع (160)
 ةيفالصتفح )نيوزيدوتدا(و 7 يفالصتفحة )فةنسا(و  5 الصفحة نفست، املةجع (161)

 13 يفالصتتتتتتتتتتفحة )متتتتتتتتتتاليلاي(و 10 يفالصتتتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتتتدة(و )املمدكتتتتتتتتتتة 8
  املتحدة(. )الو ايت 14 يفالصفحة )ليتوانيا(و

  .15 الصفحة نفست، املةجع (162)

 9 احلالة 
 ابجلزاءات تتعلق عامة مسائل 
 الثتتتتتتتتتتتتتام/  رتتتتتتتتتتتتتةي  25 يف امل عتتتتتتتتتتتتتواة 7323 اجلدستتتتتتتتتتتتتة يف 
 ،“ابجلتتتلاءات متصتتتدة مامتتتة مستتتائل” اجملدتتتس  وتتتايفل ،2014 نتتتوفمرب
 يفيف .(163)أستترتاليا مممتهتتا مفاذيميتتة متت كةة مديتتت م ةيفضتتا كتتال يفنتتد

 أل ذكتتة السياستتية، لدرتتؤيفل ال تتام األمتتني يفكيتتل نتتدمها التتيت اإلحاقتتة
 امليثتتتاق مىل  ستتتتود أااة”  ثتتتل املتحتتتدة األمتتتم  فةضتتتها التتتيت اجلتتتلاءات

يف صول السالم يفاألم  الديفليني. يفأشار مىل أل اجملدس “ غ  موها يف 
 يفمىل نظامتا مت  نظتم اجلتلاءات، 25أنرا، مدى مة السوني، ما جممومت 

 انترتتار يفملوتتع الولامتتات،  ستتوية جهتتوا لتتدمم استتتددمت اجلتلاءات أل
 التتيت اجلتتلاءات مل يفنتتال اإلرذتتاب. يفملكافحتتة الرتتامل، التتدمار أستتدحة
 ،“متتا حتتد مىل التكدفتتة ف التتة” يفذتتي  ج تتة، املتحتتدة األمتتم  فةضتتها

كمتتتا أل اجملدتتتس أظهتتتة ابستتتتمةار ندر تتتت مدتتتى ا تكتتتار نظمتتتت لدجتتتلاءات 
تحتتتتتول متتتتت  اجلتتتتتلاءات الرتتتتتامدة مىل يف  تتتتديدها، يفكتتتتتال أذتتتتتم  غيتتتتت  ذتتتتتو ال

اجللاءات احملداة اهلدف. يفنال أيعا مل م  العةيفري ال مل مدى زاياة 
، “  ليلية يفليس معا ية”الومي فيما  ني الديفل األمعاء أبل اجللاءات 

  .(164)يفمسامدة الديفل مدى  وفي  اجللاءات
 اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع  كدتتم إلحاقتتات،ا مىل ا ستتتماع يف  تتد 
 أل نيجتتت اي ممثتتتل يفذكتتتة ابجلتتتلاءات. املت دعتتتة املستتتائل خمتدتتتف فوانرتتتوا

 يف ذامتتتتتا ايفرا يف تتتتتؤاي “الصتتتتتةامات ماارة يف مفيتتتتتدة أااة” اجلتتتتتلاءات
 ميثتتتاق يف التتوارا الوحتتو مدتتتى اجلمتتامي، أمووتتا ل ويتتتال ا متثتتال ضتتمال
 يفنتال استتهدافا أكثة أص حت اجللاءات أل مىل يفأشار املتحدة. األمم
 أنتت مبتا ف تا  يكتول لت  “احلا ت مجيع يواسب يفاحد هن ” ا  اع مل

 ممثتتل يفنتتال .(165)حمتتداة حتتا ت مل اجلتتة اجلتتلاءات نظتتم  صتتميم يت تتني
 مجامتتات استتهداف مدتتى العتدرة اجلتتلاءات لتدى مل املتحتتدة التو ايت

 غتتتت  الفامدتتتتة اجلهتتتتات مدتتتتى الرتكيتتتتل يفمدتتتتى ن تتتتل، ذي متتتت  شتتتتا  أنتتتتل
 أل يف حتتتتتظ احلكوميتتتتتة. الفامدتتتتتة اجلهتتتتتات مدتتتتتى يفكتتتتت لك احلكوميتتتتتة،
 مديهتا ي تمتد اجملدتس فتإل صت و ة، أكثتة  وفيت ذا أصت ح لتئ  اجللاءات
 .(166)ال امليتتتتتة لدتهديتتتتتدات التصتتتتتدي يف معتتتتتى يفنتتتتتت أي متتتتت  أكثتتتتتة
 ذامتتتتتتتتتة أااة  رتتتتتتتتتك ل اجلتتتتتتتتتلاءات أل املتحتتتتتتتتتدة املمدكتتتتتتتتتة ممثتتتتتتتتتل يفذكتتتتتتتتتة

 حتعيتتق يف  ستتهم أل شتتاهنا متت  التتيت “اخلارجيتتة السياستتة أايفات” متت 
__________ 

(163) S/2014/793.  
(164) S/PV.7323، 3 يف 2 الصفحتال .  
  .9 يف 8 الصفحتال نفست، املةجع (165)
  .27 الصفحة نفست، املةجع (166)
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 الولامتتات نرتتوب موتتع يف  ستتتددم مهنتتا يفنتتال املتحتتدة. األمتتم أذتتداف
 يفمهنتتتتتتا األستتتتتتدحة، يفانترتتتتتتار يفاإلرذتتتتتاب اإلنستتتتتتال حعتتتتتتوق يفانتهاكتتتتتات
 مىل أفغانستتتتتال متتتت   تتتترتايفح حتتتتا ت يف يفذامتتتتا مةا يتتتتا  غيتتتت ا أحتتتتدثت
 قتتتتتتتتا ع” ذات اجلتتتتتتتتلاءات أل األرجوتتتتتتتتتني ممثتتتتتتتتل يفأكتتتتتتتتد .(167)التتتتتتتتيم 
 يف املورتوا اهلتدف حتعيتق موتد رف هتا يتتم كتي مصتممة ألهنتا “مؤنتت
 اجلتتلاءات أل مىل ليتوانيتتا ممثدتتة يفأشتتارت .(168)احلتتا ت متت  حالتتة كتتل
 مدتتتى امليثتتتاق متتت  41 املتتتااة مبوجتتتب استتتتثوائيا  تتتد  ا ابألحتتتةى  ظتتتل
 يف متتتتتتدا أكتتتتتترب ذتتتتتتو اجلتتتتتتلاءات لتتتتتتوظم احلتتتتتتايل ال تتتتتتدا أل متتتتتت  التتتتتتةغم
 فتو مدتى  رتكل، اب تت اجلتلاءات أل فةنستا ممثل يفذكة .(169)التاريك
 حالتتتة يف كمتتتا ا ستتتتعةار، ممتتتااة يف التتتديفل ملستتتامدة يفستتتيدة متلايتتتد،
 حتد يف غاية ليست” اجللاءات أل يفأضاف الوس ى. أفةيعيا مجهورية

 .(170)سياستي ذتدف مىل التوصل أجل م  أااة ابألحةى  ل ،“ذاهتا
 م  مفيدة يفسيدة  ثل اجللاءات مل كوراي مجهورية ممثدة نالت يفابملثل،
 يفسيدة اجللاءات مل  راا ممثل يفنال .(171)امليثاق أذداف حتعيق أجل
 أيفجتت مت    تام املمارستة أل م  الديفليني، يفاألم  السالم لصول ني مة
 حعتوق يفضتما ت العانونيتة األصتول مةاماة ابحرتام يت دق فيما نصور

  .(172)موها يفالةفع العوائم ممداا ممدية أثواء اإلنسال
 ف التتتتتتتة أااة  ثتتتتتتل اجلتتتتتتلاءات أبل الصتتتتتتتني ممثتتتتتتل أنتتتتتتة يف يومتتتتتتا 
 لدميثتتاق ميتثتتل أل يو غتتي اجملدتتس أل ذكتتة فعتتد متتام،  رتتكل لدمجدتتس

 اجلتلاءات. نعتية مزاء “يفاملستؤيفلية كمتةابحل” يتحدى مونفا يتد  يفأل
 الوستتتتتتاقة مثتتتتتتل ألايفات األيفلويتتتتتتة ميتتتتتتوح أل يو غتتتتتتي اجملدتتتتتتس مل يفنتتتتتتال

 مىل اجلتلاءات منفتاذ يستتود أل يفيو غي يفاملفايفضات، احلميدة يفاملسامي
 اجلتتتتلاءات أل مدتتتتى يفشتتتتدا األختتتتةى. العستتتتةية غتتتت  الوستتتتائل استتتتتوفاا
 سياستتتتتة ملواصتتتتتدة” ال دتتتتتدال أحتتتتتد يستتتتتتددمها أااة  كتتتتتول أ  يو غتتتتتي
 صتتالحيات” متت  أل مدتتى الةيفستتي ا حتتتاا ممثتتل يفشتتدا .(173)“العتتوة
 أذتتتتدافا   اتتتتدا أل اجلتتتتلءات، فتتتتةت ستتتتياق يف ،“يفحتتتتده األمتتتت  جمدتتتتس

 اجلتتتتلاءات مل يفنتتتال امليثتتتتاق. يف امل تتتني الوحتتتتو مدتتتى يفحمتتتتداة، يفاضتتتحة
 يفاألم  السالم هلا يت ةت اليت التهديدات مع متواس ة  كول أل ةب

__________ 

  .12 الصفحة نفست، املةجع (167)
  .16 الصفحة نفست، املةجع (168)
  .9 الصفحة نفست، املةجع (169)
  .14 الصفحة نفست، املةجع (170)
  .21 الصفحة نفست، املةجع (171)
  .17 الصفحة نفست، املةجع (172)
  .19 يف 18 الصفحتال نفست، املةجع (173)

 آلية يفليس أخ  كمالذ مليها يُدجا يفسيدة  كول أل يفيو غي الديفليال،
 .(174)م ني  دد يف السكال رفاه مدى  ؤثة اجلمامي لد عاب

 حمتتتداة جتتتلاءات مىل اجلتتتلاءات   تتتور مىل ريفانتتتدا ممثتتتل يفأشتتتار 
 أفعتل فتو مدتى ختتدم األذداف احملداة اجللاءات مل يفنال األذداف،
 اجملدتس إبمكتال مل أيعتا يفنتال يفالونايتة. اب نتصتاف املت دعة أغةاضها

  رتتتتال موتظمتتتتة محاقتتتة جدستتتتات أيف جدستتتتات معتتتد متتتت  يستتتتفيد أل
 نيام يف األمل م  األرال ممثل يفأمةب .(175)لدجلاءات ال امة املسائل
  .(176)اجللاءات يفجلال سد ا   املتاثةة الديفل  ني أيفثق   ايفل

 ممثدتتتتة يفذكتتتتةت التوفيتتتت . مستتتالة مىل أيعتتتتا املتكدمتتتتول يفأشتتتار 
 اإلج تتتتتتار موهتتتتتتا العصتتتتتتد كتتتتتتال ستتتتتتواء” اجلتتتتتتلاءات  تتتتتتدا   أل ليتوانيتتتتتتا

 م  م  موها األساسي الغةت حتعق أل ميك    “الةاع أيف التعييد أيف
 ممثتتتتتل يف حتتتتتظ .(177)ستتتتتديم  رتتتتتكل يف وفيتتتتت ذا ذتتتتتدفها حتديتتتتتد ختتتتتالل
   تتتديل مبعارنتهتتتا نستتت يا التكدفتتتة متتتودفض خيتتتار اجلتتتلاءات أل نيجتتت اي
 حالتتة يف  تعتتوت ف اليتهتتا أل م  الستتالم، حفتتظ ممديتتات نرتتة مثتتل
 أايتتتتة مدتتتتى شتتتتدايفا آختتتتةيفل متكدمتتتتول يفأمتتتتةب .(178)ا متثتتتتال متتتتدم

  فعتتي م تتاي  يفضتتع شتتيدي ممثتتل يفانتترتح .(179)مماثدتتة آراء متت  التوفيتت 
  عتتوم ميدانيتتة زايرات  وظتتيم مدتتى يفشتتجع اجلتتلاءات،  وفيتت   يستت  مىل
 يفا متثتتتتتتتتال التوفيتتتتتتت  متتتتتتتت  لدتحعتتتتتتتق يفرؤستتتتتتتاؤذا اجلتتتتتتتتلاءات جلتتتتتتتال هبتتتتتتتا

 اجلتتتلاءات نظتتتم أل مىل املتحتتتدة املمدكتتتة ممثتتتل يفأشتتتار .(180)يف عييمهمتتتا
 التلامات  فةت امليثاق م  السا ع الفصل مبوجب اجملدس أنراذا اليت
 يفريفانتتتدا كتتتوراي مجهوريتتتة ممتتتثال يفنتتتوه .(181)األمعتتتاء التتتديفل مجيتتتع مدتتى

 جهتوا ملسامدة األمعاء الديفل ندرات  واء امم مىل املتلايدة ابحلاجة
 ال تتبء”  تحمَّتتل الواميتتة ال دتتدال أل األرال ممثتتل يفأكتتد .(182)التوفيتت 
 يفالرتتةق أفةيعيتتا أفتتاء مجيتتع يف ال عتتوابت أنظمتتة  وفيتت  جتتةَّاء “األكتترب

 اجملدتتتتتس ميهتتتتتد أل يف أمدتتتتتت متتتتت  أمتتتتتةب الصتتتتتدا، ذتتتتت ا يفيف األيفستتتتتط.
__________ 

  .24 الصفحة نفست، املةجع (174)
  .24 يف 23 الصفحتال نفست، املةجع (175)
  .26 الصفحة نفست، املةجع (176)
  .9 الصفحة نفست، املةجع (177)
  نفست. املةجع (178)
 )فةنسا(و 14 يفالصفحة املتحدة(و )املمدكة 12 الصفحة نفست، املةجع (179)

  )ريفاندا(. 22 يفالصفحة
  .12 الصفحة نفست، املةجع (180)
  .14 الصفحة نفست، املةجع (181)
  )ريفاندا(. 22 يفالصفحة كوراي(و )مجهورية 21 الصفحة نفست، املةجع (182)
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 لدمستتتامدات املعدمتتتة اجلهتتتات  تتتني مؤسستتتي حتتتوار إلرستتتاء األرضتتتية
  دتتتتك خاللتتتتت متتتت   كتتتتول يفالتتتت ي املتعتتتتةرة، يفالتتتتديفل املافتتتتة يفاجلهتتتتات
 يف يفراغ تتة ابجلتلاءات الصتدة ذات املستامدة  عتدمي مدتى نتاارة اجلهتات
  .(183)  لك العيام

 التوفيت  جمال يف الفجوات أل املتحدة الو ايت ممثل يف حظ 
 يواصتل أل يو غتي أنتت يفذكتة التهديتدات. يف فتانم اجملدس جهوا  عوت
 التوفيت    ليتل مدتى املتحتدة األمتم موظومتة أجتلاء مجيتع  رجيع اجملدس
 اجملدتتس يتتويل أل يو غتتي يفأنتتت يف يستت ه، املتحتتدة األمتتم جلتتلاءات الكامتتل
 أيعتتا يفأكتد .(184)اجلتتلاءات منفتاذ مدتتى التديفل ملستتامدة أكترب اذتمامتا

 ذتتو يتتلال   اجلتتلاءات نظتتام ف اليتتة مفتتتاح أل جديتتد متت  أستترتاليا ممثتتل
 أل الةيفسي ا حتاا ممثل يفذكة .(185)األمعاء الديفل مع   امدت قةيعة
 اجلتلاءات جلوتة مىل م اشتةة  توجتت أل الكامتل األمعتاء الديفل حق م 

 نظتتتتام  وفيتتت  يف املستتتتامدة متتت  نتتتوع أي مىل حباجتتتتة كانتتتت مذا امل ويتتتة
  .(186)م ني جلاءات
 

  41املناقشات اخلاصة ببلدان معينة واملتصلة ابملادة  
 10 احلالة 
 ليبيا يف احلالة 
 ،2014 آذار/متتتتتتارس 19 يف امل عتتتتتتواة 7142 اجلدستتتتتتة يف 

 مبوج تتتتتت أذل التتتتت ي (2014) 2146 العتتتتتةار ابإلمجتتتتتاع اجملدتتتتتس اختتتتتت 
 الدجوة حداهتا اليت السف  ال حار أمايل يف  فت  أل األمعاء لدديفل
 مىل الةاميتتتة التتتتدا   يففتتتَةت ،(2011) 1970 ابلعتتتةار ممتتتال املورتتتاة
 ممثدتتتتتة يف كدمتتتتتت لي يتتتتتا. متتتتت  املرتتتتتةيفمة غتتتتت  الوف يتتتتتة الصتتتتتاارات موتتتتتع

 يفامتتتتربت لدعتتتةار، أتييتتتدذا متتت  تفامة تتت العتتتةار، اختتتتاذ   تتتد األرجوتتتتني
 الصتني ممثتل يفشتدا .(187)“استتثوائي قتا ع ذات” هبتا املتاذيفل اخل وة
 يف التتوارا اإلذل مبوجتب األمعتتاء التديفل اختتت هتا التيت التتتدا   أل مدتى
 الو يتتتة مدتتتى  تتتؤثة يفلتتت  ستتتا عة  رتتتكل لتتت  (2014) 2146 العتتتةار

 يفافتتق يفلتتئ  .(188)ال حتتار أمتتايل يف ستتفوها مدتتى ال دتتم لديفلتتة احلصتتةية
 مرةيفمة غ    ةيعة الدي  الوفط  صدية أل مدى الةيفسي ا حتاا ممثل

__________ 

  .26 الصفحة نفست، املةجع (183)
  .28 الصفحة نفست، املةجع (184)
  .30 الصفحة نفست، املةجع (185)
  .25 الصفحة نفست، املةجع (186)
(187) S/PV.7142، 2 الصفحة.  
  .3 الصفحة نفست، املةجع (188)

 شتتتتتتتتتتتجب فإنتتتتتتتتتتتت ال دتتتتتتتتتتتد، يف لالستتتتتتتتتتتتعةار مضتتتتتتتتتتتافيا هتديتتتتتتتتتتتدا يرتتتتتتتتتتتكل
  تواقتتؤ حتتدثت” التتيت املرتتاكل مل اجلتتة “ال ارئتتة التتتدا  ” استتتددام

 7345 اجلدستتتتتة يفيف .(189)“األمعتتتتتاء التتتتتديفل متتتتت  متتتتتدا يفامتتتتتم  تتتتتل
 اإلحاقتتتتتتة معتتتتتتب ،2014 األيفل/ايستتتتتتمرب كتتتتتتانول 17 يف امل عتتتتتتواة
 1970 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة رئتتتتيس نتتتتدمها التتتتيت اإلمالميتتتتة

 مدتتى معتتوابت فتتةت أبل ليصتتةح الكدمتتة لي يتتا ممثتتل أختت  ،(2011)
 مل  تتل الرتتةمية، الستتد ات مدتتى معتتوابت فتتةت الوانتتع يف لتتيس لي يتتا

 ضمال مىل الةامية اجلهوا يف “األم  جملدس شةيك” الدي ية السد ات
 غت  مت  الفامدتة اجلهتات ن تل مت  احلتايل األستدحة حظتة انتهتاك مدم
  .(190)اإلرذا ية التوظيمات أيف الديفل

 ،2015 آذار/متتتتارس 27 يف امل عتتتتواة 7420 اجلدستتتتة يفيف 
 مبوج تتتتت متتتتدا التتتت ي (2015) 2213 العتتتتةار ابإلمجتتتتاع اجملدتتتتس اختتتتت 
 اجللاءات  دا   ن اق يفيفسع لي يا، يف لددمم املتحدة األمم   ثة يف ية

 2146 يف (2011) 1970 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاري  مبوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب املفةيفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ممثتتتل يف كدتتتم .(2015) 2214 العتتتةار أيع تتتا يفاختتتت ، (191)(2014)

 يف يتة مدتى الرتكيتل  تجتدا فةحتب العتةاري ، اختاذ   د املتحدة املمدكة
 أتييتتتتده جديتتتتد متتتت  يفأكتتتتد لي يتتتتا، يف السياستتتتية ال مديتتتتة لتتتتتدمم ال  ثتتتتة

 لي يتتا يف الوضتتع أل متت  رالألا ممثتتل يفحتت ر .(192)املفةيفضتتة لدجتتلاءات
   تتت هلا التتتيت اجلهتتتوا امتتتم يتتتتم مل متتتا األستتتوأ مىل يتتتؤيفل ستتتوف يفاملو عتتتة
 يف الوظتتة   جتتل أل اجلتتلاءات جلوتتة متت  يت دتتب ممتتا الرتتةمية، احلكومتتة
 التتتتتتتتتتيت ستتتتتتتتتتدحةأليفا امل تتتتتتتتتتدات مدتتتتتتتتتتى لدحصتتتتتتتتتتول احلكومتتتتتتتتتتة قد تتتتتتتتتتات
 العتتتةار  وفيتتت  مدتتتى يفمصتتتة لي يتتتا ممتتتثال شتتتجع يفابملثتتتل، .(193)حتتاجهتتتا
 فيهمتتا حثتتت الدتتتال 10 يف 7 الفعتتةاتل ستتيما يف  ،(2015) 2214
 حظتتة متت  اإلمفتتاء قد تتات يف الستتةمة يفجتتت مدتتى الوظتتة مدتتى الدجوتتة
 اجلدستتتتتة يفيف .(194)الدي يتتتتتة الستتتتتد ات نتتتتتدمتها التتتتتيت األستتتتتدحة  وريتتتتتد
 اجملدتس اختت  ،2015 األيفل/ايستمرب كتانول 23 يف امل عواة 7598
 مدتتتتى ابلتونيتتتتع فيتتتتت رحتتتتب التتتت ي (2015) 2259 العتتتتةار ابإلمجتتتتاع
 يفذي هبا، امل مول اجللاءات  دا   مىل يفأشار الدي ، السياسي ا  فاق

__________ 

  .3 الصفحة نفست، املةجع (189)
(190) S/PV.7345، 4 الصفحة.  
 لي يتتا، ضتتد املفةيفضتتة اجلتتلاءات متت  امل دومتتات متت  مليتتد مدتتى لالقتتالع (191)

  .2-ألف-الثالث الفةع السا ع، اجللء انظة
(192) S/PV.7420، 3 الصفحة.  
  نفست. املةجع (193)
  )مصة(. 6 يفالصفحة )لي يا(و 5 الصفحة نفست، املةجع (194)
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 املت دعتة يفالتتدا   األصتول يفجتميتد الستفة يفحظتة األستدحة  وريد حظة
 التتتتيت اجلهتتتتات أل لي يتتتا ممثتتتتل يفأكتتتتد املرتتتةيفمة. غتتتت  التتتتوفط  صتتتاارات
 ال اصتتتتمة يف معةذتتتتا متتتت  يفايفرذتتتتا لستتتتد تها احلكومتتتتة ممارستتتتة مةندتتتتت

 .(195)ايفلية ل عوابت ،(2015) 2259 العةار مبوجب ستدعع،
 

 11 احلالة 
 أفريقيا يف واألمن السالم 
 ،2014 حليةال/يونيتتتتت 19 يف امل عتتتتواة 7203 اجلدستتتة يف 

 اجملدتتس استتتمع ،“أفةيعيتتا يف يفاألمتت  الستتالم” امل وتتول ال وتتد مقتتار يفيف
 يفنظتة الستاحل ملو عتة ال تام لامني اخلاص امل  و  ندمها محاقة مىل
 ا يجيةاستترت  حتعيتتق فتتو احملتتةز التعتتدم متت  ال تتام لامتتني  عةيتتة آختتة يف

 ممثتل أكتد املوانرة، يفيف .(196)الساحل ملو عة املتكامدة املتحدة األمم
 معتى يفنتت أي مت  أايتة أكثتة ال ويتف الت ةف مكافحة أل أسرتاليا

 ا ستتفااة مدتى املتحتدة األمم حث يفل ا يفالولامات. اإلرذاب موع يف
__________ 

(195) S/PV.7598، 9 الصفحة.  
(196) S/2014/397.  

 نتتتدرة ل وتتتاء يفاألمويتتتة اإل ائيتتتة الكيتتتا ت مستتتؤيفليات ن تتتاق كامتتتل متتت 
 الصدا ذ ا يف العوء يفسدط اإلرذاب، مواجهة مدى احملدية اجملتم ات

 أل أكتتد أنتتت غتت  العامتتدة.  وظتتيم مدتتى املفةيفضتتة اجلتتلاءات نظتتام مدتتى
 مدتتتتتتى املتعتتتتتتةرة التتتتتتديفل نتتتتتتدرة مدتتتتتتى  تونتتتتتتف اجلتتتتتتلاءات نظتتتتتتام ف اليتتتتتتة

 ملكافحتتتتتة يفاإلنديميتتتتتة الوقويتتتتتة استتتتترتا يجياهتا متتتتت  كجتتتتتلء استتتتتتددامها
 مت  حديثتت م تةت يف املتحتدة، التو ايت ممثتل يفأشتار .(197)اإلرذاب

 لي يتا يف ا ستتعةار متدم حالتة مىل الساحل، مبو عة املت دعة التحدايت
  رتتتكدت التتت ي التهديتتتد متتت  فعتتتال متتتايل، لتتتال يف املتتتتدذورة يفاحلالتتتة
 التتتتت ي التتتتتوزاري ا جتمتتتتتاع متتتتت  أيعتتتتتا يفحتتتتتتد  حتتتتتةام.  وكتتتتتو مجامتتتتتة

 التديفل مت  مدا ممثدو فقا  حيث املتحدة، املمدكة حكومة استعافتت
 نيجت اي، يف األزمتة مدتى موحتد را مدى اإلنديمية يفاملوظمات األمعاء
 مجامتتتتتتتتتتتة نتتتتتتتتتتااة مدتتتتتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتتتتة اجلتتتتتتتتتتتلاءات   ليتتتتتتتتتتل موهتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتت ل
  .(198)حةام  وكو

__________ 

(197) S/PV.7203، 13 يف 12 الصفحتال.  
  .21 يف 20 الصفحتال نفست، املةجع (198)

 
 اإلجراءات املتََّخرذة حلفرظ السرالم واألمن الدوليني  -رابعا 
 من امليثاق 42إعادهتما إىل نصاهبما عمال ابملادة أو 

 42 املااة 
 يف مديهتتتتتتتتا املوصتتتتتتتتوص التتتتتتتتتدا   أل األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رأى مذا 

 يتدت  أل لتت جتاز  تت،  تف مل أهنتا ث تت أيف ابلغتةت  في   41 املااة
 حلفتتتظ يدتتتلم متتتا األممتتتال متتت  يفالربيتتتة يفال حةيتتتة اجلويتتتة العتتتوات   ةيتتتق
 ذتتت ه  توتتتايفل أل يفةتتتوز نصتتتا ت. مىل إلماا تتتت أيف التتتديفيل يفاألمتتت  الستتتدم

 اجلويتة العتوات   ةيتق األخةى يفال مديات يفاحلصة املظاذةات األممال
 املتحدة. األمم ألمعاء التا  ة الربية أيف ال حةية أيف
 

 مالحظة 
 42يتوايفل العسم الةا ع ممارسات جمدس األم  املتصدة ابملتااة  

م  امليثاق، فيما يت دق ابإلذل ل مديات حفظ السالم يفالعوات املت داة 
 . (199)العوة يفاإلذل لدموظمات اإلنديمية ابلتدخل اجلوسيات ابستددام

__________ 

 لدموظمتتتتتات العتتتتتوة ابستتتتتتددام األمتتتتت  جمدتتتتتس مذل الثتتتتتام  اجلتتتتتلء يتوتتتتتايفل (199)
 يف فتت ا العتتوة، ابستتتددام الستتالم حفتتظ ل مديتتات اإلذل أمتتا اإلنديميتتة.

  السالم. حفظ ممديات يف ايت مةت سياق يف ال اشة اجللء

 متت  ل تتدا اجملدتتس أذل اب ستتت ةات، املرتتمولة الفتترتة يفختتالل 
 العتتتوة ابستتتتددام اجلوستتتيات املت تتتداة يفالعتتتوات الستتتالم حفتتتظ   ثتتتات
 يفاألمت  الستالم  صتول يت دتق فيما امليثاق، م  السا ع الفصل مبوجب

 يفاهلةستتتتتك، ال وستتتتتوة يف يفذلتتتتتك نصتتتتتاهبما، مىل ممااهتمتتتتتا أيف التتتتتديفليني
 يفجوتتتوب الدميعةاقيتتتة، الكونغتتتو يفمجهوريتتتة الوستتت ى، أفةيعيتتتا يفمجهوريتتتة
 يفالصتتتتتتتومال، يفأ يتتتتتتتي(، اارفتتتتتتتور ذلتتتتتتتك يف )مبتتتتتتتا يفالستتتتتتتواال الستتتتتتتواال،

 يفمايل. يفلي يا، ايفوار، يفكوت
 الفةمي العسم يفي ني فةميني. نسمني مىل العسم ذ ا يفيوعسم 

 الستا ع الفصل مبوجب العوة ابستددام أتذل اليت اجملدس نةارات ألف
 الصتدة ذات اجملدتس موانرتات ابء الفةمتي العستم يفيرمل امليثاق. م 

 مواضي ية. مبسائل  ت دق حالة اراسات ثال  يفيتعم  ،42 ابملااة
 

  42قرارات جملس األمن املتصلة ابملادة  -ألف 
 مشتتتتتتارة اجملدتتتتتتس يرتتتتتتة مل ،2015 يف 2014 متتتتتتامي ختتتتتتالل 

 متدة اختت  اجملدتس أل غت  نةارا تت. يف امليثتاق م  42 املااة مىل صةاة
 حفتتتظ ل  ثتتتات فيهتتتا أذل امليثتتتاق متتت  الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب نتتتةارات

https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7598
https://undocs.org/ar/S/2014/397
https://undocs.org/ar/S/PV.7203


هتديد السلم فيما يتخذ من األعمال يف حاالت  -اجلزء السابع 
 واإلخالل به ووقوع العدوان )الفصل السابع من امليثاق(

 

 

309 17-03714 

 

 اليت يفالعوات ال  ثات فيها يف مبا اجلوسيات، املت داة يفالعوات السالم
 “الالزمتتتتتتة التتتتتتتدا   مجيتتتتتتع” ابستتتتتتتددام منديميتتتتتتة، موظمتتتتتتات نرتتتتتتةهتا

 يفاألمتتتت  الستتتتالم  صتتتتول يت دتتتتق فيمتتتتا “العتتتتةيفرية الوستتتتائل مجيتتتتع” أيف
  .(200)نصاهبما مىل ممااهتما أيف الديفليني

 ابستتددام األمت  جمدتس أذل ا ست ةات، نيد الفرتة يفخالل 
 يت دتتتتق يففيمتتتا الوستتت ى أفةيعيتتتا مجهوريتتتتة يف ابحلالتتتة يت دتتتق فيمتتتا العتتتوة

 مجهورية يف ابحلالة يتصل ففيما لي يا. سواحل ن الة املهاجةي   تهةيب
 ابستتددام (2014) 2134 العةار يف اجملدس، أذل الوس ى، أفةيعيا
 أفةيعيتتة  عيتتااة الديفليتة التتدمم   ثتتة لتدمم لدعتتوة األيفريف  ا حتتتاا ممديتة

 كانول 21 املؤرخة الةسالة ألحكام يففعا الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف
 امل وية األيفريف  لالحتاا السامي املمثل م  املوجهة 2014 الثام/يواية
  حعتتتتتا، اجملدتتتتتس يفأنرتتتتتا .(201)األمويتتتتتة يفالسياستتتتتة اخلارجيتتتتتة ابلرتتتتتؤيفل
 املتكامدتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة ،(2014) 2149 العتتتتتتةار مبوجتتتتتتب
 الوستتتتت ى، أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتتة يف ا ستتتتتتعةار لتحعيتتتتتق األ  تتتتتاا املت تتتتتداة
 املتحتتتتتدة األمتتتتتم مكتتتتتتب يفجتتتتتوا يُتتتتتدمِّ  أل ال تتتتتام األمتتتتتني مىل يفقدتتتتتب
 األمتم   ثتة يف الوست ى أفةيعيتا مجهورية يف السالم  واء لدمم املتكامل
  أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة
 األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم ل  ثتتتة يفأُذل .(202)الوستتت ى
 مجيتتع”  ستتتددم أبل الوستت ى أفةيعيتتا مجهوريتتة يف ا ستتتعةار لتحعيتتق
 ممديتتتتتتة مىل يفمضتتتتتتافة .(203) و يتهتتتتتا لالضتتتتتت الع “الالزمتتتتتتة الوستتتتتائل
   ستتتتتتددم أبل الفةنستتتتتية لدعتتتتتوات أيعتتتتتا اجملدتتتتتس أذل األيفريف  ا حتتتتتتاا

   ثتتتة مواصتتتة مىل الترتتتغيدي التتتدمم لتعتتتدمي “الالزمتتتة الوستتتائل مجيتتتع”
__________ 

 األمتتتت  جمدتتتتس مذل متتتت  امل دومتتتتات متتتت  لدمليتتتتد الستتتتا عة املالحتتتتق انظتتتتة (200)
 يفاملورتاة أا ه مليهتا املرتار ال  ثتات  و ايت يت دق فيما العوة ابستددام

  ا ست ةات. نيد الفرتة ن ل
 آذار/متتتتتتارس 15 حتتتتتتز  حتتتتتق يفنتتتتتتت يف العتتتتتوة ابستتتتتتتددام اإلذل ُمتتتتتد ِّا (201)

  .1 الفعةة ،(2014) 2181 العةار مبوجب 2015
نتتةر اجملدتتتس أيعتتتا نعتتل الستتتد ة متتت    ثتتتة التتدمم الديفليتتتة  عيتتتااة أفةيعيتتتة يف  (202)

األ  تتاا مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى مىل   ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتداة 
 أيدتتول/ 15لتحعيتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، يفذتتو متتا مت يف 

. يفلالقالع مدى مليد م  امل دومات م  يف يتة   ثتة األمتم 2014س تمرب 
ممديتتتات حفتتتظ ”املتحتتتدة املتكامدتتتة، انظتتتة اجلتتتلء ال اشتتتة، العستتتم األيفل، 

األمتتتم و يفلالقتتتالع مدتتى مليتتتد متتت  امل دومتتات متتت  يف يتتة مكتتتتب “الستتالم
املتحتتتدة املتكامتتتل ل وتتتاء الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، انظتتتة اجلتتتلء 

 “. ال  ثات السياسية يف  ثات  واء السالم”ال اشة، العسم الثام، 
 2217 العتتتتتتتتةار أيعتتتتتتتتا انظتتتتتتتتة و29 الفعتتتتتتتتةة ،(2014) 2149 العتتتتتتتتةار (203)

  .31 الفعةة ،(2015)

 مجهوريتة يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم
  .(204)الوس ى أفةيعيا

 اجتتتتتاه يف ابل رتتتتة يفا جتتتتتار املهتتتتاجةي   تهةيتتتتب دتتتتقيت  يففيمتتتتا 
 2240 العتتةار يف اجملدتتس أذل موهتتا، يفان النتتا يفمربذتتا الدي يتتة األراضتتي

 يفاألمتت  الستتالم صتتول” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف اختتت ه التت ي (2015)
 متتت  أيف الوقويتتتة  صتتتفتها  تصتتتةف يفذتتتي األمعتتتاء لدتتتديفل ،“التتتديفليني

 الظةيفف مع املتواس ة “التدا   مجيع” ابختاذ منديمية، موظمات قةيق
  .(205)ابل رة املتجةي  أيف املهاجةي  مهة  ملواجهة احملداة

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، انتهتتت ممديتتات العتتوة الديفليتتة  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  31ة األمويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف أفغانستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال يف لدمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامد

 .(206)2014 ايسمرب
 مذنتتتتتتت أتكيتتتتتتد اجملدتتتتتتس كتتتتتتةر ،2015 يف 2014 متتتتتامي يفيف 
 أفةيعيتتتا يف يفالولامتتتات احلتتتا ت مبدتدتتتف يت دتتتق فيمتتتا العتتتوة ابستتتتددام
 املتحتدة األمتم ل  ثة اجملدس أذل مايل، يف ابحلالة يت دق ففيما يفأيفريفاب.
 مجيتع ابستتددام متايل يف ا ستتعةار لتحعيتق األ  تاا املت داة املتكامدة
 ابستددام الفةنسية عواتلد يفأذل  و يتها لالض الع الالزمة الوسائل
   ةضها حال يف”ال  ثة  ل واصة امما لدتدخل الالزمة الوسائل مجيع

 .(207)“ال تتتتتتام األمتتتتتتني قدتتتتتتب مدتتتتتتى يف وتتتتتتاء يفخ تتتتتت  يفشتتتتتتيك لتهديتتتتتتد
 ا حتتتتتتاا ل  ثتتتتتة اإلذل أتكيتتتتتد اجملدتتتتتس أمتتتتتاا ابلصتتتتتومال، يت دتتتتتق يففيمتتتتتا

 لالضتتتتتت الع الالزمتتتتتتة التتتتتتتدا   مجيتتتتتتع ابختتتتتتتاذ الصتتتتتتومال يف األفةيعتتتتتتي
 يف األفةيعتتتي ا حتتتتاا   ثتتتة  تتتني املرتتترتكة ابل مديتتتات يفرحتتتب  و يتهتتتا،
 يف ك تتتت  أثتتتتة هلتتتتا كتتتتال يفالتتتتيت الصتتتتومايل، التتتتوقي يفاجلتتتتي  الصتتتتومال
 أايتة” مدى اشديف الر اب، حةكة مديها  سي ة اليت املواقق  عدي 
 ا فتتق ،(2015) 2232 العتتةار يفيف .(208)“ال مديتتات ذتت ه استتتمةار
 يف األمويتتتتة ا ستتتترتا يجية أل متتتت  يتتتتةاه فيمتتتتا ال تتتتام األمتتتتني متتتتع اجملدتتتتس

__________ 

 . 50، الفعةة (2015) 2217 و يف47، الفعةة (2014) 2149 انظة العةاري  (204)
  .10 الفعةة ،(2015) 2240 العةار انظة (205)
لدمليتتتتتتد متتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتت  احلالتتتتتتة يف أفغانستتتتتتتال، انظتتتتتتة اجلتتتتتتلء األيفل،  (206)

يفلالقالع مدى مليد مت  امل دومتات  رتال اإلذل ابستتددام العتوة . 17 العسم
مةجتتتتع ممارستتتتات جمدتتتتس متتتت  جانتتتتب العتتتتوة الديفليتتتتة لدمستتتتامدة األمويتتتتة، انظتتتتة 

 ألف. -، اجللء السا ع، العسم را  ا2013-2012األم ، مدحق الفرتة 
 الةائستتتتتتتتتتتي يفال يتتتتتتتتتتتال و26 يف 12 الفعتتتتتتتتتتتةاتل ،(2014) 2164 العتتتتتتتتتتتةار (207)

S/PRST/2015/5، (2015) 2227 يفالعتتتتتتتتتتتتتةار السااستتتتتتتتتتتتتةو الفعتتتتتتتتتتتتتةة، 
   .27 يف 13 الفعةاتل

   .28 يف 23 الفعةاتل ،(2014) 2182 العةار انظة (208)

https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2181%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/5
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  رتتتتتتتتتتتتتتتتمل أذتتتتتتتتتتتتتتتتداف  ثالثتتتتتتتتتتتتتتتتة  سرتشتتتتتتتتتتتتتتتتد أل يو غتتتتتتتتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتتتتتتتتومال
 .(209)الرتتتت اب حةكتتتتة م انتتتتل ضتتتتد “اهلجوميتتتتة ال مديتتتتات” استتتتتمةار
 اجملدتس كتةر الدميعةاقية، الكونغو جبمهورية املت دعة احلالة خي  يففيما

 يف ا ستتتعةار لتحعيتتق املتحتتدة األمتتم موظمتتة ل  ثتتة  ذل مدتتى أتكيتتده
 التتتتتتتتتتتتتتتتتدا   مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع ابختتتتتتتتتتتتتتتتتاذ” الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتة

 اجلمامتتتات خ تتتة حتييتتتد ذلتتتك يف مبتتتا  و يتهتتتا، لالضتتت الع “الالزمتتتة
 ذتت ه أل مدتتى اجملدتتس يفشتتدا .(210)التتتدخل لتتواء قةيتتق متت  املستتدحة
 يفيففعتا الديفيل لدعانول الصارم ا متثال مقار يف  تد  أل ةب التدا  
 امتتتم  رتتال اإلنستتال حعتتوق مةامتتتاة يف الواج تتة ال وايتتة  تت ل لسياستتة
 يت دتتق يففيمتتا .(211)املتحتتدة لامتتم التا  تتة غتت  لدعتتوات املتحتتدة األمتتم
 املموتوح العتوة ابستتددام اإلذل اجملدس جدا ايفوار، كوت يف ابحلالة

 ايفتتتتوار كتتتتوت يف املتحتتتتدة األمتتتتم ل مديتتتتة الداممتتتتة الفةنستتتتية لدعتتتتوات
 ل مديتتتة أيعتتتا يفأذل يفاحتتتدة، ستتتوة موهمتتتا كتتتل متتتدة متتتتتاليتني لفرت تتتني
 لالضتتتتت الع “الالزمتتتتتة الوستتتتتائل مجيتتتتتع” ابستتتتتتددام املتحتتتتتدة األمتتتتتم
يفخالل الفرتة نيد  .(212)انترارذا مواقق يفيف ندراهتا حديفا يف  و يتها

ما نتام  تت يف الستووات الستا عة،  ا ست ةات، أيفضح اجملدس، مدى غةار
ن تتاق اإلذل ابستتتددام مجيتتع الوستتائل أيف اإلجتتةاءات العتتةيفرية لد مديتتة 
املدتد ة لالحتاا األفةيعي يفاألمم املتحدة يف اارفور يف  ثة األمتم املتحتدة 
يف جوتتتوب الستتتواال يفنتتتوة األمتتتم املتحتتتدة األمويتتتة املؤنتتتتة أل يتتتي مبوجتتتب 

د اجملدتتتتتتس أل اإلذل، يف ال  ثتتتتتتات الفصتتتتتتل الستتتتتتا ع متتتتتت  امليثتتتتتتاق. يفأكتتتتتت
 .(213)الثال ، لل اختاذ مجيع التدا   الالزمة حلماية املدنيني

__________ 

  .5 الفعةة ،(2015) 2232 العةار (209)
 متتتت  املليتتتتد مدتتتتى يفلالقتتتالع .4 الفعتتتتةة ،(2014) 2147 العتتتتةار انظتتتة (210)

 مجهوريتة يف ا ستتعةار لتحعيتق املتحتدة األمم موظمة   ثة م  امل دومات
 م دومتتتتات مدتتتتى يفلالقتتتتالع ال اشتتتتة. اجلتتتتلء انظتتتتة الدميعةاقيتتتتة، الكونغتتتتو
مةجتتع ممارستتات جمدتتس األمتت ، مدحتتق  انظتتة التتتدخل، لتتواء متت  أساستتية
  السا ع. اجللء ،2013-2012الفرتة 

  )ه(. 9 الفعةة ،(2015) 2211 العةار (211)
 2226 يف و28 يف 20 الفعتتتتتتتتتتتةاتل ،(2014) 2162 العتتتتتتتتتتةاري  انظتتتتتتتتتتة (212)

 .28 يف 20 الفعةاتل ،(2015)
 و8، الفعتتتةة (2014) 2156 و يف4، الفعتتةة (2014) 2155انظتتة العتتةارات  (213)

 و8، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2014) 2179 و يف9، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2014) 2173 يف
 و9 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2205 يف و4 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2014) 2187 يف
 و5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2228 يف و4 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2223 يف
 و4 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2241 يف و10 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2230 يف
 .8 الفعةة ،(2015) 2252 يف و9 الفعةة ،(2015) 2251 يف

 جتتدا يفاهلةستك، ال وستوة يف ابحلالتتة يت دتق يففيمتا أيفريفاب، يفيف 
 التا  تتتة ألثيتتتا ممديتتتة مقتتتار يف األمعتتتاء، لدتتتديفل املموتتتوح اإلذل اجملدتتتس
 األقدستتتتتتتتي، لتتتتتتتتال حدتتتتتتتف موظمتتتتتتتتة يفيفجتتتتتتتوا األيفريف  ا حتتتتتتتتتاا لعتتتتتتتوة
 امتثتتال يفكفالتتة الستتالم ا فتتاق لتوفيتت  “الالزمتتة التتتدا   مجيتتع” ابختتتاذ
  .(214)ا  فاق ذ ا مبوجب هبا املووقة املهام

 م يوتتتتة يف ايت متتتت  امل دومتتتتات متتتت  املليتتتتد مدتتتتى يفلدحصتتتتول 
 مت  ال اشتة اجللء انظة السالم، حلفظ املتحدة األمم   مديات أُني ت

 املدحق. ذ ا
 
  42املناقشات املتصلة ابملادة  -ابء 

 نونرت اليت املواضيع مدى العوء الفةمي العسم ذ ا يسدط 
 42 املتتااة مبوجتتب املتدتت ة ابلتتتدا   يت دتتق فيمتتا اجملدتتس متتدايف ت يف
 العوة. ابستددام يفاإلذل امليثاق م 

 يف املوانرتتتتتات مكستتتتتت ا ستتتتتت ةات، نيتتتتتد الفتتتتترتة يفختتتتتالل 
 مب تتاائ التعيتتد  تتني األمعتتاء التديفل  تتني فيمتتا العائمتتة التتتو ةات اجملدتس
 ملستتتتارح لدتصتتتتدي الةاامتتتتة التتتتو ايت يف  ليتتتتل التعديديتتتتة الستتتتالم حفتتتتظ

 مدتتى الرتكيتتل اجملدتتس متتدايف ت يفيفاصتتدت الصتت و ة. املتلايتتدة ال مديتتات
 حبماية املت دعة الو ايت مقار يف يفن انت العوة ابستددام اإلذل حديفا

 اإلنسانية املسائل مل اجلة العوة استددام أيعا اجملدس يف ن  املدنيني.
 يف ةكتتتل املتوستتتط. األ تتتيض ال حتتتة مو عتتتة يف املهتتتاجةي  أزمتتتة ستتتياق يف

 متتماأل   مديتتات يت دتتق فيمتتا أا ه، التتواراة اإلفةاايتتة احلتتا ت اراستتات
 الولامتتتتات يف املتتتتدنيني يفمحايتتتتة (،12 )احلالتتتتة الستتتتالم حلفتتتتظ املتحتتتتدة
 (،14 )احلالتة التديفليني يفاألمت  الستالم يفصتول (،13 )احلالة املسدحة
 اهلجمتتتتتات أمعتتتتتاب يفيف املوانرتتتتتات. لتدتتتتتك الةئيستتتتتية ال واصتتتتتة مدتتتتتى

 ) وظتيم يفالرتام ال تةاق يف اإلستالمية الديفلتة  وظتيم شتوها اليت اإلرذا ية
 ،2015 متتتتتام يف اامتتتتت ( ابستتتتتم أيع تتتتتا امل تتتتتةيفف اإلستتتتتالمية الديفلتتتتتة

 يف ايتتتتتتتوس يفستتتتتتتانت ابريتتتتتتتس يف يفن تتتتتتتت التتتتتتتيت اهلجمتتتتتتتات ستتتتتتتيما يف 
 (2015) 2249، اختتت  اجملدتتس العتتةار 2015 رتتةي  الثتتام/نوفمرب  13

األخ تتار التتيت هتتتدا الستتالم يفاألمتت  التتديفليني متت  ”يف مقتتار ال وتتد امل وتتول 
يف  تتد اختتتاذ ذتت ا العتتةار، أشتتار أمعتتاء اجملدتتس “. جتتةاء األممتتال اإلرذا يتتة

مىل التهديتتد التت ي يرتتتكدت  وظتتيم الديفلتتة اإلستتتالمية يفضتتةيفرة التصتتدي لتتتت 
 (.15)انظة احلالة “ مجيع التدا   الالزمة”ابستددام 

__________ 

 و16 يف 15 يف 14 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةات ،(2014) 2183 العتتتتتتتتتتتتتتتتةاري  انظتتتتتتتتتتتتتتتتة (214)
  .7 يف 6 يف 5 الفعةات ،(2015) 2247 يف

https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2179%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2205%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2249%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2183%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2247%20(2015)


هتديد السلم فيما يتخذ من األعمال يف حاالت  -اجلزء السابع 
 واإلخالل به ووقوع العدوان )الفصل السابع من امليثاق(

 

 

311 17-03714 

 

 12 احلالة 
 السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات 
 مفتوحتة موانرتة اجملدتس معتد ،2014 حليةال/يونيت 11 يف 

 يفحتتت “السالم حلفظ املتحدة األمم ممديات” امل وول ال ود مقار يف
 متتتت كةة مديتتتتت م ةيفضتتتتا يفكتتتتال ،“اجلديتتتتدة ا جتاذتتتتات” الفةمتتتتي ال وتتتتد

 أشتتتتتتار اجلدستتتتتتة، يفختتتتتتالل .(215)الةيفستتتتتتي ا حتتتتتتتاا مممهتتتتتتا مفاذيميتتتتتتة
 التتتتتتتتتو ايت” يف “الةاامتتتتتتتتة الستتتتتتتتالم حفتتتتتتتتظ نتتتتتتتتوات” مىل املتكدمتتتتتتتتول

 إبةا يتتتتة التتتو ايت ذتتت ه مىل املتكدمتتتني   تتتتض نظتتتة يف يومتتتا “.الةاامتتتة
 يف اجلديتتدة التحتتدايت مواجهتتة مدتتى اجملدتتس  صتتميم   كتتس  وصتتفها
 ف دتى شتز. شتواغل مت  آختةيفل أمتةب ،(216)الستالم حفتظ ممديات
 الوتتوع ذتت ا يف الوظتتة مواصتتدة أبل املتكدمتتني   تتض افتتع املثتتال، ستت يل
 ،(217)ضتتتةيفري التتديفيل احلكتتتومي املستتتوى مدتتتى الةاامتتة التتتو ايت متت 
 غياب أيف الكافية املوارا  وع  املة   ة املداقة مدى العوء سد وا أيف

  دتتتتده أل مدتتتتى ريفانتتتتدا ممثتتتتل يفشتتتتدا .(218)يفاضتتتتحة سياستتتتية أذتتتتداف
 أمةب يفلكوت ،“يفالتد يط اإلمداا اجليد الةااع السالم حفظ” يدمم
 احلتتةب” يف  ؤايتتت ايفر هلتتا لتتيس الستالم حفتتظ نتتوات أل امتعتتااه مت 
 الةاامتتتتة التتتتو ايت أل آختتتتةيفل متكدمتتتتول يفرأى .(219)“املتوتتتتاظةة غتتتت 

 مدتتى يفمتتاليفة .(220)الستتالم حلفتتظ األساستتية ابمل تتاائ  تتس أ  يو غتتي
 مىل الستتتتتالم حفتتتتتظ ممديتتتتتات جلتتتتتوء أل أيفريفغتتتتتواي ممثتتتتتل أكتتتتتد ذلتتتتتك،

 متت  املرتتةيفع التدفاع” حتتا ت مدتتى يعتصتة أل يو غتتي العتتوة استتددام
 نتال آختةي ، متكدمتني غتةار يفمدى .(221)“الو ية م  يفالدفاع الوفس
  صتتتتفة الستتتتالم حفظتتتتة  ستتتتتددام حمايفلتتتتة أيتتتتة” مل  تتتتوغالاي  ممثتتتتل

 هتيئتتتة ةتتتب يفمنتتتت هلتتتم، ال تتتاملي يفالتع تتتل مصتتتدانيتهم ستتتي يق “معتتتا دني
 أااء يستتتت ي ول حبيتتتث الستتتالم حفظتتتة حتمتتتي التتتيت املمكوتتتة الظتتتةيفف
  .(222)السالم حفظ يف التعديدي ايفرذم

__________ 

  .S/2014/384 انظة (215)
  )السوغال(. 67 يفالصفحة )نيج اي(و 19 الصفحة ،S/PV.7196 انظة (216)
 )األرجوتتتتتتتتني(و 30 يفالصتتتتتتتفحة )شتتتتتتتيدي(و  8 الصتتتتتتتفحة نفستتتتتتتت، املةجتتتتتتتع (217)

  )منديفنيسيا(. 72 يفالصفحة
  )أيةلودا(. 78 يفالصفحة )شيدي(و 8 الصفحة نفست، املةجع (218)
  .5 الصفحة نفست، املةجع (219)
 )غوا يمتتتا (و 47 يفالصتتتفحة )ابكستتتتال(و 43 الصتتتفحة نفستتتت، املةجتتتع (220)

  . ) ةكيا( 76 يفالصفحة
  .57 الصفحة نفست، املةجع (221)
  .81 يف 80 الصفحتال نفست، املةجع (222)

 يف ،2014 األيفل/أكتتتو ة  رتتةي  9 يف ُمعتتدت جدستتة يفيف 
 استتمع ،“الستالم حلفتظ املتحتدة األمتم ممديتات” امل وتول ال وتد مقار

 األمتتتم موظمتتتة ل  ثتتتة التتتتا  ني العتتتوة نتتتااة نتتتدمها محاقتتتات مىل اجملدتتتس
 األمم يف  ثة الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة
 يفنتتتوة متتتايل يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة
 ل مديتتتات ال ستتتكةي يفاملسترتتتار ا شتتتت اك فتتتض ملةان تتتة املتحتتتدة األمتتتم
 أل الستالم حفتظ ل مديتات ال ستكةي املسترتار يفأكد السالم. حفظ
 مفككتتتتتتة ايفل أيف التفكتتتتتتك مىل آيدتتتتتة ايفل يف ي مدتتتتتتول العتتتتتتوات نتتتتتااة
 نائتتتد يفأشتتار .(223)“مديتتتت لدحفتتا  ستتالم أي يوجتتتد ابلكتتاا” حيتتث
 الكونغتو مجهوريتة يف ا ستتعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة نوة

  و  تتق   نتتد الستتالم حلفتتظ املتحتتدة األمتتم م تتاائ أل مىل الدميعةاقيتتة
 امل اصتتتةة، ال  ثتتتات يف “املستتتدحة اإلجةاميتتتة اجلمامتتتات” مدتتتى اائمتتتا
 التصتتتتدي  غيتتتتة يف  تتتتديدها،    يعهتتتتا يف الوظتتتتة ممتتتتااة ممكانيتتتتة يفانتتتترتح

 األ تتتةايء املتتتدنيول يواجههتتتا التتتيت ال وتتتف يفأممتتتال العائمتتتة لدتهديتتتدات
 لكتتي ال ستتكةية، العتتوة أل يفأضتتاف الوتتلاع. موتتاقق يف الستتالم يفحفظتتة
 م تتةت يفيف .(224)“يفايواميتتة نويتتة”  كتتول أل يو غتتي املتتدنيني، حتمتتي

 نتتوة نائتتد نتتال ال ستتكةية، الوحتتدات  واجههتتا التتيت التحتتدايت  وضتتيح
 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة
 هلتتا يكتتول أل ايفل متت ” لإلرذتتاب مكافحتتة حالتتة يف ال  ثتتة مل متتايل
 امل تتدات،  تدتك أيف كافيتتا،  تدري ا  تدعتتى أيف اإلرذتاب، ملكافحتتة يف يتة
 ذتتتتتتتت ه متتتتتتتتع لتت امتتتتتتتتل ا ستتتتتتتتتد ارات م دومتتتتتتتتات أيف الدوجستتتتتتتتتيات أيف

 مت  جديتد مت  املتكدمني   ض أمةب اجلدسة، يفخالل .(225)“احلالة
 أل الةيفستتتي ا حتتتتاا ممثتتتل يف حتتتظ .(226)“العويتتتة لدتتتو ايت” اممهتتتم
 يف لختتتة العتتتوة استتتتددام مدتتتى متلايتتتد  رتتتكل  تتتو  ال مديتتتات يف ايت
 لتحعيتق املتحتدة األمتم موظمتة   ثتة مبثتال يفاسترتهد مت تداة.   واصتة

 مجتتةاء ضتتةيفرة مىل يفأشتتار الدميعةاقيتتة، الكونغتتو مجهوريتتة يف ا ستتتعةار
               .(227)التدخل لواء استددام يف لددربة جوذةي حتديل
 

__________ 

  .2 الصفحة ،S/PV.7275 انظة (223)
  .4 الصفحة نفست، املةجع (224)
  .5 الصفحة نفست، املةجع (225)
  كوراي(. )مجهورية 12 يفالصفحة )ريفاندا(و 9 الصفحة نفست، املةجع (226)
  .21 الصفحة نفست، املةجع (227)

https://undocs.org/ar/S/2014/384
https://undocs.org/ar/S/PV.7196
https://undocs.org/ar/S/PV.7275
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 املسلحة النرزاعات يف املدنيني محاية 
 الثتتتتتتتتام/ كتتتتتتتتانول 30 يف مفتوحتتتتتتتتة موانرتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتس معتتتتتتتتد 

 كتتال يفنتتد املستتدحة، الولامتتات يف املتتدنيني محايتتة  رتتال 2015 يوتتاية
 لدمتتت كةة يفيففعتتا .(228)شتتتيدي مممتهتتا مفاذيميتتة متتت كةة مديتتت م ةيفضتتا

 ابحلمايتتتة املت دعتتتة التحتتتدايت مدتتتى املوانرتتتة  ةكيتتتل انصتتتب املفاذيميتتتة،
 انتهتاء   تد يفمتا املستدح الولاع  يئات يف يفالفتيات الوساء  واجهها اليت
 املتكدمتول أستهب اجلدستة، يفخالل اجملال. ذ ا يف يفاحتياجاهت  الولاع
  املدنيني. محاية ألغةات العوة استددام مسالة م  احلديث يف

 مدتتتى  وضتتتوح التتتو  ضتتتةيفرة مدتتتى كازاخستتتتال ممثتتتل يفشتتتدا 
 حتديتتد متتع الستتالم، حفظتتة يف ايت يف يفالفتيتتات الوستتاء حعتتوق محايتتة

  ت دتتتتب التتتتيت احلتتتتا ت ذلتتتتك يف مبتتتتا  وضتتتتوح، يفاملستتتتؤيفليات العوامتتتتد
 املستتتتتؤيفلية أل الةيفستتتتتي ا حتتتتتتاا ممثتتتتتل يف حتتتتتظ .(229)العتتتتتوة استتتتتتددام
 التدا   مجيع” يفاختاذ الديفيل العانول مل اي  التام ا متثال م  الةئيسية
  عتتتع املستتتدحة، الولامتتتات كتتتل يف ،“املتتتدنيني محايتتتة لعتتتمال املمكوتتتة
 املؤسستتتتتات متتتتت  اهلتتتتتدف مل يفنتتتتتال املتحار تتتتتة. األقتتتتتةاف متتتتتا ق مدتتتتتى

 كافتتة. الوقويتتة اجلهتتوا مستتامدة ذتتو األيفل املعتتام يف الديفليتتة يفاإليتتات
 يفامل تتتاائ امليثتتتاق أحكتتتام ذتتتي األساستتتية املةج يتتتة الوعتتتاط أل يف حتتتظ

 متتدم ذلتتك يف مبتتا الستتالم، حلفتتظ املتحتتدة األمتتم ل مديتتات األساستتية
 فوتتتتليفيال مجهوريتتتتة ممثتتتتل يفأكتتتتد .(230)لدو يتتتتة يففعتتتتا م  العتتتتوة استتتتت مال
 ضتد مستكةي ممتل مدتى  و توي احلمايتة مت  املسؤيفلية أل ال وليفارية

  توتتتتايفل   املتتتتدنيني محايتتتتة أل حتتتتني يف موافعتهتتتتا، ايفل متتتت  متتتتا ايفلتتتتة
 ا حتتتترتام مقتتتتار ضتتتتم  ُ   َّتتتتق يفذتتتتي لدعتتتتوة، ا ستتتترتا يجي ا ستتتتتددام
 الستتتتتتتالم، حفتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتات التوجيهيتتتتتتتة يفامل تتتتتتتاائ لدميثتتتتتتتاق الكامتتتتتتتل

 أل  وريفنتتدي ممثتتل يفأضتتاف .(231)املعتتيفة الديفلتتة موافعتتة ذلتتك يف مبتتا
 ا حتترتام متتع ةتتةي أل يو غتتي املتتدنيني متت  لدتتدفاع لدعتتوة استتتددام أي

 نظةيتتتتتة أي  تتتتتدامي انفتتتتتةااي مجتتتتةاء أي اختتتتتتاذ يفأل لدميثتتتتتاق، الكامتتتتل
   تتتتتض يفأمتتتتتةب .(232)مديتتتتتت الترتتتتتجيع متتتتتدم يو غتتتتتي املتتتتتدنيني حلمايتتتتتة

 احلمايتة  تتوف  يت دتق فيمتا املتواستعة غت  لدوتائ  أسفهم م  املتكدمني
 موحهتتتتتتا التتتتتتيت العويتتتتتتة التتتتتتو ايت متتتتتت  التتتتتتةغم مدتتتتتتى لدمتتتتتتدنيني الف التتتتتتة

__________ 

(228) S/2015/32.  
(229) S/PV.7374، 52 الصفحة.  
  .13 الصفحة نفست، املةجع (230)
  .33 الصفحة نفست، املةجع (231)
  .66 الصفحة نفست، املةجع (232)

 ل  ثات اإلذل اجملدس ملوح أتييده م  اتيدود ممثل يفأمةب .(233)اجملدس
 يف املتتدنيول يكتتول موتدما” أنتتت يف حتتظ محايتة، يف ايت مليهتتا ُأستودت
 الونتتتتت يفيف حاستتتم  رتتتتكل يتصتتتةف أل األمتتتت  جملدتتتس يو غتتتتي خ تتتة،
  .(234)لدميثاق يففعا   “املواسب
 

 14 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم صون 
 يف جدستة اجملدتس معتد ،2015 األيفل/أكتتو ة  رةي  9 يف 

 اختتتتت  التتتت ي “التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم صتتتتول” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار
 معتو امتوتاع متع صتوات، 14 أبغد يتة (2015) 2240 العتةار خاللتت
 ذلتتتك يفمبوجتتتب ال وليفاريتتتة(. فوتتتليفيال )مجهوريتتتة التصتتتويت متتت  يفاحتتتد
 الوقويتتة  صتتفتها  تصتتةف يفذتتي األمعتتاء لدتتديفل” اجملدتتس أذل العتتةار،

 ملواجهتة الالزمتة “التتدا   مجيتع ابختتاذ منديميتة موظمات قةيق م  أيف
 ممثتتتتتل ذكةه متتتتتا فتتتتتو مدتتتتتىو ابل رتتتتتة. املتجتتتتتةي  أيف املهتتتتتاجةي  مهتتتتتة 
 ا حتتتاا ل مديتتة” ،العةار ذلك مبوجب اجملدتتس، ذلأ ،املتحدة املمدكة
 األ تتتيض ال حتتتة متتت  الوستتت ى اجلوو يتتتة املو عتتتة يف ال ستتتكةية األيفريف 
  .(235)“ال حار أمايل يف املهاجةي  مهة  مجيع ابمرتات املتوسط

 أمدتت مت   رتاا ممثتل أمتةب ذلتك، أمع تت التيت املوانرتة يفيف 
 التتتتت ي امليثتتتتتاق متتتتت  الستتتتا ع الفصتتتتتل مىل اإلشتتتتتارة مدتتتتتى  رت تتتتب أ  يف

 احلال كال كما فعفاضة،  فس ات املسدحة العوة ابستددام يفوت
 املهة ني ضد ال سكةية العوة استددام أل ك لك يف حظ املاضي. يف
 لتتتتتتدفق حتتتتتد لوضتتتتتع كافيتتتتتا يكتتتتتول لتتتتت  “يفحتتتتتده” ال حتتتتتار أمتتتتتايل يف

 فوتتتتليفيال مجهوريتتتتة ممثتتتتل يفنتتتتال .(236)أيفريفاب فتتتتو يفالالجئتتتتني املهتتتتاجةي 
 يفجتتتتتت يفمدتتتتتى الستتتتا ع، الفصتتتتتل    يتتتتتق ممكانيتتتتة ماتحتتتتتة مل ال وليفاريتتتتة
 اإلنستتتتتانية احلالتتتتتة متتتتتع لدت امتتتتتل ال ستتتتتكةية العتتتتتوة استتتتتتددام التحديتتتتتد

 يةستتتي اجملدتتتس مل نتتتائال يفأضتتتاف “.خ تتت  خ تتتا” ذتتتي لدمهتتتاجةي ،
 مستائل مب اجلتة ال امتة اجلم يتة ستد ة يفيغتصب خ  ة، سا عة   لك
  .(237)اختصاصها ضم   عع

__________ 

 )ستتتتدوفاكيا(و 56 يفالصتتتتفحة ) دجيكتتتتا(و 49 الصتتتتفحة نفستتتتت، املةجتتتتع (233)
  )منديفنيسيا(. 68 يفالصفحة

  .54 الصفحة نفست، املةجع (234)
(235) S/PV.7531، 2 الصفحة.  
  .4 يف 3 الصفحتال نفست، املةجع (236)
  .6 الصفحة نفست، املةجع (237)

https://undocs.org/ar/S/2015/32
https://undocs.org/ar/S/PV.7374
https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7531


هتديد السلم فيما يتخذ من األعمال يف حاالت  -اجلزء السابع 
 واإلخالل به ووقوع العدوان )الفصل السابع من امليثاق(

 

 

313 17-03714 

 

 التتتتتتديفل ي  تتتتتتي العتتتتتتةار أل يفهتتتتتتم  دتتتتتتده يففتتتتتتد مل شتتتتتتيدي ممثتتتتتتل يفنتتتتتتال
 احلق حمديفاة، زموية يفملدة استثوائية ظةيفف يف اإلنديمية، املوظمات أيف
 يف فعط يفلك  الدي ، الساحل يف ال حار أمايل يف السف  اتامرت  يف

 ا جتتتتتتتار يف لالشتتتتتتت اه م عولتتتتتتة أستتتتتت اب” فيهتتتتتتا  تتتتتتتوفة التتتتتتيت احلتتتتتتا ت
 اإلقتار ضتم  اائمتا ذلتك يتتم أل مدتى ابل رتة، ا جتار أيف ابملهاجةي 
 لعتتتتتتتتانول املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم ا فانيتتتتتتتتة أرستتتتتتتتتها التتتتتتتتيت لدم تتتتتتتتاي  العتتتتتتتتانوم
  فستت  مستتاءة يو غتتي   أنتتت متت  األرال ممثدتتة يفحتت رت .(238)“ال حتتار
 املت دعتة ا  فانيتات أحكتام مدتى “لاللتفتاف” رخصتة أنت مدى العةار

 العتتتتوة. استتتتتددام  تتتتوظ ِّم التتتتيت العانونيتتتتة امل تتتتاائ انتهتتتتاك أيف ابلالجئتتتتني
 أل يو غتي العتةار مت  10 الفعتةة مبوجتب العتوة استتددام أل يف حظت
 األقتتتتةاف ضتتتتد العتتتتوة دداماستتتتت ألل جتتتتدا، ضتتتتيعة حتتتتديفا يف يكتتتتول

 مو عتة يف ابل رتة ا جتتار سياق يف الديفل غ  م  األفةاا الفامدني أيف
 التتتتيت العانونيتتتتة لدعوامتتتتد انتهاكتتتتا يرتتتتكل   املتوستتتتط األ تتتتيض ال حتتتتة
  .(239)العوة مىل ابلدجوء لدديفل  سمح
 هتديتتد متت  هبتتم يفا جتتتار املهتتاجةي  هتةيتتب دتيرتتك مبتتا لي يتتا ممثتتل يفأنتتة

 العانونيتتتتة غتتتت  اهلجتتتتةة أل يف حتتتتظ التتتتديفليني. يفالستتتتالم لامتتتت  خ تتتت 
 ذواك أل ي تعد   منت يفنال فعط، األموية ابلوسائل   اجل أل ميك   
 يكتول أل  رتةط اإلنستانية، املاساة لونف ايفيل جهد أي ي ارت م 
 يفخاصتة التديفيل، العتانول مل تاائ الكامتل ا حترتام مقتار يف اجلهتد ذ ا

 يفأكد الداخدية. شؤيفهنا يف التدخل يفمدم الديفل سيااة احرتام م دأي
 األ تتتيض ال حتتتة يف أيفريف يتتتة حبةيتتتة نتتتوة نرتتتة مدتتتى ي تتترتت    دتتتده أل

 املهتتتتتة ني  ستتتتتتهداف أيف الرتتتتتةميني غتتتتت  املهتتتتتاجةي  إلنعتتتتتاذ املتوستتتتتط
  .(240)الديفلية املياه يف يفنوارهبم

__________ 

  .8 الصفحة نفست، املةجع (238)
  نفست. املةجع (239)
  .13 يف 12 الصفحتال نفست، املةجع (240)

 15 احلالة 
 جرررراء مرررن الررردوليني واألمرررن السرررالم هتررردد الررريت األخطرررار 

 اإلرهابية األعمال
 اجلدستتتة اجملدتتتس معتتتد ،2015 الثتتتام/نوفمرب  رتتتةي  20 يف 
 متت  التتديفليني يفاألمتت  الستتالم هتتتدا التتيت األخ تتار”  وتتد حتتتت 7565
 .(2015) 2249 العتتةار ابإلمجتاع يفاختت  ،“اإلرذا يتتة األممتال جتةاء
 ابلتتتديفل أذتتتاب يفلكوتتتت العتتتةار، يف الستتتا ع الفصتتتل مىل اجملدتتتس يرتتة يفمل

 التدا   مجيع” اختاذ مىل   لك العيام مدى العدرة لديها اليت األمعاء
 اإلستتتالمية، الديفلتتتة  وظتتتيم لستتتي ةة اخلاضتتت ة األراضتتتي مدتتتى “الالزمتتتة

 الستتتتتتتتتورية ال ة يتتتتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتتتتة يف اامتتتتتتتتت ، ابستتتتتتتتتم أيعتتتتتتتتتا امل تتتتتتتتتةيفف
 أل ذكتة العتةار، اختتاذ   تد فةنستا ممثل  ت أاىل  يال يفيف .(241)يفال ةاق
 التتتتتتتتدا   مجيتتتتتتتع” اختتتتتتتتاذ مىل كافتتتتتتتة األمعتتتتتتتاء التتتتتتتديفل يتتتتتتتدمو العتتتتتتتةار
 يف اامتتتتت   وظتتتتتيم أيفجتتتتتده التتتتت ي “املتتتتتالذ” مدتتتتتى لدععتتتتتاء “الالزمتتتتتة

 .(242)املت ةفتة أيديولوجيتت يفمح اط يفال ةاق، السورية ال ة ية اجلمهورية
 مىل املوجهتة احلازمتة ابلتدموة يفأشتاات املتحتدة التو ايت ممثدة يفرح ت
 متتتتت  أل يفأضتتتتتافت الالزمتتتتتة، التتتتتتدا   مجيتتتتتع اختتتتتتاذ أجتتتتتل متتتتت  التتتتتديفل

 متتت  األختتتةى يفاألنتتتواع يفالتجويتتتد يفالتستتتديح التمويتتتل يفنتتتف” العتتتةيفري
 أل مىل يفأشتتتتارت “.الوصتتتتةة يفج هتتتتة اإلستتتتالمية الديفلتتتتة لتوظتتتتيم التتتتدمم
 مت  املتواصتدة ا متتداءات مت  خ ت ا   هتديدا   يواجت أبنت أيفضح ال ةاق
 متتتتتت  اإ يتتتتتة ا متتتتتتداءات ستتتتتيما يف  اإلستتتتتالمية، الديفلتتتتتة  وظتتتتتيم نِّ تتتتتل

 نظتتتتتتتتتتتام” يفأبل الستتتتتتتتتتتورية، ال ة يتتتتتتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتتتتتتة يف آموتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتالذات
 يفأضتاف .(243)التهديتد ذلتك نمتع يستت يع يفل    أنت أظهة “األسد
 التتت ي ابلتهديتتتد نتتتوي ايفيل امتتترتاف العتتتةار أل املتحتتتدة املمدكتتتة ممثتتتل

 التتتدا   مجيتتع” اختتتاذ مىل امتتا يفأنتتت اإلستتالمية، الديفلتتة  وظتتيم يرتتكدت
 .(244)التوظيم هل ا لدتصدي “الالزمة

__________ 

  .5 الفعةة ،(2015) 2249 العةار (241)
(242) S/PV.7565، 2 الصفحة.  
  .5 الصفحة نفست، املةجع (243)
  .9 الصفحة نفست، املةجع (244)
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2015-2014مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

17-03714 314 

 

 من امليثاق 45إىل  43النظر يف املواد  -خامسا 
 43 املااة 
يت هتتتتتتد مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يف ستتتتتت يل  - 1 

املستتتتااة يف حفتتتتظ الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتديفيل، أل يعتتتت وا حتتتتتت  صتتتتةف 
جمدس األم   واء مدى قد ت يفق عا   فاق أيف ا فانات خاصة ما يدتلم 

العوات املسدحة يفاملسامدات يفالتسهيالت العتةيفرية حلفتظ الستدم  م 
 يفاألم  الديفيل يفم  ذلك حق املةيفر.

ةتتتب أل اتتتدا ذلتتتك ا  فتتتاق أيف  دتتتك ا  فانتتتات  - 2 
متتدا ذتت ه العتتوات يفأنوامهتتا يفمتتدى استتت دااذا يفأماكوهتتا ممومتتا يفنتتوع 

 التسهيالت يفاملسامدات اليت  عدم.
ق أيف ا  فانتتات املتت كورة جتتتةى املفايفضتتة يف ا  فتتا - 3 

أبسةع ما ميك   واء مدى قدب جمدس األم . يف ربم  تني جمدتس األمت  
يف ني أمعاء األمتم املتحتدة أيف  يوتت يف تني جممومتات مت  أمعتاء األمتم 
املتحتتتتدة، يف صتتتتدق مديهتتتتا التتتتديفل املون تتتتة يففتتتتق معتعتتتتيات أيفضتتتتامها 

 الدستورية.
 

 44 املااة 
مذا نةر جمدس األم  استددام العوة، فإنت ن ل أل ي دب م   

املوصتوص معو غ  ممثل فيت  عدمي العوات املسدحة يففاء اب لتلامات 
، يو غي لت أل يدمو ذ ا ال عو مىل أل يررتك مذا 43مديها يف املااة 

شتتاء يف العتتةارات التتتيت يصتتدرذا فيمتتا خيتتتت  ابستتتددام يفحتتدات متتت  
 نوات ذ ا ال عو املسدحة.

 
 45 املااة 
رغ تتتتتة يف  كتتتتتني األمتتتتتم املتحتتتتتدة متتتتت  اختتتتتتاذ التتتتتتدا   احلة يتتتتتة  

ال اجدة يكول لدى األمعتاء يفحتدات جويتة أذديتة ميكت  استتددامها 
ه فتتورا ألممتتال العمتتع الديفليتتة املرتترتكة. يفاتتدا جمدتتس األمتت  نتتوى ذتت 

الوحتتتتتدات يفمتتتتتدى استتتتتت دااذا يفاخل تتتتتط ألمماهلتتتتتا املرتتتتترتكة، يفذلتتتتتتك 
مبستتتتتتتتتامدة جلوتتتتتتتتتة أركتتتتتتتتتال احلتتتتتتتتتةب يفيف احلتتتتتتتتتديفا التتتتتتتتتواراة يف ا  فتتتتتتتتتاق 

 .43ا  فانات اخلاصة املرار مليها يف املااة  أيف
 

 مالحظة 
 األمعتاء التديفل مجيع  ت هد امليثاق، م  43 املااة مقار يف 

 يفاألمت  الستالم صتول أجتل مت  األمت ، جمدس  صةف حتت  عع أبل
   فانتتتتات يففعتتتتا يف ستتتتهيالت يفمستتتتامدات مستتتتدحة نتتتتوات التتتتديفليني،

 يفالتديفل اجملدتس مدتى يت تني التيت ا  فانتات ذت ه مت  يفالغتةت خاصتة.
 يفمتتتتدى يفأنوامهتتتتا، العتتتتوات أفتتتتةاا أمتتتتداا  وظتتتتيم ذتتتتو م ةامهتتتتا األمعتتتتاء

 يفق ي تها.  وف ذا يت ني اليت التسهيالت يفمونع است دااذا،
 غيتتاب يفيف ،43 املتتااة مبوجتتب ا فانتتات نتتط  تتربم مل أنتتت  يتتد 

 .43 لدمتااة    يعتا مت  تة ممارسة أي ابلتايل  وجد   ا  فانات ذ ه
 مستتكةية   مديتتات لدعيتتام ممديتتة  ة ي تتات املتحتتدة األمتتم يفضتت ت يفنتتد
 لعتتتتوات اجملدتتتتس  ذل الستتتتياق، ذتتتت ا يفيف ا  فانتتتتات. ذتتتت ه غيتتتتاب يف

 ممتتتتال يفمشتتتتةافت، ال تتتتام األمتتتتني نيتتتتااة حتتتتتت )املرتتتتكدة الستتتتالم حفتتتتظ
 األمعتتاء( يفالتتديفل املتحتتدة األمتتم أ ةمتهتتا التتيت املدصصتتة اب  فانتتات
 يفقويتتتتتتتتني يفمشتتتتتتتتةاف نيتتتتتتتتااة )حتتتتتتتتتت اإلنديميتتتتتتتتة أيف الوقويتتتتتتتتة يفالعتتتتتتتتوات

 ذ ا م  ال اشة اجللء يفيتوايفل مسكةية.   مديات ابلعيام منديميني( أيف
 يفيف ايهتا. السالم حفظ ممديات ابلتفصيل املدحق

، 43مت  امليثتاق صتةاحة مىل املتااة  45يف  44يف ر  املاااتل  
 ،43يفلتت لك  تتة  ط  دتتك املتتواا  ةا  تتا يفثيعتتا. يفكمتتا ذتتو احلتتال متتع املتتااة 

 .45 يف 44 املتتتتاا ني  ت  يتتتتق يت دتتتتق فيمتتتتا مت  تتتتة ممارستتتتة ذوتتتتاك لتتتتيس
 اموة )أ( يف:  تمثل ممارسة معةرا ت، خالل م  كةس، اجملدس أل غ 

 يفاملستتتتتتتتتامدات املستتتتتتتتتدحة ابلعتتتتتتتتتوات املستتتتتتتتتااة مىل األمعتتتتتتتتتاء التتتتتتتتتديفل
 التتتتديفل متتتتع يفالترتتتتايفر )ب( املتتتتةيفر، حتتتتق ذلتتتتك يف مبتتتتا يفالتستتتتهيالت،

 حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم أنرتتت ة خيتتت  فيمتتتا  عتتتوات املستتتااة األمعتتتاء
 اجلويتتتة ابألصتتتول املستتتااة مىل األمعتتتاء التتتديفل يفامتتتوة )أ( الستتتالم،
 السالم. حفظ سياق يف ال سكةية
 متلايتتتتتتتتتد اذتمتتتتتتتتتام أيفيل ا ستتتتتتتتتت ةات، نيتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتترتة يفختتتتتتتتتالل 
 كل يف ايت  وفي  يف السالم حفظ ممديات  واجهها اليت لدتحدايت

 ذوتتتاك يكتتت  مل املستتتالة، هبتتت ه ا ذتمتتتام  لايتتتد متتت  التتتةغم يفمدتتتى موهتتتا.
 ذوتتاك كانتتت ذلتتك، يفمتتع .45 يف 43 املتتاا ني  رتتال استتتوري نعتتا 

 جتتةت التتيت املوانرتتات متت  ال ديتتد يف 44 املتتااة مىل يفاضتتحة مشتتارات
 ختتتتتتتالل اجملدتتتتتتس ممارستتتتتتتات متتتتتت  مامتتتتتتة حملتتتتتتتة أا ه يف تتتتتتةا اجملدتتتتتتس. يف

 األمعتاء التديفل مسااة  عةيفرة يت دق فيما 2015 يف 2014 مامي
 ألف(، الفةمي )العسم يفمسامدهتا يفاممها السالم حفظ ممديات يف

 )العسم شةقة يفأبفةاا  عوات املسااة ال ددال مع الترايفر مىل يفاحلاجة
 اجلويتتتتتتة ابألصتتتتتتول األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل مستتتتتتااة يفمستتتتتتالة ابء(، الفةمتتتتتتي
 جيم(. الفةمي )العسم السالم حفظ ممديات يف ال سكةية
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ضرورة مسامهة الدول األعضاء يف عمليات حفرظ  -ألف 
 السالم وتقدمي الدعم واملساعدة هلا 

 ابست ةاضتتتتات  يتتتتلت التتتتيت ا ستتتتت ةات، نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 
 يف يومتتتا الستتتالم، حفتتتظ   مديتتتات يت دتتتق فيمتتتا املستتتتوى رفي تتتة متوومتتتة

 زاا نةارا تتت، متت  أي يف 45 مىل 43 املتتواا مىل صتتةاحة اجملدتتس يرتتة مل
  وفيتتتت  يف الستتتالم حفتتتتظ ممديتتتات  واجتتتتت التتتيت ابلتحتتتتدايت ا ذتمتتتام
 يف أشتتتت  الستتتتا عة، الفتتتترتات يف احلتتتتال ذتتتتو يفكمتتتتا موهتتتتا. كتتتتل يف ايت
 حفتتظ ممديتتات يف األمعتتاء التتديفل مستتهام ضتتةيفرة مىل اجملدتتس نتتةارات
 يت دق فيما أا ه، السا ع العسم )انظة يفمسامدهتا هلا يفاممها السالم
 امليثاق(. م  48 ابملااة

 امل تتي املستتتوى الةفيتتع املستتتعل الفةيتتق نتتدم الصتتدا، ذتت ا يفيف 
 أل ال امتتتة لامانتتتة يو غتتتي أنتتتت موهتتتا  وصتتتيات مجدتتتة الستتتالم   مديتتتات
 اخليتتتتارات  رتتتتال اإلنديميتتتتة يفاملوظمتتتتات األمعتتتتاء التتتتديفل متتتتع  ترتتتتايفر
 الستتتةيع، الورتتتة  عتتتدرات  تمتتتتع يفمامليتتتة منديميتتتة نتتتدرة إلنرتتتاء املتاحتتتة

 لدتتديفل معرتحتتا     تتد   يفأل انتعاليتتة، نتتوات مبثا تتة  كتتول أل ذلتتك يف مبتتا
 مت  43 املااة ريفح مع انسجاما  ” أبنت، الفةيق يفصة ح .(245)األمعاء
 الرت ي تتتتتتات األمعتتتتتاء التتتتتديفل  تتتتتدمم لكتتتتتي األيفال آل فعتتتتتد ،“امليثتتتتتاق
 ابلو ايت لدوفاء امل ل ِّزة يفالوظم الالزمة العدرات  ت  ئة اخلاصة اجلديدة
 التعرتفية اإلجتةاءات مديهتا  غدتب  يئتات يف السالم   مديات املت دعة
 .(246)األم  يفان دام
 
احلاجررة إىل التشرراور مررع البلرردان املسررامهة بقرروات  -ابء 

 وأبفراد شرطة
   ليتل مدتى ملمتت اجملدتس أكتد ا ست ةات، نيد الفرتة خالل 

 متتتع الترتتتايفر قةيتتتق متتت  ذلتتتك يف مبتتتا الستتتالم، حفتتتظ ممديتتتات ف اليتتتة
ة ال دتدال  اجملدتتس يفأحتاط .(247)شتةقة يفأبفتةاا مستكةية  عتوات املستااِّ
 املتحتتدة األمتتم ممديتتات مستتتع ل” امل وتتول ال تتام األمتتني  تعةيتتة مدمتتا

 امل تتتتتتي املستتتتتتتوى الةفيتتتتتتع املستتتتتتتعل الفةيتتتتتتق  وصتتتتتتيات  وفيتتتتتت  لدستتتتتتالم:
 الةفيع املستعل الفةيق ندمها اليت يفابلتوصيات (248)“السالم   مديات
  تتتني ابملرتتتايفرات يت دتتتق فيمتتتا ،(249)الستتتالم   مديتتتات امل تتتي املستتتتوى

__________ 

  )ب(. 206 الفعةة ،S/2015/446 انظة (245)
  .194 الفعةة نفست، املةجع (246)
(247) S/PRST/2015/22، التاس ة. الفعةة  
(248) S/2015/682.  
  .S/2015/446 انظة (249)

 يفاألمانتتتتتتة شتتتتتتةقة يفأبفتتتتتتةاا  عتتتتتتوات املستتتتتتااة يفال دتتتتتتدال األمتتتتتت  جمدتتتتتتس
 املستتعل الفةيتق رأي اخلصتوص يفجت مدى اجملدس يف حظ .(250)ال امة

 ختتتتتالل متتتتت  الف تتتتتال احلتتتتتوار ان تتتتتدام أل مفتتتتتااه التتتتت ي ال تتتتتام يفاألمتتتتتني
 مح اقتا   يفل تد ند املصدحة صاح ة الثال  اجلهات ذ ه  ني املرايفرات

 مجتتتتتةاء أبايتتتتتة اجملدتتتتتس يفأنتتتتتة التتتتتو ايت.  توفيتتتتت  يفأضتتتتتة اجلميتتتتتع لتتتتتدى
 يفأبفتتتةاا  عتتتوات املستتتااة يفال دتتتدال األمتتت  جمدتتتس  تتتني ف التتتة مرتتتايفرات

 املت دعتتتتة التون تتتتات لتحديتتتتد فةصتتتتة يفامتربذتتتتا ال امتتتتة، يفاألمانتتتتة شتتتتةقة
 يفرحتتتتتتب اللمويتتتتتتة، يفاجلتتتتتتدايفل األااء يفم تتتتتتاي  العتتتتتتدرات متتتتتت  يدتتتتتتلم مبتتتتتتا

 م  يتعح كما لدمرايفرات، الةمسي غ  الوه  يف احلاصدة ابلت ورات
 الستتتالم حفتتتظ   مديتتتات امل تتتي ال امتتتل فةيعتتتت أبنرتتت ة املت دتتتق التعةيتتتة
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتانول 31 مىل الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتاية كتتتتتتتتتتتتتتتانول 1 متتتتتتتتتتتتتتت  لدفتتتتتتتتتتتتتترتة
 غتت  املرتتايفرات متت  مليتتد مجتتةاء مدتتى يفشتتجع ،(251)2015 ايستتمرب
  تجتايفز أل ةتب املرتايفرات  دتك أبل أيعتا اجملدتس يفأنة .(252)الةمسية
 مثل جما ت أيعا  رمل حبيث ابل مديات  واط اليت الو ايت مسالة
 يفالرؤيفل ا سرتا يجية، العوات يف ركيل السالم، حفظة يفأم  سالمة

 ا ستتتتغالل اامتتتاءات ذلتتتك يف مبتتتا يفا نعتتت اط، يفالستتتدوك اجلوستتتانية،
 املتتتتتتدنيني، حبمايتتتتتتة املت دعتتتتتتة التتتتتتو ايت يف وفيتتتتتت  اجلوستتتتتتيني، يفا متتتتتتتداء
 .(253)الوقوية يفاحملاذية يفامل دات، يفاألااء، يفالعدرات،
 مىل صةاة مشارات  ةا مل ،2015 يف 2014 مامي يفخالل 

 يف التاكيتتد مت ذلتتك، يفمتتع اجملدتتس. مىل املوجهتتة الةستتائل يف 44 املتتااة
 ال دتتتتدال  تتتتني ف تتتتال ثالثتتتتي   تتتتايفل مىل احلاجتتتتة مدتتتتى مت تتتتداة رستتتتائل
 مىل يفابإلضتتتافة .(254)األمتتت  يفجمدتتتس ال امتتتة يفاألمانتتتة  عتتتوات املستتتااة
   مديتات امل تي املستتوى الةفيتع املستتعل الفةيتق م  كل أيفصى ذلك،
 املستااة ال دتدال متع مرايفرات إبجةاء (256)ال ام يفاألمني (255)السالم
 شةقة. يفأبفةاا  عوات

__________ 

(250) S/PRST/2015/22 الفعةة الةا  ةو يف ،S/PRST/2015/26 .الفعةة الثانية ، 
(251) S/2015/1050.  
  السا  ة. مىل يفاخلامسة الثانية الفعةات ،S/PRST/2015/26 انظة (252)
 اخلامسة. الفعةة نفست، املةجع (253)
  رتتتتةي  14 املؤرختتتتة ابلةستتتتالة املةفتتتتق ال يتتتتال املثتتتتال، ستتتت يل مدتتتتى انظتتتتة، (254)

 مجهوريتتة ممثتتل متت  األمت  جمدتتس رئتتيس مىل املوجهتتة 2014 الثتام/نوفمرب
  (.S/2014/818) اإلسالمية ميةال

(255) S/2015/446، أ(. 193 الفعةة(  
(256) S/2015/682، 63 مىل 61 الفعةات.  

https://undocs.org/ar/S/2015/446
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
https://undocs.org/ar/S/2015/682
https://undocs.org/ar/S/2015/446
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
https://undocs.org/ar/S/2015/1050
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
https://undocs.org/ar/S/2014/818
https://undocs.org/ar/S/2015/446
https://undocs.org/ar/S/2015/682
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 مىل صتتتتةاحة اإلشتتتارة  تتتتت ا ستتتت ةات، نيتتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 يف اجملدس، أجةاذا اليت املوانرات م  ال ديد يف امليثاق م  44 املااة
 امل تتلز احلتتوار مستتالة يفنونرتتت .(257)املواضتتيع متت  يفاستت ة قائفتتة مقتتار

 مستفيعتة موانرتة شتةقة يفأبفةاا  عوات املسااة ال ددال مع يفالترايفر
 املتحتتدة األمتتم ممديتتات” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف اجملدتتس متتدايف ت يف

 يف اجملدس، ممل أبساليب يتصل يففيما (،16 )احلالة “السالم حلفظ
 األمتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتتيس متتتتتتتتتتت كةة  وفيتتتتتتتتتتت ” امل وتتتتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتتار

(S/2010/507)“ (.17 )احلالة 
 

 16 احلالة 
 السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات 
 ،7196 جدستت اجملدس معد ،2014 حليةال/يونيت 11 يف 

 يفال وتد “الستالم حلفتظ املتحدة األمم ممديات” امل وول ال ود مقار يف
 املفاذيميتتتتتتتتة املتتتتتتتت كةة يف عتتتتتتتتموت .“اجلديتتتتتتتتدة ا جتاذتتتتتتتتات” الفةمتتتتتتتتي
 آراء مةامتتاة مىل صتتةاة مشتتارة الةيفستتي ا حتتتاا مممهتتا التتيت لالجتمتتاع
 املتكدمتني م ظم أيد ا جتماع، يفخالل .(258) عوات املسااة ال ددال
  عتتتتوات املستتتتااة ال دتتتتدال متتتتع اإراء يف  تتتتاال يفالت تتتتايفل املرتتتتاركة   ليتتتتل

 حتعيتتتتق هبتتتتدف الثالثتتتتي( ابلت تتتتايفل أيعتتتتا مليتتتتت )يرتتتتار شتتتتةقة يفأبفتتتتةاا
 رستتتتتم  تتتتتني الصتتتتتدة   ليتتتتتل يفذتتتتتي أ  األذتتتتتداف، متتتتت  متوومتتتتتة جممومتتتتتة

 ممديتتتتتات ف اليتتتتتة زاياة مىل مضتتتتتافة امليتتتتتدال، يف يف وفيتتتتت ذا السياستتتتتات
 هنايتتتة يف ُيصتتتار أل يف األمتتتل متتت  اهلوتتتد ممثتتتل يفأمتتتةب الستتتالم. حفتتتظ
 الوظة ممااة مىل اجملدس يفاما امليثاق، م  44 املااة  وفي  مىل امل اف

 السالم حلفظ املتحدة األمم ممديات يف التدخل يف ايت استددام يف
 املستتتتتتتااة األمعتتتتتتتاء التتتتتتتديفل جلميتتتتتتتع الفةصتتتتتتتة مم تتتتتتتاء يتستتتتتتت  أل مىل

 نتتتتتةارات يف لدمرتتتتتاركة ،“امليثتتتتتاق متتتتت  44 املتتتتتااة مبوجتتتتتب”  عتتتتتوات،
 مست انيا ممثتل يفنال .(259)اجملدس نامة يف ال مديات  دك  رال اجملدس

__________ 

 36، الصتتتتتفحة S/PV.7196)اهلوتتتتتد(و يف  48، الصتتتتتفحة S/PV.7109انظتتتتتة  (257)
) تتتتتتتتتتتتتوغالاي (و  82)مستتتتتتتتتتتتت انيا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  52)اهلوتتتتتتتتتتتتتد(و يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة 

 ،S/PV.7285 (Resumption 1))اهلوتتتتتتد(و يف  85، الصتتتتتتفحة S/PV.7228 يف
 )اهلوتتتتتتتتتتتتتد(و 41 الصتتتتتتتتتتتتتفحة ،S/PV.7389 يف )اهلوتتتتتتتتتتتتتد(و 38 الصتتتتتتتتتتتتتفحة

 28 الصتتتتفحة ،S/PV.7464 يف )اهلوتتتتد(و 44 الصتتتتفحة ،S/PV.7414 يف
 )مجهوريتتتة 19 الصتتتفحة ،S/PV.7479 يف ال وليفاريتتتة(و فوتتتليفيال )مجهوريتتة
 )اهلوتتتتتتتتتتتتتتتتد(و 31 الصتتتتتتتتتتتتتتتتحفة ،S/PV.7505 يف ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتتتة(و فوتتتتتتتتتتتتتتتتليفيال

 19 حةالصتتتتف ،S/PV.7539 يف )اهلوتتتتد(و 86 الصتتتتفحة ،S/PV.7533 يف
 ،S/PV.7558 يف )اهلوتتتد(و 33 يفالصتتفحة ال وليفاريتتتة(، فوتتليفيال )مجهوريتتة
  ال وليفارية(. فوليفيال )مجهورية 24 الصفحة

  املةفق. ،S/2014/384 انظة (258)
  .36 الصفحة ،S/PV.7196 انظة (259)

 املستتتااة ال دتتتدال  تتتني فيمتتتا ا  صتتتال نوتتتوات  تحستتتني يتتتؤم   دتتتده مل
 يفممتتل ال دتتدال  دتتك  تتني أفعتتل ريفا تتط يفمنامتتة األمتت ، يفجمدتتس  عتتوات

 األمتتتتتتتتتم ميثتتتتتتتتتاق متتتتتتتتت  44 يف 43 املتتتتتتتتتاا ني متتتتتتتتتع  اشتتتتتتتتتيا” اجملدتتتتتتتتتس،
 لد دتتدال الستتماح مدتتى اجملدتتس  تتوغالاي  ممثتتل يفحتتث   .(260)“املتحتتدة
 مقتار” يف يفاملوانرتة احلوار يف ابملراركة شةقة يفأبفةاا  عوات املسااة
 حفتتتتظ ممديتتتات  رتتتتال نتتتةارات اختتتتتاذ ن تتتل ،“امليثتتتتاق متتت  44 املتتتااة
 .(261)هلا يف ايت يفممداا املتحدة لامم التا  ة السالم

 مت، نفستتتتتت ال وتتتتتد مقتتتتار يف ُمعتتتتتدت  حعتتتتتة اجتمامتتتتات يفيف 
 يفاألمانتتتة األمتتت  جمدتتتس  تتتني يفاحلتتتوار الترتتتايفر مستتتالة مىل أيعتتتا   الت تتتةق
 .(262) عوات املسااة يفالديفل ال امة

 
 17 احلالة 
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ 
 ختتالل ،2014 األيفل/أكتتتو ة  رتتةي  23 يف اجملدتتس، معتتد 
 يف ممدتتت أستتاليب  رتتال الستتووية املفتوحتتة موانرتتتت ،7285 جدستتتت
 األمتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتتيس متتتتتتتتتتت كةة  وفيتتتتتتتتتتت ” امل وتتتتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتتار

(S/2010/507)“. أساليب يف الكامل التجاذل م  اهلود ممثل يف كدم 
 م  44 املااة يف الواراة الواضحة يفالواج ات لاحكام” اجملدس ممل

 احملتتتتتةز ابلتعتتتتتدم آختتتتتةيفل متكدمتتتتتول أنتتتتتة املعا تتتتتل، يفيف .(263)“امليثتتتتتاق
 يفأبفتتتتةاا  عتتتتوات املستتتتااة يفال دتتتتدال اجملدتتتتس  تتتتني ابحلتتتتوار يتصتتتتل فيمتتتتا

 متتتتتتتتتت  املليتتتتتتتتتتد لتحعيتتتتتتتتتتق ممكانيتتتتتتتتتتة ذوتتتتتتتتتتاك أل مىل يفأشتتتتتتتتتتاريفا شتتتتتتتتتتةقة،
 ستتت ل يف الوظتتتة مدتتتى اجملدتتتس الربازيتتتل ممثتتتل يفحتتتث .(264)التحستتتيوات

 ال دتتدال فيهتتا مبتتا األختتةى، الفامدتتة اجلهتتات مرتتاركة لتحستتني جديتتدة
 مت  أل  ت يف ممثتل يفأكتد .(265)العتةار صتوع ممديتة يف  عوات، املسااة
 املستااة ال دتدال متع مرتايفرات اجملدتس مجتةاء ممارستة  ةستيك العتةيفري
 .(266)السالم حفظ ممديات يف  رارك اليت  عوات

__________ 

  .52 الصفحة نفست، املةجع (260)
  .82 الصفحة نفست، املةجع (261)
  .S/PV.7464 يف S/PV.7317 يف S/PV.7228 خاصة،  صفة انظة، (262)
  .38 الصفحة ،S/PV.7285 (Resumption 1) انظة (263)
 )ليتوانيتتتتا(و 21 يفالصتتتتفحة )ريفانتتتتدا(و 18 الصتتتتفحة ،S/PV.7285 انظتتتتة (264)

  )منديفنيسيا(. 24 الصفحة ،S/PV.7285 (Resumption 1) يف
  .7 يف 6 الصفحتال ،S/PV.7285 (Resumption 1) انظة (265)
  .32 الصفحة نفست، املةجع (266)

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7109
https://undocs.org/ar/S/PV.7196
https://undocs.org/ar/S/PV.7228
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
https://undocs.org/ar/S/PV.7414
https://undocs.org/ar/S/PV.7464
https://undocs.org/ar/S/PV.7479
https://undocs.org/ar/S/PV.7505
https://undocs.org/ar/S/PV.7533
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
https://undocs.org/ar/S/PV.7558
https://undocs.org/ar/S/2014/384
https://undocs.org/ar/S/PV.7196
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7228
https://undocs.org/ar/S/PV.7317
https://undocs.org/ar/S/PV.7464
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7285%20(Resumption%201)
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  رتتتال التتتتايل ال تتام يف جتتتةت التتتيت املفتوحتتة املوانرتتتة يفختتالل 
  أُث ت ،2015 األيفل/أكتو ة  رةي  20 يف مل عواةا ال مل، أساليب

    ت ا    وصتفها  عتوات املستااة ال دتدال متع الترتايفر مستالة أختةى مةة
  ت دتب امليثتاق م  44 املااة أبل اهلود ممثل أفاا فعد .44 املااة م 

 الوهائية الصيغة يفضع ن ل  عوات املسااة ال ددال مع مرايفرات مجةاء
 اتد  مل لاستف، ذلتك، أل يفأكتد السالم. حفظ ممديات لو ايت
  دايتتتتة اجملدتتتتس يف املوتد تتتتول األمعتتتتاء ي تتتتدأ أل مىل يت دتتتتع يفأنتتتتت نتتتتط،

 يففعتتتتتتتا منتتتتتتت ال وليفاريتتتتتتة فوتتتتتتليفيال مجهوريتتتتتتتة ممثتتتتتتل يفنتتتتتتال .(267)جديتتتتتتدة
 نتتتتةارات يف  رتتتتارك أل  عتتتتوات املستتتتااة لد دتتتتدال يو غتتتتي ،44 لدمتتتتااة
 يفامتتتتتتا الستتتتتتالم، حفتتتتتتظ ممديتتتتتتات يف يفحتتتتتتداهتا نرتتتتتتة  رتتتتتتال اجملدتتتتتتس

 املتكدمتني م  ال ديد يفأيد .(268)“حعا   44 املااة أحكام  وفي ” مىل
 .(269) عوات املسااة ال ددال مع يفموتظمة م لَّزة مرايفرات مجةاء
 

 سألة املسامهة ابألصول اجلوية العسكريةم -جيم 
 متتتتت  متتتتتداا اجملدتتتتتس اختتتتتت  ا ستتتتتت ةات، نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل 
 ابألفتتتتتتةاا  ستتتتتتاذم أل األمعتتتتتتاء ابلتتتتتتديفل فيهتتتتتتا أذتتتتتتاب التتتتتتيت العتتتتتتةارات
 الستتالم حفتظ يف  ثتتات اإلنفتاذ ممديتتات يف األختةى يفاملتتوارا يفامل تدات

 املسااة ذلك يف مبا ،(270)األمعاء يفالديفل املتحدة األمم  عواذا اليت
 املستتتااة مىل األمعتتاء التتديفل يفامتتا .(271)ال ستتكةية اجلويتتة ابألصتتول

__________ 

  .33 الصفحة ،S/PV.7539 انظة (267)
  .19 الصفحة نفست، املةجع (268)
)الستتتويد(و  29يف  28)أنغتتتو (و يفالصتتتفحتال  9املةجتتتع نفستتتت، الصتتتفحة  (269)

 14)منديفنيستتيا(و يفالصتتفحة  7، الصتتفحة S/PV.7539 (Resumption 1) يف
 ) تتتتتتتتتتت يف، 25 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )الربازيتتتتتتتتتتتل(و 18 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتتتتتتتواي(و

  )ريفاندا(. 35 يف 34 يفالصفحتال )أيفكةانيا(و 28 يفالصفحة ابكستال(و
 و11 الفعتتتتتةة ،(2014) 2148 العتتتتتةارات املثتتتتتال، ستتتتت يل مدتتتتتى انظتتتتتة، (270)

، (2014) 2164و يف 20يف  17يف  16، الفعتتتتتتتتتتتتتةات (2014) 2149 يف
، (2015) 2217و يف 37، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2014) 2182و يف 21الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةة 
، (2015) 2228و يف 17، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2015) 2227و يف 23الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةة 
، (2015) 2245و يف 16، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2015) 2232و يف 13الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةة 
، الفعتتتتةة اخلامستتتتة مرتتتتةةو S/PRST/2014/28و يفال يتتتتال الةائستتتتي 11الفعتتتتةة 

 ، الفعةة السااسة مرةة. S/PRST/2015/17يفال يال الةائسي 
 و36 الفعتتتتتةة ،(2014) 2147 العتتتتتةارات املثتتتتتال، ستتتتت يل مدتتتتتى انظتتتتتة، (271)

 و30 الفعتتتتتتتةة ،(2014) 2182 يف و16 الفعتتتتتتتةة ،(2014) 2149 يف
  مرةة. السا  ة الفعةة ،S/PRST/2014/28 الةائسي يفال يال

 ابلفصتتتتل ممتتتتال   املوفتتتت  ال ستتتتكةي ال متتتتل ستتتتياق يف اجلويتتتتة ابألصتتتتول
 يفيف (272)الوستتتتتتتتتتتت ى أفةيعيتتتتتتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتتتتتتة يف امليثتتتتتتتتتتتتاق متتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتا ع
  .(273)الصومال
 األصتتول مستتالة متتةارا أُثت ت ا ستتت ةات، نيتتد الفتترتة يفختالل 

 يفاختتتتت  اجملدتتتتس. متتتتدايف ت يف الستتتتالم حفتتتتظ ل  ثتتتتات املتاحتتتتة اجلويتتتتة
 كتتتتتتتتتتتتتتتانول 15 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة 7581 جدستتتتتتتتتتتتتتتتت ختتتتتتتتتتتتتتتالل اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس،

 الستواال مت  ال تام األمتني  عتارية”  وتد  رال 2015 األيفل/ايسمرب
 معتتتوي  امتوتتتاع متتتع، (2015) 2252 العتتتةار ،“الستتتواال يفجوتتتوب

 ال وليفاريتتتة((. - )مجهوريتتتة يففوتتتليفيال الةيفستتتي )ا حتتتتاا التصتتتويت متتت 
 األيفلويتتتة ي  تتتي أل العتتتةار، ذتتت ا يف ال تتتام، األمتتتني مىل اجملدتتتس يفقدتتتب
 يف الستتتتواال، جوتتتتوب يف املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة ألفتتتتةاا الكامتتتتل لدورتتتتة
 يف مبتتتا الرتتتةقة، يفموصتتتة ال ستتتكةي لد وصتتتة هبتتتا املتتتاذيفل العتتتوة حتتتديفا
 غت  اجلويتة يفاملوظومتات التكتيكيتة ال ستكةية ال موايتة ال تائةات ذلك

 فوتتتتتتتليفيال يفمجهوريتتتتتتتة الةيفستتتتتتتي ا حتتتتتتتتاا ممتتتتتتتثال يفأمتتتتتتتةب .(274)املاذولتتتتتتتة
 األمعتتتتاء، التتتتديفل شتتتتواغل متتتت  لدتصتتتتويت،   ديدهمتتتتا يف ال وليفاريتتتتة،

 ابستتتتتددام يت دتتتتق فيمتتتتا احلالتتتتة، ذتتتت ه يف املعتتتتيف ال دتتتتد ذلتتتتك يف مبتتتتا
 ال دتد ستيااة مدتى املرت  ة اإاثر  س ب املاذولة، غ  اجلوية املوظومات

 يفمتت  .(275)املةك تتات ذت ه  ستتتددام معتتافة نيمتة يفجتتوا يفمتتدم امل تي
 اإلمالميتتة اإلحاقتة مىل املتحتدة التو ايت ممثدتة أشتارت أختةى،  حيتة

 أل ميكتت  التت ي اهلتتام التتديفر  رتتال ال امتتة األمانتتة متت  املعدمتتة املفصتتدة
  ال مواية يفال ائةات املاذولة يفغ  املسدحة غ  اجلوية املوظومات  ؤايت
 مىل لالستتتتماع نتيجتتتة كتتتال ذلتتتك أل يفذكتتتةت ال  ثتتتات. مستتتامدة يف

 العتتتتتوات ألفتتتتتةاا متتتتتديوول فتتتتت ” يفنالتتتتتت:  عتتتتتوات، املستتتتتااة ال دتتتتتدال
 .(276)“لاريفاح املوع ة األايفات  تدك نليفاذم أبل امليدال يف يفالرةقة

__________ 

 الةائستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يفال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال و16 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2014) 2149 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار (272)
S/PRST/2014/28، مرةة. السا  ة الفعةة  

 ،(2015) 2232 يف و30 الفعتتتتتتةة ،(2014) 2182 العتتتتتتةاري  انظتتتتتتة (273)
  .14 الفعةة

  .13 الفعةة ،(2015) 2252 العةار (274)
 5 يف 3 يفالصتتفحتال الةيفستتي(و )ا حتتتاا 3 الصتتفحة ،S/PV.7581 انظتة (275)

  ال وليفارية(. فوليفيال )مجهورية
  .5 الصفحة نفست، املةجع (276)
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 دور جلنة األركان العسكرية )جلنة أركان احلرب( - سادسا
 من امليثاق 47و  46وتشكيلها وفقا للمادتني 

 46 املااة 
 جمدتتتتس يعتتتت ها املستتتتدحة العتتتتوة  ستتتتتددام الالزمتتتتة اخل تتتتط 

 احلةب أركال جلوة مبسامدة األم 
 47 املااة 
 أل مهمتهتتتا  كتتتول احلتتتةب أركتتتال متتت  جلوتتتة  رتتتكل - 1 
 املستتتتائل مجيتتتع يف يف  ايفنتتتت األمتتت  جمدتتتس مىل يفامل ونتتتة املرتتتورة  ستتتدي
 التتتديفيل يفاألمتتت  الستتتدم حلفتتتظ حة يتتتة حاجتتتات متتت  يدلمتتتت مبتتتا املتصتتتدة

 التستتديح يفلتوظتتيم يفنيااهتتتا  صتتةفت حتتتت املوضتتومة العتتوات يف ستتتددام
 ع.املست ا ابلعدر السالح يفنلع

 حتةب أركتال رؤستاء مت  احلتةب أركتال جلوة  ركل - 2 
 الدجوة يفمدى .معامهم يعوم م  أيف األم  جمدس يف الدائمني األمعاء

 فيهتتا املمثدتني غت  األمعتتاء مت  املتحتدة األمتتم يف معتو أي  تدمو أل
 الدجوتتتتتة نيتتتتتام حستتتتت  انتعتتتتتى مذا ممدهتتتتتا يف لالشتتتتترتاك اائمتتتتتة  صتتتتتفة

 .ممدها يف ال عو ذ ا يساذم أل مبسؤيفلياهتا
 جمدتتتس مشتتتةاف حتتتتت مستتتؤيفلة احلتتتةب أركتتتال جلوتتتة - 3 

 حتتتت موضتتومة مستتدحة نتتوات أليتتة ا ستترتا يجي التوجيتتت متت  األمتت 
 فستتت حث العتتوات ذتت ه  عيتتااة املة   تتة املستتائل أمتتا .اجملدتتس  صتتةف

 .  د فيما
 منديميتتة فةميتتة جلتتا   ورتت  أل احلتتةب أركتتال لدجوتتة - 4 

 اإلنديميتتتة الوكتتتا ت متتتع الترتتتايفر يف  تتتد األمتتت  جمدتتتس ذلتتتك خوهلتتتا مذا
 .الرال صاح ة

 

 مالحظة 
 مبوجتتتتتب األمتتتتت  جمدتتتتتس ممارستتتتتات الستتتتتااس العستتتتتم يغ تتتتتي 
 ال سكةية، األركال جلوة  توايف ل الدتني امليثاق م  47 يف 46 املاا ني
 األركتتتال جلوتتتة ايفر يف اجملدتتتس فيهتتتا نظتتتة التتتيت احلتتتا ت ذلتتتك يفيرتتتمل

 املرتتتتتورة يف عتتتتتدمي املستتتتتدحة العتتتتتوة  ستتتتتتددام التد تتتتتيط يف ال ستتتتتكةية
 لصتتتول الالزمتتتة ال ستتتكةية ا حتياجتتتات  رتتتال اجملدتتتس مىل يفاملستتتامدة

  الديفليني. يفاألم  السالم
 األركتتتتتتتال جلوتتتتتتتة  تدتتتتتتتق مل ا ستتتتتتتت ةات، نيتتتتتتتد الفتتتتتتترتة يفختتتتتتتالل 
 يفمدايف  تت. نةارا تت يف اجملدتس مت  ا ذتمام م  العديل سوى ال سكةية

 46 املتتااة مىل صتتةاحة   اجملدتتس يرتتة مل ا ستتت ةات، نيتتد الفتترتة يفختتالل
 األركتتتال جلوتتتة أل غتتت  موانرتتتا ت. أيف نةارا تتتت متتت  أي يف 47 املتتتااة أيف

 ألتف الفةمتي العستم يف امل ني الوحو مدى نةاري ، يف ذُكةت ال سكةية
 العستتتتم يف التتتتوارا الوحتتتتو مدتتتتى اجملدتتتتس، اجتمامتتتتات أحتتتتد يفيف أا ه،
 أا ه. ابء الفةمي

 التيت لدمجدس السووية التعارية أشارت فعد م تاا، ذو يفكما 
 .(277)ال ستتتكةية األركتتتال جلوتتتة أنرتتت ة مىل ال امتتتة اجلم يتتتة مىل نتتتدمها

 ألمعتاء مرةة احلااية السووية ال مل حدعة يفيف ذلك، مىل يفابإلضافة
 املوانرتتتة” مىل املرتتتاركني أحتتتد أشتتتار حتتتديثا، املوتد تتتني األمتتت  جمدتتتس
 األمويتتة احلالتتة  رتتال ال ستتكةية األركتتال جلوتتة متتع جتتةت التتيت “املثمتتةة

 .(278)مايل يف
 
 47 و 46 ابملادتني الصلة ذات األمن جملس قرارات - ألف

 مىل صتةاة مشتارات أي  ةا مل ا ست ةات، نيد الفرتة خالل 
 ذلتك، يفمع اجملدس. نةارات م  أي يف امليثاق م  47 يف 46 املاا ني
 ابإلمجتاع اخُتت  يفاحتد، نةار يف ال سكةية األركال جلوة مىل اإلشارة  ت
 األيفل/  رتةي  13 يف “يفاألمت  يفالستالم املةأة” امل وول ال ود مقار يف

 العتتةار  ختتتاذ مرتتةة اخلامستتة الستتووية التت كةى يفذتتي ،2015 أكتتتو ة
 ال ستتتتكةية األركتتتتال جلوتتتتة مىل اجملدتتتتس قدتتتتب يفنتتتتد .(2000) 1325
  ة جمهتتتتا متتت  كجتتتتلء اجلوستتتيني يفا نتهتتتاك ا ستتتتتغالل نعتتتااي موانرتتتة
 .(279)ال ااي

 مرتايفرات مجتةاء أبل فيت أنة رائسيا    يا    اجملدس أصدر كما 
 متتتت  يفأبفتتتتةاا  عتتتتوات املستتتتااة يفال دتتتتدال ال امتتتتة األمانتتتتة متتتتع متواصتتتتدة
 املواستتت ة لالستتتتجاابت مرتتترتك فهتتتم  كتستتتاب أساستتتي أمتتتةٌ  الرتتتةقة
 ذتت ا يفيف ال مديتتات. متت  ممديتتة كتتل يف يفالتوفيتت  الو يتتة مدتتى يفآاثرذتتا
 مىل هتتتتدف التتيت العائمتتة الكثتت ة اإليتتات” مىل اجملدتتس أشتتار الصتتدا،

__________ 

 ،A/71/2 يف الةا تتتتتتتعو اجلتتتتتتتلء ،A/70/2 يف الةا تتتتتتتعو اجلتتتتتتتلء ،A/69/2 انظتتتتتتتة (277)
  الةا ع. اجللء

  املةفق. ،S/2014/213 انظة (278)
  .9 الفعةة ،(2015) 2242 العةار انظة (279)

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/A/69/2
https://undocs.org/ar/A/70/2
https://undocs.org/ar/A/71/2
https://undocs.org/ar/S/2014/213
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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 حفظ   مديات امل وية اخلاصة الدجوة ذلك يف مبا ،“املرايفرات  يس 
 .(280)ال سكةية األركال يفجلوة ال امة لدجم ية التا  ة السالم
 
 47و  46املناقشات املتصلة ابملادتني  -ابء 

 مىل صتةاة مشتارات أي  ةا مل ا ست ةات، نيد الفرتة خالل 
 األركال جلوة يفذُكةت اجملدس. جدسات م  أي يف 47 يف 46 املاا ني

  لدمجدس. يفاحدة جدسة يف يفاحدة مةة ال سكةية
__________ 

  الةا  ة. الفعةة ،S/PRST/2015/26 انظة (280)

 أيدتتتتتول/ 30 يف امل عتتتتتواة ،7527 اجملدتتتتتس جدستتتتتة يفختتتتتالل 
 نتال ،“التديفليني يفاألمت  الستالم صتول”  ود مقار يف 2015 س تمرب
 موهتا ا ستتفااة ميكت  ال ستكةية األركتال جلوتة مل الةيفسي ا حتاا ممثل
 الديفلتتتتتتتة  وظتتتتتتتيم ضتتتتتتتد احلتتتتتتتةب يف مرتتتتتتترتكة إلجتتتتتتتةاءات التد تتتتتتتيط يف

 .(281)اام ( ابسم أيعا )امل ةيفف يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية
__________ 

  .5 الصفحة ،S/PV.7527 انظة (281)

  
 امليثاق من 48 املادة مبوجب األعضاء الدول من املطلوبة اإلجراءات - سابعا

 48املااة  
 حلفتظ األمت  جمدس نةارات لتوفي  الالزمة األممال - 1 

   تتض أيف املتحتتدة األمتتم أمعتتاء مجيتتع هبتتا يعتتوم التتديفيل يفاألمتت  الستتدم
 .اجملدس يعةره حس ما يفذلك األمعاء ذؤ ء

 العتتتتتتتةارات  توفيتتتتتتت  املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم أمعتتتتتتتاء يعتتتتتتتوم - 2 
 التتيت املتدصصتتة الديفليتتة الوكتتا ت يف ال متتل يف  ةيتتق م اشتتةة املتعدمتتة
  .فيها أمعاء يكونول

 

 مالحظة 
 48 املتتااة خبصتتوص اجملدتتس ممارستتات الستتا ع العستتم يغ تتي 

   عتتها أيف األمعتتاء التتديفل مجيتتع ابلتلامتتات يت دتتق فيمتتا امليثتتاق، متت 
 ف موجب الديفليني. يفاألم  السدم  صول املت دعة اجملدس نةارات  توفي 
 م  أيف م اشةة، العةارات  توفي  األمعاء الديفل  عوم (،2) 48 املااة
 العستتم ذتت ا يفيةكتتل فيهتتا. أمعتتاء  كتتول التتيت الديفليتتة املوظمتتات قةيتتق
 لدمتتتااة يففعتتتا األمعتتتاء التتتديفل مدتتتى املفةيفضتتتة ا لتلامتتتات أنتتتواع مدتتتى
 العتتتةارات لتوفيتتت  اجملدتتتس ميوهتتتا التتتيت اجلهتتتات متتت  قائفتتتة يفمدتتتى ،48

 هلا. ا متثال أيف املتد ة
 التتديفل مىل املوجهتتة ابل د تتات  ت دتتق 48 املتتااة كانتتت يفلتتئ  
 2014 متتامي ختتالل اجملدتتس نةرذتتا التتيت اإلجتتةاءات لتوفيتت  األمعتتاء

 اجملدتتتس يفجتتتت فعتتتد الستتتا عة، الفتتترتات يف احلتتتال ذتتتو كمتتتا ،2015 يف
 (282)“األقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاف مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع” مىل التماستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

__________ 

 و34، الفعتتةة (2014) 2147انظتة، مدتتى ستت يل املثتتال، نتةار جمدتتس األمتت   (282)
 األمتت  جمدتتس يفنتتةار و43 الفعتتةة ،(2014) 2149 األمتت  جمدتتس يفنتتةار

 ،(284)“التديفل غت  م  الفامدة اجلهات” يف (283)“امليديريات” يفمىل
 جتتتديفل يف الولامتتتات متت  لد ديتتتد التتداخدي ال تتتا ع مدتتى الترتتتديد متتع

 أممالت.
 صتتتتةاحة اجملدتتتتس يرتتتتة مل ،2015 يف 2014 متتتتامي يفختتتالل 
  يتتتا ت يفأصتتتدر نتتتةارات اختتتت  اجملدتتتس أل  يتتتد نةارا تتتت. يف 48 لدمتتتااة
 لدتتتتتدا   اب متثتتتتال األمعتتتتاء التتتتديفل التتتتتلام مدتتتتى فيهتتتتا شتتتتدا رائستتتتية
 .48 ابملااة يفاملت دعة امليثاق م  السا ع الفصل مبوجب املفةيفضة
 العستتتتم يفيغ تتتتي فتتتتةميني. نستتتتمني مىل العستتتتم ذتتتت ا يفيوعستتتتم 
  وفيتت  األمعتتاء التتديفل متت   عتعتتي التتيت اجملدتتس نتتةارات ألتتف الفةمتتي

 حتتتتني يف ،41 املتتتتااة يف مديهتتتتا املوصتتتتوص ابلتتتتتدا    ت دتتتتق مجتتتتةاءات
 األمعاء الديفل م    دب اليت اجملدس نةارات ابء الفةمي اجللء يغ ي
 .42 املااة يف مديها املوصوص ابلتدا   الصدة ذات اإلجةاءات  وفي 

 يف 48 املتااة مىل اإلشتارة  تم مل ا ست ةات، نيد السوتني فرتة يفخالل
 يت دتتتتق فيمتتتتا موانرتتتتة أي جتتتتتة مل كمتتتتا اجملدتتتتس، مىل املوجهتتتتة الةستتتتائل
 املااة.  دك    يق أيف  تفس 

__________ 

 ،(2014) 2162 األمتت  جمدتتس يفنتتةار و16 الفعتةة ،(2014) 2155
 يفنتتتةار و22 الفعتتتةة ،(2014) 2164 األمتتت  جمدتتتس يفنتتتةار و29 الفعتتتةة
 األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس يفنتتتتتتتةار و37 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2211 األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس
 ،(2015) 2223 األمتت  جمدتتس يفنتتةار و48 الفعتةة ،(2015) 2217
 يفنتتتةار و29 الفعتتتةة ،(2015) 2226 األمتتت  جمدتتتس يفنتتتةار و15 الفعتتتةة

 الةائستتتتتتتتتتتتتي يفال يتتتتتتتتتتتتتال و6 الفعتتتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2227 األمتتتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتتتس
S/PRST/2015/7، الةا  ة. الفعةة  

 ،(2015) 2217 األمتتت  جمدتتتس نتتتةار املثتتتال، ستتت يل مدتتتى أيعتتتا، انظتتتة (283)
  مرةة. احلااية الفعةة ،S/PRST/2015/17 الةائسي يفال يال و5 الفعةة

 ، الفعةة ال اشةة.S/PRST/2015/8انظة، مدى س يل املثال، ال يال الةائسي  (284)

https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
https://undocs.org/ar/S/PV.7527
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/8
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قرررررارات جملررررس األمررررن الرررريت تقتضرررري مررررن الرررردول  -ألف 
األعضرراء تنفيررذ إجررراءات تتعلررق ابلترردابري املتخررذة 

 يثاق من امل 41مبوجب املادة 
خالل الفرتة نيتد ا ستت ةات، يففيمتا يت دتق ابلعتةارات املتدت ة  

املت دعتتة ابجلتتلاءات، امتتا اجملدتتس التتديفل األمعتتاء مىل  41ممتتال  ابملتتااة 
يدتتتتتتي: )أ( الوفتتتتتتاء ابلتلامهتتتتتتا  توفيتتتتتت   تتتتتتدا   اجلتتتتتتلاءات  ستتتتتت ل موهتتتتتتا  متتتتتتا

جلتتتتال و )ب( يف عتتتتدمي التعتتتتارية مىل (285)“مجيتتتتع التتتتتدا   الالزمتتتة”اختتتتاذ 
و )أ( يفضتتتتمال الت تتتتايفل متتتتع (286)اجلتتتتلاءات ذات الصتتتتدة أيف مىل اجملدتتتتس

و )ا( يفماتحتتتة (287)الدجوتتتة امل ويتتتة أيف فةيتتتق اخلتتترباء أيف فةيتتتق الةصتتتد امل تتتي
الوصول  ديفل موائق ألفةنة اخلرباء يفأفةنة الةصد اليت  عدم املسامدة مىل 

. يفيفج ت (288)وهاجلال اجللاءات لتمكيوها م   وفي  الو ية املووقة  كل م
اجملدس أيعا   دك ال د ات مىل مجيع الديفل األمعاء، يفمىل مجيع الديفل 

 .(289)امل وية يفالديفل يف املو عة أيف يف املو عة ايفل اإلنديمية
 اجللاءات  تدا   يت دق يففيما ا ست ةات، نيد الفرتة يفخالل 
 يعتعتتي التت ي الرتتةط مىل اجملدتتس أشتتار ،41 املتتااة مبوجتتب املفةيفضتتة

__________ 

 و10 الفعتتتتتةة ،(2014) 2138 العتتتتتةارات املثتتتتتال، ستتتتت يل مدتتتتتى انظتتتتتة، (285)
 16 الفعتتتتتتتتتتةة ،(2014) 2182 يف و40 الفعتتتتتتتتتتةة ،(2014) 2161 يف
  .19 يفالفعةة (“الظةيفف  عتعيها اليت”)

 و11 الفعتتتتتةة ،(2014) 2138 العتتتتتةارات املثتتتتتال، ستتتتت يل مدتتتتتى انظتتتتتة، (286)
 ،(2015) 2196 يف و30 يف 15 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل ،(2014) 2160 يف

 ،(2015) 2204 يف و29 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2199 يف و24 الفعتتتتتتتةة
 ،(2015) 2253 يف و17 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2216 يف و9 الفعتتتتتتتتتتتةة
   .36 يف 15 الفعةاتل

 2141 و يف23، الفعتتةة (2014) 2140انظتتة، مدتتى ستت يل املثتتال، العتتةارات  (287)
 و34 يف 23، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل (2014) 2153و يف 5، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2014)
 و7 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2014) 2188 يف و5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2014) 2159 يف
 و22 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2200 يف و21 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2196 يف
 و5 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2207 يف و19 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2206 يف
 و15 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2223 يف و24 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2219 يف
 و5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2237 يف و5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2015) 2224 يف
 و26 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2244 يف و20 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2241 يف
  .18 الفعةة ،(2015) 2252 يف

 و16 الفعتتتتتةة ،(2014) 2138 العتتتتتةارات املثتتتتتال، ستتتتت يل مدتتتتتى انظتتتتتة، (288)
 و22 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2196 يف و22 الفعتتتتتتتةة ،(2014) 2153 يف
 10 الفعتتتتةاتل ،(2015) 2219 يف و26 الفعتتتتةة ،(2015) 2213 يف
  .15 الفعةة ،(2015) 2223 يف و37 يف

 و11 الفعتتتتتتةة ،(2014) 2138 العتتتتتتةاري  املثتتتتتتال، ستتتتتت يل مدتتتتتتى انظتتتتتتة، (289)
  .24 الفعةة ،(2015) 2219 يف

 يف لدعيتتتتام “املمكوتتتتة التتتتتدا   مجيتتتتع”  تدتتتت  أل األمعتتتتاء التتتتديفل متتت 
 مدتتتتى امستتتت املتتتدرأ الكيتتتتال أيف الفتتتةا م تتتالغ أيف إبشتتتت ار احملتتتدا الونتتتت
 يستتتةا التتت ي ابملتتتوجل اإلشتتت ار ذتتت ا  رتتتفع يفأل امستتتت، إباراأ العائمتتتة
 التتديفل  عتتوة اجملدتتس حتتث املوتتوال، نفتتس يفمدتتى .(290)اإلاراأ أستت اب

 متتتتتت  األمستتتتتتاء رفتتتتتتع قد تتتتتتات متتتتتت   عدمتتتتتتت متتتتتتا   تةيتتتتتتتة مدتتتتتتى األمعتتتتتتاء
 .(291)العائمة

 41 املتتتتااة ألحكتتتتام يففعتتتتا املتدتتتت ة ابلعتتتتةارات يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 الت تتايفل مىل األمعتتاء التتديفل اجملدتتس امتتا الععتتائية، ابلتتتدا   املت دعتتة

 يف احلتتال ذتتو يفكمتتا ا ستتت ةات، نيتتد الفتترتة يفختتالل .(292)احملتتاكم متتع
 الديفليتتتتتتة احملكمتتتتتتة متتتتتتع الت تتتتتتايفل مىل اجملدتتتتتتس امتتتتتتا الستتتتتتا عة، الفتتتتتترتات

 الديفليتتة يفاإليتتة لةيفانتتدا الديفليتتة اجلوائيتتة يفاحملكمتتة الستتا عة ليوغوستتالفيا
 يفاحملكمتتة التتديفليتني اجلوتتائيتني لدمحكمتتتني املت عيتتة األممتتال لتصتتةيف
 يفالتديفل األمعتاء التديفل مىل قدتب الستياق، ذت ا يفيف الديفلية. اجلوائية

 يففةااى ،(293)فيها قدعاء ال دالة م  اهلار ول يكول أل يف يرت ت اليت
 احملاكم.  دك مع الت ايفل هبدف  دا   اختاذ (294)امل وية الديفل
 
قرررررارات جملررررس األمررررن الرررريت تقتضرررري مررررن الرررردول  -ابء 

األعضرراء تنفيررذ إجررراءات تتعلررق ابلترردابري املتخررذة 
 من امليثاق  42مبوجب املادة 

 معتتتتوا ايفلتتتتة اجملدتتتتس حتتتتث ا ستتتتت ةات، نيتتتتد لفتتتترتةا ختتتتالل 
 األمعتتاء التتديفل مجيتتع يف/أيف األمعتتاء التتديفل متت  جممومتتة يف/أيف م يوتتة

__________ 

 و24 الفعتتتتتةة ،(2014) 2160 العتتتتتةارات املثتتتتتال، ستتتتت يل مدتتتتتى انظتتتتتة، (290)
 و53 الفعتتتتتتتةة ،(2015) 2253 يف و40 الفعتتتتتتتةة ،(2014) 2161 يف
  .30 الفعةة ،(2015) 2255 يف

  .54 الفعةة ،(2014) 2161 العةار املثال س يل مدى أيعا انظة (291)
و 8، الفعتتتتتتتتةة (2014) 2164انظتتتتتتتتة، مدتتتتتتتتى ستتتتتتتت يل املثتتتتتتتتال، العتتتتتتتتةارات  (292)

 و3يف  2، الفعتتتةاتل (2014) 2194و يف 2، الفعتتتةة (2014) 2193 يف
  .4 الفعةة ،(2015) 2256 يف و5 الفعةة ،(2015) 2227 يف

 يفنتتةار و4 الفعتتةة ،(2014) 2194 العتتةاري  املثتتال، ستت يل مدتتى انظتتة، (293)
  .13 الفعةة ،(2015) 2256 األم  جمدس

 التتتتتيت ،7 الفعتتتتتةة ،(2015) 2213 العتتتتتةار املثتتتتتال، ستتتتت يل مدتتتتتى انظتتتتتة، (294)
 احملكمة مع لكام  ركل  ت ايفل أل الدي ية ابحلكومة اجملدس فيها أذاب

 مستتتتتامدة أبي  ليفااتتتتا يفأل لدمحكمتتتتة ال تتتتتام يفاملتتتتدمي الديفليتتتتة اجلوائيتتتتة
 2256 يفالعتتةار و(2011) 1970 العتةار يف امل دتوب حستب ضتةيفرية،

 الكونغتتتتتتتو مجهوريتتتتتتة اجملدتتتتتتس فيهتتتتتتتا حتتتتتتث التتتتتتيت ،14 الفعتتتتتتةة ،(2015)
 أتختتتتت  ايفل لدمحاكمتتتتة نتاغتتتتانليفا  ايستتتتتالس  ستتتتديم مدتتتتى الدميعةاقيتتتتة

   شةيفط. أيف

https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2159%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2188%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2224%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2193%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2194%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2194%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
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 متت  42 املتتااة مبوجتتب املتدتت ة ابلتتتدا    ت دتتق مجتتةاءات  وفيتت  مدتتى
 ذلك موها يفقدب ذلك مدى يفشج ها   لك العيام هبا يفأذاب امليثاق
 اجملدتتتتتتتس يفاصتتتتتتتل املثتتتتتتتال، ستتتتتتت يل ف دتتتتتتتى  تتتتتتت لك.  عتتتتتتتوم أبل هلتتتتتتتا يفأذل
 األيفريف  ا حتتتتتاا ختتتتالل متتتت   تصتتتتةف التتتتيت األمعتتتتاء لدتتتتديفل” اإلذل

 مت تتتتداة نتتتوة مضتتتافية شتتتهةا 12 لفتتترتة  رتتتكل أل “م تتتت ابلت تتتايفل أيف
 حتعيتتق لعتتوة العتتانوم اخلدتتف ابمت ارذتتا ا ستتتعةار، لتحعيتتق اجلوستتيات
 يف ابحلالتتتتتتتتتة يت دتتتتتتتتتق يففيمتتتتتتتتا .(295)يفاهلةستتتتتتتتتك ال وستتتتتتتتتوة يف ا ستتتتتتتتتعةار
 ا حتتتتتتتتتتاا يف األمعتتتتتتتتتاء لدتتتتتتتتتديفل” اإلذل اجملدتتتتتتتتتس جتتتتتتتتتد ا الصتتتتتتتتتومال،

 هلتا املتاذيفل الصتومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة نرة مبواصدة “األفةيعي
 اجملدتتتتتتس يفامتتتتتتا .(296)مهامهتتتتتتا ألااء العتتتتتتةيفرية التتتتتتتدا   مجيتتتتتتع ابختتتتتتتاذ
 جمهتتتتول مةكتتتتب أي  تفتتتتتي   عتتتتوم أل مىل “األمعتتتتاء التتتتديفل” أيعتتتتا
 ند مجةامية  وظيمات أبل لالمتعاا م عولة أس اب لديها  كول اهلوية

 املهتاجةي  لتهةيتب استددامت يفشك مدى أيف  ستددمت أيف استددمتت
  .(297)لي يا م  ان النا ابل رة ا جتار أيف

 التتتتتتديفل حتالفتتتتتتات أيف األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل مىل اجملدتتتتتتس يفقدتتتتتتب 
 يف ابحلالة يت دق يماف الو ايت،  وفي  م   عةيةا لت  عدم أل األمعاء

 ،(299)الوستتتت ى أفةيعيتتتتا يفمجهوريتتتتة ،(298)يفاهلةستتتتك ال وستتتتوة متتتت  كتتتتل
 .(302)يفالصومال ،(301)يفمايل ،(300)يفلي يا

 ابلتديفل” اجملدس أذاب السا عة، الفرتات يف احلال ذو يفكما 
  كفتتتل أل الستتتواال، يفجوتتتوب الستتتواال يفخصوصتتتا ،“كافتتتة األمعتتتاء

__________ 

 . 3، الفعةة (2015) 2247و يف 10، الفعةة (2014) 2183العةارال  (295)
  .23 الفعةة ،(2014) 2182 العةار (296)
  .5 الفعةة ،(2015) 2240 العةار (297)
  .18 الفعةة ،(2014) 2183 العةار (298)
 .  50، الفعةة (2015) 2217و يف 47، الفعةة (2014) 2149العةارال  (299)
  .17 الفعةة ،(2015) 2240 العةار (300)
 .  27، الفعةة (2015) 2227و يف 26، الفعةة (2014) 2164العةارال  (301)
   .32، الفعةة (2015) 2246و يف 30، الفعةة (2014) 2184العةارال  (302)

 األفتتتةاا جلميتتتع يفموهتتتا أ يتتتي مىل مةانيتتتل ايفل متتت  يفالستتتةيع احلتتتة التوعتتتل
 املتحتتتدة األمتتتم نتتتوة مدتتتى معصتتتورا استتتتددامها يكتتتول التتتيت يفامل تتتدات
 جوتتتتوب حكومتتتتة أيعتتتتا   اجملدتتتتس يفقالتتتتب .(303)أل يتتتتي املؤنتتتتتة األمويتتتتة

 يتصتتتتتل فيمتتتتتا التتتتتتام ابلت تتتتتايفل “امل ويتتتتتة األقتتتتتةاف مجيتتتتتع” يف الستتتتتواال
 يفمهامهتتتا يفممدياهتتتتا الستتتواال جوتتتوب يف املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة ابنترتتتار
 ستالمة ضتمال خالل م  يفخاصة   يفاإل الغ، يفالتحعق ابلةصد املت دعة
  تتتتتوع دهم يفحةيتتتتتة يفأمتتتتتوهم هبتتتتتا املتتتتتة   ني يفاألفتتتتتةاا املتحتتتتتدة األمتتتتتم أفتتتتتةاا
املعي تتتدة غتتت 

 مجيتتتع” اجملدتتتس حتتتث  د وتتتال، املت دتتتق الستتتياق يفيف .(304)
 ل وتال يف املؤنتتة املتحتدة األمتم نتوة  وعتل حةيتة كفالتة مدى “األقةاف
 مجيتتتتتتتتتع” اجملدتتتتتتتتتس حتتتتتتتتتث يفابملثتتتتتتتتتل، .(305)موائتتتتتتتتتق يفايفل اتم  رتتتتتتتتتكل
 هبتا  عت دع التيت ال مديات مع اتمتا   ايف   تت ايفل أل مدى “األقةاف
  دممها، اليت الفةنسية يفالعوات ايفوار كوت يف املتحدة األمم ممدية

  وعدهمتتتتتتا يفحةيتتتتتتة يفأموهمتتتتتتا ستتتتتتالمتهما ضتتتتتتمال ختتتتتتالل متتتتتت  ستتتتتتيما  
 كتوت مندتيم أفتاء مجيتع مىل ممانتة أي يفايفل م اشتةة  صورة يفيفصوهلما

 .(306)كامدة  صورة يف يتيهما  وفي  م   كيوهما أجل م  ايفوار
يفيف   تتض احلتتتا ت، قدتتتب اجملدتتس مىل التتتديفل األمعتتتاء  وفيتتت   
( 2) 48كيا ت ايفلية أخةى، مبتا ي كتس املتااة   “م  خالل”مجةاءات 
 .(307)م  امليثاق

__________ 

 و16، الفعتتتتتةة (2014) 2179و يف 16، الفعتتتتتةة (2014) 2156العتتتتتةارات  (303)
  .19 الفعةة ،(2015) 2251 يف

  .16 الفعةة ،(2014) 2155 العةار (304)
  الةا  ة. الفعةة ،S/PRST/2015/7 الةائسي ال يال (305)
 .  29، الفعةة (2015) 2226و يف 29، الفعةة (2014) 2162العةارال  (306)
 متت   ستتاذم، التتيت التتديفل مجيتتع” مىل املثتتال، ستت يل مدتتى اجملدتتس، قدتتب (307)

 يف ،“الصتتتتومال ستتتتواحل ن التتتتة ابلعةصتتتتوة امل تتتتي ا  صتتتتال فةيتتتتق ختتتتالل
 الععتائية الو يتة إلث تات جهواذتا مت   عارية  عدم أل العةصوة مكافحة
 )العتتتتةارال مة ك يهتتتتا يفحماكمتتتتة العةصتتتتوة أممتتتتال يف التحعيتتتتق يف يفالت تتتتايفل
  (.32 الفعةة ،(2015) 2246 يف و30 الفعةة ،(2014) 2184
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 امليثاق من 49 املادة مبوجب املتبادلة املساعدة - اثمنا
 49 املااة 
 املت االتتتة امل ونتتتة  عتتتدمي مدتتتى املتحتتتدة األمتتتم أمعتتتاء يتعتتتافة 

  .األم  جمدس نةرذا اليت التدا   لتوفي 
 

 مالحظة 
 يت دتتتتق فيمتتتتا األمتتتت  جمدتتتتس ممارستتتتات الثتتتتام  العستتتتم يتوتتتتايفل 

 يت دتق فيمتا اجملدتس نتةارات العسم ذ ا يفيغ ي امليثاق. م  49 ابملااة
 التتيت التتدا    وفيت  لتدى األمعتاء التتديفل  تني فيمتا املت االتة ابملستامدة
 امليثاق. م  السا ع الفصل مبوجب اجملدس امتمدذا
 صتتتتةاحة اجملدتتتتس يرتتتتة مل ،2015 يف 2014 متتتتامي يفختتتالل 

 التتتتديفل مىل قدتتتتب اجملدتتتتس أل غتتتت  نةارا تتتتت. متتتت  أي يف 49 املتتتتااة مىل
 األمعتتتتاء التتتتديفل مىل املت االتتتتة املستتتتامدة  عتتتتدمي يف املرتتتتاركة األمعتتتتاء

 يفختالل الستا ع. الفصتل مبوجتب املتد ة التدا    وفي  يف  يوها يففيما
 موانرتتتتة جتتتتتة مل الستتتتا عة، الفتتتترتات يف احلتتتتال ذتتتتو يفكمتتتتا الفتتتترتة، ذتتتت ه

 امليثتتتتتتتاق متتتتتتت  49 املتتتتتتتااة  تفستتتتتتت  يت دتتتتتتتق فيمتتتتتتتا اجملدتتتتتتتس يف استتتتتتتتورية
 التتتتتتواراة الةستتتتتتائل يف 49 املتتتتتتااة مىل مشتتتتتتارة أي  تتتتتتةا يفمل    يعهتتتتتتا. أيف
 اجملدس. مىل
 

 لررردى املتبادلرررة ابملسررراعدة املتعلقرررة األمرررن جملرررس قرررارات 
  امليثاق من السابع الفصل مبوجب املتخذة التدابري تنفيذ

 ابلتتتتتتديفل اجملدتتتتتتس أذتتتتتتاب ا ستتتتتتت ةات، نيتتتتتتد الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 
 لتوفي  يفخارجها السالم حفظ   ثات ااخل   ايفهنا   لز أل األمعاء
تتت اجملدتتس. نةرذتتا التتيت التتتدا    مىل املستتامدة لت تتاال امو تتت اجملدتتس يفيفج 
  وجتتتتت امل ويتتتتة التتتتديفل أيف اجملتتتتايفرة التتتتديفل أيف األمعتتتتاء، التتتتديفل فتتتتةااى
 املستتتتامدة أنتتتتواع يفاختدفتتتتت .“األمعتتتتاء التتتتديفل مجيتتتتع” يفمىل ختتتاص،
 األصتتتول  تتتني يف ةايفحتتتت ك تتت ا اختالفتتتا األمعتتتاء التتتديفل متتت  امل دو تتتة

 مثتتتتل أنتتتتل  درجتتتتة املدموستتتتة يفاملستتتتااات األختتتتةى يفاملتتتتوارا ال ستتتتكةية
 املو عتتتة يف يفاألمتتت  الستتتالم يف  ليتتتل الديفلتتتة ستتتد ة  وقيتتتد يف املستتتامدة

 ذلك. س يل يف اجلهوا   ل أيف امل وية
 اجملدتتتتتس امتتتتتا يفاهلةستتتتتك، ال وستتتتتوة يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق ففيمتتتتتا 

 يدتتلم متتا  عتتدمي مواصتتدة مىل املو عتتة، ايفل ستتيما يف  ،“التتديفل مجيتتع”
 لدتتتديفل ال تتتا ة، املتتتةيفر  ستتتهيالت ذلتتتك يف مبتتتا يف ستتتهيالت، امتتتم متتت 

 املت تداة ا ستتعةار حتعيق نوة يف اجملدس، م  إبذل املراركة، األمعاء
 .(308)اجلوسيات
 التديفل اجملدتس حتث الوست ى، أفةيعيتا جبمهوريتة يت دق يففيما 
  عوات املسااة ال ددال لتمكني “الالزم الدمم”  عدمي مدى األمعاء
 لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة يف شةقة يفأبفةاا

 املتحتدة األمتم م تاي  جمتاراة م  الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار
 أتكيد أيف ممالل مىل الرةكاء اما يفابملثل، .(309)التاخ  م  مليد ايفل

  .(310)املتحدة األمم   ثة يف الوانصة العدرات  وف   رال الت ه دات
يففيما يت دق ابحلالتة يف كتوت ايفتوار، أذتاب اجملدتس حبكتوميت   

  سيما فيما يت دتق ”كوت ايفوار يفليرباي مواصدة   ليل الت ايفل  يوهما 
يف وفي  اسرتا يجية مررتكة  رال احلتديفا اممتا لوتلع  “ابملو عة احلديفاية

ستتالح ال واصتتة املستتدحة األجو يتتة يفممااهتتتا مىل أيفقاهنتتا يف كتتال جتتتان  
الستتتتتتتد ات يف ال دتتتتتتتدال ”. يفشتتتتتتتجع اجملدتتتتتتتس أيعتتتتتتتا نيتتتتتتتام (311)يفااحلتتتتتتتد

 توستتتتتتيق اإلجتتتتتتةاءات التتتتتتيت  تدتتتتتت ذا مل اجلتتتتتتة مستتتتتتالة ان تتتتتتدام  “اجملتتتتتتايفرة
يف  ستتتتتيما فيمتتتتتا يت دتتتتتق مبو عتتتتتة ”ا ستتتتتتعةار يف غتتتتتة  كتتتتتوت ايفتتتتتوار، 

. يفكتتتتتتتةر اجملدتتتتتتس أتكيتتتتتتد ضتتتتتتةيفرة أل  تتتتتتتتيح (312)متتتتتتةة أختتتتتتةى “احلتتتتتتديفا
املتحتتتدة يف كتتتوت ايفتتتوار يفالعتتتوات الستتتد ات اإليفواريتتتة ل مديتتتة األمتتتم 

 .(313)الفةنسية اليت  دممها ممكانية الوصول ايفل مةانيل
 يف مي تو  فت يفس  فري أاى ا ست ةات، نيد الفرتة يفخالل 

 ليتتتتتترباي حكتتتتتتوميت  تتتتتتني املرتتتتتترتكة األنرتتتتتت ة ميعتتتتتتاف مىل أفةيعيتتتتتتا غتتتتتتةب
 يف احلالتتتة” امل وتتتول ابل وتتتد يتصتتتل يففيمتتتا ذلتتتك، يفمتتتع ايفتتتوار. يفكتتتوت
 الت تتتتتتتتتتايفل   ليتتتتتتتتتتل مىل احلكتتتتتتتتتتومتني ذتتتتتتتتتتا ني اجملدتتتتتتتتتتس امتتتتتتتتتتا ،“ليتتتتتتتتتترباي
 يفيف ،2015 متتتام هنايتتتة يفيف ذلتتتك، مىل يفابإلضتتتافة .(314) يوهتتتا فيمتتتا
 ليتتترباي حكومتتتة أتختتت  أل مىل   د تتتت اجملدتتتس أكتتتد احملتتتةز، التعتتتدم ضتتوء
 يف املتحتدة األمتم   ثتة م  األموية مسؤيفلياهتا كامل  اما   ما عها مدى
 األمعتتتتتاء التتتتتديفل يفشتتتتتجع، 2016 حليةال/يونيتتتتتت 30 حبدتتتتتول ليتتتتترباي

__________ 

  .19 ةالفعة  ،(2014) 2183 العةار (308)
(309) S/PRST/2015/17، مرةة. السااسة الفعةة  
(310) S/PRST/2014/28، مرةة. السا  ة الفعةة  
 .  30، الفعةة (2015) 2226و يف 30، الفعةة (2014) 2162العةارال  (311)
 .  19، الفعةة (2015) 2219و يف 18، الفعةة (2014) 2153العةارال  (312)
  .23 الفعةة ،(2015) 2219 العةار (313)
   .19، الفعةة (2015) 2239و يف 18، الفعةة (2014) 2190العةارال  (314)
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 يفالتعويتتتة املاليتتتة املستتتامدة”  عتتتدمي مدتتتى األقتتتةاف املت تتتداة يفاملوظمتتتات
 .(315)الصدا ذ ا يف “املسامدة أشكال م  ذلك يفغ 

 مواصتتتتتدة مدتتتتتى “اجملتتتتتايفرة التتتتتديفل” يف لي يتتتتتا اجملدتتتتتس يفشتتتتتجع 
 استتتتتعةار  ث يتتتتت مىل يةمتتتتي منديمتتتتي   تتتتايفل منامتتتتة أجتتتتل متتتت  جهواذتتتتا
 املت ةفتتة يفاجلمامتتات الستتا ق الوظتتام مواصتتة موتتع يفمىل لي يتتا يف الوضتتع
 هبتتتدف مرتتتةيفمة غتتت  أبممتتتال لدعيتتتام أراضتتتيها استتتتددام متتت  ال ويفتتتة
يففيمتتتا يت دتتتق  ةصتتتد نظتتتام  .(316)املو عتتتة ايفل أيف ال دتتتد استتتتعةار زملمتتتة

التتتتتتديفل اجلتتتتتتلاءات، يف  ستتتتتتيما حظتتتتتتة  وريتتتتتتد األستتتتتتدحة، حتتتتتتث اجملدتتتتتتس 
األمعاء يفاملوظمات اإلنديمية مدتى أل  ستامد احلكومتة الدي يتة يف   ليتل 

 .(317)ال وية التحتية يفاإليات العائمة م  أجل ا ض الع   لك
 الصتتومال مدتتى املفتتةيفت األستتدحة  وريتتد حبظتتة يت دتتق يففيمتتا 
 لاستتتدحة املتتتور ِّاة األمعتتتاء التتتديفل اجملدتتتس شتتتجع ،41 املتتتااة مبوجتتب

 يف ا حتاايتتتتة الصتتتتومال حكومتتتتة مستتتتامدة مدتتتتى ال ستتتتكةية يفامل تتتتدات
 اجملدتتتتس يفشتتتتجع .(318)اجلتتتتلاءات جلوتتتتة مىل املوجهتتتتة مخ اراهتتتتتا حتستتتتني
 لغتتةت ا صتتال مستتؤيفيل   يتتني مدتتى أفةيعيتتا شتتةق متت  األمعتتاء التتديفل

 يفمريتترتاي ابلصتتومال امل تتي الةصتتد فةيتتق متتع امل دومتتات يف  تتاال التوستتيق
 يفأذتتاب .(319)الرتت اب حةكتتة أنرتت ة يف اإلنديميتتة التحعيعتتات  رتتال
 ال حةيتة العتدرات لت ليتل الصتومال  ستامد أل األمعاء ابلديفل اجملدس

__________ 

  .5 الفعةة ،(2015) 2239 العةار (315)
  .5 الفعةة ،(2014) 2144 العةار (316)
. يفلالقالع مدى مليد م  امل دومات مت  اجلتلاءات 9املةجع نفست، الفعةة  (317)

 . 2-ألف-ذات الصدة  دي يا، انظة اجللء السا ع، العسم الثالث
 متتتتتتتتت  مليتتتتتتتتتد مدتتتتتتتتتى يفلالقتتتتتتتتتالع .2 الفعتتتتتتتتتةة ،(2014) 2182 العتتتتتتتتتةار (318)

 الستتتا ع، اجلتتتلء انظتتة ابلصتتتومال، املت دتتتق اجلتتلاءات نظتتتام متتت  امل دومتتات
 الدجوتة، يف يتة  رال م دومات مدى يفلالقالع و2-ألف-الثالث العسم
  .1-ءاب-األيفل العسم التاسع، اجللء انظة

  .50 الفعةة ،(2014) 2182 العةار (319)

 يف  رتتتارك أل “مدتتتى العتتتاارة” ابلتتتديفل أيعتتتا يفأذتتتاب .(320)ال دتتتد يف
 حبةيتتة ستتف  نرتتة موهتتا  وستتائل ،“ذلتتك  ف تتل أل” العةصتتوة مكافحتتة

 جهتتتتاتن  امو تتتتت اجملدتتتتس يفكتتتتةر .(321)ال ستتتتكةية يفال تتتتائةات يفاألستتتتدحة
 م  الصومال يف األفةيعي ا حتاا ل  ثة الدمم  عدمي مىل جديدة مافة
 .(322)مضايف  ويل  وف  قةيق

، يففيمتتا يتصتتل ابحلالتتة يف متتايل، 2015يف  2014 يفيف متتامي 
امتتتا اجملدتتتتس ايفل غتتتتةب أفةيعيتتتا، ابإلضتتتتافة مىل ايفل الستتتتاحل يفاملغتتتتةب 
ال ة ، مىل أل   لز  وسيعها م  أجل يفضع اسرتا يجيات شامدة يفف الة 
 تتتيح مدتتى فتتو شتتامل يفمتكامتتل مكافحتتة أنرتت ة اجلمامتتات اإلرذا يتتة 

  .(323)إم  يف مو عة الساحلاليت   رب احلديفا يف دتمس املالذ ا
يفختتتتتتتتالل الفتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتت ةات، يففيمتتتتتتتتا يتصتتتتتتتتل ابل وتتتتتتتتد  
األخ ار اليت هتدا السالم يفاألم  الديفليني م  جتةاء األممتال ”امل وول 
أذتتاب اجملدتتس ابلتتديفل األمعتتاء أل  ستتامد يف  وتتاء نتتدرات  ،“اإلرذا يتة

، يفخباصتتة التتديفل اجملتتايفرة ملوتتاقق الولامتتات (324)التتديفل األمعتتاء األختتةى
املسدحة، م  أجل التصدي لدتهديد ال ي يرتكدت املعتا دول اإلرذتا يول 

   لتتت متت   األجانتتب يفالت تتايفل فيمتتا  يوهتتا يف  تتاال التتدمم ابستتتمةار فيمتتا
حتث اجملدتس يفشتجع   تةق  . كمتا(325)الت ةف ال ويفجهوا ملكافحة 

خمتدفتتة التتديفل األمعتتاء مدتتى أل   متتل يف مقتتار متت  الت تتايفل يفمدتتى أل 
 .(326) ت اال امل دومات فيما يتصل مبكافحة اإلرذاب

__________ 

  .7 الفعةة ،(2015) 2246 يف و7 الفعةة ،(2014) 2184 العةارال (320)
  .11 الفعةة ،(2014) 2184 العةار (321)
  .16 الفعةة ،(2015) 2232 العةار (322)
  .29 الفعةة ،(2015) 2227 العةار (323)
(324) S/PRST/2014/23، ال اشةة. الفعةة  
 الةائستتتتتتتتتتتي يفال يتتتتتتتتتتتال و18 يف 14 الفعتتتتتتتتتتتةاتل ،(2014) 2178 العتتتتتتتتتتتةار (325)

S/PRST/2015/11، يفال رةيفل. اخلامسة الفعةة  
  .51 يف 32 يف 22 الفعةات ،(2015) 2253 العةار (326)
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 النوع من اخلاصة االقتصادية املشاكل - اتسعا
 امليثاق من 50 املادة يف املوصوف

 50 املااة 
مذا اختتتت  جمدتتتس األمتتت  ضتتتد أيتتتة ايفلتتتة  تتتدا   موتتتع أيف نمتتتع فتتتإل  

 -  كت  مل سواء أكانت م  أمعاء األمم املتحدة أم -ى لكل ايفلة أخة
 واجت مراكل انتصتااية خاصتة  ورتا مت   وفيت  ذت ه التتدا  ، احلتق يف 

 أل  ت اكة مع جمدس األم   صدا حل ذ ه املراكل.
 

 مالحظة 
 50يغ ي العسم التاسع ممارسات جمدتس األمت  املتصتدة ابملتااة  

 اجملدتتس متتع  ترتتايفر أل يف التتديفل حبتتق يت دتتق فيمتتا يفذلتتك امليثتتاق، متت 
 اإلنفاذ أيف املوع  دا    وفي  م  الوامجة ا نتصااية املراكل حل  غية
 اجللاءات. مثل اجملدس، يفةضها اليت

يفخالل الفرتة نيتد ا ستت ةات، يفاصتل اجملدتس ممارستتت املتمثدتة  
يف فتتتتةت جتتتتلاءات حمتتتتداة اهلتتتتدف، موضتتتتا  متتتت  اجلتتتتلاءات ا نتصتتتتااية 

املعصتواة  الرامدة، يفابلتايل التعديل مىل أاىن حد مت  اإاثر الستد ية غت 
. يفمدتتى ختتالف الستتووات الستتا عة، مل يتدتتق أي (327)مدتتى التتديفل الثالثتتة

م  الدجال اليت  ةانب اجللاءات اليت صدر هبا  كديف م  جمدس األم  
،  يومتا  دعتت 50 قد ات رمسية لدحصول مدتى املستامدة مبوجتب املتااة

قد ا  رمسيا  لدحصول مدتى املستامدة مت   2015محدى الدجال يف مام 
لتتتة اثلثتتتة   تتتام متتتت  مرتتتاكل انتصتتتااية خاصتتتتة  شتتتئة متتت  جتتتتلاءات ايف 

، 2015آذار/متارس  31فةضتها األمم املتحدة مدتى ايفلتة أختةى. يفيف 
 رتتتال مجهوريتتتة   (2006) 1718 دعتتتت الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال  ابلعتتتةار 

كوراي الر  ية الدميعةاقيتة رستالة مت  ايفلتة معتو  رتال قدتب املستامدة 
، 2015 وز/يوليتتتت  21فيمتتتا يت دتتتق حبتتتاا  ستتتفيوة متتتو ايف  ونتتت . يفيف 

نتتدمت الديفلتتة ال عتتو امل ويتتة مىل الدجوتتة م دومتتات مضتتافية  رتتال قدتتب 
 .(328)امليثاق م  50املسامدة مبوجب املااة 

 أي يف امليثتتتاق متتت  50 ابملتتتااة صتتتةاحة اجملدتتتس يسترتتهد يفمل 
 ذات امت ارذتا ميكت  نتةارات اجملدتس اختت  فعتد ذلتك، يفمتع نةارا ت. م 

 ستتتت يل ف دتتتتى اجملدتتتتس. جانتتتتب متتتت  50 املتتتتااة يف   يتتتتق  تفستتتت  صتتتتدة
 يف ابحلالتتة يت دتتق يففيمتتا ،2014 الثتتام/نوفمرب  رتتةي  12 يف املثتتال،

__________ 

 اجلتتلء انظتتة اجللائيتتة، اإلجتتةاءات مت  امل دومتتات متت  مليتتد مدتتى لالقتالع (327)
  الثالث. العسم السا ع،

  .15 الفعةة ،S/2015/987 انظة (328)

 اإلجتتتتةاءات  تدتتتت  أل املت ايفنتتتتة التتتتديفل مىل اجملدتتتتس قدتتتتب الصتتتتومال،
 مت  هبا  عوم اليت األنر ة مدى ممديا   يرت ب أ   عم  لكي املواس ة
 ستتتتتواحل ن التتتتتة ال حتتتتتة يف املستتتتتدح يفالستتتتت و العةصتتتتتوة مكافحتتتتتة أجتتتتتل

 حق م  اثلثة ايفلة أي سف  حةمال اجملدس، ألذيف ت يففعا   الصومال،
 جديد م  اجملدس أكد مث .(329)احلق   لك اإلخالل أيف الربيء املةيفر
 .(330)2015 الثام/نوفمرب  رةي  10 يف قد ت

 اجتمتاع أي يف صتةاحة امليثتاق م  50 املااة ُ  كة مل يف يوما 
 أثوتتاء اجلتتلاءات أتثتت  مىل اجملدتتس أمعتتاء   تتض أشتتار فعتتد لدمجدتتس،
 .50 املتتتتتتتتتتتااة يف   يتتتتتتتتتتتق  تفستتتتتتتتتتت  الصتتتتتتتتتتتدة ذات اجملدتتتتتتتتتتتس جدستتتتتتتتتتتات

 ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار يفيف ،2014 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  25 يفيف
 يو غي منت الصني ممثل نال ،“ابجللاءات متصدة مامة مسائل” امل وول
 مدتى لدجتلاءات الستد ية اإاثر مت  حتد أاىن مىل لإلنتالل اجلهوا   ل

 ممثتتتتتل شتتتتتدا حتتتتتني يفيف .(331)الثالتتتتتث ال تتتتتةف يفايفل الستتتتتكال ممتتتتتوم
 املهمتتتتتتة األايفات محتتتتتتدى ذتتتتتتي اجلتتتتتتلاءات أل مدتتتتتتى الةيفستتتتتتي ا حتتتتتتتاا
 اجلتتتلاءات أل مىل أيعتتتا   ن َّتتتت فإنتتتت األزمتتتات، حتتتا ت لتستتتوية املوجتتتواة

 يف الستكال رفتاه مدتى  تؤثة اجلمتامي لد عتاب آليتة  كول أل يو غي  
،  دتتد  يفأمتتةب .(332)األختتةى لد دتتدال املرتتةيفمة املصتتاخم يف عتتو ت م تتني 
 الوحتتو مدتتى موظمتتا ، هنجتتا   اجملدتتس يعتتع أل يف أمدتتت متت  األرال ممثتتل

 املتعتةرة، التديفل  تني كثتب مت  الت تايفل أجتل م  امليثاق، يف املتوخى
 يفأكتتد اجلتتلاءات. يفجلتتال ستتواء، حتتد مدتتى هلتتا يفاجملتتايفرة موهتتا املستتتهدفة

 هبتدف اجلتلاءات،  تدا   فتةت أمعتاب يف املوهجي، احلوار أاية مدى
 آرائهتتتتا يفاستتتتتو اط امل ويتتتتة التتتتديفل  واجههتتتتا التتتتيت األم تتتتاء مدتتتتى الت تتتتةخف
 ايفل” ذتي موهتا متداا   أل ا مت تار يف األخت  مع احتياجاهتا، يفحتديد
  .(333)“ذرَّة ايفل أيف فاشدة

إل الدجوتتتتة املورتتتتاة ممتتتتال  يفمتتتت   تتتتني مجيتتتتع اهليئتتتتات الفةميتتتتة، فتتتت 
كانتتتت ذتتتي الوحيتتتدة التتتيت أشتتتارت صتتتةاحة مىل   (2006) 1718ابلعتتتةار 

__________ 

  .16 الفعةة ،(2014) 2184 العةار (329)
  .17 الفعةة ،(2015) 2246 العةار (330)
  .19 الصفحة ،S/PV.7323 انظة (331)
  .24 الصفحة نفست، املةجع (332)
  .26 الصفحة نفست، املةجع (333)

https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/2015/987
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7323
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. يفابإلضتافة مىل ذلتك، كتال (334)يف  عةيةذا السووي مىل اجملدس 50املااة 
يف  2014اجملدتس يف متامي ذ ا التعةية ذو ال الغ الوحيتد الت ي نُتد م مىل 

 م  امليثاق. 50، يفال ي اسُترهد فيت صةاحة ابملااة 2015
 يفرات فعتتد صتتةاحة،  ُتت كة مل 50 املتااة أل متت  التتةغم ىيفمدت 

 األمتم جلتلاءات املستتوى الةفيتع ا ستت ةات خالصتة”   وتوال  عةية يف
 ممثدتتتو 2015 حليةال/يونيتتتت 12 مؤرختتتة رستتتالة يف أحالتتتت ،“املتحتتتدة
 متتدة ،(335)ال تتام األمتتني مىل يفاليتتو ل يففودوتتدا يفالستتويد يفأملانيتتا أستترتاليا
 مدتتى لدجتتلاءات املعصتتواة غتت  الستتد ية ا نتصتتااية اإاثر مىل مشتتارات
 ا ستتتت ةات يف ال امدتتتة األفةنتتتة متتت  ال ديتتتد أبل يفأفيتتتد الثالثتتتة. التتتديفل

__________ 

(334) S/2015/987، 15 الفعةة.  
(335) A/69/941-S/2015/432.  

 الع تتتتاع يف الفامدتتتتة اجلهتتتتات   تتتتض أل يفجتتتتدت نتتتتد املستتتتتوى الةفيتتتتع
 مت  مفةيفضة جلاءات  رال لديها     الت اس  س ب  عوم، اخلاص،
 املتحتتدة، األمتتم جتتلاءات  رتتال أيف منديميتتا مفةيفضتتة أيف يفاحتتد، جانتتب
 ذلتتتك يف مبتتتا ا متثتتتال، يف اإلفتتتةاط مىل هبتتتا  فعتتتي سياستتتات  ت  يتتتق
 جلتتتلاءات ختعتتتع   كيتتتا ت متتتع مرتتتةيفمة جتاريتتتة أنرتتت ة متتت  ختديهتتتا
 م تتني.  دتتد متتع التجاريتتة األممتتال مجيتتع متت  حتتز أيف املتحتتدة، األمتتم
 نتد اإلنستانية املستامدة  عتدمي جمتال يف الفامدتة اجلهتات أبل أُفيد كما

 مىل مستتتامدات  عتتتدمي متتت  املتتتافني ثتتتي يف اجلتتتلاءات ايفر مىل أشتتتارت
 ذتتي متتا أيف املستتتهدفة اجلهتتة ذتتي ممتت  الوظتتة  صتتةف م يوتتة، موتتاقق

 .(336)متاحة  كول ند اليت ا ستثواءات
__________ 

    .56 الصفحة نفست، املةجع (336)
 اجلماعي أو الفردي الدفاع يف احلق - عاشرا
 امليثاق من 51 للمادة وفقا النفس عن

 51 اةاملا 
 ال  ي تتتي احلتتتق يوتتتتع  أيف يعتتت ف متتتا امليثتتتاق ذتتت ا يف لتتتيس 
 نتتوة امتتتدت مذا أنفستتهم متت  التتدفاع يف مجامتتات، أيف فتتةااى لدتتديفل،
 جمدتتس يتدتت  أل مىل يفذلتتك املتحتتدة األمتتم ءأمعتتا أحتتد مدتتى مستتدحة
 التتتتيت يفالتتتتتدا   التتتتديفيل. يفاألمتتتت  الستتتتدم حلفتتتتظ الالزمتتتتة التتتتتدا   األمتتتت 
 اجملدتتتس مىل   دتتت  التتتوفس متتت  التتتدفاع حلتتتق استتتت ما  األمعتتتاء اختتتت ذا
 سد تت مبعتعى لدمجدس، فيما حال أبي التدا    دك  ؤثة يف  فورا،

 يتدتت  أل يف احلتق متت  امليثتاق، ذتت ا أحكتام متت  املستتمدة يفمستؤيفليا ت
 يفاألمت  الستدم حلفظ األممال م   ختاذه ضةيفرة يةى ما يفنت أي يف

 .نصا ت مىل مماا ت أيف الديفيل
 

 مالحظة 
 يت دتتتتق فيمتتتا األمتتت  جمدتتتس ممارستتتات ال اشتتتة العستتتم يتوتتتايفل

 فتتتتتتتتةااى لدتتتتتتتتديفل، ال  ي تتتتتتتتي احلتتتتتتتتق  رتتتتتتتتال امليثتتتتتتتتاق متتتتتتتت  51 ابملتتتتتتتتااة
 ضتد مستدح ذجتوم يفنتوع حالتة يف نفسها م  الدفاع يف مجامات، أيف

 فةميتة. أنستام ثالثتة مت  العستم ذت ا يفيتتالف األمعتاء. الديفل محدى
 املتااة  رتال اجملدتس اختت ذا التيت العتةارات ألتف الفةمتي العستم يفيغ ي
  تفست  الصدة ذات اجملدس موانرات ابء الفةمي العسم يفيغ ي و51
 املتتااة مىل مشتتارات جتتيم الفةمتتي العستتم يفيرتتمل يف   يعهتتاو 51 املتتااة
  اجملدس. مىل املوجهة الةسائل يف الوفس م  الدفاع يفم دأ 51

   51لس األمن ذات الصلة ابملادة قرارات جم -ألف 
 51 املتتااة مىل اجملدتتس أشتتار ا ستتت ةات، نيتتد الفتترتة ختتالل 

 يت دق يففيما ،(2015) 2220 العةار ففي يفاحد. نةار يف امليثاق م 
 التتتدفاع يف احلتتتق مةامتتتاة يو غتتتي أنتتتت اجملدتتتس أكتتتد الصتتتغ ة، ابألستتتدحة
 امليثتتتاق متتت  51 املتتتااة يف  تتتت امل تتترتف التتتوفس متتت  يفاجلمتتتامي الفتتتةاي
 .(337)اتمة مةاماة ال ددال جلميع املرةيفمة األموية يفامل الب

 
 51املناقشات املتصلة ابملادة  -ابء 

 مشتتتتتتتتارات متتتتتتتتدة يفرات ،2015 يف 2014 متتتتتتتتامي ختتتتتتتتالل 
  وتتوا مقتتار يف ُمعتتدت التتيت اجملدتتس جدستتات يف 51 املتتااة مىل صتتةاة

  فست   رتال موانرتات اإلشتارات  دتك   تض مت  يف دتض مت داةو
 .(338)23 مىل 18 احلتا ت يف امل تني الوحو مدى املااة، ذ ه يف   يق

__________ 

  الدي اجة. م  الثالثة الفعةة ،(2015) 2220 األم  جمدس نةار (337)
 انظتتتتتة، ،51 املتتتتتااة مىل الصتتتتتةاة اإلشتتتتتارات متتتتت  املليتتتتتد مدتتتتتى لالقتتتتتالع (338)

 55 الصتتفحة ،S/PV.7247 التتديفليني، يفاألمتت  الستتدم  صتتول يت دتتق فيمتتا
 اإلستالمية(و ميةال )مجهورية 74 الصفحة ،S/PV.7389 يف )أذر يجال(و

 انظة األيفسط، الرةق يف ابحلالة يت دق يففيما )زم ا وي(و 76 يفالصفحة
S/PV.7426، الرتتتتةق يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا )التتتتيم (و 12 الصتتتتفحة 

 14 الصتفحة ،S/PV.7430 انظتة فدس ني، نعية ذلك يف مبا األيفسط،
 ،S/PV.7442 انظتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتغ ة، ابألستتتتتتتتتتدحة يت دتتتتتتتتتتق يففيمتتتتتتتتتتا )األرال(و
 )الربازيل(. 43 الصفحة

https://undocs.org/ar/S/2015/987
https://undocs.org/ar/A/69/941
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7247
https://undocs.org/ar/S/PV.7389
https://undocs.org/ar/S/PV.7426
https://undocs.org/ar/S/PV.7426
https://undocs.org/ar/S/PV.7430
https://undocs.org/ar/S/PV.7442
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 يف التتتتوفس متتتت  التتتتدفاع يف احلتتتتق مىل األمعتتتتاء التتتتديفل أشتتتتارت كمتتتتا
 .(339)اجملدس جدسات م  ال ديد

 يف احلالتتتتة يف األمتتت  جمدتتتتس نظتتتة أا ه، امل تتتتني الوحتتتو يفمدتتتى 
 ش اط/ 28 مؤرخة رسالة ففي .(340)موفصدني  ودي  مقار يف أيفكةانيا
 أيفكةانيتتتا ممثتتل قدتتب األمتت ، جمدتتتس رئتتيس مىل موجهتتة ،2014 فربايتتة
 متتتتتتت  35 يف 34 لدمتتتتتتتاا ني يففعتتتتتتتا   لدمجدتتتتتتتس، ماجدتتتتتتتة جدستتتتتتتة معتتتتتتتد
 أرت مدتتتى األحتتتدا   كرتتتف يفمتتتع  حتتتق، يفنتتتت يفيف .(341)امليثتتتاق
 نيستتتال/ 13 مؤرختتتة رستتتالة يف الةيفستتتي، ا حتتتتاا ممثتتتل قدتتتب الوانتتتع،
 قارئتتتتة جدستتتة معتتتتد األمتتت ، جمدتتتس رئتتتتيس مىل موجهتتتة 2014 أ ةيتتتل
متتتتدة  51يفنتتتتد أُشتتتت  صتتتتةاحة مىل املتتتتااة  .(342)احلالتتتتة   تتتتور يف لدوظتتتتة

 18متتتتةات يف املتتتتدايف ت يف مقتتتتتار ال وتتتتدي  املتتتتت كوري  )انظتتتتة احلتتتتتالتني 
 ا ستتتت ةات، نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل ذلتتتك، مىل يفابإلضتتتافة أا ه(. 19 يف

 الديفلتتتة  وظتتتيم ضتتتد مستتتكةية ممديتتتات يف أمعتتتاء ايفل متتتدة شتتتاركت
 أيعتا   امل تةيفف اإلستالمية، الديفلتة ) وظتيم يفالرتام ال ةاق يف اإلسالمية

 أمعتتاء يف نتت  الستتورية. ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة ال تتةاق يف اامتت ( ابستتم
  دتتتتك ستتتتياق يف التتتتوفس متتتت  التتتتدفاع يف احلتتتتق يف فستتتت  ن تتتتاق اجملدتتتتس

__________ 

الدميعةاقيتتتتتتتتتة(و )مجهوريتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتو  98، الصتتتتتتتتتفحة S/PV.7105انظتتتتتتتتتة  (339)
)مجهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي الرتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتة(و  56، الصتتتتتتتفحة S/PV.7169 يف
 6، الصتتتتفحة S/PV.7214)ابكستتتتتال(و يف  39، الصتتتفحة S/PV.7208 يف

 6، الصتتتتفحة S/PV.7220)مستتتتةائيل(و يف  8)ايفلتتتتة فدستتتت ني(و يفالصتتتتفحة 
 13)مستتتتتتةائيل(و يفالصتتتتتتتفحة  12يف  10)ايفلتتتتتتة فدستتتتتت ني(و يفالصتتتتتتتفحتال 
 26)املمدكتتتتة املتحتتتتدة(و يفالصتتتتفحة  20)التتتتو ايت املتحتتتتدة(و يفالصتتتتفحة 

 32)األرال(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  15، الصتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7222)ريفانتتتتتتتتتتتتتتدا(و يف 
)ريفانتتتتتتتتتتتتتتدا(و  38) رتتتتتتتتتتتتتتاا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  36)أستتتتتتتتتتتتتترتاليا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 

)املمدكتتتة ال ة يتتة الستت واية، ابستتتم  44)ل وتتال(و يفالصتتفحة  40 يفالصتتفحة
 50ة )متتتتتتاليلاي(و يفالصتتتتتتفح 49موظمتتتتتة الت تتتتتتايفل اإلستتتتتتالمي(و يفالصتتتتتتفحة 

)ايفلتتتتتة  وليفيتتتتتا املت تتتتتداة العوميتتتتتات(و  64)ا حتتتتتتاا األيفريف (و يفالصتتتتتفحة 
 81)الوتتتتتةيفي (و يفالصتتتتتفحة   70)منديفنيستتتتتيا(و يفالصتتتتتفحة  68يفالصتتتتتفحة 

) تتتتتتتوغالاي (و  84)كوتتتتتتتدا(و يفالصتتتتتتتفحة  82)الستتتتتتتدفاايفر(و يفالصتتتتتتتفحة 
)مصتتتتتتتتتة(و  43، الصتتتتتتتتتفحة S/PV.7281)جامايكتتتتتتتتتا(و يف  94يفالصتتتتتتتتتفحة 
)زم تا وي،  71) ديتل(و يفالصتفحة  68)ماليلاي(و يفالصتفحة  54يفالصفحة 

) تتتتتت يف(و  88ابستتتتتتم اجلمامتتتتتتة اإل ائيتتتتتتة لدجوتتتتتتوب األفةيعتتتتتتي(و يفالصتتتتتتفحة 
 80، الصتتتتتتتفحة S/PV.7360)كيويتتتتتتتا(و يف  80، الصتتتتتتتفحة S/PV.7316 يف

، S/PV.7389)أرميويتتتتتتتتتتتتا(و يف  104، الصتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7361) تتتتتتتتتتتت يف(و يف 
ة )مجهوريتتة كتتوراي الرتت  ي 110)جوتتوب أفةيعيتتا(و يفالصتتفحة  69الصتتفحة 

 )زم ا وي(.  86، الصفحة S/PV.7430الدميعةاقية(و يف 
  .21 العسم األيفل، اجللء انظة امل دومات، م  مليد مدى لالقالع (340)
  .S/2014/136 انظة (341)
  .S/2014/264 انظة (342)

   دتتتتدال خاصتتتتة يف وتتتتوا مواضتتتتي ية  وتتتتوا مقتتتتار يف ال ستتتتكةية ال مديتتتتات
 مب تدأ يفاسُترتهد (.23 مىل 20 مت  احلا ت )انظة السواء مدى م يوة
 متتت  51 ابملتتتااة يفكتتت لك التتتوفس، متتت  اجلمتتتامي يف/أيف الفتتتةاي التتتدفاع
 )انظتتة اجملدتتس رئتتيس مدتتى يفرات التيت الةستتائل متت  ال ديتتد يف امليثتاق،
 أا ه(. جيم الفةمي العسم
 

 18 احلالة 
 إىل موجهررررررة 2014 نيسرررررران/أبريل 13 مؤرخررررررة رسررررررالة 

 الروسررري لالحتررراد الررردائم املمثرررل مرررن األمرررن جملرررس رئررريس
 (S/2014/264) املتحدة األمم لدى

 امل وتتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتار يفيف ،2014 نيستتتتتتتتتال/أ ةيل 13 يف 
 جمدتتتس رئتتتيس مىل موجهتتتة 2014 نيستتتال/أ ةيل 13 مؤرختتتة رستتتالة”

 املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم لتتتتتتدى الةيفستتتتتتي لالحتتتتتتتاا التتتتتتدائم املمثتتتتتتل متتتتتت  األمتتتتتت 
(S/2014/264)“، يت دتق فيمتا احلالة  رال محاقة مىل اجملدس استمع 

 أيفكةانيتا لتدى أل مىل لكستمربغ ممثتل أشار اإلحاقة، يفمعب أبيفكةانيا.
 أيفكةانيتتا امليثتتاق، متت  51 املتتااة وجتتبمب نفستتها، متت  التتدفاع يف احلتتق
 ستتتتتالمتها متتتتتس التتتتت ي التهديتتتتتد ضتتتتتد نفستتتتتها متتتتت  التتتتتدفاع يف احلتتتتتق

 التدفاع يف أيفكةانيتا حلتق” أتييتدذا مت  ليتوانيتا ممثدتة يفأمة تت اإلنديمية،
 مدم م  الةغم يفمدى .(343)“اخلارجي ال ديفال مواجهة يف نفسها م 

 مل ريفانتتتتتدا ممثتتتتتل نتتتتتال امليثتتتتتاق، متتتتت  51 املتتتتتااة مىل صتتتتتةاحة اإلشتتتتتارة
 أاير/متتتايو 2 يف يفابملثتتتل، .(344)التتتوفس متتت  التتتدفاع يف احلتتتق أليفكةانيتتتا
 حتتتق املتحتتتدة التتتو ايت ممثدتتتة أيتتتدت نفستتتت، ال وتتتد مقتتتار يفيف ،2014
 الةيفسي ا حتاا نفست اإل يف يفانتعدت الوفس، م  الدفاع يف أيفكةانيا

 استتتتتتتتتتتتتيالئت” ستتتتتتتتتتتتياق يف امليثتتتتتتتتتتتتاق متتتتتتتتتتتت  51 ابملتتتتتتتتتتتتااة  سترتتتتتتتتتتتتهااه
 .(345)أيفكةانيا شةق يفم  جورجيا م  “أجلاء مدى
 

 19 احلالة 
 إىل موجهررررررة 2014 شررررررباط/فرباير 28 مؤرخررررررة رسررررررالة 

 لررردى ألوكرانيرررا الررردائم املمثرررل مرررن األمرررن جملرررس رئيسرررة
 (S/2014/136) املتحدة األمم

رستالة ”، يفيف مقار ال ود امل وتول 2014نيسال/أ ةيل  29يف  
موجهتتتة مىل رئيستتتة جمدتتتس األمتتت  متتت   2014شتتت اط/فرباية  28مؤرختتتة 

__________ 

  )ليتوانيا( 5 يفالصفحة )لكسمربغ(، 14 الصفحة ،S/PV.7154 انظة (343)
  .10 الصفحة نفست، املةجع (344)
(345) S/PV.7167، 9 الصفحة.  
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، امتتتتترتت ممثتتتتتل “(S/2014/136ممثتتتتتل أيفكةانيتتتتتا لتتتتتدى األمتتتتتم املتحتتتتتدة )
املمدكتتتة املتحتتتدة مدتتتى أتكيتتتد ا حتتتتاا الةيفستتتي أبل لديتتتت أساستتتا  نانونيتتتا  

مت   51وجب حق الدفاع م  الوفس يففعا  لدمااة لدتدخل يف أيفكةانيا مب
امليثاق. يفذكتة كت لك أل الةمتااي التةيفس   يواجهتول هتديتدا  يف أيفكةانيتا، 

. يفابملثتل، (346)51يفأل ا حتاا الةيفسي ليس لت مربر لالسترهاا ابملااة 
 ساءل ممثل أيفكةانيا م  استرهاا ا حتتاا الةيفستي ابحلتق يف التدفاع مت  

. يفيف (347)يف مندتتتتتتتتتتتتتتيم  دتتتتتتتتتتتتتتد آختتتتتتتتتتتتتتة 51ااة التتتتتتتتتتتتتتوفس مبوجتتتتتتتتتتتتتتب املتتتتتتتتتتتتتت
، يفيف مقتتار ال وتتد نفستتت، أنتتةت ممثدتتة ليتوانيتتا 2014آب/أغستت س  28

. يفحثتتتت ا حتتتتاا 51حبتتتق أيفكةانيتتتا يف التتتدفاع متتت  نفستتتها يففعتتتا لدمتتتااة 
الةيفستتتتي مدتتتتى ا نستتتتحاب متتتت  مندتتتتيم أيفكةانيتتتتا الستتتتيااي يفمدتتتتى التعيتتتتد 

. يفنتتال ممثتتل أيفكةانيتتا (348)ابلعتتانول التتديفيل يفاحتترتام ميثتتاق األمتتم املتحتتدة
، فتإل أيفكةانيتا حتتتتفظ “ال تديفال ال ستكةي الةيفستي ال دتي”منتت يف ضتوء 

يفأذتاب ابجملتمتع التديفيل  م  امليثتاق.  51حبعها يف التصةف يففعا لدمااة 
كتانول   21يفيف  .(349) عدمي املسامدة مىل أيفكةانيا لدفع ال تديفال الةيفستي

لدمجدس، ذكة ممثل أيفكةانيا أنت  ، يفيف جدسة  حعة2015الثام/يواية 
استتوااا  مىل م تدأ التتدفاع اجلمتامي متت  التوفس، قد تتت أيفكةانيتا املستتامدة 

، يفيف 2015حليةال/يونيتتتتتت  5. يفيف (350)متتتتت  متتتتتدة  دتتتتتدال يفموظمتتتتتات
مقتتار ال وتتد نفستتت، أكتتد ممثتتل أيفكةانيتتا متت  جديتتد حتتق أيفكةانيتتا يف التتدفاع 

ابحتتالل ”ةتةي ال  ت  فيهمتا م  سالمتها اإلنديميتة يفستيااهتا، الدتتني 
. يفذكتتتتتتة أيعتتتتتتا  أل أليفكةانيتتتتتتا احلتتتتتتق، مبوجتتتتتتب “ا حتتتتتتتاا الةيفستتتتتتي لدعتتتتتتةم

                           .(351)، يف اموة  ددال أخةى ملسامدهتا يف الدفاع م  الوفس51 املااة
 

 20 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم صون 
 امل وتتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتار يفيف ،2015 شتتتتتتتتت اط/فرباية 23 يف 

  اإلسالمية، ميةال مجهورية ممثل نال ،“الديفليني يفاألم  السالم صول”
 متتتتتتتتتتتتتت  51 املتتتتتتتتتتتتتتااة مل ا فيتتتتتتتتتتتتتتاز، متتتتتتتتتتتتتتدم  دتتتتتتتتتتتتتتدال حةكتتتتتتتتتتتتتتة ابستتتتتتتتتتتتتتم
 .(352) فستت ذا ممتتااة أيف كتا تهتتا ممتتااة يو غتتي يف  “ عييديتتة” امليثتتاق

__________ 

(346) S/PV.7165، 3 الصفحة.  
  .24 الصفحة نفست، املةجع (347)
(348) S/PV.7253، 5 الصفحة.  
  .21 الصفحة نفست، املةجع (349)
(350) S/PV.7365، 27 الصفحة.  
(351) S/PV.7457، 27 يف 26 الصفحتال.  
(352) S/PV.7389، 74 الصفحة.  

 لدجوتتتتتتوب اإل ائيتتتتتة اجلمامتتتتتة ابستتتتتم متكدمتتتتتا   زم تتتتتا وي، ممثتتتتتل يفأشتتتتتار
  تديفر العيتام يف  ستتمة أل املتحتدة األمتم مدتى ةب أنت مىل األفةيعي،

 استتتددام أل مدتتى يفشتتدا الستتدمية، ابلوستتائل املوازمتتات حتتل يف ابرز
  ستتتتتتتمح”   التتتتتتتيت ،51 املتتتتتتتااة أبحكتتتتتتتام يسرتشتتتتتتتد أل ةتتتتتتتب العتتتتتتتوة

 .(353)“الوفس م  املرةيفع الدفاع حا ت يف م  العوة ابستددام
 ،7527 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة يفيف ،2015 أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتت تمرب 30 يفيف 
 الولامتات  ستوية” امل وتول الفةمتي يفال وتد نفستت ال ود مقار يف امل عواة

 يف اإلرذتتتتتتاب خل تتتتتتة يفالتصتتتتتتدي أفةيعيتتتتتتا يفلتتتتتتال األيفستتتتتتط الرتتتتتتةق يف
 ا حتتاا مممهتا مفاذيميتة مت كةة اجملدس مدى م ةيفضا كال ،“املو عة
 األيفستتتتط الرتتتتةق يف احلالتتتتة يف شتتتتامل  رتتتتكل الوظتتتتة هبتتتتدف الةيفستتتتي
 التتتو ايت خارجيتتتة يفزيتتتة أفتتتاا اجلدستتتة،  دتتتك يفيف .(354)أفةيعيتتتا يفلتتتال

 مىل املو عتة، يف جتةت التيت ال ستكةية األممتال مىل مشتارة يف املتحدة،
 الديفلتة  وظتيم أذتداف ضتد التحتالف هبتا نتام التيت اجلويتة ال مديات أل

 التتديفيل لدعتانول يففعتتا    تت نتتد الستورية ال ة يتتة اجلمهوريتة يف اإلستالمية
لددفاع اجلمامي م  الوفس مبوجب  اجملايفرةال ددال  قد ات مدى يف واء
 يف يفالتجتتارة اخلارجيتتة يفزيتتة نتتال يفابملثتتل، .(355)متت  امليثتتاق 51املتتااة 

 يف اامتتتتت  مدتتتتتى أستتتتترتاليا  رتتتتتوها التتتتتيت اجلويتتتتتة ال مديتتتتتات مل أستتتتترتاليا
 كت لك يفذكتة .51 املتااة متع يتفق مبا  س  السورية ال ة ية اجلمهورية

 استتمةار مت  احلتد يف فرتدت ند السورية ال ة ية اجلمهورية حكومة أل
 يف اإموة مالذاهتا م  ان النا   ال ةاق يف اام   وف ذا اليت اهلجمات
 متتتع جوتتتب مىل جو تتتا    تحتتتةك أستتترتاليا يفأل الستتتورية، ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة
 ال تتةاق، متت  املعتتدم املستتامدة ل دتتب استتتجا ة ا ئتتتالف، يف شتتةكائها
 يف اإلستتتتتتالمية الديفلتتتتتتة  وظتتتتتتيم ضتتتتتتد مستتتتتتكةية   مديتتتتتتات  عتتتتتتوم يفأهنتتتتتتا

 .(356)الوفس م  اجلمامي الدفاع مقار يف السورية، ال ة ية اجلمهورية
 

 21 احلالة 
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس من مذكرة تنفيذ 
 األيفل/  رتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  20 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتواة 7539 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
 رئتتتتيس متتتت  متتتت كةة  وفيتتت ” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يفيف ،2015 أكتتتتو ة
 ممدتتتتتتتت. أستتتتتتتاليب اجملدتتتتتتتس  نتتتتتتت  ،“(S/2010/507) األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس
 املوجهتتة الةستتائل متتدا زاياة حيتتال العدتق متت  غوا يمتتا  ممثدتتة يفأمة تت

__________ 

  .76 الصفحة نفست، املةجع (353)
(354) S/2015/678.  
(355) S/PV.7527، 29 الصفحة.  
  .93 يف 92 الصفحتال نفست، املةجع (356)
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 لدمتتااة يففعتا املتدت  ال ستكةي اإلجتتةاء  ربيتة هبتدف اجملدتس رائستة مىل
 امتثتا     تثتل الةسائل  دك كانت مذا مما يف ساءلت امليثاق. م  51

 مىل ابلوظة لدديفل، الفوري اإل الغ فو امليثاق مبوجب لاللتلام حعيعيا  
 اخُتتتت ت مجتتتةاءات لتربيتتتة رج تتتي أبثتتتة  وجتتتت الةستتتائل  دتتتك م ظتتتم أل

 ميكتتت  الةستتتالة يفجهتتتت حاملتتتا أنتتتت افتتترتات يف شتتتككت كمتتتا ابلف تتتل.
  دتك أل مفتااه رأي مت  يفأمة ت ،“مع ل مسكةي مجةاء أي”  ربية

 يفاألمتتتت  الستتتتالم صتتتتول متتتت  مستتتتؤيفليتت متتتت  اجملدتتتتس   فتتتتي   الةستتتتائل
 .(357)الديفليني

 
 22 احلالة 
 جرررراء مرررن الررردوليني واألمرررن السرررالم هتررردد الررريت األخطرررار 

 اإلرهابية األعمال
 ال وتتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتار يف ،2015 الثتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  رتتتتتتتتتتةي  20 يف 
 جتتتتتةاء متتتتت  التتتتتديفليني يفاألمتتتتت  الستتتتالم هتتتتتتدا التتتتتيت األخ تتتتتار” امل وتتتتول
 نتتتتال ،(2015) 2249 العتتتتةار اختتتتتاذ يفمعتتتتب ،“اإلرذا يتتتتة األممتتتتال

 فةنستا ضتد “متدائيا   ممتال  ” ار كتب نتد اامت   وظتيم مل فةنستا ممثل
 الثتتام/  رتتةي  13 يف ايفم يفستتانت ابريتتس يف ذجمتتات شتت  موتتدما
 أذتتتداف ضتتتد الفةنستتتي ال ستتتكةي ال متتتل أل يفذكتتتة .2015 نتتتوفمرب
 التوفس، مت  مرتةيفما   مجاميتا   افامتا    وصتفت يتربره متا لتت ال ي اام ،
 افتتاع” أبنتتت الثتتام/نوفمرب،  رتتةي  ذجمتتات موتت  يفصتتفت، أيعتتا   ميكتت 
 يف حظتتتت .(358)“متتت  امليثتتتاق 51يففعتتتا  لدمتتتااة  التتتوفس، متتت  فتتتةاي
 خ تت ا   هتديتدا   يواجتتت أنتت أيفضتتح نتد ال تتةاق أل املتحتدة التتو ايت ممثدتة
 ستتيما   اإلستتالمية، الديفلتة  وظتتيم ن تل متت  املتواصتدة ا متتتداءات مت 

 نظتام” يفأل الستورية، ال ة ية اجلمهورية يف اإموة املالذات م  العاامة
 مل يفنالتت التهديتد. ذلتك نمتع يست يع يفل    أنت أظهة ند “األسد

 حلةمتتتال يفاملتواستتتب التتتالزم ال ستتتكةي ابل متتتل  عتتتوم املتحتتتدة التتتو ايت
 يفامرتافتتتت” لدميثتتتاق يففعتتتا   اإمتتت ، املتتتالذ متتت  اإلستتتالمية الديفلتتتة  وظتتتيم
 يفأكتد .(359)“التوفس مت  يفاجلمتامي الفةاي الدفاع يف األصيل ابحلق
 ابلتهديتد نتوي ايفيل امترتاف ذتو العتةار ذلتك أل املتحدة املمدكة ممثل
  دتتدال غتتةار مدتتى  دتتده، يفأل اإلستتالمية، الديفلتتة  وظتتيم يرتتكدت التت ي

__________ 

(357) S/PV.7539، 38 الصفحة.  
(358) S/PV.7565، 3 الصفحة.  
  .5 الصفحة نفست، املةجع (359)

 مدتتتتتتى اإلستتتتتتالمية الديفلتتتتتتة  وظتتتتتتيم ضتتتتتتد مجتتتتتتةاءات اختتتتتتت  نتتتتتتد أختتتتتتةى،
 .(360)“يفاجلمامي الفةاي الوفس م  الدفاع” أساس
 

 23 احلالة 
 ابلعراق يتعلق فيما احلالة 
، يفيف مقتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتتد 2015كتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتمرب   18يف  
،  ن  اجملدس ال مديات ال سكةية “احلالة فيما يت دق ابل ةاق”امل وول 

. 2015التتتتتيت نامتتتتتت هبتتتتتا  ةكيتتتتتا يف ال تتتتتةاق يف كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب 
 ايفل م  ال دد اخدت ند الرتكية العوات مل ال ةاق خارجية يفزية يفنال
 التوغتتل ذلتتك يفأل ال ةانيتتة، ا حتاايتتة الستتد ات متت  رمستتي مذل قدتتب
 يفنوامتتتد امليثتتتاق ألحكتتتام يفخةنتتتا   ال ةانيتتتة لدستتتيااة خ تتت ا   انتهاكتتتا   ي تتتد

 يفيفحد تت أموتت محاية يفاجب ايل ال ةاق أل مىل يفأشار الديفيل. العانول
 نةارا تتتت يف أكتتتد نتتتد اجملدتتتس أل يفأيفضتتتح اجملدتتتس، مىل أراضتتتيت يفستتتالمة

 التتتدفاع يف مجامتتات، أيف فتتةااى ال  ي تتي، األمعتتاء التتديفل حتتق مدتتى
 مدتتى مستتدحة نتتوة امتتتدت مذا ،51 املتتااة ألحكتتام يففعتتا   التتوفس، متت 

 العتتتةيفرية اإلجتتتةاءات ستتتيتد  ال تتتةاق أل يفأكتتتد التتتديفل، ذتتت ه محتتتدى
 لتتتيس  ةكيتتتا مل  ةكيتتتا ممثتتتل يفنتتتال .(361)ال دائيتتتة األممتتتال  دتتتك إلهنتتتاء
 أي لتتتتتتتديها يفلتتتتتتتيس ال تتتتتتةاق، ستتتتتتتيااة انتهتتتتتتاك يف مصتتتتتتتدحة أي لتتتتتتديها

  تتتتتارس أل  ةكيتتتتا حتتتتق متتتت  أل يفأكتتتتد ال ةانيتتتتة. األرت يف قموحتتتتات
 ال متتتتتال يفحتتتتتلب اامتتتتت   وظتتتتتيم ضتتتتتد التتتتتوفس متتتتت  التتتتتدفاع يف حعهتتتتتا

 ان النا   يفأموها  ةكيا سالمة مدى ك  ة أخ ارا   ميثالل الد ي  الكةاي،
 .(362)“ال ةانية احلكومة سي ةة ن اق خارأ يفان ة” مواقق م 
 

عررررن واحلررررق يف الرررردفاع  51اإلشررررارات إىل املررررادة  -جيم 
 النفس يف الرسائل املوجهة إىل جملس األمن

 51 املتااة مىل مشارات يفرات ا ست ةات، نيد الفرتة خالل 
 رئيس مىل املوجهة الةسائل م  ال ديد يف الوفس م  الدفاع م دأ يفمىل

 موفتت ة إبجتتةاءات اجملدتتسَ  أمعتتاء ايفل مبوج هتتا أ دغتتت يفالتتيت اجملدتتس،
 يف الوظتتتتة نيتهتتتتا أمدوتتتتت أيف اجلمتتتتامي، أيف الفتتتتةاي التتتتوفس متتتت  افامتتتتا
 يف الفتةاي حعهتا مىل فيهتا  ستود املستع ل يف مجةاءات اختاذ احتمال
 الوفس. م  الدفاع

__________ 

  .11 الصفحة نفست، املةجع (360)
(361) S/PV.7589، 4 يف 3 الصفحتال.  
  .7 يف 6 الصفحتال نفست، املةجع (362)

https://undocs.org/ar/S/RES/2249%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7539
https://undocs.org/ar/S/PV.7565
https://undocs.org/ar/S/PV.7589
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 متتتتت  ابل ديتتتتتد يت دتتتتتق فيمتتتتتا الع يتتتتل ذتتتتت ا متتتتت  رستتتتتائل اجملدتتتتتس يف دعتتتتى 
 يفمة ف تتتتتتتتتتات ،(363)أبيفكةانيتتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتتق فيمتتتتتتتتتتا يفاحلتتتتتتتتتتا ت، الولامتتتتتتتتتتات
 يف املةان تتتتة يفختتتتط ،(366)يفل وتتتتال يفمستتتتةائيل ،(365)يفلي يتتتتا ،(364)اجلتتتتو ل
 يفجوتتتتتتتتتتتتتتوب يفالستتتتتتتتتتتتتتواال ،(368)يفجورجيتتتتتتتتتتتتتتا ،(367)يفكرتتتتتتتتتتتتتتم  جتتتتتتتتتتتتتتامو
 متت  التتدفاع  غتتةت الوتتويفي التتةاع مبستتالة يت دتتق يففيمتتا .(369)الستتواال
 الرتتتت  ية كتتتتوراي مجهوريتتتتة  رتتتتال رستتتتائل أيعتتتتا   اجملدتتتتس  دعتتتتى التتتتوفس،

 .(370)الدميعةاقية
 ابلوظتتة ا ستتت ةات، نيتتد الفتترتة ختتالل خاصتتة  صتتفة يف تتةزت 

 يف التتتوفس متتت  التتتدفاع م تتتدأ مىل مشتتتارات التتتواراة، الةستتتائل متتتدا مىل
 )امل تتةيفف يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم مكافحتتة ستتياق
 الستتورية، ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة ال تتةاق متت  كتتل يف اامتت ( ابستتم أيعتتا

__________ 

 األمتت  جمدتتس رئيستتة مىل موجهتتة 2014 آذار/متتارس 13 مؤرختتة رستتالة (363)
  (.S/2014/186) املتحدة األمم لدى أليفكةانيا الدائم املمثل م 

 مىل موجهتتتتتال 2014 حليةال/يونيتتتتت 17 مؤرختتتتتال مت ا عتتتتتال رستتتتالتال (364)
 األمتم لتدى إلستةائيل التدائم املمثتل م  األم  جمدس يفرئيس ال ام األمني
  وز/يوليتتت 15 مؤرختتتال مت ا عتتتال يفرستتالتال (وS/2014/415) املتحتتدة
 الدائم املمثل م  األم  جمدس يفرئيس ال ام األمني مىل موجهتال 2014
  (.S/2014/495) املتحدة األمم لدى إلسةائيل

 األمتت  جمدتتس رئتيس مىل موجهتتة 2014 حليةال/يونيتت 17 مؤرختتة رستالة (365)
 املتحتتتتدة األمتتتتم لتتتتدى األمةيكيتتتتة املتحتتتتدة لدتتتتو ايت الدائمتتتتة املمثدتتتتة متتتت 
(S/2014/417.)  

 مىل موجهتتتال 2014 آب/أغستت س 26 مؤرختتتال مت ا عتتتال رستتالتال (366)
 األمتم لتدى إلستةائيل التدائم املمثتل م  األم  جمدس يفرئيس ال ام األمني
  (.S/2014/630) املتحدة

 ال تام األمني م  موجهة 2014 األيفل/أكتو ة  رةي  11 مؤرخة رسالة (367)
 ابكستتتتتتتتال حكومتتتتتتتة متتتتتتت  رستتتتتتتالة هبتتتتتتتا ايتتتتتتتل األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس رئتتتتتتتيس مىل
(S/2014/730.)  

 2014 األيفل/ايستتتتتتتتتمرب كتتتتتتتتتانول 23 مؤرختتتتتتتتتال مت ا عتتتتتتتتتتال رستتتتتتتتالتال (368)
 جلورجيا الدائم املمثل م  األم  جمدس يفرئيس ال ام األمني مىل موجهتال

  (.S/2014/941) األمم لدى
 األمتت  جمدتتس رئتتيس مىل موجهتتة 2015 آب/أغستت س 1 مؤرختتة رستتالة (369)

 املتحتدة األمتم لتدى لدسواال الدائمة لد  ثة ابإل  ة ابألممال العائم م 
(S/2015/594.)  

 (،S/2014/53) 2014 الثام/يوتتتتتتتتتتتتتاية كتتتتتتتتتتتتتانول 26 مؤرختتتتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتائل (370)
 2014 وز/يوليتتتتتتت  21يف  (،S/2014/194) 2014 آذار/متتتتتتارس 15 يف
(S/2014/512 يف ،)2014كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   20 (S/2014/930 ،)

يس جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  ممثتتتتتتتل مجهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي الرتتتتتتت  ية موجهتتتتتتتة مىل رئتتتتتتت
 الدميعةاقية. 

 ،(374)يفأملانيا ،(373)يففةنسا ،(372) يفكودا ،(371)أسرتاليا م  كل ندمها
 ،(377)يف ةكيتتا ،(376)الستتورية ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة ،(375)الةيفستتي يفا حتتتاا
 م  الةسائل يفكرفت .(379)املتحدة يفالو ايت ،(378)املتحدة يفاملمدكة

 يف فستت ه. يف   يعتتت التتوفس متت  التتدفاع م تتدأ ن تتاق  رتتال مت ايوتتة آراء
 يف ابحلالتة املت دعتة الةستائل ا ستت ةات نيتد الفترتة خالل أيعا   يف ةزت
 لد مديتتتتتات اممتتتتتا   امليثتتتتتاق متتتتت  51 ابملتتتتتااة استرتتتتتهدت التتتتتيت التتتتتيم 

__________ 

 األمتت  جمدتتس رئتتيس مىل موجهتتة 2015 أيدول/ستت تمرب 9 مؤرختتة رستتالة (371)
  (.S/2015/693) املتحدة األمم لدى ألسرتاليا الدائمة املمثدة م 

 األمتتت  جمدتتتس رئتتيس مىل موجهتتتة 2015 آذار/متتارس 31 مؤرختتتة رستتالة (372)
  (.S/2015/221) املتحدة األمم لدى كودا ممثل م 

 مىل موجهتتتتتتال 2015 أيدول/ستتتتت تمرب 8 مؤرختتتتتتال مت ا عتتتتتتال رستتتتتالتال (373)
 األمتتم لتتدى لفةنستتا التتدائم املمثتتل متت  األمتت  جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني
  (.S/2015/745) املتحدة

 رئتتتتتيس مىل موجهتتتتتة 2015 األيفل/ايستتتتتمرب كتتتتتانول 10 مؤرختتتتتة رستتتتتالة (374)
  (.S/2015/946) املتحدة األمم لدى أملانيا ممثل م  األم  جمدس

 جمدس رئيس مىل موجهة 2015 األيفل/أكتو ة  رةي  15 مؤرخة رسالة (375)
 املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم لتتتتتتتتدى الةيفستتتتتتتتي لالحتتتتتتتتتاا التتتتتتتتدائم املمثتتتتتتتتل متتتتتتتت  األمتتتتتتتت 

(S/2015/792.)  
(، S/2015/574) 2015 وز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت  29رستتتتتتتتتتتتتتتتائل مت ا عتتتتتتتتتتتتتتتتة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتة  (376)

 2015أيدول/ستتتتتت تمرب  21(، يف S/2015/719) 2015أيدول/ستتتتتت تمرب  17 يف
(S/2015/727 يف ،)2015 رتتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  14 (S/2015/789 )
(، موجهتتتة مىل األمتتتني S/2015/1048) 2015كتتتانول األيفل/ايستتتمرب   29 يف

 ال ام يفمىل رئيس جمدس األم  م  املمثل الدائم لدجمهورية ال ة ية السورية. 
 مىل موجهتتتتتال 2015 شتتتت اط/فرباية 22 مؤرختتتتتال مت ا عتتتتتال رستتتتالتال (377)

 املتحتتدة لتدى لرتكيتا التتدائم املمثتل مت  األمت  جمدتتس يفرئتيس ال تام األمتني
(S/2015/127.) رئيس مىل موجهة 2015  وز/يوليت 24 مؤرخة رسالة 

  (.S/2015/563) املتحدة األمم لدى  ةكيا ممثل م  األم  جمدس
 موجهتال 2014 الثام/نوفمرب  رةي  25 مؤرختال مت ا عتال رسالتال (378)

 املتحتدة لدممدكتة التدائم املمثل م  األم  جمدس يفرئيس ال ام األمني مىل
 (وS/2014/851) املتحدة األمم لدى الرمالية يفأيةلودا ال ظمى لربي انيا

 (S/2015/688) 2015 أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب 7 مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال يفرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتال
 مىل موجهتتتتتتتتتتتتال (S/2015/928) 2015 األيفل/ايستتتتتتتتتتتمرب كتتتتتتتتتتانول 3 يف

 ال ظمتى لربي انيتا املتحدة لدممدكة الدائم املمثل م  األم  جمدس رئيس
  املتحدة. األمم لدى الرمالية يفأيةلودا

 متتت  ال تتتام األمتتتني مىل موجهتتتة 2014 أيدول/ستتت تمرب 23 مؤرختتتة رستتتالة (379)
 املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم لتتتتتتتدى األمةيكيتتتتتتتة املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتو ايت الدائمتتتتتتتة املمثدتتتتتتتة

(S/2014/695.)  
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 اخلدتتتي  لتتتديفل الت تتتايفل جمدتتتس يف األمعتتتاء التتتديفل ن تتتل متتت  ال ستتتكةية
 .(380)األخةى ال ة ية الديفل م  مدا ن ل يفم 

 لدمتؤ ة اخلتاميتة الوثيعتة يف 51 املتااة مىل صتةاحة أش  كما 
 التتوزراء جتتدا حيتتث ا فيتتاز، متتدم  دتتدال حلةكتتة مرتتة الستتا ع التوزاري
 الستتتدمية ابلتستتتوية يت دتتتق فيمتتتا لدحةكتتتة امل دئيتتتة املوانتتتف مدتتتى التاكيتتتد

 يف يفكمتتتا استتتت ماهلا. أيف العتتتوة ابستتتت مال التهديتتتد يفحظتتتة لدموازمتتتات
__________ 

 مىل موجهتتتتتتال 2015 آذار/متتتتتارس 26 مؤرختتتتتتال مت ا عتتتتتتال رستتتتتالتال (380)
 األمتتم لتتدى لع تتة الدائمتتة املمثدتتة متت  األمتت  جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني
 2015 نيسال/أ ةيل 2 مؤرخة شفوية يفم كةة (وS/2015/217) املتحدة
 التديفل جلام تة التدائم املةانتب مكتتب م  األم  جمدس رئيسة مىل موجهة
  (.S/2015/232) املتحدة األمم لدى ال ة ية

 املتحتتتتتدة األمتتتتم ممارستتتتات متتتتع  رتتتتتيا   أنتتتتت مىل التتتتوزراء أشتتتتار املاضتتتتي،
 فتتتإل الديفليتتتة، ال تتتدل حمكمتتتة أمدوتتتتت متتتا فتتتو يفمدتتتى التتتديفيل، يفالعتتتانول

 ممااة أيف صياغتها ممااة ةوز    عييدية” مااة امليثاق م  51 املااة
 متت  التتدفاع يف ابحلتتق صتتةاحة ا سترتتهاا مت يفأختت ا ، .(381)“ فستت ذا
 األمتتتتت  جمدتتتتتس نتتتتتةار  وفيتتتتت   رتتتتتال ال تتتتتام لامتتتتتني  عةيتتتتتةي  يف التتتتتوفس
 .(382)يفمسةائيل ل وال يف ال دائية األممال  رال (2006) 1701

__________ 

 ال تام األمتني مىل املوجَّهتة 2014 آب/أغست س 1 املؤرختة الةسالة انظة (381)
 (،S/2014/573) املتحتدة األمتم لتدى اإلستالمية ميتةال مجهوريتة ممثل م 

  األيفل. املةفق
(382) S/2014/130، يف و67 الفعةة S/2014/438، 18 الفعةة.  
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 مالحظة استهاللية  
 52املااة    

ليس يف ذ ا امليثاق ما اول ايفل نيتام  وظيمتات أيف يفكتا ت منديميتة   تاجل مت  األمتور  - 1 
املت دعة حبفظ السدم يفاألم  الديفيل ما يكول ال مل اإلنديمي صاحلا فيها يفمواس ا ما اامت ذت ه 

 التوظيمات أيف الوكا ت اإلنديمية يفنراقها متالئمة مع معاصد األمم املتحدة يفم اائها. 
ل أمعتتاء األمتتم املتحتتدة التتداخدول يف مثتل ذتت ه التوظيمتتات أيف التت ي   تتتالف متتوهم ي ت  - 2 

 دتتك الوكتتا ت كتتل جهتتدذم لتتتد   احلتتل الستتدمي لدموازمتتات احملديتتة متت  قةيتتق ذتت ه التوظيمتتات 
  واس ة ذ ه الوكا ت يفذلك ن ل مةضها مدى جمدس األم .  اإلنديمية أيف

ع مدتى ا ست - 3  تكثار مت  احلتل الستدمي هلت ه املوازمتات احملديتة مدى جمدس األمت  أل يرتج ِّ
  ةيتتتق ذتتت ه التوظيمتتتات اإلنديميتتتة أيف  واستتت ة  دتتتك الوكتتتا ت اإلنديميتتتة   دتتتب متتت  التتتديفل التتتيت 

 ابإلحالة مديها م  جانب جمدس األم .  ي ويها األمة أيف
 .35يف  34      ل ذ ه املااة حبال م  األحوال    يق املاا ني  - 4 

 
 53املااة    

يستتتتتتددم جمدتتتتتس األمتتتتت   دتتتتتك التوظيمتتتتتات يفالوكتتتتتا ت اإلنديميتتتتتة يف أممتتتتتال العمتتتتتع،   - 1 
يفمشتةافت. أمتا التوظيمتات يفالوكتتا ت رأى ذلتك مالئمتا  يفيكتتول ممدهتا حيوئت  حتتت مةان تتتت  كدمتا

ةوز مبعتعاذا أيف مدى يدذا العيام أبي ممل م  أممال العمع  غ  مذل اجملدس،  نفسها فإنت  
مت  ذت ه  2يفيُستث  مما  عدم التدا   اليت  تد  ضد أية ايفلة م  ايفل األمداء امل ةَّفتة يف الفعتةة 

لتتتدا   التتيت يكتتول املعصتتوا هبتتا يف التوظيمتتات أيف ا 107املتتااة ممتتا ذتتو موصتتوص مديتتت يف املتتااة 
اإلنديمية موع جتدا سياسة ال ديفال م  جانب ايفلة م   دك الديفل، يفذلك مىل أل اتني الونتت 
ال ي ند يُ هد فيت مىل اهليئة،  وتاء  مدتى قدتب احلكومتات ذات الرتال، ابملستؤيفلية مت  موتع كتل 

 مديفال آخة م  جانب أية ايفلة م   دك الديفل. 
متتت  ذتتت ه املتتتااة مدتتتى أيتتتة ايفلتتتة   1املتتت كورة يف الفعتتتةة  “الديفلتتتة امل اايتتتة” و  تتتق م تتتارة  - 2 

 كانت يف احلةب ال املية الثانية م  أمداء أية ايفلة مون ة مدى ذ ا امليثاق.
 

 54املااة    
ةب أل يكول جمدس األم  مدتى مدتم اتم مبتا ةتةي مت  األممتال حلفتظ الستدم يفاألمت    

 الديفيل مبعتعى  وظيمات أيف  واس ة يفكا ت منديمية أيف ما يلمع مجةاؤه موها.
التوظيمتات اإلنديميتة يف يوفة الفصل الثام  م  ميثاق األمم املتحدة األساَس الدستوري ملرتاركة  

التوظيمتتات اإلنديميتتة مدتتى ال متتل مدتتتى  52. ففتتي حتتني  رتتتجع املتتااة (1)صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني
لدمجدتتس أل يستتت ني  53 ستتوية املوازمتتات ابلوستتائل الستتدمية ن تتل محالتهتتا مىل جمدتتس األمتت ، جتيتتل املتتااة 

 
 

، يفهتم مةجع ممارسات جمدتس األمت ير  الفصل الثام  م  امليثاق مىل التوظيمات أيف الوكا ت اإلنديمية. يفألغةات ممداا  (1) 
 أنت يرمل املوظمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية يفغ ذا م  املوظمات الديفلية. “التوظيمات اإلنديمية”م  مص دح 
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ممدهتا حتتت مةان تتت يفمشتةافت يفإبذلن صتةيح موتت. ابلتوظيمات اإلنديمية يف مجةاءات اإلنفاذ مدى أل يكتول 
مدتتى أل التوظيمتتات اإلنديميتتة ةتتب أل   دتت  اجملدتتس مبتتا  عتت دع  تتت متت  أنرتت ة حبيتتث  54يف تتو  املتتااة 

 يكول مدى مدم اتم هبا يف مجيع األيفنات. 
يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، يفاصل اجملدس، ممال ابلفصل الثام ،  رجيع يف  ليل الت تايفل متع  

التوظيمات اإلنديمية، يف  سيما مع ا حتاا األفةيعي يفا حتاا األيفريف . يف وايفل اجملدس أيعا مسالة التكامل 
 يفالتوظيمات اإلنديمية يف صول السالم يفاألم  الديفليني. ني أنر ة اجملدس 

يففيمتتا يت دتتق  تستتوية التوظيمتتات اإلنديميتتة لدموازمتتات ابلوستتائل الستتدمية، يفابإلشتتارة مدتتى يفجتتت  
اخلصتتوص مىل الستتواال، كتتةر اجملدتتس اممتتتت التتتتام ل مديتتتتة الوستتتتاقة املرتترتكة  تتني ا حتتتاا األفةيعتتي يفاألمتتم 

. يفرحتتب اجملدتتس أيعتتا  تونيتتع ا  فتتاق (2)حتتتاا األفةيعتتي الةفيتتع املستتتوى امل تتي ابلتوفيتت املتحتتدة، يففةيتتق ا 
املت دتتتق حبتتتل الوتتتلاع يف مجهوريتتتة جوتتتوب الستتتواال يفأشتتتاا  توستتتيع ن تتتاق جهتتتوا الترتتتكيدة املوستتت ة لدهيئتتتة 

 .(3)احلكومية الديفلية امل وية ابلتومية
وظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد يففيمتتتتتا يت دتتتتتق   مديتتتتتات حفتتتتتظ الستتتتتالم التتتتتيت  عواذتتتتتا امل 

ا ست ةات، أذل اجملدس لالحتاا األيفريف   ورة ممدية لدمم   ثة الدمم الديفليتة  عيتااة أفةيعيتة يف مجهوريتة 
. يفنعل اجملدس   د ذلك السد ة م    ثة الدمم الديفلية مىل   ثة األمم املتحدة املتكامدة (4)أفةيعيا الوس ى

 .(5)ا ستعةار يف مجهورية أفةيعيا الوس ى املوراة حديثا املت داة األ  اا لتحعيق
. (6)2014يفاختتمتت العتتوة الديفليتتة لدمستتامدة األمويتتة املورتتورة يف أفغانستتتال يف يتهتتا يف هنايتتة متتام  

يفجتتتدا اجملدتتتس يف يتتتيت   ثتتتتني أختتتةيني متتت  ال  ثتتتات التتتيت  عواذتتتا التوظيمتتتات اإلنديميتتتة يفالتتتيت ظدتتتت نرتتت ة، 
 .(8)، يفممدية ألثيا التا  ة لعوة ا حتاا األيفريف  يف ال وسوة يفاهلةسك(7)األفةيعي يف الصومال   ثة ا حتاا يفاا

، 2015يف  2014يفيةا أا ه يفصف ملمارسات اجملدس مبوجب الفصل الثتام  مت  امليثتاق، ل تامي  
يف مخستتة أنستتام. يفيرتتمل كتتل نستتم العتتةاري  الدتت ي  اختتت اا اجملدتتس يفاملوانرتتات التتيت جتتةت أثوتتاء اجتمامتتات 

نديميتة يفايفل اإلنديميتة اجملدس. يفيتوايفل العسم األيفل ممارستات اجملدتس فيمتا يت دتق ابلت تايفل متع التوظيمتات اإل
يف صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني فيمتتا خيتت  ال وتتوا ذات ال تتا ع املواضتتي ي. يفيتوتتايفل العستتم الثتتام امتترتاف 

متتت   52اجملدتتتس ابجلهتتتوا التتتيت   تتت هلا التوظيمتتتات اإلنديميتتتة يف التستتتوية الستتتدمية لدموازمتتتات، يف مقتتتار املتتتااة 
دتتس فيمتتا يت دتتق ابلت تتايفل متتع املوظمتتات اإلنديميتتة يف جمتتال حفتتظ امليثتتاق. يفيتوتتايفل العستتم الثالتتث ممارستتة اجمل

السالم. يفيصف العسم الةا ع ممارسات اجملدتس املتمثدتة يف موحتت اإلذل لدموظمتات اإلنديميتة ابختتاذ مجتةاءات 
منفتتتتاذ ختتتتارأ ستتتتياق ممديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم اإلنديميتتتتة. يفيرتتتت  العستتتتم اخلتتتتامس مىل اإل تتتتالغ متتتت  أنرتتتت ة 

  ديمية يف جمال صول السالم يفاألم  الديفليني.التوظيمات اإلن
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 النظر يف أحكام الفصل الثامن من ميثاق - أوال
 األمم املتحدة يف إطار البنود املواضيعية

 مالحظة 
ممارستتتتات جمدتتتتس األمتتتت  يف متتتتامي ي حتتتتث العستتتتم األيفل يف  
ابلت تايفل متع املوظمتتات اإلنديميتة يف صتول الستتالم  2015يف  2014

يفاألمتتت  التتتديفليني يف مقتتتار الفصتتتل الثتتتام  متتت  امليثتتتاق، يف متتتا يت دتتتق 
ابل وتتوا ذات ال تتا ع املواضتتي ي. يفنتتد نظ ِّتتم ذتت ا العستتم حتتتت موتتوانني 

ت دعة ابلفصل الثام  م  اا: )أ( العةارات املت دعة ابل ووا املواضي ية امل
امليثتتتتتاق، يف )ب( املوانرتتتتتات التتتتتيت جتتتتتتةى يف مقتتتتتار ال وتتتتتوا املواضتتتتتي ية 

 املت دعة  تفس  الفصل الثام  م  امليثاق يف   يعت.
 
القرررارات املتخررذة بشررأن مسررائل مواضرريعية تتصررل  - ألف

 الثامن من امليثاق  لفصل اب
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، ذكتتة اجملدتتس صتتةاحة الفصتتل  

. (9)ةالثتتام  يفأشتتار مليتتت يف متتدا متت  العتتةارات  رتتال ال وتتوا املواضتتي ي
يفنتتتد كتتتةر اجملدتتتس، مدتتتى يفجتتتت اخلصتتتوص، التاكيتتتد مدتتتى أل املستتتااة 

 فيتتد يف املتلايتتدة التتيت  عتتدمها املوظمتتات اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتة نتتد 
، يفأل (10) كمدة ممل األمم املتحدة يف صول السالم يفاألم  الديفليني

الت تتايفل العتتائم متتع التوظيمتتات اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتة يففعتتا لدفصتتل 
. يفذكة اجملدس الفصل (11)الثام  م  امليثاق ند اس  األم  اجلمامي

ديتد الثام  يف سياق الس ي مىل مواصدة   ليل الت ايفل مدتى يفجتت التح
يفجمدتتتتتتتتس الستتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتت  التتتتتتتتتا ع لالحتتتتتتتتتاا  (12)متتتتتتتتع ا حتتتتتتتتتاا األيفريف 

__________ 

، (2014) 2167و يف 16، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2014) 2151العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات  (9) 
 2171و يف 4يف  2يف  1الفعتةاتل األيفىل يفالثالثتتة مت  الدي اجتتة يفالفعتتةات 

، S/PRST/2014/4و يفال يتتتتتال الةائستتتتتي 22يف  21، الفعتتتتتةاتل (2014)
، الفعتتتتتةاتل الةا  تتتتتة S/PRST/2014/27يتتتتتةو يفال يتتتتتال الةائستتتتتي الفعتتتتتةة الثان

 ، الفعةة السا  ة. S/PRST/2015/22يفاخلامسةو يفال يال الةائسي 
 . 1، الفعةة (2014) 2167العةار  (10) 
، الفعتتتتتتةة الثانيتتتتتتةو يفال يتتتتتتال الةائستتتتتتتي S/PRST/2014/4ال يتتتتتتال الةائستتتتتتي  (11) 

S/PRST/2014/27امستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةو يفال يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال الةائستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة اخل
S/PRST/2015/22 الفعتتتةة الستتتا  ة. لد تتتالع مدتتتى العتتتةارات التتتيت كتتتةر ،

فيهتتتتتا اجملدتتتتتس أتكيتتتتتد مستتتتتؤيفليتت األساستتتتتية متتتتت  صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت  
 . الديفليني فيما يت دق  ديفر الرت ي ات اإلنديمية، انظة اجللء اخلامس

 . S/PRST/2014/4انظة ال يال الةائسي  (12) 

. يفأنتتتة اجملدتتتس أبل املوظمتتتات اإلنديميتتتة  وجتتتد يف يفضتتتع (13)األفةيعتتتي
 .(14)أفعل لفهم األس اب اجل رية لدولامات  س ب م ةفتها ابملو عة

، متت   صتتميمت (2014) 2167يفأمتتةب اجملدتتس، يف العتتةار  
مدى اختاذ خ توات ف التة مت  أجتل مواصتدة  وقيتد ال النتة  تني األمتم 
املتحتتتتتتدة يفاملوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتة، يف  ستتتتتتيما ا حتتتتتتتاا 

الثتتام  متت  امليثتتاق، يفشتتج ع مواصتتدة اإلفةيعتتي، يففعتتا ألحكتتام الفصتتل 
مرتتتتتاركة املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتة يف  ستتتتتتوية املوازمتتتتتتات 

 2171. يفنتتتتتتتتد أمتتتتتتتتةب اجملدتتتتتتتتس، يف العتتتتتتتتةار (15)ابلوستتتتتتتتائل الستتتتتتتتدمية
تحتتتتدة ، متتتت  التلامتتتتت أبل يوظتتتتة يف أايفات موظومتتتتة األمتتتتم امل(2014)

يستددمها لكفالة  ةمجة اإلن ارات امل كةة ابلوتلامات احملتمدتة مىل  يفأل
مجتتتتةاءات يفنائيتتتتة م كتتتتةة يفمدموستتتتة،  ستتتتتهدف غتتتتاايت موهتتتتا محايتتتتتة 
املدنيني، يف تد ذا أنسب جهات األمم املتحدة أيف اجلهتات اإلنديميتة 
الفامدة، أيف  تم ابلتوسيق م هاو يفشجع اجملدس مدى  ستوية املوازمتات 

دية ابلوسائل السدمية م  خالل التوظيمات اإلنديميتة يففعتا لدفصتل احمل
الثتتتتتام  متتتتت  امليثتتتتتاق، يفامتتتتتا مىل   ليتتتتتل الت تتتتتايفل يف وتتتتتاء العتتتتتدرات متتتتتع 
املوظمتات يفالتوظيمتات اإلنديميتة يفايفل اإلنديميتة لدمستامدة مدتى موتتع 

 . (16)نروب الوتلامات املسدحة
يفند أكد اجملدس أيعا أاية الرةاكات يفالت تايفل متع الرت ي تات  

يفالتوظيمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة ذات الصتتتتتدة يف امتتتتتم مصتتتتتالح 
. يفابإلشتتتارة مىل أفةيعيتتتا، (18)يفممديتتتات حفتتتظ الستتتالم (17)ن تتتاع األمتتت 

اجملدتتتس اجلهتتتوا اجلاريتتتة التتتيت ي تتت هلا ا حتتتتاا األفةيعتتتي يفاملوظمتتتات شتتتجع 
ايفل اإلنديميتتتتتتتة متتتتتتت  أجتتتتتتتتل   ليتتتتتتتل نتتتتتتتدراهتا يف جمتتتتتتتتال حفتتتتتتتظ الستتتتتتتتالم 

 .(19)الثام  يفا ض الع   مديات حفظ السالم يف العارة، يففعا لدفصل
اب  ويل يفمدى غةار السووات السا عة، مت ا مرتاف أبل غي 

مستتتتدام يفمتتتةل يفميكتتت  التو تتتؤ  تتتت ميثتتتل مرتتتكدة كتتتربى ابلوستتت ة لتتت  ض
__________ 

 ، الفعةة الةا  ة. S/PRST/2014/27ال يال الةائسي  (13) 
 املةجع نفست، الفعةة السااسة.  (14) 
 . 3يف  2، الفعةاتل (2014) 2167العةار  (15) 
 . 22مىل  20، الفعةات م  (2014) 2171العةار  (16) 
 . 16، الفعةة (2014) 2151العةار  (17) 
 . 1، الفعةة (2014) 2167العةار  (18) 
 . 4املةجع نفست، الفعةة  (19) 
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، م  أل اجملدتتتتتتتتس   يتتتتتتتتلال مدتتتتتتتتى رأيتتتتتتتتت أبل (20)املوظمتتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتتة
املوظمتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتة مستتتتتتتؤيفلة متتتتتتت  أتمتتتتتتتني املتتتتتتتوارا ال رتتتتتتتةية يفاملاليتتتتتتتة 

 . (21)يفالدوجستية يفغ ذا م  املوارا
الفصل الثام ، امرتف يفابإلضافة مىل اإلشارات الصةاة مىل  

اجملدتتتس ضتتتمويا ابلتتتديفر التتت ي  عتتت دع  تتتت التوظيمتتتات اإلنديميتتتة يفايفل 
اإلنديميتتة يف العتتةارات املتدتت ة يف مقتتار  وتتوا مواضتتي ية، يفأشتتار مليتتت. 
يف توتتتتايفل   تتتتض متتتت  ذتتتت ه العتتتتةارات املستتتتائل املت دعتتتتة ابملتتتتةأة يفالستتتتالم 

ت اإلنديميتتة ،  يومتتا يتوتتايفل   عتتها اإختتة مستتااة املوظمتتا(22)يفاألمتت 
. يفأكتد اجملدتس (23)يف محاية األقفال املتعةري  م  الولامات املستدحة

كتتتتت لك أايتتتتتة الرتتتتتةاكات يفالت تتتتتايفل متتتتتع املوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يفايفل 
اإلنديميتتتة يفالرتتتةكاء التتتديفليني يف ا ضتتت الع أبنرتتت ة ستتتيااة العتتتانول، 
يفشدا مدى أل م  شال ذ ه التوظيمات أل  سهم يف مرساء املساءلة 

. يفنتتتد أ تتتةز (24)ختتتالل امتتتم   ليتتتل نتتتدرات نظتتتم ال دالتتتة الوقويتتتةمتتت  
اجملدتتتس ايفر املوظمتتتات اإلنديميتتتة فيمتتتا يتصتتتل ابملستتتائل الواشتتتئة، مثتتتل 

يفنعتتتتتتل األستتتتتتدحة الصتتتتتتغ ة  (25)محايتتتتتتة الصتتتتتتحفيني يف الوتتتتتتلاع املستتتتتتدح
يفاألسدحة اخلفيفة  صورة غ  مرةيفمة يف كديسها يفمساءة استددامها 

. يفأذتتتاب اجملدتتتس كتتت لك ابملوظمتتتات الديفليتتتة (26)مبتتتا يلمتتتلع ا ستتتتعةار
يفاإلنديميتتتتتة امل ويتتتتتة امتتتتتتم  وميتتتتتة يف  ليتتتتتل نتتتتتتدرات املؤسستتتتتات الوقويتتتتتتة 
يفاإلنديمية مدى التصدي لإلرذاب املستفيد مت  اجلةميتة املوظمتة ال تا ةة 

. يفأشار اجملدس أيعا مىل ايفر املوظمتات اإلنديميتة (27)لدحديفا الوقوية
ألخ تتتتتار التتتتتيت هتتتتتتدا الستتتتتالم يفاألمتتتتت  يفايفل اإلنديميتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق اب

 . (28)الديفليني م  جةاء األممال اإلرذا ية
__________ 

و يفال يتتتتتال الةائستتتتتي املةجتتتتتع نفستتتتتت، الفعتتتتتةة الثاموتتتتتة مرتتتتتةة متتتتت  الدي اجتتتتتة (20) 
S/PRST/2014/27.الفعةة الثالثة مرةة ،  

 ، الفعةة الثانية مرةة. S/PRST/2014/27ي سال يال الةائ (21) 
و يفال يتتتتتتتتال 15يف  2، الفعتتتتتتتتةاتل (2015) 2242نتتتتتتتتةار جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت   (22) 

 ، الفعةاتل الثانية مرةة يفالثالثة مرةة. S/PRST/2014/21الةائسي 
، (2015) 2225و يف 25، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2014) 2143العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال  (23) 

 . 9يف  5 الفعةاتل
 ، الفعةاتل السا  ة يفالثانية مرةة. S/PRST/2014/5ال يال الةائسي  (24) 
، الفعتتتتتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتتةة متتتتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتتتة (2015) 2222العتتتتتتتتتتتةار  (25) 

 . 16يف  15 يفالفعةاتل
 .21يف  18يف  17يف  11يف  5يف  1لفعةات ، ا(2015) 2220العةار  (26) 
 .16، الفعةة (2014) 2195العةار  (27) 
، (2014) 2161و يف 8يف  6، الفعتتتتتتتةاتل (2014) 2133العتتتتتتتةارات  (28) 

، (2014) 2170و يف 69الفعتتتتتتتتتةة الستتتتتتتتتا  ة متتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتة يفالفعتتتتتتتتتةة 
، الفعتتةاتل السااستتة (2014) 2178الستتا  ة متت  الدي اجتتةو يف  الفعتتةة

، (2015) 2199و يف 11مرةة يفالسا  ة مرةة م  الدي اجة، يفالفعةة 
 .24يف  14الفعةة التاس ة م  الدي اجة يفالفعةاتل 

مناقشررررررات يف إطررررررار مسررررررائل مواضرررررريعية تتصررررررل  - ابء
 بتفسري الفصل الثامن من امليثاق وتطبيقه

يف متتتتتدا متتتتت  اجتمامتتتتتات اجملدتتتتتس التتتتتيت معتتتتتدت يف متتتتتامي  
،  نتتت  املتكدمتتتول ايفر املوظمتتتات اإلنديميتتتة يفايفل 2015يف  2014

يفموتتتتتع  (29)اإلنديميتتتتتة، يف مجدتتتتتة جمتتتتتا ت موهتتتتتا مصتتتتتالح ن تتتتتاع األمتتتتت 
. (31)يفصتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني (30)نرتتتتوب الولامتتتتات يفحدهتتتتا

يفخالل املوانرات، حتث املتكدمتول اجملدتس مدتى   ميتق التعتدم احملتةز 
يف جمتتتال الت تتتايفل متتتع التوظيمتتتات اإلنديميتتتة يف مقتتتار الفصتتتل الثتتتام ، 

يفار يفاملسؤيفليات اليت يع دع  ت كل موها. يفُ ربز يفركليفا أيعا مدى األا
اراستتتتتتات احلتتتتتتا ت اإلفةاايتتتتتتة التتتتتتواراة أا ه ال واصتتتتتتة الةئيستتتتتتية هلتتتتتت ه 
املوانرتتتتتتتات يف مقتتتتتتتار ال وتتتتتتتوا التاليتتتتتتتة: الت تتتتتتتايفل  تتتتتتتني األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة 
يفاملوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة مدتتتتتى صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت  

(، 2يفاألمتتتت  التتتتديفليني )احلالتتتتة  (، يفصتتتتول الستتتتالم1التتتتديفليني )احلالتتتتة 
متتتة متتت  التتتةئيس احلتتتايل ملوظمتتتة األمتتت  يفالت تتتايفل يف أيفريفاب  يفمحاقتتتة معدَّ

 (.3)احلالة 
 

 1احلالة  
التعررررررراون برررررررني األمرررررررم املتحررررررردة واملنظمرررررررات اإلقليميرررررررة  

 السالم واألمن الدولينياإلقليمية على صون  ودون
 2014شتتتتتتتت اط/فرباية  14امل عتتتتتتتتواة يف  7112يف اجلدستتتتتتتتة  

 رتتال الت تتايفل  تتني األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتتات اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتة، 
يفالتتتتيت ركتتتتلت  وجتتتتت ختتتتاص مدتتتتى ا حتتتتتاا األيفريف ، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل 

 ويتة ابلرتؤيفل مداخديَت األمتني ال تام يفاملمثدتة الستامية لالحتتاا األيفريف  امل
اخلارجيتتتة يفالسياستتتة األمويتتتة. يفنتتتد أشتتتار ال ديتتتد متتت  املتكدمتتتني ختتتتالل 

. يفذكتتتتتةت ممثدتتتتتة (32)املوانرتتتتتة صتتتتتةاحة مىل الفصتتتتتل الثتتتتتام  متتتتت  امليثتتتتتاق
__________ 

 . S/PV.7402يف  S/PV.7343يف  S/PV.7161انظة احملاضة  (29) 
 S/PV.7343يف  S/PV.7247يف  S/PV.7112انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة احملاضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (30) 

 . S/PV.7561يف  S/PV.7527يف  S/PV.7505يف  S/PV.7402 يف
 S/PV.7161 (Resumption 1)يف  S/PV.7161يف  S/PV.7105انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (31) 

 S/PV.7499يف  S/PV.7432يف  S/PV.7389يف  S/PV.7361 يف
 S/PV.7531يف  S/PV.7527يف  S/PV.7508يف  S/PV.7505 يف
 .S/PV.7585يف  S/PV.7564يف  S/PV.7561 يف

 (32) S/PV.7112 األرجوتتتتتتتتتتني(و  12)ليتوانيتتتتتتتتتا(و يفالصتتتتتتتتتفحة  9، الصتتتتتتتتتفحة(
)نيجتتتتتتتتتتتتتت اي(و  15)أستتتتتتتتتتتتتترتاليا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  14يف  13يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال 

)ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا(و  18)األرال(و يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  18يف  17يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال 
 24) رتتتتتتتتتاا(و يفالصتتتتتتتتتفحة  23)شتتتتتتتتتيدي(و يفالصتتتتتتتتتفحة  20 يفالصتتتتتتتتتفحة

 . )الصني(  26(و يفالصفحة الةيفسي )ا حتاا
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األرجوتتتتتني يفممثتتتتل أستتتترتاليا أل الت تتتتتايفل  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة يفاملوظمتتتتتات 
ألمتتتت  اإلنديميتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتة يف املستتتتائل املتصتتتتدة  صتتتتول الستتتتالم يفا

الديفليني ميثل جلءا   يتجلأ م  األم  اجلمامي املتوخى يف ميثاق األمم 
. يفأكتتتتد ممثتتتتل ليتوانيتتتتا مدتتتتى أل التفامتتتتل يفالتتتتتمزر  تتتتني األمتتتتم (33)املتحتتتتدة

املتحتتتتتتتتتتتتدة يفا حتتتتتتتتتتتتتاا األيفريف  يفغ اتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتت  املوظمتتتتتتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتتتتتتة 
يف حل الصةامات يفأهنا  ركل “ ال واصة احلامسة”اإلنديمية م   يفايفل
، مذ  وستع املوظمتات اإلنديميتة أل  كتول “مواصتة يفنايتة رئيستية”أيعا 

مفيدة  ركل خاص يف حتديد األزمتات احملتمدتة يف يفنتت م كتة يفالعيتام 
. يفمذ  ردا ممثدتة األرجوتتني مدتى أل مستااات املوظمتات (34)ابلوساقة

اإلنديميتة يفايفل اإلنديميتتة  كمتتل ممتتل األمتتم املتحتتدة، كمتتا ف دتتت، متت  
ا ستتتتفااة متتت  م ةفتتتة الظتتتةيفف اإلنديميتتتة احملتتتداة يففهتتتم أستتت اب قةيتتتق 

الصةامات، أشارت مدى يفجت اخلصتوص مىل املستااة التيت نتدمتها ذت ه 
املوظمات يف صول الستالم يفاألمت  التديفليني مبوجتب الفصتل الثتام  مت  
ختتتالل نرتتتة ممديتتتات حفتتتظ الستتتالم التتتيت  ذل هبتتتا اجملدتتتس. يفحتتتتدثت 

م  شال املوظمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية  أيعا م  الديفر اهلام ال ي
أل  عتتتوم  تتتت يف ممديتتتات الونايتتتة يفالتستتتوية يفالوستتتاقة، يفكتتت لك يف  وتتتاء 

. (35)الستتتتتالم يفا نت تتتتتا  يفممتتتتتااة اإلممتتتتتار يفالتوميتتتتتة   تتتتتد انتهتتتتتاء الوتتتتتلاع
يفيفصتتتتتتتتتتتتف ممثتتتتتتتتتتتتتل نيجتتتتتتتتتتتت اي الفصتتتتتتتتتتتتتل الثتتتتتتتتتتتتتام  متتتتتتتتتتتت  امليثتتتتتتتتتتتتتاق أبنتتتتتتتتتتتتتت  

ألمتتتم املتحتتتدة ألنتتتت يفضتتتع األستتتاس متتت  أجتتتل ممتتتل ا“ مت صتتتةا”كتتتال 
يفاملوظمتتات اإلنديميتتة م تتا ملوتتع يفنتتوع األزمتتات يفماارهتتتا يفحدهتتا. يفنتتال منتتت 
نتتتتتد ث تتتتتت أل إبمكتتتتتال املوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة أل  ستتتتتهم 
 فهمهتتتا األنتتتتةب متتتتااة لدولامتتتتات احملديتتتتة يفاإلنديميتتتتة يفألستتتت اهبا اجل ريتتتتة، 

 مواصتتتدة . يفامتتتا ممثتتتل  رتتتاا مىل(36)فعتتتال متتت  نتتتدرهتا مدتتتى ا ستتتتجا ة
  ليل الت ايفل  ني األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديميتة يفايفل اإلنديميتة يف 
جمتتا ت اإلنتت ار امل كتتة، يفموتتع نرتتوب الولامتتات يفصتتوع الستتالم، يفحفتتظ 
الستتالم يف وتتاء الستتالم، مرتت ا مىل أل متت  شتتال أنرتت ة املوظمتتات، يففعتتا 

يف ذت ه لدفصل الثام ، أل  كمل مدى فو ف ال أنر ة األمم املتحتدة 
اجملا ت. يفأكد مدى أل م  املفرتت يف   ليل العدرات اإلنديمية لصول 
الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني أل ميكتتت  املوظمتتتات اإلنديميتتتة يفايفل اإلنديميتتتة 
متتتتت    تتتتتوية املهتتتتتارات الالزمتتتتتة لدت امتتتتتل متتتتتع املستتتتتائل املت دعتتتتتة حبعتتتتتوق 
اإلنستتتتال، يفاإلفتتتتالت متتتت  ال عتتتتاب يفمحايتتتتة األقفتتتتال يفالوستتتتاء، يفأذتتتتاب 

__________ 

   )أسرتاليا(. 14)األرجوتني(و يفالصفحة  12املةجع نفست، الصفحة  (33) 
 . 9املةجع نفست، الصفحة  (34) 
 . 12املةجع نفست، الصفحة  (35) 
 . 14املةجع نفست، الصفحة  (36) 

لتديهما مت  ارايتة يفامتم متايل  ألمم املتحدة يفا حتاا األيفريف   عتدمي متااب
 . (37)يف ذ ه اجملا ت مىل ا حتاا األفةيعي

مل الفصتتتتل الثتتتتام ، يفمدتتتتى التتتتةغم متتتت   يفنتتتتال ممثتتتتل أستتتترتاليا 
صياغتت ن تل معتوا مت  ظهتور املوظمتات اإلنديميتة التيت أحتدثت حتتو  

، يفاختتم “استرةايف يفممدي”مثل ا حتاا األيفريف  يفا حتاا األفةيعي، 
ابلعول مل ال النة  ني ا حتاا األيفريف  يفاألمم املتحدة  وضح استمةار 

درة مدتتى  كييتتف الفصتتل الثتتام  أايتتة يففائتتدة، يفاألذتتم متت  ذلتتك، العتت
. يفنتتتتال ممثتتتتل ريفانتتتتدا مل الت تتتتايفل  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة (38)متتتت  امليثتتتتاق

يفا حتاا األيفريف  يركل أحتد أكثتة  تةام  الت تايفل  عتدما  العائمتة  تني 
األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتتات اإلنديميتتة األختتةى، يفيرتتمل جممومتتة يفاستت ة 

ستعةار. يفنتال مل ذت ا الو اق م  األنر ة املتصدة  صول السالم يفا 
الت ايفل، مع ذلك، مل ي د    د قانتت الكامدة. يفنال منت كث ا ما  ورة 
  ثتتات ا حتتتاا األيفريف  حيتتث  وجتتد األمتتم املتحتتدة يف ورتتط ابلف تتل، 
مر ا مدى س يل املثال مىل أفغانستال، يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة 

ألمتة الت ي يتؤاي مىل يفالصومال، ايفل يفجوا  وسيق  يوها ابلعتةيفرة، ا
، يفغال تتتتا “  ثتتتتتني متتتتتوازيتني أيف متتتتلايفجتني يف املكتتتتال نفستتتتت”يفجتتتتوا 

يكتتتتول الت تتتتايفل  يوهمتتتتا مو تتتتدما أيف يف حتتتتده األاىن. يفأمتتتتةب متتتت   متتتتا
ا متعاا أبل م  شال   ليل الت ايفل  ني املوظمتني أل يؤاي مىل زاياة 

 .(39)الكفاءة يفجتوب ازايفاجية اجلهوا
يفنتتتتال ممثتتتتل ا حتتتتتاا الةيفستتتتي مل   تتتتايفل األمتتتتم املتحتتتتدة متتتتع  

 تتتتد أل ية كتتتتل مدتتتتى األستتتتاس  املوظمتتتتات اإلنديميتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتة  
املتتتني مليثتتاق األمتتم املتحتتدة، يف  ستتيما الفصتتل الثتتام ، يفأشتتار مىل أنتتت 
ابلتتتةغم متتت   لايتتتد احلاجتتتة مىل آليتتتات ف التتتة لتعستتتيم ال متتتل  تتتني األمتتتم 

ة يفاملوظمتتات اإلنديميتتة، مبتت  فيهتتا ا حتتتاا األيفريف ، فتتإل التتديفر املتحتتد
اث تتا ”األساسي جملدس األم  يف صول الستالم يفاألمت  التديفليني يظتل 

. فتتتتتت لك متجستتتتتتد يف ميثتتتتتتاق األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يف  ميكتتتتتت  “يف  يتغتتتتتت 
. يفابملثل، ذكة ممثل الصني أنت يف الونت ال ي  ع دع فيت (40) وعيحت

يتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتة  تتتتديفر متلايتتتتد األايتتتتة يف صتتتتول املوظمتتتتات اإلنديم
الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني يف  ليتتتتتل التوميتتتتتة ا نتصتتتتتااية يف مواقعهتتتتتا، 
يتحمتتتتل جمدتتتتس األمتتتت  املستتتتؤيفلية األيفليتتتتة متتتت  صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  
التتتديفليني. يفأمتتتةب متتت  التاييتتتد جلهتتتوا األمتتتم املتحتتتدة يفجمدتتتس األمتتت ، 

يف   ليل   ايفهنما مع ا حتتاا  ،قألحكام الفصل الثام  م  امليثا يففعا
__________ 

 . 23املةجع نفست، الصفحة  (37) 
 . 15يف  13املةجع نفست، الصفحتال  (38) 
 . 19يف  18املةجع نفست، الصفحتال  (39) 
 . 25يف  24املةجع نفست، الصفحتال  (40) 
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األيفريف  يفغتتت ه متتت  املوظمتتتات اإلنديميتتتة يفايفل اإلنديميتتتة، يفأمدتتت  أنتتتت 
يو غتتتتتي ميتتتتتالء اذتمتتتتتام لدتوستتتتتيق يفاملواءمتتتتتة لكتتتتتي  ستتتتتتفيد كتتتتتل موظمتتتتتة 

 . (41)استفااة كامدة م  امللااي الوس ية لاخةى
 2احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
، 2014نيستتتتال/أ ةيل  28امل عتتتتواة يف  7161يف اجلدستتتتة  

مصالح ن اع األم : التحدايت ”معد اجملدس موانرة  رال موضوع 
. “صتول الستالم يفاألمت  التديفليني”، يف مقار ال وتد امل وتول “يفالفةص

يفختتالل املوانرتتة، أكتتد ممثتتل الصتتني أنتتت يو غتتي لامتتم املتحتتدة أل   تتلز 
اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتة يفاممهتتا هلتتا يف جمتتال   ايفهنتتا متتع املوظمتتات 

مصالح ن اع األم ، م  خالل منامة حدعتات ممتل يفايفرات  دري يتة 
. يفأمتتتتتتتتتتةب ممثتتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتتدوفاكيا متتتتتتتتتت  التاييتتتتتتتتتتد (42)يف  تتتتتتتتتتاال املتتتتتتتتتتوظفني

 تتتني األمتتتم املتحتتتدة يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة،  “ رتتتكيل شتتتةاكة”لتتتدمم 
 ايفل يف جمال مصالح مر ا مىل أنت م  ال  ي ي التماس س ل   ليل الت

ن تتاع األمتت   تتني األمتتم املتحتتدة يفا حتتتاا األفةيعتتي، يفا حتتتاا األيفريف  
أيع تتتا، يفموظمتتتة حدتتتف لتتتال األقدستتتي يفموظمتتتة األمتتت  يفالت تتتايفل يف 

يفأكتتتد ممثتتتل شتتتيدي مدتتتى أل م تتتاارات مصتتتالح ن تتتاع األمتتت  . (43)أيفريفاب
 يف ذلتكيو غي أل  رمل ا  ساق يفالتكامتل يف التد تيط يفالتوفيت ، مبتا 

امل اائ التوجيهية ال امة يف وتاء العتدرات املدنيتة يف  ليتل آليتات التوستيق 
يفالت ايفل مع املوظمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية يففعا ألحكام الفصتل 

 ابلت ايفل مع . يفنال ممثل غوا يما  منت ميك  لامم املتحدة،(44)الثام 
 تتتتتوفة املستتتتتامدة  الرتتتتتةكاء الثوتتتتتائيني يفاإلنديميتتتتتني يفايفل اإلنديميتتتتتني، أل

. (45)التعوية إلصالح الع اع األمي م  خالل ممديات حفظ السالم
يفأكتتتتتد ممثتتتتتل مجهوريتتتتتة  ولانيتتتتتا املتحتتتتتدة مدتتتتتى أايتتتتتة األقتتتتتةاف الفامدتتتتتة 
اإلنديميتتتتة يف موتتتتع نرتتتتوب الوتتتتلاع يفيف حدتتتتت يفيف حفتتتتظ الستتتتالم يف وتتتتاء 
الستتتتالم، يفشتتتتتجع اجملتمتتتتتع التتتتتديفيل يفال دتتتتدال امل ويتتتتتة مدتتتتتى ا ستتتتتتددام 

ال لدموارا اهلائدة اليت ميك  أل  عدمها اجلهتات الفامدتة اإلنديميتة الف 
لد ددال اجملايفرة مدى ص يد امل تارف يفاملهتارات يف جمتال مصتالح ن تاع 

. يفأكتتد ممثتتل  ةكيتتا مدتتى أل متت  العتتةيفري، (46)األمتت  يفجمتتا ت أختتةى
ملوع ا زايفاجيتة يفحتعيتق ا ستتفااة املثدتى مت  املتوارا الوتاارة، أل يكتول 

الصتتدة، مبتتا يف ذلتتك  اك   تتايفل متتع مجيتتع أصتتحاب املصتتدحة ذيفيذوتت
__________ 

  26املةجع نفست، الصفحة  (41) 
 (42) S/PV.7161 25، الصفحة . 
 . 31املةجع نفست، الصفحة  (43) 
 . 15املةجع نفست، الصفحة  (44) 
 . 38املةجع نفست، الصفحة  (45) 
 (46) S/PV.7161 (Resumption 1) 25، الصفحة . 

. يفأمتتةب ممثتتل ابكستتتال متت  (47)املوظمتتات اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتة
رأي مفتتااه أنتتت يو غتتي لامتتم املتحتتدة   ميتتق شتتةاكاهتا متتع املؤسستتات 
املالية الديفلية يفاإلنديمية لت ليل العدرة مدى التكيف يفا ستدامة ال ا ية 

 . (48) اع األم يف مصالح ن
يفأكتتتتتد ممثتتتتتل الوتتتتتتةيفي  مدتتتتتى أايتتتتتة   ليتتتتتتل املدكيتتتتتة اإلنديميتتتتتتة  

ل مديات مصالح ن اع األمت ، يفشتجع األمتم املتحتدة مدتى املليتد مت  
. (49)  تتوية شتتةاكاهتا متتع املوظمتتات اإلنديميتتة، مثتتل ا حتتتاا األفةيعتتي

يفنتتال ممثتتل منديفنيستتيا مل الرتت كات اإلنديميتتة لدتتديفل املتماثدتتة التفكتت  
حيويتتتتة األايتتتتة لفهتتتتم الثعافتتتتات احملديتتتتة، يفميكتتتت  أل   تتتتلز  تتتتةام  امتتتتم 
مصتتتالح ن تتتاع األمتتت   رتتتكل ك تتت . يفمتتت  مث، امتتتا مىل  فامتتتل موتتتتظم 
يفأكثتتتة  تتتوا ة ا  تتتني موظومتتتة األمتتتم املتحتتتدة يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة  رتتتال 

. يفنال ممثتل سويستةا، مؤكتدا (50)ائل املت دعة إبصالح ن اع األم املس
متتت  جديتتتد أايتتتة الت تتتايفل الوثيتتتق متتتع املوظمتتتات اإلنديميتتتة، منتتتت ةتتتب 
احلفتتتتا  مدتتتتى مستتتتهامات املوظمتتتتات اإلنديميتتتتة يفر  هتتتتا جبهتتتتوا األمتتتتم 

. يفابملثتتل، نتتال ممثتتل اجلمهوريتتة الترتتيكية (51)املتحتتدة مدتتى فتتو أفعتتل
متت    ميكوتتت أل يتكدتتل ابلوجتتاح م  متت  ختتالل مل مصتتالح ن تتاع األ

التمستتتتك مب تتتتتاائ املدكيتتتتة الوقويتتتتتة، يف  ميتتتتتق الت تتتتايفل متتتتتع املوظمتتتتتات 
 . (52)اإلنديمية يفايفل اإلنديمية يفاجملتمع املدم

 ،2014آب/أغستت س  21امل عتتواة يف  7247يفيف اجلدستتة  
، حتتتت ال وتتتد “موتتع نرتتتوب الولامتتات”أجتتةى اجملدتتس موانرتتتة  رتتال 

 . يفمعتتب متتداخديت األمتتني“صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني”امل وتتول 
ال تتتام يفمفوضتتتة األمتتتم املتحتتتدة الستتتامية حلعتتتوق اإلنستتتال، أشتتتار متتتدة 
متكدمتتتتني مىل يفجاذتتتتة يفأايتتتتة الت تتتتايفل متتتتع املوظمتتتتات اإلنديميتتتتة يفايفل 

. يفشتتتدات ممثدتتتة األرال (53)اإلنديميتتة يف جمتتتال موتتتع نرتتوب الولامتتتات
__________ 

 . 2املةجع نفست، الصفحة  (47) 
 . 13املةجع نفست، الصفحة  (48) 
 (49) S/PV.7161 30، الصفحة . 
 (50) S/PV.7161 (Resumption 1)،  16الصفحة . 
 .17املةجع نفست، الصفحة  (51) 
 . 24املةجع نفست، الصفحة  (52) 
 (53) S/PV.7247 ، الصتتتتتتتتتني(  11)املمدكتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتدة(و الصتتتتتتتتتفحة  8الصتتتتتتتتتفحة(

)ريفانتتتتتدا(و  18) رتتتتتاا(و يفالصتتتتتفحة  16)شتتتتتيدي(و يفالصتتتتتفحة  12يفالصتتتتتفحة 
 22)األرجوتتتني(و يفالصتتفحة  21يف  20)ليتوانيتتا(و يفالصتتفحتال  19يفالصتتفحة 

)ا حتتتتاا الةيفستتتي(و  25)أستتترتاليا(و يفالصتتتفحة  24)نيجتتت اي(و يفالصتتتفحة 
 36 )ابكستتتتتتتتال(و يفالصتتتتتتتفحة 31صتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتا(و يفال 29يفالصتتتتتتتفحة 

)املغتتةب(و  44 )غوا يمتتا (و يفالصتتفحة 40)ا حتتتاا األيفريف (و يفالصتتفحة 
 54)التتتتتتتدا ةك(و يفالصتتتتتتتفحة  50)سويستتتتتتتةا(و يفالصتتتتتتتفحة  48يفالصتتتتتتتفحة 

)كولوم يتتتتتتا(و  61)ستتتتتتدوفاكيا(و يفالصتتتتتفحة  57)منديفنيستتتتتيا(و يفالصتتتتتفحة 
)اجل تتتل  70حة )أيةلوتتتدا(و يفالصتتتف 65)اتيدوتتتد(و الصتتتفحة  63يفالصتتتفحة 

https://undocs.org/ar/S/PV.7161
https://undocs.org/ar/S/PV.7161%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7161
https://undocs.org/ar/S/PV.7161%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7247
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مدتتتى أايتتتة الت تتتايفل متتتع املوظمتتتات الديفليتتتة يفالتوظيمتتتات اإلنديميتتتة يف 
ام ، مؤكتدة أنتت   يوجتد  وتافس  تني  دتك املوظمتات مقار الفصتل الثت

تتل” يف “مستتامد”يفاألمتم املتحتتدة. يفنتد أشتتارت مىل أل ايفرذتا   “مكم ِّ
لديفر األمم املتحدة. يفأشارت مع ذلك مىل أل أحتد ال وامتل التيت حتتد 
مت  نتدرة اجملدتتس مدتى موتع نرتتوب الصتةامات ذتو متتدم  توفة امل دومتتة 

مدى معد ا جتمامات  صيغة الدنيعة يف الونت املواسب، يفشج ت 
آراي يفالوظتتتة يف منرتتتاء آليتتتات جديتتتدة لدحصتتتول مدتتتى امل دومتتتات متتت  

. يفنتتال ممثتتل مثيو يتتا مل مدتتى اجملدتتس أل يتصتتةف مبةيفنتتة يف (54)امليتتدال
 عتتدمي استتتجا ة م كتتةة يفف التتة مدتتى أستتاس مشتتارات اإلنتت ار امل كتتة يف 

يو غي لدمجدس احلا ت احملتمدة لازمات يفالولامات، يفشدا مدى أنت 
أل ةتتتتتةي  وستتتتتيعا أيفثتتتتتق يف كتتتتتامال جلهتتتتتواه متتتتتع املوظمتتتتتات يفاإليتتتتتات 
اإلنديميتتتتة يففعتتتتا لدفصتتتتتل الثتتتتام ، ألل املوظمتتتتتات يفاإليتتتتات اإلنديميتتتتتة 

. يفشتتتتدا ممثتتتتل (55) كتتتتول أنتتتتةب متتتت  حتتتتا ت األزمتتتتة يفالوتتتتلاع احملتمدتتتتة
 مي يتتتتتتا أيعتتتتتتا مدتتتتتتى أايتتتتتتة الت تتتتتتايفل متتتتتتع املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفايفل 

يففعا ألحكام الفصل الثام ، يف امم موع نروب الولامات  اإلنديمية،
يفأنرتتت ة  وتتتاء الستتتالم، نتتتائال مل  دتتتك املوظمتتتات أنتتتةب مىل احلتتتا ت 
املتفجةة، يفذي  تفهم ايواميات الصةاع يف أي مو عتة   يوهتا. يفأمتةب 

 تتني اجملدتتس يفاملوظمتتات اإلنديميتتة يفايفل  “م تتدأ التكامتتل”متت  أتييتتده 
ق الت تتتايفل التتت ي مت التوصتتتل مليتتتت  تتتني اجملدتتتس اإلنديميتتتة، يفأشتتتاا اب فتتتا

يفجمدس السالم يفاألم  التا ع لالحتاا األفةيعي، ال ي يهدف مىل   ليل 
يف عويتتة الت تتايفل األيفثتتق  تتني ا حتتتاا األفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتدة يف جمتتال 

 .(56)موع نروب الصةامات يف سويتها يف أفةيعيا
 3احلالة  
نظمررة األمررن والتعرراون إحاطررة مقدمررة مررن الرررئيس احلررايل مل 

 يف أورواب
، 2015شتتتت اط/فرباية  24امل عتتتتواة يف  7391يف اجلدستتتتة  

نتتتتتتدم التتتتتتةئيس احلتتتتتتايل ملوظمتتتتتتة األمتتتتتت  يفالت تتتتتتايفل يف أيفريفاب محاقتتتتتتة مىل 
 مبوجتب أمتي منديمتي  ة يتب اجملدس، يفأشار مىل أل املوظمة   ترب أكرب

يفاملواقق احملي تة الفصل الثام  م  امليثاق. يفذكة أل األزمة يف أيفكةانيا 
هبتتتا متتتا  تتتلال هتتتتيم  مدتتتى ا مت تتتارات األمويتتتة يف أيفريفاب، مثدمتتتا كانتتتت 

، غت  أل أتث ذتا أكترب. يفشتدا مدتى أل استتجا ة 2014مديت يف مام 
املوظمتتتتتة لازمتتتتتة الةاذوتتتتتة أث تتتتتتت متتتتتةة أختتتتتةى أايتهتتتتتا ابلوستتتتت ة لامتتتتت  

__________ 

)ن تتتتتتتتتتتتتة(و   74)فييتتتتتتتتتتتتتت  م(و يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  73األستتتتتتتتتتتتتوا(و يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة 
 .)زم ا وي( 79) ةكيا( يفالصفحة  75 يفالصفحة

  28 يف 27املةجع نفست، الصفحتال  (54) 
 .53املةجع نفست، الصفحة  (55) 
 .81املةجع نفست، الصفحة  (56) 

يف مقتتار األيفريف ، مذ أل املوظمتتة أث تتتت نتتدرهتا مدتتى املرتتاركة اجلديتتة 
الفصل الثام . يفشدا مدى أل أنر ة املوظمتة يف أيفكةانيتا يفيف املوتاقق 

متتتتت  الصتتتتتةامات التتتتتيت قتتتتتال أمتتتتتدذا  ؤكتتتتتد التتتتتديفر األساستتتتتي  املتعتتتتتةرة
لدموظمتتتات اإلنديميتتتة يف صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  يف مو عتتتة كتتتل موهتتتا، 

 . (57)مدى الوحو املتوخى  اما يف الفصل الثام 
يفخالل املوانرة، أكد ممثل ا حتاا الةيفسي مدى أل الت ايفل  تني  

األمتم املتحتتدة يفموظمتتة األمتت  يفالت تتايفل يف أيفريفاب متستتق يفمت تتدا األقتتةاف 
 قا  ت، يفأنت يرمل مجيع األ  اا األمويتة، مبتا يف ذلتك الععتااي املت تداة يف

األ  تتتاا. يفنتتتال منتتتت يو غتتتي أل يكتتتول ايفر موظمتتتة األمتتت  يفالت تتتايفل مكمتتتال 
لتتتتديفر األمتتتتم املتحتتتتدة يف  وتتتتايفل الععتتتتااي ال امليتتتتة يفمستتتتامدا هلتتتتا يف  وفيتتتت  

 تتتتني األمتتتتم . يفأنتتتتة ممثتتتتل مستتتت انيا أبايتتتتة الت تتتتايفل (58)مستتتتؤيفليتها اإلنديميتتتتة
املتحدة يفاملوظمات األموية اإلنديميتة، يفأمتةب مت  امتعتاا مفتااه أنتت، يففعتا 
لدفصتتتتل الثتتتتام  متتتت  ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة، يوتظتتتتة متتتت  ذتتتت ا الت تتتتايفل أل 
يساذم  ركل مدحو  يف احلفا  مدتى الستدم يفاألمت  التديفليني. يفيف ذت ا 

 تني األمتم فتو الت تايفل “ جمتا  يفاست ا لدتحتةك”السياق،  حظ أل ذواك 
املتحتتتدة يفموظمتتتة األمتتت  يفالت تتتايفل يف أيفريفاب يف   ليتتتل األمتتت  اجلمتتتامي يف 

 . (59)مو عة موظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب
يفأكتتتدت ممثدتتتة  رتتتاا أل أحكتتتام الفصتتتل الثتتتام  متتت  امليثتتتاق  

، حتتتتتدات مقتتتتتار الت تتتتتايفل  تتتتتني األمتتتتتم املتحتتتتتدة يفاملوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة
يفخاصة مع موظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب، اليت  عتوم  تديفر أساستي 

. يفألعتتتتى ممثتتتتل نيجتتتت اي العتتتتوء (60)يف صتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  يف أيفريفاب
مدتتى متتا أحةز تتت موظمتتة األمتت  يفالت تتايفل يف أيفريفاب متت   عتتدم مدحتتو  
 وصتتفها موظمتتة منديميتتة يف ت تتايفل  رتتكل يفثيتتق متتع األمتتم املتحتتدة يف 

يفنتتتال .(61)الولامتتتات يفماارهتتتتا يفحدهتتتا يففعتتتا لدفصتتتل الثتتتام موتتع نرتتتوب 
ممثل مجهورية فوليفيال ال وليفارية منت مبوجب الفصل الثام ، ميك  اختاذ 
 دا   ف الة مدتى أرت الوانتع مت  ختالل مستااة املوظمتات اإلنديميتة 

اإلنديميتتتة يفموظمتتتة األمتتت  يفالت تتتايفل يف أيفريفاب. يفأضتتتاف أل ذتتت ا  يفايفل
ئمتتا يففعتتا ملعاصتتد ميثتتاق األمتتم املتحتتدة يفم اائتتت، يف ال متتل ستتي عى اا

 .(62)مقار موظومة  وسيق يفمجةاءات  كامدية
__________ 

 (57) S/PV.7391 5يف  2، الصفحتال. 
 .6املةجع نفست، الصفحة  (58) 
 .8املةجع نفست، الصفحة  (59) 
 . 17املةجع نفست، الصفحة  (60) 
 . 19يف  18املةجع نفست، الصفحتال  (61) 
 . 22يف  21املةجع نفست، الصفحتال  (62) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7391
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 االعرتاف جبهود التنظيمات اإلقليمية - اثنيا
 يف جمال تسوية املنازعات ابلوسائل السلمية

 مالحظة 
يتوايفل العسم الثام امرتاف جمدس األم  ابجلهوا اليت    هلا  

املوظمتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتة يف  ستتتتتتتوية املوازمتتتتتتتات احملديتتتتتتتة 
متتتت  امليثتتتتاق. يفيوعستتتتم ذتتتت ا  52ابلوستتتتائل الستتتتدمية، يف مقتتتتار املتتتتااة 

املت دعتتة ابجلهتتوا التتيت   تت هلا  العستتم مىل نستتمني فتتةميني: )أ( العتتةارات
يف  ستتتتتتتتوية املوازمتتتتتتتتات ابلوستتتتتتتتائل الستتتتتتتتدميةو التوظيمتتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتتة 

املوانرتات التيت  وايفلتت  ستتوية التوظيمتات اإلنديميتة لدموازمتتات  )ب(
 ابلوسائل السدمية.

 
القرررارات املتعلقررة ابجلهررود الرريت تبررذهلا التنظيمررات  - ألف

 اإلقليمية يف تسوية املنازعات ابلوسائل السلمية
 2014يف متتامي  يف متتدا متت  العتتةارات التتيت اختتت ذا اجملدتتس 

، امل يوة مبليد م  التفصيل أا ه، أشاا اجملدتس ابجلهتوا التيت 2015يف 
  لتها قائفة يفاس ة م  املوظمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية يف  سوية 
املوازمتتات ابلوستتائل الستتدمية يفرحتتب  تدتتك اجلهتتوا يفشتتج ها يفأيتتدذا. 

استتتية التتتيت يفامتتتا اجملدتتتس أيعتتتا األقتتتةاف مىل املرتتتاركة يف ال مديتتتة السي
 عواذتتتتا التوظيمتتتتات اإلنديميتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتة، ممتتتتا  صتتتتورة مستتتتتعدة 

اب شتترتاك متتع األمتتم املتحتتدة. يفمل  تتةا يف  دتتك العتتةارات أي مشتتارة  أيف
 م  امليثاق. 52صةاة مىل املااة 

يففيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف  وريفنتتدي، رحتتب اجملدتتس ابستتتئواف  
احلتتتوار  تتتني مجيتتتع األقتتتةاف ال وريفنديتتتة،  تيستتت  متتت  ا حتتتتاا األفةيعتتتي 

عيتتتتا يفاملتتتتؤ ة التتتتديفيل امل تتتتي مبو عتتتتة يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يفمجامتتتتة شتتتتةق أفةي
. (63)ال ح ات الكربى، يفأكد جمتداا مدتى أايتة جهتوا الوستاقة  دتك

يفمذ ي رتف اجملدس أبنت ةب مدى األقةاف أل  واصل اختتاذ خ توات 
لاللتتتتتلام  عتتتتةارات مجامتتتتة شتتتتةق أفةيعيتتتتا يفجمدتتتتس الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتتا ع 

يتتة مىل املرتتاركة  رتتكل لالحتتتاا األفةيعتتي، فعتتد امتتا األقتتةاف ال وريفند
ماجتتتل يف حتتتوار شتتتامل لدجميتتتع  رتتتال التتتتدا   التتتيت يو غتتتي اختاذذتتتا 
لتهيئتتتتتتتة ظتتتتتتتتةيفف مؤا يتتتتتتتتة لتوظتتتتتتتتيم انتدتتتتتتتاابت حتتتتتتتتةة يفنليهتتتتتتتتة يفشتتتتتتتتفافة 

. يفامتتتا اجملدتتتس، يف يفنتتتت  حتتتق، مبوجتتتب العتتتةار (64)مصتتتدانية يفذات
، مىل   ليتتتتتل جهتتتتتوا الوستتتتتاقة التتتتتيت يعواذتتتتتا رئتتتتتيس (2015) 2248

__________ 

 (63) S/PRST/2015/13 الفعةة اخلامسةو يف ،S/PRST/2015/18.الفعةة السا  ة ، 
 (64) S/PRST/2015/13 .الفعةة السااسة ، 

أيفغودا، يويفيةي موسيفيي، ابسم مجامة شةق أفةيعيا مدى فو ما أنتةه 
لوساقة ا حتاا األفةيعي، يفحتث حكومتة  وريفنتدي مدتى الت تايفل متع ا
لازمتتتة  غيتتتة التوصتتتل مىل حتتتل   تتتوافعي، يفيو تتتع متتت  ال واصتتتة الوقويتتتة، 

 . (65)ال الا يف
اجملدس جمداا  عوة يففيما يت دق مبو عة أفةيعيا الوس ى، أكد  

امو تتتت األمتتتم املتحتتتدة يفا حتتتتاا األفةيعتتتي يفاجلمامتتتة ا نتصتتتااية لتتتديفل 
يفستتتط أفةيعيتتتا مىل مواصتتتدة ال متتتل م تتتا لوضتتتع  صتتتور ممديتتتاي مرتتترتك 
لعدرات جتي  التةب لدمعايفمتة يفموتاقق ممديا تت احلاليتة يفحتتديث ذت ا 

ار التصور املررتك ابستمةار، يفالتحتةي مت  شت كا ت الدوجستتية يفاملصتا
احملتمدتتة ملتتا يتدعتتاه متت  امتتم مستتكةي يف ويتتل غتت  مرتتةيفعو يفأثتت  مدتتى 
الديفر ال ي يعت دع  تت رؤستاء ايفل اجلمامتة ا نتصتااية لتديفل يفستط 
أفةيعيتتتا يف ممديتتتة الوستتتاقة الديفليتتتة التتتيت  عواذتتتا اجلمامتتتة ا نتصتتتااية 

. يفيف مقتتار  وتتايفل اجملدتتس لدحالتتة يف مجهوريتتة (66)لتتديفل يفستتط أفةيعيتتا
الوس ى، شدا مدى أل استمةار الديفر ال ي  عتوم  تت املو عتة، أفةيعيا 

مبتتتا يف ذلتتتك األمتتتني ال تتتام لدجمامتتتة ا نتصتتتااية لتتتديفل يفستتتط أفةيعيتتتا 
يفيفستي ها يفايفر ا حتتتاا األفةيعتتي، جو تتا مىل جوتتب متتع األمتتم املتحتتدة، 
لتتت أايتتة نصتتوى يف   ليتتل فتتةص محتتالل الستتالم يفا ستتتعةار التتدائمني 

 .(67)ال دد يف
يفأثتتت  اجملدتتتس، يف نةارا تتتت املت دعتتتة ابحلالتتتة يف كتتتوت ايفتتتوار،  

مدتتتتتى ا حتتتتتتاا األفةيعتتتتتي يفاجلمامتتتتتة ا نتصتتتتتااية لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا 
الستتالم يفا ستتتعةار يف ال دتتد، ي   نتتت متت  جهتتوا متت  أجتتل  وقيتتد  ملتتا

يفشتتتتتتج هما مدتتتتتتى مواصتتتتتتدة امتتتتتتم الستتتتتتد ات اإليفواريتتتتتتة يف التصتتتتتتدي 
لدتحتدايت الةئيستتية، يفخصوصتتا األستت اب الكاموتتة يفراء الوتتتلاع يفان تتدام 

 .(68)األم  يف املو عة احلديفاية، يف  ليل ال دالة يفاملصاحلة الوقوية
يففيمتتتتا يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف ليتتتترباي، أمتتتتةب اجملدتتتتس متتتت   عتتتتديةه  

لدمجتمع الديفيل، مبا يف ذلك اجلمامة ا نتصااية لديفل غتةب أفةيعيتا 
__________ 

 .  3، الفعةة اخلامسة مرةة م  الدي اجة، يفالفعةة (2015) 2248العةار  (65) 
 (66) S/PRST/2014/25 .الفعةاتل ال اشةة يفاخلامسة مرةة ، 
 (67) S/PRST/2014/28 الفعةة الثالثة مرةةو انظة أيعا ،S/PRST/2015/17 ،

 الفعةة اخلامسة مرةة. 
اجتتتتتتةو ، الفعتتتتتتةة الثانيتتتتتتة يفال رتتتتتتةيفل متتتتتت  الدي (2014) 2162العتتتتتتةارال  (68) 

 ، الفعةة ال رةيفل م  الدي اجة. (2015) 2226 يف
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/ar/S/RES/2248%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
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يفا حتاا األفةيعي يفاحتاا هنة مانو، ملا ندموه م  امتم يف ست يل  وقيتد 
الستتتتالم يفاألمتتتت  يفا ستتتتتعةار يف ال دتتتتد، يفرحتتتتب مدتتتتى يفجتتتتت اخلصتتتتوص 
ابإلسهامات اليت اممت اجلهوا اليت    هلا ليرباي فيما يت دق إبصالح 
ن اع األم  يفمرساء ستيااة العتانول يفحتعيتق املصتاحلة الوقويتة، يفكت لك 

 .(69)يف مةحدة الت ايف م   فري اإلي و 
يففيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف لي يتتتا، شتتتجع اجملدتتتس جام تتتة التتتديفل  

ال ة يتتة يفا حتتتاا األفةيعتتي يفمجيتتع اجلهتتات التتيت هلتتا نفتتوذ مدتتى األقتتةاف 
مدتتتى امتتتم الونتتتف الفتتتوري ألممتتتال العتتتتال يفالتتتدخول  تتتةيفح  و تتتاءة يف 

 .(70)ر سياسي سدمي يفشاملحوا
يففيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف متتايل، أثتت  اجملدتتس مدتتى اجلهتتوا التتيت  

  تت هلا كتتل األقتتةاف الفامدتتة اإلنديميتتة يفالديفليتتة حلتتل األزمتتة يف متتايل، 
يفموهتتتا األقتتتةاف التتتيت ممدتتتت مدتتتى  يستتت  امل احثتتتات متتتع اجلمامتتتات 
املستدحة التيت نامتت ابلتونيتع مدتى ا فتاق يفاغتاايفغو األيفيل يفا نعتتمام 
مليت، ماليفة مدى اجلهوا اليت    هلا  وركيوا فاستو  وصتفها ال دتد العتائم 
ابلوستتتتاقة ابستتتتم اجلمامتتتتة ا نتصتتتتااية لتتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتتاو يفرحتتتتب 

لونتف مقتالق الوتار الت ي  2014أاير/متايو  23ا فاق ابلتونيع مدى 
مت التوصل مليت  ةمايتة رئتيس ا حتتاا األفةيعتي، التةئيس املوريتتام حممتد 
يفلتتد م تتد ال ليتتل، يفاملمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام يف متتايلو يفأشتتاا  تتديفر 
ا حتتتتاا األفةيعتتتي يفاجلمامتتتة ا نتصتتتااية لتتتديفل غتتتةب أفةيعيتتتا يفال دتتتدال 

 .(71)ها يف حتعيق ا ستعةار يف مايلاجملايفرة يفمساات
دتتتتتتتس يف نتتتتتتتةاره يففيمتتتتتتتا يت دتتتتتتتق جبوتتتتتتتوب الستتتتتتتواال، أشتتتتتتتاا اجمل 
مب اارة اهليئة احلكومية الديفلية امل وية ابلتوميتة، التيت  (2014) 2155

األمتتتم املتحتتتدة يفا حتتتتاا األفةيعتتتي، إلةتتتاا موتتترب لدحتتتوار  حتظتتتى  تتتدمم
يف السياسي يفاألميو يفأمةب م   ون ت م  مجيع األقةاف أل  رارك 

ذ ه ال مدية يفأل حترتم العةارات التيت مت التوصتل مليهتا يف متؤ ة رؤستاء 
الديفل يفاحلكومات األمعاء يف اهليئة احلكومية الديفلية امل ويتة ابلتوميتة 

و يفشتجع اجلهتتوا التيت   ت هلا اهليئتتة 2014آذار/متارس  13امل عتوا يف 
لتوصتل مىل احلكومية الديفلية امل وية ابلتومية يفاألمتم املتحتدة مت  أجتل ا

. يفأمتتتتتتتتتتةب اجملدتتتتتتتتتتس، يف نتتتتتتتتتتةاره (72)ا فتتتتتتتتتتاق ستتتتتتتتتتالم  تتتتتتتتتتني األقتتتتتتتتتتةاف
، متتت  اممتتتت الكامتتتل لدجهتتتوا التتتيت ي تتت هلا ا حتتتتاا (2014) 2156

__________ 

 ، الفعةة الثانية مرةة م  الدي اجة. (2015) 2239العةار  (69) 
 ، الفعةة الةا  ة م  الدي اجة. (2014) 2174العةار  (70) 
، الفعتتةات الستتا  ة يفال اشتتةة يفالةا  تتة يفال رتتةيفل (2014) 2164العتتةار  (71) 

 م  الدي اجة. 
 . 2، الفعةة السا  ة م  الدي اجة يفالفعةة (2014) 2155العةار  (72) 

األفةيعي م  أجل ختفيف حدة التو ة  ني السواال يفجووب السواال، 
يف يستت  م تتايفاة املفايفضتتات  رتتال مالناهتمتتا   تتد ا نفصتتال، يف   يتتع 

، (2012) 2046ال النتتتات  يوهمتتتاو يفأشتتتار مىل أنتتتت مبوجتتتب العتتتةار 
ة املفايفضتتتات فتتتورا متتت  أجتتتل التوصتتتل مىل ةتتتب مدتتتى ال تتتةفني م تتتايفا

ا فاق  رتال الوضتع الوهتائي أل يتي حتتت رمايتة فةيتق ا حتتاا األفةيعتي 
الةفيتتتتع املستتتتتوى امل تتتتي ابلتوفيتتتت و يف شتتتتد مجيتتتتع األقتتتتةاف أل  ودتتتتةط 

. يفأشتتاا اجملدتتس  (73) صتتورة  وتتاءة يف ال مديتتة التتيت يتوستتط فيهتتا الفةيتتق
كوميتتة الديفليتتة امل ويتتة ابلتوميتتة كت لك ابل متتل التت ي  عتتوم  تتت اهليئتة احل

يف نيتتتااة الوستتتاقة موتتت   تتتدء األزمتتتة، يفكتتت لك ابمل تتتاارات التتتيت نااذتتتا 
، رحتتتتتتتب اجملدتتتتتتتس يف نتتتتتتتةاره 2015. يفيف متتتتتتتام (74)ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي

قة التتتيت أُمتتتدت  وستتتا “خ تتتة الوعتتتاط اخلمتتتس”ت  تتت (2015) 2206
مت  الصتني يفيفافعتت مديهتا حكومتة جوتوب الستواال يفاجلوتاح امل تارت 
يف احلةكتتتتتة الرتتتتت  ية/اجلي  الرتتتتت   لتحةيتتتتتة الستتتتتواال، يفالتتتتتيت لدتتتتتت 
اإلستةاع  تتو  ة املفايفضتات لترتتكيل حكومتة انتعاليتتة، يفاختتاذ خ تتوات 
مدموسة لدتدفيف م  حتدة األزمتة اإلنستانية يف املوتاقق املتعتةرة مت  

امم نتوي جلهتوا الوستاقة التيت  عواذتا اهليئتة احلكوميتة  الوتلاع، يف عدمي
الديفلية امل وية ابلتومية يفاملراركة فيها  وراطو يفأنة ابل مل ال ي  عتوم 
 تتتت جلوتتتة التحعيتتتق التا  تتتة لالحتتتتاا األفةيعتتتي يف التحعيتتتق يف انتهاكتتتات 
يفجتايفزات العانول الديفيل حلعوق اإلنسال يفالعانول الديفيل اإلنستام يف 

لستتواال يف وثيعهتتاو يفرحتتب ابستتتمةار ايتتةاط ا حتتتاا األفةيعتتي جوتتوب ا
يف ال متتتتتل مدتتتتتى ضتتتتتمال ال دالتتتتتة يفاملستتتتتاءلة، مىل جانتتتتتب ألم اجلتتتتتةاح 

. يفأشتتتتتتاا جمدتتتتتتس األمتتتتتت  ابهليئتتتتتتة (75)يفاملصتتتتتتاحلة يف جوتتتتتتوب الستتتتتتواال
احلكومية الديفلية امل وية ابلتومية، اليت  تدعتى التدمم مت  األمتم املتحتدة 

مدى ال مل احلثيث ال ي  عوم  ت يف منامتة موتتدى يفا حتاا األفةيعي، 
يفمنرتتتاء يف ف يتتتل آليتتتة رصتتتد  وفيتتت  ا فتتتاق  ،لدحتتتوار السياستتتي يفاألمتتتي

يفنتتتتف األممتتتتال ال دائيتتتتة يفالتحعتتتتق موتتتتت، يفنيتتتتااة مفايفضتتتتات سياستتتتية 
مت داة أصحاب املصدحة إلرساء حكومة الوحدة الوقويتة ا نتعاليتةو 

مل وية ابلتومية  وفي  خ ة مررتكة يفرحب   لم اهليئة احلكومية الديفلية ا
. (76)يفمتتتةت حتتتل م عتتتول يفشتتتامل إلهنتتتاء األزمتتتة يف جوتتتوب الستتتواال

ابلعتتةار الت ي اختتت ه جمدتتس  (2015) 2223يفرحتب اجملدتتس يف نتةاره 
 2015آذار/متتتتارس  24الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتتا ع لالحتتتتتاا األفةيعتتتتي يف 

__________ 

 ، الفعةاتل الثاموة يفالثانية مرةة م  الدي اجة. (2014) 2156العةار  (73) 
 (74) S/PRST/2014/26 .الفعةة الةا  ة ، 
، الفعتتتةاتل السااستتتة مرتتتةة يفالثانيتتتة يفال رتتتةيفل (2015) 2206العتتتةار  (75) 

 م  الدي اجة 
 (76) S/PRST/2015/9 .الفعةاتل الةا  ة يفالسااسة ، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/26
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/9
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يفالعاضتتتي إبنرتتتاء الدجوتتتة املدص صتتتة الةفي تتتة املستتتتوى التا  تتتة لالحتتتتاا 
األفةيعي يفامل وية جبووب السواال، يفشجع الت ايفل الوثيق يفاملستمة  ني 
األمم املتحدة يفاهليئة احلكومية الديفلية امل وية ابلتومية يفا حتاا األفةيعي 

. يفأشتاا (77)م  أجل   ل جهتوا الوستاقة يفمجتةاء مفايفضتات الستالم
، التيت  عتم  ست ة مرتة  دتدا “ميغتاا املوست ة”اجملدتس جبهتوا  رتكيدة 

يفموظمة، مبا فيهتا األمتم املتحتدة، يف ست يل  دتورة حتل شتامل إلحتالل 
الستتتتالم يف جوتتتتوب الستتتتواال يفيفضتتتت ت موضتتتتع التوفيتتتت ، يفحتتتتث اهليئتتتتة 
احلكوميتتة الديفليتتة امل ويتتة ابلتوميتتة يفشتتةكاء ميغتتاا املوستت ة مدتتى مواصتتدة 

 تونيتع  (2015) 2241. يفرحتب اجملدتس يف نتةاره (78)ل الوثيقالت ايف 
ا فتتاق حتتل الوتتلاع يف مجهوريتتة جوتتوب الستتواال، متت  جانتتب كتتل متت  
التتتتتتتتةئيس ستتتتتتتتدفا كتتتتتتتت  ميارايتتتتتتتتت، يفرئتتتتتتتتيس احلةكتتتتتتتتة الرتتتتتتتت  ية لتحةيتتتتتتتتة 

اجلواح امل ارت يفأصحاب  -السواال/اجلي  الر   لتحةية السواال 
مصتتتتتتدحة آختتتتتتةي ، يفستتتتتتد م أبل ذتتتتتت ه التوني تتتتتتات  رتتتتتتكل التلامتتتتتتا متتتتتت  

يفيف ذتتتت ا الصتتتتدا، أثتتتت  اجملدتتتتس مدتتتتى  .(79)األقتتتتةاف  توفيتتتت  ا  فتتتتاق
 وستتتيع ن تتتاق اجلهتتتوا التتتيت  تتت لتها الترتتتكيدة املوستتت ة لدهيئتتتة احلكوميتتتة 
الديفليتتة امل ويتتة ابلتوميتتة يف املستتامدة مدتتى  ستتهيل  ونيتتع األقتتةاف مدتتى 
ا  فاق، يفحث اجملتمع الديفيل، يفخاصة اهليئة احلكومية الديفليتة يفا حتتاا 

 . (80)السالم ل مةحدة  وفي  ا فاقاألفةيعي، مدى   ليل الدمم خال
يفخالل الفرتة نيد ا ستت ةات، يففيمتا يت دتق ابلستواال، كتةر  

الوستتتتتاقة املرتتتتترتكة  تتتتتني ا حتتتتتتاا اجملدتتتتتس أتكيتتتتتد اممتتتتتت التتتتتتام ل مديتتتتتة 
__________ 

 ، الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة. (2015) 2223العةار  (77) 
 (78) S/PRST/2015/16 .الفعةة الثانية ، 
 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة. (2015) 2241العةار  (79) 
 ، الفعةة اخلامسة م  الدي اجة. (2015) 2252العةار  (80) 

األفةيعي يفاألمم املتحدة يففةيق التوفي  الةفيتع املستتوى امل تي ابلستواال 
التتتا ع لالحتتتاا األفةيعتتي، يفأمتتةب متت  اممتتت العتتوي لد مديتتة السياستتية 
اجلارية يف مقار مسامي الوساقة اليت يعواذتا ا حتتاا األفةيعتي يفاألمتم 

املرتتتترتك مدتتتتى مواصتتتتدة جهتتتتواه  . يفشتتتتجع املمثتتتتل اخلتتتتاص(81)املتحتتتتدة
الةاميتتة مىل زاياة لوليتتة ال مديتتة السياستتية، مسرتشتتدا يف ذلتتك إبقتتار 
ممتتتل ا حتتتتاا األفةيعتتتي يفاألمتتتم املتحتتتدة لتيستتت  ممديتتتة ستتتالم اارفتتتور، 
يفمدى التوسيق مع فةيق ا حتاا األفةيعي الةفيع املستوى امل ي ابلتوفيت  

يفجوتتتتوب الستتتتواال ملواءمتتتتة  يفامل  تتتتو  اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام لدستتتتواال
. يفأكتتتتتد اجملدتتتتتس أيعتتتتتا، ايفل مختتتتتالل مبستتتتتؤيفليتت (82)جهتتتتتوا الوستتتتتاقة

الةئيستتية متت  صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني، مدتتى أايتتة الرتتةاكة  تتني 
األمتتم املتحتتدة يفا حتتتاا األفةيعتتي، مدتتى فتتو يتستتق متتع الفصتتل الثتتام  

خاصتتة يف مت  امليثتتاق، فيمتتا يتصتتل  صتتول الستتالم يفاألمتت  يف أفةيعيتتا، 
، أتكيتتتتتتد (2015) 2228. يفأمتتتتتتاا اجملدتتتتتتس، يف نتتتتتتةاره (83)الستتتتتتواال

اممتتت لوثيعتتة الديفحتتة ابمت ارذتتا مقتتارا متيوتتا ل مديتتة الستتالم يف اارفتتور، 
يفاممت لإلسةاع  توفي ذا، يفحماااثت السالم اليت يعتوم ابلوستاقة فيهتا 

 . (84)ا حتاا األفةيعي الةفيع املستوى امل ي ابلتوفي فةيق 
أحكام العةارات اليت أشار فيهتا اجملدتس مىل  1يفي ني اجلديفل  

املوظمتتتات اإلنديميتتتة أيف ايفل اإلنديميتتتة فيمتتتا يت دتتتق  تستتتوية املوازمتتتات 
 ابلوسائل السدمية.

__________ 

 ، الفعةة احلااية مرةة م  الدي اجة. (2014) 2138ر العةا (81) 
 ، الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة (2014) 2148العةار  (82) 
، الفعتتتتتتتةة الستتتتتتتا  ة مرتتتتتتتةة متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتةو (2014) 2173العتتتتتتتةارال  (83) 

 ، الفعةة التاس ة مرةة م  الدي اجة. (2015) 2228 يف
 ، الفعةة الةا  ة مرةة م  الدي اجة. (2015) 2228العةار  (84) 

 
 1اجلديفل 

 2015-2014سوية التنظيمات اإلقليمية للمنازعات ابلوسائل السلمية، القرارات املتعلقة بت
 التوظيمات اإلنديمية اليت  ت اإلشارة مليها الفعةات املوانرات ال ود
 S/PRST/2015/13 احلالة يف  وريفندي    

 2015حليةال/يونيت  26
ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي، يفمجامتتتتتتتة شتتتتتتتةق أفةيعيتتتتتتتا،  الفعةة اخلامسة

 امل ي مبو عة ال ح ات الكربىيفاملؤ ة الديفيل 
 S/PRST/2015/18 

 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  28
 ا حتاا األفةيعي، يفمجامة شةق أفةيعيا الفعةة السا  ة

 (2015) 2248العةار  
 2015 رةي  الثام/نوفمرب  12

الفعتتتتتتتتةة اخلامستتتتتتتتتة مرتتتتتتتتةة متتتتتتتتت  
 3الدي اجة يفالفعةة 

 مجامة شةق أفةيعيا

https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2148%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2248%20(2015)
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 التوظيمات اإلنديمية اليت  ت اإلشارة مليها الفعةات املوانرات ال ود
 S/PRST/2014/25 مو عة يفسط أفةيعيا    

  2014كانول األيفل/ايسمرب   10
الفعتتتتتتتتتةاتل ال اشتتتتتتتتتتةة يفاخلامستتتتتتتتتتة 

 مرةة
ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي، يفاجلمامتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتااية 

 لديفل يفسط أفةيعيا
احلالتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا 

 الوس ى
S/PRST/2014/28 

 2014كانول األيفل/ايسمرب   18
ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي، يفاجلمامتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتااية  الفعةة الثالثة مرةة

 لديفل يفسط أفةيعيا
 S/PRST/2015/17  

 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  20
ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي، يفاجلمامتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتااية  الفعةة اخلامسة مرةة

 لديفل يفسط أفةيعيا
 (2014) 2162العةار  احلالة يف كوت ايفوار

 2014حليةال/يونيت  25
الفعتتتتتتةة الثانيتتتتتتة يفال رتتتتتتةيفل متتتتتت  

 الدي اجة
ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي، يفاجلمامتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتااية 

 لديفل غةب أفةيعيا
 (2015) 2226العةار  

 2015حليةال/يونيت  25
ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي، يفاجلمامتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتااية  الفعةة ال رةيفل م  الدي اجة

 لديفل غةب أفةيعيا
 (2015) 2239العةار  احلالة يف ليرباي

 2015أيدول/س تمرب  17
الفعتتتتتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتتةة متتتتتتتتتتت  

 الدي اجة
ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي، يفاجلمامتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتااية 

 لديفل غةب أفةيعيا، يفاحتاا هنة مانو
  (2014) 2174العةار  احلالة يف لي يا

 2014آب/أغس س  27
 ا حتاا األفةيعي، يفجام ة الديفل ال ة ية الفعةة الةا  ة م  الدي اجة

  (2014) 2164العةار  مايلاحلالة يف 
 2014حليةال/يونيت  25

الفعتتتتتتتتتتةات الستتتتتتتتتتا  ة يفال اشتتتتتتتتتتةة 
 يفالةا  ة يفال رةيفل م  الدي اجة

ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي، يفاجلمامتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتااية 
 لديفل غةب أفةيعيا

 عتتتتارية األمتتتتني ال تتتتام متتتت  
 السواال يفجووب السواال

  (2014) 2138العةار 
 2014ش اط/فرباية  13

الفعتتتتتتتتتتةة احلاايتتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتةة متتتتتتتتتت  
 الدي اجة

ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي، يففةيتتتتق ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي 
 الةفيع املستوى امل ي ابلتوفي 

  (2014) 2148العةار  
 2014نيسال/أ ةيل  3

 ا حتاا األفةيعي، يفالفةيق امل ي ابلتوفي  الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة

  (2014) 2155العةار  
 2014أاير/مايو  27

الفعةات السا  ة يفالثاموة يفالثانية 
 2مرةة م  الدي اجة يفالفعةة 

ا حتتتاا األفةيعتتتي، يفاهليئتتتة احلكوميتتتة الديفليتتتة 
 امل وية ابلتومية

  (2014) 2156العةار  
 2014أاير/مايو  29

الفعتتتتةاتل الثاموتتتتة يفالثانيتتتتة مرتتتتةة 
 م  الدي اجة

ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي، يفالفةيتتتتق امل تتتتي ابلتوفيتتتت  
 ألف

  (2014) 2173العةار  
 2014آب/أغس س  27

الفعتتتتتتتتتةة الستتتتتتتتتا  ة مرتتتتتتتتتةة متتتتتتتتت  
 الدي اجة

 ا حتاا األفةيعي

 S/PRST/2014/26 
 2014كانول األيفل/ايسمرب   15

ا حتتتاا األفةيعتتتي، يفاهليئتتتة احلكوميتتتة الديفليتتتة  الفعةة الةا  ة
 امل وية ابلتومية

  (2015) 2206العةار  
 2015آذار/مارس  3

الفعتتتةاتل السااستتتة مرتتتةة يفالثانيتتتة 
 يفال رةيفل م  الدي اجة

ا حتتتاا األفةيعتتتي، يفاهليئتتتة احلكوميتتتة الديفليتتتة 
 امل وية ابلتومية

 S/PRST/2015/9 
 2015آذار/مارس  24

يفاهليئتتتة احلكوميتتتة الديفليتتتة  ا حتتتاا األفةيعتتتي، الفعةاتل الةا  ة يفالسااسة
 امل وية ابلتومية

https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2148%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/26
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/9
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 التوظيمات اإلنديمية اليت  ت اإلشارة مليها الفعةات املوانرات ال ود
 (2015) 2223العةار      

 2015أاير/مايو  28
ا حتتتاا األفةيعتتتي، يفاهليئتتتة احلكوميتتتة الديفليتتتة  الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة

 امل وية ابلتومية
  (2015) 2228العةار  

 2015حليةال/يونيت  29
الفعتتةاتل الةا  تتة مرتتةة يفالتاستت ة 

 مرةة م  الدي اجة
 ا حتاا األفةيعي، يفالفةيق امل ي ابلتوفي 

 S/PRST/2015/16 
 2015آب/أغس س  28

 اهليئة احلكومية الديفلية امل وية ابلتومية الفعةة الثانية

  (2015) 2241العةار  
 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  9

الفعتتتتتتتةاتل الةا  تتتتتتتة يفالثالثتتتتتتتول متتتتتتت  
 11يف  5يف  2الدي اجة يفالفعةات 

يفاهليئتتتة احلكوميتتتة الديفليتتتة ا حتتتاا األفةيعتتتي، 
 امل وية ابلتومية

  (2015) 2252العةار  
 2015كانول األيفل/ايسمرب   15

ا حتتتاا األفةيعتتتي، يفاهليئتتتة احلكوميتتتة الديفليتتتة  الفعةة اخلامسة م  الدي اجة
 امل وية ابلتومية

  
املناقشرررات املتعلقرررة بتسررروية التنظيمرررات اإلقليميرررة  - ابء

 للمنازعات ابلوسائل السلمية
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، أشار مدا م  أمعاء اجملدتس  

مىل ايفر املوظمتتات اإلنديميتتة يف  ستتوية املوازمتتات ابلوستتائل الستتدمية. 
استتورية خاصتة املوانرتة املت دعتة ابلوتلاع يفم  األمتور التيت  تستم أبايتة 

يف جوتتتتتتوب الستتتتتتواال يف ضتتتتتتوء جهتتتتتتوا الوستتتتتتاقة التتتتتتيت   تتتتتت هلا اهليئتتتتتتة 
 (.4احلكومية الديفلية امل وية ابلتومية )انظة احلالة 

 
 4احلالة  
 السودان وجنوب السودانتقارير األمني العام عن  
، يف 2015آذار/متتتتارس  3امل عتتتتواة يف  7396يف اجلدستتتتة  

 عتتتتتارية األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  الستتتتتواال يفجوتتتتتوب ”مقتتتتتار ال وتتتتتد امل وتتتتتول 
، التتتت ي (2015) 2206، اختتتت  اجملدتتتس ابإلمجتتتاع العتتتةار “الستتتواال

فةت مبوج ت جتلاءات حمتداة اهلتدف ضتد األفتةاا الت ي  حتداهتم جلوتة 
اجلتتتلاءات. يفنالتتتت ممثدتتتة التتتو ايت املتحتتتدة األمةيكيتتتة، متحدثتتتة   تتتتد 

يتتدمم جهتتوا الوستتاقة التتيت  (2015) 2206اختتتاذ العتتةار، مل العتتةار 
يئتة احلكوميتة الديفليتة امل ويتة ابلتوميتة إبرستاء اإلقتار لفتةت  عوم هبا اهل

جتتلاءات حمتتداة اهلتتدف، يفذكتتةت أنتتت مبوجتتب أحكامتتت، مدتتى ال تتةفني 
الوفتتتاء ابملواميتتتتد الوهائيتتتتة لتستتتتوية مجيتتتتع املستتتتائل امل دعتتتتة لدوتتتتلاع يفل تتتتدء 

. يفنتال ممثتل الصتتني (85)ممديتة منرتاء حكومتة انتعاليتة لدوحتدة الوقويتة
ع يف جوتتتوب الستتتواال ي عتتتدال مفايفضتتتات سياستتتية يف مل قتتتةيف الوتتتلا 

مثيو يتا، حتتت مشتتةاف اهليئتة احلكوميتة الديفليتتة امل ويتة ابلتوميتة، يفأمتتةب 
__________ 

 (85) S/PV.7396 3يف  2، الصفحتال . 

متت  أتييتتده لتتديفر الوستتاقة التت ي  عتتوم  تتت اهليئتتة احلكوميتتة الديفليتتة متت  
 . (86)أجل ختفيف حدة احلالة اإلنسانية يف جووب السواال

 رتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتو ة  9امل عتتتتتتواة يف  7532يفيف اجلدستتتتتتة  
صتوات متع  13أبغد ية  (2015) 2241، اخت  اجملدس العةار 2015

 -امتوتتاع معتتوي  متت  التصتتويت )ا حتتتاا الةيفستتي يففوتتليفيال )مجهوريتتة 
ال وليفاريتتة((، التت ي َمتتدا مبوج تتت يف يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة يف جوتتوب 

. يف كدم ممثتل الصتني 2015كانول األيفل/ايسمرب   15السواال حز 
  تت هلا    تتد التصتتويت، فعتتال منتتت يف مقتتار جهتتوا التيستت  الورتت ة التتيت

اهليئتتة احلكوميتتتة الديفليتتة امل ويتتتة ابلتوميتتة يفالرتتتةكاء التتديفليول اإختتتةيفل، 
يفنتتع قةفتتا الوتتلاع يف جوتتوب الستتواال رمسيتتا مدتتى ا فتتاق حتتل الوتتلاع يف 
مجهورية جووب السواال. يفنال مل ممدية السالم يف جووب السواال 
 اخدت مةحدة جديدة، يفأث  مدتى اجلهتوا التيت ي ت هلا كتل مت  ا حتتاا

. يفنتتتتال ممثتتتتل (87)األفةيعتتتتي يفاهليئتتتتة احلكوميتتتتة الديفليتتتتة امل ويتتتتة ابلتوميتتتتة
ا حتتتتاا الةيفستتتي، مفستتتةا أستتت اب ا متوتتتاع متتت  التصتتتويت، مل العتتتةار 
يتعتتتم  صتتتيغة منتتت ار فيمتتتا يت دتتتق ابجلتتتلاءات املفةيفضتتتة مدتتتى جوتتتوب 
الستتتواال، يفأضتتتاف أل الغتتتةت الةئيستتتي متتت  العتتتةار ذتتتو  كمدتتتة يف يتتتة 

هتتتتتدف مىل  ستتتتهيل ممديتتتتة الستتتتالم،  تتتتد  متتتت  حفتتتتظ الستتتتالم مبهتتتتام 
ختويتف األقتتةاف ابلتدتويح ابجلتتلاءات. يفأمتةب أيعتتا مت  متتدم التوافتتق 
مع الصياغة املت دعة   لم اجملدس  عدمي أي نوع مت  التعيتيم لدمحكمتة 
املدتد ة يف جووب السواال، حيث يدخل منراء يفأنر ة ذ ه اهليئة 

ية ا حتتتتتتتتتتتاا ملفوضتتتتتتتتتت “ا ختصتتتتتتتتتتاص احلصتتتتتتتتتتةي”الععتتتتتتتتتتائية ضتتتتتتتتتتم  
__________ 

 . 4يف  3املةجع نفست، الصفحتال  (86) 
 (87) S/PV.7532 3، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/16
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7396
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7532
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. يفنال ممثل مجهورية فوليفيال ال وليفارية، ال ي أمتةب مت  (88)األفةيعي
الدمم لد مل ال ي  عوم  ت السد ات اإلنديمية، مثتل اهليئتة احلكوميتة 

ستتتت يا مىل مةتتتتاا حدتتتتول ”الديفليتتتة امل ويتتتتة ابلتوميتتتتة يفا حتتتتتاا األفةيعتتتي، 
__________ 

 . 3يف  2املةجع نفست، الصفحة  (88) 

ة جلوتتتتتوب ، مل ذكتتتتتة احملكمتتتتتة املدتد تتتتت“أفةيعيتتتتتة لدمرتتتتتاكل األفةيعيتتتتتة
الستواال نتتد اتتد   د دتتة  رتتال أحكتتام ا  فتتاق التت ي  رتتج ت اهليئتتة 

 .(89)احلكومية الديفلية امل وية ابلتومية يفا حتاا األفةيعي
__________ 

   . 4املةجع نفست، الصفحة  (89) 
 عمليات حفظ السالم اليت تقودها تنظيمات إقليمية - اثلثا

 مالحظة 
يصتتتتتف العستتتتتم الثالتتتتتث ممارستتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتت  فيمتتتتتا يت دتتتتتق  

ابلت تتتتتايفل  تتتتتني األمتتتتتم املتحتتتتتدة يفاملوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يف جمتتتتتال حفتتتتتظ 
ثام  م  امليثاق. يفند جةى  وايفل متااة ذت ا السالم مبوجب الفصل ال

العسم حتت مووانني اا: )أ( العةارات املت دعة   مديات حفظ السالم 
التتيت  عواذتتا  وظيمتتات منديميتتةو يف )ب( املوانرتتات املت دعتتة   مديتتات 

 حفظ السالم اليت  عواذا  وظيمات منديمية.
 
القرررررارات املتعلقررررة بعمليررررات حفررررظ السررررالم الرررريت  - ألف

 تقودها تنظيمات إقليمية
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، أذل اجملدتتس لالحتتتاا األيفريف   

الديفلية  عيااة أفةيعية يف مجهورية أفةيعيا  ورة ممدية لدمم   ثة الدمم 
 نيستتال/ 10املتتؤر   (2014) 2149. يفمبوجتتب العتتةار (90)الوستت ى
، نةر اجملدس منراء   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت داة 2014أ ةيل 

األ  تتتتاا لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى، يفأل  وعتتتتل 
الصتتتتتالحيات متتتتت    ثتتتتتة التتتتتدمم الديفليتتتتتة مىل   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف 

. يفاختتمتتتتتت ممديتتتتتة ا حتتتتتتاا األيفريف  (91)2014أيدول/ستتتتت تمرب  15
 .2015 آذار/مارس 15يف يتها يف 

__________ 

 . 43، الفعةة (2014) 2134العةار  (90) 
 . 21يف  18، الفعةاتل (2014) 2149العةار  (91) 

يفجدا اجملدس يف يتة   ثتة ا حتتاا األفةيعتي يف الصتومال حتز  
لعتوة  ، مىل جانتب يف يتة ممديتة ألثيتا التا  تة(92)2016أاير/مايو  30

 رتتتتةي  الثتتتتام/نوفمرب  10لد وستتتتوة يفاهلةستتتتك حتتتتز  ،ا حتتتتتاا األيفريف 
، اختتمتتتتت نتتتتوة 2014كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   31. يفيف (93)2016

 . (94)املسامدة األموية الديفلية يف أفغانستال يف يتها يفمل ي د هلا يفجوا
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفاصتتدت نتتوة موظمتتة حدتتف  

، يفلكتتت  اجملدتتتس مل يتدتتت  أي (95)لتتتال األقدستتتي يف كوستتتوفو يف يتهتتتا
 . (96)نةارات يف ذ ا الصدا

نتتتتةارات اجملدتتتتس املت دعتتتتة  تتتتو ايت   ثتتتتات  2يفي تتتتني اجلتتتتديفل  
حفتتتظ الستتتالم التتتيت  عواذتتتا موظمتتتات منديميتتتة ختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة 
ابلتعةيتتتة. يفيتتتةا أا ه أيعتتتا ستتتةا مفصتتتل ملمارستتتة اجملدتتتس فيمتتتا يت دتتتق 

 ا موظمات منديمية.   ثات حفظ السالم اليت  عواذ
__________ 

 . 3، الفعةة (2015) 2232و يف 23، الفعةة (2014) 2182العةارال  (92) 
  .3، الفعةة (2015) 2247و يف 10، الفعةة (2014) 2183العةارال  (93) 
 . 1، الفعةة (2013) 2120العةار  (94) 
 . (1999) 1244أُذل لعوة كوسوفو أصال مبوجب العةار  (95) 
ابلوستتتت ة لدموانرتتتتات التتتتيت معتتتتدت يف ذتتتت ا الصتتتتدا ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتتد  (96) 

 S/PV.7257يف  S/PV.7183يف  S/PV.7108ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةات، انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 S/PV.7510يف  S/PV.7448يف  S/PV.7377يف  S/PV.7327 يف
 .S/PV.7563 يف

 
 2اجلديفل 

 2015-2014القرارات املتعلقة بعمليات حفظ السالم اليت تقودها منظمات إقليمية، 
 ممديات حفظ السالم الفعةات العةارات ال ود
  (2014) 2189العةار  احلالة يف أفغانستال    

 2014كانول األيفل/ايسمرب   12
العوة الديفلية لدمسامدة األموية،  عيااة موظمة حدف  الفعةة الثاموة م  الدي اجة

 لال األقدسي
يف ال وستتتتتتتتتتوة احلالتتتتتتتتتتة 
 يفاهلةسك

  (2014) 2183العةار 
 2014 رةي  الثام/نوفمرب  11

ممديتتتتة ألثيتتتتا التا  تتتتة لعتتتتوة ا حتتتتتاا األيفريف ، يفموظمتتتتة  15يف  10الفعةاتل 
 حدف لال األقدسي

https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2183%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2247%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/PV.7108
https://undocs.org/ar/S/PV.7183
https://undocs.org/ar/S/PV.7257
https://undocs.org/ar/S/PV.7327
https://undocs.org/ar/S/PV.7377
https://undocs.org/ar/S/PV.7448
https://undocs.org/ar/S/PV.7510
https://undocs.org/ar/S/PV.7563
https://undocs.org/ar/S/RES/2189%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2183%20(2014)
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 ممديات حفظ السالم الفعةات العةارات ال ود
  (2015) 2247العةار      

 2015 رةي  الثام/نوفمرب  10
ممديتتتتة ألثيتتتتا التا  تتتتة لعتتتتوة ا حتتتتتاا األيفريف ، يفموظمتتتتة  6يف  3الفعةاتل 

 األقدسيحدف لال 
احلالتتتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتتتة 

 أفةيعيا الوس ى
  (2014) 2134العةار 
 2014كانول الثام/يواية   28

الفعتتتتتتتةة التاستتتتتتت ة مرتتتتتتتةة متتتتتتت  
 44يف  43الدي اجة يفالفعةاتل 

  ثتتة التتدمم الديفليتتة  عيتتااة أفةيعيتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا 
 الوس ى، يفممدية ا حتاا األيفريف 

  (2014) 2149العةار  
 2014نيسال/أ ةيل  10

 22يف  21يف  18الفعتتتتتةات 
 37يف 

  ثة األمم املتحدة املتكامدتة املت تداة األ  تاا لتحعيتق 
ا ستتتعةار يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، يف  ثتتة التتدمم 

 الديفلية  عيااة أفةيعية يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
 S/PRST/2014/28 

 2014كانول األيفل/ايسمرب   18
  ثة األمم املتحدة املتكامدتة املت تداة األ  تاا لتحعيتق  الفعةة ال اشةة

ا ستتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا الوستتتتتتت ى، يفممديتتتتتتتة 
 ا حتاا األيفريف 

  (2014) 2158العةار  احلالة يف الصومال
  2014أاير/مايو  29

الفعةاتل السااستة يفالثاموتة مت  
)ب(  1الدي اجتتتتتتة يفالفعتتتتتتةات 

 5يف  4 يف

   ثة ا حتاا األفةيعي يف الصومال

  (2014) 2182العةار  
 2014 رةي  األيفل/أكتو ة  24

   ثة ا حتاا األفةيعي يف الصومال 23يف  11يف  6الفعةات 

  (2015) 2232العةار  
  2015 وز/يوليت  28

   ثة ا حتاا األفةيعي يف الصومال 24يف  6يف  3الفعةات 

  (2015) 2244العةار  
 2015 رةي  األيفل/أكتو ة  23

   ثة ا حتاا األفةيعي يف الصومال 18الفعةة 

  
 القوة الدولية للمساعدة األمنية 
، متدا اجملدتس اإلذل املموتوح (2013) 2120مبوجب العتةار  

 كتتانول األيفل/  31لدعتتوة الديفليتتة لدمستتامدة األمويتتة يف أفغانستتتال حتتز 
 .(97)2014ايسمرب 
، ابجلهتتتوا (2014) 2145يفأحتتتاط اجملدتتتس مدمتتتا، يف نتتتةاره  

اليت   ت هلا الستد ات األفغانيتة لت ليتل نتدرات الرتةقة الوقويتة األفغانيتة، 
يفشدا مدتى أايتة  عتدمي املستامدة الديفليتة مت  قةيتق  عتدمي التدمم املتايل 
يف تتتتوف  املتتتتدر ني يفاملتتتتوجهني، مذ ذكتتتتة، يف مجدتتتتة أمتتتتور، مستتتتااات   ثتتتتة 

األيفريف  يف  ثتتتة موظمتتتة حدتتتف لتتتال األقدستتتي  الرتتتةقة التا  تتتة لالحتتتتاا
التدري ية يف أفغانستال، مر ا مىل أاية يفجوا نتوة شتةقة كافيتة يفمعتتدرة 

. يفيف العتتتتتتتتةار (98)ابلوستتتتتتتت ة ألمتتتتتتتت  أفغانستتتتتتتتتال مدتتتتتتتتى األجتتتتتتتتل ال ويتتتتتتتتل
__________ 

 . 1، الفعةة (2013) 2120العةار  (97) 
 . 26، الفعةة (2014) 2145العةار  (98) 

،  حظ اجملدس اختتام مهام العوة الديفلية لدمستامدة (2014) 2189
، يفأمتتةب متت    د تتت مىل م تتام ممديتتة نعتتل 2014األمويتتة يف هنايتتة متتام 

املستتتؤيفليات األمويتتتة يف ذلتتتك التتتتاريك، التتت ي كتتتال متتت  املعتتتةر أل  تتتتوىل 
. يف (99)  تده الستتد ات األفغانيتة املستتؤيفلية الكامدتة متت  األمت  يف ال دتتد

جملدس مدى أاية العدرات ال مالنيتة لعتوات التدفاع ، شدا ا2015مام 
تتتد  تتتت اجملتمتتتع  يفاألمتتت  الوقويتتتة األفغانيتتتة، يفأكتتتد مدتتتى ا لتتتتلام التتت ي   ه 
الديفيل  لاياة   ويةذاو يفنوه اجملدس مبسااة شةكاء أفغانستال يف السالم 
يفاألمتتتتت  يف ذتتتتت ا ال دتتتتتد، يفرحتتتتتب اب  فتتتتتاق  تتتتتني موظمتتتتتة حدتتتتتف لتتتتتال 

 2015كتتتانول الثام/يوتتتاية   1التتت ي أفعتتتى يف األقدستتتي يفأفغانستتتتال، 
مىل منراء   ثة الدمم الوقيتد غت  العتاليتة لتتدريب نتوات التدفاع يفاألمت  

 .(100)الوقوية األفغانية يف عدمي املرورة يفاملسامدة مليها
 

__________ 

 ، الفعةة الثاموة م  الدي اجة. (2014) 2189العةار  (99) 
     .التاس ة مرةة م  الدي اجة ، الفعةة(2015) 2210العةار  (100)

https://undocs.org/ar/S/RES/2247%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2189%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2189%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
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 عملية ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب 
فيمتتتا يت دتتتق ابل وستتتوة يفاهلةستتتك، جتتتدا اجملدتتتس متتتة ني، لفتتترتة  

لوجتتوا ممديتتة ألثيتتا التا  تتة لعتتوة ا حتتتاا شتتهةا يف كتتل متتةة، اإلذل  12
. يفأذل اجملدتتس لدتتديفل األمعتتاء أبل  تدتت  مجيتتع التتتدا   (101)األيفريف 

الالزمتتتة،  وتتتاء مدتتتى قدتتتب ممديتتتة ألثيتتتا التا  تتتة لعتتتوة ا حتتتتاا األيفريف  
معتتتتة نيتتتتااة موظمتتتتة حدتتتتف لتتتتال األقدستتتتي، لدتتتتدفاع متتتت  ال مديتتتتة  أيف
ستتتتامد املوظمتتتتتني م تتتتا يف أااء يفجتتتتوا املوظمتتتتة مدتتتتى التتتتتوايل، يفأل   أيف

مهمتيهماو يفأنة حبق كل موهما يف اختاذ مجيتع التتدا   الالزمتة لدتدفاع 
 و(102)م  الوفس يف حالة   ةضهما هلجوم أيف لدتهديد هبجوم

 
بعثرررة الررردعم الدوليرررة بقيرررادة أفريقيرررة يف مجهوريرررة أفريقيرررا  

 يب الوسطى وعملية االحتاد األورو 
فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، يفمبوجتتتب  
، 2014كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية   28املتتتتتتتؤر   (2014) 2134العتتتتتتتةار 

رحتتتتتتب اجملدتتتتتتس اب لتتتتتتتلام العتتتتتتوي لالحتتتتتتتاا األيفريف ، يف  ستتتتتتيما نتتتتتتةاره 
التتدمم الديفليتتة  عيتتااة أفةيعيتتة يف مجهوريتتة اإلستتهام ماليتتا يف نرتتة   ثتتة 

أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ىو يفأذل لالحتتتتتتاا األيفريف   ورتتتتتة ممديتتتتتة يف مجهوريتتتتتتة 
أفةيعيتتا الوستت ى، يفل مديتتة ا حتتتاا األيفريف  أل  تدتت  كافتتة اإلجتتةاءات 

. يفقدتتب اجملدتتس مىل (103)الالزمتتة يف حتتديفا نتتدراهتا يفموتتاقق انترتتارذا
مت   وفيت  يف يتة ال مديتة، يفأذتاب ابلتديفل ا حتاا األيفريف   عدمي  عةية 

األمعتتتتاء أل  تدتتتتت  التتتتتدا   املواستتتتت ة لتتتتدمم ممتتتتتل ا حتتتتتتاا األيفريف ، 
ستتتيما متتت  قةيتتتق  يستتت  نعتتتل مجيتتتع متتتا يوجتتتت مىل ممديتتتة ا حتتتتاا  يف 

األيفريف  متت  أفتتةاا يفم تتدات يفمتتؤل يفلتتوازم يفغتت  ذلتتك متت  الستتدع، مىل 
               .(104)مجهورية أفةيعيا الوس ى، ايفل مائق أيف أتخ 

 نيستتتتتتتتتال/ 10املتتتتتتتتؤر   (2014) 2149يفمبوجتتتتتتتتب العتتتتتتتتةار  
، نةر اجملدس منراء   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت داة 2014 أ ةيل

األ  تتاا لتحعيتتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، يفمجتتةاء نعتتل 
 أيدتول/ 15متم املتحتدة يف السد ة م    ثة الدمم الديفلية مىل   ثة األ

. يفقدتتتتتب اجملدتتتتتتس مىل األمتتتتتني ال تتتتتام أل يعتتتتتتوم، (105)2014ستتتتت تمرب 
__________ 

 . 3، الفعةة (2015) 2247و يف 10، الفعةة (2014) 2183العةارال  (101)
 . 6، الفعةة (2015) 2247و يف 15، الفعةة (2014) 2183العةارال  (102)
التاستتتتتتتتتت ة مرتتتتتتتتتتةة متتتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتتة ، الفعتتتتتتتتتتةة (2014) 2134العتتتتتتتتتتةار  (103)

 . 44يف  43 يفالفعةاتل
 .  46يف  45املةجع نفست، الفعةاتل  (104)
 . 21يف  18، الفعةاتل (2014) 2149العةار  (105)

 توستتيق يفثيتتق متتتع ا حتتتاا األفةيعتتتي،  ورتتة فةيتتق انتعتتتايل إلنرتتاء   ثتتتة 
األمم املتحدة يفالتحع  لوعل السد ة  سالسة م    ثة الدمم الديفلية 

ة مرترتكة متع مىل   ثة حتعيق ا ستتعةار، يفأل يعتوم، معتب مجتةاء مهمت
آب/أغستت س  15ا حتتاا األفةيعتي، إبقتتالع اجملدتس يف أجتتل أنصتاه 

مدتتتى آختتتة املستتتتتجدات املت دعتتتة مبستتتتتوى التحعتتت ات لوعتتتتل  2014
الستتتد ةو يفنتتتةر اجملدتتتس كتتت لك أل ُ ستتتتث    ثتتتة التتتدمم الديفليتتتة يف  ثتتتة 
حتعيتق ا ستتعةار يفممديتة ا حتتاا األيفريف  يف مجهوريتة أفةيعيتا الوستت ى 

ظة مدى  وريد األسدحة املفةيفت مدى مجهورية أفةيعيا الوس ى م  احل
 . (106)ألغةات  وفي  الو ايت املووقة هبا

لتدمم الديفليتة  عيتااة يفأث  اجملدس يف  يال رائسي مدى   ثة ا 
أفةيعية يفممدية ا حتاا األيفريف  ملا نامتا  تت مت  ممتل إلرستاء األستاس 
لت ليل األم   وقئة  يفامما  لورة   ثة األمم املتحتدة املتكامدتة املت تداة 
األ  تتتتاا لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ىو يفيف ضتتتتوء 

يفا نتعاميتتتة يفالتهديتتتدات السدستتتدة املستتتتمةة متتت  األممتتتال ا ستتتتفلازية 
املتصتتتتدة أبممتتتتال ال وتتتتف التتتتيت  ة ك هتتتتا اجلمامتتتتات املستتتتدحة، شتتتتجع 
اجملدس   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار 
يف مجهوريتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا الوستتتتتتتت ى يفممديتتتتتتتتة ا حتتتتتتتتتاا األيفريف  مدتتتتتتتتى أل 

مايتتتتتة  ستتتتتتددما، كتتتتتل يف حتتتتتديفا يف يتتتتتتت، مجيتتتتتع الوستتتتتائل الالزمتتتتتة حل
 . (107)املدنيني  ف الية يف ست ااة األم  الدائم

يف  د ما يعارب السوة، انتهتت يف يتة ممديتة ا حتتاا األيفريف   
، أشتتتتتتاا 2015نيستتتتتتال/أ ةيل  28، يفيف 2015آذار/متتتتتتارس  15يف 

الستتتتتد ة متتتتت    ثتتتتتة التتتتتدمم  وعتتتتتل  (2015) 2217اجملدتتتتتس يف نتتتتتةاره 
الديفليتتتتة  عيتتتتااة أفةيعيتتتتة يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى مىل   ثتتتتة األمتتتتم 
املتحدة املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية أفةيعيا 

، يفحتتث ال دتتدال التتيت ستتاات 2014أيدول/ستت تمرب  15الوستت ى يف 
قة مدتتتى الت جيتتتل يف   ثتتتة التتتدمم الديفليتتتة الستتتا عة  عتتتوات يفأفتتتةاا شتتتة 

 رةاء يفنرة ما   عى م  امل دات اإلضافية املمدوكة لدوحدات، امتثا  
 . (108)مل اي  األمم املتحدة

 
 يف مايل بقيادة أفريقية  بعثة الدعم الدولية 
 نيستتتال/ 25فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف متتتايل، أنرتتتا اجملدتتتس يف  

،   ثتتة األمتتم املتحتتدة (2013) 2100 ، مبوجتتب نتتةاره2013أ ةيتتل 
__________ 

 .  37يف  27يف  26املةجع نفست، الفعةات  (106)
(107) S/PRST/2014/28 .الفعةاتل التاس ة يفال اشةة ، 
 . 25يف  20، الفعةاتل (2015) 2217العةار  (108)

https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2183%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2247%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2183%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2247%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
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املتكامدتتتتة املت تتتتداة األ  تتتتاا لتحعيتتتتتق ا ستتتتتعةار يف متتتتايل، يفنتتتتةر نعتتتتتل 
الصالحيات م    ثة الدمم الديفلية  عيااة أفةيعية مىل ال  ثة املتكامدتة 

، (2014) 2164. يفمبوجتتتتتتب العتتتتتتةار (109)2013 وز/يوليتتتتتتت  1يف 
األمتتتتتني ال تتتتتام الت جيتتتتتل  صتتتتتةف املتتتتتدفومات متتتتت   قدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل

 2085صتتتتتوديفق األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة ا ستتتتتتتئمام املورتتتتتتا ممتتتتتتال ابلعتتتتتتةار 
اممتتتتتتتتا ل  ثتتتتتتتتة التتتتتتتتدمم الديفليتتتتتتتتة يف متتتتتتتتايل  عيتتتتتتتتااة أفةيعيتتتتتتتتة  (2012)
اجلديتتتدة لتوزيتتتع  أذتتتدافا  متتتدة متتت   يوهتتتا  يستتت   وفيتتت  اخل تتتة اعتتتق مبتتتا
 .(110)ال  ثة نوة
 

 بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال 
ختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، رحتتتتتتب اجملدتتتتتتس ابل النتتتتتتة  

 املستامدة مىل الصتومال يف  ثتتة اإلةا يتة  تني   ثتتة األمتم املتحتدة لتعتتدمي
ا حتتتاا األفةيعتتي يف الصتتومال، يفشتتدا مدتتى األايتتة األساستتية لدت تتايفل 
الوثيتتتتتتق  تتتتتتني ال  ثتتتتتتتني يففعتتتتتتا لدو يتتتتتتة ذات الصتتتتتتدة التتتتتتتُمسودة مىل كتتتتتتل 

 (2014) 2158. يفأكتتتد اجملدتتتس متتت  جديتتتد، يف نةاريتتتت (111)موهمتتتا
، احلظتتتة املفتتتةيفت مدتتتى استتتت اا يف صتتتدية الفحتتتم (2015) 2244 يف

الصتتتتتتتومايل، يفكتتتتتتتةر أتكيتتتتتتتد قد تتتتتتتت أل  عتتتتتتتوم   ثتتتتتتتة ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي 
. (112)الصتتتومال  تتتدمم يفمستتتامدة الستتتد ات الصتتتومالية يف  وفيتتت ه يف

عتتتدمي املستتتامدة يف  ثتتتة ا حتتتتاا األفةيعتتتي يفاهليئتتتة يفشتتتجع اجملدتتتس   ثتتتة  
احلكومية الديفلية امل وية ابلتومية مدتى أل  واصتل يفضتع يف وفيت  أنرت ة 
مرتتترتكة، مبتتتا يوستتتجم متتتع يف يتتتة كتتتل موهتتتا، لتتتدمم  وتتتاء الستتتالم يف وتتتاء 

 . (113)الديفلة يف الصومال
 2232يف  (2014) 2182يفأذل اجملدتتتتس، مبوجتتتتب نةاريتتتتت  

، لدتتديفل األمعتتاء يف ا حتتتاا األفةيعتتي مبواصتتدة نرتتة ال  ثتتة (2015)
 تتت مىل ا حتتتاا األفةيعتتي أل ،  رتتيا متتع قد2016أاير/متتايو  30حتز 

يفيف  ،فتتتةاا 22 126يتتتتالف نتتتوام العتتتوات الوظاميتتتة متتت  متتتدا أنصتتتاه 
مقار اسرتا يجية شامدة  نسحاب ال  ثة، مدى أل يُوظة   د ذلك يف 
خفتتض نتتوام نتتوة ال  ثتتةو يفنتتتةر أل  ذل ل  ثتتة ا حتتتاا األفةيعتتي ابختتتاذ 

ثتتال التتتام لاللتلامتتات مجيتتع التتتدا   العتتةيفرية ألااء مهامهتتا، متتع ا مت
املرت  ة مدى الديفل األمعاء مبوجب العانول الديفيل اإلنستام يفالعتانول 

__________ 

 . 7، الفعةة (2013) 2100العةار  (109)
 . 24، الفعةة (2014) 2164العةار  (110)
 ، الفعةة الثاموة م  الدي اجة. (2014) 2158العةار  (111)
 .  18، الفعةة (2015) 2244و يف 11 ، الفعةة(2014) 2182العةارال  (112)
 . 4، الفعةة (2014) 2158العةار  (113)

الديفيل حلعوق اإلنسال، يفا حترتام الكامتل لستيااة الصتومال يفستالمتت 
و يفقدب اجملدس مىل اجلي  (114)اإلنديمية يفاستعاللت السياسي يفيفحد ت

صتتتتتتومال أل يوثعتتتتتتا التتتتتتوقي الصتتتتتتومايل يف  ثتتتتتتة ا حتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي يف ال
يفيستتتجال  دنتتتة مجيتتتع امل تتتدات ال ستتتكةية التتتيت ستتتي ةا مديهتتتا يف مقتتتار 
ممديتتتتات ذجوميتتتتة أيف أثوتتتتاء  وفيتتتت  يف يتيهمتتتتاو يفمتتتتوح أيفلويتتتتة نصتتتتوى 
لتامني قةق اإلمداا الةئيسية ابمت ار ذلك أمةا أساسيا لتحسني احلالة 

 . (115)اإلنسانية يف أشد املواقق  عةرا
، امو تتت جهتتاتن 2015يف  2014يفكتتةر اجملدتتس، يف متتامي  
جديتتتتتتدة مىل  عتتتتتتدمي التتتتتتدمم لد  ثتتتتتتة متتتتتت  قةيتتتتتتق  تتتتتتوف   ويتتتتتتل مافتتتتتتة 
، مىل جانتتتتتب  تتتتتوف  قتتتتتائةات ذديكتتتتتو رت ل وصتتتتتة ال تتتتت ال (116)مضتتتتتايف

. يفأكتتد اجملدتس مدتى احلاجتتة املدحتة مىل  توف  امل تتدات (117)املتاذيفل  تت
، يفجتتدا نتتداءه مىل ا حتتتاا األفةيعتتي متت  أجتتل (118)املمدوكتتة لدوحتتدات

ة اخل تت ة لتتدى ال دتتدال املستتااة  عتتوات يف م اجلتتة الثغتتةات الدوجستتتي
 .(119)  ثة ا حتاا األفةيعي يف الصومال

يفشدا اجملدس مدى ضةيفرة مواصتدة  عتدمي امل دومتات املواست ة  
يفالتتتدريب التتالزم لعتتوات   ثتتة ا حتتتاا األفةيعتتي ن تتل الورتتة فيمتتا يت دتتق 

وتتف مب تتاائ حعتتوق اإلنستتال، مبتتا يف ذلتتك املستتايفاة  تتني اجلوستتني يفال 
اجلوسي، يفمقالمها مدى آليات املساءلة العائمةو يفشجع   ثة ا حتتاا 
األفةيعي يف الصومال مدى   ليل اإليات الكفيدة مبوع حا ت ال وف 
اجلوستتي يفا ستتتغالل يفا نتهتتاك اجلوستتيني يفالتصتتدي هلتتاو يفأاال مجيتتتع 
ا نتهاكتتتتات يفالتجتتتتايفزات التتتتيت  ة ك هتتتتا مجيتتتتع األقتتتتةاف يف الصتتتتومال 

 . (120)قفال، يفيدمو مىل يفنفها الفوريضتتد األ
، مبوجتتتتتتب العتتتتتتتةار 2015 وز/يوليتتتتتتتت  28يفأنتتتتتتة اجملدتتتتتتس يف  
، أبل الظةيفف السائدة يف الصومال ليست مواس ة (2015) 2232

، 2016لورة   ثة حلفظ السالم ات  ة لامم املتحدة حز هناية متام 
مدتتتى أنتتتةب  عتتتديةو يفأكتتتد أل ا ستتترتا يجية األمويتتتة لاشتتتهة الثمانيتتتة 
مرتتتةة املع دتتتة يو غتتتي أل هتتتتدف مىل هتيئتتتة  يئتتتة  كتتت  متتت  ا ضتتت الع 

__________ 

 . 3، الفعةة (2015) 2232و يف 23، الفعةة (2014) 2182العةارال  (114)
 . 29يف  6، الفعةاتل (2014) 2182العةار  (115)
 .  16، الفعةة (2015) 2232و يف 37، الفعةة (2014) 2182العةارال  (116)
 .  14، الفعةة (2015) 2232و يف 30، الفعةة (2014) 2182العةارال  (117)
 .14، الفعةة (2015) 2232العةار  (118)
 .11، الفعةة (2015) 2245العةار  (119)
 . 35مىل  33، الفعةات (2014) 2182العةار  (120)
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الم يفاملصتتتتتتتاحلة يف الصتتتتتتتومال ابل مديتتتتتتتات السياستتتتتتتية يفممديتتتتتتتات الستتتتتتت
يفاحلفتتتا  مدتتتى  دتتتك ال يئتتتةو يفيفافتتتق مدتتتى ذتتتدف امتتتم مجتتتةاءات  تتتوف  
األمتتتتتت  لدرتتتتتت ب الصتتتتتتومايل،  وستتتتتتائل موهتتتتتتا العيتتتتتتام  تتتتتتدرةيا  تستتتتتتديم 
املستتتتتؤيفليات األمويتتتتتة متتتتت    ثتتتتتة ا حتتتتتتاا األفةيعتتتتتي مىل اجلتتتتتي  التتتتتوقي 

ةار . يفيف العتتتت(121)الصتتتتومايل، يففيمتتتتا   تتتتد مىل نتتتتوة الرتتتتةقة الصتتتتومالية
نفستتت، قدتتب اجملدتتس مىل ا حتتتاا األفةيعتتي أل يعتت دع   مديتتة موظمتتة 
يفحمتتتتداة األذتتتتداف إلمتتتتااة ذيكدتتتتة ال  ثتتتتة هبتتتتدف التمكتتتتني متتتت  زاياة  
كفاءهتتتتتا، يفقدتتتتب أيعتتتتا مىل ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي   تتتتوية مفهتتتتوم جديتتتتد 
ل مديتتات   ثتتة ا حتتتاا األفةيعتتي، ابلت تتايفل الوثيتتق متتع األمتتم املتحتتدة، 

و يفا فتتق متتع األمتتني ال تتام يف 2015  األيفل/أكتتتو ة  رتتةي 30حبدتتول 
يفجوب أل  عوم آلية خت يط مررتكة  ني   ثة ا حتاا األفةيعتي يفاألمتم 
املتحدة يفالصومال  تعيتيم يف يست   وفيت  ا سترتا يجية األمويتة، يفكت لك 

 . (122) وفي  أيفلوايت حتعيق ا ستعةار، يفكفالة التوسيق الدنيق
 اشة الت ايفَل ال ي يتم مدى ص يد يفشجع اجملدس مدى أل   

اإلاارات اإلنديمية أفةنٌة مررتكة  ني   ثة ا حتاا األفةيعي يف  ثة األمم 
املتحتتتدةو يفا فتتتق مدتتتتى أل نرتتتَة نتتتدرات التد تتتتيط املدنيتتتة يف مواصتتتتم 
اإلاارات اإلنديميتتة يو غتتي أل يُ تتترب أيفلويتتة  ألغتتةات حتستتني التد تتيط 

ملتتتدمو يفقدتتتب مىل   ثتتتة ا حتتتتاا املرتتترتك  تتتني ال وصتتتةي  ال ستتتكةي يفا
األفةيعتتتتتي يفمىل نتتتتتتوات األمتتتتت  التتتتتتوقي الصتتتتتومالية أل  تدتتتتتت ا التتتتتتتدا   
املواستت ة حلمايتتة أفتتةاا   ثتتة األمتتم املتحتتدة يفمةافعهتتا يفمورتتمهتا يفم تتداهتا 

 . (123)يفمهمتها يفلعمال أم  أفةااذا يفحةية  وعدهم
 
املناقشررررة املتعلقررررة بعمليررررات حفررررظ السررررالم الرررريت  - ابء

 تقودها تنظيمات إقليمية
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، ركتتتتتلت متتتتتدايف ت اجملدتتتتتس  

املت دعتتة   مديتتات حفتتظ الستتالم التتيت  عواذتتا  وظيمتتات منديميتتة مدتتى 
أثةذتتتا يف امتتتم م تتتدأ املستتتؤيفلية الوقويتتتة يف  ميتتتق الت تتتايفل يفالتوستتتيق متتتع 
األمتتتتم املتحتتتتدة، مثدمتتتتا ذتتتتو م تتتتني يف اراستتتتات احلالتتتتة أا ه، املت دعتتتتة 

(و يفاحلالة فتي مجهورية أفةيعيتا الوست ى 5ابحلالة يف أفغانستال )احلالة 
 (. 7(و يفمو عة يفسط أفةيعيا )احلالة 6)احلالة 

 
__________ 

 .5الفعةة  م ‘ 3’يفالفعةة الفةمية  5يف  1، الفعةاتل (2015) 2232العةار  (121)
 .9يف  6املةجع نفست، الفعةاتل  (122)
 . 24املةجع نفست، الفعةة  (123)

  5 احلالة 
 احلالة يف أفغانستان 
 كتانول األيفل/  18لدمجدتس امل عتواة يف  7347يف اجلدسة  
، أشتار “احلالة يف أفغانستتال”يف مقار ال ود امل وول  2014ايسمرب 

مدة متكدمني مىل العوة الديفلية لدمسامدة األموية اليت انتهت مهمتها 
. يفنتال ممثتل أسترتاليا مل ال مديتة 2014كانول األيفل/ايسمرب   31يف 

، حيومتا 2014ا نتعالية األموية يف أفغانستتال ستتوتهي يف هنايتة متام 
 وهي العوة الديفلية لدمسامدة األموية مهامها، يفأضاف أنت مدى مدى 
الستتتووات التتتثال  مرتتتةة األختتتت ة، ك حتتتت العتتتوة الديفليتتتة لدمستتتتامدة 

حتتتد ك تتت  التهديتتتد التتت ي  األمويتتتة يفنتتتوات األمتتت  الوقويتتتة األفغانيتتتة مىل
. يفأشاا ممثل شيدي ابللاياة (124)يركدت  وظيم العامدة يفاملوتس ول مليت

يف العتتتدرات يفالكفتتتاءات لعتتتوات التتتدفاع يفاألمتتت  الوقويتتتة األفغانيتتتة يف 
، 2014مقتتتتار التحعتتتت   نتهتتتتاء يف يتتتتة العتتتتوة الديفليتتتتة يف هنايتتتتة متتتتام 

يتتتة مدتتتى فتتتو يفأمتتتةب متتت  أمتتتل  دتتتده يف أل  تتتتمك  الستتتد ات األفغان
. يفأشارت ممثدتة التو ايت (125)ف ال م   ويل املسؤيفلية م  أم   ددذا

 دتتدا ممدتتوا  50املتحتتدة مىل نتتوات يفمتتوظفني يفمتتدنيني متت  أكثتتة متت  
 مامتتتتتتتا، مىل جانتتتتتتتب شتتتتتتتةكاء  دتتتتتتتدذا األفغتتتتتتتال متتتتتتت  أجتتتتتتتل 13قيدتتتتتتتة 

استئصتتتال شتتتافة اإلرذتتتاب، يفحمايفلتتتة  وتتتاء أفغانستتتتال أكثتتتة استتتتعةارا ”
يفنالتتت مل أفغانستتتال    تتلال  واجتتت هتديتتدات خ تت ة . “يفأكثتتة أموتتا

لامتت ، يفأل موظمتتة حدتتف لتتال األقدستتي يفشتتةكاءذا سيستتتمةيفل يف 
 دريب نوات األم  األفغانية يفمسامدهتا يف عدمي املرورة هلا م  خالل 

. يفأمتتةب ممثتتل أملانيتتا، يف م تتةت ممةا تتت متت  (126)  ثتتة التتدمم الوقيتتد
رذا يتتتة يف كا تتتل، متتت  امتعتتتاا مفتتتااه أل العدتتتق مزاء ازاايا األممتتتال اإل

نتتتتوات األمتتتت  األفغانيتتتتة مدتتتتى نتتتتدر ذتتتت ه املهمتتتتة: فعتتتتد كانتتتتت ختتتتالل 
يفاستتتت امت ضتتت ط األمتتت   “يف الصتتتفوف األماميتتتة”األشتتتهة املاضتتتية 

. يفنتتتتتال ممثتتتتتل اليتتتتتاابل مل (127) وجتتتتتاح يف جتتتتتوليت انتدتتتتتاابت رائستتتتتية
مبجتتتتال  أفغانستتتتتال  تتتتة مبةحدتتتتة حامستتتتة األايتتتتة يفأضتتتتاف، فيمتتتتا يت دتتتتق

األم ، أبل اخلفض التتدرةي يف نتوام العتوة الديفليتة لدمستامدة األمويتة 
مو  فتتتا فاصتتتال يف قةيتتتق أفغانستتتتال فتتتو حتعيتتتق ا متمتتتاا ”ستتتيكول 

 .“(128)مدى ال ات
__________ 

(124) S/PV.7347 12يف  11، الصفحتال .  
 .24املةجع نفست، الصفحة  (125)
 . 29يف  28املةجع نفست، الصفحتال  (126)
 . 42املةجع نفست، الصفحة  (127)
 . 38املةجع نفست، الصفحة  (128)

https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7347
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يفيف سياق موفصل، أكد ممثل ا حتاا الةيفسي مدى أل  عةية  
 رال  “أي شيء مدموس”موظمة حدف لال األقدسي   يتعم  

ما نامت  ت العوة الديفلية لدمسامدة األموية يف الوانع ملسامدة ض اط 
 . (129)منفاذ العانول األفغال يف جمال مكافحة املددرات

آذار/متتتارس  16لدمجدتتتس امل عتتتواة يف  7403يفيف اجلدستتتة  
  تتتد رحيتتتل  ، مدتتتق متتتدة متكدمتتتني مدتتتى احلالتتتة يف أفغانستتتتال2015

العوة الديفلية لدمسامدة األموية. يفنال ممثل نيوزيدودا مل أفغانستال  ة 
 ونتتتتت حاستتتتم، مذ  ستتتت ى حكومتتتتة الوحتتتتدة الوقويتتتتة لرتستتتتيك نفستتتتها 

 وانع ما   د العوة الديفليتة ”يفلتكييف ال دد مدى ما ميك  أل يوصف 
، يفأشتتتتتار مىل أنتتتتتت يف األجتتتتتل العصتتتتت ، ستتتتتيت ني “لدمستتتتتامدة األمويتتتتتة

مدة مدتتتتى ختفيتتتتف اإاثر ا نتصتتتتااية احلتتتتااة  نستتتتحاب العتتتتوة املستتتتا
. يفرحتتتتب ممثتتتل  رتتتاا ابنتهتتتاء ممديتتتتة (130)الديفليتتتة لدمستتتامدة األمويتتتة

ا نتعتتال، التتيت مكوتتت العتتوات األفغانيتتة متت  حتمتتل املستتؤيفلية الكامدتتة 
متت  األمتت  التتوقي، مىل جانتتب الستتماح   تتدء   ثتتة جديتتدة غتت  نتاليتتة 

  تتتتتة ملوظمتتتتتة حدتتتتتف لتتتتتال األقدستتتتتي. يفامتتتتتا م ويتتتتتة  تعتتتتتدمي التتتتتدمم ات
احلكومتة األفغانيتة يفشتتةكاءذا مىل زاياة يعظتتهم كتي يتستت  هلتم  فتتااي 
نرتتتتوء يفضتتتتع شتتتت يت مبتتتتا حتتتتد  يف ال تتتتةاق   تتتتد رحيتتتتل العتتتتوة الديفليتتتتة، 

سيما ابلوظة مىل يف ء   ض اجلمامات لتوظيم الديفلة اإلسالمية يف   
 . (131)يف أراضي أفغانستال ال ةاق يفالرام، يفيفجوا املعا دني األجانب

 6احلالة  
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
 كتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتام/  28امل عتتتتتتتتتتواة يتتتتتتتتتتوم  7103يف اجلدستتتتتتتتتتة  

خبصتتتتتوص احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، اختتتتتت   2014 يوتتتتتاية
، التتت ي يفافتتتق فيتتتت مدتتتى نرتتتة ممديتتتة (2014) 2134اجملدتتتس العتتتةار 

ات  تتتة لالحتتتتاا األيفريف  اممتتتا ل  ثتتتة التتتدمم الديفليتتتة  عيتتتااة أفةيعيتتتة يف 
مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى. يفمعتتتب اختتتتاذ العتتتةار، أمتتتةب ممثتتتل ا حتتتتاا 

ا حتتتتاا األيفريف  يف استتتتعةار  الةيفستتتي متتت  األمتتتل يف أل  ستتتهم ممديتتتة
احلتتتالتني السياستتتية يفا جتماميتتتة يفمحايتتتة املتتتدنيني يف ال دتتتد. يفذكتتتة أنتتتت 
نظةا لدديفر ال تارز الت ي  عت دع  تت   ثتة التدمم الديفليتة  عيتااة أفةيعيتة 

متتتتتتتتت  املواستتتتتتتتتب ”يف مجهوريتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتت ى، كتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتيكول 
ا حتاا األفةيعي ن ل لالحتاا األيفريف  م ةام ا فاق رمسي مع  “يفاملو عي

__________ 

 . 27املةجع نفست، الصفحة  (129)
(130) S/PV.7403 15يف  14، الصفحتال . 
 . 22املةجع نفست، الصفحة  (131)

كل  ، ألنت يت ني أل  توفة جملدس األم (2014) 2134اختاذ العةار 
امل دومتتتات ذات الصتتتدة املت دعتتتة مب تتتاي  الت تتتايفل يف املستتتتع ل. يفشتتتدا 

رتت ة مدتتى أل حتتل ذتت ه املستتائل ستتيكول لتتت أثتتة ك تت  مدتتى ف اليتتة أن
. يفأكتتتتد ممثتتتتل ا حتتتتتاا (132)ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي يف   يتتتتع احلالتتتتة يف ال دتتتتد

األيفريف  مدتتتتى أل اهلتتتتدف الوهتتتتائي ل مديتتتتة ا حتتتتتاا األيفريف  يتمثتتتتل يف 
اإلستتتهام، مىل جانتتتب   ثتتتة التتتدمم الديفليتتتة  عيتتتااة أفةيعيتتتة يف مجهوريتتتة 

الفئات  أفةيعيا الوس ى، يف اجلهوا اإلنديمية يفالديفلية الةامية مىل محاية
األكثتة ضتت فا، يف يستت   وعتتل أصتتحاب املصتتدحة متت  املتتدنيني، معتتيفا 
أل ذلتتتتتك ستتتتتيهي  الظتتتتتةيفف املوا يتتتتتة لتعتتتتتدمي املستتتتتامدة اإلنستتتتتانية مىل 
احملتاجني. يفسدط العوء مدى احلاجة مىل الت ايفل الوثيتق متع الرتةكاء، 
يفخاصتتتتة متتتتتع ستتتتد ات مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتت ى يفا حتتتتتتاا األفةيعتتتتتي 

نتصتتتتااية لتتتتديفل يفستتتتط أفةيعيتتتتا يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يففةنستتتتا، يفاجلمامتتتتة ا 
يفذلتتك لعتتمال حتتتديف    تتايفل يف كامتتل جيتتتدي   تتني اجلهتتوا امل  يفلتتتة 

               .(133) ست ااة ا ستعةار يف ال دد
 

 7احلالة  
 منطقة وسط أفريقيا 
 2014أاير/متتايو  12 لدمجدتتس امل عتتواة يف 7171يف اجلدستتة  

فيمتا يتصتتل مبو عتتة يفستتط أفةيعيتتا، شتتجع ممثتتل شتتيدي مدتتى التوستتيق  تتني 
  ثتتتة التتتدمم الديفليتتتة  عيتتتااة أفةيعيتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يففةنتتتة 
ال متتتتل اإلنديميتتتتة التا  تتتتة لالحتتتتتاا األفةيعتتتتي حتتتتز يتتتتتم نعتتتتل مهتتتتام ال  ثتتتتة 

املتكامدتتة املت تتداة األ  تتاا الديفليتتة  عيتتااة أفةيعيتتة مىل   ثتتة األمتتم املتحتتدة 
أيدول/ستتت تمرب  15لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يف 

. يفامتتتتتتت ممثدتتتتتتة التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة   ثتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة (134)2014
املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى 

الديفليتة  عيتااة أفةيعيتة يف مجهوريتة مىل التوسيق م  كثب مع   ثة التدمم 
أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، يفالعتتتتتوات الفةنستتتتتية يفنتتتتتوات ا حتتتتتتاا األيفريف ، يففةنتتتتتة 
ال متل اإلنديميتتة التا  تتة لالحتتاا األفةيعتتي، يفحثتتت التديفل األمعتتاء مدتتى 
امتتم ال  ثتتة يفا حتتتاا األفةيعتتي يف جهواذتتا الةاميتتة مىل محايتتة املتتدنيني مىل 

. يفابملثتتل، أكتتد ممثتتل لكستتمربغ أل (135)ريف جانتتب فةنستتا يفا حتتتاا األيف 
التوسيق  ني األمم املتحدة يفا حتاا األفةيعي يفالديفل املتعتةرة مت  جتي  

__________ 

(132) S/PV.7103 2، الصفحة . 
 . 3ة املةجع نفست، الصفح (133)
(134) S/PV.7171 9، الصفحة . 
 . 13املةجع نفست، الصفحة  (135)

https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7403
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PV.7103
https://undocs.org/ar/S/PV.7171
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التتةب لدمعايفمتتة أمتتة أساستتي، كمتتا كتتال األمتتة ابلوستت ة لت تتاال امل تتارف 
يفالت تتايفل  تتني   ثتتة موظمتتة األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتة 

يفال مدية املدتد ة لالحتتاا األفةيعتي يفاألمتم املتحتدة الكونغو الدميعةاقية، 

يف اارفتتتتور، يف  ثتتتتتة األمتتتتم املتحتتتتتدة يف جوتتتتتوب الستتتتواال، يف  ثتتتتتة التتتتتدمم 
               .(136)الديفلية  عيااة أفةيعية يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

__________ 

  .املةجع نفست (136)
  

 إذن جملس األمن للتنظيمات اإلقليمية ابختاذ إجراءات إنفاذ - رابعا
 مالحظة 
يتوتتتايفل العستتتم الةا تتتع املمارستتتة التتتيت يت  هتتتا جمدتتتس األمتتت  يف  

استتددام التوظيمتات اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتة  ختتتاذ مجتةاءات منفتتاذ 
متت   53حتتتت مةان تتتت يفمشتتةافت، مدتتى الوحتتو املوصتتوص مديتتت يف املتتااة 

امليثتتتاق، يفالتتتيت   يتوايفهلتتتا العستتتم الثالتتتث أمتتتاله. يفيرتتتمل ذتتت ا العستتتم  
وظيمتتتات اإلنديميتتتة يف  وفيتتت  التتتتدا   التتتيت امتمتتتدذا كتتت لك   تتتايفل الت

اجملدتس مبوجتب الفصتتل الستا ع، خبتالف استتتددام العتوة. يف تةا مستتالة 
استتتتتددام العتتتتوة يف ممديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم التتتتيت  عواذتتتتا  وظيمتتتتات 
منديمية خالل الفرتة نيد ا ست ةات ابلتفصيل يف العسم الثالث. يفند 

 اتتا: )أ( العتتةارات املت دعتتة ابإلذل نُظ تتم ذتت ا العستتم يف نستتمني فتتةميني
لتوظيمتات منديميتة ابختتاذ مجتةاءات منفتاذو يف )ب( املوانرتات املت دعتتة 
ابإلذل لتوظيمتتتتتات منديميتتتتتة ابختتتتتتاذ مجتتتتتةاءات منفتتتتتاذ يف وفيتتتتت ذا  تتتتتدا   

 أخةى مبوجب الفصل السا ع. 
 
القررارات املتعلقرة ابإلذن لتنظيمرات إقليميرة ابختراذ  - ألف

إجررراءات إنفرراذ وطلبررات التعرراون يف تنفيررذ ترردابري 
 السابعالفصل 

ختتالل الفتترتة املرتتمولة ابلتعةيتتة، مل يرتتة اجملدتتس صتتةاحة مىل  
 م  امليثاق يف أي م  نةارا ت. 53املااة 

،  صةف اجملدس مبوجب الفصل السا ع م  2014يفيف مام  
ميثاق األمم املتحدة، مؤكدا مت  جديتد اممتت لدم تاارات التيت اختت هتا 
األمتم املتحتتدة يفا حتتتاا األفةيعتتي لتيست  مكافحتتة أنرتت ة جتتي  التتةب 

 . (137)يف مجهورية الكونغو الدميعةاقيةلدمعايفمة مدى الص يد اإلنديمي 
يفأذاب اجملدس جمداا، متصةفا أيعا مبوجب الفصل السا ع،  

 ديفلت األمعاء يفابملوظمات اإلنديمية أل  رتارك يف مكافحتة العةصتوة 
ومال،  ورتتة ستتف  حبةيتتة يفالستت و املستتدح يف ال حتتة ن التتة ستتواحل الصتت

يفأسدحة يفقائةات مسكةية، يف توف  العوامتد يفالتدمم الدوجستيت لعتوات 
مكافحة العةصوة، يفاحتجاز الليفارق يفالسف  يفاألسدحة يفما يتصل هبتا 

__________ 

 . 30، الفعةة (2014) 2147العةار  (137)

م  م دات أخةى املستددمة، أيف اليت يوجد أستاس م عتول لالشتت اه 
يف استتتتددامها يف ار كتتتاب أممتتتال نةصتتتوة يفستتت و مستتتدح يف ال حتتتة، 

. يفمتتاليفة مدتتى ذلتتك، جتتدا اجملدتتس متتة ني، لفتترتة (138)التصتتةف فيهتتايف 
شهةا كل مةة، اإلذل املموتوح، مبتا يف ذلتك استتددام مجيتع  12مدهتا 

الوستتائل الالزمتتة، لدتتديفل يفاملوظمتتات اإلنديميتتة املت ايفنتتة متتع الستتد ات 
الصتتتتتتومالية يف مكافحتتتتتتة العةصتتتتتتوة يفالستتتتتت و املستتتتتتدح يف ال حتتتتتتة ن التتتتتتة 

لتتيت نتتدمت الستتد ات الصتتومالية مخ تتارا مستت عا ستتواحل الصتتومال، ا
 . (139) راهنا مىل األمني ال ام

 عتتتتتارية األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  ”يففيمتتتتتا يتصتتتتتل ابل وتتتتتد امل وتتتتتول  
، فتتةت اجملدتتس، متصتتةفا مبوجتتب الفصتتل “الستتواال يفجوتتوب الستتواال

الستتتا ع،  تتتدا   جتتتلاءات حمتتتداة اهلتتتدف ضتتتد األفتتتةاا التتت ي  حتتتتداذم 
 . (141)، ابلت ايفل مع التوظيمات اإلنديمية(140)الدجوة
 
املناقشررة املتعلقررة ابإلذن لتنظيمررات إقليميررة ابخترراذ  - ابء

 إجراءات إنفاذ
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات،  نتتت  أمعتتتاء اجملدتتتس ايفر  

التوظيمات اإلنديمية فيما يت دق إبجةاءات اإلنفاذ يفغ ذا مت  التتدا   
مبوجب الفصتل الستا ع فيمتا يت دتق  تعتارية األمتني ال تام مت  الستواال 

 (. 8يفجووب السواال )انظة احلالة 
 

__________ 

 .  12، الفعةة (2015) 2246و يف 11، الفعةة (2014) 2184العةارال  (138)
 .  14، الفعةة (2015) 2246و يف 13ةة ، الفع(2014) 2184العةارال  (139)
. لالقتتالع مدتتى مليتتد متت  12يف  9، الفعتتةاتل (2015) 2206العتتةار  (140)

لاءات، انظتتة العستتم الثالتتث امل دومتتات متت  العتتةارات املت دعتتة  تتتدا   اجلتت
 م  اجللء السا ع. 

، الفعتتةات التاستت ة يفالثالثتتة مرتتةة يفاخلامستتة (2015) 2206العتتةارات  (141)
، الفعتتةة التاستت ة (2015) 2241و يف 19مرتتةة متت  الدي اجتتة يفالفعتتةة 
، الفعتتتةة الثاموتتتة (2015) 2223و يف 20مرتتتةة متتت  الدي اجتتتة يفالفعتتتةة 
 . 15مرةة م  الدي اجة يفالفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)


 
2015-2014مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

17-03714 352 

 

 8احلالة  
 تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان 
 آذار/ 3امل عتواة يف  7396اختت  جمدتس األمت ، يف جدستتت  
، التتتتتتتت ي فتتتتتتتتةت مبوج تتتتتتتتت (2015) 2206، العتتتتتتتتةار 2015متتتتتتتتارس 

جتتلاءات حمتتتداة األذتتتداف متتت  أجتتتل امتتتم ممديتتتة ال حتتتث متتت  ستتتالم 
شامل يفاائم يف جووب السواال. يف  د اختاذ العةار، أكد ممثل نيج اي 

فيمتتا يستتتمة  تتدذور  “اللممتتاء األفارنتتة   يعفتتول متفتتةجني”مدتتى أل 
ء احلالتتة يف جوتتوب الستتواال، يفأشتتار مىل اجلهتتوا التتيت ي تت هلا رئتتيس يفزرا

. (142)مثيو يتتتا يفرئتتتيس اهليئتتتة احلكوميتتتة الديفليتتتة امل ويتتتة ابلتوميتتتة )ميغتتتاا(
يفم   حية أخةى، أشتار ممثتل ا حتتاا الةيفستي مىل أنتت موتد الوظتة مت  

ا متواع م  اختاذ نةارات ”جديد يف مدف جووب السواال، سيت ني 
،   ستتتتيما أل املفايفضتتتتات جاريتتتتة  تتتتني ال تتتتةفني يف جوتتتتوب “متهتتتتورة

يفستيت ني أل  ةامتي أي  تدا   شتامدة يتدت ذا جمدتس األمت   السواال،
الكيفيتتتَة التتتيت ةتتتةي هبتتتا  وفيتتت  خ تتتة اهلدنتتتة املتفتتتق مديهتتتا متتتع ا حتتتتاا 
األفةيعتتي يف هنايتتة كتتانول الثام/يوتتاية. يفأضتتاف أل نتتةار اجملدتتس  توفيتت  
اجللاءات اخت  مت  ايفل مشتارة يفاضتحة   لت س فيهتا مىل التدمم املعتدم 

__________ 

(142) S/PV.7396 4، الصفحة . 

فامدة الةئيسية يف أفةيعيا، يفاهليئة احلكومية الديفلية امل وية م  اجلهات ال
ابلتوميتتتتتتتتتتة )ميغتتتتتتتتتتتاا( يفا حتتتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتتي، األمتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتت ي يتوتتتتتتتتتتتانض 

املتمثدتتتة يف متتتوح األيفلويتتتة يف ذتتت ه املستتتائل لافارنتتتة  “املمارستتتة”متتتع 
أنفستتتتتهم. يفاختتتتتتتم نتتتتتائال منتتتتتت، ابلوظتتتتتة مىل متتتتتدم يفجتتتتتوا امتتتتتم موحتتتتتد 

م  ن ل ال ددال األفةيعية، فعد يكول  لدجلاءات ضد جووب السواال
م  الص ب مدى اجملدس  وفي  نظام جلاءات، األمة ال ي رمبا يكتول 

 . (143)لت أثة سد  مدى مصدانية اجملدس
  رتتةي  األيفل/ 9لدمجدتتس امل عتتواة يف  7532يفيف اجلدستتة  
، أكتتد ممثتتل أنغتتو  أل مستتالة اجلتتلاءات    تتلال ابلغتتة 2015أكتتتو ة 

، “حبتت ر شتتديد”احلساستتية، يفأبنتتت ستتيكول مدتتى اجملدتتس أل ي اجلهتتا 
 فتتتتتاااي خلدتتتتتق مرتتتتتاكل  تتتتتد  متتتتت  حدهتتتتتا. يفنتتتتتال مل اإلجتتتتتةاءات التتتتتيت 
يتدتت ذا اجملدتتس يو غتتي أل  تتدمم املوانرتتات التتيت ةةيهتتا جمدتتس الستتدم 

وصفت الرةيك الةئيسي جملدس األمت  يفاألم  التا ع لالحتاا األفةيعي،  
يف املستتتتائل املتصتتتتدة ابلستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني يفا ستتتتتعةار يف العتتتتارة 

(144)األفةيعية
 . 

__________ 

 . 5املةجع نفست، الصفحة  (143)
(144) S/PV.7532 7، الصفحة .   

 تقدمي التنظيمات اإلقليمية التقارير عما تضطلع - خامسا
 يف جمال صون السالم واألمن الدوليني به من أنشطة

 مالحظة 
ي حتتتث العستتتم اخلتتتامس مستتتالة  عتتتدمي التوظيمتتتات اإلنديميتتتة  

التعتتتارية ممتتتا  عتتت دع  تتتت متتت  أنرتتت ة يف جمتتتال صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  
م  امليثتاق، يفنتد نُظ تم ال حتث يف نستمني  54الديفليني يف مقار املااة 

ا: )أ( العةارات املت دعة  تعدمي التوظيمات اإلنديمية التعاريةو فةميني ا
 يف )ب( املوانرات اليت  وايفلت  عدمي التوظيمات اإلنديمية التعارية.

 
القررررررارات املتعلقرررررة بتقررررردمي التنظيمرررررات اإلقليميرررررة  - ألف

 التقارير
تتتة اجملدتتتس مشتتتارة صتتتةاة يف   يف الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، مل يرِّ

متتتتتتت  امليثتتتتتتتاق. غتتتتتتت  أل اجملدتتتتتتتس أكتتتتتتتد يف نتتتتتتتةاره  54نةارا تتتتتتت مىل املتتتتتتتااة 
مدتتتتى ضتتتتةيفرة أل حتتتتتةص املوظمتتتتات اإلنديميتتتتة يفايفل  (2014) 2167

اإلنديميتتة يف مجيتتع األيفنتتات مدتتى أل يكتتول جمدتتس األمتت  مدتتى مدتتم اتم 
مبتتا  عتت دع  تتت متت  أنرتت ة لصتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني أيف متتا  لمتتع 

. يفشتتتتتجع اجملدتتتتتس، يف  يتتتتتال (145)ا ضتتتتت الع  تتتتتت متتتتت  ذتتتتت ه األنرتتتتت ة
ميتتتتتتة املرتتتتتتارِّكة يف ممديتتتتتتات رائستتتتتتي، املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفايفل اإلندي

الستتتتتالم مدتتتتتى أل  واصتتتتتل مقتتتتتالع اجملدتتتتتس مدتتتتتى املستتتتتتجدات يف ذتتتتت ا 
. يفقدب اجملدس، مدى يفجت التحديتد،  عتدمي (146)الرال، مود ا نتعاء

 عارية م  ممديات حفظ السالم اليت  عواذا  وظيمات منديمية يف رال 
ر التدا   اليت مجةاءات اإلنفاذ اليت  تد ذا التوظيمات اإلنديمية يف مقا

 يتد ذا اجملدس مبوجب الفصل السا ع. 
، فيمتا يت دتق (2013) 2120ابلعتةار  يفقدب اجملدتس، ممتال 

ابحلالة يف أفغانستال، مىل نيااة العوة الديفلية لدمسامدة األموية أل  وايف 
اجملدتتس ابنتظتتتام مب دومتتتات متتت   وفيتتت  يف يتهتتا، مبتتتا يف ذلتتتك متتت  ختتتالل 

__________ 

 . 1، الفعةة (2014) 2167العةار  (145)
(146) S/PRST/2015/22 .الفعةة السا  ة ، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7396
https://undocs.org/ar/S/PV.7532
https://undocs.org/ar/S/RES/2167%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2167%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
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ا ستتتتت ةات،  دعتتتتى اجملدتتتتس  عتتتتارية  عتتتتارية فصتتتتدية. يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد 
 .(147)العةار موتظمة م  العوة الديفلية لدمسامدة األموية ممال   لك

يففيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف الصتتومال، قدتتب اجملدتتس مىل األمتتني  
ال تتتتتام يفا حتتتتتتاا األفةيعتتتتتي أل يست ةضتتتتتا  رتتتتتكل مرتتتتترتك أثتتتتتة التتتتتلاياة 

، يفأل يعت ا (2013) 2124ار ا حتياقية املؤنتة املاذيفل هبا يف العتة 
 أاير/ 30 وصيات  رال اخل وات املع دة يف احلمدة ال سكةية حبدول 

متتتتتتتع ميتتتتتتتالء ا مت تتتتتتتار الواجتتتتتتتب لدحالتتتتتتتة السياستتتتتتتية يف ، 2015متتتتتتتايو 
 2246يف  (2014) 2148. يفمبوجتتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتتةاري  (148)الصتتتتتتتتتتتتتتومال

قدتتتب مىل التتتديفل األمعتتتاء يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة املت ايفنتتتة  ،(2015)
متتتتع الستتتتد ات الصتتتتومالية يف مكافحتتتتة العةصتتتتوة يفالستتتت و املستتتتدح يف 

ل   دتتت  جمدتتتس األمتتت  يفاألمتتتني ال تتتام يف غعتتتول  ستتت ة أشتتتهة ال حتتتة أ
 . (149)أحةز م   عدم يف اإلجةاءات املتد ة مبا

، قدب اجملدس مىل ا حتاا (2014) 2134يفمبوجب العةار  
األيفريف   عتتتدمي  عةيتتتة متتت   وفيتتت  يف يتتتتت يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى 

. يفقدتتب اجملدتتس أيعتتا (150)يف وستتيق  عةيتتةه متتع  عةيتتة ا حتتتاا األفةيعتتي
مىل   ثتتتة التتتدمم الديفليتتتة  عيتتتااة أفةيعيتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، 

ة املت تتداة األ  تتاا لتحعيتتق ا ستتتعةار يف يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتت
مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، يفممديتتتتتة ا حتتتتتتاا األيفريف ، يففةنتتتتتة ال متتتتتل 
اإلنديميتتتتتة التا  تتتتتة لالحتتتتتتاا األفةيعتتتتتي، يفالعتتتتتوات الفةنستتتتتية ال امدتتتتتة يف 
مجهورية أفةيعيتا الوست ى  عتدمي  عتارية خبصتوص التتدا   املتدت ة فيمتا 

، اليت (2013) 2127وجب العةار يت دق حبظة األسدحة املفةيفت مب
 . (151)   و  ق مديها

__________ 

 S/2014/421 (، يف2014آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  6) S/2014/179 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (147)
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتت تمرب  S/2014/678 (11(، يف 2014حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتت  13)

 (. 2014 رةي  الثام/نوفمرب  24) S/2014/856( يف 2014
 . 24، الفعةة (2014) 2182العةار  (148)
، (2015) 2246و يف 30، الصتتتتتتتتتتتتتتفحة (2014) 2184العتتتتتتتتتتتتتتةارات  (149)

 رتتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتتو ة  12املتتتتتتتتؤر   S/2015/776. انظتتتتتتتتتة 32الفعتتتتتتتتةة 
 . 2016 رةي  األيفل/أكتو ة  7املؤر   S/2016/843، يف 2015

. لالقتتتتتتالع مدتتتتتتى  عةيتتتتتتة معتتتتتتدم 45، الفعتتتتتتةة (2014) 2134العتتتتتتةار  (150)
  رتتةي  الثتتام/ S/2014/858 (17ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، انظتتة 

 (.  2014نوفمرب 
، (2015) 2196و يف 37، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2014) 2149العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات  (151)

 . 42، الفعةة (2015) 2217)ب(و يف  1 الفعةة

يففيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف ال وستتتوة يفاهلةستتتك، فعتتتد قُدتتتب مىل  
الديفل األمعتاء التيت  تصتةف مت  ختالل ا حتتاا األيفريف  أيف ابلت تايفل 

معتتاء التتيت  تصتتتةف متت  ختتالل موظمتتة حدتتف لتتتال م تتت يفالتتديفل األ
األقدستتتي أيف ابلت تتتايفل م هتتتتا، موافتتتاة اجملدتتتس، كتتتتل ستتتتة أشتتتهة مدتتتتى 
األنتتتل،  تعةيتتتة متتت  نرتتتاط ممديتتتة ألثيتتتا التا  تتتة لعتتتوة ا حتتتتاا األيفريف  
يفيفجوا معة نيااة موظمة حدف لال األقدستي، مدتى التتوايل، يفذلتك 

 . (152)م  خالل العووات املواس ة
 آب/ 21يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، قدتتب اجملدتتس يف  
، مىل األمتتني ال تتام (2014) 2171مبوجتتب نتتةاره  2014أغستت س 

أل يعتتدم  عةيتتةا متت  اإلجتتةاءات املتدتت ة متت  جان تتت لت ليتتل أايفات موتتع 
نروب الوتلامات يف مقار موظومة األمم املتحدة يف عويتها،  س ل موها 

. يفيف هنايتتتتتتة (153)الت تتتتتتايفل متتتتتتع املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتة
يعدم مىل اجملدس  عةيةا  ، قُدب مىل األمني ال ام ك لك أل2014 مام

سوواي يتوايفل س ل   ليل الرةاكة  ني األمتم املتحتدة يفا حتتاا األفةيعتي 
 .(154)فيما يت دق  ععااي السالم يفاألم  يف أفةيعيا

، مىل األمتتتتتتني (2015) 2241قدتتتتتتب اجملدتتتتتتس، يف نتتتتتتةاره يف  
ال تتتتام أل يعتتتتدم يف غعتتتتول ستتتتتة أشتتتتهة  عةيتتتتةا متتتت  املستتتتامدة التعويتتتتة 
املعدمتتة مىل ا حتتتاا األفةيعتتي يفمىل احلكومتتة ا نتعاليتتة لدوحتتدة الوقويتتة 

. (155)الولاع يف مجهورية جووب السواالفيما يت دق  توفي  ا فاق حل 
يفيف ذتت ا الصتتدا، امتتا اجملدتتس   تتد ذلتتك ا حتتتاا األفةيعتتي مىل مقتتالع 
األمتتني ال تتام مدتتى امل دومتتات املت دعتتة ابلتعتتدم احملتتةز يف ذتت ا الصتتدا، 

 . (156)لالسرتشاا هبا يف  عةيةه
لفتتتترتة نيتتتتد مجيتتتتع العتتتتةارات املتدتتتت ة ختتتتالل ا 3يفيتعتتتم  اجلتتتتديفل  

ا ستتتت ةات فيمتتتا يت دتتتق اب لتتتتلام إب عتتتاء اجملدتتتس مدتتتى مدتتتم ابألنرتتت ة التتتيت 
 اض د ت هبا التوظيمات اإلنديمية م  أجل صول السالم يفاألم  الديفليني.

__________ 

. لالقتتتالع مدتتتى التعتتتارية املعدمتتتة 18عتتتةة ، الف(2014) 2183العتتتةار  (152)
شتتتت اط/فرباية  S/2014/187 (27ختتتالل الفتتترتة نيتتتتد ا ستتتت ةات، انظتتتة 

  S/2014/702(و يف 2014 وز/يوليتتتتت  14) S/2014/531(و يف 2014
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  S/2016/299 (14(و يف 2014أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  11)

  (2016 وز/يوليت  20) S/2016/663(و يف 2016
 وز/يوليتتتت  27. يفنُتتتدم التعةيتتتة يف 25، الفعتتتةة (2014) 2171العتتتةار  (153)

2015 (S/2015/580 .) 
(154) S/PRST/2014/27 ، .الفعةة األخ ة 
 . 30، الفعةة (2015) 2241العةار  (155)
 .  28، الفعةة (2015) 2252و يف 30، الفعةة (2015) 2241العةارال  (156)
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 3اجلديفل 
 2015-2014القرارات املتعلقة بتقدمي التنظيمات اإلقليمية لتقارير، 

  عارية معدمة م  الفعةات العةارات ال ود
الت تتتتتتتتتتتتتايفل  تتتتتتتتتتتتتني األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة     

يفاملوظمتات اإلنديميتة يفايفل اإلنديميتتة 
 مدى صول السالم يفاألم  الديفليني

 S/PRST/2014/27 
 2014كانول األيفل/ايسمرب   16

 األمني ال ام الفعةة األخ ة

  (2014) 2171العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني
 2014آب/أغس س  21

 األمني ال ام 25الفعةة 

  S/PRST/2015/22  
 2015 رةي  الثام/نوفمرب  25

 املوظمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية، يفاألمني ال ام الفعةة السا  ة

ممديتتتتتتتتتات األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة حلفتتتتتتتتتظ 
 السالم

  (2014) 2167العةار 
 2014 وز/يوليت  28

 املوظمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية 1الفعةة 

  (2014) 2183العةار  احلالة يف ال وسوة يفاهلةسك
 2014 رةي  الثام/نوفمرب  11

الديفل األمعاء اليت  تصةف م  خالل ا حتاا األيفريف   18الفعةة 
األمعتتتتاء التتتتيت  تصتتتتةف متتتت  أيف ابلت تتتتايفل م تتتتت يفالتتتتديفل 

 خالل موظمة حدف لال األقدسي أيف ابلت ايفل م ها
  (2014) 2134العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

 2014كانول الثام/يواية   28
 ا حتاا األيفريف  45الفعةة 

  (2014) 2149العةار  
 2014نيسال/أ ةيل  10

 عيااة أفةيعية يف مجهورية أفةيعيتا   ثة الدمم الديفلية  37الفعةة 
الوستتتت ى، يف  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة 
األ  تتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا 
الوستتتت ى، يفممديتتتتة ا حتتتتتاا األيفريف ، يففةنتتتتة ال متتتتل 
 اإلنديمية التا  ة لالحتاا األفةيعي، يفالعوات الفةنسية

  (2015) 2196العةار  
 2015كانول الثام/يواية   22

  ثة الدمم الديفلية  عيااة أفةيعية يف مجهورية أفةيعيتا  )ب( 1الفعةة 
الوستتتت ى، يف  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة 
األ  تتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا 

األيفريف ، يففةنتتتتة ال متتتتل الوستتتت ى، يفممديتتتتة ا حتتتتتاا 
 اإلنديمية التا  ة لالحتاا األفةيعي، يفالعوات الفةنسية

  (2015) 2217العةار  
 2015نيسال/أ ةيل  28

  ثة الدمم الديفلية  عيااة أفةيعية يف مجهورية أفةيعيتا  42الفعةة 
األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة الوستتتت ى، يف  ثتتتتة 

األ  تتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا 
الوستتتت ى، يفممديتتتتة ا حتتتتتاا األيفريف ، يففةنتتتتة ال متتتتل 
 اإلنديمية التا  ة لالحتاا األفةيعي، يفالعوات الفةنسية

  (2014) 2182العةار  احلالة يف الصومال
 2014 رةي  األيفل/أكتو ة  24

 ال ام، يفا حتاا األفةيعي األمني 24الفعةة 

  (2014) 2184العةار  
 2014 رةي  الثام/نوفمرب  12

 الديفل األمعاء، يفاملوظمات اإلنديمية 30الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/27
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2167%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2183%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
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  عارية معدمة م  الفعةات العةارات ال ود
  (2015) 2246العةار      

 2015 رةي  الثام/نوفمرب  10

 الديفل األمعاء، يفاملوظمات اإلنديمية 32الفعةة 

 عتتتتارية األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  الستتتتتواال 
 يفجووب السواال

  (2015) 2241العةار 
 2015رةي  األيفل/أكتو ة   9

 األمني ال ام، يفا حتاا األفةيعي 30الفعةة 

  (2015) 2252العةار  
 2015كانول األيفل/ايسمرب   15

 ا حتاا األفةيعي 28الفعةة 

  
تناولررررررررت تقرررررررردمي التنظيمررررررررات املناقشررررررررات الرررررررريت  - ابء

 اإلقليمية التقارير
ختتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةات، مل  تتتتتتتتةا أي مشتتتتتتتتتارة مىل  

متتتتتتت  امليثتتتتتتتاق يف أي متتتتتتت  املوانرتتتتتتتات التتتتتتتيت جتتتتتتتةت أثوتتتتتتتاء  54 املتتتتتتتااة
اجتمامتتتتتات اجملدتتتتتس. يفمتتتتتع ذلتتتتتك، أشتتتتتار أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس يف   تتتتتض 
ا جتمامتتتتتتات مىل  عتتتتتتدمي التوظيمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة مل دومتتتتتتات، يفألنتتتتتتواع 

 ألخةى م  التعارية مىل اجملدس. ا
 شتتتتتتتت اط/ 24لدمجدتتتتتتتتس امل عتتتتتتتتواة يف  7117يفيف اجلدستتتتتتتتة  

محاقتة يعتدمها التةئيس احلتايل ”، يف مقتار ال وتد امل وتول 2014 فرباية
، نتتال ممثتتتل نيجتت اي منتتتت متتا اامتتتت “ملوظمتتة األمتت  يفالت تتتايفل يف أيفريفاب

ديفا اإلنديميتة، فتإل اجلةائم ال تا ةة لدحتديفا الوقويتة    عتصتة مدتى احلت
مكافحتهتتتا  ت د تتتب   تتتايف  كتتتامال. يفحتتتث موظمتتتة األمتتت  يفالت تتتايفل يف 

أيفريفاب مدى مواصتدة هتيئتة الفتةص مت  أجتل الت تايفل يف  تاال امل دومتات 
متتتع الوكتتتا ت األمويتتتة اإلنديميتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك جلوتتتة أجهتتتلة املدتتتا ةات 

 شتتت اط/ 24امل عتتتواة يف  7391. يفيف اجلدستتتة (157)يفاألمتتت  األفةيعيتتتة
نال ممثل نيوزيدودا فيما يت دتق  ،فيما يتصل ابل ود نفست 2015فرباية 

ابحلالتتة يف أيفكةانيتتا منتتت يف ظتتل ان تتدام  عتتارية األمتتني ال تتام الصتتاار هبتتا 
 كديتتتف متتت  امليتتتدال، فتتتإل   ثتتتة الةصتتتد اخلاصتتتة التا  تتتة ملوظمتتتة األمتتت  

وفيتتت  يفالت تتتايفل يف أيفريفاب ذتتتي أكفتتتا جهتتتة إلمتتتداا  عتتتارية انيعتتتة متتت   
يفنف مقالق الوار، يفذي مصدر ذام لدم دومتات لتمكتني اجملدتس مت  

 .(158)م عاء احلالة نيد نظةه مدى الوحو املواسب
__________ 

(157) S/PV.7117 18، الصفحة . 
(158) S/PV.7391 13، الصفحة . 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7117
https://undocs.org/ar/S/PV.7391
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 مالحظة استهاللية  
 ]م  امليثاق  29املااة   

 جملدس األم  أل يور  م  الفةيفع الثانوية ما يةى لت ضةيفرة ألااء يفظائفت. 
 

 ]م  الوظام الداخدي املؤنت  28املااة 
 جملدس األم  أل ي ني ذيئة أيف جلوة أيف معة ِّرا ملسالة حمداة. 
متتت  ميثتتتاق األمتتتم  29يتُتتتَو  مدتتتى ستتتد ة جمدتتتس األمتتت   رتتتال منرتتتاء اهليئتتتات الفةميتتتة يف املتتتااة  

ة اجملدتتتس املت دعتتتة ابلدجتتتال متتت  نظامتتتت التتتداخدي املؤنتتتت. يفيتوتتايفل اجلتتتلء التاستتتع ممارستتت 28املتحتتدة يفاملتتتااة 
يفاألفةنتتتتتة ال امدتتتتتة يفذيئتتتتتات التحعيتتتتتق يفاحملكمتتتتتتني يفالدجتتتتتال املدصصتتتتتة يفابملسترتتتتتاري  يفامل  تتتتتوثني يفاملمثدتتتتتني 
اخلاصني، يفك لك جلوة  واء السالم. يفيتعم  ذ ا اجللء أيعا احلا ت اليت انرُتح فيها منراء أجهتلة فةميتة 

ت امليدانيتتتة، مبتتتا فيهتتتا   ثتتتات حفتتتظ الستتتالم يفال  ثتتتات ايفل أل يتتتتمدض ذلتتتك متتت  منرتتتائها. أمتتتا ال  ثتتتا
السياسية، فيتوايفهلا اجللء ال اشة م  ذ ا املدحق. يف حني يغ ي اجللء الثام  ال  ثات امليدانية اليت  عواذا 

 موظمات منديمية.
يفيوعستتم ذتت ا اجلتتلء مىل مثانيتتة أنستتام ذتتي: )أ( الدجتتالو يف )ب( األفةنتتة ال امدتتةو يف )أ( ذيئتتات  

التحعيقو يف )ا( احملكمتالو يف )ه( الدجال املدصصةو يف )يف( املستراريفل يفامل  وثول يفاملمثدول اخلاص ولو 
يف )ز( جلوة  واء السالمو يف )ح( أجهلة اجملدس الفةمية اليت انرُتح منراؤذا يفلكوها مل  ُورا. يف تةا م دومتات 

الةئيستية التيت شتهدذا ختالل الفترتة أساسية خمتصةة مت  كتل جهتاز مت  األجهتلة الفةميتة يفمتوجل لدت تورات 
نيتتد ا ستتت ةات. يفيتتةا جتتديفل خمصتت  لكتتل جهتتاز متت  األجهتتلة الفةميتتة ي تتني الو يتتة الستتارية يف مستتتهل 
الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةات يفأي  غيتت ات  حعتتة قتتةأت مديهتتا، متتع مشتتارات جلميتتع الفعتتةات التتواراة يف 

 . 2015يف  2014دى يف ية اجلهاز يف مامي نةارات اجملدس اليت  تصل ابلتغي ات املدخدة م
فئتتة مامتتة لدجتتال يف ستتع  12يفجتتةى جتميتتع يف ايت األجهتتلة الفةميتتة مدتتى أستتاس نظتتام لتصتتويف  

فئتتات هليئتتات الةصتتد، يفجتتةى   ةيفهتتا مبصتت دحات رئيستتية ذات صتتدة  تتو ايت  دتتك األجهتتلة يفمهامهتتا. 
ي كتتس أي ممارستتتة متت  ممارستتتات اجملدتتتس يفُيستتتددم نظتتتاُم التصتتويف ذتتت ا  ستتهيال  مدتتتى العتتارئ، يفذتتتو   

 أي نةار م  نةارا ت. أيف
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 اللجان - أوال
 مالحظة 
يوصتتتتب الرتكيتتتتل يف العستتتتم األيفل مدتتتتى العتتتتةارات التتتتيت اختتتتت ذا  

جمدس األم  فيما يت دق إبنراء الدجال يف وفي  يف ايهتا يفماخال  غي ات 
 . 2015-2014مديها، مبا يف ذلك مهناء ممدها، خالل الفرتة 

فيتوتتتايفل العستتتم الفةمتتتي ألتتتف الدجتتتال الدائمتتتة، فيمتتتا يغ تتتي  
العستتم الفةمتتي ابء الدجتتال املورتتاة مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  ميثتتاق 
األمتتتم املتحتتتدة. يفيتعتتتم  يفصتتتف كتتتل جلوتتتة متتت  الدجتتتال فئتتتات املهتتتام 
الصاار هبا  كديف م  اجملدس يف ستياق  وفيت   تدا   اجلتلاءات، مثتل 

صتول يفحظتة الستفة. يف تةا امل دومتات حظة  وريد األسدحة يفجتميتد األ
متت   41 رتتال التتتدا   الصتتاار هبتتا  كديتتف متت  اجملدتتس ممتتال ابملتتااة 

 امليثاق يف العسم الثالث م  اجللء السا ع. 
يف رتتتتكَّل جلتتتتال اجملدتتتتس متتتت  مجيتتتتع أمعتتتتاء اجملدتتتتس اخلمستتتتة  

مرتتتتة. يف ُ عتتتتد جدستتتتاهتا  صتتتتورة ستتتتةية، متتتتا مل  عتتتتةر محتتتتدى الدجتتتتال 
 وفسها خالف ذلك، يف ُتد  العةارات  توافق اإراء. يف تالف مكا ب 

. (1)تد همتا اجملدتتس ستتووايالدجتال ممومتتا متت  رئتيس يف ئتتب لدتتةئيس يو
يفلدمجدس جلال اائمة،   جتتمع مموما م  مذا قُةحت مسالة  ودرأ 
يف مقتار يف يتهتتاو يفلتتت أيعتتا جلتتال أنرتتئت مدتتى أستتاس خمصتت  لتد يتتة 
احتياجتتتتتات خاصتتتتتة لدمجدتتتتتس، متتتتت  ن يتتتتتل جلوتتتتتة مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب 

 جلال اجللاءات. أيف
 
 اللجان الدائمة - ألف

ا ستت ةات، كانتت الدجتال التاليتة    تلال خالل الفترتة نيتد  
نائمتتتة غتتت  أهنتتتتا مل   عتتتد أي اجتمامتتتتات، يفذتتتي: جلوتتتتة اخلتتترباء امل ويتتتتة 
ابلوظتتام التتداخدي، يفجلوتتة اخلتترباء التتيت أنرتتاذا جمدتتس األمتت  يف جدستتتت 

فيما يتصل مبسالة ال عوية اب نتساب، يفالدجوة امل وية  ع ول  1506
 ة ابجتمامات اجملدس خارأ املعة.األمعاء اجلدا، يفالدجوة امل وي

 
__________ 

لالقتتتالع مدتتتى معتتتوية مكا تتتب الدجتتتال املرتتتكدة ختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة  (1) 
 S/2014/2/Rev.1يف  S/2014/2/Add.1يف  S/2014/2اب ستتتتتتتتت ةات، انظتتتتتتتتة 

 S/2015/2/Rev.1يف  S/2015/2يف  S/2014/2/Rev.3يف  S/2014/2/Rev.2 يف
 .  S/2015/2/Rev.4يف  S/2015/2/Rev.3يف  S/2015/2/Rev.2يف 

 ة مبوجب الفصل السابع من امليثاقاللجان املنشأ - ابء
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، أنرتتا اجملدتتس جلوتتيت جتتلاءات  

وفيت  التتدا   يفأااء املهتام األختةى امل تمتتدة  جديتد ني لإلشتةاف مدتى 
 لفصل السا ع م  امليثاق. ممال اب

الدجتتتال الستتتت مرتتتةة التتتيت  ولتتتت  1يفيتوتتتايفل العستتتم الفةمتتتي  
. 2015يف  2014اإلشتتتةاف مدتتتى  تتتدا   حمتتتداة لدجتتتلاءات يف متتتامي 

 1373الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتال  ابلعتتتتتتتةار  2يفيتوتتتتتتتايفل العستتتتتتتم الفةمتتتتتتتي 
ملورتتتتتاة ممتتتتتال  ابلعتتتتتةار  رتتتتتال مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب يفالدجوتتتتتة ا (2001)

، يفاتتتا  عتتت د ال  تتتو يتني أيفستتتع ن انتتتا فيمتتتا يت دتتتق (2004) 1540
ابإلرذاب يفمدم ا نترار، مدى التوايل. يفيتم  وايفل الدجال يف مقار كل 

ا فيهتتتتا نستتتم فةمتتتي  رت يتتتب منرتتتتائها. أمتتتا اهليئتتتات الفةميتتتتة األختتتةى، مبتتت
مكتتتتتتتب أمتتتتتتني املظتتتتتتامل يفاملديةيتتتتتتة التوفي يتتتتتتة لدجوتتتتتتة مكافحتتتتتتة اإلرذتتتتتتاب 
يفجممومات أيف أفةنة اخلرباء اليت  رمل يف ايهتا  عتدمي املستامدة يفالتعتارية 
 مىل جلال جلاءات حمداة، فعد جةى جتمي ها مع الدجال ذات الصدة.

 
 اللجان املعنية ابإلشراف على تدابري جزاءات حمددة - 1

جلوتتتتني  2015يف  2014جمدتتتس األمتتت  ختتتالل متتتامي أنرتتتا  
جديد ني لإلشةاف مدى  وفيت  التتدا   املتدت ة مبوجتب الفصتل الستا ع 

 2140متتت  ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة، يفاتتتا الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 
 2206املورتتاة ممتتال ابلعتتةار ، يفذتتي  ت دتتق ابلتتيم ، يفالدجوتتة (2014)
 رتتال جوتتوب الستتواال. يفار فتتع ال تتدا اإلمجتتايل لدجتتال التتيت  (2015)

جلوة حبدول  16مىل  14 توىل اإلشةاف مدى  دا   جلاءات حمداة م  
 2140يفكدتتف اجملدتتس الدجوتتة املورتتاة ممتتال ابلعتتةار . 2015هنايتتة متتام 

مبهمة رصد  وفي  جتميد األصتول يفحظتة الستفة املفتةيفت مدتى  (2014)
األفتةاا التت ي  يرتاركول يف أممتتال هتتدا الستتالم أيف األمت  أيف ا ستتتعةار يف 

 (2015) 2216. يفنتتتةر اجملدتتتس يف نتتتةاره التتتيم  أيف يتتتدممول العيتتتام هبتتتا
يو غتتتي لدجوتتتة رصتتتد  وفيتتتت  حظتتتة حمتتتدا األذتتتداف لتوريتتتد األستتتتدحة.  أنتتتت

مبهمتتتتتة  (2015) 2206يفكدتتتتف اجملدتتتتس الدجوتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتال ابلعتتتتةار 
اإلشتتتةاف مدتتتى حظتتتة الستتتفة يفجتميتتتد األصتتتول مدتتتى متتت  يهتتتدا الستتتالم 

 ا ستعةار يف جووب السواال م  أفةاا يفكيا ت. األم  أيف أيف
يفاضتت د ت الدجتتال  و ايهتتتا املت دعتتة، يف مجدتتة أمتتور، إباراأ  

يف نوائم اجللاءات أيف رف ها مت   دتك العتوائم،  أمساء األفةاا يفالكيا ت
يفمتتوح ا ستتتثواءات يفجتهيتتل اإلخ تتارات، يفرصتتد يف عيتتيم التوفيتت ، يفرفتتع 
التعتتارية مىل اجملدتتس. يفمضتتافة مىل  عتتدمي التعتتارية، نتتدم رؤستتاء الدجتتال

https://undocs.org/ar/S/2014/2
https://undocs.org/ar/S/2014/2/Add.1
https://undocs.org/ar/S/2014/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2014/2/Rev.2
https://undocs.org/ar/S/2014/2/Rev.3
https://undocs.org/ar/S/2015/2
https://undocs.org/ar/S/2015/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2015/2/Rev.2
https://undocs.org/ar/S/2015/2/Rev.3
https://undocs.org/ar/S/2015/2/Rev.4
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
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محاقتتتتتتات مىل اجملدتتتتتتس ُمعتتتتتتدت يف مرتتتتتتايفرات مغدعتتتتتتة يفيف جدستتتتتتات 
 مفتوحة مدى السواء.

د ا ستتت ةات، نتتام رؤستتاء جلوتتة جمدتتس األمتت  يفختتالل الفتترتة نيتت 
 رتتتتال  (2011) 1989يف  (1999) 1267ال امدتتتة مبوجتتتتب العتتتةاري  

 وظتتتيم العامتتتدة يفمتتتا يتتتة  ط  تتتت متتت  أفتتتةاا يفكيتتتا ت ) غتتت  استتتم الدجوتتتة مىل 
 (2011) 1989 يف (1999) 1267الدجوتتة ال امدتتة مبوجتتب العتتةارات 

 رتتتتال  وظتتتتيم الديفلتتتتة اإلستتتتالمية يف ال تتتتةاق يفالرتتتتام  (2015) 2253 يف
)اام ( يف وظيم العامدة يفمتا يتة  ط هبمتا مت  أفتةاا يفمجامتات يفمؤسستات 

 رتتتتتتتال  (2001) 1373يفكيتتتتتتا ت(، يفالدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتال  ابلعتتتتتتتةار 
 (2004) 1540مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب، يفالدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتال  ابلعتتتتتةار 

 تعتتتتتدمي محاقتتتتتتات مىل اجملدتتتتتس يف ستتتتتتياق اجلدستتتتتات ال امتتتتتتة امل عتتتتتتواة يف 
حاقتتة . يفنتتدموا م(2)2015حليةال/يونيتتت  16يفيف  2014أاير/متتايو  28

 مررتكة يف ذا ني املواس تني ابسم الدجال الثال  جمتم ة.
أاير/متتتتتتتتتايو  29يفيف  2014 رتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتام/نوفمرب  19يفيف  
األخ تار التيت هتتدا الستالم يفاألمت  ”يفيف مقار ال وتد امل وتول  ،2015

، استتمع اجملدتتس مىل محاقتتات “التديفليني متت  جتةاء األممتتال اإلرذا يتتة
 (1999) 1267نتتتتتتدمها رئيستتتتتتا الدجوتتتتتتة ال امدتتتتتتة مبوجتتتتتتب العتتتتتتةاري  

 رتتتال  وظتتتيم العامتتتدة يفمتتتا يتتتة  ط  تتتت متتت  أفتتتةاا  (2011) 1989 يف
 رتتتتتال  (2001) 1373يفكيتتتتتا ت، يفالدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتال  ابلعتتتتتةار 

، يفيف 2015 رتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتو ة  27. يفيف (3)بمكافحتتتتتة اإلرذتتتتتا
  رئتيس الدجوتة مقار نفتس ال وتد، استتمع اجملدتس مىل محاقتة أختةى مت

. (4)(2011) 1989يف  (1999) 1267ال امدتتتة مبوجتتتب العتتتةاري  
، نتتدم “متدم انترتار أستتدحة التدمار الرتامل”يفيف مقتار ال وتد امل وتتول 

محاقتتتتتة مىل  (2004) 1540املورتتتتتاة ممتتتتتال ابلعتتتتتةار رئتتتتتيس الدجوتتتتتة 
 2014 رتتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  24اجملدتتتتتتتتتتتتس متتتتتتتتتتتتة ني، يفذلتتتتتتتتتتتتك يف 

 .(5)2015كانول األيفل/ايسمرب  22 يف
 (2006) 1737يفنتدم رئتيس الدجوتتة املورتاة ممتال ابلعتتةار  

محاقة مىل اجملدس يف جدسات مامة مثتام متةات، يفنتدم رئتيس الدجوتة 
 رال لي يا محاقة مىل اجملدتس  (2011) 1970املوراة ممال ابلعةار 

__________ 

 (2) S/PV.7184  يفS/PV.7463 . 
 (3) S/PV.7316  يفS/PV.7453 . 
 (4) S/PV.7544 . 
 (5) S/PV.7319  يفS/PV.7597 . 

. يفنتتتتدم رؤستتتتاء الدجتتتتال األختتتتةى (6)تمامتتتتة ستتتتت متتتتةايف جدستتتتات 
 . (7)ةمحاقات مىل اجملدس يف جدسات مرايفرات مغدع

يفيف هنايتتتتة كتتتتل ستتتتوة ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، يعتتتتدم  
ال ديتتتتد متتتت  رؤستتتتاء اهليئتتتتات الفةميتتتتة املوتهيتتتتة يف يتتتتتهم محاقتتتتات مىل 

ممالميتتتتة يعتتتتدمها رؤستتتتاء محاقتتتتات ”اجملدتتتتس يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول 
 .(8)“اهليئات الفةمية التا  ة جملدس األم 

يفختتالل نفتتس الفتترتة، قدتتب اجملدتتس مىل األمتتني ال تتام منرتتاء  
شتهةا ، ملستامدة الدجوتة  13فةيعي خترباء جديتدي ، لفترتة أيفليتة متدهتا 

يفالدجوتة املورتاة ممتال ابلعتةار  (2014) 2140املوراة ممال ابلعتةار 
. يفجتتتتتتتتدا اجملدتتتتتتتتس أيعتتتتتتتتا يف ايت (9)ايف أمماهلمتتتتتتتت (2015) 2206

. (10)اهليئتتات ال رتتة املورتتاة ستتا عا لتتدمم جلتتال اجلتتلاءات يفمستتامدهتا
__________ 

 S/PV.7146: انظتتتتتتة (2006) 1737الدجوتتتتتتة املورتتتتتتاة ممتتتتتتال ابلعتتتتتتةار  (6) 
 S/PV.7412يف  S/PV.7350يف  S/PV.7265يف  S/PV.7211 يف
و الدجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة  S/PV.7583يف  S/PV.7522يف  S/PV.7469 يف

 S/PV.7194يف  S/PV.7130: انظتتتتتتتتة (2011) 1970ابلعتتتتتتتتةار  ممتتتتتتتتال
 . S/PV.7485يف  S/PV.7398يف  S/PV.7345يف  S/PV.7264 يف

 1907يف  (1992) 751نتتدم رئتتيس الدجوتتتة ال امدتتة مبوجتتب العتتتةاري   (7) 
 رال الصومال يفمريرتاي محاقة مىل اجملدتس مت  أممتال الدجوتة  (2009)

 رتتتتتةي   15 وز/يوليتتتتتت يف  10ر/متتتتتارس يف آذا 11يومتتتتتا يف  120كتتتتتل 
( يفيف 11، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة S/2014/936)انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  2014األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

، S/2015/968)انظتتتتتتتتتة  2015 وز/يوليتتتتتتتتتت  16شتتتتتتتتت اط/فرباية يفيف  26
 1591رئتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتة املورتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتةار (. يفنتتتتتتتتدم 11الفعتتتتتتتتةة 

 رتتتتال الستتتتواال محاقتتتتة مىل اجملدتتتتس يف مرتتتتايفرات مغدعتتتتة يف  (2005)
)انظتتة  2014آب/أغستت س  27أاير/متتايو يف  20شتت اط/فرباية يف  11

S/2014/913 أاير/متتتتتتتتتتتايو  28شتتتتتتتتتتت اط/فرباية يف  6(، يفيف 14، الفعتتتتتتتتتتتةة
)انظتتتتتتتتتتتتتة  2015 رتتتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  4آب/أغستتتتتتتتتتتت س يف  26 يف

S/2015/991 يفنتتتدم رئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 15، الفعتتتةة .)
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  20محاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس يف  (2006) 1718

 رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب  10آب/أغستتتتتتتتتت س يف  5أاير/متتتتتتتتتتايو يف  20 يف
ية شتتتتتتتتتتتت اط/فربا 26(، يفيف 11، الفعتتتتتتتتتتتتةة S/2014/920)انظتتتتتتتتتتتة  2014

  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/ 4آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س يف  26أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتايو يف  28 يف
 (.10، الفعةة S/2015/987)انظة  2015 نوفمرب

 (8) S/PV.7331  يفS/PV.7586 33و انظتتتتتتتتتتة أيعتتتتتتتتتتا اجلتتتتتتتتتتلء األيفل، العستتتتتتتتتتم ،
 “.اإلحاقات”

 .  18، الفعةة (2015) 2206، يف 21، الفعةة (2014) 2140العةارال  (9) 
ستتتتتتة أفةنتتتتتة ختتتتترباء م ويتتتتتة جبمهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، يفمجهوريتتتتتة كتتتتتوراي  (10) 

الرتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتتة، يفمجهوريتتتتتتتتة ميتتتتتتتتةال اإلستتتتتتتتالمية، يفليتتتتتتتترباي، يفلي يتتتتتتتتا، 
يفالستتتتواالو يففةيعتتتتتا ختتتتترباء م ويتتتتتال  كتتتتوت ايفتتتتتوار، يفمجهوريتتتتتة الكونغتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتةو يففةيتتتتتتق الةصتتتتتتد امل تتتتتتي ابلصتتتتتتومال يفمريتتتتتترتايو يففةيتتتتتتق التتتتتتدمم 

 ي يفرصد اجللاءات. التحديد

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7184
https://undocs.org/ar/S/PV.7463
https://undocs.org/ar/S/PV.7316
https://undocs.org/ar/S/PV.7453
https://undocs.org/ar/S/PV.7544
https://undocs.org/ar/S/PV.7319
https://undocs.org/ar/S/PV.7597
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/PV.7146
https://undocs.org/ar/S/PV.7211
https://undocs.org/ar/S/PV.7265
https://undocs.org/ar/S/PV.7350
https://undocs.org/ar/S/PV.7412
https://undocs.org/ar/S/PV.7469
https://undocs.org/ar/S/PV.7522
https://undocs.org/ar/S/PV.7583
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7130
https://undocs.org/ar/S/PV.7194
https://undocs.org/ar/S/PV.7264
https://undocs.org/ar/S/PV.7345
https://undocs.org/ar/S/PV.7398
https://undocs.org/ar/S/PV.7485
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/2014/936
https://undocs.org/ar/S/2015/968
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/2014/913
https://undocs.org/ar/S/2014/913
https://undocs.org/ar/S/2015/991
https://undocs.org/ar/S/2015/991
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/2014/920
https://undocs.org/ar/S/2015/987
https://undocs.org/ar/S/PV.7331
https://undocs.org/ar/S/PV.7586
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
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ال امدتتتتتتة مبوجتتتتتتب  يفنتتتتتدم مكتتتتتتتب أمتتتتتتني املظتتتتتتامل املستتتتتامدة مىل الدجوتتتتتتة
 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات 

 رتتال  وظتتيم الديفلتتة اإلستتالمية يف ال تتةاق يفالرتتام )اامتت (  (2015)
يف وظتتتتيم العامتتتتدة يفمتتتتا يتتتتة  ط هبمتتتتا متتتت  أفتتتتةاا يفمجامتتتتات يفمؤسستتتتات 
يفكيتتا ت يف الوظتتة يف قد تتات الةفتتع متت  نائمتتة اجلتتلاءات. كمتتا يفاصتتل 
مةكتتتل التوستتتيق امل تتتني  لتدعتتتي قد تتتات الةفتتتع متتت  العائمتتتة يفاملورتتتا ممتتتال  

أااَء مهامت، يفاستمة يف  دعتي ال د تات مت   (2006) 1730ابلعةار 
 أفةاا يفكيا ت مدرجني مدى نوائم اجللاءات املدتدفة. 

 
 (1992) 751اللجنرررررررة العاملرررررررة مبوجرررررررب القررررررررارين  
 بشأن الصومال وإريرتاي  (2009) 1907 و
نتتتةارات  ةختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، اختتتت  اجملدتتتس مخستتت 

ذات صدة ابهليئات الفةمية املة   ة ابلتتدا   املفةيفضتة ممتال ابلعتةاري  
 رتتتتتتتتتتال الصتتتتتتتتتتومال يفمريتتتتتتتتتتترتاي.  (2009) 1907يف  (1992) 751

الت ديتتق اجللئتتي حلظتتة  وريتتد  (2014) 2142يفجتتدا اجملدتتس يف نتتةاره 
األستتدحة املفتتتةيفت مدتتتى األستتدحة التتتيت يتتتةاا هبتتا حصتتتةا   تتتوية نتتتوات 

، يفضتتتم نائمتتتة ابمل تتتاي  (11)ومال ا حتاايتتتةاألمتتت  التا  تتتة حلكومتتتة الصتتت
 الواجب ا  امها يف ممدية مخ ار الدجوة.

استتتتتتتتثواء  (2015) 2244يفابملثتتتتتتتل، نتتتتتتتةر اجملدتتتتتتتس يف العتتتتتتتةار  
اإلنستانية يف الصتومال يف األصول املالية الالزمة لعمال ميصال املستامدة 

__________ 

 . 2، الفعةة (2014) 2142العةار  (11) 

. يفيف العتتةار نفستتت، قدتتب (12)الونتتت املواستتب متت  حظتتة  وريتتد األستتدحة
اجملدس مىل الدجوة أل  ورة مت كةة لدمستامدة مدتى التوفيت   تعتم  متوجلا  

 .  (13)ابحملاذية، فعال م  ا ستثواءات م  حظة  وريد األسدحة
يفمت  ديد يف ية فةيق الةصد امل تي ابلصتومال يفمريترتاي متة ني،  

 2244شتتتتتتتتتهةا  يفيف العتتتتتتتتتةار  13ملتتتتتتتتتدة  (2014) 2182يف العتتتتتتتتتةار 
. يفقدتتتتب اجملدتتتتس متتتت  فةيتتتتق الةصتتتتد يف (14)شتتتتهةا   14ملتتتتدة  (2015)

أل يتتتتتتتتوايف حكومتتتتتتتتة الصتتتتتتتتومال ا حتاايتتتتتتتتة  (2014) 2142العتتتتتتتتةار 
. يفقدتتب اجملدتتس يف (15)مب دومتتات متت  التعتتارية التتيت يةف هتتا مىل الدجوتتة

مىل الدجوتتتتة أل  وظتتتتة،  (2015) 2244يف  (2014) 2182نةاريتتتتت 
يففعتتا لو يتهتتا يفابلترتتايفر متتع فةيتتق الةصتتد يفغتت ه متت  الكيتتا ت امل ويتتة 
التا  تتة لامتتم املتحتتدة، يف التوصتتيات التتواراة يف  عتتارية فةيتتق الةصتتد، 
يفأل  عتتتتدم مىل اجملدتتتتس  وصتتتتيات  رتتتتال قتتتتةق حتستتتتني  وفيتتتت  يفامتثتتتتال 

  املت دعتتتتتة الصتتتتتومال يفمريتتتتترتاي لتتتتتتدا   حظتتتتتة  وريتتتتتد األستتتتتدحة يفالتتتتتتدا 
 .(16)ابست اا يف صدية الفحم م  الصومال

األحكام الواراة يف نةارات اجملدتس  2يف  1يف ةا يف اجلديفلني  
 يفاملتصدة  و ايت الدجوة يففةيق الةصد. 2015يف  2014ل امي 

__________ 

 . 23، الفعةة (2015) 2244العةار  (12) 
 . 4املةجع نفست، الفعةة  (13) 
 .  31، الفعةة (2015) 2244، يف 46، الفعةة (2014) 2182العةارال  (14) 
 . 12، الفعةة (2014) 2142العةار  (15) 
 .  33، الفعةة (2015) 2244، يف 48، الفعةة (2014) 2182العةارال  (16) 

 
  1اجلديفل 
 2015-2014 ابلوالية، املتصلة األحكام: وإريرتاي الصومال بشأن (2009) 1907 و (1992) 751 القرارين مبوجب العاملة اللجنة

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2244 (2014) 2182 (2014) 2142 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

    التنسيق والتعاون    
 33 48  التوسيق مع الكيا ت األخةى

    االستثناءات

 8 20يف  19يف  2 7-3 جتهيل اإلخ ارات

    اإلبالغ

 33 48  اإل الغ يف عدمي التوصيات

    املساعدة التقنية

 4 20  مسامدة الديفل يف ا متثال لدتدا  
 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1730%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
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  2اجلديفل 
 2015-2014فريق الرصد املعين ابلصومال وإريرتاي: األحكام املتصلة ابلوالية، 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2246 (2015) 2244 (2014) 2184 (2014) 2182 (2014) 2142 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

      التنسيق والتعاون      
 11 26يف  25 يف 19 10 52-50يف  45يف  10 12يف  11 التوسيق مع الكيا ت األخةى

      مهام عامة

  31  46  التمديد

      اإلدراج يف القائمة/الرفع منها

  30يف  14  45  العائمة مجةاء اإلاراأ يف

      الرصد واإلنفاذ

     12 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

 11 19 10 20   وف  امل دومات م  ا نتهاكات

      اإلبالغ

  32  49 12  عدمي التعارية الديفرية

  32  47 12 اإل الغ يف عدمي التوصيات
  

 (1999) 1267اللجنررررة العاملررررة مبوجررررب القرررررارات  
بشررررررررررررررررررررأن  (2015) 2253و  (2011) 1989 و

تنظررريم الدولرررة اإلسرررالمية يف العرررراق والشرررام )داعررر ( 
وتنظررريم القاعررردة ومرررا يررررتبط هبمرررا مرررن أفرررراد ومجاعرررات 

 ومؤسسات وكياانت
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفستتع اجملدتتس مبوجتتب العتتةار  
ةيفضتتتتتتة مدتتتتتتى  وظتتتتتتيم العامتتتتتتدة نظتتتتتام اجلتتتتتتلاءات املف (2015) 2253

ليرتتتتمل  وظتتتتيم الديفلتتتتة اإلستتتتالمية يف ال تتتتةاق يفالرتتتتام ) وظتتتتيم الديفلتتتتة 
 1267اإلستتتالمية(، يفأمتتتاا  ستتتمية الدجوتتتة ال امدتتتة مبوجتتتب العتتتةاري  

 رتتتال  وظتتتيم العامتتتدة يفمتتتا يتتتة  ط  تتتت  (2011) 1989 يف (1999)
 1267متتت  أفتتتةاا يفكيتتتا ت لتصتتت ح الدجوتتتة ال امدتتتة مبوجتتتب العتتتةارات 

 رتتتتتتتتتال  وظتتتتتتتتتيم  (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف (1999)
الديفلة اإلسالمية يف ال ةاق يفالرام )اامت ( يف وظتيم العامتدة يفمتا يتة  ط 

، يفأمتتتاا  ستتتمية نائمتتتة هبمتتتا متتت  أفتتتةاا يفمجامتتتات يفمؤسستتتات يفكيتتتا ت
 اجلتتتتتلاءات املفةيفضتتتتتة مدتتتتتى  وظتتتتتيم العامتتتتتدة لتصتتتتت ح نائمتتتتتة اجلتتتتتلاءات

 .(17)املفةيفضة مدى  وظيم الديفلة اإلسالمية )اام ( يف وظيم العامدة
__________ 

 . 1، الفعةة (2015) 2253العةار  (17) 

 2253يف  (2014) 2161يفنتتتتتتتتتتتتتتتةر اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس، يف نةاريتتتتتتتتتتتتتتتت  
 1730أنتتت ةتتوز إليتتة مةاكتتل التوستتيق املورتتاة مبوجتتب العتتةار  (2015)
 دعي مكا  ات م  أفةاا رف تت أمستاؤذم مت  نائمتة اجلتلاءات  (2006)

املفةيفضتتتتتة مدتتتتتى  وظتتتتتيم الديفلتتتتتة اإلستتتتتالمية )اامتتتتت ( يف وظتتتتتيم العامتتتتتدة 
. (18)يلممتتتتتتول أهنتتتتتتم خعتتتتتت وا لتتتتتتتدا   اجلتتتتتتلاءات متتتتتت  قةيتتتتتتق اخل تتتتتتا أيف
العتتتتةاري ، أيفمتتتتل اجملدتتتتس مىل الدجوتتتتة أل  تتتتةا متتتت  قةيتتتتق مةكتتتتل  كتتتتال يفيف

راة متت  األفتةاا الت ي  يلممتتول أهنتم خعتت وا التوستيق مدتى املكا  تتات التوا
لتدا   اجلتلاءات مت  قةيتق اخل تا، مبستامدة فةيتق الةصتد يفابلترتايفر متع 

 . (19)الديفل امل وية
يفمتتتدا اجملدتتتس يف يتتتة فةيتتتق التتتدمم التحديدتتتي يفرصتتتد اجلتتتلاءات  

 2161متتة ني، متتةة يف العتتةار  (2004) 1526املورتتا ممتتال ابلعتتةار 
ملتتتتدة  (2015) 2253شتتتتهةا يفأختتتةى يف العتتتتةار  30ملتتتدة  (2014)

. يفند مت  وجيت فةيق الةصد لدترايفر مع الدجوة يفمع أي (20)شهةا 24
متت  التتديفل األمعتتاء امل ويتتة يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة ملكافحتتة اإلرذتتاب 

__________ 

   .77 ، الفعةة(2015) 2253، يف 63، الفعةة (2014) 2161العةارال  (18) 
 .  78، الفعةة (2015) 2253، يف 64، الفعةة (2014) 2161العةارال  (19) 
 .  89، الفعةة (2015) 2253، يف 73الفعةة  (2014) 2161العةارال  (20) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1730%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1730%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)


أجهزة جملس األمن الفرعية: -اجلزء التاسع   
 اللجان واحملاكم واهليئات األخرى

 

 

365 17-03714 

 

. (21) وفيتت  ال واصتتة الةئيستتية لو يتتتتيفممثدتتي الع تتاع اخلتتاص متت  أجتتل 
يفمتتاليفة مدتتى ذلتتك، يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، أيفمتتل اجملدتتس مىل 
فةيتتق الةصتتد أل يعتتدم سدستتدة متت  التعتتارية متت  اخل تتة التت ي يرتتكدت 
 وظتتيم الديفلتتة اإلستتالمية يف ال تتةاق يفالرتتام يفج هتتة الوصتتةة، فعتتال متت  

الديفلتة اإلستالمية يفأنصتار اخل ة اإلرذا  ال ي يركدت يف لي يا  وظتيم 
الرتتتةي ة يفستتتائة األفتتتةاا يفاجلمامتتتات يفاملؤسستتتات يفالكيتتتا ت املة   تتتتة 
 توظيم العامدة اليت  ورط يف لي يتا، يفيعتدم  وصتيات  ختتاذ مجتةاءات 

و يفم  التهديد ال ي يركدت املعا دول (22)مضافية ملواجهة ذلك اخل ة
لتة اإلستالمية يفج هتة اإلرذا يول األجانب اجملوديفل م  ن ل  وظتيم الديف 

الوصتتتتتةة يفكافتتتتتة اجلمامتتتتتات يفاملؤسستتتتتات يفالكيتتتتتا ت املة   تتتتتة  توظتتتتتيم 
. (23) العامدة أيف املوعمول مليها، مبتا يف ذلتك  دتك ال امدتة يف أفةيعيتا

 تتتتتدا   جلائيتتتتتة جديتتتتتدة،  (2015) 2199يففتتتتتةت اجملدتتتتتس يف نتتتتتةاره 
. يفيف (24)يفقدب م  فةيق الةصد أل ةةي  عييما ألثة التدا   اجلديدة

، أيفمتتتل اجملدتتتس مىل فةيتتتق الةصتتتد أل ايتتتل مىل (2015) 2253نتتتةاره 
رئتيس الدجوتتة، متت  أجتل ا ستتت ةات، األمستتاء املدرجتة التتيت مل  عتتم أي 

وية،   د مةيفر ثال  سووات، ابلةا خ يا مدى ال د ات م  الديفل امل 
. يفأيفمتل اجملدتس مىل (25)اليت ندمتها الدجوتة لتليفيتدذا مب دومتات  رتاهنا

الدجوة أل  وظة يف قد ات احلصول مدى امل دومات الواراة م  الديفل 
__________ 

، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق األيفل، (2015) 2253 يف (2014) 2161العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال  (21) 
 )ك( يف )س( يف ) ( يف ) (.  الفعةات

، (2015) 2214، يفالعتتتتتتتتتتتةار 22، الفعتتتتتتتتتتتةة (2014) 2170العتتتتتتتتتتتةار  (22) 
 . 13الفعةة 

   .22، الفعةة (2014) 2195، يف 23، الفعةة (2014) 2178العةارال  (23) 
 .30، الفعةة (2015) 2199العةار  (24) 
 .82، الفعةة (2015) 2253العةار  (25) 

يفاملوظمتتات الديفليتتة التتيت لتتديها مجتتةاءات نعتتائية جاريتتة  ت دتتق  توفيتت  
ة، يفأل  ليفاذا ابمل دومات اإلضافية املتوافةة لدى الدجوة التدا   اجللائي
. يفقدتتب اجملدتتس مىل فةيتتق الةصتتد أل يعتتدم  وصتتيات (26)يففةيتتق الةصتتد

 رتال التتدا   التيت ميكت  اختاذذتا لت ليتل رصتد التوفيت  ال تاملي لدعتةاري  
، يفأل يعدم مىل الدجوة حتدتيال (2014) 2178يف  (2015) 2199

 . (27)لدتوفي  ال املي لدعةاري 
يفمتدا اجملدتتس يف يتتة مكتتتب أمتني املظتتامل املورتتا ممتتال ابلعتتةار 

ملتتتتتتتتدة  (2014) 2161متتتتتتتتة ني، متتتتتتتتةة يف العتتتتتتتتةار  (2009) 1904
. (28)شتتتهةا 24ملتتتدة  (2015) 2253شتتتهةا يفأختتتةى يف العتتتةار  30

يفيف كال العةاري ، أضاف اجملدتس  فاصتيل مدتى مجتةاءات رفتع األمستاء 
متتتت  العائمتتتتة متتتت  قةيتتتتق الستتتتماح ألمتتتتني املظتتتتامل ابختصتتتتار فتتتترتة مجتتتتع 

لتتتتتيت انرتحتتتتتت ماراأ األمستتتتتاء مدتتتتتى امل دومتتتتتات متتتتتا مل   تتتتترتت التتتتتديفل ا
يف عدمي نسدة م  التعةية الرامل،  واء مدى قدب الدجوة  (29)العائمة

يفمبوافعتهتتتا، مىل الديفلتتتة صتتتاح ة انتتترتاح اإلاراأ مدتتتى العائمتتتة أيف ايفلتتتة 
 .(30)اإلنامة أيف التاسيس اجلوسية أيف
نائمة أبحكتام نتةارات اجملدتس  5يف  4يف  3يف ةا يف اجلدايفل  
ة  تتتتتو ايت الدجوتتتتتة، يففةيتتتتتق الةصتتتتتد املتصتتتتتد 2015يف  2014ل تتتتتامي 

أااء مهامتتت املت دعتتة  وظتتام اجلتتلاءات املفةيفضتتة مدتتى  وظتتيم الديفلتتة  )يف
 اإلسالمية )اام ( يف وظيم العامدة( يفمكتب أمني املظامل.

__________ 

 . 88املةجع نفست، الفعةة  (26) 
 .  96يف  95املةجع نفست، الفعةاتل  (27) 
 .  54، الفعةة (2015) 2253، يف 41، الفعةة (2014) 2161العةارال  (28) 
 . 3، املةفق الثام، الفعةة (2015) 2253 يف (2014) 2161العةارال  (29) 
 .  13، املةفق الثام، الفعةة (2015) 2253يف  (2014) 2161العةارال  (30) 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
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  3اجلديفل 
)داعرر ( وتنظرريم  بشررأن تنظرريم الدولررة اإلسررالمية يف العررراق والشررام (2015) 2253و  (2011) 1989و  (1999) 1267اللجنررة العاملررة مبوجررب القرررارات 

 2015-2014القاعدة وما يرتبط هبما من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكياانت، 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 )الفعةة( العةار
2133 

(2014) 2161 (2014) 
2170 

(2014) 
2178 

(2014) 
2195 

(2014) 
2199 

(2015) 
2214 

(2015) 
2220 

(2015) 2253 (2015) 
          التقييم          

    30       عييم األثة يفالف الية

    30       عييم اإاثر غ  املعصواة لدتدا  

          امل اائ التوجيهية لدجوة

 38يف  73       25يف  24    ديل امل اائ التوجيهية لدجوة

          التنسيق والتعاون

 84يف  83يف  78يف  49يف  42 30  30  21  69يف  68يف  36يف  29 12 التوسيق مع الكيا ت األخةى

 94يف  88يف  27       75يف  15  موانرة  وفي  التدا  

          االستثناءات

 62 يف 62يف  61يف  24يف  9  موح ا ستثواءات
 )ب(-)أ(

 75 يف 75يف  74يف  37يف  10      
 )ب(-)أ( 76يف  76)ب( يف -)أ(

 )ب(-)أ( 75يف  75         جتهيل اإلخ ارات
          مهام مامة

الوظتتتتتة يف املستتتتتائل أيف الرتتتتتواغل التتتتتيت 
 يُ ت فيها مل

 28       41 

          اإلدراج يف القائمة/الرفع منها
 52-50 يف 44يف  43يف  24  رفع األمساء م  العائمة

 67يف  60-54يف 
 65-63يف  57يف  56يف  37      

 82يف  81يف  78يف  73-67 يف
 14  4 13   21   حتديد أمساء األفةاا يفالكيا ت

)ب( -)أ( 62يف  62يف  9  اإلجةاءات اليت يت  ها مةكل التوسيق
 64)ب( يف -)أ( 63يف  63 يف

 77)ب( يف -)أ( 76يف  10      
 78)ب( يف -)أ( 77 يف

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
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 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 )الفعةة( العةار
2133 

(2014) 2161 (2014) 
2170 

(2014) 
2178 

(2014) 
2195 

(2014) 
2199 

(2015) 
2214 

(2015) 
2220 

(2015) 2253 (2015) 
 53-45يف  43يف  37      30 40-32يف  30يف  24  مجةاء اإلاراأ يف العائمة          

          الرصد واإلنفاذ
 39       26  رصد التوفي 

 40يف  35       27يف  23  املت دعة اب متثال يفحتديدهامجع امل دومات 
 40       27  اختاذ مجةاءات  رال ا نتهاكات امللمومة

          التواصل
 86       71  مجةاء اللايرات الع ةية
 52يف  49      20 39يف  36   وف  امل دومات ال امة

          اإلبالغ
 87يف  40   30 22 26  72يف  27   عدمي التعارية الديفرية

 39  13 30   22 26  اإل الغ يف عدمي التوصيات
          االستعراض

 82-79يف  50       67-65يف  37  است ةات العائمة
          املساعدة التقنية

 94يف  86يف  42       75يف  71يف  29  مسامدة الديفل يف ا متثال لدتدا  

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
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  4اجلديفل 
  2015-2014: األحكام املتصلة ابلوالية*، (2015) 2253و  (2004) 1526فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات العامل مبوجب القرارين 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 )الفعةة( العةار

2161 (2014) 
2170 

(2014) 
2178 

(2014) 
2195 

(2014) 
2199 

(2015) 
2214 

(2015) 
2220 

(2015) 2253 (2015) 
         التقييم         

 ‘3’املةفق األيفل، )أ(    30      عييم األثة يفالف الية

 ‘3’املةفق األيفل، )أ(    30      عييم اإاثر غ  املعصواة لدتدا  

         والتعاونالتنسيق 

، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق األيفل، 74يف  70 التوسيق مع الكيا ت األخةى
)س( -)ح( يف )ك(، )م(-)ه( يف )ب(

 )ص( يف )ت( يف )ب ب( يف )أ أ( يف

، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق األيفل، 93يف  95يف  85يف  42 30  30 22 21-23 
)س( -)ح( يف )ك( يف )م(-)ب( يف )ه(

 أ( يف )ب ب( )ص( يف )أ يف

 )ذ(-، املةفق األيفل، )ص( يف ) (94       )ذ(-األيفل، )ص( يف ) ( ، املةفق75 موانرة  وفي  التدا  

         مهام مامة

 89       73 التمديد

 90        الدمم ال ام

         اإلدراج يف القائمة/الرفع منها
 املةفق األيفل، )ك( يف )ل(       املةفق األيفل، )ك( يف )ل( رفع األمساء م  العائمة

 أ( املةفق األيفل، )ك( يف )ع( يف )أ       املةفق األيفل، )ك( يف )ع( يف )ب ب( يف العائمةمجةاء اإلاراأ 
 عتتتتتتتتتتتتتدمي م دومتتتتتتتتتتتتتات ذات صتتتتتتتتتتتتتدة 

 ابإلاراأ يف العائمة
 ، املةفق األيفل، )ب( يف )ي( يف )ف(51       ، املةفق األيفل، )ب( يف )ي( يف )ف(38

         الرصد واإلنفاذ
 ، املةفق األيفل، )ا( يف )ح( يف )ر(96يف  93يف  90       ، املةفق األيفل، )ا( يف )ح( يف )ر(74 يفحتديدهامجع امل دومات املت دعة اب متثال 

 يف )ر(‘ 3’يف )أ(‘ 1’، املةفق األيفل، )أ(95       املةفق األيفل، )ر( رصد التوفي 
 املةفق األيفل، )ح(       املةفق األيفل، )ح(  وف  امل دومات م  ا نتهاكات

         التواصل
 املةفق األيفل، )أ( يف )ه( يف )م( يف )ل(       املةفق األيفل، )أ( يف )ه( يف )م( يف )ل( مجةاء اللايرات الع ةية

https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
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 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 )الفعةة( العةار

2161 (2014) 
2170 

(2014) 
2178 

(2014) 
2195 

(2014) 
2199 

(2015) 
2214 

(2015) 
2220 

(2015) 2253 (2015) 
         اإلبالغ         

 املةفق األيفل، )ه(       املةفق األيفل، )ه( ممداا  ة م  ال مل
 يف )أ أ(‘ 6’-‘1’األيفل، )أ( يف )أ(، املةفق 96  13 30 22 )أ( 23، 23  املةفق األيفل، )ا ا( يف )ه ه(  عدمي التعارية الديفرية

، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق األيفل، )أ( 74يف  35 اإل الغ يف عدمي التوصيات
 )ح( يف )ط( يف )ق( يف )ر( يف

، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق األيفل، 95يف  93يف  91يف  48 30 13 30  )ب( 23 22
 أ( يف )ح( يف )ط( يف )ق( يف )ر( يف )أ‘ 6’)ألف( 

         االستعراض
املةفتتتتق األيفل، )ا(، -)أ( 66يف  66 است ةات العائمة

 )أ( يف )ل( يف )ف(
، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتق األيفل، 82)ا( يف -)أ( 80يف  80      

 )أ( يف )ل( يف )ف(
         املساعدة التقنية

مستتتتتتتتتتتتامدة التتتتتتتتتتتتديفل يف ا متثتتتتتتتتتتتتال 
 لدتدا  

، املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتق 75يف  74يف  70يف  29
 أ( األيفل، )ط( يف )أ

، املةفتتق األيفل، )ط( 94يف  93يف  85يف  42      
 يف )ت(

 
 يت دق  توظيم الديفلة اإلسالمية يف ال ةاق يفالرام )اام ( يف وظيم العامدة يفما ية  ط هبما م  أفةاا يفمجامات يفمؤسسات يفكيا ت.فيما  * 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2195%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2220%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
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  5اجلديفل 
 2015-2014األحكام املتصلة ابلوالية، مكتب أمني املظامل: 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2253 (2014) 2161 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

   اإلدراج يف القائمة/الرفع منها   
 ، املةفق الثام74يف  66يف  63يف  61يف  60يف  56-54 ، املةفق الثام61يف  53يف  50يف  48يف  47يف  43-41 العائمةرفع األمساء م  

   مهام مامة

 54 41 التمديد

 10 9 الدمم ال ام
   

   (2003) 1518اللجنة املنشأة عمال  ابلقرار  
مل يتم ماخال أي   ديالت مدتى يف يتة الدجوتة املورتاة ممتال  
ختتتالل الفتتترتة املرتتمولة ابلتعةيتتتة. يفأستتتودت  (2003) 1518ابلعتتةار 

مىل الدجوة مهمة حتديد األفةاا يفالكيا ت الت ي  يو غتي جتميتد أمتواهلم 
يفغ ذتتا متت  األصتتول املاليتتة يفاملتتوارا ا نتصتتااية، يفحتويدهتتا مىل صتتوديفق 

 .(2003) 1483 ومية ال ةاق، ممال ابلعةار 
 

 (2003) 1521اللجنرررة املنشرررأة عمرررال ابلقررررار  
 بشأن ليرباي

، حظتتتتتتة (2014) 2188جتتتتتتدا اجملدتتتتتتس، مبوجتتتتتتب العتتتتتتةار  
الستتتتتتتتتتتفة يفحظتتتتتتتتتتتة  وريتتتتتتتتتتتد األستتتتتتتتتتتدحة املفةيفضتتتتتتتتتتتني مبوجتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتةار 

، يفمتتتتدا يف يتتتتة فةيتتتتق اخلتتتترباء (31)ةملتتتتدة  ستتتت ة أشتتتته (2003) 1521
ملتتتتتتدة مرتتتتتتةة  (2009) 1903امل تتتتتتي  ديتتتتتترباي امل تتتتتتنيَّ ممتتتتتتال ابلعتتتتتتةار 

يفالتعتتدم  يفُكد ِّتتف الفةيتتق  تعيتتيم  وفيتت  حظتتة  وريتتد األستتدحة .(32)أشتتهة
ال ي أحةز ت حكومة ليرباي يف  د ية مت د ات اإلخ تار يف عتدمي  عتارية 

__________ 

 . 2، الفعةة (2014) 2188العةار  (31) 
 . 5املةجع نفست، الفعةة  (32) 

ت مستكمدة م  ندرة احلكومة مدى رصد هب ا الرال، يف عدمي م دوما
يفمةان تتتة األستتتدحة يفاملستتتائل احلديفايتتتة مدتتتى فتتتو ف تتتال، يف عتتتدمي  عةيتتتة 
هنائي مىل اجملدس،   د مجةاء موانرة متع الدجوتة املورتاة ممتال ابلعتةار 

أفةنتتتة اخلتتترباء األختتتةى  رتتتال ليتتترباي، يفالت تتتايفل متتتع  (2003) 1521
 .(33)ذات الصدة
حظتتتتتتتة  وريتتتتتتتد  (2015) 2237يفمتتتتتتتدا اجملدتتتتتتتس يف العتتتتتتتةار  

األستتتتتدحة يفأهنتتتتتى  تتتتتدا   الستتتتتفة يفالتتتتتتدا   املاليتتتتتة التتتتتواراة يف العتتتتتةاري  
. يفمدا اجملدس يف ية فةيق (34)(2004) 1532يف  (2003) 1521

اخلتترباء ملتتدة مرتتةة أشتتهة. يفكد ِّتتف الفةيتتق  تعتتدمي  عةيتتةه الوهتتائي  رتتال 
دتدا   املت دعة ابألسدحة، يفالت ايفل مع أفةنتة التوفي ، يفأي انتهاكات ل

 . (35)اخلرباء األخةى ذات الصدة
 2014أحكتتتام نتتتةارات اجملدتتتس ل تتتامي  6يف تتتةا يف اجلتتتديفل  

 فةيق اخلرباء.املتصدة  و ية  2015 يف
__________ 

 )أ(.  - )أ( 5املةجع نفست، الفعةات  (33) 
 . 2يف  1، الفعةاتل (2015) 2237العةار  (34) 
 )أ(.  - )أ( 3املةجع نفست، الفعةات  (35) 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2188%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1903%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2188%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
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  6اجلديفل 
 2015-2014فريق اخلرباء املعين بليرباي: األحكام املتصلة ابلوالية، 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2237 (2014) 2188 (2014) 2153 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

    التعييم    
  )أ( 5   عييم األثة يفالف الية

    التوسيق يفالت ايفل

 )أ( 3يف  3 )أ( 5يف  5 19 التوسيق مع الكيا ت األخةى

    مهام مامة

 3 5  التمديد

    اإلاراأ يف العائمة/الةفع موها

  )أ( 5   عدمي م دومات ذات صدة ابإلاراأ يف العائمة

    الةصد يفاإلنفاذ

  )أ( 5   ةكيل األنر ة يف مواقق   يوها

 )أ( 3 )أ( 5  رصد التوفي 

 )أ( 3 )أ( 5   وف  امل دومات م  ا نتهاكات
    اإل الغ

 )ب( 3 )ب( 5   عدمي التعارية الديفرية
 )أ( 3 )أ( 5  اإل الغ يف عدمي التوصيات

  
 (2004) 1533اللجنرررة املنشرررأة عمرررال ابلقررررار  

 بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية
يف يتتتة فةيتتتق اخلتتترباء  (2014) 2136متتتدا اجملدتتتس يف العتتتةار  

 1533ة الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتة املورتتتتتتا ممتتتتتتال  ابلعتتتتتتةار امل تتتتتتي جبمهوريتتتتتت
. يفقدتتب (36)2015شتت اط/فرباية  1لفتترتة ستتوة يفاحتتدة حتتز  (2004)

اجملدتس مىل فةيتق اخلترباء أل يواصتل اراستة أثتة امل تاائ التوجيهيتة املت دعتة 
 1952متتتتت  العتتتتتةار  7  تتتتت ل ال وايتتتتتة الواج تتتتتة املرتتتتتار مليهتتتتتا يف الفعتتتتتةة 

. (37)املت دعة  سدستدة اإلمتداا لدموتجتات امل دنيتة الكونغوليتة (2010)
يفأذتتاب اجملدتتس  فةيتتق اخلتترباء أل يت تتايفل   تتايف  ف ديتتا متتع أفةنتتة اخلتترباء 
األخةى امل وية، يفخباصة فةيق اخلرباء امل ي  كوت ايفوار، فيما يت دتق 

__________ 

 . 5، الفعةة (2014) 2136العةار  (36) 
 . 23املةجع نفست، الفعةة  (37) 

ابملتتوارا ال  ي يتتة، يففةيتتتق الةصتتد امل تتي ابلصتتتومال يفمريتترتاي فيمتتا يت دتتتق 
 . (38)أبنر ة حتالف العوى الدميعةاقية يف وظيم الر اب

، ملز اجملدس يف ية فةيق اخلرباء (2015) 2198يفيف العةار  
. (39)2016آب/أغستت س  1يفمتتداذا لفتترتة ستتوة يفستتتة أشتتهة حتتز 

يفقدتتب اجملدتتس مىل فةيتتق اخلتترباء مستتامدة الدجوتتة املورتتاة ممتتال ابلعتتةار 
 رتتتتتتتال مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتة يف  وفيتتتتتتت   (2004) 1533

 ليفيتتتتتد الدجوتتتتتة مب دومتتتتتات  تصتتتتتل يف يتهتتتتتا، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك متتتتت  ختتتتتالل 
إبمكانيتتة ماراأ أمستتاء أفتتةاا يفكيتتا ت، يفالوظتتة يف ستت ل حتستتني نتتدرات 

. يفقدتتتتب اجملدتتتتس (40)التتتتديفل األمعتتتتاء يف عتتتتدمي  وصتتتتيات هبتتتت ا الرتتتتال
أيعتا مىل فةيتق اخلترباء أل يعتوم جبمتتع يفاراستة يفحتديتل امل دومتات حتتول 

ءات متتع الرتكيتتل جممومتتة متوومتتة متت  الععتتااي، مثتتل  وفيتت   تتدا   اجلتتلا
__________ 

 . 27املةجع نفست، الفعةة  (38) 
 . 6، الفعةة (2015) 2198العةار  (39) 
 )أ( يف )أ(.  7املةجع نفست، الفعةاتل  (40) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2188%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1952%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1952%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
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حا ت مدم ا متثتال، يفالرت كات اإلنديميتة يفالديفليتة التيت  عتدم  مدى
الدمم مىل اجلمامات املستدحة يفالرت كات اإلجةاميتة يف ال دتد، يف ليفيتد 

حة يفمتتا يتصتتل هبتتا متت  متتتاا يفمستتامدات داجلمامتتات املستتدحة ابألستت
يمة مسكةية، أيف  ي ها هلتا أيف نعدهتا مليهتا، يفمتة ك  ا نتهاكتات اجلست

لدعتتانول التتديفيل اإلنستتام يفا نتهاكتتات يفالتجتتايفزات التتيت  تتس حعتتوق 
. (42)، يف عيتتتيم األثتتتة التتت ي حتدثتتتت خ تتتط   عتتتب امل تتتاال(41)اإلنستتتال

يفامتتتا اجملدتتتس مىل الت تتتايفل  تتتني فةيتتتق اخلتتترباء يفالتتتديفل، يف  ستتتيما ايفل 
املو عة، يفسائة أفةنة اخلرباء امل وية يف  ثة موظمة األمم املتحدة لتحعيق 

__________ 

 )يف(.  -)ب( يف )ا(  7املةجع نفست، الفعةات  (41) 
 )ز(.  7املةجع نفست، الفعةة  (42) 

ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقيتة،   ستيما فيمتا خيت  رصتد 
. يفيف العتتةار نفستتت، قدتتب اجملدتتس مىل (43) وفيتت  حظتتة  وريتتد األستتدحة

املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام امل ويتتة ابألقفتتال يفالوتتلاع املستتدح يفاملمثدتتة 
اخلاصتتتة لامتتتتني ال تتتتام امل ويتتتتة ابل وتتتف اجلوستتتتي يف حتتتتا ت الوتتتتلاع أل 

 . (44)اصال   اال امل دومات ذات الصدة ابملوضوع مع الدجوة و 
األحكام الواراة يف نةارات اجملدتس  8يف  7يف ةا يف اجلديفلني  
 يفاملت دعة  و ايت الدجوة يففةيق اخلرباء. 2015يف  2014ل امي 

__________ 

 . 28يف  9يف  8املةجع نفست، الفعةات  (43) 
 . 33املةجع نفست، الفعةة  (44) 

 
  7اجلديفل 

  2015-2014بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية: األحكام املتصلة ابلوالية،  (2004) 1533اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 
 )الفعةة( العةار 

 (2015) 2198 (2014) 2136 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
   التنسيق والتعاون   

 33يف  28يف  9يف  8 17 التوسيق مع الكيا ت األخةى

   الرصد واإلنفاذ

  28يف  17يف  16 رصد التوفي 
  

 8اجلديفل 
 2015-2014فريق اخلرباء املعين جبمهورية الكونغو الدميقراطية: األحكام املتصلة ابلوالية، 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
 )الفعةة( العةار

2136 (2014) 2147 (2014) 2198 (2015) 2211 (2015) 
     التقييم     

  )ز( 7  23  عييم أتث  املوارا ال  ي ية

     التنسيق والتعاون

 38)يف( يف  9 28يف  9يف  8)ز( يف  7 38)أ( يف  4 27يف  26يف  16 التوسيق مع الكيا ت األخةى

     مهام عامة

  6  5 التمديد

  )أ( 7   الدمم ال ام

     اإلدراج يف القائمة/الرفع منها

  )ح( 7)أ( يف  7    عدمي م دومات ذات صدة ابإلاراأ يف العائمة

     

https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2189%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
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 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
 )الفعةة( العةار

2136 (2014) 2147 (2014) 2198 (2015) 2211 (2015) 
     الرصد واإلنفاذ     

 )يف( 9 )يف( - )ا( 7)ب( يف  7 )أ( 4  مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

 )يف( 9  )أ( 4 17يف  16 رصد التوفي 
     اإلبالغ

  7  5  عدمي التعارية الديفرية
  )أ( 7يف  7  5 اإل الغ يف عدمي التوصيات

     االستعراض
  )ح( 7   است ةات العائمة
     املساعدة التقنية

    23 مسامدة الديفل يف ا متثال لدتدا  
  

 (2004) 1572اللجنرررة املنشرررأة عمرررال ابلقررررار  
 بشأن كوت ديفوار

حظتتتتتتتة  وريتتتتتتتد  (2014) 2153جتتتتتتتدا اجملدتتتتتتتس يف العتتتتتتتةار  
 9األستتتتتدحة يف تتتتتدا   الستتتتتفة يفالتتتتتتدا   املاليتتتتتة املفةيفضتتتتتة يف الفعتتتتتةات 

، يفأهنتتتى التتتتدا   العاضتتتية مبوتتتع (2004) 1572متتت  العتتتةار  12 مىل
. يفنتدم (45)است اا أي ايفلة جلميع أنواع املاس اخلام مت  كتوت ايفتوار

اجملدتتتس نائمتتتة ا ستتتتثواءات متتت  حظتتتة  وريتتتد األستتتدحة لتتتدمم ممديتتتيت 
. يفيف ذت ا (46)مصالح ن اع األم  يفاملصاحلة الوقويتة يف كتوت ايفتوار

 (2004) 1572الصدا، كدف اجملدس الدجوتة املورتاة ممتال ابلعتةار 
 تجهيتتتتتتتل اإلخ تتتتتتتارات املت دعتتتتتتتة مبتتتتتتتوح ذتتتتتتت ه ا ستتتتتتتتثواءات، يفمضتتتتتتتافة 

ح ف أيف  وضيح  ووا يف نائمة األسدحة يفاألمتدة الفتاكة املتصدة  أيف
. يفنةر اجملدس أنت ل   كول ذواك حاجة (47)هبا احملداة يف مةفق العةار

غ  الفتاكة أيف  وف  أي مسامدة  عويتة لتعدمي مخ ار  توريد امل دات 
لتمكتتتني نتتتتوات األمتتت  اإليفواريتتتتة متتت  استتتتت مال العتتتوة ابلعتتتتدر املالئتتتتم 

. يف حتتتظ اجملدتتتس (48)يفاملتواستتتب فعتتتط يف ستتتياق حفتتتظ الوظتتتام ال تتتام
أيعتتتا أنتتتت ةتتتوز لدجوتتتة أل  عتتترتح ماراأ األشتتتداص التتت ي  يت تتتني أهنتتتم 

 . (49)قويةيركدول هتديدا ل مدية السالم يفاملصاحلة الو 
__________ 

 .  13يف  12يف  1، الفعةات (2014) 2153العةار  (45) 
 . 12)أ( يف  -)أ(  4املةجع نفست، الفعةات  (46) 
 . 5يف )أ(  -)ب(  4املةجع نفست، الفعةات  (47) 
 . 2املةجع نفست، الفعةة  (48) 
 . 25املةجع نفست، الفعةة  (49) 

 تتدا   اجلتتلاءات  (2015) 2219يفجتتدا اجملدتتس يف العتتةار  
السا عة كافة، مبا يف ذلتك ا ستتثواءات مت   دتك التتدا  ، كمتا جتدا 
يف يتتة الدجوتتة املت دعتتة مبتتوح ا ستتتثواءات يفجتهيتتل اإلخ تتارات الالزمتتة، 

 . 9ى الوحو احملدا يف اجلديفل مد
يفمت  ديد يف ية فةيق اخلرباء امل ي  كوت ايفوار متة ني، متةة  
 2219شهةا ، يفأخةى يف العةار  13ملدة  (2014) 2153يف العةار 

شتتتتتهةا. يفيف كتتتتتال العتتتتتةاري ، شتتتتتدا  12ملتتتتتدة مضتتتتتافية   دتتتتت   (2015)
، (50)اجملدس مدى أاية  ليفيد فةيق اخلرباء ابملوارا الكافية لتوفي  يف يتتت

ميك  لتعةية فةيتق اخلترباء أل يرتمل أي م دومتات يف وصتيات يفنةر أنت 
. (51) ت دتتتتتق إباراأ الدجوتتتتتة ألمستتتتتاء مضتتتتتافية حمتمدتتتتتة ألفتتتتتةاا يفكيتتتتتا ت

يفقدتتتتب اجملدتتتتس مىل فةيتتتتق اخلتتتترباء أل يعتتتتي ِّم ف اليتتتتة التتتتتدا   يفالعتتتتوا ط 
 . (52)احلديفاية يف املو عة

األحكتتتتتتام التتتتتتواراة يف نتتتتتتةارات  10يف  9يف تتتتتتةا يف اجلتتتتتتديفلني  
يفاملتصتتتتتتتتتتتتدة  تتتتتتتتتتتتو ايت الدجوتتتتتتتتتتتتة  2015يف  2014اجملدتتتتتتتتتتتتس ل تتتتتتتتتتتتامي 

 اخلرباء. يففةيق
__________ 

، الفعتتتتتتتتتةة الثاموتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتةة متتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتة، (2014) 2153العتتتتتتتتةارال  (50) 
 ، الفعةة ال رةيفل م  الدي اجة.(2015) 2219 يف

 .  28، الفعةة (2015) 2219، يف 28، الفعةة (2014) 2153العةارال  (51) 
 .  34، الفعةة (2015) 2219، يف 33، الفعةة (2014) 2153العةارال  (52) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
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  9اجلديفل 
  2015-2014بشأن كوت ديفوار: األحكام املتصلة ابلوالية،  (2004) 1572اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2226 (2015) 2219   (2014) 2153 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

    التنسيق والتعاون    
  36يف  35يف  31يف  30يف  24يف  13 35يف  34يف  30يف  29يف  23يف  14 التوسيق مع الكيا ت األخةى
    حتديد األصناف احملظورة

  5 5 حتديد ال ووا اإلضافية اخلاض ة لتدا   اجللاءات

    االستثناءات

  )أ( - )ب( 4 )أ( - )ب( 4 موح ا ستثواءات

  7يف  6)أ( يف  - )ب( 4يف  2 7يف  6)أ( يف  - )ب( 4يف  2 جتهيل اإلخ ارات

    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها

  26 25 حتديد أمساء األفةاا يفالكيا ت

    الرصد واإلنفاذ

 )ز( 19 24يف  16يف  8 23يف  15يف  8 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها
 

  10اجلديفل 
 2015-2014فريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار: األحكام املتصلة ابلوالية، 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2226 (2015) 2219 (2014) 2153 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

    التقييم    
  34 33  عييم األثة يفالف الية

    التنسيق والتعاون

 )يف( 19 35يف  31يف  30يف  20 34يف  30يف  29يف  19 التوسيق مع الكيا ت األخةى

    مهام عامة

  25 24 التمديد

    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها

  28 28  عدمي م دومات ذات صدة ابإلاراأ يف العائمة

    الرصد واإلنفاذ

  35يف  31يف  26يف  16 34يف  30يف  25يف  15 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

 )يف( 19   رصد التوفي 

  26 25 امل دومات م  ا نتهاكات وف  
    اإلبالغ

  27 27  عدمي التعارية الديفرية
  29-27 28يف  26 اإل الغ يف عدمي التوصيات

    املساعدة التقنية
   14 مسامدة الديفل يف ا متثال لدتدا  

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
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 (2005) 1591اللجنرررة املنشرررأة عمرررال ابلقررررار  
 بشأن السودان 

 2200يف  (2014) 2138أمتتتتتتتتتتتةب اجملدتتتتتتتتتتتس يف العتتتتتتتتتتتةاري   
م  ندعت م  مدم  وفي   دا   حظة السفة يفجتميتد األصتول  (2015)

املفةيفضتتة مدتتى أفتتةاا م يوتتني متت  جانتتب مجيتتع التتديفل األمعتتاء، يفقدتتب 
 (2005) 1591   تتتتتا لتتتتت لك أل  تتتتتةا الدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتال ابلعتتتتتةار 

 .(53)امتثال الديفل األمعاء ف الية مدى أي  عارية م  مدم 
 1591يفمت  ديتتتتد يف يتتتتة فةيتتتتق اخلتتتترباء املورتتتتا ممتتتتال ابلعتتتتةار  

، 2015يف  2014لدجوتتتتتتتتتة متتتتتتتتتة ني يف متتتتتتتتتامي ملستتتتتتتتتامدة ا (2005)
__________ 

 .  11، الفعةة (2015) 2200، يف 9ة ، الفعة (2014) 2138العةارال  (53) 

شتتتتتهةا يفأختتتتتةى يف العتتتتتةار  13ملتتتتتدة  (2014) 2138العتتتتتةار  يف متتتتتةة
العةاري ، . يفيف كال (54)شهةا 12ملدة مضافية   د   (2015) 2200

أمتتاا اجملدتتس أتكيتتد م ظتتم جوانتتب يف يتتة الفةيتتق، مبتتا يف ذلتتك التلامتتت 
ابإل تتتتالغ متتتت   وفيتتتت  حظتتتتة  وريتتتتد األستتتتدحة، يف عتتتتدمي أمستتتتاء األفتتتتةاا 
يفالكيتتتتتتا ت التتتتتتيت  ستتتتتتتويف م تتتتتتاي  اإلاراأ يف العائمتتتتتتة، يفالتحعيتتتتتتق يف 
اهلجمتتات التتيت   تتةت هلتتا موظفتتو ال مديتتة املدتد تتة لالحتتتاا األفةيعتتي 

 مم املتحدة يف اارفور.يفاأل
األحكتتتتتتتام التتتتتتتواراة يف نتتتتتتتةارات  12يف  11يف تتتتتتتةا يف اجلتتتتتتتديفلني  

 يفاملتصدة  و ايت الدجوة يففةيق اخلرباء. 2015يف  2014اجملدس ل امي 
__________ 

 . 1، الفعةة (2015) 2200، يف 1، الفعةة (2014) 2138العةارال  (54) 
 

 11اجلديفل 
 2015-2014بشأن السودان: األحكام املتصلة ابلوالية،  (2005) 1591اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2200 (2014) 2138 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

   التنسيق والتعاون   
 22 20يف  18 التوسيق مع الكيا ت األخةى

 25  موانرة  وفي  التدا  

   الرصد واإلنفاذ

 24يف  22يف  15يف  3 19يف  18يف  13يف  3 امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدهامجع 

 11يف  10 9يف  8 اختاذ مجةاءات  رال ا نتهاكات امللمومة

   املساعدة التقنية

 10  مسامدة الديفل يف ا متثال لدتدا  
  

  12اجلديفل 
 2015-2014فريق اخلرباء املعين ابلسودان: األحكام املتصلة ابلوالية، 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2228 (2015) 2200 (2014) 2173 (2014) 2138 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

     التقييم     
  24يف  4  19يف  4  عييم األثة يفالف الية

     التنسيق والتعاون

 12 23يف  22يف  15 13 19يف  18يف  13 التوسيق مع الكيا ت األخةى

     مهام عامة

  1  1 التمديد

https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
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 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2228 (2015) 2200 (2014) 2173 (2014) 2138 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

     اإلدراج يف القائمة/الرفع منها     

  24يف  18يف  15يف  11  19يف  14يف  13  عدمي م دومات ذات صدة ابإلاراأ يف العائمة

     الرصد واإلنفاذ

  18  14  ةكيل األنر ة يف مواقق   يوها

  18  14 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

  4  4 رصد التوفي 

  15  13  عدمي نائمة أبمساء املوتهكني

  24يف  11يف  3  19يف  3  وف  امل دومات م  ا نتهاكات

     اإلبالغ

  24يف  4-2  19يف  4-2  عدمي التعارية الديفرية

  2  2 اإل الغ يف عدمي التوصيات
  

   (2005) 1636اللجنة املنشأة عمال ابلقرار  
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، مل  تتتدخل أي  غيتتت ات مدتتتى  

، اليت أنرئت م  (2005) 1636يف ية الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
أجتل التستجيل يفاإلشتةاف مدتى حظتتة الستفة يفجتميتد األصتول لافتتةاا 
التتتتت ي  حتتتتتداهتم جلوتتتتتة التحعيتتتتتق الديفليتتتتتة املستتتتتتعدة أيف حكومتتتتتة ل وتتتتتال  
كمرتتتت ت يف ضتتتدومهم يف التفجتتت  اإلرذتتتا  التتت ي يفنتتتع يف  تتت يفت يف 

يفأيفاى حبيتتتتتاة رئتتتتتيس يفزراء ل وتتتتتال الستتتتتا ق،  2005شتتتتت اط/فرباية  14
شدصتتتتا  آختتتتةي . يفمل   عتتتتد الدجوتتتتة أي  22 الستتتتيد رفيتتتتق احلةيتتتتةي، يف
، يفمل يستتجل أي فتتةا 2015أيف متتام  2014اجتمامتتات ختتالل متتام 

 .2015كانول األيفل/ايسمرب   31حز اتريك 
 

   (2006) 1718اللجنة املنشأة عمال ابلقرار  
 (2014) 2141حتتتتتث اجملدتتتتتس مجيتتتتتع التتتتتديفل يف العتتتتتةاري   

مدتتتى الت تتتايفل متتتع الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار  (2015) 2207 يف

يففةيتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء امل تتتتتتتي جبمهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي الرتتتتتتت  ية  (2006) 1718
 رتال  وفيت   تدا    (2009) 1874الدميعةاقية املورا ممال ابلعةار 

 اجللاءات املفةيفضة مدى مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية. 
يفأكتتد اجملدتتس، يف اي اجتتة العتتةاري ، أايتتة أل  كتتول التعييمتتات  

يفالتوصتتتتتيات الصتتتتتاارة متتتتت  فةيتتتتتق اخلتتتتترباء موثونتتتتتة يفمستتتتتتعدة يفمستتتتتتودة مىل 
 ديد يف ية فةيق اخلترباء  (2014) 2141عائق. يفنةر اجملدس يف العةار ح

 (2015) 2207، يفمتتتتتتتتتتدا يف العتتتتتتتتتتةار 2015نيستتتتتتتتتتال/أ ةيل  5حتتتتتتتتتتز 
. يفيف كتتتتتال العتتتتتةاري ، 2016نيستتتتتال/أ ةيل  5فةيتتتتتق اخلتتتتترباء حتتتتتز  يف يتتتتتة
 اجملدس م  امتلامت است ةات يف ية فةيق اخلرباء. أمةب

األحكتتتتتتتام التتتتتتتواراة يف نتتتتتتتةارات  14يف  13يف تتتتتتتةا يف اجلتتتتتتتديفلني  
 اخلرباء. يفاملتصدة  و ايت الدجوة يففةيق 2015يف  2014اجملدس ل امي 

 
  13اجلديفل 
 2015-2014 ابلوالية، املتصلة األحكام: الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية بشأن (2006) 1718 ابلقرار عمال املنشأة اللجنة

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2207 (2014) 2141 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

   التنسيق والتعاون   

 5 5 التوسيق مع الكيا ت األخةى

   الرصد واإلنفاذ

 5 5 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
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  14اجلديفل 
 2015-2014فريق اخلرباء املعين جبمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية: األحكام املتصلة ابلوالية، 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2207 (2014) 2141 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

   مهام عامة    
 1 1 التمديد

   التنسيق والتعاون

 5 5 التوسيق مع الكيا ت األخةى

   الرصد واإلنفاذ

 5 5 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

   اإلبالغ

 3 3 ممداا  ة م  ال مل

 2 2  عدمي التعارية الديفرية

 2 2 اإل الغ يف عدمي التوصيات
  

   (2006) 1737اللجنة املنشأة عمال ابلقرار  
خالل الفرتة نيد ا ست ةات،  يلت أنر ة اجملدس يفاهليئات  

الفةميتتة املورتتاة لإلشتتةاف مدتتى  وفيتت   تتدا   اجلتتلاءات املفةيفضتتة مدتتى 
مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتتالمية إبجتتتةاء مفايفضتتتات  تتتتني جممومتتتة األمعتتتتاء 

 اخلمسة الدائمني زائدا يفاحدا يفمجهورية ميةال اإلسالمية. 
 2159يفمزاء  دتتتك اخلدفيتتتة، متتتدا اجملدتتتس متتتة ني، يف العتتتةاري   

، لفتتترتة ستتتوة يفاحتتتدة يف كتتتل متتتةة، يف يتتتة (2015) 2224يف  (2014)
 1929فةيق اخلرباء امل ي جبمهورية ميةال اإلسالمية املورا ممال ابلعةار 

، (2006) 1737ملستتتتامدة الدجوتتتتة املورتتتتاة ممتتتتال ابلعتتتتةار  (2010)
يفحدا   ض الرةيفط املت دعة  تعدمي التعارية يف عتدمي  تة م  ال متل. يفيف 
نفس العةاري ، حث اجملدس مجيع الديفل مدى الت ايفل متع الدجوتة يففةيتق 

 اخلرباء، يفمدى  عدمي م دومات  رال  وفي  التدا  .
، اخت  جمدس األم  ابإلمجاع العةار 2015 وز/يوليت  20يفيف  
، التت ي أيتتتد فيتتتت خ تتتة ال متتل الرتتتامدة املرتتترتكة التتتيت (2015) 2231

أملانيا، يفمجهورية  ني ا حتاا الةيفسي، يف  2015 ت وز/يولي 14أ ةمها يف 
ميتتةال اإلستتالمية، يفالصتتني، يففةنستتا، يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى 
يفأيةلودا الرمالية، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفاملمثل السامي لالحتتاا 
األيفريف  امل تتي ابلرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالسياستتة األمويتتة. يفيتتو  العتتةار مدتتى 

مود  دعيت التعةيتة املعتدم  (55)السا عةمهناء ال مل أبحكام نةارات اجملدس 
متتتت  الوكالتتتتة الديفليتتتتة لد انتتتتة ال ريتتتتتة التتتت ي يؤكتتتتد اختتتتتاذ مجهوريتتتتة ميتتتتتةال 
اإلسالمية سدسدة م  اإلجةاءات ذات الصدة ابجملتال الوتويفي احملتداة يف 

 . (56)اجللء ذي الصدة م  خ ة ال مل الرامدة املررتكة
يفهلتت ا الستت ب، يفيف غيتتاب  عةيتتة متت  الوكالتتة الديفليتتة لد انتتة  

نيتتتتد  ال ريتتتتة،  واصتتتتل الدجوتتتتة يففةيتتتتق اخلتتتترباء أنرتتتت تهما ختتتتالل الفتتتترتة
ا ست ةات، ممال  عةارات اجملدس السا عة. يفمع ذلك، يفهبدف  وفي  

، نتتةر اجملدتتس أل يو  تتق اإلمفتتاء مدتتى   تتض (2015) 2231العتتةار 
م  العةار، مدى  22التدا   اجللائية. يف واء مدى ذلك، يفممال ابلفعةة 

التتديفل األمعتتاء  اركة يف خ تتة ال متتل الرتتامدة املرتترتكة أيفالتتديفل املرتت
اليت  رترتك يف األنرت ة التيت يو  تق مديهتا اإلمفتاء، أي  وريتد أيف  يتع 
أيف نعتتل األصتتواف يفاملتتواا يفامل تتدات يفالستتدع يفالتكوولوجيتتا، يف تتوف  أي 
مستتتامدة  عويتتتة أيف  تتتتدريب أيف مستتتامدة ماليتتتتة أيف استتتتثمار أيف مسستتتتةة 

__________ 

 (2007) 1747يف  (2006) 1737يف  (2006) 1696العتتتتتتتةارات  (55) 
 (2010) 1929يف  (2008) 1835يف  (2008) 1803يف 
. يفخيعتتع مهنتتاء ال متتل ابألحكتتام مىل ممتتااة فةضتتها (2015) 2224 يف

يف حالتتتة متتتدم يففتتتاء مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية مىل حتتتد ك تتت  ابلتلامتتتات 
خ تتتتة ال متتتتل الرتتتتتامدة املرتتتترتكة. يفمتتتتاليفة مدتتتتتى ذلتتتتك، يفممتتتتال ابلعتتتتتةار 

، فتتتتةت اجملدتتتتس سدستتتتدة متتتت  العيتتتتوا احملتتتتداة، مبتتتتتا يف (2015) 2231
 ذلك العيوا املت دعة ابنترار السدع احلساسة. 

 .  11-15مىل  1-15، املةفق اخلامس، الفعةات (2015) 2231العةار  (56) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2159%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2159%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2224%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1696%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1747%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1803%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1835%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2224%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
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ذات الصدة امل اشةة مبا يدي: )أ(   ديل اثوتتني  غ ذا م  اخلدمات أيف
متتتتتت  السالستتتتتتل الت ان يتتتتتتة يف مةفتتتتتتق فتتتتتتورايفو )ب(  صتتتتتتدية اليورانيتتتتتتوم 
املدص ب م  مجهورية ميةال اإلسالميةو يف )أ( حتديث مفامتل آراك، 

 أايم م  ال دء  تدك األنر ة.  10مخ ار الدجوة ن ل 

نتتتتةارات  األحكتتتتام التتتتواراة يف 16يف  15يف تتتتةا يف اجلتتتتديفلني  
املتصتتتتتتتتتتتتتدة  تتتتتتتتتتتتتو ايت الدجوتتتتتتتتتتتتتة  2015يف  2014اجملدتتتتتتتتتتتتتس ل تتتتتتتتتتتتتامي 

 اخلرباء. يففةيق

 
 15اجلديفل 

 2015-2014: األحكام املتصلة ابلوالية، (2006) 1737اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 
 )الفعةة( العةار 

 (2015) 2231 (2015) 2224 (2014) 2159 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
    التنسيق والتعاون    

 22 5 5 التوسيق مع الكيا ت األخةى

    االستثناءات

 )أ( - )أ( 23   موح ا ستثواءات

 22   جتهيل اإلخ ارات
 

  16اجلديفل 
 2015-2014ابلوالية، فريق اخلرباء املعين جبمهورية إيران اإلسالمية: األحكام املتصلة 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2224 (2014) 2159 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

   مهام عامة   
 1 1 التمديد

   التنسيق والتعاون

 5 5 التوسيق مع الكيا ت األخةى

   الرصد واإلنفاذ

 5 5 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

   اإلبالغ

 3 3 ممداا  ة م  ال مل

 2 2 التعارية الديفرية عدمي 

 2 2 اإل الغ يف عدمي التوصيات
  

 (2011) 1970اللجنرررة املنشرررأة عمرررال  ابلقررررار  
 بشأن ليبيا 

نتتتتةارات  ةختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، اختتتتت  اجملدتتتتس ستتتتت 
 ت دق ابهليئتني الفةميتني الدتني  رةفال مدى  دا   اجللاءات املفةيفضة 

 2144 رتتتتتتال لي يتتتتتتا. يفيف العتتتتتتةار  (2001) 1970ممتتتتتتال ابلعتتتتتتةار 

د اجملدتتتس أل مدتتتى التتتديفل األمعتتتاء  عتتتدمي مخ تتتارات ، أكتتت(2014)
 رتتتال  وريتتتد  (2011) 1970شتتتامدة لدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 

 يتتتع أيف نعتتتل األستتتدحة يفمتتتا يتصتتتل هبتتتا متتت  أمتتتتدة املستتتموح هبتتتا يف  أيف
جتت اجملدتس الدجوتة مىل مجتةاء . كمتا يف (57)مقار نظام اجللاءات مىل لي يتا

__________ 

  .7، الفعةة (2014) 2144العةار  (57) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2159%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2224%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2159%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2224%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
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است ةات مستمة لتدا   جتميد األصول املت عيتة فيمتا يت دتق ابملؤسستة 
. يففتتتتتةت (58)الدي يتتتتة لالستتتتتتثمار يفحمفظتتتتتة ا ستتتتتتثمار األفةيعيتتتتتة الدي يتتتتتة

ف  التتيت  تتدرجها  تدا   حتظتتة الست (2014) 2146اجملدتس يف العتتةار 
الدجوة يف العائمة م  حتميتل التوفط اخلتام أيف  فةيغتت أيف نعدتت، يفاختول 
املوان  أيف  عدمي خدمات التموي  م  ن يل التليفا ابلونوا أيف غ  ذلك 
متتت  اخلتتتدمات، يفحظتتتة التتتدخول يف أي م تتتامالت ماليتتتة فيمتتتا يت دتتتق 

 .(59)مبحتتتايف ت  صتتتدية التتتوفط اخلتتتام متتت  لي يتتتا  صتتتورة غتتت  مرتتتةيفمة
ن تتتتاق م تتتتاي  اإلخعتتتتاع  (2014) 2174يفيفستتتتع اجملدتتتتس يف العتتتتةار 

يفجتميتتتتتتد  لدجتتتتتتلاءات لافتتتتتتةاا أيف الكيتتتتتتا ت اخلاضتتتتتت ني حلظتتتتتتة الستتتتتتفة
األصول امما لدسالم يفا ستعةار يفاألم  يف لي يا، فعال م  ا نتعال 

. يفنتتتةر اجملدتتتس أيعتتتا أنتتتت يتوجتتتب مدتتتى الدجوتتتة أل (60)السياستتتي فيهتتتا
 وافتتق مستت عا  مدتتى  وريتتد أيف  يتتع أيف نعتتل األستتدحة يفمتتا يتصتتل هبتتا متت  

اجملدس األحكام املت دعة  تفتي  الرحوات  . يفأارأ(61)أمتدة مىل لي يا
__________ 

 . 11املةجع نفست، الفعةة  (58) 
 . 10، الفعةة (2014) 2146العةار  (59) 
 . 4، الفعةة (2014) 2174العةار  (60) 
 . 8املةجع نفست، الفعةة  (61) 

املتجهة مىل لي يتا أيف اإ يتة موهتا يف ستياق منفتاذ حظتة  وريتد األستدحة 
 .(62)لي يا يفالتدا   الالزمة ملوع التصدية غ  املرةيفع لدوفط اخلام م 

أمتتتاا اجملدتتتس أتكيتتتد امل تتتاي   ،(2015) 2213يفيف العتتتةار  
، يفأكد مدتى احلاجتة (63)امل تمدة لتحديد اجلهات اخلاض ة لدجلاءات

مىل اختتتتتتاذ مجتتتتتةاءات فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابنتهتتتتتاك التتتتتتدا   التتتتتواراة يف العتتتتتةار 
 (2014) 2144. يفمبوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاري  (64)(2011) 1970

، متتتتدا اجملدتتتتس يف يتتتتة فةيتتتتق اخلتتتترباء امل تتتتي  دي يتتتتا (2015) 2213 يف
 .(65)مة ني، ملدة سوة يفاحدة يف كل مةة

األحكتتتتتتام التتتتتتواراة يف نتتتتتتةارات  18يف  17يف تتتتتتةا يف اجلتتتتتتديفلني  
 املتصدة  و ايت الدجوة يففةيق اخلرباء. 2015يف  2014اجملدس ل امي 

__________ 

 . 9املةجع نفست، الفعةة  (62) 
 . 12يف  11، الفعةاتل (2015) 2213العةار  (63) 
 .  25يف  13املةجع نفست، الفعةاتل  (64) 
 .  24، الفعةة (2015) 2213، يف 13، الفعةة (2014) 2144العةارال  (65) 

  
  17اجلديفل 

 2015-2014بشأن ليبيا: األحكام املتصلة ابلوالية،  (2011) 1970اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 
 )الفعةة( العةار 

 (2015) 2259 (2015) 2214 (2015) 2213 (2014) 2174 (2014) 2146 (2014) 2144 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
       التنسيق والتعاون       

   25يف  13  4  التوسيق مع الكيا ت األخةى

       االستثناءات

     12  موح ا ستثواءات

  7  8 )أ( 10يف  4 7 جتهيل اإلخ ارات

       اإلدراج يف القائمة/الرفع منها

    7 12 11 األمساء م  العائمةرفع 

 11  12يف  11 5يف  4 11  حتديد أمساء األفةاا يفالكيا ت

       الرصد واإلنفاذ

   25   14 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

   13   10 اختاذ مجةاءات  رال ا نتهاكات امللمومة

       االستعراض

      11 است ةات العائمة
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2214%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
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  18اجلديفل 
 2015-2014فريق اخلرباء املعين بليبيا: األحكام املتصلة ابلوالية، 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2213 (2014) 2174 (2014) 2146 (2014) 2144 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

     مهام عامة      
 24   13 التمديد

 )أ( 24   )أ( 13 الدمم ال ام

     منهااإلدراج يف القائمة/الرفع 

  6   مجةاء اإلاراأ يف العائمة

  6    عدمي م دومات ذات صدة ابإلاراأ يف العائمة

     الرصد واإلنفاذ

 25)ب( يف  24   15يف  14)ب( يف  13 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

   13  رصد التوفي 

     اإلبالغ

 )ا( 24   )ا( 13  عدمي التعارية الديفرية

 )أ( 24   16)أ( يف  13 اإل الغ يف عدمي التوصيات
  

  (66)(2011) 1988اللجنة املنشأة عمال ابلقرار  
نتةارات  ةخالل الفرتة املرمولة اب ست ةات، اخت  اجملدس ثالثت 

ذات صتتتتدة ابهليئتتتتتتني الفتتتتتةميتني الدتتتتتتني  رتتتتةفال مدتتتتتى  تتتتتدا   اجلتتتتتلاءات 
، أي الدجوتتتتة املورتتتتاة ممتتتتال (2011) 1988املفةيفضتتتتة ممتتتتال ابلعتتتتةار 

يففةيق الدمم التحديدي يفرصد اجللاءات املورتا  (2011) 1988ابلعةار 
. يفيف ضتتتوء ممديتتتة املصتتتاحلة السياستتتية (2004) 1526ممتتتال ابلعتتتةار 

 2160يف أفغانستتتتتتتتتال، أشتتتتتتتتتار اجملدتتتتتتتتتس مدتتتتتتتتتى الدجوتتتتتتتتتة، يف العتتتتتتتتتةاري  
، أل  تدتتتتتتت  سدستتتتتتتدة متتتتتتت  اإلجتتتتتتتةاءات (2015) 2255يف  (2014)

اهلاافتتتتتة مىل استتتتتت ةات نائمتتتتتة األشتتتتتداص يفالكيتتتتتا ت التتتتت ي  حتتتتتتداذم 
ابمت تتارذم خاضتت ني لدتتتدا   املفةيفضتتة متت  جانتتب اجملدتتس ممتتال ابلعتتةار 

. يفمدتتى يفجتتت اخلصتتوص، أشتتار اجملدتتس مدتتى الدجوتتة (2011) 1988
__________ 

 (1999) 1267انظتتتتة أيعتتتتا أمتتتتاله الدجوتتتتة ال امدتتتتة مبوجتتتتب العتتتتةارت  (66) 
 رتتتتتتتتتتتتتتتتتال  وظتتتتتتتتتتتتتتتتتيم الديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (2015) 2253يف  (2011) 1989 يف

)اامتت ( يف وظتتيم العامتتدة يفمتتا يتتة  ط هبمتتا  اإلستتالمية يف ال تتةاق يفالرتتام
 م  أفةاا يفمجامات يفمؤسسات يفكيا ت.

أل   جل  ةفع أمساء األفةاا يفالكيا ت ممت  مل   تد  ستةي مدتيهم م تاي  
 . (67)اإلاراأ يف العائمة يفال ي  مل ي د مواس ا ماراجهم يف العوائم

يفيف ذتتتتتت ا الصتتتتتتدا، أشتتتتتتار اجملدتتتتتتس مدتتتتتتى الدجوتتتتتتة يف العتتتتتتةار  
أل  ستتكمل ا ستتتمارة املوحتدة املدصصتتة إلاراأ  (2014) 2160

 (2015) 2255. يفرحتتتب اجملدتتتس يف العتتتةار (68)األمستتتاء يف العائمتتتة
إبنرتتتتتاء مةكتتتتتل  وستتتتتيق يفقتتتتتي يف أفغانستتتتتتال كوستتتتتيدة لتتتتتلاياة التفامتتتتتل 

، يفأشتتتتار مدتتتتى الدجوتتتتة أل  وظتتتتة يف قد تتتتات (69)يفالتوستتتيق متتتتع الدجوتتتتة
ت الديفليتتتة التتتيت احلصتتتول مدتتتى امل دومتتتات التتتواراة متتت  التتتديفل يفاملوظمتتتا

لتتتتديها مجتتتتةاءات نعتتتتائية جاريتتتتة  ت دتتتتق  توفيتتتت   تتتتدا   اجلتتتتلاءات يفأل 
. (70) ليفاذتتتتتتتا ابمل دومتتتتتتتات اإلضتتتتتتتافية املتاحتتتتتتتة لدجوتتتتتتتة يففةيتتتتتتتق الةصتتتتتتتد

يت دتتق ابلتوستتيق يفا  صتتال، قدتتب اجملدتتس مىل الدجوتتة أل  وظتتة  يففيمتتا
يف يف زايرة  دتتدال خمتتتتارة هبتتدف   ليتتتل  وفيتتت  التتتدا  ، يفأل  عتتتدم متتتةة 

__________ 

 2255، يف 34يف  25، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ني (2014) 2160العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال  (67) 
 . 40يف  31 ، الفعة ني(2015)

 . 19، الفعةة (2014) 2160العةار  (68) 
 ، الفعةة اخلامسة م  الدي اجة. (2015) 2255العةار  (69) 
 . 46املةجع نفست، الفعةة  (70) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
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الستتوة  عةيتتةا مىل اجملدتتس متت  حالتتة جممتتل أمماهلتتا يفأل  عتتدم محاقتتات 
 .(71)سووية جلميع الديفل األمعاء املهتمة

 2160يفمدا اجملدس مة ني يف ية فةيق الةصد، مةة يف العةار  
 (2015) 2255 شتتتتهةا يفمتتتتةة أختتتتةى يف العتتتتةار 30ملتتتتدة  (2014)

. يفيف نفس العةاري ، أشار اجملدس مدى فةيق الةصد (72)شهةا   24ملدة 
ا ضتتت الع مبجمومتتتة متوومتتتة متتت  املهتتتام، يف  ستتتيما أل ي دتتت  الدجوتتتة 

  و يفيعدم حملة مامتة مت(73)ابملليد م  اخل وات لتحسني نومية العائمة
احلالتتتة الةاذوتتتة لدم دومتتتات التتتواراة يف الورتتتةات اخلاصتتتة املرتتترتكة  تتتني 

و (74)اإلنرت تتول يفجمدتتس األمتت  التتتا ع لامتتم املتحتتدة مدتتى أستتاس ايفري
يفيترايفر مع الدجوة يفحكومتة أفغانستتال يفالتديفل األمعتاء موتد حتديتد 

__________ 

 .  56يف  55املةجع نفست، الفعةاتل  (71) 
 .  51، الفعةة (2015) 2255، يف 43، الفعةة (2014) 2160العةارال  (72) 
 .  25، الفعةة (2015) 2255، يف 18، الفعةة (2014) 2160العةارال  (73) 
 .  41، الفعةة (2015) 2255، يف 35ة ، الفعة (2014) 2160العةارال  (74) 

 و(75)ذوية األفةاا أيف الكيا ت املةشحة لإلاراأ يف العائمة يفالةفع موها
يفيترتتتتايفر متتتتع حكومتتتتة أفغانستتتتتال يفالتتتتديفل األمعتتتتاء يفممثدتتتتي الع تتتتاع 
اخلتتاص امل ويتتني يفاملوظمتتات الديفليتتة امل ويتتة لةفتتع التتومي  رتتال التوفيتت  

و يفايتتل مىل التتةئيس، متت  أجتتل (76)لدتتتدا   يفيفضتتع التوصتتيات ال مدتتي
ا ستتت ةات، األمستتاء املدرجتتة التتيت مل  عتتم أي متت  التتديفل امل ويتتة،   تتد 

التتيت نتتدمتها الدجوتتة متتةيفر ثتتال  ستتووات، ابلتتةا خ يتتا مدتتى ال د تتات 
 . (77)لتليفيدذا مب دومات  راهنا

األحكتتتتتتتام التتتتتتتواراة يف نتتتتتتتةارات  20يف  19يف تتتتتتتةا يف اجلتتتتتتتديفلني  
 يفاملتصدة  و ايت الدجوة يففةيق الةصد. 2015يف  2014اجملدس ل امي 

__________ 

 2255، املةفتتتتتتتتق، الفعتتتتتتتةة الفةميتتتتتتتتة )ك(، يف (2014) 2160العتتتتتتتةارال  (75) 
 ، املةفق، الفعةة الفةمية )ك(. (2015)

)ت(،  -، املةفتتتتتتتتق، الفعتتتتتتتتةات الفةميتتتتتتتتة )ر( (2014) 2160العتتتتتتتتةارال  (76) 
  )ت( -الفعةات الفةمية )ر( ، املةفق، (2015) 2255 يف

 . 47، الفعةة (2015) 2255العةار  (77) 
 

 19اجلديفل 
  2015-2014: األحكام املتصلة ابلوالية، (2011) 1988اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2255 (2014) 2160 (2014) 2133  كديفالفئة يفاملهمة الصاار هبا 

    املبادم التوجيهية للجنة    
 43، 39 37يف  36يف  33    ديل امل اائ التوجيهية لدجوة

    التنسيق والتعاون

 33يف  29يف  28يف  22يف  20يف  18 12 التوسيق مع الكيا ت األخةى
 45يف  42-40يف  38يف 

 53يف  50-18يف  35يف  34يف  26

 48يف  46يف  44 40يف  38  موانرة  وفي  التدا  

    االستثناءات

 22يف  22يف  20)ب( يف -)أ( 18)ب( يف  1 14يف  13)ب( يف  1  موح ا ستثواءات
 )ب(-)أ(

 )ب(-)أ( 18   جتهيل اإلخ ارات

    مهام عامة

 42 36  اليت مل يُ ت فيهاالوظة يف املسائل أيف الرواغل 

    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها
 47يف  40-35)أ( يف -)أ( 34يف  34-31 34-29)أ( يف -)أ( 28يف  28-25  رفع األمساء م  العائمة

 33)ب( يف -)أ( 22يف  22يف  17 27  اإلجةاءات اليت يت  ها مةكل التوسيق
 45يف  39يف  37-35يف  30-23يف  9 39 يف 33يف  31-29يف  24-16  مجةاء اإلاراأ يف العائمة

https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)


 2015-2014مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق  

 

17-03714 382 

 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2255 (2014) 2160 (2014) 2133  كديفالفئة يفاملهمة الصاار هبا 

    الرصد واإلنفاذ    
 21 44يف  30يف  15  مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

 21 15  رصد التوفي 
    التواصل

 55   مجةاء اللايرات الع ةية
 28يف  26 32يف  24يف  22يف  20   وف  امل دومات ال امة

    اإلبالغ
 56   الديفرية عدمي التعارية 
    االستعراض

 47يف  40يف  39 34)أ( يف  - )أ( 33يف  33  است ةات العائمة
    املساعدة التقنية

 55 44  مسامدة الديفل يف ا متثال لدتدا  
 

 20اجلديفل 
 2015-2014، *: األحكام املتصلة ابلوالية(2004) 1526فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات املنشأ عمال ابلقرار 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2255 (2014) 2160 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

   التنسيق والتعاون   
)ع(  -)ك( يف )ل(  -يفاملةفتتتتق، الفعتتتتةات )ه( يف )ط(  45يف  33 التوسيق مع الكيا ت األخةى

 )ذ( -يف )ق( يف )ب( 
-يفاملةفتتتتق، الفعتتتتةات )ه( يف )ط( 45يف  33الفعتتتتةات املةفتتتتق، 

 )ذ(-)ع( يف )ق( يف )ب(-)ك( يف )ل(

 املةفق، الفعةات )ل( يف )ف( يف )ص( يف )ر( يف ) ( يف )ب ب( ) ( يف )ب ب( املةفق، الفعةات )ل( يف )ف( يف )ص( يف )ر( يف موانرة  وفي  التدا  

   مهام عامة

 51 43 التمديد

   منهااإلدراج يف القائمة/الرفع 

 املةفق، الفعةاتل )ح( يف )ك( املةفق، الفعةاتل )ح( يف )ك( رفع األمساء م  العائمة

 ، املةفق، )ي(، )ك(، )ا(26 ، املةفق، الفعةات )ي( يف )ك( يف ) (20 مجةاء اإلاراأ يف العائمة

 عتتتتتتتتتتتتدمي م دومتتتتتتتتتتتتات ذات صتتتتتتتتتتتتدة 
 ، املةفق، الفعةاتل )ز( يف )ل(41يف  27 يف )س(، املةفق، الفعةات )ز( يف )ل( 35يف  21يف  15 ابإلاراأ يف العائمة

   الرصد واإلنفاذ

مجتتع امل دومتتات املت دعتتة اب متثتتال 
 يفحتديدها

 ، املةفق، الفعةات )أ( يف )ه( يف )م( يف )أ أ(52 ، املةفق، الفعةات )أ( يف )ه( يف )م( يف )ق( يف ) ( يف )أ أ(44

 املةفق، )م( املةفق، )م( رصد التوفي 
 املةفق، )ه( املةفق، )ه( م  ا نتهاكات  وف  امل دومات

https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
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 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2255 (2014) 2160 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

   التواصل   
 املةفق، الفعةات )ب( يف )ا( يف )ط( املةفق، الفعةات )ب( يف )ا( يف )ط( مجةاء اللايرات الع ةية
 ) ( -، املةفق، الفعةات )ت( 26 ) ( -، املةفق، الفعةات )ت( 20  وف  امل دومات ال امة

   االستعراض
 يفاملةفق، الفعةات )ب( يف )ح( يف )ل( 47يف  41يف  39 يفاملةفق، الفعةات )ب( يف )ح( يف )ل( 35يف  33 است ةات العائمة

   اإلبالغ
 املةفق )ا( املةفق )ا( ممداا  ة م  ال مل
 أ( املةفق، )أ أ( املةفق، )أ  عدمي التعارية الديفرية

)يف( يف )م( يف )س( يفاملةفتتتتتتتتتتتتق، الفعتتتتتتتتتتتتةات )أ( يف )ه( يف  44يف  18 اإل الغ يف عدمي التوصيات
 )ت( يف )ب ب( يف )أ أ( -)ع( يف )ص( يف )ر(  يف

)س(  يفاملةفتتتق، الفعتتتةات )أ( يف )ه( يف )يف( يف )م( يف 52يف 25
 )ع( يف )ب ب( يف )أ أ( يف

   املساعدة التقنية
 يفاملةفق، الفعةاتل )يف( يف )ت( 52 يفاملةفق، الفعةاتل )يف( يف )ت( 44 مسامدة الديفل يف ا متثال لدتدا  

 
 يت دق حبةكة ال ال ال. فيما * 

  
 (2012) 2048اللجنرررة املنشرررأة عمرررال ابلقررررار  

 بيساو -بشأن غينيا 
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، اختتتت  اجملدتتتس ثالثتتتة نتتتةارات  

، يفمل يُتتدخل (2012) 2048 ت دتتق ابلتتتدا   املفةيفضتتة ممتتال ابلعتتةار 
أي   ديالت مدى  دا   اجللاءات أيف مدى يف ية الدجوة املوراة ممال 

، (2014) 2186 يف (2014) 2157 تتت لك العتتتةار. يفيف العتتتةاري  
 يستتتايف يفرئتتتيس  -املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام يف غيويتتتا امتتتا اجملدتتتس 

 يستتتايف مىل  -مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل ل وتتتاء الستتتالم يف غيويتتتا 
  اال مجيع امل دومات ذات الصدة مع الدجوة، يف  سيما أمساء األفتةاا 

. يفألل (78)يستتتوفول م تتاي  حتديتتد اجلهتتات اخلاضتت ة لدجتتلاءات التت ي 
 يسايف حتستوت، قدتب اجملدتس مىل األمتني ال تام، يف  -احلالة يف غيويا 

، أل يعتتتدم  وصتتتيات  رتتتال مواصتتتدة ال متتتل (2015) 2203العتتتةار 
متتت   12 وظتتتام اجلتتتلاءات يف  يئتتتة متتتا   تتتد ا نتدتتتاابت، يففعتتتا لدفعتتتةة 

 .(79)(2012) 2048العةار 
نائمتتتتتة ابألحكتتتتتام التتتتتواراة يف نتتتتتةارات  21ديفل يف تتتتتةا يف اجلتتتتت 

 فيما يت دق  و ية الدجوة. 2015يف  2014اجملدس يف مامي 
__________ 

 .  9، الفعةة (2014) 2186، يفالعةار 9، الفعةة (2014) 2157العةار  (78) 
 . 18، الفعةة (2015) 2203العةار  (79) 

  
 21اجلديفل 

 2015-2014األحكام املتصلة ابلوالية، بيساو:  -بشأن غينيا  (2012) 2048اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 
 )الفعةة( العةار 

 (2015) 2203 (2014) 2186 (2014) 2157 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
    اإلدراج يف قائمة اجلزاءات/الرفع منها    

  9 9 مجةاء اإلاراأ يف العائمة

    اإلبالغ

 18   اإل الغ يف عدمي التوصيات
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
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 (2013) 2127اللجنرررة املنشرررأة عمرررال ابلقررررار  
 بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى

الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفس تتع اجملدتتس ن تتاق التتتدا    ختتالل 
 رتتتتتال مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا  (2013) 2127املفةيفضتتتتتة ممتتتتتال ابلعتتتتتةار 

، فتتتتةت اجملدتتتتس حظتتتتة ستتتتفة (2014) 2134الوستتتت ى. يفيف العتتتتةار 
يفجتميتد أصتتول مدتتى األفتتةاا يفالكيتتا ت التت ي  حتتداهتم الدجوتتة املورتتاة 

. يفيف ذ ا الصتدا، ُكدفتت الدجوتة (80)(2013) 2127ممال ابلعةار 
ابلوظتتة يف قد تتات اإلمفتتاء ذات الصتتدة، يف تحديتتد األفتتةاا يفالكيتتا ت 

. يفُمتتتد َِّات يف يتتتة فةيتتتق (81)اخلاضتتت ني لتجميتتتد األصتتتول يفحظتتتة الستتتفة
وستتتتتتتت ى املورتتتتتتتتا ممتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتةار اخلتتتتتتتترباء امل تتتتتتتتي جبمهوريتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا ال

متتتتة ني، ملتتتتدة متتتتام يف كتتتتل متتتتةة، مبوجتتتتب العتتتتةاري   (2013) 2127
. يفنتتةر اجملدتتس، يف العتتةار (82)(2015) 2196يف  (2014) 2134

__________ 

  .32يف  30، الفعةاتل (2014) 2134العةار  (80) 
 .  37يف  33يف  31املةجع نفست، الفعةات  (81) 
، (2015) 2196، يفالعتتتتتتتتتتتةار 41، الفعتتتتتتتتتتتةة (2014) 2134العتتتتتتتتتتتةار  (82) 

 . 16الفعةة 

أل يعتتدم فةيتتق اخلتترباء املستتامدة مىل الدجوتتة يف أااء ، (2015) 2196
. يفيف ذت ا الصتدا، يفستع اجملدتس (83)يف يتها مدى الوحو احملتدا يف العتةار

امل دومتات املت دعتة اب متثتال لتتدا   اجلتلاءات لكتي يعتوم ن اق مصتاار 
. يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، نتتةر اجملدتتس أل (84)فةيتتق اخلتترباء جبم هتتا يفحتديدهتتا

يستتتتامد فةيتتتتتق اخلتتتتترباء الدجوتتتتتة يف حتستتتتتني يفحتتتتتتديث امل دومتتتتتات املت دعتتتتتة 
، يفأذتتتتتاب  فةيتتتتتق (85)ابألفتتتتتةاا يفالكيتتتتتا ت املدرجتتتتتة أمستتتتتاؤذم يف العائمتتتتتة

يت تتتتايفل  ورتتتتاط متتتتع ستتتتائة أفةنتتتتة أيف جممومتتتتات اخلتتتترباء التتتتيت  اخلتتتترباء أل
 . (86)يورئها اجملدس، حسب ما يفيد يف  وفي  الو ية املووقة  كل موها

نائمتتتتتة ابألحكتتتتتام التتتتتواراة يف  23يف  22يف تتتتةا يف اجلتتتتتديفلني  
فيما يت دق  و ييَت الدجوتة  2015يف  2014نةارات اجملدس يف مامي 

 يففةيق اخلرباء.
__________ 

 )أ(.  17، الفعةة (2015) 2196العةار  (83) 
 )ب(.  17املةجع نفست، الفعةة  (84) 
 )ه(.  17املةجع نفست، الفعةة  (85) 
 . 18املةجع نفست، الفعةة  (86) 

  
 22اجلديفل 

 2015-2014بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى: األحكام املتصلة ابلوالية،  (2013) 2127اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 
 )الفعةة( العةار 

 (2015) 2217 (2015) 2196 (2014) 2134 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
    التنسيق والتعاون    

 )ب( 34 23 )يف( 2 التوسيق مع الكيا ت األخةى

    اإلعفاءات

)أ(، -)أ( 5)ح(، -)يف( 1)أ(،  1 )أ( يف )ب( 33)أ(،  31)أ(،  31 موح اإلمفاءات
  )أ( يف )ب( 8

  10)أ(، -)أ( 8 35)أ( مىل )أ(،  33 جتهيل اإلخ ارات

    مسائل عامة

   41 امم التدا   امل دلة

    اإلدراج يف قائمة اجلزاءات/الرفع منها

  12، 11، 7، 6، 4 38، 37، 32، 30  سمية األفةاا يفالكيا ت لغةت مخعامهم لدجلاءات

 7 11 36 مجةاء اإلاراأ يف العائمة

    الرصد واإلنفاذ
  24، 14 42 رصد التوفي 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
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 23اجلديفل 
 2015-2014األحكام املتصلة ابلوالية، : (2013) 2127فريق اخلرباء املعين جبمهورية أفريقيا الوسطى املنشأ عمال ابلقرار 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2196 (2014) 2134 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

   التنسيق والتعاون   
 22، 21، 18 )يف( 2 التوسيق مع الكيا ت األخةى

 )أ( 17  موانرة  وفي  التدا  

   مسائل عامة

 16 41 التمديد

 )أ( 17 41 الدعم العام

   اإلاراأ يف نائمة اجللاءات/الةفع موها

 )ه( 17  مجةاء اإلاراأ يف العائمة

 )ه( يف )يف( 17)أ(،  17 41  عدمي امل دومات ذات الصدة ابإلاراأ يف العائمة

   الرصد واإلنفاذ

 )ب( 17  مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

 19   وف  امل دومات م  حا ت انتهاك التدا  
 )يف( 17 41  عدمي نائمة أبمساء موتهِّكي التدا  

   اإلبالغ
 )يف( 17)أ( يف )ا(،  17 41  عدمي التعارية الديفرية

  
جلنررررررررة جملررررررررس األمررررررررن املنشررررررررأة عمررررررررال ابلقرررررررررار  

2140 (2014)   
، اخت  اجملدتس، متصتةفا مبوجتب 2014ش اط/فرباية  26يف  

، ال ي رحب فيت (2014) 2140الفصل السا ع م  امليثاق، العةار 
يف ممدية ا نتعال السياسي يف اليم ، يفأكد مت   ابلتعدم احملةز مؤخةا  

جديتتد احلاجتتة مىل  وفيتت  ممديتتة ا نتعتتال السياستتي  رتتكل كامتتل يفيف 
الونت املواسب، يفذلك  ريا  متع م تاارة جمدتس الت تايفل لتديفل اخلدتي  

. يفيف العتتتتةار نفستتتتت، فتتتتةت اجملدتتتتس جتميتتتتد (87)ال ة يتتتتة يفآليتتتتة  وفيتتتت ذا
لكيتا ت الت ي  يرتاركول يف أممتال أصول يفحظة سفة مدى األفةاا يفا

هتدا السالم أيف األم  أيف ا ستعةار يف اليم  أيف يعدمول الدمم لتدتك 
األممتتتتتتال، يفأنرتتتتتتا جلوتتتتتتة لإلشتتتتتتةاف مدتتتتتتى  دتتتتتتك التتتتتتتدا   يفرصتتتتتتدذا. 

__________ 

. يفلالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  2يف  1اتل ، الفعتتتة (2014) 2140العتتتةار  (87) 
 41امل دومات م  التدا   الصاار هبا  كديتف مت  اجملدتس ممتال ابملتااة 

م  امليثاق، انظة اجللء السا ع، العسم الثالث. يفانظة أيعا اجللء األيفل، 
 “. احلالة يف الرةق األيفسط”، امل وول 23العسم 

يفجتتتت التحديتتتد، نتتتةر اجملدتتتس أل  عتتتوم الدجوتتتة، يف مجدتتتة أمتتتور،  يفمدتتتى
ال ي  سيدع ول  ، يفحتديد األفةاا يفالكيا ت(88) ةصد  وفي  التدا  

، يفمتتتتتوح اإلمفتتتتتاءات  رتتتتتكل أساستتتتتي ألستتتتت اب منستتتتتانية (89)لدتتتتتتدا  
، يفالتوسيق مع الدجال األخةى (90)يفلت ليل السالم يفا ستعةار يف اليم 

، يفالترجيع مدى مجةاء حوار مع الديفل األمعاء (91)امل وية ابجللاءات
. يفمضتتتافة  (92)املهتمتتة، يف  ستتيما ايفل املو عتتتة، ملوانرتتة  وفيتتت  التتتدا  

مىل ذلتتتك، كدتتتف اجملدتتتس الدجوتتتة  تجهيتتتل اإلخ تتتارات املت دعتتتة  توفيتتت  
. (93)التتتتتتتتتتتدا   التتتتتتتتتتيت فةضتتتتتتتتتتها اجملدتتتتتتتتتتس، مبتتتتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتتتتك اإلمفتتتتتتتتتتاءات

اجملدتتتتس أيعتتتتا مىل األمتتتتني ال تتتتام أل يُورتتتت  لفتتتترتة أيفليتتتتة متتتتدهتا  يفقدتتتتب
__________ 

 )أ(.  19، الفعةة (2014) 2140العةار  (88) 
 )أ(.  19املةجع نفست، الفعةة  (89) 
 .  16يف  12املةجع نفست، الفعةاتل  (90) 
 . 20املةجع نفست، الفعةة  (91) 
 )يف(.  19املةجع نفست، الفعةة  (92) 
 )ا(.  16يف  14)أ( مىل )أ( يف  12املةجع نفست، الفعةات  (93) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
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شتتتهةا ، فةيتتتق ختتترباء لتعتتتدمي املستتتامدة مىل الدجوتتتة،  وستتتائل موهتتتا  13
ابمل دومتتتتات املت دعتتتتة ابإلاراأ يف العائمتتتتة، يفمجتتتتع امل دومتتتتات  ليفيتتتتدذا 

 . (94)املت دعة اب متثال لدتدا   يفحتديدها
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/ 24املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2015) 2204يفيف العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  

، التدا   2016ش اط/فرباية  26، جدا اجملدس، حز 2015 فرباية
، يفمتتدا يف يتتة فةيتتق اخلتترباء (2014) 2140املفةيفضتتة مبوجتتب العتتةار 

. يفيف أمعتتتاب  فتتتانم (95)2016آذار/متتتارس  25امل تتتي ابلتتتيم  حتتتز 
فةت حظتة ، (2015) 2216الولاع يف اليم ، نةر اجملدس، يف نةاره 

__________ 

 .  22يف  21املةجع نفست، الفعةاتل  (94) 
 . 4يف  2، الفعةاتل (2015) 2204العةار  (95) 

. يفيفسع اجملدس ن اق (96) وريد أسدحة مدى مدا م  األفةاا يفالكيا ت
د  وفيت  يف ييَت الدجوة يففةيتق اخلترباء لترتمال، يف مجدتة مهتام أختةى، رصت

حظة  وريتد األستدحة يفالتمتاس أي م دومتات   تربذتا الدجوتة مفيتدة مت  
 .(97)مجيع الديفل  رال  وفي  التدا   املفةيفضة اجلديدة

نائمتتتتتة ابألحكتتتتتام التتتتتواراة يف  25يف  24يف تتتتةا يف اجلتتتتتديفلني  
فيما يت دق إبنراء الدجوتة  2015يف  2014نةارات اجملدس يف مامي 
 يففةيق اخلرباء يفيف يَتيهما.

__________ 

 . 14، الفعةة (2015) 2216العةار  (96) 
 . 21)أ( مىل )ا( يف  20املةجع نفست، الفعةات  (97) 

 
 24اجلديفل 

   2015-2014: األحكام املتعلقة ابلوالية، (2014) 2140اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 
 )الفعةة( العةار 

 (2015) 2216 (2015) 2204 (2014) 2140 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
    املبادم التوجيهية للجنة     

   )ا( 19 مصدار م اائ  وجيهية لدجوة

    والتعاونالتنسيق 

   20 التوسيق مع الكيا ت األخةى

    اإلعفاءات

  2 )أ( 16)أ(،  16)أ( يف )ب(،  12 موح اإلمفاءات

  2 )ا( 16، 14)أ( مىل )أ(،  12 جتهيل اإلخ ارات

    مسائل عامة

   19 منراء الدجوة

    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها

 )ا( 20، 3 3 )أ( 19  سمية األفةاا يفالكيا ت لغةت مخعامهم لدجلاءات

    الرصد واإلنفاذ
 )ب( 20، 17  )ز( 19)ب(،  19 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

 )أ( 20، 17 9 )يف( 19)أ(،  19 رصد التوفي 
 )أ( 20  )ح( 19 مجةاءات  رال ا نتهاكات امللمومةاختاذ 
    اإلبالغ

   )ه( 19  عدمي التعارية الديفرية
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
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 25اجلديفل 
 2015-2014فريق اخلرباء املعين ابليمن: األحكام املتعلقة ابلوالية، 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2216 (2015) 2204 (2014) 2140 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

    والتعاونالتنسيق     
 23 7، 6 23، 22 التوسيق مع الكيا ت األخةى

    مسائل عامة

   21 اإلنراء

  4  التمديد

   )أ( 21 الدمم ال ام

    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها

   )ا( 21)أ(،  21 ابإلاراأ يف العائمة عدمي امل دومات ذات الصدة 

    الرصد واإلنفاذ

   )ب( 21 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

 21   رصد التنفيذ

    اإلبالغ
  5 )أ( 21  عدمي التعارية الديفرية

    االستعراض
   )ا( 21 است ةات العائمة

  
 (2015) 2206اللجنرررة املنشرررأة عمرررال ابلقررررار  

 جنوب السودان بشأن
، أكتتتتتد اجملدتتتتتس استتتتتت دااه لفتتتتتةت (2015) 2206يف العتتتتتةار  

مديتة الستت ي مىل ستتالم شتتامل جتلاءات حمتتداة األذتتداف مت  أجتتل امتتم م
يفاائم يف جووب السواال. يفيف ذ ا الصدا، نةر اجملدس فةت حظة سفة 
يفجتميتتتتد أصتتتتتول مدتتتتتى األفتتتتتةاا يفالكيتتتتتا ت التتتتت ي  كتتتتتانوا، يف مجدتتتتتة أمتتتتتور، 

ا ستتعةار  األمت  أيف مسؤيفلني م  مجتةاءات أيف سياستات هتتدا الستالم أيف
السياستتتتات،  يفيف جوتتتتوب الستتتتواال، أيف مرتتتتاركني يف ذتتتت ه اإلجتتتتةاءات أ

نتتتاموا أبايفار فيهتتتا، ستتتواء  صتتتورة م اشتتتةة أيف غتتت  م اشتتتةة، يفنتتتةر منرتتتاء  أيف
 جلوة يففةيق خرباء لإلشةاف مدى التدا   املفةيفضة يفرصدذا.

يفنتتد كدفتتتت الدجوتتتة ابإلشتتتةاف مدتتتى  وفيتتت   تتتدا   اجلتتتلاءات  
فتتتتتةاا اخلاضتتتتت ني حلظتتتتتة الستتتتتفة يفجتميتتتتتد يفرصتتتتتد  وفيتتتتت ذا، يفحتديتتتتتد األ

. يفأنرتتا اجملدتتس فةيتتق اخلتترباء (98)األصتتول، يفالوظتتة يف قد تتات اإلمفتتاء
__________ 

 . 16يف  11، الفعةاتل (2015) 2206العةار  (98) 

شتتهةا لتتدمم الدجوتتة،   تتةق موهتتا مجتتع يفاراستتة  13لفتترتة أيفليتتة متتدهتا 
يفحتديتتتتل امل دومتتتتات املت دعتتتتة  توفيتتتت  التتتتتدا   يف عتتتتدمي م دومتتتتات  ت دتتتتق 

 . (99)إباراأ أفةاا يفكيا ت جدا يف العائمة
يفحتتتتث اجملدتتتتس التتتتديفل يفاجلهتتتتات الفامدتتتتة األختتتتةى مدتتتتى أل  

 عتتتتم  الت تتتتايفل متتتتع فةيتتتتق اخلتتتترباء، يفحتتتتث مجيتتتتع التتتتديفل امل ويتتتتة مدتتتتى 
ضتتتمال ستتتالمة أمعتتتاء الفةيتتتق يفيفصتتتوهلم متتت  ايفل متتتائق لكتتتي يتستتت  

 . (100)لدفةيق ا ض الع  و يتت
نائمتتتتتة ابألحكتتتتتام التتتتتواراة يف  27يف  26يف تتتتةا يف اجلتتتتتديفلني  
فيما يت دق  و ييَت الدجوتة  2015يف  2014اجملدس يف مامي نةارات 

 يففةيق اخلرباء.
__________ 

 . 18املةجع نفست، الفعةة  (99) 
 ،15، الفعتتتتتةة (2015) 2223، يف 19، الفعتتتتتةة (2015) 2206العتتتتتةارات  (100)

 .18، الفعةة (2015) 2252، يف 20، الفعةة (2015) 2241يف 

https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
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 26اجلديفل 
 2015-2014بشأن جنوب السودان: األحكام املتصلة ابلوالية،  (2015) 2206اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 

 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2206 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

  املبادم التوجيهية للجنة  
 )ه( 16 مصدار م اائ  وجيهية لدجوة

  التنسيق والتعاون

 20)ز( يف )ح(،  16 التوسيق مع الكيا ت األخةى

 )ز( 16 موانرة  وفي  التدا  

  اإلعفاءات

 )ا( -)أ(  16)أ(،  11 يف )أ( 11 موح اإلمفاءات

 15)أ(،  -)أ(  13 جتهيل اإلخ ارات

  مسائل عامة

 16 اإلنراء

  اإلدراج يف القائمة/الرفع منها
 )أ( يف )ا( 16، 9، 6  سمية األفةاا يفالكيا ت لغةت مخعامهم لدجلاءات

  الرصد واإلنفاذ
 )ح( 16)أ( يف )ب(،  16 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

 )أ( 16 رصد التوفي 
 )ط( 16 اختاذ مجةاءات  رال ا نتهاكات امللمومة

  اإلبالغ
 )يف( 16  عدمي التعارية الديفرية

 
 27اجلديفل 

 2015-2014فريق اخلرباء املعين جبنوب السودان: األحكام املتعلقة ابلوالية، 
 )الفعةة( العةار 

 (2015) 2252 (2015) 2241 (2015) 2223 (2015) 2206 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
     التنسيق والتعاون     

 18 20 15 19 التوسيق مع الكيا ت األخةى

     مسائل عامة

    18 اإلنراء

    )أ( 18، 18 الدمم ال ام 

     منهااإلدراج يف القائمة/الرفع 

    )ه( 18)أ(،  18  عدمي امل دومات ذات الصدة ابإلاراأ يف العائمة

     

https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
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 )الفعةة( العةار 
 (2015) 2252 (2015) 2241 (2015) 2223 (2015) 2206 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

     الرصد واإلنفاذ     

    )ب( يف )أ( 18 مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

    10  وف  م دومات م  ا نتهاكات

     اإلبالغ

    )ا( 18، 10  عدمي التعارية الديفرية
  
 األخرى اللجان - 2

، استتمة نرتاط جلوتة جمدتس 2015يف  2014خالل متامي  
)جلوتتتتتتتة مكافحتتتتتتتة  (2001) 1373األمتتتتتتت  املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتال  ابلعتتتتتتتةار 

ورتتاة ممتتال اإلرذتتاب( يفاملديةيتتة التوفي يتتة لدجوتتة مكافحتتة اإلرذتتاب امل
لتدمم جلوتة مكافحتة اإلرذتاب. يفمضتافة  مىل  (2004) 1535ابلعةار 

ذلتتك، استتتمةت اجتمامتتات جلوتتة جمدتتس األمتت  املورتتاة ممتتال ابلعتتةار 
لإلشتتتتةاف مدتتتتى ا لتلامتتتتات املفةيفضتتتتة مدتتتتى مجيتتتتع  (2004) 1540

التديفل أبل   تمتتد  رتتةي ات ملوتتع انترتار األستتدحة الوويفيتتة يفالكيميائيتتة 
 يفال يولوجية يفيفسائل ميصاهلا. 

األمتتت ،  صتتتورة  يفختتالل الفتتترتة نيتتد ا ستتتت ةات، امتتتا جمدتتس 
موتظمة، مىل   ليل الت ايفل  ني جلال اجللاءات املدتدفة يفجلوة مكافحة 

 1540اإلرذتتتتتتتتتتتتاب، يفكتتتتتتتتتتتتت لك الدجوتتتتتتتتتتتتة املورتتتتتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتةار 
. يفأنتة اجملدتتس ابحلاجتتة مىل استتتمةار ا  صتتال  تتني جلوتتة (101)(2004)

إلرذتتاب، يفمكتتتب األمتتم املتحتتدة امل تتي ابملدتتدرات يفاجلةميتتة مكافحتتة ا
يفاملديةيتتتتة التوفي يتتتتة لدجوتتتتة مكافحتتتتة اإلرذتتتتاب يفالدجوتتتتة املورتتتتاة ممتتتتال 

يففةنتتتتة ال متتتتل امل ويتتتتة ابإلجتتتتةاءات املاليتتتتة،  (2004) 1540ابلعتتتتةار 
تمةار األثتتة الستتد  لتوظتتيم العامتتدة يفاجلهتتات ستتيما ابلوظتتة مىل استت يف 

 2178. ففتي العتتةار (102)املة   تة  تت مدتى الوتلاع التدائة يف أفغانستتال
، مدتتتتتتى ستتتتتت يل املثتتتتتتال، قدتتتتتتب اجملدتتتتتتس مىل جلوتتتتتتة مكافحتتتتتتة (2014)

ي ية يفالدجوة ال امدة مبوجب اإلرذاب أل  عوم،  دمم م  املديةية التوف
، مبستتتتتتتامدة التتتتتتتديفل (2011) 1989 يف (1999) 1267العتتتتتتةاري  

__________ 

، (2015) 2253، يفالعتتتتتتتتتتتةار 69، الفعتتتتتتتتتتتةة (2014) 2161العتتتتتتتتتتتةار  (101)
 . 84لفعةة ا

، (2015) 2255، يفالعتتتتتتتتتتتةار 45، الفعتتتتتتتتتتتةة (2014) 2160العتتتتتتتتتتتةار  (102)
 . 53الفعةة 

مدى يفنف  دفق املعا دني اإلرذا يني األجانب، يف مقار اسرتا يجيات 
 . (103)شامدة أيفسع ن انا ملكافحة اإلرذاب

 
 (2001) 1373اللجنرررة املنشرررأة عمرررال ابلقررررار  

 بشأن مكافحة اإلرهاب 
ختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، شتتتتتتجع اجملدتتتتتتس الدجوتتتتتتة،  

، مدتتتى أل   عتتتد اجتمامتتتا خاصتتتا  رتتتال (2014) 2133العتتتةار  يف
احليدولة ايفل ار كاب اجلمامتات اإلرذا يتة حلتواا  ا خت تاف يفأخت  
الةذتتتتتتتتتائ  متتتتتتتتت  أجتتتتتتتتتل مجتتتتتتتتتع األمتتتتتتتتتوال أيف احلصتتتتتتتتتول مدتتتتتتتتتى  وتتتتتتتتتاز ت 

، قدب اجملدس مىل الدجوة (2014) 2178. يفيف العةار (104)سياسية
أل  عوم  تحديد الثغةات اليت   رتي نتدرة التديفل األمعتاء، يف تحديتد 
املمارسات اجليدة يف يفنف  دفق املعا دني اإلرذتا يني األجانتب  وفيت ا 

 . يفقدتتب اجملدتتس أيعتتا مىل الدجوتتة أل  يستتة(105)لدعتتةاري  ذيفي الصتتدة
املستتتامدة التعويتتتتة،  ستتتت ل موهتتتتا يفضتتتع استتتترتا يجيات شتتتتامدة ملكافحتتتتة 
اإلرذتتتتتاب يفمكافحتتتتتتة الت تتتتتةف ال ويتتتتتتف يف تتتتتدفق املعتتتتتتا دني اإلرذتتتتتتا يني 

، شتتج ع اجملدتتس املديةيتتة (2014) 2185. يفيف العتتةار (106)األجانتتب
اإلرذاب مدى   ليل احلوار يف  اال امل دومات التوفي ية لدجوة مكافحة 

__________ 

 . 25يف  24، الفعةاتل (2014) 2178العةار  (103)
 . 8، الفعةة (2014) 2133العةار  (104)
 حتتتق  .  حتتتظ اجملدتتتس يف يفنتتتت24، الفعتتتةة (2014) 2178العتتتةار  (105)

التهديتتتد التتت ي يرتتتكدت املعتتتا دول اإلرذتتتا يول األجانتتتب يف  يتتتال رائستتتي 
، الفعتتةة التاستت ة(. يفشتتجع اجملدتتس أيعتتا جلوتتة S/PRST/2014/23)انظتة 

 2015مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب مدتتتتتى معتتتتتد اجتمامتتتتتات استتتتتتثوائية يف متتتتتام 
ملوانرة ست ل يفنتف  تدفق املعتا دني اإلرذتا يني األجانتب يفموتع اإلرذتا يني 
م  استغالل اإلنرتنت يفيفسائل التواصل ا جتمتامي لدتجويتد يفالتحتةيض 

ار احتتتتتترتام حعتتتتتتوق اإلنستتتتتتال مدتتتتتتى األممتتتتتتال اإلرذا يتتتتتتة، يفذلتتتتتتك يف مقتتتتتت
يفاحلةايت األساسية، يفمدى فو ميتثل لاللتلامات األخةى اليت يععي هبتا 

 العانول الديفيل )املةجع نفست، الفعةة السا  ة مرةة(. 
 . 24، الفعةة (2014) 2178العةار  (106)

https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1535%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2185%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/23
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
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مع امل  وثني اخلاصتني يفماارة الرتؤيفل السياستية يفماارة ممديتات حفتظ 
الستتتالم  رتتتال أنرتتت ة ال متتتل الرختتتَةقي، مبتتتا يف ذلتتتك ختتتالل مةاحتتتل 

 (2001) 1373التد تتتتتيط لد  ثتتتتتات فيمتتتتتا يت دتتتتتق  توفيتتتتت  العتتتتتةاري  
، يفقدتتتتتب مىل املديةيتتتتتة التوفي يتتتتتة أل  عتتتتتف مدتتتتتى (2005) 1624 يف

الثغتتةات يف نتتدرات التتديفل األمعتتاء، مبتتا يف ذلتتك نتتدرات املؤسستتات 
 .(107)العائمة ابل مل الرخَةقي يفمبهام منفاذ العانول األخةى

، 2015أاير/متايو  22املؤر   (2015) 2220يفيف العةار  
يفاحتياجتتتات التتتديفل شتتتجع اجملدتتتس الدجوتتتة مدتتتى الرتكيتتتل مدتتتى نتتتدرات 

األمعتتتتتاء فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابلتصتتتتتدي لدتهديتتتتتدات الوامجتتتتتة متتتتت  ممكانيتتتتتة 
احلصتتتول مدتتتى األستتتدحة التتتيت يستتتتددمها اإلرذتتتا يول، يفكتتت لك مدتتتى 

. يفيف (108)التصتتتدي إلمتتتداا اإلرذتتتا يني ابألستتتدحة يفا جتتتتار هبتتتا م هتتتم
، أصتتتتتدر اجملدتتتتتس  يتتتتتا  رائستتتتتيا يت دتتتتتق ابل وتتتتتد 2015أاير/متتتتتايو  29

ألخ تتتتتار التتتتتيت هتتتتتتدا الستتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني متتتتت  جتتتتتةاء ا”امل وتتتتول 
قدب فيت اجملدس مىل الدجوتة، يف مجدتة أمتور، أل  ،“األممال اإلرذا ية

 1267 عتتتتدم مةضتتتتتا مرتتتترتكا متتتتتع الدجوتتتتتة ال امدتتتتة مبوجتتتتتب العتتتتتةاري  
متتتتتتتتتتتت   عيتتتتتتتتتتتتيم اإاثر الوامجتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتت   (2011) 1989يف  (1999)

اليت اخت هتا الديفل  (2014) 2178اإلجةاءات املتصدة  توفي  العةار 
األمعتتاء، يرتتمل التعييمتتات، الكميتتة موهتتا يفالووميتتة، لدتهديتتد التت ي 
يرتتتتتتتتتتكدت املعتتتتتتتتتتا دول اإلرذتتتتتتتتتتا يول األجانتتتتتتتتتتب يفاجتاذا تتتتتتتتتتت يفمعاييستتتتتتتتتتت، 
يفاإلجتتتتتةاءات التتتتتيت  تدتتتتت ذا التتتتتديفل األمعتتتتتاء لونتتتتتف  تتتتتدفق املعتتتتتا دني 
اإلرذا يني األجانب، يفاليت ند  رمل ا مرتات يفاملالحعات الععائية 

__________ 

 . 27، الفعةة (2014) 2185العةار  (107)
 . 31، الفعةة (2015) 2220العةار  (108)

غتت  ذلتتتك متتت  امل دومتتتات ذات الصتتتدة املت دعتتتة ابلوتتتوا   ممتتتا اخت  تتتت يف 
التتديفل األمعتتاء متتؤخةا متت  مجتتةاءات، التتيت مُج تتت ابستتتددام أايفات 
التعيتتتيم املوتتتتظم املتاحتتتة لفةيتتتق الةصتتتد يفاملديةيتتتة التوفي يتتتة، يفمتتت  ختتتالل 

 . (109)اللايرات مىل ال ددال األكثة  عةرا
، أيفمتتتتتتل اجملدتتتتتتس،  وتتتتتتاء مدتتتتتتى (2015) 2253يفيف العتتتتتتةار  

، مىل الدجوتتة أل   عتتد اجتمامتتات خاصتتة  رتتال (110)اجلهتتوا الستتا عة
أيف اإلنديميتتتة اهلامتتتة، أيف التحتتتدايت التتتيت  واجههتتتا  املستتتائل املواضتتتي ية

التتتتتديفل األمعتتتتتاء  صتتتتتدا العتتتتتدرات، هبتتتتتدف حتديتتتتتد جمتتتتتا ت  عتتتتتدمي 
املستتتامدة التعويتتتة يف ة يتتتب أيفلوايهتتتتا  غيتتتة  كتتتني التتتديفل األمعتتتاء متتت  

 . (111)التوفي   عدر أكثة ف الية
يف رتتتتتتتكل مدحتتتتتتتو ، قدتتتتتتتب اجملدتتتتتتتس مىل الدجوتتتتتتتة يفاملديةيتتتتتتتة  

، ماراأ مستتتتتتتالة ا مت تتتتتتتارات (2015) 2242التوفي يتتتتتتتة، يف العتتتتتتتةار 
ر ة اليت اجلوسانية  وصفها مسالة شامدة ل دة ن امات يف مجيع األن

 . (112) رتمل مديها يف ية كل موهما
نائمتتتتتة ابألحكتتتتتام التتتتتواراة يف  29يف  28يف تتتتةا يف اجلتتتتتديفلني  

جلوتتة فيمتتا يت دتتق  تتو ييَت  2015يف  2014نتتةارات اجملدتتس يف متتامي 
 مكافحة اإلرذاب يفاملديةية التوفي ية لدجوة مكافحة اإلرذاب.

__________ 

(109) S/PRST/2015/11ةة احلااية يفال رةيفل. ، الفع 
(110) S/PRST/2014/17 .الفعةة الثاموة ، 
 . 94، الفعةة (2015) 2253العةار  (111)
 . 11، الفعةة (2015) 2242العةار  (112)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
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 28اجلديفل 
 2015-2014بشأن مكافحة اإلرهاب: األحكام املتعلقة ابلوالية،  (2001) 1373اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 

الفئتتتتتتتتتة يفاملهمتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتاار هبتتتتتتتتتا 
  كديف

 )الفعةة( العةار
 ال يال الةائسي  العةار

2133 
(2014) 

2160 
(2014) 

2161 
(2014) 

2178 
(2014) 

2195 
(2014) 

2220 
(2015) 

2242 
(2015) 

2253 
(2015) 

2255 
(2015) S/PRST/2014/17 S/PRST/2014/23 S/PRST/2015/11 

             التنسيق والتعاون             
التاستتت ة يفالستتتا  ة   53 94، 84 11 31 15 25، 24 69 45  التوسيق مع الكيا ت األخةى

مرتتتتتتتتتةة يفاحلاايتتتتتتتتتة 
 يفال رةيفل

احلاايتتتتتتتة يفال رتتتتتتتةيفل 
 مىل الثالثة يفال رةي 

             مسائل عامة

 الثانية يفال رةيفل     11 31  25    الدمم ال ام

             الرصد واإلنفاذ

 الثانية يفال رةيفل  الثاموة  94        رصد التوفي 

             أنشطة االتصال

            8  وف  امل دومات لدجمهور

             اإلبالغ

         26     عدمي التعارية الديفرية

      11      8 اإل الغ يف عدمي التوصيات

             املساعدة التقنية

مستتتتتتامدة التتتتتتديفل يف ا متثتتتتتتال 
 لدتدا  

 الثانية يفال رةيفل احلااية يفال رةيفل الثاموة  94 11 31 15 24 75  8

 
 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2133%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2133%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2195%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2195%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/23
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/23
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
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 29اجلديفل 
  2015-2014التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب: األحكام املتعلقة ابلوالية، املديرية 

الفئتتتتة يفاملهمتتتتة الصتتتتاار هبتتتتا 
  كديف

 )الفعةة( العةار
 ال يال الةائسي  العةار

2160 
(2014) 

2161 
(2014) 

2178 
(2014) 

2185 
(2014) 

2195 
(2014) 

2220 
(2015) 

2242 
(2015) 

2253 
(2015) 

2255 
(2015) 

S/PRST/

2014/17 S/PRST/2014/23 S/PRST/2015/11 
S/PRST/

2015/24 
              التقييم              

    الثاموة           عييم األثة يفالف الية

              التنسيق والتعاون

التوستتتتتتتتتيق متتتتتتتتتع الكيتتتتتتتتتا ت 
 األخةى

45 70 ،75 21 ،24 ،
25 

26 ،27 15 ،19 ،
20 ،22 

31 11 ،12 85 ،94 ،
97 

التاستتت ة يفالسااستتتة  الثاموة 53
يفالثانيتتتتتتتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتتتتتتةة 
 يفال رةيفل

احلاايتتتة يفال رتتتةيفل 
يفالثالثتتتة يفال رتتتةيفل 
 يفالةا  ة يفال رةيفل

الثالثتتتتتتتتتتتتتتتة 
 مرةة

  احلااية يفال رةيفل    94      75  موانرة  وفي  التدا  

              مسائل عامة

       11 31   25، 24   الدمم ال ام

              الرصد واإلنفاذ

مجتتتتتتتتع امل دومتتتتتتتتات املت دعتتتتتتتتة 
 اب متثال يفحتديدها

  احلااية يفال رةيفل     12      

    الثاموة      27    رصد التوفي 

              اإلبالغ

      97         عدمي التعارية الديفرية

   السااسة مرةة   94 11 31      اإل الغ يف عدمي التوصيات
              املساعدة التقنية

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفل يف 
 ا متثال لدتدا  

التاستتت ة يفاخلامستتتة  الثاموة  94 11 31 15  24 75، 70 
 يفالثالثول

  

 
 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2185%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2185%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2195%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2195%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/23
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/23
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24


أجهزة جملس األمن الفرعية: -التاسع اجلزء   
 اللجان واحملاكم واهليئات األخرى

 

 

393 17-03714 

 

    (2004) 1540اللجنة املنشأة عمال ابلقرار  
ختتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، حتتتث اجملدتتتتس التتتتديفل مدتتتتى  

ابنتظتتام مدتتى  (2004) 1540مقتتالع الدجوتتة املورتتاة ممتتال ابلعتتةار 
العتتةار. يف صتتفة خاصتتة، امتتا اجملدتتس مجيتتع حالتتة  وفيتت  التتديفل لتت لك 

التتتديفل التتتتيت مل  عتتتدم   تتتتد  عاريةذتتتتا األيفىل  رتتتال  وفيتتتت  العتتتتةار مىل أل 
 ف تتل ذلتتك ايفل أتختت ،  اشتتيا متتع ذتتدف الدجوتتة املتمثتتل يف حتعيتتتق 

. يفيف ذتت ا الصتتدا، أيفصتتى اجملدتتس الدجوتتة  وضتتع (113)مامليتتة اإل تتالغ
يفمامتاأ  (2004) 1540ر اسرتا يجية م  أجل التوفي  الكامل لدعةا

ذتتتتت ه ا ستتتتترتا يجية يف استتتتتت ةات الدجوتتتتتة الرتتتتتامل امللمتتتتتع  عدميتتتتتت مىل 
 .2016اجملدس ن ل كانول األيفل/ايسمرب 

يفابإلضتتافة مىل ذلتتتك، يفكمتتا ذكتتتة أمتتاله، أميتتتد التاكيتتتد، يف  
يفكتتتت لك  ،(115)(2015) 2253يف  (114)(2014) 2161العتتتتةاري  

، مدتتتى احلاجتتتة مىل التوستتتيق يفالت تتتايفل  تتتني (116)يف  يتتتال رائستتتي يفاحتتتد
__________ 

(113) S/PRST/2014/7 .الفعةة اخلامسة ، 
 . 69، الفعةة (2014) 2161العةار  (114)
 . 84، الفعةة (2015) 2253العةار  (115)
(116) S/PRST/2014/7 .الفعةة التاس ة ، 

مت  يفالدجال األخةى،  (2004) 1540الدجوة املوراة ممال  ابلعةار 
 1989يف  (1999) 1267ن يتتتتل الدجوتتتتة ال امدتتتتة مبوجتتتتب العتتتتةاري  

 . (2001) 1373يفالدجوة املوراة ممال  ابلعةار  (2011)
، أ دت  األمتني ال تام 2014أاير/متايو  28يفيف رسالة مؤرخة  

ممتتال  اجملدتتس  ت يتتني ثالثتتة متت  اخلتترباء التستت ة يف فةيتتق اخلتترباء املورتتا
ملستامدة الدجوتة، ليحدتوا حمتل اخلترباء الت ي   (2011) 1977ابلعةار 

. يفيف أمعتتتاب استتتتعالة أحتتتد (117)2014-2013استتتتعالوا يف الفتتترتة 
، متتتأل األمتتتني ال تتتام خ تتت ا جديتتتدا، 2014اخلتتترباء يف أيدول/ستتت تمرب 

 كتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتام/  29ت ييوتتتتتتتتتتت يف رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة يفأ دتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتس  
 . (118)2015 يواية

نائمتتتتتة ابألحكتتتتتام التتتتتواراة يف نتتتتتةارات  30يف تتتتتةا يف اجلتتتتتديفل  
فيمتتتتتتتا يت دتتتتتتتق  و يتتتتتتتة الدجوتتتتتتتة.  2015يف  2014اجملدتتتتتتتس يف متتتتتتتامي 

  دخل أي  غي ات مدى يف ية فةيق اخلرباء. يفمل
__________ 

(117) S/2014/376 . 
(118) S/2015/72 . 

 
  30اجلديفل 

 2015-2014: األحكام املتعلقة ابلوالية، (2004) 1540اللجنة املنشأة عمال ابلقرار 
 )الفعةة( العةار 
 ال يال الةائسي  العةار 

 S/PRST/2014/7 S/PRST/2015/24 (2014) 2161 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
    التنسيق والتعاون    

  التاس ة يفال اشةة 69 التوسيق مع الكيا ت األخةى

    واإلنفاذالرصد 

  الثانية مرةة  مجع امل دومات املت دعة اب متثال يفحتديدها

  اخلامسة  رصد التوفي 

    اإلبالغ

  السااسة  ممداا  ة م  ال مل

    املساعدة التقنية

 الثالثة مرةة الثاموة  مسامدة الديفل يف ا متثال لدتدا  
     

https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1977%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/2014/376
https://undocs.org/ar/S/2015/72
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24


 
2015-2014مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

17-03714 394 

 

 العاملة األفرقة - اثنيا
 مالحظة 
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، يفاصتتتدت مخستتتة متتت  األفةنتتتة  

ال امدتتتتتتتة الستتتتتتتتة العائمتتتتتتتة التا  تتتتتتتة جملدتتتتتتتس األمتتتتتتت  معتتتتتتتد اجتمامتتتتتتتات 
ابلوستتتت ة مىل الدجتتتتال، أتلفتتتتت األفةنتتتتة . يفكمتتتتا ذتتتتو احلتتتتال (119)موتظمتتتتة

اجتماماهتتا كجدستات يفُمعتدت  15ال امدة م  مجيع أمعاء اجملدتس التت 
 خاصة، ما مل يتعةر خالف ذلك. يفاختخ ت العةارات  توافق اإراء.

__________ 

أي  (2004) 1566مل ي عتتتتتتتد الفةيتتتتتتتق ال امتتتتتتتل املورتتتتتتتا ممتتتتتتتال  ابلعتتتتتتتةار  (119)
اجتمامات خالل الفرتة نيد ا ست ةات. يفلالقالع مدى م دومات م  

 . 31انظة اجلديفل  يف ية الفةيق ال امل،

يفأنة اجملدس ابنتظام، فيما صدر موت م  نةارات خالل الفترتة نيتد  
 .(120)ةيق ال امل امل ي ابألقفال يفالولاع املسدحا ست ةات، أنر ة الف

م دومتتتتات متتتت  منرتتتتاء األفةنتتتتة ال امدتتتتة  31يف تتتتةا يف اجلتتتتديفل  
الةمسيتتتة يفاألفةنتتتة ال امدتتة املدصصتتتة التا  تتتة لدمجدتتس، التتتيت ممدتتتت  غتت 

، يفمتتتتتت  األحكتتتتتتام الةئيستتتتتتية املت دعتتتتتتة 2015يف  2014ختتتتتتالل متتتتتتامي 
  و ايهتا يفرؤسائها.

__________ 

 33، الفعتتتتتتتتةة (2015) 2227انظتتتتتتتتة، مدتتتتتتتتى ستتتتتتتت يل املثتتتتتتتتال، العتتتتتتتتةار  (120)
، الفعتتتتةة الثالثتتتتة S/PRST/2014/25يف متتتتايل(و يفال يتتتتال الةائستتتتي  )احلالتتتتة

 مرةة )احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى(. 
 

  31اجلديفل 
 2015-2014األفرقة العاملة التابعة جمللس األمن، 

 الةؤساء الو ية منراء الفةيق
 الفريق العامل املعين بعمليات حفظ السالم   

 2001كانول الثام/يواية   31أنر  يف 
(S/PRST/2001/3) 

م اجلتة مستائل حفتظ الستالم ال امتة ذات الصتدة مبستؤيفليات اجملدتس، يفكت لك اجلوانتب التعويتة لفتةااى 
 ممديات حفظ السالم، ايفل املساس ابختصاص الدجوة اخلاصة امل وية   مديات حفظ السالم

ة  عتتتتوات،  وستتتتائل موهتتتتا معتتتتد  الستتتت ي، موتتتتد ا نتعتتتتاء، مىل احلصتتتتول مدتتتتى آراء ال دتتتتدال املستتتتااِّ
ة  عوات، كي  خ  اجملدس ذ ه اإراء يف ا مت ار  اجتمامات  ني الفةيق ال امل يفال ددال املسااِّ

 (2014دا )ريفان
 (2015 راا )

 الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب النزاعات يف أفريقيا وحلها
 2002أُنر  يف آذار/مارس 

(S/2002/207))أ( 
يفمتتا ستت عت متت   يتتا ت رائستتية  S/PRST/2002/2رصتتد  وفيتت  التوصتتيات التتواراة يف ال يتتال الةائستتي 

 يفنةارات  ت دق مبوع نروب الولامات يف أفةيعيا يفحد ِّها
انرتاح  وصيات  رال   ليل الت ايفل  ني جمدس األم  يفاجملدس ا نتصااي يفا جتمامي يفك لك متع 

 يفكا ت األمم املتحدة األخةى امل وية أبفةيعيا
سائل امل ةيفحتة يف مجيتع الولامتات، التيت هلتا أتثت  العيام،  وجت خاص،  دراسة املسائل اإلنديمية يفامل

 مدى ممل اجملدس يف جمال موع نروب الولامات يف أفةيعيا يفحد ِّها
انرتاح  وصيات مىل اجملدس لت ليتل الت تايفل  تني األمتم املتحتدة يفاملوظمتات اإلنديميتة )موظمتة الوحتدة 

 لولامات يفحد ِّهايفاملوظمات ايفل اإلنديمية يف جمال موع نروب ا )ب(األفةيعية(

 ( 2014نيج اي )
 (2015أنغو  )

 (2004) 1566الفريق العامل املنشأ عمال ابلقرار 
 2004 رةي  األيفل/أكتو ة  8أنر  يف 
             ((2004) 1566)العةار 

الوظة يف يفضع  وصيات يف عدميها مىل اجملدس فيما يت دق ابلتدا   ال مدية اليت سُتفةت مدى األفةاا 
يفاجلمامات يفالكيا ت العال ني يف األنر ة اإلرذا ية أيف املة   ني هبا، م  غ  األفةاا يفاجلمامات 

 رتال  وظتيم العامتدة  (1999) 1267يفالكيا ت املدرجني يف نوائم الدجوة املورتاة ممتال ابلعتةار 
يفحةكة ال ال ال يفما ية  ط هبما م  أفةاا يفكيا ت، مبتا يف ذلتك يفضتع متا ي تد مالئمتا مت  مجتةاءات 
م أكثة ف الية لتعدميهم لد دالة مت  قةيتق احملاكمتة أيف التستديم، يفجتميتد أصتوهلم املاليتة، يفموتع حتةكتاهت

متتترب أنتتتاليم التتتديفل األمعتتتاء، يفموتتتع  ليفيتتتدذم جبميتتتع أنتتتواع األستتتدحة يفال تتتتاا، يفكتتت لك فيمتتتا يت دتتتق 
 إبجةاءات  وفي   دك التدا   

الوظة يف ممكانية منراء صوديفق ايفيل لت تويض ضتحااي األممتال اإلرذا يتة يفأستةذم، ميكت  أل ميتو ل 
رة مت  املوظمتات اإلرذا يتة يفأمعتائها م  قةيق التربمات اليت نتد  تكتول جلئيتا مت  األصتول املصتااَ 
 يفالعائمني مدى رمايتها، يف عدمي  وصيا ت هب ا الرال مىل اجملدس

 ليتوانيا 
(2014-2015) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1566%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2001/3
https://undocs.org/ar/S/2002/207
https://undocs.org/ar/S/PRST/2002/2
https://undocs.org/ar/S/RES/1566%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1566%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
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 الةؤساء الو ية منراء الفةيق
 الفريق العامل املعين ابألطفال والنزاع املسلح   

   2005 وز/يوليت  26أنر  يف 
                         ((2005) 1612)العةار 

  عارية آلية الةصد يفاإل الغ  رال األقفال يفالولامات املسدحةاست ةات 
 (2004) 1539استتتتتتت ةات التعتتتتتتدم احملتتتتتتةز يف يفضتتتتتتع يف وفيتتتتتت  خ تتتتتتط ال متتتتتتل امل دو تتتتتتة يف العتتتتتتةاري  

 (2005) 1612 يف
م مليت   الوظة يف امل دومات األخةى ذات الصدة اليت  عدَّ

 عتتتدمي  وصتتتيات مىل اجملدتتتس  رتتتال التتتتدا   املمكتتت  اختاذذتتتا لت ليتتتل محايتتتة األقفتتتال املتعتتتةري  متتت  
الولامتتتات املستتتدحة، مبتتتا يف ذلتتتك  تعتتتدمي  وصتتتيات  رتتتال التتتو ايت املواستتتب مستتتوااذا مىل   ثتتتات 

 يما يت دق أبقةاف الولاعحفظ السالم يف وصيات ف
 وجيتتت قد تتات، موتتد ا نتعتتاء، مىل ذيئتتات أختتةى ااختتل موظومتتة األمتتم املتحتتدة  ختتتاذ مجتتةاءات 

 امما لتوفي  العةار، يففعا لو ية كل موها

 (2014لكسمربغ )
 (2015ماليلاي )

 

 الفريق العامل غري الرمسي املعين ابلواثئق واملسائل اإلجرائية األخرى
  1993أنر  يف حليةال/يونيت 
             )مل يُتد  أي نةار رمسي(

 ( 2014األرجوتني )  وايفل املسائل املت دعة ابلواثئق يفاملسائل اإلجةائية األخةى
 (2015أنغو  )

 غري الرمسي املعين ابحملكمتني الدوليتنيالفريق العامل 
ممتتتتتال  2000أنرتتتتت  يف حليةال/يونيتتتتتت 

ابنتتترتاح ندمتتتت   تتتض أمعتتتاء اجملدتتتس يف 
، امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواة يف 4161اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

  2000حليةال/يونيت  20
 )مل يُتد  أي نةار رمسي(

م اجلة مسالة حمداة  تصل ابلوظام األساسي لدمحكمة الديفلية ليوغوسالفيا السا عة يف حعا ُكدف 
 الفةيق ال امل مب اجلة مسائل )نانونية( أخةى متصدة ابحملكمتني

 شيدي 
(2014-2015) 

 
 كتتتتانول األيفل/  31كتتتتل موهتتتتا ستتتتوة يفاحتتتتدة حتتتتز مبوجتتتتب متتتت كةات صتتتتاارة متتتت  رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت ، جتتتتدا اجملدتتتتس يف يتتتتة الفةيتتتتق ال امتتتتل لفتتتترتات متتتتدة   )أ( 

(. يفموتتت  ذلتتتك S/2010/654 يف S/2009/650 يف S/2008/795يف  S/2007/6يف  S/2005/814يف  S/2004/1031يف  S/2003/1138)انظتتتة  2011 ايستتتمرب
 التاريك، يفاصل الفةيق ال امل املدص  معد اجتماما ت ايفل التجديد السووي لو يتت. 

 ا حتاا األفةيعي حاليا. )ب( 
  

 هيئات التحقيق - اثلثا
 مالحظة 
، أذل جمدتتتس األمتتت  إبنرتتتاء 2015يف  2014ختتتالل متتتامي  

املرتتترتكة  تتتني موظمتتتة حظتتتة األستتتدحة ذيئتتتة حتعيتتتق، ذتتتي آليتتتة التحعيتتتق 
الكيميائيتتتتتة يفاألمتتتتتم املتحتتتتتدة،  غتتتتتةت العيتتتتتام، مىل أنصتتتتتى حتتتتتد ممكتتتتت ، 
 تحديتد األشتداص أيف الكيتتا ت أيف اجلمامتات أيف احلكومتات العتتال ة 

 السورية. يف استددام املواا الكيميائية كاسدحة يف اجلمهورية ال ة ية
 

آليررررة التحقيررررق املشرررررتكة بررررني منظمررررة حظررررر األسررررلحة  
 الكيميائية واألمم املتحدة

 آب/أغستتتتتت س 7املتتتتتتؤر   (2015) 2235مبوجتتتتتتب العتتتتتتةار  
يومتا  20 ال تام أل يعتدم، يف غعتول ، قدب اجملدس مىل األمتني2015

متت  اختتتاذ العتتةار، مواصتتة ا ختصاصتتات املت دعتتة إبنرتتاء يف رتتغيل آليتتة 

حتعيتتق مرتتترتكة  تتتني موظمتتتة حظتتتة األستتتدحة الكيميائيتتتة يفاألمتتتم املتحتتتدة 
 غةت العيام، مىل أنصى حتد ممكت ،  تحديتد األشتداص أيف الكيتا ت 

املتتتواا الكيميائيتتتة،  أيف اجلمامتتتات أيف احلكومتتتات التتتيت نامتتتت ابستتتتددام
فيهتتتتتتا الكدتتتتتتور أيف أي متتتتتتااة كيميائيتتتتتتة ستتتتتتامة أختتتتتتةى، كاستتتتتتدحة يف  مبتتتتتتا

اجلمهوريتتتتتتة ال ة يتتتتتتة الستتتتتتورية أيف التتتتتتيت  ولتتتتتتت  وظتتتتتتيم ذلتتتتتتك ا ستتتتتتتددام 
 . (121)شاركت فيت مدى فو آخة رمايتت أيف أيف

، نتتتتتتتدم األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام، يف 2015آب/أغستتتتتتت س  27يفيف  
رسالة موجهة مىل رئيس جمدس األم ،  وصيات مىل اجملدس، م  أجل 
احلصول مدى مذنت،  رال منراء آلية حتعيق مررتكة  ني موظمة حظة 
األستتتتتتتتتتتدحة الكيميائيتتتتتتتتتتتة يفاألمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة، مبتتتتتتتتتتتا يرتتتتتتتتتتتمل مواصتتتتتتتتتتتة 

__________ 

 . 5، الفعةة (2015) 2235العةار  (121)

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1539%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/2003/1138
https://undocs.org/ar/S/2004/1031
https://undocs.org/ar/S/2005/814
https://undocs.org/ar/S/2007/6
https://undocs.org/ar/S/2008/795
https://undocs.org/ar/S/2009/650
https://undocs.org/ar/S/2010/654
https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
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دس مبا ندمت ، أذل اجمل2015أيدول/س تمرب  10ا ختصاصات. يفيف 
األمني ال ام م   وصيات، مبتا يف ذلتك ا ختصاصتات،  رتال منرتاء 

. يف تتتتتتتدأت اإليتتتتتتتة ال متتتتتتتل  كامتتتتتتتل قانتهتتتتتتتا يف (122)يف رتتتتتتتغيل اإليتتتتتتتة
 . (123)2015 رةي  الثام/نوفمرب  13

، ُكدفتتتتتتتت الدجوتتتتتتتة أبل  تتتتتتتتوىل (2015) 2235يفيف العتتتتتتتةار  
التتتتتيت حتديتتتتتد األشتتتتتداص أيف الكيتتتتتا ت أيف اجلمامتتتتتات أيف احلكومتتتتتات 

نامتتتتتت ابستتتتتتددام املتتتتتواا الكيميائيتتتتتة كاستتتتتدحة يف اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة 
السورية حيثما  ُعة ِّر   ثة  عصي احلعائق التا  ة ملوظمة حظة األسدحة 
الكيميائيتتة أيف  كتتول نتتد نتتةرت أل املتتواا الكيميائيتتة، مبتتا فيهتتا الكدتتور 

أي متتتتتااة كيميائيتتتتتة ستتتتتامة أختتتتتةى، نتتتتتد استتتتتتددمت كاستتتتتدحة يف  أيف
. يفقدتتتب اجملدتتتس مىل (124)يوتتتت يف اجلمهوريتتة ال ة يتتتة الستتوريةحتتاا    

__________ 

 . S/2015/697يف  S/2015/669انظة  (122)
 . S/2015/854انظة  (123)
 . 5، الفعةة (2015) 2235العةار  (124)

اإلية أل حتتفظ أبي أالة مدى حتا ت ا ستتددام احملتمتل لاستدحة 
الكيميائية يف اجلمهورية ال ة ية الستورية خبتالف احلتا ت التيت حتداهتا 
  ثتتة  عصتتي احلعتتائق، يفأل حتيتتل  دتتك األالتتة مىل   ثتتة  عصتتي احلعتتائق 

ة ال ام ملوظمة حظة األسدحة الكيميائيتة يفاألمتني ال تام م  قةيق املدي
 . (125)يف أنةب يفنت ممك  ممديا

يف و  اختصاصات اإلية مدى أل يتوىل نيااهتتا فةيتق مستتعل  
مكتتول متت  ثالثتتة أمعتتاء  تتدمم متت  متتوظفني فويتتني متتوزمني مدتتى ثالثتتة 
مواصة ذي: مكتتب سياستي، معتةه يف نيويتوركو يفمكتتب لدتحعيعتات، 

  ذايو يفمكتب لدمم التد يط يفال مديات، معةه يف نيويورك. معةه يف
يفمتتاليفة مدتتتى ذلتتتك،  تتتو  ا ختصاصتتات مدتتتى أل يتتترتأس اإليتتتة أمتتتني 
متتتام مستتتامد يتتتتوىل املستتتؤيفلية ال امتتتة يف ئ تتتال يتوليتتتال مستتتؤيفلية ال وصتتتة 

 .(126)السياسي يفمسؤيفلية موصة التحعيق، مدى التوايل
__________ 

 .  12يف  5املةجع نفست، الفعةاتل  (125)
  .S/2015/669انظة  (126)
  
 احملاكم - رابعا

 مالحظة 
خالل الفرتة املرمولة اب ستت ةات، يفاصتدت كتل  مت  احملكمتة  

الديفلية حملاكمة األشداص املسؤيفلني مت  ا نتهاكتات اجلستيمة لدعتانول 
التتتديفيل اإلنستتتام التتتيت ار ك تتتت يف مندتتتيم يوغوستتتالفيا الستتتا عة موتتت  متتتام 

يفليتتتة حملاكمتتتة األشتتتداص املستتتؤيفلني متتت  الةةةد اجلنائيةةة  احملكمةةة يف 1991
أممتتال اإلاباة اجلماميتتة يفغتت  ذلتتك متت  ا نتهاكتتات اجلستتيمة لدعتتانول 
التتديفيل اإلنستتام املة ك تتة يف مندتتيم ريفانتتدا يفاملتتواقوني الةيفانتتديني املستتؤيفلني 
متت  ار كتتتاب أممتتتال اإلاباة اجلماميتتتة يفغ ذتتا متتت  ا نتهاكتتتات املماثدتتتة 

 1994كتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتاية   1ديفل اجملتتتتتتتتتتتايفرة  تتتتتتتتتتتني يف أراضتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتت
ممدها ابلتوازي متع اإليتة الديفليتة ، 1994كانول األيفل/ايسمرب  31 يف

املورتتاة حتتديثا لتصتتةيف األممتتال املت عيتتة لدمحكمتتتني اجلوتتائيتني. يفأوتتلت 
احملكمتتتتتة اجلوائيتتتتتة الديفليتتتتتة لةيفانتتتتتدا، التتتتتيت أنرتتتتتاذا اجملدتتتتتس مبوجتتتتتب العتتتتتةار 

 .2015كانول األيفل/ايسمرب   31، أمماهلا يف (1994) 955
 

 2015و  2014التطورات يف عامي  
ختتتالل الفتتتترتة نيتتتد ا ستتتتت ةات، نتتتام اجملدتتتتس، متصتتتةفا مبوجتتتتب  

الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق، إبمتتااة   يتتني املتتدمني ال تتامني لدمحكمتتتني، 
يفمتتتتتتتتتتتتتدا فتتتتتتتتتتتتترتة خدمتتتتتتتتتتتتتة الععتتتتتتتتتتتتتاة التتتتتتتتتتتتتدائمني يفالععتتتتتتتتتتتتتاة املدصصتتتتتتتتتتتتتني 

. يفحتتتتتث اجملدتتتتتس أيعتتتتتا احملكمتتتتتتني مدتتتتتى موتتتتتاز مجيتتتتتع (127)لدمحكمتتتتتتني
األممتتتتال املت عيتتتتة يف أستتتتةع يفنتتتتت ممكتتتت  يفمهنتتتتاء أنرتتتت تهما  غيتتتتة مكمتتتتال 
ممديتتتتة ا نتعتتتتال مىل اإليتتتتة. يففيمتتتتا يت دتتتتق ابحملكمتتتتة الديفليتتتتة ليوغوستتتتالفيا 

 (2014) 2193الستا عة مدتى يفجتت التحديتتد، أمتةب اجملدتس، يف نةاريتتت 
، م  ندعت املستمة مزاء التاخ  يف اختتام أممال (2015) 2256يف 

ت اجملدتتتس التت ي قدتتتب فيتت (2010) 1966احملكمتتة، يف ضتتوء العتتتةار 
مىل احملكمتتتتتتتتتة أل  وجتتتتتتتتتل مجةاءاهتتتتتتتتتتا ا  تدائيتتتتتتتتتة يفا ستتتتتتتتتتئوافية حبدتتتتتتتتتول 

. يفابإلضتتتتتتافة مىل ذلتتتتتتك، قدتتتتتتب 2014كتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتمرب  31
، أل  عتتم ِّ  التعةيتتة (2015) 2256اجملدتتس مىل احملكمتتة، يف العتتةار 

مىل اجملدس كل ستة أشهة م دومات م   وفي  أي  املع ل ال ي  عدمت
 وصتتيات يعتتدمها مكتتتب ختتدمات الةنا تتة الداخديتتة، يف ستتياق  وفيتت  

. يفيف العتتتتتتتةار (2010) 1966استتتتتتترتا يجية اإلوتتتتتتتاز ممتتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار 
، رحتب اجملدتس ابنتهتاء ال متل الععتائي لدمحكمتة (2015) 2256

اجلوائيتتتة الديفليتتتة لةيفانتتتدا، يفاإلغتتتالق الوشتتتيك لدمحكمتتتة التتت ي ُحتتتدا 
 .2015كانول األيفل/ايسمرب   31مومده يف 

__________ 

 .  (2015) 2256يف  (2014) 2194يف  (2014) 2193العةارات  (127)

https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/669
https://undocs.org/ar/S/2015/697
https://undocs.org/ar/S/2015/854
https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/669
https://undocs.org/ar/S/RES/955%20(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/2193%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2193%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2194%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)


أجهزة جملس األمن الفرعية: -التاسع اجلزء   
 اللجان واحملاكم واهليئات األخرى

 

 

397 17-03714 

 

، امتمتتتتد اجملدتتتتس  يتتتتا  2015 رتتتتةي  الثتتتتام/نوفمرب  16يفيف  
  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 20رائستتتتتتيا قدتتتتتتب فيتتتتتتت مىل اإليتتتتتتة أل  عتتتتتتدم، حبدتتتتتتول 

،  عةيةذتتتتتا متتتتت  التعتتتتتدم احملتتتتتةز يف ممدهتتتتتا ختتتتتالل الفتتتتترتة 2015 نتتتتتوفمرب
األيفلية، يفقدب مىل الفةيق ال امل غ  الةمسي امل ي ابحملكمتني الديفليتني 

أي نتتتائ  أيف  وصتتيات مجتتةاء فحتت  انيتتق لتعةيتتة اإليتتة يف عتتدمي آرائتتت يف 
ليوظتتة فيهتتا اجملدتتس لتتدى است ةاضتتت ل متتل اإليتتة، التت ي ستتيُوجل حبدتتول 

 كتتتتتتتتتتتانول األيفل/  22. يفيف (128)2015كتتتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتتتمرب  21
، قدتب اجملدتس مىل (2015) 2256، يفمبوجب العةار 2015ايسمرب 
 عتتتتتم   التعتتتتتارية التتتتتيت  عتتتتتدمها مىل اجملدتتتتتس كتتتتتل ستتتتتتة أشتتتتتهة  اإليتتتتتة أل

__________ 

 ، الفعةاتل اخلامسة يفالسااسة. S/PRST/2015/21انظة  (128)

م دومتتتات متتت  التعتتتدم احملتتتةز يف  وفيتتت  العتتتةار، يفم دومتتتات مفصتتتدة متتت  
املالك الوظيفي لآللية، مرفومة   يال مفصتل ل تبء ال متل يفمتا يتصتل 
 تت مت   كتاليف مصتتوفة حستب األنستام، يفم دومتتات مفصتدة مت  املتتدة 

 . (129)ملت عية استوااا  مىل ال يا ت املتاحةاملتونع أل  ستغةنها املهام ا
نائمتتتتتة ابألحكتتتتتام التتتتتواراة يف  33يف  32يف تتتتةا يف اجلتتتتتديفلني  

فيمتتتتتا يت دتتتتتتق  2015يف  2014نتتتتتةارات اجملدتتتتتس الصتتتتتتاارة يف متتتتتامي 
اجلوائيتتتتتتتتتتتة  تتتتتو ييت احملكمتتتتتة الديفليتتتتتة ليوغوستتتتتالفيا السا عتتتتتتتتة يفاحملكمتتتتتتتة 

الديفلية لةيفاندا. أما أحكام نةارات اجملدس املت دعة ابإلية، ف ا مجي ها 
 .34يف اجلديفل 
__________ 

 . 20، الفعةة (2015) 2256العةار  (129)
 

 32اجلديفل 
 2015-2014احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة: األحكام املتعلقة ابلوالية، 

 العةار مهمة صدر هبا  كديف
 6يف  1، الفعةاتل (2014) 2193العةار  مواز الو ية  

 10يف  3، الفعةاتل (2015) 2256العةار 
 4يف  3، الفعةاتل (2014) 2193العةار   ديد فرتة ممل الععاة

 8مىل  5، الفعةات (2015) 2256العةار 

 5، الفعةة (2014) 2193العةار  ممااة   يني املدمي ال ام
 9، الفعةة (2015) 2256العةار 

 11الفعةة ، (2015) 2256العةار  اإل الغ
 

  33اجلديفل 
 2015-2014احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا: األحكام املتصلة ابلوالية، 

 العةار مهمة صدر هبا  كديف
 1، الفعةة (2014) 2194العةار  مواز الو ية  

 1، الفعةة (2015) 2256العةار 
 8مىل  6، الفعةات (2014) 2194العةار   ديد فرتة ممل الععاة

 9، الفعةة (2014) 2194العةار  ممااة   يني املدمي ال ام
 

  34اجلديفل 
 2015-2014الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني: األحكام املتصلة ابلوالية،  اآللية

 العةار مهمة صدر هبا  كديف
 ، الفعةاتل اخلامسة يفالسااسةS/PRST/2015/21 اإل الغ   

 22يف  20، الفعةاتل (2015) 2256العةار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2193%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2193%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2193%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2194%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2194%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2194%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2256%20(2015)
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 اللجان املخصصة -امسا خ
 مالحظة  

 .2015يف  2014مل  ُورا جلال جديدة خالل مامي  
 (1991) 687يفيفاصتتتتتتتتتدت جلوتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة لدت ويعتتتتتتتتتات، املورتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتةاري   

لتجهيل امل ال ات يفافع الت ويعات م  اخلسائة يفاألضةار اليت يفن تت كوتيجتة م اشتةة  (1991) 692 يف
، ممارستة 1991آذار/متارس  2مىل  1990آب/أغست س  2لغليف يفاحتالل ال ةاق لدكويت يف الفرتة م  

 .مهامها ايفل أي  غي ات يف يف يتها
  

 املستشارون واملبعوثون واملمثلون اخلاصون - ادساس
 مالحظة 
يف الونتتتت التتت ي خيتتتوَّل فيتتتت لامتتتني ال تتتام ستتتد ة يفاستتت ة يف  

  يني املمثدني يفاملستراري ، مدى الوحو الت ي كتةرت أتكيتده اجلم يتة 
، جتتتةي ذتت ه الت ييوتتات، يف كثتت  متت  احلتتا ت،  وتتاء مدتتى (130)ال امتتة

قدتتتب جمدتتتس األمتتت  أيف  تتتتتاييد موتتتت. يفيف ذتتت ه احلتتتا ت، ةتتتوز امت تتتار 
امل  وثني يفاملمثدني اخلاصني لامني ال ام أجهلة فةميتة لدمجدتس. يف تةا 
يف العستتتتتم الستتتتتااس نائمتتتتتة خمتتتتتتارة ابملسترتتتتتاري  يفامل  تتتتتوثني يفاملمثدتتتتتني 
اخلاصتتتتتني التتتتت ي  شتتتتتارك اجملدتتتتتس يف   ييتتتتتوهم يفالتتتتت ي   تصتتتتتل يف ايهتتتتتتم 

جملدتتتتتس متتتتت  صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني. يف   رتتتتتمل مبستتتتتؤيفلية ا
العائمة املمثدني اخلاصني ال ي  ي يَّوول كةؤساء ل  ثتات حفتظ الستالم 
أيف ال  ثتتتتات السياستتتتية اخلاصتتتتة )انظتتتتة اجلتتتتلء ال اشتتتتة( أيف التتتت ي  أتذل 

. يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفاصتتل (131)اجلم يتتة ال امتتة  ت ييتتوهم
ال تام لدصتحةاء الغة يتة، يفاملسترتار اخلتاص  امل  و  الردصتي لامتني

امل تتتتتتي  عتتتتتتربص، يفاملسترتتتتتتار اخلتتتتتتاص امل تتتتتتي مبوتتتتتتع اإلاباة اجلماميتتتتتتة، 
يفاملسترتتتار اخلتتتاص امل تتتي ابملستتتؤيفلية متتت  احلمايتتتة، يفامل  تتتو  اخلتتتاص 

__________ 

 . 5، اجللء الثام، الفعةة 51/226نةار اجلم ية ال امة  (130)
مدتتى ستت يل املثتتال، املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام امل ويتتة ابألقفتتال يفالوتتلاع  (131)

( 37مىل  35، الفعتتتتتةات 51/77املستتتتدح )انظتتتتتة نتتتتتةار اجلم يتتتتة ال امتتتتتة 
يفاملسترتتتتتار اخلتتتتتاص لامتتتتتني ال تتتتتام امل تتتتتي مبيا تتتتتار )انظتتتتتة نتتتتتةار اجلم يتتتتتة 

 (. 15، الفعةة 48/150 ال امة

، (2004) 1559لامتتتتتني ال تتتتتام امل تتتتتي  توفيتتتتت  نتتتتتةار جمدتتتتتس األمتتتتت  
يفاملمثدتتة اخلاصتتة امل ويتتة ابل وتتف اجلوستتي يف حتتا ت الوتتلاع، يفامل  تتو  
اخلتتتتاص مىل الستتتتواال يفجوتتتتوب الستتتتواال، يفاملسترتتتتار اخلتتتتاص لامتتتتني 
ال تتتتام امل تتتتي ابلتتتتيم ، يفامل  تتتتو  اخلتتتتاص ملو عتتتتة الستتتتاحل، يفامل  تتتتو  

             اخلاص ملو عة ال ح ات الكربى، أااء مهامهم.
يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، ذكتتتة متتتةارا م ظتتتم املمثدتتتني  

امل  وثني أيف املستراري  اخلاصني اجلدا يفاملستمةي  يف أااء مهامهم  أيف
 . (132)يف نةارات اجملدس

يف نتتتتتةارات نائمتتتتتة ابألحكتتتتتام التتتتتواراة  35يف تتتتتةا يف اجلتتتتتديفل  
اجملدتتتتتس فيمتتتتتا يت دتتتتتق إبنتتتتتةاره   يتتتتتني امل  تتتتتوثني يفاملسترتتتتتاري  يفاملمثدتتتتتني 
اخلاصتتتتني لامتتتتني ال تتتتام، يفيف ايهتتتتتم، يفأي   تتتتورات حتتتتدثت يف متتتتامي 

 .2015يف  2014
__________ 

ام امل تي  توفيت  نتةار ُيستث  م  ذلك كل م  امل  و  اخلاص لامني ال  (132)
، يفاملوستتتتتتتعة 2004، امل تتتتتتتني يف متتتتتتتام (2004) 1559جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

اخلاصتتتة لد  ثتتتة املرتتترتكة  تتتني موظمتتتة حظتتتة األستتتدحة الكيميائيتتتة يفاألمتتتم 
مبوجتتتتتتتتتب رستتتتتتتتتائل مت االتتتتتتتتتة )انظتتتتتتتتتة  2013املتحتتتتتتتتتدة امل يَّوتتتتتتتتتة يف متتتتتتتتتام 

S/2013/608  يفS/2013/609 تتتتتلت أمماهلتتتتتا يف  أيدتتتتتول/ 30(، يفالتتتتتيت أُوِّ
 .2014س تمرب 

 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/687%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/692%20(1991)
https://undocs.org/ar/A/RES/51/226
https://undocs.org/ar/A/RES/51/77
https://undocs.org/ar/A/RES/48/150
https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/2013/608
https://undocs.org/ar/S/2013/608
https://undocs.org/ar/S/2013/609
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  35اجلديفل 
 2015-2014 التطورات املتعلقة مبستشاري األمني العام ومبعوثيه وممثليه اخلاصني،

 العةارات ذات الصدة اإلنراء
  املبعوث الشخصي لألمني العام للصحراء الغربية  

S/1997/236 
 1997آذار/مارس  19

 .6، الفعةاتل الثانية يفالتاس ة مرةة م  الدي اجة يفالفعةة (2014) 2152العةار 
 .6، الفعةاتل الثانية يفالتاس ة مرةة م  الدي اجة يفالفعةة (2015) 2218العةار 

)أ(املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص
  

S/1997/320 
 1997نيسال/أ ةيل  17

S/1997/320 
 1997نيسال/أ ةيل  21

 ، الفعةة السا  ة مرةة م  الدي اجة(2014) 2168العةار 
 ، الفعةة الةا  ة م  الدي اجة(2015) 2197العةار 
 ، الفعةة الةا  ة م  الدي اجة(2015) 2234العةار 

 املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلابدة اجلماعية
S/2004/567 

 2004 وز/يوليت  12
S/2004/568 

 2004 وز/يوليت  13

 17يف  16، الفعةاتل (2014) 2171العةار 

 (2004) 1559املبعوث اخلاص لألمني العام املعين بتنفيذ قرار جملس األمن 
S/PRST/2004/36  

  2004 رةي  األيفل/أكتو ة  19
S/2004/974 

 2004كانول األيفل/ايسمرب   14
S/2004/975  

 2004كانول األيفل/ايسمرب   16

 2015-2014مل حتد    ورات يف الفرتة 

             العام املعين ابملسؤولية عن احلمايةاملستشار اخلاص لألمني 
S/2007/721 

 2007آب/أغس س  31
S/2007/722  

 2007كانول األيفل/ايسمرب   7

 ، الفعةة اخلامسة م  الدي اجة(2014) 2150العةار 
 16، الفعةة (2014) 2171العةار 

 العام املعنية ابلعنف اجلنسي يف حاالت النزاعاملمثلة اخلاصة لألمني 
 (2009) 1888 العةار
 2009أيدول/س تمرب  30

S/2010/62 
 2010كانول الثام/يواية   29

S/2010/63 
 2010فرباية ش اط/ 2

 25، الفعةة (2014) 2134العةار 
 26، الفعةة الثانية يفال رةيفل م  الدي اجة يفالفعةة (2014) 2147العةار 
 ، الفعةاتل اخلامسة يفال رةيفل يفالسااسة يفال رةيفل م  الدي اجة(2014) 2149العةار 
 35، الفعةة (2014) 2153العةار 
 ، الفعةة اخلامسة مرةة م  الدي اجة(2014) 2167العةار 

https://undocs.org/ar/S/1997/236
https://undocs.org/ar/S/1997/236
https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2218%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/1997/320
https://undocs.org/ar/S/1997/320
https://undocs.org/ar/S/1997/320
https://undocs.org/ar/S/1997/320
https://undocs.org/ar/S/RES/2168%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2197%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2004/567
https://undocs.org/ar/S/2004/567
https://undocs.org/ar/S/2004/568
https://undocs.org/ar/S/2004/568
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/ar/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/ar/S/2004/974
https://undocs.org/ar/S/2004/974
https://undocs.org/ar/S/2004/975
https://undocs.org/ar/S/2004/975
https://undocs.org/ar/S/2007/721
https://undocs.org/ar/S/2007/721
https://undocs.org/ar/S/2007/722
https://undocs.org/ar/S/2007/722
https://undocs.org/ar/S/RES/2150%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/2010/62
https://undocs.org/ar/S/2010/62
https://undocs.org/ar/S/2010/63
https://undocs.org/ar/S/2010/63
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2167%20(2014)


 
2015-2014مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

17-03714 400 

 

 العةارات ذات الصدة اإلنراء
 20، الفعةة (2014) 2187العةار   

 23، الفعةة (2015) 2196العةار 
 33، الفعةة (2015) 2198العةار 
 20، الفعةة (2015) 2206العةار 
 31مرةة م  الدي اجة يفالفعةة ، الفعةة الةا  ة (2015) 2211العةار 
 ، الفعةة احلااية يفالثالثول م  الدي اجة(2015) 2217العةار 
 36، الفعةة (2015) 2219العةار 
 23، الفعةة (2015) 2223العةار 
 28، الفعةة (2015) 2241العةار 
 )أ(  5يف  4، الفعةاتل (2015) 2242العةار 
 26الفعةة  (2015) 2252العةار 
 املبعوث اخلاص لألمني العام إىل السودان وجنوب السودان

S/2011/474 
 2011 وز/يوليت  27

S/2011/475 
 2011 وز/يوليت  29

 ، الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة(2014) 2148العةار 
 الدي اجة، الفعةة الثالثة مرةة م  (2014) 2156العةار 
 3، الفعةة (2014) 2173العةار 
 26، الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة يفالفعةة (2014) 2179العةار 
 28، الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة يفالفعةة (2015) 2205العةار 
 7، الفعةة (2015) 2228العةار 
 28ثالثة مرةة م  الدي اجة يفالفعةة ، الفعةة ال(2015) 2230العةار 
 28، الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة يفالفعةة (2015) 2251العةار 

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين ابليمن
S/2011/469 

 2012حليةال/يونيت  18
S/2012/470 

 2012حليةال/يونيت  21

 32، الفعةة (2014) 2140العةار 
S/PRST/2014/18 الفعةة احلااية مرةة ، 

 12يف  11، الفعةاتل (2015) 2201العةار 
 12يف  11، الفعةة اخلامسة م  الدي اجة يفالفعةاتل (2015) 2204العةار 
 ، الفعةة الثانية مرةة م  الدي اجة(2015) 2216العةار 

  املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة الساحل
S/2012/750 

 2012 رةي  األيفل/أكتو ة  5
S/2012/751 

 2012 رةي  األيفل/أكتو ة  9

S/PRST/2014/17الفعةات الثانية يفالةا  ة مرةة يفاخلامسة مرةة ، 
 30، الفعةة (2015) 2227العةار 

S/PRST/2015/24الفعةاتل األيفىل يفالثانية ، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2011/474
https://undocs.org/ar/S/2011/474
https://undocs.org/ar/S/2011/475
https://undocs.org/ar/S/2011/475
https://undocs.org/ar/S/RES/2148%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2179%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2205%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2011/469
https://undocs.org/ar/S/2011/469
https://undocs.org/ar/S/2012/470
https://undocs.org/ar/S/2012/470
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2201%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2012/750
https://undocs.org/ar/S/2012/750
https://undocs.org/ar/S/2012/751
https://undocs.org/ar/S/2012/751
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/24
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 العةارات ذات الصدة اإلنراء
 املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى  

S/2013/166 
  2013آذار/مارس  15

S/2013/167 
 2013آذار/مارس  18

 ، الفعةة السااسة مرةة م  الدي اجة(2014) 2136العةار 
 ، الفعةة الثاموة م  الدي اجة (2014) 2147العةار 

S/PRST/2014/22الفعةة السااسة ، 
 44يف  18، الفعةاتل (2015) 2211العةار 

S/PRST/2015/13الفعةة الثالثة ، 
 

 (.S/2014/619يف  S/2014/618)انظة  2014آب/أغس س  22ُمني أسأل ابر  آيدي )الوةيفي (  وصفت املسترار اخلاص امل ي  عربص يف  )أ( 
 

 جلنة بناء السالم - سابعا
 

 مالحظة 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، ظدتتتتتت احلالتتتتتة يف كتتتتتل متتتتت   

 يستتتايف  - وريفنتتدي يفمجهوريتتتة أفةيعيتتا الوستتت ى يفستت اليول يفغيويتتتا يفغيويتتا 
يفليرباي مدرجة يف جديفل أممال جلوة  واء الستالم املورتاة مبوجتب العتةار 

 . (133)2005كانول األيفل/ايسمرب   20املؤر   (2005) 1645
 

 2015و  2014التطورات املستجدة خالل عامي  
املت  تة يف خالل الفرتة نيد ا ست ةات، يف اشيا مع املمارسة  

الستتتتتتتا ق، امتتتتتتتا جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  رئتتتتتتتيس جلوتتتتتتتة  وتتتتتتتاء الستتتتتتتالم يفرؤستتتتتتتاء 
الترتتكيالت الع ةيتتة املدصصتتة التا  تتة هلتتا مىل  عتتدمي محاقتتات  رتتال 

. يفيف اجتمامتات اجملدتس (134)ال ووا املدرجة يف جديفل أممتال الدجوتة
 رال احلالة يف  وريفندي، ندم رئيس  رتكيدة  وريفنتدي التا  تة لدجوتة 

اجملدتتتس مختتتس متتتةات، يفشتتتدا مدتتتى أايتتتة استتتتمةار التتتدمم  محاقتتتة مىل
__________ 

مبوجتب العتةار، نتةر اجملدتس، يفذتو يتصتةف مدتى فتو متتلام  متع اجلم يتة  (133)
 دجوتتة  وتتاء الستتالم حتعيتتق غتتاايت رئيستتية موهتتا اجلمتتع  ال امتتة، أل يُوتتاط

 تتتني مجيتتتع األقتتتةاف الفامدتتتة ذات الصتتتدة حلرتتتد املتتتوارا يف عتتتدمي املرتتتورة 
يفاملعرتحات  رال استرتا يجيات متكامدتة ل وتاء الستالم يفحتعيتق ا نت تا  
يف مةحدتتتة متتتا   تتتد الصتتتةاع، يف ةكيتتتل ا ذتمتتتام مدتتتى جهتتتوا الت متتت  يف وتتتاء 

ية لدت ايف م  الصةاع، يف عدمي التوصتيات يفامل دومتات املؤسسات، العةيفر 
لتحستتني التوستتيق  تتني مجيتتع األقتتةاف الفامدتتة ذات الصتتدة ااختتل األمتتم 

 املتحدة يفخارجها.
أرسيت املمارسة املتمثدة يف اموة رؤساء التركيالت الع ةية املدصصتة  (134)

ية لدمجدتس التا  ة لدجوة  واء السالم مىل املراركة يف ا جتمامات الةمس
 2010 وز/يوليتتتتتتت  26مبوجتتتتتتب متتتتتت كةة رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس األمتتتتتت  املؤرختتتتتتة 

(S/2010/507 61، املةفق، الفعةة .) 

املعتتدم متت  ابب الونايتتة يفمتت  أجتتل موتتاز ممديتتة  وتتاء الستتالم  وجتتاح. 
يف اى أيعا ابنتعال سدس   د انتهاء يف ية مكتب األمتم املتحتدة يف 

. يفنتدم رئتيس  رتكيدة مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى محاقتة (135) وريفنتدي
ترتتتتتتكيدة يف امتتتتتتم استتتتتتت ااة الستتتتتتالم، مىل اجملدتتتتتتس متتتتتتة ني متتتتتت  ايفر ال

يفا  ستتتتتاق اإلنديمتتتتتي يفاملصتتتتتاحلة الوقويتتتتتة، يفكتتتتت لك يف امتتتتتم ال مديتتتتتتة 
. يفنتتدم (136)ا نتدا يتتة يف  ليتتل الديفلتتة حاملتتا  كتمتتل املةحدتتة ا نتعاليتتة

 يستتايف محاقتتة مىل اجملدتتس مختتس متتةات  رتتال  -رئتتيس  رتتكيدة غيويتتا 
الدجوتتتة يف   ليتتتل   يستتايف، مستتتد ا العتتتوء مدتتى ايفر -احلالتتة يف غيويتتتا 

ا ستتتعةار يفامتتتم  وتتاء الديفلتتتة يفا نتدتتتاابت يف ال دتتد، يفانتتترتح أل يوظتتتة 
اجملدتتتس يف   ليتتتل مواصتتتة يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل ل وتتتاء 

 يستتتتتتتتايف فيمتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتق  رتتتتتتتتةاكة املكتتتتتتتتتب متتتتتتتتع  -الستتتتتتتتالم يف غيويتتتتتتتتا 
. يفيف مختتس مواستت ات، ألعتتى رئتتيس  رتتكيدة ليتترباي كدمتتة (137)الدجوتتة

ام اجملدتتس  رتتال مستتائل متت  ن يتتل مصتتالح ن تتاع ال دالتتة يفاألمتت ، أمتت
يفحيتتتتتتتازة األراضتتتتتتتي يفاملتتتتتتتوارا ال  ي يتتتتتتتة، يفاملصتتتتتتتاحلة الوقويتتتتتتتة، يفاحلالتتتتتتتة 
ا جتمامية يفا نتصااية، يفالديفر ال ي  ع دع  ت الدجوة يف التصدي 

__________ 

 S/PV.7364يف  S/PV.7295يف  S/PV.7174يف  S/PV.7104انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (135)
. يفلالقالع مدى مليد م  امل دومات، انظة اجلتلء األيفل، S/PV.7553 يف
 “. احلالة يف  وريفندي”، امل وول 4سم الع

. يفلالقالع مدى مليد م  امل دومات، S/PV.7500يف  S/PV.7246انظة  (136)
احلالتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا ”، امل وتتتتتتتول 7انظتتتتتتتة اجلتتتتتتتلء األيفل، العستتتتتتتم 

 “. الوس ى
 S/PV.7376يف  S/PV.7315يف  S/PV.7177يف  S/PV.7121انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (137)

. يفلالقالع مدى مليد م  امل دومات، انظة اجلتلء األيفل، S/PV.7514 يف
 “.  يسايف -احلالة يف غيويا ”، امل وول 8العسم 

https://undocs.org/ar/S/2013/166
https://undocs.org/ar/S/2013/166
https://undocs.org/ar/S/2013/167
https://undocs.org/ar/S/2013/167
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/ar/S/2014/618
https://undocs.org/ar/S/2014/619
https://undocs.org/ar/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7104
https://undocs.org/ar/S/PV.7174
https://undocs.org/ar/S/PV.7295
https://undocs.org/ar/S/PV.7364
https://undocs.org/ar/S/PV.7553
https://undocs.org/ar/S/PV.7246
https://undocs.org/ar/S/PV.7500
https://undocs.org/ar/S/PV.7121
https://undocs.org/ar/S/PV.7177
https://undocs.org/ar/S/PV.7315
https://undocs.org/ar/S/PV.7376
https://undocs.org/ar/S/PV.7514
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. يفأخت ا، نتدم رئتيس  رتكيدة ست اليول (138)لوابء مةت فت يفس مي تو 
س متتةة يفاحتتدة، يف اجلدستتة األختت ة التتيت معتتدت ن تتل محاقتتة مىل اجملدتت

انتهاء يف ية مكتب األمتم املتحتدة املتكامتل ل وتاء الستالم يف ست اليول 
. يفخالل اإلحاقة، أشار رئتيس الترتكيدة 2014آذار/مارس  31يف 

مىل أل ايفر الدجوتتتة ستتتيكول أختتتف ممتتتا ذتتتو مديتتتت اإل، يفستتترتكل مدتتتى 
 .(139)جهوا التومية مع اجملتمع الديفيل

 
 التنظيمية اللجنةالتعيينات يف  
اختتت ت األرجوتتتني يف رتتاا لتكتتو  ، 2014يف كتتانول الثام/يوتتاية  

ال عتتتوي  املوتد تتتني يف جمدتتتس األمتتت  الدتتت ي  يرتتتاركال يف الدجوتتتة التوظيميتتتة 
. (140)2014لدجوتتتتتة  وتتتتتاء الستتتتتالم لفتتتتترتة ستتتتتوة يفاحتتتتتدة، حتتتتتز هنايتتتتتة متتتتتام 

، يفاصتتتتدت  رتتتتاا مرتتتتاركتها، يفاختتتتتار اجملدتتتتس شتتتتيدي 2015متتتتام  يفيف
 .(141)لتحل حمل األرجوتني

 
 جلنة بناء السالم: قرارات خمتارة 
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، أشتتتار اجملدتتتس مىل جلوتتتة  وتتتاء  

السالم يف ال ديد م  نةارا تت. يفيف مقتار ال وتوا املواضتي ية، أنتة اجملدتس 
__________ 

 S/PV.7438يف  S/PV.7310يف  S/PV.7260يف  S/PV.7145انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (138)
. يفلالقالع مدى مليد م  امل دومات، انظة اجلتلء األيفل، S/PV.7519 يف

 “. احلالة يف ليرباي”، امل وول 2العسم 
. يفلالقتتتالع مدتتتى مليتتتد متتت  امل دومتتتات، انظتتتة اجلتتتلء S/PV.7148انظتتتة  (139)

 “. احلالة يف س اليول”، امل وول 5األيفل، العسم 
 . S/2014/50انظة  (140)
 . S/2015/15انظة  (141)

يف متتتتدة مواستتتت ات أبايتتتتة ايفر الدجوتتتتة، لتتتتيس فعتتتتط يف امتتتتم ال دتتتتدال 
اخلارجتتة متت  الوتتلاع،  تتل أيعتتا يف امتتم مصتتالح ن تتاع األمتت  يفم اجلتتة 
الظتتةيفف يفال وامتتل التتيت  تتؤاي مىل  لايتتد الت تتةف يفالت تتةف ال ويتتف يف 

صتتال ت  صتتفوف الرتت اب. يفأمتتةب اجملدتتس أيعتتا متت  استتت دااه لت ليتتل
ابلدجوة م  قةيق ا ستفااة م  الديفر ا ستراري لدجوة يففعتا لدعتةار 

. يفيف مقتتتتار ال وتتتتوا املت دعتتتتة   دتتتتدال حمتتتتداة يفال وتتتتوا (2005) 1645
املت دعتتتتتة ابحلتتتتتا ت اإلنديميتتتتتة، رحتتتتتب اجملدتتتتتس مبرتتتتتاركة الترتتتتتكيالت 

 ةيتتة لدجوتتة يفامتتا مىل التوستتيق يفالت تتايفل متتع كيتتا ت األمتتم املتحتتدة الع
يف ال ددال املدرجة يف جديفل أممالت يفمع حكومات ال ددال املعتيفة. 
يفامتتا اجملدتتس أيعتتا الدجوتتة مىل امتتم اجلهتتوا الديفليتتة امل  يفلتتة متت  أجتتل 
التصدي لتفري ف يفس مي و  يف غةب أفةيعيا. يففيما يت دق ابحلالة يف 

يتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، شتتتدا اجملدتتتس مدتتتى ايفر الدجوتتتة يف حرتتتد مجهور 
يفمواصتتتدة اذتمتتتام الرتتتةكاء يفاجلهتتتات الفامدتتتة املرتتتاركة يفالتتتتلامهم  تتتدمم 
احلتتتوار اجلتتتاري يفأذتتتداف  وتتتاء الستتتالم يف ال دتتتد مدتتتى املتتتدى ال ويتتتل. 
يففيمتتتتا يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف ليتتتترباي، رحتتتتب اجملدتتتتس مستتتتهامات جلوتتتتة  وتتتتاء 

األمتتت  يفيف جمتتتايل ستتيااة العتتتانول يفاملصتتتاحلة الستتالم يف مصتتتالح ن تتاع 
الوقوية. يفاما اجملدس الدجوة مىل امم احلكومة يف م اجلة األثة الواسع 
الو اق لتفري ف يفس مي و  مدى اجملتم ات احملدية يفيف انت اشها مدتى 
املدى ال ويل. يفأخ ا، يففيما يت دق  س اليول، رحب اجملدس  تعدتي  

از ال مديتتات التتيت يعتت دع هبتتا مكتتتب األمتتم ايفر الدجوتتة يف ضتتوء موتت
 املتحدة املتكامل ل واء السالم يف س اليول. 

نائمتتتتتة ابألحكتتتتتام التتتتتواراة يف  37يف  36يف تتتتةا يف اجلتتتتتديفلني  
فيمتتتتتا يت دتتتتتتق  2015يف  2014نتتتتتةارات اجملدتتتتتس الصتتتتتتاارة يف متتتتتامي 

  الدجوة.  و ية
  36اجلديفل 
 2015-2014السالم: األحكام املتصلة ابلوالية يف إطار البنود املواضيعية،  جلنة بناء

 العةار ال ود
 22، الفعةة (2014) 2143العةار  األقفال يفالولاع املسدح  

 ، الفعةة الةا  ةS/PRST/2015/19 (S/2010/507م كةة م  رئيس جمدس األم  ) وفي  
 11يف  3، الفعةاتل (2014) 2151العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني

 (23)الفعةة  (2014) 2171العةار 
S/PRST/2015/3الفعةة ن ل األخ ة ، 

 15، الفعةة (2015) 2250العةار 

https://undocs.org/ar/S/PV.7145
https://undocs.org/ar/S/PV.7260
https://undocs.org/ar/S/PV.7310
https://undocs.org/ar/S/PV.7438
https://undocs.org/ar/S/PV.7519
https://undocs.org/ar/S/PV.7148
https://undocs.org/ar/S/2014/50
https://undocs.org/ar/S/2015/15
https://undocs.org/ar/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/19
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2151%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2171%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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 العةار ال ود
 مرةة، الفعةاتل الثانية مرةة يفالةا  ة S/PRST/2015/2  واء السالم   د انتهاء الولاع  
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 أجهزة فرعية اتبعة جمللس األمن اقرتاح إنشاؤها لكنها مل تانشأ - اثمنا
 مالحظة 
، كانتتتت ذوتتاك حالتتة يفاحتتتدة 2015يف  2014ختتالل متتامي  

انتترُتح فيهتتا منرتتاء جهتتاز فةمتتي يفمل يتتتم منرتتاؤه. يفنُتتدم املعتترتح يف شتتكل 
 .MH17 مرةيفع نةار  رال مسعاط قائةة رحدة اخل وط اجلوية املاليلية

، اجتمتتتع جمدتتتس األمتتت  يف مقتتتار 2015 وز/يوليتتتت  29يفيف  
موجهتتتتتتتة  2014شتتتتتتت اط/فرباية  28رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة ”ال وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول 

م املتحتتتتتتدة رئيستتتتتتة جمدتتتتتتس األمتتتتتت  متتتتتت  ممثتتتتتتل أيفكةانيتتتتتتا لتتتتتتدى األمتتتتتت مىل
(S/2014/136)“(142)  لدوظة يف مرةيفع نةار  رال حت م قائةة رحدة

يف معاق تة  2014 وز/يوليتت  17يف  MH17اخل وط اجلوية املاليلية 
 .(143)ايفنيتسك، أيفكةانيا

يفمبوجب مرةيفع العةار، كال م  املتتوخى أل يورت  اجملدتس،  
لغتتتةت ”متصتتتةفا مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع متتت  امليثتتتاق، حمكمتتتة ايفليتتتة 

ذو حماكمة األشداص املسؤيفلني م  اجلةائم املة   تة إبستعاط  “يفاحد
__________ 

 . S/PV.7498انظة  (142)
 ،، املعتتتتتدم متتتتت  مستتتتت انياS/2015/562مرتتتتةيفع العتتتتتةار، التتتتتوارا يف الوثيعتتتتتة  (143)

 ،يف دجيكتتتتا ،يفمي اليتتتتا ،يفأيةلوتتتتدا ،يفأيفكةانيتتتتا ،يفأملانيتتتتا ،يفمستتتتةائيل ،يفأستتتترتاليا
يفاملمدكتة املتحتدة  ،يفمتاليلاي ،يفليتوانيتا ،يفكوتدا ،يفالفد تني ،سايففةن ،يفريفمانيا

يفالتتتتو ايت  ،يفذولوتتتتدا ،يفنيوزيدوتتتتدا ،لربي انيتتتتا ال ظمتتتتى يفأيةلوتتتتدا الرتتتتمالية
 املتحدة األمةيكية. 

متتتت  املتتتتتوخى أيعتتتتا أل ي التتتتب أبل  توتتتتع مجيتتتتع . يفكتتتتال (144)ال تتتتائةة
التتتتديفل يفاجلهتتتتات الفامدتتتتة األختتتتةى متتتت  العيتتتتام أبممتتتتال موتتتتف ضتتتتتد 
ال تتتتتائةات املدنيتتتتتة، يفأل يهيتتتتتب جبميتتتتتع التتتتتديفل يفاألقتتتتتةاف الفامدتتتتتة يف 
املو عة أل  ت ايفل   ايف  كامال مع التحعيتق التديفيل يف احلتاا ، مدتى 

. يفمتتتاليفة (145)(2014) 2166فتتو متتا نتتتد قدتتب اجملدتتتس يف العتتةار 
مدى ذلك، كال مت  املتتوخى أل ي دتب اجملدتس مىل التديفل التيت   متل 

، 2014آب/أغستتت س  7م تتتا يف فةيتتتق التحعيتتتق املرتتترتك املورتتتا يف 
، (146)يفاملؤلتتتتف متتتت  أمعتتتتاء متتتت  أستتتترتاليا يفأيفكةانيتتتتا يف دجيكتتتتا يفذولوتتتتدا

ل م تتتالغ اجملدتتتس مبتتتا اتتتةز متتت   عتتتدم، يفكتتتال متتت  املتتتتوخى أل  واصتتت أل
اتتتتث مدتتتتى موتتتتاز التحعيتتتتق يف ستتتت ب احلتتتتاا  يفالتحعيتتتتق اجلوتتتتائي يف 

 أنةب يفنت ممك .
صتوات مؤيتتدا معا تتل صتتوت  11يفحصتل مرتتةيفع العتتةار مدتتى  

أمعتتتتتتتتتاء متتتتتتتتت  التصتتتتتتتتتويت  3يفاحتتتتتتتتتد )ا حتتتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتتتي(، يفامتوتتتتتتتتتاع 
ل وليفاريتة((، يفمل ي تمتد  ستت ب ا -الصتني، فوتليفيال )مجهوريتتة  )أنغتو ،

 التصويت السد  م  جانب معو اائم يف اجملدس.
__________ 

(144) S/2015/562 6، الفعةة . 
 . 3يف  2املةجع نفست، الفعةاتل  (145)
 . S/2014/903انظة  (146)
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 مالحظة استهاللية  
 امليثاق ]م   29املااة   

 جملدس األم  أل يور  م  الفةيفع الثانوية ما يةى لت ضةيفرة ألااء يفظائفت. 
 

 ]م  الوظام الداخدي املؤنت  28املااة   
 ة.جملدس األم  أل ي ني ذيئة أيف جلوة أيف معةرا ملسالة حمدا 
ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة  متتت  29حتتتتدا صتتتالحية جمدتتتس األمتتت  إبنرتتتاء األجهتتتلة الفةميتتتة يف املتتتااة  

م  نظامت الداخدي املؤنت ذ ه الصالحية. يفيتوايفل اجللء ال اشة نةارات اجملدس املت دعة  28يف كفل املااة 
ابألجهلة الفةمية امليدانية اليت أنراذا اجملدس ألااء يفظائفت مبوجب امليثاق يفاليت كانت  لايفل ممدها خالل 

الفةميتتتة امليدانيتتة مىل فئتتتني رئيستتيتني اتتا: )أ( ممديتتتات  . يف وعستتم ذتت ه األجهتتلة2015يف  2014متتامي 
 حفظ السالمو يف )ب( ال  ثات السياسية يفمكا ب  واء السالم.

أما األجهلة الفةمية األخةى، م  ن يل الدجال يفاألفةنة ال امدة يفذيئات التحعيق يفاحملاكم يفالدجال  
خلاصول يفجلوتة  وتاء الستالم، فيتوايفهلتا اجلتلء التاستع املدصصة يفاملستراريفل يفامل  وثول يفاملمثدول يفاملوسعول ا

م  ذ ا املدحق. يفيةا  يال ممديات السالم اليت  عواذا املوظمات اإلنديمية يف اجللء الثام ، ال ي يتوتايفل 
   ايفل اجملدس مع املوظمات اإلنديمية. 

يفُمةضتتتت يفنتتتد ُصتتتو فت ممديتتتاُت حفتتتظ الستتتالم التتتوارا ذكةذتتتا يف العستتتم األيفل حستتتب املو عتتتة  
ابلرت يب ال ي أُنرئت فيت. يفالعسم الثتام، الت ي يتوتايفل ال  ثتات السياستية يفمكا تب  وتاء الستالم، متوظ م 
ابل ةيعة نفسها. يف ةا أمساء ال  ثات السياسية يفمكا ب  واء السالم اجلديدة م اشةة   د أمساء متا   و ضتت 

 م    ثات يفمكا ب.
مامتتة متت  التتو ايت املستتودة مىل كتتل ممديتتة متتت  يف تعتتم   معدمتتة كتتل نستتم جتتديف  ي تتةت حملتتة  

. 2015-2014ممديتتتات الستتتالم موتتت  منرتتتائها، يفحتدتتتيال لالجتاذتتتات يفالت تتتورات الةئيستتتية ختتتالل الفتتترتة 
يفيف ايت ممديتتات حفتتظ الستتالم يفال  ثتتات السياستتية يفمكا تتب  وتتاء الستتالم موظ متتة حبستتب املهتتام املووقتتة 

الفئتتتتات حصتتتتةا مىل الصتتتتياغة التتتتواراة يف نتتتتةارات اجملدتتتتس، فئتتتتة. يف ستتتتتود ذتتتت ه  13هبتتتتا، يفذتتتتي جمم  تتتتة يف 
   كس ابلعةيفرة ذيكل ال  ثة احملدا أيف األنر ة اليت  ع دع هبا. يف 

يف توافق األنسام الفةمية ااخل كل نسم مع ممديات حفظ السالم يفال  ثات السياسية يفمكا تب  
م األنستتتام الفةميتتتة متتتوجلا لدت تتتورات  وتتتاء الستتتالم التتتيت كانتتتت نائمتتتة ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات. يف عتتتد

الةئيستتتية، استتتتوااا مىل أحكتتتام نتتتةارات اجملدتتتس ذات الصتتتدة  و يتتتة كتتتل ذيئتتتة فةميتتتة يف كويوهتتتا. يفمضتتتافة مىل 
ذلك، يتعم  كل نسم فةمي جديف  ي ةت حملة مامة م  املهام اليت أ قها اجملدس ابل  ثة أيف ال مدية مو  

    الو ايت خالل ذ ه الفرتة. منرائها. يف ر  اجلدايفل مىل مدى  غ
يفملستتامدة العتتارئ يف فهتتم كيفيتتة   تتور التتو ايت العائمتتة ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، ُصتتو فت  

مهمتتة صتدر هبتتا  كديتتف ”األحكتام ذات الصتتدة مت  العتتةارات التتواراة يف اجلتدايفل حستتب الفئتات التاليتتة: 
مهمتتة ”. يف رتت  فئتتة “ميعتتاف التوفيتت ”أيف ، “ممتتااة أتكيتتد لدو يتتة”، أيف “موصتتة مضتتايف”، أيف “جديتتد
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مىل األحكام اليت  رمل مهمة أيف أكثة أُني ت ابل  ثة لدمةة األيفىل، يفميكت  أل  “صدر هبا  كديف جديد
 .(1) رمل مهام اسُتؤنف ال مل فيها م  يف ية سا عة

مودما يغ   اجملدتس الو يتة أيف يوست ها ختارأ ن انهتا األصتدي.  “موصة مضايف”يفيستددم       
ى ستتت يل املثتتتال، يفألغتتتةات مةجتتتع ممارستتتات جمدتتتس األمتتت ، يكتتتول ل  ثتتتة سياستتتية مكدفتتتة أصتتتال  و يتتتة ف دتتت

لدمستتامدة يف ا نتدتتاابت الوقويتتة موصتتة مضتتايف مذا يُفس تت ت الو يتتة يف يفنتتت  حتتق لترتتمل املستتامدة يف 
حة أيف يؤكد م  مودما يو  اجملدس صةا “ممااة أتكيد لدو ية”ا نتداابت احملدية. يفيصو ف حكٌم يف فئة 

جديتتد مهمتتة ستتا عة صتتاار هبتتا  كديتتف ابستتتددام مصتت دحات مت ا عتتة أيف شتت ت مت ا عتتة.  يتتد أل جمتتةا 
اإلشارة مىل حكم يف نةار م  نةارات اجملدس   ي د  كتةارا ألغتةات املةجتع. يفأخت ا، مذا قدتب اجملدتس مىل 

 . “ميعاف التوفي ”ال  ثة يفنف محدى املهام الصاار هبا  كديف، يصو ف احلكم يف فئة 
يفُيستددم نظاُم التصويف ذ ا لد دم فعط، يفذو   ي كس أي ممارسة يت  ها اجملدس يف  أي نةار  

صاار موت. يفمدى العارئ أل ي  دع مدى املالحق السا عة لدحصول مدتى  فاصتيل التو ايت يف/أيف ال  ثتات 
 يفال مديات غ  املرمولة يف ذ ا اجملدد.

  

 
 

ملهام صاار هبا  كديف لدد لة مدتى احلالتة التيت يتو  فيهتا  “ممااة منراء”ُيستددم مص دح  مةجع ممارسات جمدس األم يف  (1) 
 اجملدس م  جديد مدى  دك املهام أبكمدها أيف احلالة اليت يو  فيها مدى   ديمات مضافية  تصل  و ية حمداة يف نةار سا ق.
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 المعمليات حفظ الس - أوال
 مالحظة 
مدتتى العتتةارات التتيت اختتت ذا جمدتتُس األمتت   يةكتتل العستتم األيفل 

خالل الفرتة املرمولة اب ست ةات  رال منراء يفمهناء ممديات حفظ 
 السالم فعال م  التغي ات يف يف ايهتا يفيف  ركيل مواصةذا.

 
 2014عرض عام لعمليات حفظ السالم خالل عامي  
 2015و 

ممدية م  ممديات حفتظ الستالم،  16أشةف اجملدس مدى  
. يفخالل ذ ه الفرتة، (2)2014مبا يف ذلك ممدية جديدة أُنرئت يف 

 مل يوتِّ اجملدس يف ية أي ممدية م  ممديات حفظ السالم.
 

املورتتاة حتتديثا يف ديتتدات التتو ايت  ممديتتات حفتتظ الستتالم 
 يفجتديدذا

، أنرتتتتا اجملدتتتتس ممديتتتتة جديتتتتدة يفاحتتتتدة متتتت  2014يف متتتتام  
املتتتتتتتتؤر   (2014) 2149ممديتتتتتتتات حفتتتتتتتظ الستتتتتتتتالم. ففتتتتتتتي العتتتتتتتةار 

أنرتتتتتتا اجملدتتتتتتس متصتتتتتتةفا مبوجتتتتتتب الفصتتتتتتل ، 2014نيستتتتتتال/أ ةيل  10
السا ع مت  ميثتاق األمتم املتحتدة،   ثتة األمتم املتحتدة املتكامدتة املت تداة 
األ  تتتاا لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى. يفأُامتتت  يفجتتتوا 
مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل لتتتدمم  وتتتاء الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا 

املتكامدتتتتتة املت تتتتتداة األ  تتتتتاا لتحعيتتتتتق  الوستتتتت ى يف   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة
، 2014أيدول/ست تمرب  15ا ستعةار يف مجهورية أفةيعيا الوس ى. يفيف 

نعدتتتت   ثتتتة التتتدمم الديفليتتتة  عيتتتااة أفةيعيتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى 
سد تها أيعا مىل   ثة األمتم املتحتدة املتكامدتة املت تداة األ  تاا لتحعيتق 

متتتتت   21، ممتتتتتال ابلفعتتتتتةة “ةيعيتتتتتا الوستتتتت ىأف”ا ستتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتة 
 .(2014) 2149 العةار

يفكد تتتتتتتتتتف اجملدتتتتتتتتتتس ال  ثتتتتتتتتتتة ابلرتكيتتتتتتتتتتل مدتتتتتتتتتتى املهتتتتتتتتتتام التاليتتتتتتتتتتة  
األيفلويتتتتتة: )أ( محايتتتتتة املتتتتتدنيني، يف عتتتتتدمي التتتتتدمم لتوفيتتتتت  ال مديتتتتتة  ذات

ا نتعالية، يف عدمي املسامدات اإلنسانية، يفمحاية موظفي األمم املتحدة 
يفمورتتتتتتمهتا يفم تتتتتتداهتا يفستتتتتتد ها، يف  ليتتتتتتل حعتتتتتتوق اإلنستتتتتتال يفمحايتهتتتتتتا، 

__________ 

ممديتتتات ”لالقتتتالع مدتتتى العتتتةارات يفاملتتتدايف ت املتصتتتدة ابل وتتتد امل وتتتول  (2) 
. يفلدمتتتتدايف ت  رتتتتال 25، انظتتتتة اجلتتتتلء األيفل، العستتتتم “حفتتتتظ الستتتتالم

ظة الدراسات املت دعة   ددال   يوها يف فةااى ممديات حفظ السالم، ان
 اجللء األيفل.

ال دالتتتتتتة الوقويتتتتتتة يفالديفليتتتتتتة يفستتتتتتيااة العتتتتتتانول، يفنتتتتتتلع الستتتتتتالح  يفامتتتتتتم
 .(3) إلاماأ يفاإلمااة مىل الوقيفالتسةيح يفممااة ا

 2014يفمضتتتتتتتافة مىل ذلتتتتتتتك، نتتتتتتتام اجملدتتتتتتتس ختتتتتتتالل متتتتتتتامي  
ممديتتتتة متتتت  ممديتتتتات حفتتتتظ  13 تجديتتتتد يف ديتتتتد يف ايت  2015 يف

الستتتتالم، مبتتتتا يف ذلتتتتك يف يتتتتة   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة 
األ  تتتاا لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى التتتيت أُنرتتتئت 

. يف   تتتلال يف ايت ممديتتتات حفتتتظ الستتتالم (4)اشتتتهة  12فتتترتة أصتتتال ل
التتتتتثال  املت عيتتتتتة )فةيتتتتتق متتتتتةان  األمتتتتتم املتحتتتتتدة ال ستتتتتكةيني يف اهلوتتتتتد 
يفال اكستتتال، يف  ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتتإلاارة املؤنتتتتة يف كوستتتوفو، يفذيئتتتة 
األمتتتتتم املتحتتتتتدة ملةان تتتتتة اهلدنتتتتتة( مفتوحتتتتتة، يف  يستتتتتتدلم جتديتتتتتد يف ايهتتتتتتا 

 اذ أي نةار. ديدذا اخت   أيف
 

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

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، أذل اجملدتتتتس أيف أمتتتتاا متتتتوح  
، ذتتي ممديتتة (5)ماإلذل ابستتتددام العتتوة لستتت ممديتتات حلفتتظ الستتال

، يف  ثة موظمة األمم املتحدة لتحعيق (6)راألمم املتحدة يف كوت ايفوا
، يفنتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة (7)ةيف مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتت ا ستتتتتعةار

، (9)ل، يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة يف جوتتوب الستتواا(8)ياألمويتتة املؤنتتتة أل يتت
يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتداة األ  تتاا لتحعيتتق ا ستتتعةار يف 

، يف  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة األ  تتتتاا لتحعيتتتتق (10)متتتتايل
. يففيمتتتا يت د تتتق  عتتتوة األمتتتم (11)تعةار يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ىا ستتت

__________ 

 . 30، الفعةة (2014) 2149العةار  (3) 
 . 18املةجع نفست، الفعةة  (4) 
لدحصتتتول مدتتتى م دومتتتات  رتتتال متتتوح اجملدتتتس اإلذل ابستتتتددام العتتتوة،  (5) 

 العسم الةا ع.  انظة اجللء السا ع،
 .  20، الفعةة (2015) 2226، يف 20، الفعةة (2014) 2162العةارال  (6) 
 . 9، الفعةة (2015) 2211، يف 4، الفعةة (2014) 2147العةارال  (7) 
، 9، الفعتتتتةة (2015) 2205، يف 1، الفعتتتةة (2014) 2179العتتتةارات  (8) 

 .9، الفعةة (2015) 2251، يف 10، الفعةة (2015) 2230يف 
، 4، الفعتتتتةة (2014) 2187، يف 4، الفعتتتتةة (2014) 2155العتتتةارات  (9) 

، 4، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2015) 2241، يف 4، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2015) 2223يف 
 .8، الفعةة (2015) 2252 يف

 .13 ، الفعةة(2015) 2227، يف 12، الفعةة (2014) 2164العةارال  (10) 
 .  31، الفعةة (2015) 2217، يف 29، الفعةة (2014) 2149العةارال  (11) 
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يفال مديتتتتتتة املدتد تتتتتتة لالحتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي  (12)املتحتتتتتتدة املؤنتتتتتتتة يف ل وتتتتتتال
املتحدة يف اارفور، أكد اجملدس مت  جديتد موحتت اإلذل ابختتاذ  يفاألمم

 .(13)مجيع اإلجةاءات الالزمة لتوفي    ض مواصة الو ية املووقة هبما
حملتتتتتة مامتتتتتة متتتتت  يف ايت ممديتتتتتات  2يف  1يفيتتتتتورا اجلتتتتتديف ل  

، يفي ي وتال جممومتة يفاست ة 2015-2014حفظ الستالم ختالل الفترتة 
م  املهام الصاار هبا  كديتف مت  اجملدتس، يفمت   يوهتا محايتة املتدنيني، 

الستتتتتالح يفماارة األستتتتتدحة، يفالتتتتتدمم اإلنستتتتتام، يف وتتتتتاء  يفالتجةيتتتتتد متتتتت 
العتدرات الوقويتة )مبتتا يف ذلتك  وتاء نتتدرات الرتةقة حلمايتة املتتدنيني(، 
يفرصتتتد يفنتتتف مقتتتالق الوتتتار، يف عتتتدمي التتتدمم مىل ال مديتتتات السياستتتية. 
يفمضافة مىل ذلك، يفاصل اجملدس  كديف ممديات حفظ السالم مبهام 

يفقدتتتب يف كثتتت  متتت  احلتتتا ت، أل   ليتتتل حعتتتوق اإلنستتتال يفمحايتهتتتا، 
يُعتتتتدَّم أي امتتتتم مىل نتتتتوات أمويتتتتة غتتتت  ات  تتتتة لامتتتتم املتحتتتتدة يف مقتتتتار 
ا متثال التام لسياسة  ت ل ال وايتة الواج تة يف مةامتاة حعتوق اإلنستال 
موتتتتد  عتتتتدمي امتتتتم األمتتتتم املتحتتتتدة مىل نتتتتوات أمويتتتتة غتتتت  ات  تتتتة لامتتتتم 

ف ِّتتتت  ممديتتتتات حفتتتتظ . يفأ تتتتةز اجملدتتتتس أيعتتتتا ضتتتتةيفرة أل  و(14)املتحتتتتدة
__________ 

، الفعتتتتتتتتتةة الثالثتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتةة متتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتة، (2014) 2172العتتتتتتتتتةارال  (12) 
 ، الفعةة اخلامسة مرةة م  الدي اجة. (2015) 2236 يف

 . 5، الفعةة (2015) 2228، يف 9، الفعةة (2014) 2173العةارال  (13) 
فيمتتا يت دتتق    ثتتة موظمتتة األمتتتم املتحتتدة لتحعيتتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتتة  (14) 

و الدميعةاقيتتة يفال مديتتة املدتد تتة لالحتتتاا األفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتدة الكونغتت

الستتالم يف ايهتتتا ابلتوستتيق متتع أفةنتتة األمتتم املتحتتدة الع ةيتتة يف ال دتتدال 
 .(15)املعيفة

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، ظد تت يف ايت أر تع ممديتات  
 و تتوي مدتتى  (16)حلفتتظ الستتالم أُنرتتئت ن تتل ستت  يوات العتتةل املاضتتي

مهام حمداة نس يا، مثل رصد يفنف مقتالق الوتار يفالعيتام  تديفرايت يف 
املوتتتاقق ال ازلتتتة  تتتني ال تتتةفني. يفلكتتت  ن تتتاق يف ايت ممديتتتات حفتتتظ 
الستتالم املت عيتتة متتا فتتت  يتوستتع، متت  ختتالل زاياة مهتتام جديتتدة صتتدر 
هبا  كديتف أيف مواصتة ُأضتيفت مىل املهتام العائمتة التيت كتال نتد صتدر 

 يف.هبا  كد
__________ 

يف اارفتتتتتور يف  ثتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة املتكامدتتتتتتة املت تتتتتتداة األ  تتتتتتاا لتحعيتتتتتتق 
ا ستتتتتعةار يف متتتتايل، انظتتتتة، مدتتتتى ستتتت يل املثتتتتال، اجلتتتتلء األيفل، األنستتتتام 

 مدى التوايل.  15يف  11 يف 6
تحعيتتق ا ستتتعةار يف ذتتاييت، انظتتة، مدتتى فيمتتا يت د تتق    ثتتة األمتتم املتحتتدة ل (15) 

و يففيمتتتتا يت د تتتتق    ثتتتتتة 19الفعتتتتتةة  (2014) 2180ستتتت يل املثتتتتال، العتتتتةار 
موظمتتة األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة، 

و يففيمتتتتا يت د تتتتق   مديتتتتة األمتتتتم 15، الفعتتتتةة (2015) 2211انظتتتتة العتتتتةار 
 )أ(.  19، الفعةة (2015) 2226املتحدة يف كوت ايفوار، انظة العةار 

يففةيتتتق متتتةان  األمتتتم املتحتتتدة نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة ملةان تتتة فتتتض ا شتتتت اك،  (16) 
ال سكةيني يف اهلود يفابكستال، يفذيئة األمتم املتحتدة ملةان تة اهلدنتة، يفنتوة 

 األمم املتحدة حلفظ السالم يف نربص. 

   
  1اجلديفل 

 الوالايت احملددة املوكلة إىل عمليات حفظ السالم: أفريقيا

 الو ية

  ثتتتتتة األمتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
لالستتتتتتتتتتتتفتاء 
يف الصحةاء 

 الغة ية

  ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتدة 
 يف ليرباي

ممديتتتتتتتتتتتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة 
يف كتتتتتوت 

 ايفوار

ال مدية املدتد تة 
لالحتتتاا األفةيعتتي 
يفاألمتتتتتم املتحتتتتتدة 

 يف اارفور

  ثة موظمة األمتم 
املتحتتتتتدة لتحعيتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتة الكونغتتتو 

 الدميعةاقية

نتتوة األمتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتدة 
األمويتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 أل يي

  ثتة األمتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 
يف جوتتوب 
 السواال

  ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتدة املتكامدتتتة 
املت تتتتتتتداة األ  تتتتتتتاا 
لتحعيتق ا ستتعةار 

 يف مايل

  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
املتكامدتتتتتتتتتة املت تتتتتتتتتداة 
األ  تتتتتتتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتتتتتتق 
ا ستعةار يف مجهورية 

 الوس ىأفةيعيا 
 X X X X X X X X   الفصل السا ع          

 X X X X X X X   اإلذل ابستددام العوة

 X X  X  X  X  ال سكةي -التوسيق املدم 

 X X X X X X X X X التجةيد م  السالح يفماارة األسدحة

 X X X X X  X X X املسامدة ا نتدا ية

حعتتوق اإلنستتالو يفاملتتةأة يفالستتالم 
 يفاألقفال يفالولاع املسدح يفاألم و

 X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X الدمم اإلنسام

 X X X X X X X X X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال

https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
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 الو ية

  ثتتتتتة األمتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
لالستتتتتتتتتتتتفتاء 
يف الصحةاء 

 الغة ية

  ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتدة 
 يف ليرباي

ممديتتتتتتتتتتتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة 
يف كتتتتتوت 

 ايفوار

ال مدية املدتد تة 
لالحتتتاا األفةيعتتي 
يفاألمتتتتتم املتحتتتتتدة 

 يف اارفور

  ثة موظمة األمتم 
املتحتتتتتدة لتحعيتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتة الكونغتتتو 

 الدميعةاقية

نتتوة األمتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتدة 
األمويتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 أل يي

  ثتة األمتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 
يف جوتتوب 
 السواال

  ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتدة املتكامدتتتة 
املت تتتتتتتداة األ  تتتتتتتاا 
لتحعيتق ا ستتعةار 

 يف مايل

  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
املتكامدتتتتتتتتتة املت تتتتتتتتتداة 
األ  تتتتتتتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتتتتتتق 
ا ستعةار يف مجهورية 

 الوس ىأفةيعيا 
 X X X X X X X X X اجلي  يفالرةقة          

 X X X X X X X X X ال مدية السياسية

  X X  X  X X  اإلمالم

 X X X X X X X X  سيااة العانول/الرؤيفل الععائية

 X X  X  X X X  مصالح ن اع األم 

 X X X X  X X X  امم نظم اجللاءات

 X X X X  X X X  امم مؤسسات الديفلة

  
 2اجلديفل 

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

 الو ية

  ثتة األمتم املتحتتدة 
لتحعيتتتق ا ستتتتعةار 

 يف ذاييت

فةيتتتتتق متتتتتةان  األمتتتتتم 
املتحتتتدة ال ستتتكةيني 
 يف اهلود يفابكستال

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتدة حلفتتتتتتتتظ 
 السالم يف نربص

  ثة األمتم املتحتدة 
لتتتتتتإلاارة املؤنتتتتتتتة يف 

 كوسوفو

ذيئتتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتدة ملةان تتتتتتتة 

 اهلدنة

نتتتتتتتتتتتتتتتتتوة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
ملةان تتتتتتتة  املتحتتتتتتتدة

 فض ا شت اك

نتتتتتتتتتتتتوة األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتدة املؤنتتة 

 يف ل وال
    X   X الفصل السا ع        

 X       اإلذل ابستددام العوة

    X    ال سكةي -التوسيق املدم 

 X      X التجةيد م  السالح يفماارة األسدحة

       X املسامدة ا نتدا ية

حعتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتالو يفاملتتتتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتتتتالم 
 يفاألم و يفاألقفال يفالولاع املسدح

X   X    

 X  X X   X الدمم اإلنسام

 X   X   X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال

 X X X X X X X اجلي  يفالرةقة

    X  X X ال مدية السياسية

       X اإلمالم

       X سيااة العانول/الرؤيفل الععائية

       X مصالح ن اع األم 

 X   X   X الديفلةامم مؤسسات 
            



أجهزة جملس األمن الفرعية:  -اجلزء العاشر   
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 العوام املاذيفل  ت ل مديات حفظ السالم  
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، ظتتل  ال تتدا اإلمجتتايل لافتتةاا  

فتتتتةا متتتت  األفتتتتةاا  100 000الوظتتتتاميني مة ف تتتتا، حيتتتتث فتتتتاق ال تتتتدا 
 .(17)ممديتتتة متتت  ممديتتتات حفتتتظ الستتتالم 16الوظتتتاميني موترتتتةي  يف 

، خف تتتتتض اجملدتتتتتس ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد 3يفكمتتتتتا ذتتتتتو م تتتتتني يف اجلتتتتتديفل 
ا ستتتتت ةات نتتتتوام ال وصتتتتة ال ستتتتكةي يف/أيف موصتتتتة الرتتتتةقة يف مختتتتس 

، يفممديتتتتتة األمتتتتتم (18)  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف ليتتتتتربايممديتتتتتات، ذتتتتتي: 
__________ 

 فايف تتتتتت أمتتتتتداا األفتتتتتةاا الوظتتتتتاميني مدتتتتتى متتتتتدى فتتتتترتة الستتتتتوتني. يفحتتتتتز  (17) 
، كانتتتتتتت األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة نتتتتتتد نرتتتتتتةت 2014كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية  31

ممديتتتتتة حلفتتتتظ الستتتتتالم.  15فتتتتةاا متتتت  األفتتتتتةاا الوظتتتتاميني يف  98 739
، كتتتال متتتدا األفتتتةاا الوظتتتاميني 2015كتتتانول األيفل/ايستتتمرب   31يفحتتتز 

ممديتتتتتتتة حلفتتتتتتتظ الستتتتتتتتالم.  16فتتتتتتتةاا يف  107 088نتتتتتتتد ار فتتتتتتتع لي دتتتتتتت  
امل دومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات متاحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةا ط التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/Yearly.pdf   
 .  15، الفعةة (2015) 2239و يف 1، الفعةة (2015) 2215العةارال  (18) 

، يفال مديتتتتة املدتد تتتتة لالحتتتتتاا األفةيعتتتتي (19)املتحتتتتدة يف كتتتتوت ايفتتتتوار
، يف  ثتتتة موظمتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتحعيتتتق (20)يفاألمتتتم املتحتتتدة يف اارفتتتور

، يف  ثتتة األمتتم املتحتتتدة (21)ا ستتتعةار يف مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتتة
 .(22)ا ستعةار يف ذاييتلتحعيق 
يفمع ذلك، أذل اجملدس  تلاياات يف ال وصتة ال ستكةي يف/أيف  

موصتتتتة الرتتتتةقة يف أر تتتتع ممديتتتتات حلفتتتتظ الستتتتالم، ذتتتتي   ثتتتتة األمتتتتم 
املتحتتدة يف جوتتوب الستتواال، يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتداة 
ة األ  تتتاا لتحعيتتتق ا ستتتتتعةار يف متتتايل، يف  ثتتتة األمتتتتم املتحتتتدة املتكامدتتتت

املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية أفةيعيتا الوست ى، يف  ثتة 
 األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحةاء الغة ية.

__________ 

 . 23، الفعةة (2014) 2162العةار  (19) 
 . 4، الفعةة (2014) 2173العةار  (20) 
 . 3، الفعةة (2015) 2211العةار  (21) 
 . 2، الفعةة (2014) 2180العةار  (22) 

 
 3اجلديفل 

 2015-2014التغيريات املادخلة على تشكيل عمليات حفظ السالم، 
 العةار التغي ات املدخدة مدى التركيل ال  ثة
  ثة األمم املتحدة لالستفتاء    

 يف الصحةاء الغة ية
 (2014) 2152 مةان ا مسكةاي ات  ا لامم املتحدة 15زيد يف ال وصة ال سكةي 

فتةاا يفموصتة الرتةقة لي دت   3 590 سكةي لي د  حد ا أنصتى ذتو سُيعد   ال وصة ال   ثة األمم املتحدة يف ليرباي
 2015فةاا حبدول أيدول/س تمرب  1 515حد ا أنصى ذو 

2215 (2015) 

فتتتتتةاا يفموصتتتتتة الرتتتتتةقة متتتتت   1 240 مىل 3 590 ستتتتتيعد   ال وصتتتتتة ال ستتتتتكةي متتتتت  
 .2016حليةال/يونيت  30حبدول  أفةاا 606مىل  1 515

2239 (2015) 

ممديتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة يف  
 ايفوار كوت

جوداي  5 245فةاا، موهم  5 437 سُيعد   ال وصة ال سكةي لي د  حد ا أنصى ذو
. يفستتيتالف 2015حليةال/يونيتتت  30مةان تتا مستتكةاي، حبدتتول  192يفضتتا ط أركتتال يف 

فتتةا يفستتيتم اإل عتتاء مدتتى  1 500متت  األفتتةاا نتتد يصتتل مىل  موصتتة الرتتةقة متت  متتدا
 ض اط مجارك ماذيفل هبم سا عا 8

2162 (2014) 

  ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتحعيتتتق 
 ا ستعةار يف ذاييت

فةااو يفمت احلفا  مدتى موصتة  2 370فةاا مىل  5 021نُتد   ال وصة ال سكةي م  
 فةاا. 2 601حد ه األنصى ال ال  الرةقة مود 

2180 (2014) 

ال مديتتتتتتتتة املدتد تتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف 

 اارفور

فتتتةاا يفنُتد تت  موصتتتة  15 845نُتد تت  ال وصتتة ال ستتتكةي ليصتتل مىل حتتتد أنصتتى ي دتت  
يفحتتدة متت  يفحتتدات الرتتةقة  13فتتةاا يف  1 583الرتتةقة ليصتتل مىل حتتد أنصتتى ي دتت  
 .فةاا كحد  أنصى 140املركدة  تكو ل كل يفاحدة موها م  

2173 (2014) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
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 العةار التغي ات املدخدة مدى التركيل ال  ثة
  ثتتتتة موظمتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة    

لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
                       مجهورية الكونغو الدميعةاقية

جودي لتحتفظ ال  ثتة حبتد أنصتى متاذيفل  تت مت  العتوات  2000نُتد صت مدا اجلووا 
متتتت  املتتتتةان ني ال ستتتتكةيني يفضتتتت اط  760 ستتتتكةيني، يف متتتت  األفتتتتةاا ال 19 815ي دتتتت  

 م  أفةاا يفحدات الرةقة املركدة 1 050م  أفةاا الرةقة، يف  391األركال، يف 

2211 (2015) 

  ثتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة يف 
 جووب السواال

األنصتتى جوتتدي ليصتتل ال وصتتة ال ستتكةي مىل حتتد ه  500زيتتد يف ال وصتتة ال ستتكةي 
فتةاا مت  أفتةاا الرتةقة ليصتل مىل  678فتةاا يفزيتد يف موصتة الرتةقة  13 000ال ال  

فتتتةاا، مبتتت  يف ذلتتتك فتتتةااى ضتتت اط الرتتتةقة يفيفحتتتدات  2 001حتتتد ه األنصتتتى ال تتتال  
 موظفا م  موظفي شؤيفل السجول 78 الرةقة املركدة يف

2252 (2015) 

  ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة 
املت تتتتتتتتتداة األ  تتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتق 

 ا ستعةار يف مايل

مةان تتا مستتكةاي، ضتتم  احلتتد األنصتتى  40يف ال وصتتة ال ستتكةي متتدا   يعتتل متت  زيتتد 
 فةاا ألفةاا الرةقة 1 440فةاا لدعوات يف  11 240 املاذيفل  ت ال ال 

2227 (2015) 

  ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة 
املت تتتتتتتتتداة األ  تتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتق 

ستتعةار يف مجهوريتتة أفةيعيتتا ا 
 الوس ى

فةا م  األفةاا ال سكةيني، مت   10 000أُذل أل ي د  نوام ال وصة ال سكةي يف ال  ثة 
فتةاا فتةا مت  أ 1 800ضا ط م  ض اط األركال يف  200مةان ا مسكةاي يف  240 يوهم 

ضتا ط مت   400فةا م  أفةاا يفحتدات الرتةقة املرتك دة يف  1 400الرةقة، م   يوهم 
 موظفا م  موظفي شؤيفل السجول 20ض اط الرةقة، يف 

2149 (2014) 

لرتتتتتتةقة فتتتتتتةاا متتتتتت  األفتتتتتتةاا ال ستتتتتتكةيني يفيف موصتتتتتتة ا 750زيتتتتتتد يف ال وصتتتتتتة ال ستتتتتتكةي  
 موظفا م  موظفي شؤيفل السجول 20ضا  ا م  ض اط الرةقة، يف  280

2212 (2015) 

مةان ا مسكةاي يفضا ط أركال ضم  احلد األنصتى املتاذيفل  40زيد يف ال وصة ال سكةي  
 فةاا 10 750 ت م  األفةاا ال سكةيني ال ال  

2217 (2015) 

  
 أفريقيا

 بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية 
أنرا جمدس األم    ثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحةاء  
، (1991) 690مبوجتتب العتتةار  1991نيستتال/أ ةيل  29الغة يتة يف 

يففعتتتا ملعرتحتتتات التستتتوية التتتيت ن دهتتتا املغتتتةب يفاجل هتتتة الرتتت  ية لتحةيتتتة 
 آب/ 30 ذب )ج هتتتتتة ال وليستتتتتاريو( يف الستتتتتانية احلمتتتتتةاء يفيفااي التتتتت

 . 1988أغس س 
 ةات، متتتتدا اجملدتتتتس يف يتتتتة ال  ثتتتتة يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت 

 نيستتتتتتتتتال/ 30متتتتتتتتتة ني لفتتتتتتتتترتي ستتتتتتتتتوة يفاحتتتتتتتتتدة، انتهتتتتتتتتتت أخةااتتتتتتتتتا يف 

، ايفل أل   تتةأ أي  غيتت ات مدتتى يف يتتة ال  ثتتة. يفيف (23)2016 أ ةيتتل
، أحتتتتتاط 2014نيستتتتتال/أ ةيل  29املتتتتتؤر    (2014) 2152العتتتتتةار 

دتتتتس مدمتتتتا    دتتتتب األمتتتتني ال تتتتام متتتتداا  مضتتتتافيا  متتتت  متتتتةان  األمتتتتم اجمل
مةان تا ، يفأي تد ذت ا ال دتب يف حتديفا  15املتحدة ال سكةيني حمتداا  يف 

 .(24)العائمة املوارا
 مةضا ماما لو ية ال  ثة مو  منرائها. 4يفيتعم  اجلديفل  

__________ 

 . 1، الفعةة (2015) 2218، يف 1، الفعةة (2014) 2152العةارال  (23) 
 . 12، الفعةة (2014) 2152العةار  (24) 

  
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2212%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/690%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2218%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
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 4اجلديفل 
 للوالية، حسب فئة املهامبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية: عرض عام 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار
 2015-2014اختخ  خالل الفرتة   

690 (1991)  1148 (1998) 2152 (2014) 2218 (2015) 
X التجريد من السالح وإدارة األسلحة     

X )أ(
   )أ(

X املساعدة االنتخابية
)أ(

    
X الدعم اإلنساين

)أ(
    

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

    
     اجلي  والشرطة

X رصد يفنف مقالق الوار 
)أ(

    
X املدنيني، مبا يف ذلك الالجئول يفاملرةايفل ااخديامحاية  

)أ(
    

X امم الرةقة 
)أ(

    
X السياسية العمليات

)أ(
    

   مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 بعثة األمم املتحدة يف ليرباي 
أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتت    ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف ليتتتترباي مبوجتتتتب  

 (2003) 1509الفصتتل الستتا ع متت  ميثتتاق األمتتم املتحتتدة يف نتتةاره 
، لتتتدمم  وفيتت  ا فتتتاق يفنتتف مقتتتالق 2003أيدول/ستت تمرب  19املتتؤر   

 .(25)ب األذدية الثانية يف ليربايالوار يفممدية السالم يف أمعاب احلة 
يفختتالل الفتترتة نيتتتد ا ستتت ةات، متتدَّا اجملدتتتس يف يتتة   ثتتة األمتتتم  

يف ستتتت ة أشتتتتهة  (26)ليتتتترباي ثتتتتال  متتتتةات لفتتتترتات ثالثتتتتة أشتتتتهةاملتحتتتتدة يف 
 .  (27)2016أيدول/س تمرب  30يفسوة، مدى التوايل، امتدت آخةذا حز 

__________ 

انظتتة ا  فتتاق  رتتال يفنتتف مقتتالق الوتتار يفيفنتتف أممتتال العتتتال فيمتتا  تتني  (25) 
حكومتتتتة مجهوريتتتتة ليتتتترباي يفج هتتتتة الديربيتتتتني املتحتتتتدي  متتتت  أجتتتتل املصتتتتاحلة 

 ، املةفق(. S/2003/657يفالدميعةاقية يفحةكة الدميعةاقية يف ليرباي )
ابلوظتتتة مىل الظتتتةيفف ا ستتتتثوائية املت دعتتتة  فتتت يفس مي تتتو ، أحتتتاط اجملدتتتس  (26) 

،  ةستتتتتتتتتتتتتتتتتالة األمتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام (2014) 2176مدمتتتتتتتتتتتتتتتتا، يف العتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(S/2014/644 املؤرختتتتتتة )يف توصتتتتتتيتت ابألذل  2014آب/أغستتتتتت س  28

ابلتمديد اإلجةائي لو ية   ثة األمم املتحدة يف ليرباي لفترتة ثالثتة أشتهة، 
يفأيتد التوصتتية إبرجتتاء الوظتتة يف املعرتحتتات  رتتال ماختتال   تتديالت مدتتى 

 يف ية ال  ثة. 
 ،9، الفعتتتتةة (2014) 2190، يف 1، الفعتتتتةة (2014) 2176 العتتتةارات (27) 

 . 9، الفعةة (2015) 2239يف 

تتتتت  اجملدتتتتتس العتتتتتةار 2015نيستتتتتال/أ ةيل  2يفيف    2215، اخت 
التتت ي أثتتت  مدتتتى حكومتتتتة ليتتترباي لتحةكهتتتا الف تتتال ملواجهتتتتة  (2015)

، يفأذل  توفيتتت  املةحدتتتة الثالثتتتة متتت  ممديتتتة (28) فرتتتي اإلي تتتو  يف ال دتتتد
التدفيض التدرةي ل  ثة األمم املتحدة يف ليرباي م  أجل التوصل مىل 

فتتتتتتتةاا لد وصتتتتتتتة ال ستتتتتتتكةي  3 590 احلتتتتتتتد األنصتتتتتتتى اجلديتتتتتتتد ال تتتتتتتال 
. يفيف (29)2015قة حبدول أيدول/س تمرب فةاا ل وصة الرة  1 515 يف

، نتتتتتتتة ر 2015أيدول/ستتتتتتت تمرب  17املتتتتتتتؤر    (2015) 2239العتتتتتتتةار 
فةاا م   1 240اجملدس مواصدة ختفيض العوام ال سكةي لد  ثة لي د  

متت  أفتتةاا الرتتةقة  أفتتةاا 606األفتتةاا ال ستتكةيني يفنتتوام الرتتةقة لي دتت  
 .(30)2016حليةال/يونيت  30حبدول 

يفختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة ابلتعةيتتتة شتتتهدت يف يتتتة   ثتتتة األمتتتم  
املتحتتتتدة يف ليتتتترباي متتتتدة   تتتتديالت. يف ستتتت ب  فرتتتتي فتتتت يفس اإلي تتتتو  
املتتدمة، ُمد عتتتت   تتتض ال مديتتتات الكائوتتتة يف صتتتميم يف يتتتة   ثتتتة األمتتتم 

، (2013) 2116املتحتتتتدة يف ليتتتترباي، مدتتتتى الوحتتتتو امل تتتتني يف العتتتتةار 
أُ  تت   وفيتت ذا مىل حتتد ك تت ، مثتتل استتت ةات الدستتتور، يفاملصتتاحلة  أيف

__________ 

 ، الفعةة الثانية م  الدي اجة. (2015) 2215العةار  (28) 
 . 1املةجع نفست، الفعةة  (29) 
 . 15، الفعةة (2015) 2239العةار  (30) 

https://undocs.org/ar/S/RES/690%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/1148%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/2152%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2218%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1509%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/2003/657
https://undocs.org/ar/S/RES/2176%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/644
https://undocs.org/ar/S/RES/2176%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
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الوقويتتتتة، يفمصتتتتالح نتتتتوانني األراضتتتتي، يف وتتتتاء نتتتتدرات يفكتتتتا ت األمتتتت  
. يفيف العتتتةار (31)الوقويتتتة، يفماارة املتتتوارا ال  ي يتتتة، يفاإلصتتتالح العتتتانوم

، أحتاط 2014كانول األيفل/ايستمرب   15، املؤر   (2014) 2190
اجملدس مدما، يف مجدة أمور،  توصيات األمني ال ام  رال الت ديالت 
مدتتتتتى املدخدتتتتتتة مدتتتتتتى يف يتتتتتتة ال  ثتتتتتتة يفممتتتتتتااة  رتتتتتتكيدها يفأمتتتتتتاا منرتتتتتتاء 

 .(32)ال  ثة يف ية
يفيف العتتتةار نفستتتت، نتتتةر اجملدتتتس أل  كتتتول يف يتتتة ال  ثتتتة مدتتتى  

اية املتدنيني، يفامتم املستامدة الوحو التايل، حسب  ة يب األيفلوية: مح
اإلنستتتانية يفامتتتم مصتتتالح مؤسستتتات ال دالتتتة يفاألمتتت ، يفامتتتم ال مديتتتة 
ا نتدا يتتتة، يف  ليتتتل حعتتتوق اإلنستتتال يفمحايتهتتتا، يفمحايتتتة متتتوظفي األمتتتم 

. يفقدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل أل ال  ثتتتتتة  يستتتتت   عتتتتتدمي املستتتتتامدة (33)املتحتتتتتدة
مويتتة الالزمتتة اإلنستتانية،  ستت ل موهتتا املستتامدة مدتتى هتيئتتة الظتتةيفف األ

. (34)يفالتوسيق مع   ثة األمم املتحدة لدتصدي ال اجتل لفت يفس مي تو 
يفأضتتتاف اجملدتتتس ايفر املستتتامي احلميتتتدة التتتيت ستتتيوف ةذا املمثتتتل اخلتتتاص 

، مىل يف يتتتة ال  ثتتتة يفكتتت لك موصتتتةا جديتتتدا ذتتتو  تتتوف  (35)لامتتتني ال تتتام
. يف  د مواز انتداابت (36)الدمم الدوجسيت  نتداابت جمدس الريو 
، نةر اجملدس يف العةار 2014جمدس الريو  يف كانول األيفل/ايسمرب 

، أ   رتتتتمل يف يتتتتة 2015نيستتتتال/أ ةيل  2املتتتؤر   (2015) 2215
 .(37)ال  ثة   د اإل مهمة  عدمي الدمم ا نتدا 

__________ 

حدي الثام  يفال رتةي  لامتني ال تام مت    ثتة األمتم املتحتدة انظة التعةية املة  (31) 
 2014آب/أغستتتتتتت س  28( يفالةستتتتتتتالة املؤرختتتتتتتة S/2014/598يف ليتتتتتتترباي )

 .(S/2014/644املوجهة م  األمني ال ام مىل رئيس جمدس األم  )
 . 10، الفعةة (2014) 2190العةار  (32) 
 املةجع نفست  (33) 
 ‘.2’يف ‘ 1’)ب(  10املةجع نفست، الفعةة  (34) 
 . 3املةجع نفست، الفعةة  (35) 
 )ا(.  10املةجع نفست، الفعةة  (36) 
 . 2، الفعةة (2015) 2215العةار  (37) 

تتتت ه(2015) 2239يفيف العتتتتةار   اجملدتتتتس معتتتتب  ، التتتت ي اخت 
مغتتتتتالق   ثتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة لدتصتتتتتدي ال اجتتتتتتل لفتتتتتت يفس مي تتتتتتو  يف 

، مل يُتتدرأ اجملدتتس يف يف يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة 2015 وز/يوليتتت  31
يف ليتترباي مهمتتة  وستتيق يف يستت  اجلهتتوا اإلنستتانية متتع  دتتك ال  ثتتة.  يتتد 

أل أنت يف العةار نفست، قدب اجملدتس مت  املمثتل اخلتاص لامتني ال تام 
يستتتددم املستتامي احلميتتدة يفالتتدمم السياستتي لالستتتمةار يف مستتامدة 
السد ات الديربية يف اإلصالحات الدستورية يفاملؤسسية، يف  ستيما يف 
ضتتتتوء األثتتتتة املرت تتتتب مدتتتتى  فرتتتتي فتتتت يفس مي تتتتو  يفاحلاجتتتتة مىل   ليتتتتل 
ا نت تتتتا  مدتتتتى املتتتتدى األقتتتتول يف ليتتتترباي. يفمضتتتتافة مىل ذلتتتتك، متتتتد ل 

ة األمم املتحدة يف ليرباي لتعدي  ن اق املهام الةئيسية اجملدس يف ية   ث
األر تتتع التاليتتتة: محايتتتة املتتتدنيني، يفمصتتتالح مؤسستتتات ال دالتتتة يفاألمتتت ، 

. (38)يفمحايتتة حعتتتوق اإلنستتتال يف  ليلذتتتا يفمحايتتة متتتوظفي األمتتتم املتحتتتدة
يفأكد اجملدس أيعا امتلامت الوظة يف ممكانية انسحاب ال  ثة يفا نتعال 

ة لوجتتوا األمتتم املتحتتدة مستتتع ال يتستت  متت  خالهلتتا مىل صتتيغة جديتتد
. (39)مواصدة  عدمي املسامدة مىل حكومة ليرباي يف جمال  وقيد السالم

يفيف ذتت ا الصتتدا، نتتةر اجملدتتس أل  تتويل ال  ثتتة اذتمامتتا متجتتداا لتتدمم 
حكومتتة ليتترباي لتحعيتتق ا نتعتتال الوتتاجح لدمستتؤيفلية األمويتتة كامدتتة مىل 

 .(40)السد ات الديربية
لو يتة   ثتة األمتم املتحتتدة يف متةٌت متام  5يفيتةا يف اجلتديفل  

ليتتتتتترباي موتتتتتت  منرتتتتتتائها، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك مشتتتتتتارات مىل الفعتتتتتتةات املتصتتتتتتدة 
ابلتغيتتتت ات املدخدتتتتة مدتتتتى الو يتتتتة، التتتتواراة يف العتتتتةارات التتتتيت اختتتتت ذا 

 اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات.
__________ 

 م  )أ( مىل )ا(.  10، الفعةة (2015) 2239العةار  (38) 
 . 18املةجع نفست، الفعةة  (39) 
 . 11املةجع نفست، الفعةة  (40) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2014/598
https://undocs.org/ar/S/2014/644
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
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  5اجلديفل 
 بعثة األمم املتحدة يف ليرباي: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

الفئتتتتتتتتة يفاملهمتتتتتتتتة الصتتتتتتتتاار هبتتتتتتتتا 
  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015-2014اخت  خالل الفرتة  

1509 
(2003) 

1521 
(2003) 

1626 
(2005) 

1638 
(2005) 

1657 
(2006) 

1750 
(2007) 

1836 
(2008) 

1885 
(2009) 

1938 
(2010) 

1971 
(2011) 

2008 
(2011) 

2066 
(2012) 

2079 
(2012) 

2116 
(2013) 

2128 
(2013) 

2153 
(2014) 2190 (2014) 

2215 
(2015) 2239 (2015) 

X العسكري -التنسيق املدين                     
                   )أ(

مررن السررالح وإدارة التجريررد 
 األسلحة

X
X  )أ(

                 )أ(

X االنتخابية املساعدة
X       )أ(

X )ب(
X  )أ(

  )ا(2 )أ()ا( 10      )أ(

نسرررررررانة واملررررررررأة حقررررررروق اإل
والسررالم واألمررنة واألطفررال 

 والنزاع املسلح

X
X          )أ(

X )ب(
X  )أ(

 ‘1’ )أ( 10  )أ(12 ، يف)أ()ه( 10   )أ(
 )أ(12 يف ،)أ(‘2’يف  

X اإلنساينالدعم 
   )أ(‘1’)ب(  10                )أ(

X والتنسيق الدوليانالتعاون 
X  )أ(

X  )ب(
X      )ب(

X )ب(
X  )ب(

X )ب(
X )ب(

 ‘2’ )ب( 10 )أ(
، )أ(‘4’ )أ( يف 
 )أ(18 يف

X
 )أ(‘3’ )ب( 10 )أ(

 )أ(20، يف )أ(19 يف

                    لشرطةاجلي  وا

X مقالق الواررصد يفنف 
                   )أ(

دنيني، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك محايتتتتتة املتتتتت
 الالجئول يفاملرةايفل ااخديا

X
X           )أ(

X  )أ(
 )أ(16، يف )أ()أ( 10  )أ()أ( 10   )أ(

 تتامدني يف جمتتال  عتتدمي محايتة ال
املستتتتامدة اإلنستتتتانية يفمتتتتوظفي 
األمتتتم املتحتتتدة يفمةافعها/حةيتتتة 

 حةكة األفةاا يفامل دات

X
X  )أ(

X       )ب(
 )أ()ا( 10  )أ()يف(10       )ب(

X الرةقةامم 
X      )أ(

X  )ب(
X   )أ(

X  )ب(
 ‘2’ )أ( 10   )أ(

 )أ(11 ، يف)أ(‘3’يف 
، )أ(‘2’)ب(  10 

 )أ(11 يف

لتتتتة األمويتتتتةو يف ستتتتي  رصتتتتد احلا
 الديفرايت األمويةو يفالةاع

X
X  )أ(

X   )ب(
X   )ب(

X )ب(
X )ا(

X     )ب(
 )أ(19  )أ(18 )أ(

https://undocs.org/ar/S/RES/1509%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1509%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1626%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1626%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1638%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1638%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1657%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1657%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1750%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1750%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1836%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1836%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1885%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1885%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1938%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1938%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1971%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1971%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2008%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2008%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)
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الفئتتتتتتتتة يفاملهمتتتتتتتتة الصتتتتتتتتاار هبتتتتتتتتا 
  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015-2014اخت  خالل الفرتة  

1509 
(2003) 

1521 
(2003) 

1626 
(2005) 

1638 
(2005) 

1657 
(2006) 

1750 
(2007) 

1836 
(2008) 

1885 
(2009) 

1938 
(2010) 

1971 
(2011) 

2008 
(2011) 

2066 
(2012) 

2079 
(2012) 

2116 
(2013) 

2128 
(2013) 

2153 
(2014) 2190 (2014) 

2215 
(2015) 2239 (2015) 

X السياسيةالعملية                     
X          )أ(

X )أ(
X  )أ(

 )أ(3  )أ(3   )أ(

X اإلعالم
X           )أ(

X  )ب(
 )أ(11  )أ(‘1’)ا(  10   )أ(

قانون/الشرررررررررررؤون سررررررررررريادة ال
 القضائية

X
X   )أ(

X  )ب(
X      )ب(

X  )أ(
، )أ(‘2’)ب(  10  )أ(‘2’)أ(  10   )أ(

 )أ(11 يف

X اع األمنإصالح قط
X           )أ(

X  )أ(
 ‘1’)أ(  10   )أ(

 )أ(‘3’يف ‘ 2’يف  
 ‘1’)ب(  10 

 )أ(‘2’يف  

X دعم نظم اجلزاءات
X )أ(

X )أ(
X )أ(

X         )ب(
X  )أ(

 )أ(14  )أ(14  )أ(

X ات الدولةدعم مؤسس
X           )أ(

X  )أ(
      )أ(

 
 مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 
 ميعاف التوفي . )ا( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1509%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1509%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1626%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1626%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1638%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1638%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1657%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1657%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1750%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1750%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1836%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1836%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1885%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1885%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1938%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1938%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1971%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1971%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2008%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2008%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2066%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2190%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2215%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2239%20(2015)


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

 

 

419 17-03714 

 

 ديفوارعملية األمم املتحدة يف كوت  
، أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتت  يف نتتتتةاره 2004شتتتت اط/فرباية  27يف  
ممديتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف كتتتتتوت ايفتتتتتوار مبوجتتتتتب  (2004) 1528

الفصتتتل الستتتا ع متتت  ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة، يفأذل لد مديتتتة ابستتتتددام 
مجيتتتتع الوستتتتائل الالزمتتتتة لالضتتتت الع  و يتهتتتتا. يف ولتتتتت ممديتتتتة األمتتتتم 
املتحتتدة يف كتتوت ايفتتوار مهتتام نتتوات حفتتظ الستتالم التا  تتة لدجمامتتة 

 املتحدة يف كوت ايفوار.  ا نتصااية لديفل غةب أفةيعيا يف  ثة األمم
يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، مد ا اجملدتس يف يتة ال مديتة متة ني  

 حليتتتتتةال/ 30ا يف كتتتتتل متتتتةة، يفامتتتتتدت آختتتتتة يف يتتتتة حتتتتز شتتتتهة  12ملتتتتدة 
املتتتتتتؤر   ،(2014) 2162. يفنتتتتتتةر اجملدتتتتتتس يف العتتتتتتةار (41)2016 يونيتتتتتتت
 ، ختفتتتتتيض العتتتتتوام ال ستتتتتكةي لد مديتتتتتة متتتتت 2014حليةال/يونيتتتتتت  25

ال ستتتكةيني، يعتتتمول يف فتتتةاا متتت  األفتتتةاا  5 437فتتتةاا مىل  7 137
مةان تتتتا مستتتتكةاي،  192جوتتتتداي يفضتتتتا ط أركتتتتال يف  5 245صتتتتفوفهم 
، يفختفتتتيض نتتتوام موصتتتة الرتتتةقة (42)2015حليةال/يونيتتتت  30حبدتتتول 
فةا م  أفةاا الرتةقة متع اإل عتاء مدتى  1 500فةاا مىل  1 555م  
. يفأك د (43)موظفني م  موظفي اجلمارك، يفذو ال دا املاذيفل سا عا 8

متت  جديتتد ملمتتت مدتتى الوظتتة يف مواصتتدة  عدتتي  حجتتم ممديتتة اجملدتتس 
األمم املتحدة يف كوت ايفوار يفاست ةات يف يتها يفممكانية مهنائها   د 

، 2015ا نتداابت الةائسية املعةر مجةاؤذتا يف  رتةي  األيفل/أكتتو ة 
يفذلتك رذوتا ابأليفضتتاع األمويتة يف امليتدال يفنتتدرة حكومتة كتوت ايفتتوار 

 .(44)مي ال ي  ع دع  ت ال مديةمدى  سدم الديفر األ
 2162يفأمتتتتتتاا اجملدتتتتتتس منرتتتتتتاء يف يتتتتتتة ال مديتتتتتتة يف العتتتتتتةاري   

يفكتتتتتتتتةر التاكيتتتتتتتتد مدتتتتتتتتى مواصتتتتتتتتة  ،(45)(2015) 2226يف  (2014)
__________ 

، (2015) 2226، يفالعتتتتتتتتتتتةار 18، الفعتتتتتتتتتتتةة (2014) 2162العتتتتتتتتتتتةار  (41) 
 . 18الفعةة 

 . 23، الفعةة (2014) 2162العةار  (42) 
 . 24املةجع نفست، الفعةة  (43) 
، (2015) 2226، يفالعتتتتتتتتتتتةار 25، الفعتتتتتتتتتتتةة (2014) 2162العتتتتتتتتتتتةار  (44) 

 . 25الفعةة 
، (2015) 2226، يفالعتتتتتتتتتتتةار 19، الفعتتتتتتتتتتتةة (2014) 2162العتتتتتتتتتتتةار  (45) 

 . 19الفعةة 

ابستتتتتثواء التتتتدمم املعتتتتد م ، (2013) 2112الو يتتتتة التتتتواراة يف العتتتتةار 
لدسد ات اإليفوارية يف  وسيع ن اق ماارة الديفلة مدى فو ف ال يف  ليتل 

. يفمضتتتتتتافة (46)اإلاارة ال امتتتتتة يف موتتتتتتاقق رئيستتتتتية يف مجيتتتتتتع أفتتتتتاء ال دتتتتتتد
 (2014) 2162ذلتتتتتتتتك، كد تتتتتتتتف اجملدتتتتتتتتس ال مديتتتتتتتتة، يف العتتتتتتتتةاري   مىل
،  توف  املسامي احلميدة يفالدمم السياسي لدمم (2015) 2226 يف

السد ات اإليفوارية يف م اجلة األس اب اجل رية لدولاع. يفك لك قدب 
ال مديتة  ت ل املستامي احلميتدة اممتا لدستد ات اإليفواريتة  اجملدس مت 

يفقتتتتتتوال  دتتتتتتك الفتتتتتترتة  2015يف التحعتتتتتت  لدفتتتتتترتة ا نتدا يتتتتتتة ل تتتتتتام 
متت   2015يفمستتامدة احلكومتتة يف ممديتتة ا نتدتتاابت الةائستتية ل تتام 

قةيتتتتق مجدتتتتة أمتتتتور موهتتتتا  تتتتوف  التتتتدمم الدوجستتتتيت احملتتتتديفا، يف  ستتتتيما 
. يفمضتافة مىل ذلتتك، قدتب اجملدتتس مىل (47)لدوصتول مىل املوتاقق الوائيتتة

ممديتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف كتتتتوت ايفتتتتوار أل  ةكتتتتل أنرتتتت تها يف واصتتتتل 
  سي ها مدى كامل ن تاق مواصتةذا ال ستكةية يفالُرتَةقية يفاملدنيتة مت  

 .(48)أجل محةاز  عدم يف  وفي  يف يتها
مةٌت مام لو ية ممدية األمم املتحدة يف  6يفيةا يف اجلديفل  

كوت ايفوار مو  منرائها، مبا يف ذلتك مشتارات مىل الفعتةات املتصتدة 
مدتتتتى الو يتتتتة، التتتتواراة يف العتتتتةارات التتتتيت اختتتتت ذا  ابلتغيتتتت ات املدخدتتتتة

 اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات. 
__________ 

 2112)ط( متتت  العتتتةار  6يتتتةا ال وصتتتة املت د تتتق إباارة الديفلتتتة يف الفعتتتةة  (46) 
(2013)  . 

 )ب(.  19، الفعةة (2015) 2226العةار  (47) 
، (2015) 2226، يفالعتتتتتتتتتتتةار 27، الفعتتتتتتتتتتتةة (2014) 2162العتتتتتتتتتتتةار  (48) 

 . 27الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1528%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2162%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2226%20(2015)
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  6اجلديفل 
 عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

الفئتتتتتتتة يفاملهمتتتتتتتة الصتتتتتتتاار هبتتتتتتتا 
  كديف

 العةار

 
 2015-2014اخت  خالل الفرتة 

 )الفعةة(

1528
 (

2004
) 

1584
 (

2005
) 
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 (

2005
) 
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(

2006
) 

1739
 (

2007
) 
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2008
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) 

1975
 (

2011
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2011
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 (

2011
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2062
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2012
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2101
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2013
) 

2112
 (

2013
) 

2116
 (

2013
) 

2153
 (

2014
) 
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 (

2014
) 

2219
 (

2015
) 

2226
 (

2015
) 

X اإلذن ابستخدام القوة                              
X  )أ(

X  )أ(
X          )أ(

X  )أ(
X )أ(

X   )ب(
X )أ(

X  )أ(
 )أ(20 يف ،)أ()أ( 19  )أ(20، يف )أ()أ( 19   )أ(

)أ(27  )أ(27                           العسكري -التنسيق املدين 
 

التجريد من السالح وإدارة 
 األسلحة

X
)أ(

  X
X  )ب(

)أ(
 X

)أ(
     X

X )أ(
X  )أ(

X )أ(
)أ(

  X
X  )ب(

X )أ(
X )ب(

)أ(
 X

X )أ(
X )أ(

)أ(
  X

)ب( 19 يف ،)أ(6 )أ(
 ،)أ(يف )ا( 
)أ(21 يف

 

X
)أ(

)ب(  19، يف )أ(6 
)أ(21، يف )أ(يف )ا(

 

X املساعدة االنتخابية
)أ(

  X
X  )ب(

)أ(
 X

)أ(
 X

X  )أ(
X  )ب(

X )أ(
X  )أ(

X )أ(
)أ(

  X
X    )ب(

)أ(
 X

، )أ()ب( 19     )أ(
 )أ()أ( 19يف 

، (ب))ب( 19 
 )أ()أ( 19 يف

حقررررروق اإلنسررررررانة واملرررررررأة 
والسالم واألمرنة واألطفرال 

 والنزاع املسلح

X
)أ(

  X
)أ(، 

 )ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

     X
X )ب(

X  )أ(
X )أ(

)أ(
  X

X    )ب(
)أ(

 X
X  )ب(

)أ(
، )أ(16 يف ،)أ(15   

،()ه يف )ا(، 19 يف
)أ(22 ، يف)أ()ز( يف 

 

، )أ(16 يف ،)أ(15 
)ه( يف )ا(، 19 يف
)أ(22، يف )أ()ز( يف 

 

X الدعم اإلنساين
X  )أ(

X  )أ(
X )أ(

X         )أ(
X      )أ(

X   )أ(
 )أ()ح( 19  )أ()ح( 19   )أ(

X التعاون والتنسيق الدوليان
X )أ(

X )أ(
X  )ب(، )أ(

X )أ(
X  )أ(

X       )ب(
X    )أ(

X )أ(
X )ب(

X )أ(
X )ب(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
)أ(، 19 ، يف)أ(16 )أ(

)ه(،  )أ(، يف يف
 ،)أ(31 يف ،)أ()ز( يف
 )أ(37 يف )أ(36 يف

X)أ(،  19 ، يف)أ(16 )أ(
)ه(،  يف )أ(، يف
، )أ(31 يف ،)أ()ز( يف
 )أ(37يف  ،)أ(35يف 

                              اجلي  والشرطة

X رصد يفنف مقالق الوار
X  )أ(

X  )ب(
X            )أ(

             )ب(

محايتتتتة املتتتتدنيني، مبتتتتا يف ذلتتتتك 
 الالجئول يفاملرةايفل ااخديا

X
X  )أ(

X  )أ(
X       )أ(

X   )ب(
X  )أ(

X )أ(
X   )ب(

X )أ(
X  )ب(

، )أ()أ( 19   )أ(
 )أ(21 يف

 )أ(21، يف )أ()أ( 19 

محاية ال امدني يف جمتال  عتدمي 
املستتتامدة اإلنستتتانية يفمتتتوظفي 
األمتتم املتحتتدة يفمةافعها/حةيتتة 

 حةكة األفةاا يفامل دات

X
X  )أ(

X )أ(
X )ب(

X          )أ(
X      )أ(

X   )أ(
 )أ()ي( 19  )أ()ي( 19   )أ(
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الفئتتتتتتتة يفاملهمتتتتتتتة الصتتتتتتتاار هبتتتتتتتا 
  كديف

 العةار

 
 2015-2014اخت  خالل الفرتة 

 )الفعةة(
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رصتتتد احلالتتتة األمويتتتةو يف ستتتي                                
 الديفرايت األمويةو يفالةاع

X
X  )أ(

X  )ب(
X )أ(

X         )أ(
X  )أ(

X  )أ(
X  )أ(

X )أ(
X )ب(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
، )أ()أ( 19 )أ(
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X

، )أ()أ( 19 )أ(
 )أ(35 يف

X امم اجلي 
X    )أ(

X )أ(
X         )أ(

X      )أ(
X   )أ(

 )أ()أ( يف )ه( 19  )أ()ه( يف )أ( 19   )أ(

X امم الرةقة
X  )أ(

X  )ب(
X )أ(

X      )أ(
X   )أ(

X      )أ(
X   )أ(

 )أ()ه( 19  )أ()ه( 19   )أ(

X العملية السياسية
X  )أ(
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X  )أ(
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X      )أ(
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)أ()ه( يف )ب( 19   )أ(

 )أ(21 يف 
، )أ()ه( يف )ب( 19 

 )أ(21يف 
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  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
  ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 
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العملية املختلطة لالحتراد األفريقري واألمرم املتحردة  
 يف دارفور

أنرا جمدس األم  ال مديتة املدتد تة لالحتتاا األفةيعتي يفاألمتم  
  تتوز/ 31املتتؤر    (2007) 1769املتحتتدة يف اارفتتور مبوجتتب نتتةاره 

. يفأُني تتتت ابل مديتتتة املدتد تتتة أصتتتال يف يتتتة امتتتم التوفيتتت  2007يوليتتتت 
يفنتد   ،2008أاير/متايو  5يفالف ال   فاق سالم اارفور املتؤر   امل كة 

يف الستتتتتتواال يف خَدفتتتتتتت ال مديتتتتتتة املدتد تتتتتتة   ثتتتتتتة ا حتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي 
  .2007كانول األيفل/ايسمرب  31

 ةات، متتتتتد ا اجملدتتتتس يف يتتتتتة ال مديتتتتتة يفختتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتتت 
شتتتتهةا،   امتتتتا، يفامتتتتتدت آختتتتة  12أشتتتتهة يف  10املدتد تتتتة متتتتة ني لفتتتترتي 

. يفمضتتتتتافة مىل ذلتتتتتك، نُتد تتتتت  (49)2016حليةال/يونيتتتتتت  30يف يتتتتتة حتتتتتز 
ال وصة ال سكةي يفموصة الرةقة يف ال مدية املدتد ة مىل مدا يصتل مىل 

 13 ا الرتتتةقة يفمتتت  أفتتتةا 1 583متتت  األفتتتةاا ال ستتتكةيني يف  15 845
 .(50)فةاا 140 م  يفحدات الرةقة املركدة اليت يصل نوام كل موها مىل

 نيستتتال/ 3املتتؤر    (2014) 2148يفأي تتد اجملدتتس يف العتتتةار  
، التعةيتتتة اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام متتت  استتتت ةات ال مديتتتة 2014أ ةيتتتل 

يفاأليفلتتتتتتتوايت ا ستتتتتتترتا يجية املوعحتتتتتتتة، أ  يفذتتتتتتتي محايتتتتتتتة  (51)املدتد تتتتتتتة
املتتدنيني، يف يستت  ميصتتال املستتامدة اإلنستتانية، يفستتالمة يفأمتت  متتوظفي 
املستتامدة اإلنستتانيةو يفالوستتاقة  تتني احلكومتتة يفاحلةكتتات املستتدحة غتت  

. يف غيتتتة محتتتةاز (52)املون تتتةو يفامتتتم الوستتتاقة يف نتتتلاع اجملتم تتتات احملديتتتة
أليفلتوايت ا سترتا يجية، قدتب اجملدتس مت  ال مديتة  عدم فيما يت دتق اب

املدتد تتة  ةكيتتل أنرتت تها يف  ستتي ها، يفحتديتتد اخل تتوات التتيت ستتتحعق 
. يفقدتتتب اجملدتتس أيعتتا مىل األمتتتني (53)هبتتا أيفلوايهتتتا مبليتتتد متت  الف اليتتة

ال تتتتتام أل يتتتتتدرأ يف  عةيتتتتتةه املع تتتتتل متتتتت  ال مديتتتتتة املدتد تتتتتة م دومتتتتتات 
 ستتكةية يفالرتتةقية يفاملدنيتتة، يفأمتتةب يف وصتتيات حمتتداة متت  ال واصتتة ال

 .(54)م  ملمت مدى مجةاء الت ديالت الالزمة    ا ل لك
آب/أغستتتتتتتتتتت س  27املتتتتتتتتتتتؤر    (2014) 2173يفيف العتتتتتتتتتتتةار  
، أيفنتتف اجملدتتس   تتض مواصتتة يف يتتة ال مديتتة املدتد تتة يفمهامهتتا 2014

__________ 

 . 1ةة ، الفع(2015) 2228، يف 1، الفعةة (2014) 2173العةارال  (49) 
 . 4، الفعةة (2014) 2173العةار  (50) 
 (51) S/2014/138 . 
 . 4يف  1، الفعةاتل (2014) 2148العةار  (52) 
 . 8يف  5املةجع نفست، الفعةاتل  (53) 
 . 12املةجع نفست، الفعةة  (54) 

. (55)، ألهنا مل   تد ذات جتديفى(2007) 1769املاذيفل هبا يف العةار 
احلالة األموية مدى يف رمل املهام اليت أيفنفت )أ( الةصد يفاإل الغ  رال 

املستتتتتتتامدة يف  احلتتتتتتتديفا متتتتتتتع  رتتتتتتتاا يفمجهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا الوستتتتتتت ىو )ب(
التحع  إلجةاء ا ستفتاءات املوصوص مديهتا يف ا فتاق ستالم اارفتورو 

مستتامدة ال تتةفني يف  ستتوية حتتتا ت )أ( الةصتتد يفالتحعيتتق يفاإل تتالغ يف 
انتهاكتتتتات ا فتتتتتاق ستتتتتالم اارفتتتتتور يفا  فانتتتتات التكميديتتتتتة الالحعتتتتتة متتتتترب 
مفوضتتتية يفنتتتف مقتتتالق الوتتتار يف اارفتتتور يفالدجوتتتة املرتتترتكةو )ا( الةصتتتد 
يفالتحعتتتق يف  ليتتتل اجلهتتتوا الةاميتتتة مىل نتتتلع ستتتالح اجلوجويتتتد يفغ ذتتتا متتت  

الستتتالح يفالتستتتةيح  امليديرتتياتو )ه( املستتتامدة مدتتى يفضتتتع  تتتة م  نتتلع
. يفيف الونتتتت (56)يفممتتتااة اإلامتتتاأ التتت ي امتتتا مليتتتت ا فتتتاق ستتتالم اارفتتتور

نفستتتتت، رحتتتتب اجملدتتتتس ابن تتتتالق أممتتتتال جلوتتتتة  وفيتتتت  احلتتتتوار يفالترتتتتايفر 
، يفقدتتتتتتب مىل ال مديتتتتتتة 2014أاير/متتتتتتايو  26التتتتتتداخدي يف اارفتتتتتتور يف 

املدتد تتتتتتة مواصتتتتتتدة امتتتتتتم احلتتتتتتوار يفرصتتتتتتد الت تتتتتتورات يفاإل تتتتتتالغ يف ذتتتتتت ا 
. يفقدتتتتب اجملدتتتتس مىل ال مديتتتتة املدتد تتتتة أل  واصتتتتل    يتتتتتق (57)الصتتتتدا

سياستتة األمتتم املتحتتدة ل تت ل ال وايتتة الواج تتة يف مةامتتاة حعتتوق اإلنستتال، 
يفأل  ةصتتتتد جتتتتتايفزات حعتتتتوق اإلنستتتتال يفانتهاكاهتتتتتا، يفأل  تحعتتتتق موهتتتتا، 
يف وجتتتتت انت تتتتاه الستتتتد ات مليهتتتتا، مبتتتتا يف ذلتتتتك التجتتتتايفزات يفا نتهاكتتتتات 

 .(58)ء يفاألقفال، يفانتهاكات العانول اإلنسام الديفيلاملة ك ة ضد الوسا
، 2015حليةال/يونيتت  29املؤر   (2015) 2228يفيف العةار  

 حتتظ اجملدتتس أل   تتض مواصتتة يف يتتة ال مديتتة املدتد تتة يفمهامهتتا مل   تتد 
ذات جديفى أيف أل مسؤيفليتها مسودة أيف ستسود نةي ا مىل كيتا ت أختةى 

املستتتامدة يف  ذات ميتتتلة نستتت ية. يف رتتتمل املهتتتام التتتيت أيفنفهتتتا اجملدتتتس: )أ(
 ذلتتك متت  ختتالل  وتتاء املؤسستتات   ليتتل ستتيااة العتتانول يف اارفتتور، مبتتا يف

يف  ليل العدرات احملدية ملكافحتة اإلفتالت مت  ال عتابو )ب( امتم اجلهتوا 
التتتتيت   تتتت هلا حكومتتتتة الستتتتواال يفالرتتتتةقة يف احلفتتتتا  مدتتتتى الوظتتتتام ال تتتتامو 

 وتتاء نتتدرات ستتد ات منفتتاذ العتتانول الستتواانية متت  ختتالل التتتدريب  )أ(
ةاف يف ا فتتتتتاق ستتتتتالم امتتتتتم األقتتتتت املتدصتتتتت  يفال مديتتتتتات املرتتتتترتكةو )ا(

 .(59)اارفور يف ممااة ذيكدة يف واء ندرات الرةقة

متتتتتةٌت متتتتتام لو يتتتتتة ال مديتتتتتة املدتد تتتتتة  7يفيتتتتتةا يف اجلتتتتتديفل  
لالحتتاا األفةيعتي يفاألمتم املتحتدة يف اارفتور موت  منرتائها، مبتا يف ذلتك 
مشارات مىل الفعتةات املتصتدة ابلتغيت ات املدخدتة مدتى الو يتة، التواراة 

 نيد ا ست ةات.يف العةارات اليت اخت ذا اجملدس خالل الفرتة 
__________ 

 . 2، الفعةة (2014) 2173العةار  (55) 
 . S/2007/307/Rev.1و انظة أيعا  2، الفعةة (2014) 2173العةار  (56) 
 . 12، الفعةة (2014) 2173العةار  (57) 
 . 20املةجع نفست، الفعةة  (58) 
 .  S/2007/307/Rev.1. انظة أيعا  7يف  3، الفعةاتل (2015) 2228العةار  (59) 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2148%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/138
https://undocs.org/ar/S/RES/2148%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2007/307/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2007/307/Rev.1
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 7اجلديفل 
 العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور: عرض عام لوالية العملية، حسب فئة املهام

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار

 )الفعةة( 2015-2014اخت  خالل الفرتة  
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بعثررة منظمرررة األمررم املتحررردة لتحقيررق االسرررتقرار يف  
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 أاير/ 28املتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر    (2010) 1925مبوجتتتتتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  
املتحتتتتتتدة لتحعيتتتتتتق ، أنرتتتتتتا جمدتتتتتتس األمتتتتتت    ثتتتتتتة األمتتتتتتم 2010 متتتتتتايو

ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية مبوجتب الفصتل الستا ع مت  
ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة. يفخدفتتتت   ثتتتة موظمتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتحعيتتتق 
ا ستتعةار يف مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتتة   ثتة موظمتة األمتم املتحتتدة 

            .2010 وز/يوليت  1يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية يف 
الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، متتتد ا اجملدتتتتس يف يتتتتة ال  ثتتتتة يفختتتالل  
 آذار/ 31شهةا يف كل مةة، يفامتدت آخة يف ية حتز  12مة ني ملدة 
 آذار/ 26املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2015) 2211. يفيف العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار (60)متتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس

التا  تة لد  ثتة مبعتدار ، نتام اجملدتس  تدفتيض نتوام العتوة 2015 متارس
. يفأمتةب (61)جودي، مع اإل عاء مدى حد أنصى متاذيفل  تت 2 000

اجملدس م  امتلامت اإل عاء  صورة اائمتة مدتى ذت ا التدفتيض يف متدا 
اجلوتتوا، متتت  ختتتالل  وعتتيح احلتتتد األنصتتتى ل تتدا اجلوتتتوا، مبجتتتةا محتتتةاز 
ة  عتتتتدم ك تتتت  يف متتتتا يت دتتتتق أبيفلتتتتوايت يف يتتتتة ال  ثتتتتة، يفمتتتت   يوهتتتتا محايتتتت

املتتتتدنيني يفحتعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف عتتتتدمي التتتتدمم لتوفيتتتت  ا  فتتتتاق اإلقتتتتاري 
 رتتتتتتتال الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتت  يفالت تتتتتتتايفل جلمهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتة 

            .(62)يفاملو عة
آذار/متتتتتتارس  28املتتتتتتؤر    (2014) 2147يفمبوجتتتتتتب العتتتتتتةار  
، أضاف اجملدس موصةي  مضافيني مىل الو ية العائمة املتمثدة يف 2014

محايتتتتتتة املتتتتتتدنيني. فكد تتتتتتف أيف    ثتتتتتتة موظمتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة لتحعيتتتتتتق 
ا ستعةار يف مجهورية الكونغتو الدميعةاقيتة  كفالتة محايتة ف التة لدمتدنيني 

ك متت  ختتالل العيتتام املهتتداي  ابر كتتاب موتتف  تتدم ضتتدذم، مبتتا يف ذلتت
. يفاثنيتتتتتا، قدتتتتتب اجملدتتتتتس متتتتت  ال  ثتتتتتة ال متتتتتل متتتتتع (63) تتتتتديفرايت مكث فتتتتتة

احلكومتتتة متتت  أجتتتل   ليتتتل الت تتتايفل  تتتني املؤسستتتات املدنيتتتة يفال ستتتكةية، 
يف ذلتتتك التد تتتيط املرتتترتك، لعتتتمال محايتتتة املتتتدنيني متتت  جتتتتايفزات  مبتتتا

. (64)يفانتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال يفانتهاكتتتات العتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل
يفأضتتتاف اجملدتتتس أيعتتتا موصتتتةا مضتتتافيا مىل املهتتتام املت دعتتتة ابإلمتتتالم متتت  

__________ 

 . 1، الفعةة (2015) 2211و يف 1الفعةة ، (2014) 2147العةارال  (60) 
 . 3، الفعةة (2015) 2211العةار  (61) 
 . 6يف  4املةجع نفست، الفعةاتل  (62) 
 ‘. 1’)أ(  4، الفعةة (2014) 2147العةار  (63) 
 ‘. 3’)أ(  4املةجع نفست، الفعةة  (64) 

قةيق  رجيع ال  ثة مدى حتديد األخ ار احملتمدة مدى السكال املدنيني 
            .(65)يف مقار األذداف املتوخاة م   ة جمها لدتومية ال امة

يفيف مقتتتتتار التحعتتتتت  لالنتدتتتتتاابت، أضتتتتتاف اجملدتتتتتس موصتتتتتةا  
مىل ال  ثة يفاملت د عة ابملسامدة ا نتدا يتة العائمتة مضافيا لدمهام املوكدة 

متت  قةيتتتق اإلذل لد  ثتتتة  ةصتتتد انتهاكتتات يفجتتتتايفزات حعتتتوق اإلنستتتال 
يفاإل تتتتتتتتتتتالغ موهتتتتتتتتتتتا يفمتا  تهتتتتتتتتتتتا، مبتتتتتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتتتتتك يف ستتتتتتتتتتتياق مجتتتتتتتتتتتةاء 

. يفأذل اجملدتتتتتس أيعتتتتتا لد  ثتتتتتة،   تتتتتد مخ تتتتتار اجملدتتتتتس (66)ا نتدتتتتتاابت
ة خةي تتتة قةيتتتق التتتديفرة ابمتمتتتاا حكومتتتة مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتت

ا نتدا ية يفميلانيتها،  تعدمي الدمم الدوجسيت لتيس  الديفرة ا نتدا ية 
 .(67)ابلتوسيق مع السد ات الكونغولية يففةيق األمم املتحدة الع ةي

يفيف العتتتةار نفستتتت، شتتتدا اجملدتتتس مدتتتى أل نيتتتام ال  ثتتتة   تتت ل  
هورية الكونغتو املسامي احلميدة يف عدمي املرورة يفالدمم مىل حكومة مج

الدميعةاقيتتة ستتيكول اب متثتتال لسياستتة  تت ل ال وايتتة الواج تتة يف مةامتتاة 
، يفقدتتتب مىل ال  ثتتتة أل  كفتتتل (68)حعتتتوق اإلنستتتال يف األمتتتم املتحتتتدة

امتثتتتتتتال أي امتتتتتتم يعتتتتتتدم مىل نتتتتتتوات األمتتتتتت  الوقويتتتتتتة امتثتتتتتتا  صتتتتتتارما 
. يفقدتتتتتتتب اجملدتتتتتتتس أيعتتتتتتتا مىل ال  ثتتتتتتتة أل  ةامتتتتتتتي  امتتتتتتتا (69)لدسياستتتتتتتة

ارات اجلوسانية يفمحاية ال فل ابمت ارذا مسائل شامدة قوال فرتة ا مت 
يفأل  سامد احلكومة مدى كفالة مراركة الوساء يفايةاقه   (70)يف يتها

يف ثتتيده  مدتتى مجيتتع املستتتوايت، يفكتت لك يف احلتتوار السياستتي التتوقي 
. يفمضافة مىل ذلك، قدب اجملدتس مىل ال  ثتة (71)يفال مديات ا نتدا ية

مةامتتتتتاة محايتتتتتة حعتتتتتوق ال فتتتتتل يف ممديتتتتتات نتتتتتلع الستتتتتالح أل  كفتتتتتل 
. يفمتت  ال واصتتة (72)يفالتستتةيح يفممتتااة اإلامتتاأ يفمصتتالح ن تتاع األمتت 

اإلضافية اليت كد ف اجملدس ال  ثة هبا مواصدة احلوار مع مجيع األقةاف 
املرتتار مليهتتا لدحصتتول مدتتى املليتتد متت  الت هتتدات يفال متتل مدتتى يفضتتع 

ا ملوتتتتتع يفيفنتتتتتف جتويتتتتتد األقفتتتتتال خ تتتتتط ممتتتتتل حمتتتتتداة زمويتتتتتا يف وفيتتتتت ذ
يفاستتتددامهم مدتتتى فتتتو يرتتتكل انتهاكتتتا لدعتتتانول التتتديفيل امل متتتول  تتتت، 

__________ 

 . 31املةجع نفست، الفعةة  (65) 
 )ا(.  5املةجع نفست، الفعةة  (66) 
 . 12املةجع نفست، الفعةة  (67) 
 )يف(.  5املةجع نفست، الفعةة  (68) 
 . 33املةجع نفست، الفعةة  (69) 
 .  28يف  27املةجع نفست، الفعةاتل  (70) 
 . 27املةجع نفست، الفعةة  (71) 
 . 28املةجع نفست، الفعةة  (72) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1925%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
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. (73)يفغتتت  ذلتتتك متتت  أشتتتكال ا نتهاكتتتات لدعتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل
يفابملثل، أذل اجملدس لد  ثة إبيالء اذتمام خاص  حتياجات األقفتال 

ة، يف عتتتدمي التتت ي  كتتتانوا متتتة   ني ستتتا عا ابلعتتتوات يفاجلمامتتتات املستتتدح
التتتتدمم مىل احلكومتتتتة متتتت  أجتتتتل  صتتتتميم يف وفيتتتت  خ تتتتط نتتتتلع الستتتتالح 
يفالتستتتةيح يفممتتتااة اإلامتتتتاأ، يفخ تتتط نتتتلع الستتتتالح يفالتستتتةيح يفممتتتتااة 

 .(74)اإلاماأ يفاإلمااة مىل الوق  يفممااة التوقني
 آذار/ 26املتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2015) 2211العتتتتتتتتتتتتتتةار  يفمبوجتتتتتتتتتتتتتتب 

، أضتتتاف اجملدتتتس متتتدة مهتتتام جديتتتدة يفأضتتتاف كتتت لك 2016 رسمتتتا
مواصة مىل املهام اليت صدر هبا  كديف ستا ق  تصتل، يف مجدتة أمتور، 

ال ستتتكةي يفالتجةيتتتد متتت  الستتتالح يفماارة األستتتدحة، -ابلتوستتتيق املتتتدم
يفحعتتتوق اإلنستتتال، يفاجلتتتي  يفالرتتتةقة، يفال مديتتتة السياستتتية، يفمصتتتالح 

(. 8ظتة اجلتديفل ن اع األم ، يفالدمم املعدم مىل مؤسسات الديفلتة )ان
ف دتتتتى ستتتت يل املثتتتتال، أذل اجملدتتتتس لد  ثتتتتة  عتتتتمال  تتتتوف  محايتتتتة ف التتتتة 
لدمدنيني املهداي  ابل وف اجلسدي،  س ل مت   يوهتا راع اجلمامتات 
املسدحة م  ار كاب أممال موف  ستهدف السكال يفمو ها يفيفنفها 

. يفيف مكافحتتتتة جتتتي  التتتتةب لدمعايفمتتتة، حتتتتث (75)متتت  العيتتتتام  تتت لك
اة الت تتايفل، مبتتا يف ذلتتك الت تتايفل يف جمتتال ال مديتتات، اجملدتتس مدتتى زاي

يف  تتتاال امل دومتتتات  تتتني ال  ثتتتة يفابنتتتي   ثتتتات األمتتتم املتحتتتدة األختتتةى 
املوجواة يف املو عتة املتتاثةة أبممتال جتي  التةب لدمعايفمتة يفغ ذتا مت  

. (76)اجلهتتتتات الفامدتتتتة اإلنديميتتتتة يفالديفليتتتتة يفاملوظمتتتتات غتتتت  احلكوميتتتتة
 ال  ثتتتتة أل  عتتتتدم املستتتتامدة مىل احلكومتتتتة يف  يفقدتتتتب اجملدتتتتس أيعتتتتا مىل

كفالة مةاماة محاية حعوق ال فتل يف جمتا ت مت   يوهتا ممديتات نتلع 
السالح يفالتسةيح يفممااة اإلاماأ يفمصالح ن اع األم  يفك لك أثواء 
التتتدخالت املؤايتتة مىل فصتتل األقفتتال متت  العتتوات املستتدحة جلمهوريتتة 

 .(77)ملسدحةالكونغو الدميعةاقية يفم  اجلمامات ا
__________ 

 )ل(. 5املةجع نفست، الفعةة  (73) 
 )ز(.  5املةجع نفست، الفعةة  (74) 
 )أ(.  9، الفعةة (2015) 2211العةار  (75) 
 . 28املةجع نفست، الفعةة  (76) 
 . 11املةجع نفست، الفعةة  (77) 

يفيف العتتتةار نفستتتت، قدتتتب اجملدتتتس مىل ال  ثتتتة أل  عتتتدم التتتدمم  
مىل احلكومتتة، امتثتتا  لسياستتة  تت ل ال وايتتة الواج تتة يف مةامتتاة حعتتوق 

نتوة لدتتةا ”اإلنستال، مت  أجتل مصتالح اجلتي ،  ستت ل مت   يوهتا امتم 
ضتتتتم  العتتتتوات املستتتتدحة مؤلَّفتتتتة متتتت  مواصتتتتة موتعتتتتاة   وايتتتتة  “الستتتتةيع

. يفقدتتتب اجملدتتتس (78)يفمدر تتتة  تتتدري ا جيتتتدا يفجمهتتتلة مدتتتى الوحتتتو املالئتتتم
أيعتتا مىل ال  ثتتة اإلستتهام يف  تتدريب يفحتتدات الرتتةقة الوقويتتة، مبتتا يف 

 .(79)ذلك  دري ها يف جمال حعوق اإلنسال
حلميتتتتتدة يفأختتتتت ا، قدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل ال  ثتتتتتة  تتتتت ل املستتتتتامي ا 

يف عتتدمي املرتتورة يفالتتدمم مىل حكومتتة مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة متت  
أجل كفالة أل يدمم ال وصة املدم يفموصة الرةقة األنر ة املع دع 
هبتتا ملكافحتتة اجلمامتتات املستتدحة يفذلتتك يف مقتتار خت تتيط موحتتد يتتوفة 
استتتتتتتجا ة شتتتتتتامدة جلهتتتتتتوا حتعيتتتتتتق ا ستتتتتتتعةار امل  يفلتتتتتتة مدتتتتتتى مستتتتتتتوى 

يفمضتتتتتافة مىل ذلتتتتتك، أذل اجملدتتتتتس لد  ثتتتتتة  تتتتتدمم  وقيتتتتتد  .(80)املوتتتتتاقق
السالم يفاحلوار السياسي الرامل لدجميع يفالرفاف  ني كل أصحاب 
املصتتتدحة الكونغتتتوليني هبتتتدف   ليتتتل املصتتتاحلة يفمرستتتاء الدميعةاقيتتتة متتتع 
ضتتتتمال محايتتتتة احلتتتتةايت األساستتتتية يفحعتتتتوق اإلنستتتتال، يفذلتتتتك  هيتتتتدا  

 .(81)لتوظيم ا نتداابت
متتتتةٌت متتتتام لو يتتتتة   ثتتتتة موظمتتتتة األمتتتتم  8ديفل يفيتتتتةا يف اجلتتتت 

املتحتتتتتدة لتحعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة موتتتتت  
منرائها، مبا يف ذلك مشارات مىل الفعةات املتصدة ابلتغي ات املدخدتة 
مدى الو ية، الواراة يف العةارات اليت اختت ذا اجملدتس ختالل الفترتة نيتد 

 .ا ست ةات
__________ 

 )ا(.  15املةجع نفست، الفعةة  (78) 
 )ذت(.  15املةجع نفست، الفعةة  (79) 
 )أ(.  13املةجع نفست، الفعةة  (80) 
 )أ(.  15املةجع نفست، الفعةة  (81) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
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 8اجلديفل 
          الدميقراطية: عرض عام للوالية حسب فئة املهامبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
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X اإلذن ابستخدام القوة                        
X        )أ(

X    )أ(
X       )أ(

    )أ(

X         العسكري -التنسيق املدين 
    )أ()أ(13، يف )ب(2       )أ(6 ، يف)ب(‘3’)أ(4    )أ(

التجريرررررد مررررررن السررررررالح وإدارة 
 األسلحة

X
)أ(

     X)أ( X)ب( X)أ( X)ب( X)ب( Xأ(

) 

   )أ(X )ب()أ(13   )أ(X   )ب(الثانية مرةة )ب()ز( 5 

X املساعدة االنتخابية
)أ(

  X)ب(   X)ب(   X)ب()ا( يف )ب( 5    )ب( ،
 )أ(12يف 

  X)أ(    X)أ(    

حقررررررررررروق اإلنسرررررررررررانة واملررررررررررررأة 
والسررررررالم واألمررررررنة واألطفررررررال 

 والنزاع املسلح

X
)أ(

  X)ب(   X)ب(   X)ب(‘3’ )أ( 4    )أ(،  

  ،)يف( يف ،)ا( 5 يف

، )ب()ل(، يف )ز( يف
، )أ(28، يف )أ(27يف 
 )ب(33

  X)ب(11    )أ( ،
، )أ(15 يف
، )ب( يف
 )ب()ه( يف

   

X الدعم اإلنساين
)أ(

                       

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

 X)أ( X)ب( X)ب( X)أ( X)ب( X)ب( X)أ( X
)أ(

 X)ب( Xب(

) 

X)ب(التاستتتتت ة  )أ(12 )أ( ،
، )ب(يفال اشتتةة

 )ب(يفالثانية مرةة

X)أ(  X)أ(  X)ب( 13 )أ(  

 )ب()أ( يف

X)أ( X)أ(  

                        اجلي  والشرطة

محايتتتتتتتتة املتتتتتتتتدنيني، مبتتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتتك 
 الالجئول يفاملرةايفل ااخديا

X)أ(  X)ب( X)ب(  X)أ(   X)أ( X)أ( Xب(

) 

 ‘ 1’ )أ( 4 
، )ب(‘3’يف 
 )ب(31 يف

    X)أ(  X)أ(    

محايتتتتتة ال تتتتتامدني يف جمتتتتتال  عتتتتتدمي 
املستتتتتتتتامدة اإلنستتتتتتتتانية يفمتتتتتتتتوظفي 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يفمةافعها/حةيتتتتتتتتة 

 حةكة األفةاا يفامل دات

X)أ(        X)ب(‘2’ )أ( 4    )ب(       X)أ(    

https://undocs.org/ar/S/RES/1925%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1952%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1991%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2021%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/RES/2098%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20
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 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
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رصتتتتتتتد احلالتتتتتتتة األمويتتتتتتتةو يف ستتتتتتتي                          
 الديفرايت األمويةو يفالةاع

X
X  )ب(X  )أ(

)ب(
 X

)ب(
   X

)أ(
 X)ب()أ( 9       )ب(‘1’ )أ( 4   )ب(    

X امم اجلي 
X        )أ(

 )ب(الثالثة   )ب()ا( 15  )أ(X  )ب(األيفىل   )أ(X    )أ(

X امم الرةقة
X        )أ(

    )أ(X       )أ(X    )ب(

X العملية السياسية
X   )ب(X  )أ(

X   )ب(
    )أ(X )أ(X      )ب()ب( 5 )أ(X   )أ(

X اإلعالم
X     )أ(

X   )أ(
    )أ(X       )ب(31    )أ(

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
X  )أ(X )أ(X )أ(

)أ(
 X

X   )أ(
    )ب()ا( 9 )أ(X      )أ(X )أ(X   )ب(

X إصالح قطاع األمن
X     )أ(

X   )ب(
    )ب()ب( 13       )أ(X    )أ(

X دعم نظم اجلزاءات
X )أ(X )أ(

X  )ب(
X )ب(

X   )أ(
    )أ(X )أ(X      )أ(X )ب(17   )ب(

X دعم مؤسسات الدولة
X  )أ(

X      )ب(
    )ب()ب( 13 )أ(X      )أ(X    )أ(

 
 مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1925%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1952%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1991%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2021%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/RES/2098%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/PRST/
https://undocs.org/ar/S/RES/2173%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2228%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/20


2015-2014مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    
 

428 17-03714 

 

 قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي 
حليةال/يونيتتتتت  27املتتتتؤر    (2011) 1990مبوجتتتتب العتتتتةار  
، أنرتتا جمدتتس األمتت  نتتوة األمتتم املتحتتدة األمويتتة املؤنتتتة أل يتتي، 2011

لدعيتتام، يف مجدتتة أمتتور،  ةصتتد ممتتااة نرتتة أي نتتوات مستتدحة ستتواانية 
يفاجلي  الر   لتحةية السواال أيف م  خيدفتت، يفالتحعتق مت  ذلتك يف 

ال مزالتة األلغتتام، مو عتة أ يتي، يف عتتدمي املستامدة يفاملرتورة التعويتتة يف جمت
 . (82)فعال م   وف  اخلدمات األموية لدهياكل األساسية الوف ية

ةات، متدا اجملدتس يف يتة نتوة األمتم يفخالل الفرتة نيد ا ستت  
املتحتتتتتدة األمويتتتتتة املؤنتتتتتتة أل يتتتتتي مختتتتتس متتتتتةات، امتتتتتتد ت آخةذتتتتتا حتتتتتز 

، أكتتد (2015) 2205. يفمبوجتتب العتتةار (83)2016أاير/متتايو  31
__________ 

 . 2يف  1، الفعةاتل (2011) 1990العةار  (82) 
، 1، الفعتتتتةة (2014) 2179، يفالعتتتتةار 1، الفعتتتتةة (2014) 2156العتتتةار  (83) 

، 1، الفعتتةة (2015) 2230، يفالعتتةار 1، الفعتتةة (2015) 2205يفالعتتةار 
 .  1، الفعةة (2015) 2251يفالعةار 

يف مو عتة اجملدس أنت ةتوز لدعتوة أل  عتوم مبصتاارة األستدحة يف تدم ذا 
، (2011) 1990أ يتتتتتتي مدتتتتتتى الوحتتتتتتو املتتتتتتاذيفل  تتتتتتت مبوجتتتتتتب العتتتتتتةار 

. يفمتتتاليفة (84)يتستتق متتع يف يتهتتا يفيف حتتديفا متتا لتتديها متت  نتتدرات مبتتا
مدتتتتى ذلتتتتك، قدتتتتب اجملدتتتتس مىل العتتتتوة أل  عتتتتوم  ت ليتتتتل نتتتتدرات جلتتتتال 

 سامد يف ممديات منفاذ العانول يفحفظ الوظام احلماية اجملتم ية لكي 
 . (85)يف أ يي

متتتتةٌت متتتتام لو يتتتتة نتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة  9يفيتتتتةا يف اجلتتتتديفل  
األمويتتة املؤنتتتة أل يتتي موتت  منرتتائها، مبتتا يف ذلتتك مشتتارات مىل الفعتتةات 
املتصتتتتدة ابلتغيتتتت ات املدخدتتتتة مدتتتتى الو يتتتتة، التتتتواراة يف العتتتتةارات التتتتيت 

 اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات.
__________ 

 . 12، الفعةة (2015) 2205العةار  (84) 
 .15املةجع نفست، الفعةة  (85) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1990%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2205%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2156%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2179%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2205%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2230%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2251%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2205%20(2015)
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 9اجلديفل 
 قوة األمم املتحدة املؤقتة ألبيي: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار

 )الفعةة( 2015-2014اخت  خالل الفرتة  

1990 
(2011) 

2003 
(2011) 

2024 
(2011) 

2032 
(2011) 

2047 
(2012) 

2075 
(2012) 

2104 
(2013) 

2113 
(2013) 

2126 
(2013) 

2156 
(2014) 

2173 (2014) 
2179 (2014) 

2205 
(2015) 

2228 
(2015) 

2230 
(2015) 

2251 
(2015) 

X اإلذن ابستخدام القوة                
X   )أ(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X  )أ(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X  )أ(

X )أ(
 )أ(

التجريررررررررررد مررررررررررن السررررررررررالح وإدارة 
 األسلحة

X
X  )أ(

X    )ب(
X  )ب(

X )ب(
X )أ(

X  )ب(12 )أ(
X )أ(

 )أ(

حقرررروق اإلنسررررانة واملرررررأة والسررررالم 
 واألمنة واألطفال والنزاع املسلح

X
X   )أ(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X  )أ(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X  )أ(

X )أ(
 )أ(

X الدعم اإلنساين
               )أ(

X  التعاون والتنسيق الدوليان
X   )أ(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X )أ(

 )أ(
X

 )أ(

X
X )أ(

X )أ(
X )أ(

 )أ(

                اجلي  والشرطة

محايتتتتتتتتتتتتة املتتتتتتتتتتتتدنيني، مبتتتتتتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتتتتتتك 
 الالجئول يفاملرةايفل ااخديا

X
X      )أ(

X  )ب(
X )أ(

X )أ(
X )أ(

X  )أ(
X )أ(

 )أ(

محايتة ال تامدني يف جمتال  عتدمي املستتامدة 
اإلنستتتتتتتتانية يفمتتتتتتتتوظفي األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة 

 يفمةافعها/حةية حةكة األفةاا يفامل دات

X
               )أ(

رصتتتتتتتتتتتد احلالتتتتتتتتتتتة األمويتتتتتتتتتتتةو يف ستتتتتتتتتتتي  
 الديفرايت األمويةو يفالةاع

X
X  )أ(

X       )ب(
X )أ(

X )أ(
X  )أ(

X )أ(
 )أ(

X امم الرةقة
X  )ب(15           )أ(

  )أ(

X العملية السياسية
X  )أ(

X    )ب(
X  )ب(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X  )أ(

X )أ(
 )أ(

X  )أ(15            سيادة القانون/الشؤون القضائية
  )أ(

 
 مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1990%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2003%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2003%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2024%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2024%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2032%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2032%20(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2047%20(2012)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2047%20(2012)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2075%20(2012)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2075%20(2012)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2104+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2104+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2113%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2113%20(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2126+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2126+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2156(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2156(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2179%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2205%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2205%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2230(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2230(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2251(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2251(2015)
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 بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان  
، 2011 وز/يوليتتتتتت  8املتتتتتؤر    (2011) 1996يف العتتتتتةار  

أنرتتتا جمدتتتس األمتتت    ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف جوتتتوب الستتتواال مبوجتتتب 
الفصل السا ع م  امليثاق، لفرتة أيفليتة متد هتا ستوة. يفُموحتت ال  ثتة يف 
العةار مذ  صةاا ابستددام مجيع الوستائل الالزمتة لالضت الع  و يتة 

 . (86) وف  احلماية لدمدنيني
يفخالل الفرتة نيد ا ستت ةات، متد ا اجملدتس يف يتة نتوة األمتم  

ذتتتتتا حتتتتتز املتحتتتتتدة األمويتتتتتة املؤنتتتتتتة أل يتتتتتي مختتتتتس متتتتتةات، امتتتتتتد ت آخة 
، (2015) 2252. يفمبوجتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتةار (87)2016أاير/متتتتتتتتتتايو  31
فةا مت  األفتةاا ال ستكةيني  500اجملدس املستوى املاذيفل  ت   دا  زاا
 .(88)فةاا م  أفةاا الرةقة 678 يف

، أي تتتتتتد اجملدتتتتتتس ا فتتتتتتاق يفنتتتتتتف (2014) 2155يفيف العتتتتتتةار  
يفا  فتتاق  2014كتتانول الثام/يوتتاية   23األممتتال ال دائيتتة املونتتع يف 

. (89)2014أاير/مايو  9لتسوية األزمة يف جووب السواال املونع يف 
يفكتت لك أذل اجملدتتتس لد  ثتتة ابستتتتددام مجيتتتع الوستتائل الالزمتتتة حلمايتتتة 
املتتتتدنيني، يفرصتتتتد حعتتتتوق اإلنستتتتال يفالتحعيتتتتق فيهتتتتا، يفهتيئتتتتة الظتتتتةيفف 

ال املستتتامدات اإلنستتتانية، يفامتتتم ا فتتتاق يفنتتتف األممتتتال املؤا يتتتة إليصتتت
  رتتةي  الثتتام/ 24املتتؤر    (2014) 2187. يفيف العتتةار (90)ال دائيتتة
. يفيف يفنتتتتتت (91)، أمتتتتتاا اجملدتتتتتس منرتتتتتاء يف يتتتتتة ال  ثتتتتتة2014نتتتتتوفمرب 

__________ 

 .4، الفعةة (2011) 1996العةار  (86) 
تتتتت  (87)   2223، يف (2014) 2187، يف (2014) 2155ت العتتتتتةارات اخت 

ابإلمجتاع. يفامتوتع ا حتتتاا الةيفستي يفمجهوريتتة فوتليفيال ال وليفاريتتة  (2015)
، (2015) 2252يف  (2015) 2241متتتت  التصتتتتويت مدتتتتى العتتتتةاري  

فتتتتتةت جتتتتتلاءات يفاستتتتتتددام ال تتتتتائةات م رتضتتتتتني مدتتتتتى ماراأ التهديتتتتتد  
(، يفمدتتى اإلشتتارة مىل احملكمتتة S/PV.7532املستت ة متت  ايفل قيتتار )انظتتة 

 .(S/PV.7581يف  S/PV.7532املدتد ة جلووب السواال )انظة 
 . 7، الفعةة (2015) 2252العةار  (88) 
 .1، الفعةة (2014) 2155العةار  (89) 
 .4املةجع نفست، الفعةة  (90) 
 م  )أ( مىل )ا(. 4، الفعةة (2014) 2147العةار  (91) 

ت  اجملدتس العتةار  ، الت ي متدا يف يتة   ثتة (2015) 2223 حتق، اخت 
األمتتتتم املتحتتتتدة يف جوتتتتوب الستتتتواال ايفل   تتتتديل مهامهتتتتا األساستتتتية، 
يفقدتتتتب موهتتتتتا أل  عتتتتدم املستتتتتامدة مىل الدجوتتتتتة املورتتتتاة ممتتتتتال ابلعتتتتتةار 

يفمىل فةيتتتق اخلتتترباء امل تتتي جبوتتتوب الستتتواال يفاملورتتتا  (2015) 2206
 . (92)مبوجب العةار نفست

يف  تتتد التونيتتتع مدتتتى ا  فتتتاق املت دتتتق حبتتتل الوتتتلاع يف مجهوريتتتة  
ن تاق  (2015) 2241، يفس ع اجملدس يف العةار (93)جووب السواال

يف يتتة ال  ثتتة لترتتمل مهامتتا مضتتافية اممتتا لدتوفيتت ، مثتتل  عتتدمي التتدمم 
فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابلتد تتتتتيط لدرت ي تتتتتات األمويتتتتتة ا نتعاليتتتتتة املتفتتتتتق مديهتتتتتا 
يفيفضتتتت ها، يفمستتتتامدة األقتتتتةاف مدتتتتى يفضتتتتع استتتترتا يجية لالضتتتت الع 
ابألنرتت ة املتصتتدة  وتتلع الستتالح يفالتستتةيح يفممتتااة اإلامتتاأ يفإبصتتالح 

 تتتتتاع األمتتتتت ، يفاملرتتتتتاركة يف آليتتتتتة رصتتتتتد ا فتتتتتاق يفنتتتتتف مقتتتتتالق الوتتتتتار ن
 . (94)يفالرت ي ات األموية ا نتعالية، يف عدمي الدمم هلا

، أذل اجملدتتتس لد  ثتتتة ابستتتتددام (2015) 2252يفيف العتتتةار  
مجيتتع الوستتائل الالزمتتة ألااء جممومتتة متت  املهتتام اجلديتتدة يفالعائمتتة. يفمتت  

لد  ثتتتة مدتتتى يفجتتتت اخلصتتتوص أل  عتتتدم  تتتني املهتتتام اجلديتتتدة، أذل العتتتةار 
املرورة يفاملسامدة لدجوة ا نتداابت الوقوية يفأل  دمم أنر ة التدريب 

 .(95)يف عدمي املسامدة ا سترارية جلهاز الرةقة املتكامدة املررتكة
مةٌت مام لو ية   ثة األمم املتحدة يف  10يفيةا يف اجلديفل  

جوتتتتوب الستتتتواال موتتتت  منرتتتتائها، مبتتتتا يف ذلتتتتك مشتتتتارات مىل الفعتتتتةات 
اراة يف العتتتتةارات التتتتيت املتصتتتتدة ابلتغيتتتت ات املدخدتتتتة مدتتتتى الو يتتتتة، التتتتو 

 اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات.
__________ 

. يفلالقتتتتتتتالع مدتتتتتتتى امل دومتتتتتتتات 15، الفعتتتتتتتةة (2015) 2223العتتتتتتتةار  (92) 
 التاسع، العسم األيفل. املت دعة  و ية الدجوة، انظة اجللء

 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة.(2015) 2241العةار  (93) 
 ‘.6’مىل‘ 1’)ه( م   4، الفعةة (2015) 2241العةار  (94) 
 ‘.8’يف ‘ 7’)ا(  8، الفعةة (2015) 2252العةار  (95) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1996%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1996%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2187%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7532
https://undocs.org/ar/S/PV.7532
https://undocs.org/ar/S/PV.7581
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2155%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2223%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
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 10اجلديفل 
 بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار

 )الفعةة( 2015-2014الفرتة اخت  خالل  
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2155
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2014
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X اإلذن ابستخدام القوة                   
X    )أ(

X   )أ(
 )أ(8 )أ(4  )أ(4 )أ(4  )أ(4    )أ(

 أ(‘)2’)أ(  8 )أ(9 أ(، يف‘)2’)أ(  4  )أ(9 أ(، يف‘)2’)أ(  4 )أ(9 أ(، يف‘)2’)أ(  4  )أ(9أ(، يف ‘)2’)أ(  4            العسكري -نسيق املدين الت

X جريد من السالح وإدارة األسلحةالت
X   )أ(

X )ب(
X )ب(

X )أ(
X )أ(

X  )أ(
، ‘4’، يف ‘3’)ه(  4      )ب(الثانية مرةة )أ(

 أ(‘)5’يف 

 أ(‘)5’يف ‘ 4’)ا(  8

X ساعدة االنتخابيةامل
X       )أ(

 )أ(‘7’)ا(  8          )ب(

ق اإلنسرررررررانة واملررررررررأة والسرررررررالم حقرررررررو 
 واألمنة واألطفال والنزاع املسلح

X
X    )أ(

X   )أ(
، ‘5’، يف ‘1’)أ(  4    )ب(

 )ب( 4، يف )أ(‘6’يف 
 )أ(‘3’يف  ،‘2’يف  ،‘1’
)أ(14يف 

 

، ‘5’، ‘1’)أ(  4 
 )ب(  4 ،)أ(‘6’
، )أ(‘3’، ‘2’، ‘1’

)أ(14
 

، ‘5’يف  ،‘1’)أ(  4
)ب( 4 يف ،)أ(‘6’يف 
  ،‘2’يف  ،‘1’ 
)أ(14، يف )أ(‘3’يف 

 

، ‘5’، يف ‘1’)أ(  4 
 )ب(  4، يف )أ(‘6’يف 
 )أ(‘3’يف  ،‘2’يف  ،‘1’
)أ(19، يف )أ(12يف 

 

 ،‘1’)أ(  8
 ،)أ(‘6’، يف ‘5’يف 
  ،‘1’)ب(  8يف 
 ،)أ(‘3’،يف ‘2’يف 
  )أ(‘8’)ا(  8 يف
 )أ(17 ، يف)أ(14يف 

 ‘1’)أ(  4  )أ(‘1’)أ(  4            الدعم اإلنساين
 )أ(‘2’يف 

 ‘1’)أ(  4
 )أ(‘2’يف  

 ‘1’)أ(  8 )أ(‘2’يف ‘1’)أ(  4 
 )أ(‘2’يف 

X عاون والتنسيق الدوليانالت
X )أ(

X )أ(
X )ب(

X )ب(
X )ب(

X )أ(
X )أ(

X )ب(
X )أ(

، )ب(ال اشةة )ب(
يفالثانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 )ب(مرةة

، )أ(‘2’)أ(  4
 ،)أ(‘3’)ب(  4 يف
 ،‘2’يف  ،‘1’)ا(  4يف 
 )أ(6، يف )أ(‘3’يف  

X
 ، )أ(‘2’)أ(  4 )أ(

، )أ(‘3’)ب(  4يف 
، ‘1’)ا(  4 يف
 )أ(6 يف ،)أ(‘3’يف  ‘2’ يف

 ، )أ(‘2’)أ(  4
، )أ(‘3’)ب(  4يف 
، )أ(‘1’)أ(  4 يف
، ‘1’)ا(  4 يف
، )أ(‘3’، يف ‘2’يف 
 )أ(6 يف

X
 ، )أ(‘2’)أ(  4 )أ(

 ،)أ(‘3’)ب(  4يف 
 ، )أ(‘1’)أ(  4يف 
، ‘1’)ا(  4 يف
 ،)أ(5 يف ،)أ(‘2’ يف
 )أ(7 يف 

، )أ(‘2’)أ(  8، يف )أ(3
 ،)أ(‘3’)ب(  8يف 
 ،)أ(‘1’)أ(  8يف 
 ،)أ(‘7’)ا(  8يف 
 )أ(11يف 

                   اجلي  والشرطة

 )أ(‘5’)ا(  8 )أ(‘4’)ه(  4  )أ(‘3’)ا(  4 )أ(‘3’)ا(  4  )أ(‘3’)ا(  4            يفنف مقالق الوار رصد

يتتتتة املتتتتدنيني، مبتتتتا يف ذلتتتتك الالجئتتتتول محا
 يفاملرةايفل ااخديا

X
X  )أ(

X  )ب(
X )ب(

X )أ(
X )أ(

X  )أ(
)أ(‘6’مىل ‘ 1’م   )أ( 4  )ب(

 )أ(12يف 

مىل‘ 1’م   )أ( 4 
 )أ(12، يف )أ(‘6’ 

مىل‘ 1’م   )أ( 4
 )أ(12، يف )أ(‘6’ 

 مىل ‘ 1’م   )أ( 4 
 )أ(17، يف )أ(‘6’

 مىل‘ 1’م   )أ( 8
 )أ(15، يف )أ(‘6’

https://undocs.org/ar/S/RES/1996%20(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2011/21
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2011/21
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/18
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)
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بعثرررة األمرررم املتحررردة املتكاملرررة املتعرررددة األبعررراد لتحقيرررق  
 االستقرار يف مايل 

، أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتت ،  عتتتتةاره 2013نيستتتتال/أ ةيل  25يف  
الصتتاار مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق،   ثتتة  (2013) 2100

األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتداة األ  تتاا لتحعيتتق ا ستتتعةار يف متتايل، 
شتتهةا، مدتتى أل يُتتدَم  يف ال  ثتتة مكتتتب  12يفذلتتك لفتترتة أيفليتتة متتدهتا 

األمم املتحدة يف مايل. يف  تد نعتل الستد ة مت    ثتة التدمم الديفليتة يف 
  تتتتتوز/ 1مىل   ثتتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة يف متتتتايل  عيتتتتااة أفةيعيتتتتة 

 . (97)،  دأت ال  ثة املتكامدة يف  وفي  يف يتها(96)2013 يوليت
يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، متتتتد ا اجملدتتتتس يف يتتتتة ال  ثتتتتة  

املتكامدتتتتة متتتتة ني ملتتتتدة ستتتتوة يف كتتتتل متتتتةة، يفامتتتتتدت آختتتتة يف يتتتتة حتتتتز 
املتتتتؤر   (2015) 2227. يفيف العتتتتةار (98)2016حليةال/يونيتتتتت  30
، نتتتتتتتتتام اجملدتتتتتتتتتس  تتتتتتتتتلاياة موصتتتتتتتتتة األفتتتتتتتتتةاا 2015حليةال/يونيتتتتتتتتتت  29

مةان تتتا مستتتكةاي مدتتتى  40ال ستتتكةيني يف ال  ثتتتة املتكامدتتتة، مبتتت  فتتتيهم 
متتت   11 240األنتتتل ضتتتم  حتتتد أنصتتتى متتتاذيفل  تتتت لدعتتتوات يرتتتمل 

 .(99)قةم  أفةاا الرة  1 440 األفةاا ال سكةيني يف
، متتتتتد ل اجملدتتتتتس يف يتتتتتة ال  ثتتتتتة (2014) 2164يفيف العتتتتتةار  

 املتكامدتتة أبل قدتتب مىل ال  ثتتة  وستتيع ن تتاق يفجواذتتا يف لتتال متتايل،
 وسائل موها  سي  ايفرايت   يدة املدىو يف عتدمي التدمم لتوفيت  يفنتف 

اغتتاايفغو األيفيلو يف  ليتتل مقتتالق الوتتار مبتتا يتماشتتى متتع أحكتتام ا فتتاق يف 
أمماهلتتتتتتتا يف جمتتتتتتتال  وستتتتتتتيق ال مديتتتتتتتتات متتتتتتتع نتتتتتتتوات التتتتتتتدفاع يفاألمتتتتتتتت  

يفأضتتتاف اجملدتتتس متتتدة مواصتتتة مىل يف يتتتة ال  ثتتتة املتكامدتتتة. .(100)املاليتتتة
يفقدب اجملدس مىل ال  ثة )أ( التوسيق مع سد ات متايل يف عتدمي التدمم 

راركة هلا يف مقالق ممدية مفايفضات جام ة يفصاانة يفمفتوحة أمام م
اجلمامتتتتات احملديتتتتتة كافتتتتتة يف لتتتتتال متتتتايلو )ب( امتتتتتم جتميتتتتتع مواصتتتتتة 
اجلمامتتات املستتدحة، ابمت تتار ذلتتك خ تتوة أساستتية  فعتتي مىل يفضتتع 
يف وفيتتتتت   تتتتتةام  لوتتتتتلع الستتتتتالح يفالتستتتتتةيح يفممتتتتتااة اإلامتتتتتاأ لدمعتتتتتا دني 
الستتتتتا عنيو )أ(  عتتتتتدمي التتتتتدمم إلجتتتتتةاء انتدتتتتتاابت حمديتتتتتةو )ا( امتتتتتم 

جلوة التحعيق الديفلية يفذلك مدى حد ما ذو األنر ة اليت  ع دع هبا 
__________ 

لالقالع مدى م دومتات  رتال   ثتة التدمم الديفليتة، انظتة اجلتلء الثتام ،  (96) 
 العسم الثالث.

 .7، الفعةة (2013) 2100العةار  (97) 
 .12، الفعةة (2015) 2227 ، يف11، الفعةة (2014) 2164العةارال  (98) 
 .12، الفعةة (2015) 2227العةار  (99) 
 ‘.6’ يف‘ 5’يف ‘ 4’)أ(  13، الفعةة (2014) 2164العةار  (100)

متوخى يف ا فاق يفاغاايفغو األيفيل يفيف ا فاق يفنف مقالق الوار املونع 
. يفقدب اجملدس مىل ال  ثتة أيعتا  عتدمي (101)2014أاير/مايو  23يف 

التتتدمم مىل ستتتتد ات متتتايل متتتت  أجتتتتل  وستتتيع ن تتتتاق اإلاارة احلكوميتتتتة 
دتتتتتد، يف  ستتتتتيما يف لتتتتتال يفممتتتتتااة مرستتتتتاء أسستتتتتها يف مجيتتتتتع أفتتتتتاء ال 

. يفيف ذتتت ا الصتتتدا، أضتتتاف اجملدتتتس املهتتتام التاليتتتة مىل يف يتتتة (102)متتتايل
ال  ثة املتكامدة، يفذي العيتام، ضتم  ستياق  عتدمي التدمم مىل ستد ات 
متتايل،  تتتوف  التتتدريب يفأشتتكال التتدمم األختتةى إلزالتتة يف تتدم  األلغتتام 

ة آموتتتة متتت  أجتتتل يفاألجهتتتلة املتفجتتتةة األختتتةى، يفاملستتتااة يف هتيئتتتة  يئتتت
مواة املرةاي  ااخديا يفالالجئني أيف  سهيل اندماجهم حمديتا أيف ممتااة 
 تتتوقيوهم  رتتتكل قتتتومي يفآمتتت  يفكتتتةمي، يفكتتت لك لدمرتتتاريع الةاميتتتة مىل 

يفأختتت ا، شتتتج ع اجملدتتتس ال  ثتتتة  (103)حتعيتتتق ا ستتتتعةار يف لتتتال متتتايل.
هتامهم املتكامدة مدى   ليل  فامدهتا متع الستكال املتدنيني لتتوميتهم يفمف

 .(104)يف يتها يفأنر تها
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت  29املتتتتتتتتتتتتتؤر   (2015) 2227يفيف العتتتتتتتتتتتتتةار  
، كدتف اجملدتتس ال  ثتتة كتت لك  تتدمم يفرصتتد  وفيتت   ة ي تتات يفنتتف 2015

مقتتالق الوتتتار يف تتتدا    وتتتاء الثعتتتة متت  جانتتتب حكومتتتة متتتايل يفاجلمامتتتات 
دتتتتى ذتتتت ا التوفيتتتت ، املستتتتدحة التا  تتتتة لالئتتتتتالف يفالتوستتتتيعية يفاإلشتتتتةاف م

يفممداا آليات حمدية لت ليل ذ ه الرت ي ات يفالتتدا   يفامتم ذت ه اإليتات، 
. يفمتتاليفة (105)يفم تتالغ جمدتتس األمتت  أبي انتهاكتتات لونتتف مقتتالق الوتتار

مدتتتى ذلتتتك، قدتتتب اجملدتتتس مىل ال  ثتتتة املتكامدتتتة امتتتم احلتتتوار متتتع مجيتتتع 
جتمتامي، أصحاب املصدحة يففيما  يتوهم  رتال املصتاحلة يفالتماستك ا 

يف  ليتتتتتل  فامدهتتتتتا متتتتتع الستتتتتكال املتتتتتدنيني، يفذلتتتتتك  ستتتتت ل  رتتتتتمل يفضتتتتتع 
. يفقدتتب (106)استترتا يجية ا صتتال يفمنرتتاء حم تتة  تتث مذامتتي ات  تتة لد  ثتتة

اجملدتتتس أيعتتتا مىل ال  ثتتتة أل  كفتتتل امتثتتتال أي امتتتم يُعتتتدَّم لعتتتوات أمويتتتة 
ات  ة لامتم املتحتدة لسياستة  ت ل ال وايتة الواج تة يف مةامتاة حعتوق  غ 

. يفمتتتاليفة مدتتتى ذلتتتك، قدتتتب اجملدتتتس مىل ال  ثتتتة املتكامدتتتة (107)اإلنستتتال
امتتم  وفيتت  ا فتتاق الستتالم يفاملصتتاحلة يف متتايل،  وستتائل موهتتا امتتم  وفيتت  
اإلصتتتتالحات السياستتتتية يفاملؤسستتتتية، يف تتتتدا   التتتتدفاع يفاألمتتتت ، يف تتتتدا   

__________ 

 ‘.7’ يف‘ 5’ يف‘ 4’ يف‘ 3’ يف‘ 1’)ب(  13املةجع نفست، الفعةة  (101)
 ‘.1’)أ(  13املةجع نفست، الفعةة  (102)
 ‘.8’ يف‘ 7’ يف‘ 3’)أ(  13املةجع نفست، الفعةة  (103)
 .20املةجع نفست، الفعةة  (104)
 )أ(. 14، الفعةة (2015) 2227العةار  (105)
 .20 )أ( يف 14املةجع نفست، الفعةاتل  (106)
 .21املةجع نفست، الفعةة  (107)

https://undocs.org/ar/S/RES/2100%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2227%20(2015)
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. يفقدتتتتب اجملدتتتتس (108)املصتتتتاحلة يفال دالتتتتة املوصتتتتوص مديهتتتتا يف ا  فتتتتاق
ال  ثتتة املتكامدتتة أل  كفتتل املرتتاركة الكامدتتة يفالف التتة لدمتتةأة يف  أيعتتا مىل

 وفيتتت  ا  فتتتاق، يفأل  ةامتتتي مةامتتتاة اتمتتتة محايتتتة ال فتتتل ابمت ارذتتتا نعتتتية 
 . (109)شامدة مدى ن اق يف يتها كامدة

__________ 

 .‘3’ يف‘ 2’ يف‘ 1’)ب(  14املةجع نفست، الفعةة  (108)
 .24 يف 23املةجع نفست، الفعةاتل  (109)

متتةٌت متتام لو يتتة ال  ثتتة املتكامدتتة موتت   11يفيتتةا يف اجلتتديفل  
منرائها، مبا يف ذلك مشارات مىل الفعةات املتصدة ابلتغي ات املدخدتة 

 ية، الواراة يف العةارات اليت اختت ذا اجملدتس ختالل الفترتة نيتد مدى الو 
 ا ست ةات.

 
  11اجلديفل 

 بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

الفئتتتتتتة يفاملهمتتتتتتة الصتتتتتتاار هبتتتتتتا 
  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015-2014الفرتة اخُت  خالل    

2100 (2013) 2112 (2013) 2162 (2014) 2164 (2014) S/PRST/2015/5 2227 (2015) 
X اإلذن ابستخدام القوة       

X )ب(12   )أ(
X )أ(

 )أ(
التجريرررررررررد مرررررررررن السرررررررررالح 

 وإدارة األسلحة
X

 ‘3’)ب(  13 يف ،)ب(5   )أ(
 )أ( 13 ، يف)ب(‘4’يف
 )أ(32 ، يف)ب(‘3’

 )أ(‘2’)ب(  14 

X املساعدة االنتخابية
 )أ(‘4’)ب(  14  )ب(‘5’)ب(  13   )أ(
حقررررروق اإلنسرررررانة واملررررررأة 
والسالم واألمنة واألطفال 

 والنزاع املسلح

X
، )ب(‘6’ )ب(13   )أ(

 )ب(‘7’ )أ(13 يف
 ،)ب(21 يف ،)ب()أ( 14 

 )أ(24 ، يف)ب(23 يف

X الدعم اإلنساين
)أ(

X  )ب(‘7’)أ(  13   
 )أ(

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

 X
X )أ(

)ب(‘4’)ب(  13 )أ(
)أ(‘2’)ب(  14  

 

       اجلي  والشرطة

)أ(‘5’)أ(  13    رصد يفنف مقالق الوار
 )ب( 14 يف ،)ب()أ( 14  

)أ(‘2’
 

محايتتتتتتة املتتتتتتدنيني، مبتتتتتت  فتتتتتتيهم 
 الالجئول يفاملرةايفل ااخديا

X
)أ(

   X
)أ(

 X
X )أ(

 )أ(

محايتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتتامدني يف جمتتتتتتتتتتال 
 عتتتتتتدمي املستتتتتتامدة اإلنستتتتتتانية 
يفمتتتتتتتتتتوظفي األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 

حةكتتتة األفتتتةاا  يفمةافعها/حةيتتتة
 يفامل دات

X
)أ(

   X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 

يف ستتي   رصتتد احلالتتة األمويتتةو
 الديفرايتو يفالةاع

X
)أ(

)ب(‘4’)أ(  13   
 X

)أ(
 X

)أ(
 

X امم اجلي 
)أ(

)ب(‘6’)أ(  13   
)أ(‘2’)ب(  14  

 

X امم الرةقة
)أ(

   X
)أ(

   

X العملية السياسية
)أ(

)ب(‘1’)ب(  13   
، )أ(‘1’ )ب( 14  

)ب()أ( 14 يف
 

)أ( 20    اإلعالم
 )ب(20  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
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الفئتتتتتتة يفاملهمتتتتتتة الصتتتتتتاار هبتتتتتتا 
  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015-2014الفرتة اخُت  خالل    

2100 (2013) 2112 (2013) 2162 (2014) 2164 (2014) S/PRST/2015/5 2227 (2015) 
سررررررررريادة القانون/الشرررررررررؤون        

 القضائية
X

)أ(
)ب(‘6’)ب(  13   

)أ(‘3’)ب(  14  
 

X إصالح قطاع األمن
)أ(

   X
)أ(

)أ(‘2’)ب(  14  
 

X دعم مؤسسات الدولة
)أ(

، )ب(‘1’ )أ( 13   
)أ(‘8’)أ(  13 يف

 
  

X دعم نظم اجلزاءات
)أ(

   X
)أ(

   
 

   كديف جديد. مهمة صدر هبا )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

  
بعثررررة األمررررم املتحرررردة املتكاملررررة املتعررررددة األبعرررراد  

 مجهورية أفريقيا الوسطىلتحقيق االستقرار يف 
املتتتتتتتتتتتؤر   (2014) 2149أنرتتتتتتتتتتا جمدتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتت ،  عتتتتتتتتتتتةاره  

يفمتصةفا مبوجتب الفصتل الستا ع مت  امليثتاق،  2014نيسال/أ ةيل  10
  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة األ  تتتتاا لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف 

 نيستتتتتتتتال/ 30مجهوريتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا الوستتتتتتتت ى، لفتتتتتتتترتة أيفليتتتتتتتتة  تتتتتتتتتد حتتتتتتتتز 
. يفقدتتتب اجملدتتتس مىل األمتتتني ال تتتام أل يُتتتدمِّ  يفجتتتوا (110)2015 أ ةيتتتل

مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل لتتتدمم  وتتتاء الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا 
 .(111)2014نيسال/أ ةيل  10الوس ى يف ال  ثة املتكامدة امت ارا م  

يفنتتتتتةر اجملدتتتتتس أل  عتتتتتم ال  ثتتتتتة يف ال دايتتتتتة نوامتتتتتا  يصتتتتتل مىل  
مةان تتتتتتا  240فتتتتتتةا متتتتتت  األفتتتتتتةاا ال ستتتتتتكةيني، متتتتتت   يتتتتتتوهم  10 000

فتةا مت  أفتةاا  1 800ضا ط م  ض اط األركال يف  200مسكةاي يف 
فتتةا متت  أفتتةاا يفحتتدات الرتتةقة املرتتك دة  1 400الرتتةقة، متت   يتتوهم 

متتتتت  متتتتتوظفي موظفتتتتتا  20ضتتتتتا ط متتتتت  ضتتتتت اط الرتتتتتةقة، يف  400 يف
 آذار/ 26املتتتتتتتتتتتتؤر   (2015) 2212. يفيف العتتتتتتتتتتتتةار (112)الستتتتتتتتتتتتجول

فتتتتتةاا متتتتت  األفتتتتتةاا  750، أذل اجملدتتتتتس  تتتتتلاياة نتتتتتدرذا 2015 متتتتتارس
__________ 

 .18، الفعةة (2014) 2149العةار  (110)
 .19املةجع نفست، الفعةة  (111)
 .20املةجع نفست، الفعةة  (112)

موظفتتتتتا متتتتت   20 فتتتتتةاا متتتتت  أفتتتتتةاا الرتتتتتةقة، يف 280 ال ستتتتتكةيني، يف
 .(113)موظفي السجول يف نوام ال  ثة

، نتتتتتةر اجملدتتتتتس أل  ةكتتتتتل يف يتتتتتة (2014) 2149يفيف العتتتتةار  
ال  ثة يف ال داية مدتى املهتام التاليتة ذات األيفلويتة: )أ( محايتة املتدنينيو 
)ب( امتتتتم  وفيتتتت  ال مديتتتتة ا نتعاليتتتتةو )أ(  يستتتت  ميصتتتتال املستتتتامدة 

يتتتتتة متتتتتوظفي األمتتتتتتم املتحتتتتتدة يفمورتتتتتمهتا يفم تتتتتتداهتا اإلنستتتتتانيةو )ا( محا
يفستتتتد هاو )ه(   ليتتتتتل حعتتتتتوق اإلنستتتتال يفمحايتهتتتتتاو )يف( امتتتتتم ال دالتتتتتة 
الوقويتتتتة يفالديفليتتتتتة يفستتتتتيااة العتتتتتانولو )ز( امتتتتم نتتتتتلع ستتتتتالح املعتتتتتا دني 
السا عني يفال واصة املسدحة يف ستةاهم يفممتااة مامتاجهم يفممتااهتم مىل 

عا  تعدمي الدمم إلصالح ن اع . يفكدف اجملدس ال  ثة أي(114)أيفقاهنم
األم ، يف وسيق املسامدة الديفلية، يف عدمي املسامدة مىل الدجوتة املورتاة 

 . (115)يففةيق اخلرباء (2013) 2127ممال ابلعةار 
نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل  28املتتتتتتتتتتتؤر   (2015) 2217يفيف العتتتتتتتتتتتةار  
 نيسال/ 30، مدا اجملدس يف ية ال  ثة لفرتة سوة يفاحدة، حز 2015
يفمتتتدل اجملدتتتس يف يتتتة ال  ثتتتة أبل قدتتتب مليهتتتا، يف . (116)2016أ ةيتتتل 

يف عتتتدمي املستتتامدة هلتتتا، مجدتتتة أمتتتور،  دتتتورة ال مديتتتة ا نتدا يتتتة يف وستتتيعها 
يفالعيتتام  كتتل متتا يدتتلم متت  أممتتال حتعتت ية إلجتتةاء ا نتدتتاابت الةائستتية 

، 2015يفالترةي ية، اليت كال م  املعةر أل جتةى حبدول آب/أغست س 
__________ 

 . 1، الفعةة (2015) 2212العةار  (113)
 .)ز(-)أ( 30، الفعةة (2014) 2149العةار  (114)
 .)أ( يف )ب( يف )أ( 31الفعةة املةجع نفست،  (115)
 .22، الفعةة (2015) 2217العةار  (116)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2212%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2212%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
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. يفمتتتتاليفة مدتتتتى (117)فعتتتتال متتتت   وظتتتتيم يفمجتتتتةاء ا ستتتتتفتاء الدستتتتتوري
ستتد ات ذلتتك، نتتةر اجملدتتس أل  ستتامد ال  ثتتة الستتد ات ا نتعاليتتة يفال

املوتد ة  حعا يف منراء احملكمة اجلوائية اخلاصة، يفأل  عتدم املستامدة 
التعوية مىل ستد ات مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى يف  تي نتدراهتا، مت  أجتل 

. يفقدتتب اجملدتتس أيعتتا مىل ال  ثتتة أل  تتتدمم (118) يستت  ممتتل احملكمتتة
ا  وفيتتتتت  ا ستتتتترتا يجية املوعحتتتتتة إلمتتتتتااة مامتتتتتاأ املعتتتتتا دني الستتتتتا عني مبتتتتت

يتماشتتتى متتتع مصتتتالح الع تتتاع األمتتتي ككتتتل، يفممتتتااة جتميتتتع املعتتتا دني 
. (119)يفميوائهم يففعا   فاق  ةازافيل يفابلت ايفل مع السد ات ا نتعالية

يفقُدتب مىل ال  ثتة أيعتا أل  عتوم، حستب ا نتعتاء،  تتدم  األستدحة 
يفالتت خائة املوليفمتتة متت  املعتتا دني مبتتا يتفتتق متتع جهتتوا ال  ثتتة الةاميتتة مىل 

__________ 

 ‘.  6’)ب(  يف‘ 5’)ب(  32املةجع نفست، الفعةة  (117)
 ‘. 2’يف ‘ 1’)ز(  32املةجع نفست، الفعةة  (118)
 ‘. 4’يف  ‘2’)ح(  32املةجع نفست، الفعةة  (119)

مصتتتاارة يفمجتتتع األستتتدحة يفاألمتتتتدة ذات الصتتتدة التتتيت يرتتتكل  وريتتتدذا 
 1 ي ها أيف نعدها انتهاكا  لتدا   اجللاءات املفةيفضة مبوجتب الفعتةة  أيف

. يفمضتتافة مىل ذلتتك، قدتتب اجملدتتس (120)(2015) 2196متت  العتتةار 
لتتدمم مىل ستتد ات مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى لوضتتع مىل ال  ثتتة  عتتدمي ا

استترتا يجية ممدوكتتة يفقويتتا لدتصتتدي لرتت كات استتتغالل املتتوارا ال  ي يتتة 
يفا جتتتار هبتتا مدتتى فتتو غتت  مرتتةيفع، هبتتدف  ستتط ستتد ة الديفلتتة مدتتى 

 . (121)مجيع أراضيها يفمواراذا
متةٌت متتام لو يتتة ال  ثتة موتت  منرتتائها،  12يفيتةا يف اجلتتديفل  

ىل الفعتتتةات املتصتتتدة ابلتغيتتت ات املدخدتتتة مدتتتى مبتتتا يف ذلتتتك مشتتتارات م
الو يتتتتتتتة، التتتتتتتواراة يف العتتتتتتتةارات التتتتتتتيت اختتتتتتتت ذا اجملدتتتتتتتس ختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة 

 ا ست ةات. نيد
__________ 

 .‘4’)ح(  32املةجع نفست، الفعةة  (120)
 .)أ( 33املةجع نفست، الفعةة  (121)

 
  12اجلديفل 

 املهام فئة حسب، للوالية عام عرض الوسطى: أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 العةار 
 )الفعةة( 2015-2014اخُت  خالل الفرتة  

الفئتتتتتة يفاملهمتتتتتتة الصتتتتتتاار هبتتتتتتا 
 (2014) 2149  كديف

S/PRST/

2014/8 
2173 

(2014) 
S/PRST/

2014/25 
S/PRST/

2014/28 
2212 

(2015) 2217 (2015) 
S/PRST/

2015/12 
2228 

(2015) 
S/PRST/

2015/17 
X      )أ(29 ةاإلذن ابستخدام القو            

    )أ(
 -التنسيق املدين 
 العسكري

، )أ(‘3’)أ(30
      )أ()أ(30 يف

 )ب()أ( 32
   

التجريررررررررد مررررررررن السررررررررالح 
 وإدارة األسلحة

الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة  )أ()ز( 30
الثانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

  )ب(مرةة

X
X )أ(

، )ب(‘8’)ب(  32  )أ(
 ‘ 2’)ح( 32 يف
 )ب(‘4’يف 

X
 )أ(

  
 ‘1’)ب(30 املساعدة االنتخابية

    )أ(‘ 5’يف
X

 )أ(
 

  ‘5’)ب( 32
    )ب(‘6’ يف

حقررررروق اإلنسرررررانة واملررررررأة 
والسرررررررررررررررررررالم واألمرررررررررررررررررررنة 
 واألطفال والنزاع املسلح

، )أ(‘2’)أ(30
 ‘ 4’)ب(30 يف
  30 يف ،)أ(‘5’يف

 )يف( 30 يف ،)أ()ه(
30 يف ،)أ(‘3’ يف‘ 2’
 ،)أ(34 يف ،)أ()ز( 
)أ(39 ، يف)أ(35 يف

      

، )ب(‘5’)ب(  32
 )ب(‘4( ’)ه 32 يف

   
)أ()أ( 30 الدعم اإلنساين

    )ب()أ( 32      

https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2212%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2212%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
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 العةار 
 )الفعةة( 2015-2014اخُت  خالل الفرتة  

الفئتتتتتة يفاملهمتتتتتتة الصتتتتتتاار هبتتتتتتا 
 (2014) 2149  كديف

S/PRST/

2014/8 
2173 

(2014) 
S/PRST/

2014/25 
S/PRST/

2014/28 
2212 

(2015) 2217 (2015) 
S/PRST/

2015/12 
2228 

(2015) 
S/PRST/

2015/17 
 التعاون والتنسيق الدوليان           

)أ(‘4’يف ‘3’)أ(  30
، )أ(‘1’ )ب( 30 يف
 30 يف )أ()أ( 30 يف
 30 يف ،)أ(‘3( ’)ه
، )أ(‘3’يف‘ 1’ )يف(
، )أ()ب( 31 يف
)أ(36 ، يف)أ( 32 يف

 

الفعتتتتتتتتتةات 
السااستتتتتة 

، )ب(
يفال اشتتتتتتتتةة 

، )ب(
يفالثانيتتتتتتتتتتتتتتتة 
مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة 

)ب(
 

X
)أ(

 X
)أ(

  

 

، )ب( )أ( 32
، )أ(‘1’ )ز( 32 يف
، )ب(‘3’)أ(  33 يف
)ب()ب( 33 يف

 

X
)أ(

 X
 )أ(

 

           اجلي  والشرطة

محايتتتتتة املتتتتتدنيني، مبتتتتت  فتتتتتيهم 
 الالجئول يفاملرةايفل ااخديا

)أ()أ( 30
    X

)أ(
  X

)أ(
   X

 )أ(

محايتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتامدني يف جمتتتتتتتتتال 
 عتتتتتدمي املستتتتتامدة اإلنستتتتتتانية 
يفمتتتتتتتتتوظفي األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة 
يفمةافعها/حةيتتة حةكتتة األفتتةاا 

 يفامل دات

)أ()ا( 30
      X

)أ(
    

يف سي   رصد احلالة األمويةو
 الديفرايتو يفالةاع

، )أ(‘1’ )أ( 30
،)أ(‘3’ )ب( 30 يف
، )أ(‘3’ )يف( 30 يف 
)أ()ز( 30 يف

 

   X
)أ(

)أ(‘2’)ز(  32  
    

)أ(‘3’ يف ‘1’ )يف( 30 امم الرةقة
)أ(40يف 

 
، )ب(‘1’)يف(  32     

)ب(‘3’)أ(  33 يف
 

   

، )أ(‘5’-‘1’ )ب( 30 السياسيةالعملية 
، )أ(‘2’)يف( 30 يف
)أ(36 يف

 

   X
)أ(

)ب(‘7’-‘5’ )ب( 32  
   X

)أ(
 

سيادة القانون/الشؤون 
 القضائية

 ،)أ(‘4’)ب(  30
 ،)أ(‘3’)ه(  30 يف
‘2’ يف ‘1’ )يف(30 يف
)أ(40 يف ،)أ(‘3’يف 

 

، )ب(‘1’)يف(  32     
 ،)أ()ز( 32 يف
)ب(‘3’)أ(  33 يف

 

  X
)أ(

 

)أ()أ( 31 األمنإصالح قطاع 
    X

)أ(
، )ب(‘2’)ح(  32  

)ب()ب( 33يف 
 

   

)أ(، يف)ا(،  31 دعم نظم اجلزاءات
)أ((يف )ه

 
 32، يف )ب(29     

)ب(‘4’)ح( 
 

   

، ‘1’)ب(  30 دعم مؤسسات الدولة
، ‘3’، يف‘2’يف
)أ(‘6’، يف‘5’يف

 

، )ب(‘8’-‘5’)ب(32     
، )أ(‘2’)ز(  32 يف
 ،)أ()أ( 33 يف
)ب()ه( 34 يف

 

  X
)أ(

 

 
  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2212%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2212%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/17
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 األمريكتان
 االستقرار يف هاييتبعثة األمم املتحدة لتحقيق  
، أنرا جمدس األم    ثتَة األمتم 2004نيسال/أ ةيل  30يف  

  .(2004) 1542املتحدة لتحعيق ا ستعةار يف ذاييت  عةاره 
يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، متتتتد ا اجملدتتتتس يف يتتتتة ال  ثتتتتة  

 رتتتةي   15متتتة ني ملتتتدة ستتتوة يف كتتتل متتتةة، يفامتتتتدت آختتتة يف يتتتة حتتتز 
املتتتتتتتتتؤر   (2014) 2180. يفيف العتتتتتتتتتةار (122)2016األيفل/أكتتتتتتتتتتو ة 

خفتتتض اجملدتتتس ال وصتتتة ال ستتتكةي ، 2014 رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة  14
 لد  ثتتتتة، مذ نتتتتةر أل يتتتتتالف املستتتتتوى ال تتتتام لعتتتتوة ال  ثتتتتة متتتت  متتتتدا أنصتتتتاه 

، ملمتتتتتت (2015) 2243. يفأكتتتتتد اجملدتتتتتس، يف نتتتتتةاره (123)فتتتتتةاا   2 370
مدتتتتتى أل يوظتتتتتة يف ممكانيتتتتتة ستتتتتحب ال  ثتتتتتة يفا نتعتتتتتال مىل يفجتتتتتوا لامتتتتتم 

. (124)2016 رتةي  األيفل/أكتتو ة  15املتحدة يف املستع ل   ي تدأ ن تل 
يفأشتتتتار اجملدتتتتس مىل أنتتتتت سيستتتتتود يف نتتتتةاره مىل استتتتت ةات نتتتتدرة ذتتتتاييت 

__________ 

الفعتتتةة  ،(2015) 2243، يفالعتتةار 1، الفعتتةة (2014) 2180العتتةار  (122)
1. 

 . 2، الفعةة (2014) 2180العةار  (123)
 . 3، الفعةة (2015) 2243العةار  (124)

ألم  يفا ستتعةار يفمدتى أستاس األيفضتاع األمويتة يف ال امة مدى كفالة ا
 . (125)امليدال

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، ظدتتت يف يتتة ال  ثتتة مىل حتتد   
، شتتجع اجملدتتس (2014) 2180، يف العتتةار ك تت  ايفل  غيتت . لكتت 

ال  ثتتتتتة مدتتتتتى أل  عتتتتتوم، ابإلضتتتتتافة مىل الو يتتتتتة املستتتتتودة مليهتتتتتا آنتتتتت اك، 
مبستتتتامدة احلكومتتتتة يف التصتتتتدي  ف اليتتتتة ل وتتتتف ال صتتتتاابت، يفاجلةميتتتتة 

 جتتتتتتار ابملدتتتتتدرات، املوظمتتتتتة، يفا جتتتتتتار غتتتتت  املرتتتتتةيفع ابألستتتتتدحة، يفا
يفا جتار ابل رة، يفخباصة األقفال، يفك لك كفالة ماارة احلديفا  ركل 

 .(126)سديم
متةٌت متتام لو يتتة ال  ثتة موتت  منرتتائها،  13يفيتةا يف اجلتتديفل  

مبتتتا يف ذلتتتك مشتتتارات مىل الفعتتتةات املتصتتتدة ابلتغيتتت ات املدخدتتتة مدتتتى 
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد الو يتتتتة، التتتتواراة يف العتتتتةارات التتتتيت اختتتتت ذا اجملدتتتتس 

 ا ست ةات.
__________ 

 املةجع نفست.  (125)
 .15، الفعةة (2014) 2180العةار  (126)

https://undocs.org/ar/S/RES/1542%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2243%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2243%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2243%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2180%20(2014)


 

 

اجلزء العاشر 
- 

س األمن الفرعية: 
أجهزة جمل

 
عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم
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  13اجلديفل 
 بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 يفاملهمة الصاار هبا  كديفالفئة 

 العةار
اخُتتتتتتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتتتتتتترتة  

 )الفعةة( 2014-2015
1542 

(2004) 
1608 

(2005) 
1702 

(2006) 
1743 

(2007) 
1780 

(2007) 
1840 

(2008) 
1892 

(2009) 
1927 

(2010) 
1944 

(2010) 
2012 

(2011) 
2070 

(2012) 
2119 

(2013) 
2180 

(2014) 
2243 

(2015) 
X التجريد من السالح وإدارة األسلحة               

X )أ(
X )ب(

X )ب(
X )ب(

X )ب(
X )أ(

X  )أ(
X )أ(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X )أ(

 )أ(
X املساعدة االنتخابية

X  )أ(
X  )ب(

X )ب(
X )أ(

X )أ(
X )أ(

X )ب(
X )أ(

X )أ(
X )ب(

X )أ(
 )أ(

حقرروق اإلنسررانة واملرررأة والسررالم واألمررنة 
 واألطفال والنزاع املسلح

X
X )أ(

X )ب(
X )أ(

X )ب(
X )ب(

X )أ(
X )أ(

X )ب(
X )أ(

X )ب(
X )ب(

X )أ(
X )أ(

 )أ(

X الدعم اإلنساين
X       )أ(

X  )ب(
X )أ(

    )أ(
X التعاون والتنسيق الدوليان

X  )أ(
X )ب(

X )ب(
X )أ(

X )أ(
X )أ(

X )ب(
X )أ(

X )أ(
X )ب(

X )أ(
X )أ(

 )أ(
               اجلي  والشرطة

X محاية املدنيني، مب  فيهم الالجئول يفاملرةايفل ااخديا
)أ(

       X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
X )أ(

)أ(
 

محايتتتتتتتة ال تتتتتتتامدني يف جمتتتتتتتال  عتتتتتتتدمي املستتتتتتتامدة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة اإلنستتتتتتتتتتتتتتتانية يفمتتتتتتتتتتتتتتتوظفي األمتتتتتتتتتتتتتتتم 

 يفمةافعها/حةية حةكة األفةاا يفامل دات

X
)أ(

              

X رصد احلالة األمويةو يف سي  الديفرايتو يفالةاع
)أ(

 X
)ب(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

  X
)ب(

 X
)أ(

     
X امم اجلي 

)أ(
  X

)أ(
 X

)ب(
           

X امم الرةقة
)أ(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 

X العملية السياسية
)أ(

  X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 

X  اإلعالم
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

        

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

)ب(15 
 X

)أ(
 

X األمنإصالح قطاع 
)أ(

   X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

    
X دعم مؤسسات الدولة

)أ(
  X

)ب(
 X

)ب(
 X

)ب(
 X

)أ(
 X

)أ(
 X

)ب(
 X

)ب(
 X

)ب(
 X

)أ(
 X

)ب(
 X

)أ(
 X

)أ(
 

  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1542%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1542%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1608%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1608%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1702%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1702%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1743%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1743%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1780%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1780%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1840%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1840%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1892%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1892%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1927%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1927%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1944%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1944%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2012%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2012%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2070%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2070%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119%20(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2180+%282014%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2180+%282014%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2243+%282015%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2243+%282015%29&Submit=Search&Lang=E
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 آسيا
فريرررق مرررراقيب األمرررم املتحررردة العسررركريني يف اهلنرررد  

 وابكستان
، أنرتتتتتتا جمدتتتتتتس األمتتتتتت  فةيتتتتتتق 1948نيستتتتتتال/أ ةيل  21يف  

متتتتتتتتةان  األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة ال ستتتتتتتتكةيني يف اهلوتتتتتتتتد يفابكستتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتةار 
، ُنرتتتتتتتةت اجملمومتتتتتتتة 1949. يفيف كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية (1948) 47

آختتتة امل تتتاف نتتتواة  األيفىل متتت  املتتتةان ني ال ستتتكةيني، التتتيت شتتتكدت يف
الفةيق، يف جلوة األمم املتحدة لدهوتد يفابكستتال التيت أنرتئت يف يفنتت 

املتتتتتتتؤر   (1948) 39ستتتتتتتا ق متتتتتتت  الستتتتتتتوة نفستتتتتتتها مبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةار 
. يف  تتتتتتد مهنتتتتتتاء ممتتتتتتل الدجوتتتتتتة، نتتتتتتةر 1948كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية  20

، أل يواصتتتتتل الفةيتتتتق اإلشتتتتةاف مدتتتتتى (1951) 91اجملدتتتتس، ابلعتتتتةار 
يفنتتف مقتتالق الوتتار يف يف يتتة جتتامو يفكرتتم ، يفظتتل الفةيتتق نائمتتا موتت  

، ظتل الفةيتق يعتت دع 1971ذلتك احلتني. يف  تد جتتدا العتتتال يف متام 
ابلتعيتد الصتارم  ونتف مقتالق الوتار مبهمة رصد الت ورات فيما يتصتل 

 . 1971كانول األيفل/ايسمرب  17املربم يف 
ل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، مل يوتتتتتان  اجملدتتتتتس رمسيتتتتتا يفختتتتتال 

موضتتتوع فةيتتتق املتتتةان ني ال ستتتكةيني، يفمل   تتتةأ أي  غيتتت ات مدتتتى يف يتتتة 
 مةت مام لو ية الفةيق مو  منرائت. 14الفةيق. يفيةا يف اجلديفل 

 
  14اجلديفل 

 اهلند وابكستان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهامفريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف 
 العةار 

 (1951) 91 (1948) 47 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
   اجلي  والشرطة   

X رصد يفنف مقالق الوار
)أ(

 X
)ب(

 
  

  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 

  
 أورواب

 قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  
 186، أنرا جمدُس األمت ،  عتةاره 1964آذار/مارس  4يف  

موتتع  ، نتوة األمتم املتحتتدة حلفتظ الستالم يف نتتربص مت  أجتل (1964)
يفنتتتتوع مليتتتتد متتتت  العتتتتتال  تتتتني قتتتتائفيت الع ارصتتتتة اليتتتتو نيني يفالع ارصتتتتة 

 (1974) 355يف  (1964) 186األ تتتتتتتتتتتتةاك. يفممتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةارات 
، ُكدفتتتتتت العتتتتتوة ابإلشتتتتتتةاف مدتتتتتى خ تتتتتوط يفنتتتتتتف (1974) 359 يف

مقتتتالق الوتتتار، يفاحلفتتتا  مدتتتى مو عتتتة مازلتتتة، يفا ضتتت الع ابألنرتتت ة 
، يفامتتم   ثتتة املستتامي احلميتتدة لامتتني ال تتام. يفختتالل الفتترتة اإلنستتانية

نيد ا ست ةات، مدا اجملدس يف ية العوة أر ع مةات، لفرتة مدهتا ستتة 

 كتتتتتانول الثتتتتتام/  31أشتتتتتهة يف كتتتتتل موهتتتتتا، يفكتتتتتال آختتتتتة  ديتتتتتد حتتتتتز 
 . (127)2016 يواية

يفمل يتتتدخل اجملدتتتس أي  غيتتت ات مدتتتى يف يتتتة أيف  كتتتوي  العتتتوة  
متةت متام لو يتة  15خالل الفرتة نيد ا ستت ةات. يفيتةا يف اجلتديفل 

 العوة مو  منرائها.
__________ 

 ،7 ، الفعتتتتةة(2014) 2168 ، يف7، الفعتتتتةة (2014) 2135العتتتةارات  (127)
 . 7، الفعةة (2015) 2234 ، يف7، الفعةة (2015) 2197يف 

 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/47%20(1948)
https://undocs.org/ar/S/RES/39%20(1948)
https://undocs.org/ar/S/RES/91%20(1951)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/47%20(1948)&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/91%20(1951)
https://undocs.org/ar/S/RES/186%20(1964)
https://undocs.org/ar/S/RES/186%20(1964)
https://undocs.org/ar/S/RES/186%20(1964)
https://undocs.org/ar/S/RES/355%20(1974)
https://undocs.org/ar/S/RES/359%20(1974)
https://undocs.org/ar/S/RES/2135%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2168%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2197%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2015)
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 15 جلديفل
 قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 العةار 
 )الفعةة( 2015-2014اخُت  خالل الفرتة   

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
186 

(1964) 
355 

(1974) 
359 

(1974) 
2135 

(2014) 
2168 

(2014) 
2197 

(2015) 
2234 

(2015) 
X   الدعم اإلنساين        

     )أ(
        اجلي  والشرطة

X رصد يفنف مقالق الوار
X )أ(

      )ب(
X امم الرةقة

       )أ(
X العملية السياسية

)أ(
       

 
 ، انظة املالحق السا عة. 2014لالقالع مدى م دومات  رال ممديات  ديد يف ية العوة ن ل مام  مالحظة: 

   مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 

  
 بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 
أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتت    ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتتتتإلاارة املؤنتتتتتة يف   

. (1999) 1244 عتتتتتتتتةاره  1999حليةال/يونيتتتتتتتت  10كوستتتتتتتوفو يف 
يفُكدفتتتت ال  ثتتتة اب ضتتت الع مبجمومتتتة متتت  املهتتتام، مبتتتا يف ذلتتتك   ليتتتل 

در يفحكتم ذاي يف كوستوفو، يفأااء منامة امائم استعالل ذاي ك   العت
يف وظتتتتيم املؤسستتتتات ا نتعاليتتتتة  الوظتتتتائف اإلااريتتتتة املدنيتتتتة األساستتتتية،

لدحكتتتم التتت اي التتتدميعةاقي يفا ستتتتعاليل يفاإلشتتتةاف مدتتتى   تتتور  دتتتك 
 .(129)يفالو ية املسودة مىل ال  ثة يف ية مفتوحة .(128)املؤسسات
يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، مل يتدتتتت  اجملدتتتتس أي نتتتتةار  

يت دتتق ابل  ثتتتة. يفمل   تتتةأ أي  غيتتت ات مدتتتى يف يتتتة ال  ثتتتة أيف  رتتتكيدها. 
 مام لو ية ال  ثة مو  منرائها.مةت  16يفيةا يف اجلديفل 

__________ 

 .11الفعةة ، (1999) 1244العةار  (128)
 .19، الفعةة (1999) 1244العةار  (129)

  
  16اجلديفل 

 بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 
 (1999) 1244العةار  الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

X العسكري -التنسيق املدين   
 أ()

X حقوق اإلنسانة واملرأة والسالم واألمنة واألطفال والنزاع املسلح
أ()

 

X الدعم اإلنساين
أ()

 

X التعاون والتنسيق الدوليان
أ()

 

  اجلي  والشرطة

X امم الرةقة
أ()

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/186%20(1964)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/186%20(1964)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359%20(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359%20(1974)
https://undocs.org/ar/S/RES/2135%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2135%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2168%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2168%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2197%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2197%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2234%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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 (1999) 1244العةار  الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
X العملية السياسية  

أ()
 

X دعم مؤسسات الدولة
أ()

 
 

  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 

 الشرق األوسط
 هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة 
أنرتتتتتا جمدتتتتتس األمتتتتت  ذيئتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة ملةان تتتتتة اهلدنتتتتتة يف  

، ملستتامدة يفستتيط األمتتم (1948) 50 عتتةاره  1948أاير/متتايو  29
املتحتتتدة يفجلوتتتة اهلدنتتتتة يف اإلشتتتةاف مدتتتى التعيتتتتد ابهلدنتتتة يف فدستتتت ني 

يفكانتتت اهليئتتة  .1948اإلستتةائيدي متتام  -معتتب هنايتتة الصتتةاع ال تتة  
احلني، ظل أيفل ممدية حفظ سالم أنراهتا األمم املتحدة. يفمو  ذلك 

مةان تتو اهليئتتة ال ستتكةيول يف الرتتةق األيفستتط يفيفاصتتدوا  عتتدمي املستتامدة 

مىل نوة األمم املتحدة ملةان ة فض ا شتت اك يفنتوة األمتم املتحتدة املؤنتتة 
يف ل وتتال يفالت تتتايفل متتع ال  ثتتتتني يف رصتتد حتتتا ت يفنتتف مقتتتالق الوتتتار 
 يفاإلشتتتتتتةاف مدتتتتتتى ا فانتتتتتتات اهلدنتتتتتتة يفاحليدولتتتتتتة ايفل  صتتتتتت يد احلتتتتتتواا 

 املتفةنة. يفيف ية اهليئة يف ية مفتوحة. 
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، مل يتدتت  اجملدتتس أي نتتةارات  

أ أي  غي ات مدى يف يتها أيف  ركيدها. يفيةا يف  ت دق ابهليئة. يفمل   ة 
 مةت مام لو ية اهليئة مو  منرائها. 17اجلديفل 

 
  17اجلديفل 

 هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 
 العةار 

 (1949) 73 (1948) 50 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
   اجلي  والشرطة   

X رصد يفنف مقالق الوار
)أ(

 X
)ب(

 
 

   مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 

  
 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك 
أنرتتا جمدتتس األمتت  نتتوَة األمتتم املتحتتدة ملةان تتة فتتض ا شتتت اك  

، يفذلتتك يف أمعتتاب (1974) 350 عتتةاره  1974أاير/متتايو  31يف 
ا  فتتتتاق مدتتتتى فتتتتض ا شتتتتت اك  تتتتني العتتتتوات اإلستتتتةائيدية يفالستتتتورية يف 
مة ف تتات اجلتتو ل. يفموتت  ذلتتك احلتتني، ظدتتت العتتوة موترتتةة يف املو عتتة 
لدحفتتتتا  مدتتتتى يفنتتتتف مقتتتتالق الوتتتتار  تتتتني مستتتتةائيل يفاجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة 

موتتاقق الستتورية، يفاإلشتتةاف مدتتى  وفيتت  ا فتتاق فتتض ا شتتت اك يفمدتتى 
 الفصل يفاحلد م  األسدحة.

الفرتة نيد ا ست ةات، متدا اجملدتس، يف سدستدة مت   يفخالل 
العتتةارات، يف يتتة العتتوة أر تتع متتةات لفتترتات متتدة كتتل موهتتا ستتتة أشتتهة، 

. يفمل   تتتتتتتةأ أي 2016حليةال/يونيتتتتتتتت  30يفكتتتتتتتال آختتتتتتتة  ديتتتتتتتد حتتتتتتتز 
 . (130) غي ات مدى يف ية العوة أيف  ركيدها

 مةت مام لو ية العوة مو  منرائها. 18يفيةا يف اجلديفل  
__________ 

 ،7، الفعتتتتةة (2014) 2192، يف 6، الفعتتتتةة (2014) 2163العتتتةارات  (130)
 . 8، الفعةة (2015) 2257، يف 7، الفعةة (2015) 2229يف 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/50%20(1948)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F50+%281948%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F73+%281949%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/350%20(1974)
https://undocs.org/ar/S/RES/2163%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2192%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2229%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2257%20(2015)
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  18اجلديفل 
 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

 العةار 
 )الفعةة( 2015-2014اخُت  خالل الفرتة   

 (2015) 2257 (2015) 2229 (2014) 2192 (2014) 2163 (1974) 350  كديفالفئة يفاملهمة الصاار هبا 
      والشرطةاجلي        

X رصد يفنف مقالق الوار
)أ(

     
 
 ، انظة املالحق السا عة. 2014لالقالع مدى م دومات  رال  ديد يف ية العوة ن ل مام  :مالحظة 

  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
  

 قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  
أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتت  نتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة املؤنتتتتتة يف ل وتتتتال يف  

. (1978) 426 يف (1978) 425 عةاريت  1978آذار/مارس  19
يفنتتتتتةر اجملدتتتتتس أل  عتتتتتوم العتتتتتوة  تتتتتت )أ( التاكتتتتتد متتتتت  انستتتتتحاب العتتتتتوات 

محتتتتالل الستتتتالم يفاألمتتتت  اإلستتتتةائيدية متتتت  جوتتتتوب ل وتتتتالو )ب( ممتتتتااة 
التتتتتديفلينيو )أ( مستتتتتامدة حكومتتتتتة ل وتتتتتال مدتتتتتى كفالتتتتتة ممتتتتتااة  ستتتتتط 

 سد تها الف دية يف املو عة.

نيد ا ست ةات، مد ا اجملدس يف ية العوة مة ني يفخالل الفرتة  
آب/أغستت س  31ملتتدة ستتوة يف كتتل متتةة، يفامتتتدت آختتة يف يتتة حتتز 

 . (131). يفمل   ةأ أي  غي ات مدى يف ية العوة أيف  ركيدها2016
متتةٌت متتام لو يتتة العتتوة موتت  منرتتائها،  19يفيتتةا يف اجلتتديفل  

ة ابلتغيتتتتتت ات مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك مشتتتتتتارات مىل نتتتتتتةارات اجملدتتتتتتس ذات الصتتتتتتد
 املدخدة مدى يف ية ال  ثة يفاملتد ة خالل الفرتة نيد ا ست ةات.

__________ 

 .1، الفعةة (2015) 2236، يف 1، الفعةة (2014) 2172ةارال الع (131)
  

  19اجلديفل 
 قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

 العةار 
اخُتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتتتتتتتتتترتة    

 )الفعةة( 2014-2015

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
425 

(1978) 
426 

(1978) 
1701 

(2006) 
1832 

(2008) 
1884 

(2009) 
1937 

(2010) 
2004 

(2011) 
2064 

(2012) 
2115 

(2013) 
2172 

(2014) 
2236 

(2015) 
X   اإلذن ابستخدام القوة            

         )أ(
X   التجريد من السالح وإدارة األسلحة

)أ(
         

X   الدعم اإلنساين
)أ(

         

X  التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

      X
)ب(

    

            اجلي  والشرطة

X رصد يفنف مقالق الوار
)أ(

 X
)ب(

 X
)ب(

         

محايتتتتتتتتتتتة املتتتتتتتتتتتدنيني، مبتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتيهم 
 الالجئول يفاملرةايفل ااخديا

  X
)أ(

         

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350%20(1974)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2163(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2192%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2229(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2257(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/426%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/426%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/426%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1832%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1832%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1884%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1884%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1937%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1937%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2004%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2004%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2115%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2115%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
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 العةار 
اخُتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتتتتتتتتتترتة    

 )الفعةة( 2014-2015

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
425 

(1978) 
426 

(1978) 
1701 

(2006) 
1832 

(2008) 
1884 

(2009) 
1937 

(2010) 
2004 

(2011) 
2064 

(2012) 
2115 

(2013) 
2172 

(2014) 
2236 

(2015) 
محايتتتتتة ال تتتتتامدني يف جمتتتتتال  عتتتتتدمي             

املستتتتتتتتامدة اإلنستتتتتتتتانية يفمتتتتتتتتتوظفي 
يفمةافعها/حةيتتتتتتتتة األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة 

 حةكة األفةاا يفامل دات

  X
)أ(

         

يف ستتتتتتتتي   رصتتتتتتتد احلالتتتتتتتة األمويتتتتتتتةو
 الديفرايتو يفالةاع

X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

    X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 

X   امم اجلي 
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 

X دعم مؤسسات الدولة
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

         
 
 ، انظة املالحق السا عة. 2014لالقالع مدى م دومات  رال ممديات  ديد يف ية العوة ن ل مام  :مالحظة 

   مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف.  )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

 
 البعثات السياسية وبعثات بناء السالم - اثنيا

 مالحظة 
العستتتم الثتتتام مدتتتى نتتتةارات جمدتتتس األمتتت  املت دعتتتة إبنرتتتاء يةكتتتل  

ال  ثتتتتات السياستتتتية يف  ثتتتتات  وتتتتاء الستتتتالم التتتتيت أذل هبتتتتا اجملدتتتتس، يف وفيتتتت  
يف يتهتا يف غي ذتتا يفمهنائهتتا ختتالل الفتترتة نيتد ا ستتت ةات. يفذتتو يعتتدم مةضتتا  
 ماما  لدو ية املاذيفل هبا لكل   ثة مت  ال  ثتات يف  دايتة الفترتة، يفالتغيت ات
ذات الصتتتتتتدة يف الو يتتتتتتة ختتتتتتالل الفتتتتتترتة. يفأذل اجملدتتتتتتس أيعتتتتتتا لدم تتتتتتاارات 
السياستتية األختتتةى لامتتتني ال تتام املت دعتتتة  صتتتول الستتالم يفاألمتتت  التتتديفليني 

 .(132)اليت ميك  أل  ُ ترب   ثات سياسيةو يفةةي  وايفهلا يف اجللء التاسع
عرض عام عرن البعثرات السياسرية وبعثرات بنراء السرالم  

  2015و  2014خالل عامي 
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، نتتام اجملدتتس ابإلشتتةاف مدتتى  

يفكانتت مثتام   ثتات موهتا  .(133)  ثة سياسية يف  ثتة ل وتاء الستالم 12
__________ 

لالقتالع مدتى م دومتات مت  م  تتوثي األمتني ال تام يفمسترتاريت يفممثديتت التت ي   (132)
ايت  تصتتتتتل مبستتتتتؤيفلية اجملدتتتتتس متتتتت  صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت  يعتتتتت د ول  تتتتتو 

التتتديفليني، متتتدا أيفلئتتتتك امل يوتتتني كةؤستتتاء ل  ثتتتتات حفتتتظ الستتتالم أيف ال  ثتتتتات 
 السياسية أيف   ثات  واء السالم، انظة اجللء التاسع، العسم السااس.

لالقالع مدى م دومات  رتال فتةااى ال  ثتات السياستية يفمكا تب  وتاء  (133)
  .لدراسات اخلاصة  كل  دد م  ال ددال يف اجللء األيفلالسالم، انظة ا

 (135)الرتتتتتةق األيفستتتتتطيفاثوتتتتتتال يف مو عتتتتتة  ،(134)موجتتتتتواة يف أفةيعيتتتتتا
. يف تتتتتةايفح حجتتتتتم  دتتتتتك ال  ثتتتتتات  تتتتتني ال  ثتتتتتات (136)يفاثوتتتتتتال يف آستتتتتيا

الصتتغ ة نستت يا، مثتتل مكتتتب األمتتم املتحتتدة اإلنديمتتي لوستتط أفةيعيتتا، 
يف  ثتتتتتات  عتتتتتدمي املستتتتتامدة األكتتتتترب حجمتتتتتا التتتتتيت مت نرتتتتتةذا يف  يئتتتتتات 

ىل شديدة الت عيد يفالتعدب، مثل   ثة األمم املتحدة لتعدمي املسامدة م
ال تتةاق، يف  ثتتتة األمتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي املستتامدة مىل أفغانستتتتال، يف  ثتتتة 

 األمم املتحدة لتعدمي املسامدة مىل الصومال.
، أامتت  اجملدتتس يفجتتوا مكتتتب 2014نيستتال/أ ةيل  10يفيف  

األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتتل ل وتتتتاء الستتتتالم يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى 
__________ 

مكتتتب األمتتم املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا، يف مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل  (134)
يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتامدة  ، يستتايف -ل وتتاء الستتالم يف غيويتتا 

مىل الصومال، يفمكتب األمم املتحدة املتكامتل ل وتاء الستالم يف مجهوريتة 
يف  ثتة  ،ةيعيا الوس ى، يف مكتب األمم املتحدة اإلنديمي لوسط أفةيعيتاأف

يفمكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة يف  وريفنتتتتدي،  ،األمتتتتم املتحتتتتدة لدتتتتدمم يف لي يتتتتا
 .يف  ثة األمم املتحدة ملةان ة ا نتداابت يف  وريفندي

مكتتتب موستتق األمتتم املتحتتدة اخلتتاص لرتتؤيفل ل وتتال يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة  (135)
 .املسامدة مىل ال ةاقلتعدمي 

مةكل األمتم املتحتدة اإلنديمتي لدد دوماستية الونائيتة ملو عتة آستيا الوست ى  (136)
 .يف  ثة األمم املتحدة لتعدمي املسامدة مىل أفغانستال

https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/426%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/426%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1832%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1832%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1884%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1884%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1937%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1937%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2004%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2004%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2115%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2115%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2172%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2236%20(2015)
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ضم  ممدية حلفظ السالم، ذي   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت داة 
كانول   31س ى. يفيف األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية أفةيعيا الو 

، أوتتتتتل مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف  وريفنتتتتتدي 2014األيفل/ايستتتتتمرب 
مىل  2015كتتانول الثام/يوتتاية   1يف يتتتت، يفنرتتة اجملدتتس يف الفتترتة متت  

  ثتتتتتتتتة األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة ملةان تتتتتتتتة  2015كتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتمرب   31
 ا نتداابت يف  وريفندي لةصد ال مدية ا نتدا ية.

 
 يف ايت ال  ثات السياسية يفمكا ب  واء السالم  
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفيف حتتني ظدتتت يف يتتتا مةكتتل  

 األمتتتم املتحتتتدة اإلنديمتتتي لدد دوماستتتية الونائيتتتة ملو عتتتة آستتتيا الوستتت ى
يفمكتتتتب موستتتتق األمتتتتم املتحتتتتدة اخلتتتتاص لرتتتتؤيفل ل وتتتتال مىل حتتتتد ك تتتت  

ال  ثتتتتتات السياستتتتتية  غيتتتتت ، يفستتتتتع اجملدتتتتتس ن تتتتتاق يف ايت مجيتتتتتع   تتتتتال
 يفمكا ب  واء السالم األخةى.

يفيفاصدت ال  ثات السياسية يفمكا ب  واء الستالم املستااة يف  
ثتتل يف صتتول الستتالم يفاألمتت  اجلهتتوا الةاميتتة مىل حتعيتتق اهلتتدف ال تتام املتم

الديفليني م  قةيق اإلن ار امل كتة يفالوستاقة يفالد دوماستية الونائيتة يفامتم 
ال مديتتتتات ا نتدا يتتتتة يف تتتت ل املستتتتامي احلميتتتتدة يفجهتتتتوا  وتتتتاء الستتتتالم. 
يفممومتتا، ظدتتت ممديتتاتن م عتتدة يفمت تتداة األ  تتاا هلتتا ذياكتتل يفيفظتتائف 

متتت  التتتو ايت يف  متوومتتتة، جتمتتتع  تتتني املهتتتام السياستتتية يفجممومتتتة أيفستتتع
 جما ت حعوق اإلنسال، يفمصالح ن اع األم ، يفسيااة العانول.

يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، مكستتتتت نتتتتةارات اجملدتتتتس  
املت دعتتة  تتو ايت ال  ثتتات  وومتتا يف  عيتتدا متلايتتدي  لدت تتايفل  تتني األمتتم 
املتحتتدة يفاجلهتتات الفامدتتة اإلنديميتتة. ف دتتى ستت يل املثتتال، ممتتال  عتتةار 

، يفاصتل مكتتب األمتم املتحتدة لغتةب أفةيعيتا  يست  ممتل مةكتل اجملدس
التوستتيق األنتتاليمي لدستتالمة ال حةيتتة يفاألمتت  ال حتتةي يف خدتتي  غيويتتا. 
يفماليفة مدى ذلك، يفاصل املكتب امم  تدا    وتاء العتدرات يف مقتار 
اجلمامتتة ا نتصتتااية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا. يفأجتتةى   ثتتات منتت ار م كتتة 

ية لديفل غةب أفةيعيا، يفندم الدمم الفي إلنراء مع اجلمامة ا نتصاا
شتت  ة لتيستت  الوستتاقة ات  تتة ملفوضتتتية اجلمامتتة، يفنتتدم التتدمم لرتتت كة 
الدجوة ا نتدا ية التا  ة لدجمامة. يفماليفة مدى ذلك، ممتل املكتتب 
 رتتتتكل يفثيتتتتق متتتتع ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي  رتتتتال مكافحتتتتة اإلرذتتتتاب يفموتتتتع 

ت الوقويتة. يفيفاصتل مكتتب الت ةف، فعال مت   وتاء نتدرات املؤسستا
األمتتم املتحتتدة اإلنديمتتي لوستتط أفةيعيتتا  عتتدمي التتدمم مىل املو عتتة ايفل 
اإلنديمية يف جمال الوستاقة،  ست ل موهتا املرتاركة يف استت ةات العتدرة 
املؤسستتتتتية لدجمامتتتتتة ا نتصتتتتتااية لتتتتتديفل يفستتتتتط أفةيعيتتتتتا مدتتتتتى العيتتتتتام 

 تتتايفل  تتتني ابلوستتتاقة. يفنتتتام املكتتتتب أيعتتتا  تتتديفر رئيستتتي يف  يستتت  الت
اجلمامتتتتة ا نتصتتتتااية يفالةا  تتتتة األفةيعيتتتتة ألموتتتتاء املظتتتتامل يفالوستتتتت اء يف 

 يفسط أفةيعيا.
يفابإلضتتتتتافة مىل ذلتتتتتك، أنامتتتتتت ال  ثتتتتتات السياستتتتتية اخلاصتتتتتة  

امل وية   ددال   يوها شةاكات مع جهات فامدة منديمية رئيسية ختالل 
املتحتدة الفرتة نيد ا ست ةات. ف دى س يل املثال، ممدت   ثتة األمتم 

لتعدمي املسامدة مىل الصومال  ركل يفثيق مع ا حتاا األفةيعي يفاهليئة 
احلكوميتتتتة الديفليتتتتة امل ويتتتتة ابلتوميتتتتة يفا حتتتتتاا األيفريف  متتتت  أجتتتتل امتتتتم 
ال مديتتتتتة السياستتتتتية يف وفيتتتتت  ميثتتتتتاق ا فتتتتتاق جديتتتتتد لدصتتتتتومال )امليثتتتتتاق 
اا الصتتومايل(. يف  ايفنتتت   ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتتدمم يف لي يتتا متتع ا حتتت

األفةيعتتي، يفا حتتتاا األيفريف ، يفجام تتة التتديفل ال ة يتتة، يففةيتتق ا  صتتال 
الديفيل امل ي  دي يا لترجيع التوصل مىل حل سياستي لازمتة يف لي يتا. 

 يستايف  -يفممل مكتب األمم املتحدة املتكامل ل واء الستالم يف غيويتا 
 رتتتكل يفثيتتتق متتتع اجلمامتتتة ا نتصتتتااية لتتتديفل غتتتةب أفةيعيتتتا، يفا حتتتتاا 

ألفةيعتتتتتتي، يفا حتتتتتتتاا األيفريف ، يفمجامتتتتتتة ال دتتتتتتدال الواقعتتتتتتة ابلرب غاليتتتتتتة، ا
يفاملوظمتتتتتتة الديفليتتتتتتة لدفةنكوفونيتتتتتتة مدتتتتتتى  رتتتتتتجيع أصتتتتتتحاب املصتتتتتتدحة 
الةئيستتتتيني مدتتتتى التتتتدخول يف حتتتتوار حلتتتتل التتتتتو ةات السياستتتتية، يفزاياة 

 ا ستعةار، يفاحلفا  مدى الوظام الدستوري. 
األكثتة شتيوما ذتي  يفيف مجيع ال  ثات، كانت املهتام املستودة 

 دك املت دعة ابل مديات السياسية يفالت ايفل يفالتوسيق الديفليني. يفكانت 
  ثتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة ملةان تتتتتتة ا نتدتتتتتتاابت يف  وريفنتتتتتتدي، ابلوظتتتتتتة مىل 
حمديفاية ن اق يف يتها )املسامدة ا نتدا ية(، ذي ال  ثة الوحيدة اليت 

يف  ثات  واء السالم  مل  رمل يف يتها  دك املهام. يفلد  ثات السياسية
يف أفةيعيتتتا ممومتتتا قائفتتتة متتت  التتتو ايت أيفستتتع ن انتتتا معارنتتتة  تتتو ايت 
ال  ثات املماثدة املوجواة يف املواقق األخةى. يفكال ذوتاك أيعتا   تاي  
منديمتتي يف ق ي تتة التتو ايت. ف دتتى ستت يل املثتتال، كانتتت ستت ع متت   تتني 

مكدفتتتتتتتة  مثتتتتتتتام   ثتتتتتتتات سياستتتتتتتية يف  ثتتتتتتتات ل وتتتتتتتاء الستتتتتتتالم يف أفةيعيتتتتتتتا
اب ض الع مبهام يف جمايل حعتوق اإلنستال يفامتم مؤسستات الديفلتة. 
يفمدتتى الوعتتيض متت  ذلتتك، مل  عتت دع ستتوى   ثتتتال يف آستتيا يفالرتتةق 

  ثتة سياستية يف  ثتة ل وتاء  12األيفسط هب ه املهام. يفم  أصتل جممتوع 
السالم، كال مةكل األمم املتحدة اإلنديمي لدد دوماسية الونائية ملو عة 

وستتت ى يفمكتتتتب موستتتق األمتتتم املتحتتتدة اخلتتتاص لرتتتؤيفل ل وتتتال آستتتيا ال
 21 يف 20ني الوحيتتتتتد ني املفتتتتتتوحيت املتتتتتدة. يفيتتتتتةا يف اجلتتتتتديفلني ال  ثتتتتتت

مةت مام لو ايت ال  ثات السياسية يف  ثات  واء السالم اليت كانت 
 نر ة خالل الفرتة نيد ا ست ةات.
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 20اجلديفل 
  احملددة املوكلة إىل البعثات السياسية وبعثات بناء السالم: أفريقياالوالايت 

 الو ية

مكتب األمتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
 لغةب أفةيعيا

مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة 
املتكامتتتتل ل وتتتتاء الستتتتالم 

ةيعيتتتتتتتتتتتتتتا يف مجهوريتتتتتتتتتتتتتتة أف
 الوس ى

مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل 
ل وتتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتتالم يف 

  يسايف -غيويا 

مكتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
اإلنديمتتتي لوستتتط 

 أفةيعيا

مكتتتب األمتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة يف 

  وريفندي

  ثتتة األمتتم املتحتتدة 
ملةان تتتتة ا نتدتتتتاابت 

 يف  وريفندي

  ثتتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتدة لدتتتدمم 

 يف لي يا

  ثتتة األمتتم املتحتتتدة 
املستتتتتتتتتامدة لتعتتتتتتتتتدمي 

 مىل الصومال
 X X       الفصل السا ع         

التجةيتتتتتتتتتد متتتتتتتتت  الستتتتتتتتتالح يفماارة 
 األسدحة

 X X X   X X 

 X X X X X X X X املسامدة ا نتدا ية

حعتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتالو يفاملتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتالم 
 يفاألم و يفاألقفال يفالولاع املسدح

X X X X X  X X 

  X X   X  X الدمم اإلنسام

 X X X X X  X X يفالتوسيق الديفليالالت ايفل 

 X  X X X  X X اجلي  يفالرةقة

 X X X X X  X X ال مدية السياسية

        X اإلمالم

 X X X  X  X X سيااة العانول/الرؤيفل الععائية

 X X X  X  X X مصالح ن اع األم 

 X X    X X  امم نظم اجللاءات

 X X X X X  X X امم مؤسسات الديفلة
 

 21اجلديفل 
 الوالايت احملددة املوكلة إىل البعثات السياسية وبعثات بناء السالم: آسيا والشرق األوسط

 الو ية
  ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي 

 املسامدة مىل أفغانستال
مةكتتل األمتتم املتحتتدة اإلنديمتتي لدد دوماستتية 

 الونائية ملو عة آسيا الوس ى
  ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي 

 املسامدة مىل ال ةاق
مكتب موسق األمم املتحدة 

 اخلاص لرؤيفل ل وال
    X ال سكةي -التوسيق املدم      

  X  X التجةيد م  السالح يفماارة األسدحة

  X  X املسامدة ا نتدا ية

حعتتتتوق اإلنستتتتالو يفاملتتتتةأة يفالستتتتالم يفاألمتتتتت و 
 يفاألقفال يفالولاع املسدح

X  X  

  X  X الدمم اإلنسام

 X X X X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال

  X  X اجلي  يفالرةقة

 X X X X السياسيةال مدية 

  X   اإلمالم

  X  X سيااة العانول/الرؤيفل الععائية
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 الو ية
  ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي 

 املسامدة مىل أفغانستال
مةكتتل األمتتم املتحتتدة اإلنديمتتي لدد دوماستتية 

 الونائية ملو عة آسيا الوس ى
  ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي 

 املسامدة مىل ال ةاق
مكتب موسق األمم املتحدة 

 اخلاص لرؤيفل ل وال
    X مصالح ن اع األم      

  X  X امم نظم اجللاءات

  X  X امم مؤسسات الديفلة
  

 أفريقيا
 مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا 
ختالل   تاال أنر  مكتب األمتم املتحتدة لغتةب أفةيعيتا مت   

 ني األمني  2001 رةي  الثام/نوفمرب  29يف  26رسالتني مؤرختني 
. يفيف يفنتتت  حتتق، نتتام اجملدتتس، متت  (137)ال تتام يفرئيستتة جمدتتس األمتت 

كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   23يف  19ختتتتتالل   تتتتتاال رستتتتتالتني متتتتتؤرختني 
 ني األمني ال ام يفرئتيس جمدتس األمت ،  تمديتد يف يتة املكتتب  2013

 .(138)2016كانول األيفل/ايسمرب   31ووات، حز لفرتة ثال  س
يف  يتال رائستي يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، كتةر اجملدتس،  
 2097، قد تتتتت التتتتوارا يف العتتتتةار (139)2014آذار/متتتتارس  26متتتتؤر  

__________ 

(137) S/2001/1128 يفS/2001/1129 . 
(138) S/2013/753 يفS/2013/759 . 
(139) S/PRST/2014/6 .الفعةة التاس ة ، 

أبل يتيح املكتب مساميت احلميدة اممتا  حلكومتة ست اليول  (2013)
يفموستتق األمتتم املتحتتدة املعتتيم اجلديتتد، حستتب ا نتعتتاء. يفيف ال يتتانني 

 حليتةال/ 11يف  2014كانول األيفل/ايستمرب   10يني املؤرخني الةائس
، امتتا اجملدتتس مكتتتب األمتتم املتحتتدة يف أفةيعيتتا الوستت ى 2015يونيتتت 

مىل مواصدة الت ايفل مع مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا، مت  أجتل 
مواصدة امم ايفل مو عة حوت حبت ة  رتاا، حستب ا نتعتاء،  غيتة 

 . (140)وكو حةام مدى السالم يفاألم التصدي ألثة هتديد مجامة  
أا ه متتةٌت متتام لو يتتة مكتتتب األمتتم  22يفيتتةا يف اجلتتديفل  

املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا موتت  منرتتائت، مبتتا يف ذلتتك مشتتارات مىل الفعتتةات 
املتصتتتتدة ابلتغيتتتت ات املدخدتتتتة مدتتتتى الو يتتتتة، التتتتواراة يف العتتتتةارات التتتتيت 

 اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات.
__________ 

(140) S/PRST/2014/25، الفعتتتتتتتةة السااستتتتتتتة مرتتتتتتتةة، يفS/PRST/2015/12 ،
 الفعةة الةا  ة. 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2097%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2001/1128
https://undocs.org/ar/S/2001/1129
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/759
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
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 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار

S/2001/1128 
 S/2001/1129 يف

S/2005/16 
 S/2005/17 يف

S/2007/753 
 S/2007/754 يف

S/PRST/20

09/6 
S/PRST/

2009/20 
S/2010/660 

 S/2010/661 يف
2097 

(2013) 
S/2013/753 

 S/2013/759 يف
 )الفعةة( 2015-2014اختخ  خالل الفرتة 

S/PRST/2014/6 S/PRST/2014/25 S/PRST/2015/12 
X   املساعدة االنتخابية            

X   )أ(
X  )أ(

    )أ(
والسررالم  حقرروق اإلنسررانة واملرررأة

X   واألمنة واألطفال والنزاع املسلح
)أ(

   X
)أ(

  X
)أ(

    

X   الدعم اإلنساين
)أ(

         

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

   X
)أ(

  X
)أ(

  
الفعتتةة السااستتة 

)أ(مرةة
 X

)أ(
 

            اجلي  والشرطة

X        األم  ال حةي
)أ(

    

X العملية السياسية
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

   X
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

  X
)أ(

 

X   اإلعالم
)أ(

   X
)أ(

  X
)أ(

    

X  سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

  X
)أ(

    

X   إصالح قطاع األمن
)أ(

   X
)أ(

  X
)أ(

    

X   دعم مؤسسات الدولة
)أ(

   X
)أ(

  X
)أ(

    
 

  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 

 موصة مضايف. )ب( 

 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

https://undocs.org/ar/S/2001/1128
https://undocs.org/ar/S/2001/1128
https://undocs.org/ar/S/2001/1129
https://undocs.org/ar/S/2005/16
https://undocs.org/ar/S/2005/16
https://undocs.org/ar/S/2005/17
https://undocs.org/ar/S/2007/753
https://undocs.org/ar/S/2007/753
https://undocs.org/ar/S/2007/754
https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/20
https://undocs.org/ar/S/2010/660
https://undocs.org/ar/S/2010/660
https://undocs.org/ar/S/2010/661
https://undocs.org/ar/S/RES/2097%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/753
https://undocs.org/ar/S/2013/759
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/12
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مكترررب األمرررم املتحررردة املتكامرررل لبنررراء السرررالم يف  
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 نيستتتتتتال/ 7رائستتتتتتي متتتتتتؤر  أنرتتتتتتا جمدتتتتتتس األمتتتتتت ، يف  يتتتتتتال  
، مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل ل وتتاء الستتالم يف (141)2009 أ ةيتتل

مجهورية أفةيعيتا الوست ى ليحتل حمتل مكتتب األمتم املتحتدة لتدمم  وتاء 
السالم يف مجهورية أفةيعيتا الوست ى يفيعتم  ا ستاق أنرت ة امتم  وتاء 

املوجتتتتواة يف الستتتتالم التتتتيت  عتتتتوم هبتتتتا خمتدتتتتف كيتتتتا ت األمتتتتم املتحتتتتدة 
 مجهورية أفةيعيا الوس ى.

يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، متتتدا اجملدتتتس يف يتتتة مكتتتتب  
الم يف مجهورية أفةيعيا الوس ى لدمتةة األمم املتحدة املتكامل ل واء الس

 2134، يف العتتتتتتةار 2015كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   31األختتتتت ة، حتتتتتتز 
. يفمتد ل اجملدتس (142)2014كتانول الثام/يوتاية   28املؤر   (2014)

دة أمور، الت تايفل يف ية املكتب املتكامل أبل قدب مىل املكتب، يف مج
 رتتتال مجهوريتتتة  (2013) 2127متتتع الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 

، يفمستتتامدَة الستتتد ات (143)أفةيعيتتتا الوستتت ى يففةيتتتق اخلتتترباء التتتتا ع هلتتتا
ا نتعاليتتتتتة يف حفتتتتتظ األالتتتتتة يفأتمتتتتتني مستتتتتارح اجلتتتتتةائم املة ك تتتتتة لتتتتتدمم 

لتحعيعتتتات يف  عتتتارية انتهاكتتتات العتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام يفالعتتتتانول ا
الديفيل حلعوق اإلنسال يفانتهاكات حعوق اإلنسال يف مجهورية أفةيعيا 

. يفقدتتب اجملدتتس أيعتتا مىل املكتتتب العيتتام  كتتل متتا يدتتلم (144)الوستت ى
__________ 

 . S/PRST/2009/5انظة  (141)
 . 1، الفعةة (2014) 2134العةار  (142)
 )يف(.  2املةجع نفست، الفعةة  (143)
 .  20 يف 19املةجع نفست، الفعةاتل  (144)

م  أممال حتع ية امما لدسد ات ا نتعالية، يفال مل مع السد ات 
الوقويتتتتتتتتة مدتتتتتتتتى ستتتتتتتت يل ا ستتتتتتتتت جال متتتتتتتت  أجتتتتتتتتل مجتتتتتتتتةاء ا نتدا يتتتتتتتتة 
. يفمتتتتاليفة مدتتتتى ذلتتتتك، متتتتلز اجملدتتتتس يف يتتتتة املكتتتتتب (145)ا نتدتتتتاابت

املتكامتتتتل لدتوستتتتيق  تتتتني اجلهتتتتات الفامدتتتتة الديفليتتتتة املرتتتتاركة يف  وفيتتتت  
املهتتتام، مبتتتا يف ذلتتتك  عتتتدمي التتتدمم لتوفيتتت  ال مديتتتة ا نتعاليتتتة، يفحتعيتتتق 

الرتكيتتل مدتتى نتتلع الستتالح يفالتستتةيح ا ستتتعةار يف احلالتتة األمويتتة )متتع 
يفممااة اإلاماأ، يفنلع السالح يفالتسةيح يفممااة اإلاماأ يفاإلمااة مىل 
التتوق (، يف  ليتتل حعتتوق اإلنستتال يفمحايتهتتا، يف يستت  يفصتتول املستتامدة 

 .(146)اإلنسانية
 (2014) 2149يفيف يفنت  حق، قدب اجملدس، يف نتةاره  
 ، مىل األمتتتني ال تتتام أل يتتتدم  يفجتتتوا2014نيستتتال/أ ةيل  10املتتتؤر  

املكتتتتتب املتكامتتتتل يف   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة األ  تتتتاا 
لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى، امت تتتتارا متتتت  اتريتتتتك 

 .(147)العةار اختاذ
مةٌت مام لو ية املكتب املتكامل مو   23يفيةا يف اجلديفل  

 منرائت، مبتا يف ذلتك مشتارات مىل الفعتةات املتصتدة ابلتغيت ات املدخدتة
مدى الو ية، الواراة يف العةارات اليت اختت ذا اجملدتس ختالل الفترتة نيتد 

 ا ست ةات.
__________ 

 )أ(.  2املةجع نفست، الفعةة  (145)
 . 19)أ(، يف)ا(، يف)ه( يف  2املةجع نفست، الفعةاتل  (146)
. يفلالقتالع مدتى م دومتات  ت دتق 19، الفعتةة (2014) 2149العتةار  (147)

إبنرتاء   ثتتة األمتتم املتحتدة املتكامدتتة املت تتداة األ  تاا لتحعيتتق ا ستتتعةار 
 أليفل. يف مجهورية أفةيعيا الوس ى يفيف يتها، انظة اجللء ال اشة، العسم ا

https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
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 مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار

 
 2015-2014الفرتة اختخ  خالل 

 )الفعةة(
S/PRST/

2009/5 
S/PRST/

2010/26 
S/PRST/

2011/21 
2031 

(2011) 
S/PRST/

2012/18 
S/PRST/

2012/28 
S/PRST/

2013/6 
S/PRST/

2013/18 
2088 

(2013) 
2121 

(2013) 2134 (2014) 
X التجريد من السالح وإدارة األسلحة            

X )أ(
X  )ب(

X )ب(
X )ب(

X )ب(
X )أ(

X )ب(
X )ب(

 )ب()ا( 2 )أ(
X املساعدة االنتخابية

)أ(
         X

)أ(
)ب(7 يف ،)ب()أ( 2 

 

اإلنسررررررانة واملرررررررأة والسررررررالم حقرررررروق 
X واألمنة واألطفال والنزاع املسلح

)أ(
   X

)ب(
     X

)أ(
 X

)أ(
)ب(19 يف، )ب()ه( 2 

 

X          الدعم اإلنساين
)أ(

 X
)أ(

 

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(19 يف ،)ب()أ( يف )ا( يف )ه( 2 )أ(

 

X العملية السياسية
)أ(

   X
)ب(

     X
)ب(

 X
)ب()أ( يف )ه( 2 )أ(

 

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

   X
)ب(

      X
)أ(20 ، يف)ب(19 يف ،)ب()ه( 2 )أ(

 

X إصالح قطاع األمن
)أ(

   X
)ب(

     X
)ب(

 X
X )أ(

)أ(
 

)أ()يف( 2           دعم نظم اجلزاءات
 

X دعم مؤسسات الدولة
)أ(

)ب()أ( 2          
 

 
  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 

 موصة مضايف. )ب( 

 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2031%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2031%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2088%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
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 مكترررب األمرررم املتحررردة املتكامرررل لبنررراء السرررالم يف  
 بيساو -غينيا 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتت  26املتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2009) 1876يف العتتتتتتتتتتتتتتتةار  
، قدتتب جمدتتس األمتت  مىل األمتتني ال تتام منرتتاء مكتتتب متكامتتل 2009

 يستايف ليحتل حمتل مكتتب األمتم  - لامم املتحدة ل واء السالم يف غيويتا
كتتتانول   1 يستتتايف، امت تتتارا متتت   - املتحتتتدة لتتتدمم  وتتتاء الستتتالم يف غيويتتتا

. يفختالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، متدَّا اجملدتس يف يتة 2010الثام/يوتاية 
شتهةا،  12 املكتب املتكامتل ثتال  متةات لفترتات ستتة يفثالثتة أشتهة يف

 .(148)2016ية ش اط/فربا 29مدى التوايل، امتدت آخةذا حز 
يفيف ضتتوء الوجتتاح يف مجتتةاء ا نتدتتاابت الةائستتية يفالترتتةي ية  
، متتتدل اجملدتتتس، مبوجتتتب 2014 يستتتايف يف نيستتتال/أ ةيل  -يف غيويتتتا 
، يف يتتة املكتتتب 2014أاير/متتايو  29املتتؤر   (2014) 2157العتتةار 

ةز، ألغتتتى اجملدتتتس ال وصتتتة املت دتتتق  تعتتتدمي املتكامتتل. يفامرتافتتتا ابلتعتتتدم احملتتت
املستتتامدة ا نتدا يتتتة يفمتتتد ل الصتتتيغة املت دعتتتة هبتتتدف امتتتم مجتتتةاء حتتتوار 
سياستتتتتتتي شتتتتتتتامل لدجميتتتتتتتع يفممديتتتتتتتة لدمصتتتتتتتاحلة الوقويتتتتتتتة متتتتتتت  ختتتتتتتالل 

لتستهيل ال تواة  ”ا ست اضة م  الصتيغة التواراة يف العتةارات الستا عة، 
 .(149)“دحكم الدميعةاقي يس ا ل”ابلصيغة  “مىل الوظام الدستوري 

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/ 18املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2015) 2203يفيف العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  
، متتتتدل اجملدتتتتس يف يتتتتة املكتتتتتب املتكامتتتتل، مذ قدتتتتب مىل 2015 فربايتتتتة

__________ 

، 1، الفعتتتتةة (2014) 2186، يف 1، الفعتتتتةة (2014) 2157العتتتةارات  (148)
 .  1، الفعةة (2013) 2203يف 

 )أ(.  1، الفعةة (2014) 2157العةار  (149)

املكتب امم مجتةاء حتوار سياستي جتامع يفممديتة مصتاحلة لت ليتل احلكتم 
اإراء  رتتتتال املستتتتائل  التتتتدميعةاقي يفال متتتتل مدتتتتى التوصتتتتل مىل  وافتتتتق يف

السياستتتية الةئيستتتية، يفخاصتتتة فيمتتتا يت دتتتق  توفيتتت  اإلصتتتالحات ال اجدتتتة 
. يفأكتتد اجملدتتس كتت لك أل املكتتتب سيواصتتل نيتتااة اجلهتتوا (150)الالزمتتة

. يفيف ذتت ا الصتتدا، (151)الديفليتتة يف جممومتتة متت  اجملتتا ت ذات األيفلويتتة
، ستيعدم التدمم مىل ذكة اجملدس أل املكتب، ابإلضافة مىل يف يتت احلاليتة

 يستتايف يف   متتيم مةامتتاة املوظتتور اجلوستتام يف جمتتال  وتتاء -حكومتتة غيويتتا
الستتالم، يفامتتم  وفيتت  خ تتة ال متتل الوقويتتة لدرتتؤيفل اجلوستتانية متت  أجتتل 
ضتتمال ايتتةاط املتتةأة يف ثيدهتتا يفمرتتاركتها مدتتى مجيتتع املستتتوايت  وستتائل 

اجملدتتتس مهمتتتة يفأضتتتاف . (152)موهتتتا  تتتوف  مسترتتتاري  لدرتتتؤيفل اجلوستتتانية
جديتتتدة مىل الو يتتتة، مذ شتتتجع املكتتتتب املتكامتتتل مدتتتى املستتتامدة يف  وستتتيق 

 .(153) يسايف يف حمار ة الفعة -املسامدة الديفلية املعدمة مىل حكومة غيويا 
مةٌت مام لو ية املكتب املتكامل مو   24يفيةا يف اجلديفل  

منرائت، مبتا يف ذلتك مشتارات مىل الفعتةات املتصتدة ابلتغيت ات املدخدتة 
واراة يف العتتتةارات التتتيت اختتتت ذا اجملدتتتس ختتتالل الفتتترتة مدتتتى الو يتتتة، التتت

 ا ست ةات. نيد
__________ 

 )أ(.  2، الفعةة (2015) 2203العةار  (150)
 . 3املةجع نفست، الفعةة  (151)
 2186)ز( متتتتت  العتتتتتةار  1)ه(. يفيف الفعتتتتتةة  3املةجتتتتتع نفستتتتتت، الفعتتتتتةة  (152)

، نتتةر اجملدتتس أل محتتدى مهتتام املكتتتب ستتتكول   متتيم مةامتتاة (2014)
 املوظور اجلوسام يف أنر ة  واء السالم. 

 . 16، الفعةة (2015) 2203العةار  (153)

https://undocs.org/ar/S/RES/1876%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
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 بيساو: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام -لبناء السالم يف غينيا مكتب األمم املتحدة املتكامل 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015-2014اختخ  خالل الفرتة  

1876 
(2009) S/PRST/2009/29 

1949 
(2010) 

2030 
(2011) 

2092 
(2013) 

2103 
(2013) S/PRST/2013/19 

2157 
(2014) 

2186 
(2014) 

2203 
(2015) 

X السالح وإدارة األسلحةالتجريد من            
          )أ(

X االنتخابيةاملساعدة 
)أ(

    X
)أ(

 X
)أ(

     

حقرررررروق اإلنسررررررانة واملرررررررأة والسررررررالم 
X واألمنة واألطفال والنزاع املسلح

)أ(
  X

)ب(
 X

)أ(
  X

)أ(
  X

)أ(
 X

)ب()ه( 3 )أ(
 

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(16 )أ(

 

           اجلي  والشرطة

X امم الرةقة
)أ(

          

X العملية السياسية
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

)ب()أ( 1 
 X

)أ(
)ب()أ( 2 

 

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

  X
)أ(

  X
X )أ(

)أ(
 X

)أ(
 

X إصالح قطاع األمن
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

  X
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 

X      دعم نظم اجلزاءات
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

  

X مؤسسات الدولةدعم 
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

  X
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

)أ(16 
 

 
  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1876%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1876%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/29
https://undocs.org/ar/S/PRST/2009/29
https://undocs.org/ar/S/RES/1949%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1949%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2030%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2030%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2103%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2103%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/19
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)


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

 

 

17-03714 453 

 

 مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا 
أنرتتت  مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة اإلنديمتتتي لوستتتط أفةيعيتتتا متتت   

 2009كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   11قةيتتتتق   تتتتاال لةستتتتالتني متتتتؤرختني 
 ني األمتني ال تام يفرئتيس جمدتس األمت ،  2010آب/أغس س  30 يف

. يفامتتا رؤستتاء ايفل يفحكومتتات (154)متتدهتا ستتوتاليفذلتتك لفتترتة أيفليتتة 
اجلمامتتتة ا نتصتتتااية لتتتديفل يفستتتط أفةيعيتتتا مىل منرتتتاء املكتتتتب، التتت ي 

 ُشكل مدى غةار مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا.
يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، متتتدا اجملدتتتس يف يتتتة مكتتتتب  

شتهةا،  18اإلنديمتي لوستط أفةيعيتا لفترتة مضتافية متدهتا األمم املتحدة 
. يفيف يفنتتت  حتتق، نتتام جمدتتس (155)2015آب/أغستت س  31حتتز 

  تتتتتتتوز/ 21يف  16األمتتتتتتت ، متتتتتتت  ختتتتتتتالل   تتتتتتتاال رستتتتتتتالتني متتتتتتتؤرختني 
 تتتني األمتتتني ال تتتام يفرئتتتيس جمدتتتس األمتتت   تمديتتتد يف يتتتة  2015 يوليتتتت

 .(156)2018آب/أغس س  31املكتب لفرتة ثال  سووات، حز 
يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، اختتتت  اجملدتتتس متتتدة نتتتةارات  

 أاير/ 12متتتتتتتدل هبتتتتتتتا يف يتتتتتتتة املكتتتتتتتتب. يفيف  يتتتتتتتال رائستتتتتتتي صتتتتتتتدر يف 
، قدتتب اجملدتتس مىل املكتتتب ال متَل متتع الرتتةكاء التتديفليني 2014 متايو

مدى يفضع مقار لدجهوا الديفلية لترجيع حتعيق ا ستعةار مدى املدى 
ةرت ستتتتتا عا متتتتت  أممتتتتتال جتتتتتي  التتتتتةب ال ويتتتتتل يف املوتتتتتاقق التتتتتيت  عتتتتت

لدمعايفمتة يف جوتوب الستواال يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة يفمجهوريتة 
أفةيعيتتا الوستتت ى،   تتتةق موهتتا موتتتاز مرتتتاريع يف تتةام  لإلن تتتا  امل كتتتة 

. يفيف  يتتتتتال رائستتتتتي صتتتتتدر يف (157) غتتتتتةت  وقيتتتتتد التتتتتتالحم اجملتم تتتتتي
ى  عدمي مد ، شجع اجملدس املكتب2014كانول األيفل/ايسمرب  10

املسامدة ا نتدا ية مىل التديفل يف املو عتة،   تةق موهتا   ليتل املرتاركة 
. يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، امتتا اجملدتتس املكتتتب مىل (158)السياستتية لدمتتةأة

__________ 

(154) S/2009/697 يف S/2010/457 . 
(155) S/2014/103 يف S/2014/104 . 
(156) S/2015/554 يف S/2015/555 . 
(157) S/PRST/2014/8 .الفعةة اخلامسة مرةة ، 
(158) S/PRST/2014/25 .الفعةة األيفىل ، 

مواصتتدة   ايفنتتت متتع مكتتتب األمتتم املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا يف امتتم ايفل 
مو عتتتة حتتتوت حبتتت ة  رتتتاا متتت  أجتتتل التصتتتدي ألثتتتة التهديتتتد التتت ي 

 . (159)مجامة  وكو حةام لدسالم يفاألم  يف املو عة  ركدت
يفمتتتاليفة مدتتتى ذلتتتك، يفمتتت  ختتتالل   تتتاال لةستتتالتني متتتؤرختني  

 تتتتتتتني األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام يفرئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس  2015 وز/يوليتتتتتتتت  21يف  16
، استتت ةت اجملدتتس يف يتتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة اإلنديمتتتي (160)األمتت 

التتتيت لدتتتت ، 2018مىل متتتام  2015لوستتط أفةيعيتتتا لدفتتترتة متتت  متتتام 
جمتتتا ت أساستتتية مثتتتل العيتتتام ابملستتتامي احلميتتتدة يف الوستتتاقة الديفليتتتة 
 رتتتال األزمتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، يفكتتت لك يف ال دتتتدال التتتيت 
 وشك مدى  وظيم انتداابت أيف اليت  واجت أزمتات مؤسستية. يفلدتت 
اجملتا ت األختةى   ليتل نتدرة املو عتة ايفل اإلنديميتة مدتى موتع نرتتوب 

امتتات يفمدتتى العيتتام مبهتتام الوستتاقة يفا ضتت الع مبهتتام أمانتتة لدجوتتة الول 
األمتتتتم املتحتتتتدة ا سترتتتتارية الدائمتتتتة امل ويتتتتة مبستتتتائل األمتتتت  يف يفستتتتط 
أفةيعيا. يفسيعوم املكتب  دمم اجلهوا اإلنديمية يفايفل اإلنديمية الةامية 
مىل التصتتدي ألثتتة التهديتتدات األمويتتة املستتتجدة، مبتتا فيهتتا التهديتتدات 

ة متت  أممتتال مجامتتة  وكتتو حتتةام يفمتت  ان تتدام األمتت  ال حتتةي يف الوامجتت
يف  ليتتتل ا ستتتاق يف وستتتيق األنرتتت ة التتتيت  عتتتوم هبتتتا األمتتتم  خدتتتي  غيويتتتا،

يفستتتيعوم  .املتحتتتدة يف املو عتتتة ايفل اإلنديميتتتة يف جمتتتال الستتتالم يفاألمتتت 
املكتتتب أيعتتا إبنرتتاء يفحتتدة مكةستتة لدتحديتتل يف مقتتار نستتم الرتتؤيفل 

 . (161)السياسية
مةٌت مام لو يتة املكتتب موت  منرتائت،  25يف اجلديفل  يفيةا 

مبتتتا يف ذلتتتك مشتتتارات مىل الفعتتتةات املتصتتتدة ابلتغيتتت ات املدخدتتتة مدتتتى 
الو يتتتتتتتة، التتتتتتتواراة يف العتتتتتتتةارات التتتتتتتيت اختتتتتتتت ذا اجملدتتتتتتتس ختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة 

 ا ست ةات. نيد
__________ 

 املةجع نفست، الفعةة السااسة مرةة.  (159)
(160) S/2015/554 يفS/2015/555 . 
 ، املةفق. S/2015/554انظة  (161)

 

https://undocs.org/ar/S/2009/697
https://undocs.org/ar/S/2010/457
https://undocs.org/ar/S/2014/103
https://undocs.org/ar/S/2014/104
https://undocs.org/ar/S/2015/554
https://undocs.org/ar/S/2015/555
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/ar/S/2015/554
https://undocs.org/ar/S/2015/555
https://undocs.org/ar/S/2015/554
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 مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015 -2014اختخ  خالل الفرتة        

S/2009/697 
  S/2010/457يف

S/PRST/

2011/21 
S/2012/656 

 S/2012/657يف
S/PRST/

2012/18 
S/PRST/

2012/28 
S/PRST

/2013/6 
S/PRST/

2013/18 
S/2014/103 

 S/2014/104 يف
S/PRST/

2014/8 S/PRST/2014/25 
S/2015/554 

 S/2015/555 يف
S/PRST/

2015/12 
التجريرررررررررد مرررررررررن السرررررررررالح وإدارة              

 األسلحة
    X

        )أ(

)أ(الفعةة األيفىل          املساعدة االنتخابية
  X

)أ(
 

حقرروق اإلنسررانة واملرررأة والسررالم 
 واألمنة واألطفال والنزاع املسلح

)أ(الفعةة األيفىل         
  X

)أ(
 

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة  
اخلامستتتتتتتتتتتة 

)أ(مرةة
 

، )أ(الفعتتتتةات ال اشتتتتةة
، )أ(يفاخلامستتتتة مرتتتتتةة
، )أ(يفالسااستتتة مرتتتةة
)أ(يفالسا  ة مرةة

 

 3 ، يف)ب()أ( 2
 )ب()أ( يف )ب(

X
)أ(

 

             اجلي  والشرطة

الفعتتتتتتتتتتتةة الستتتتتتتتتتتا  ة           األم  ال حةي
)أ(مرةة

 
 X

)أ(
 

X العملية السياسية
)أ(

  X
)أ(

     X
)أ(

الفعتتتتتتتتتتةة اخلامستتتتتتتتتتة   
)ب(مرةة

 
 1 يف ،)ب()أ( 1

، )أ()ب( يف )أ(
)ب()ب( 4 يف

 

X
)أ(

 

الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة          مؤسسات الدولة دعم
اخلامستتتتتتتتتتتة 

)أ(مرةة
 

X
)أ(

  X
)أ(

 

 
  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

 

https://undocs.org/ar/S/2009/697
https://undocs.org/ar/S/2009/697
https://undocs.org/ar/S/2010/457
https://undocs.org/ar/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2011/21
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 مكتب األمم املتحدة يف بوروندي 
، أنرتتا جمدتتس األمتت ، 2010كتتانول األيفل/ايستتمرب   16يف  
، مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة يف  وريفنتتتدي لفتتترتة (2010) 1959 عتتتةاره 

، 2011كتتتانول الثام/يوتتتاية   1شتتتهةا   تتتدأ يف أيفليتتتة متتتدهتا اثوتتتا مرتتتة 
يفذلتتتك لتتتدمم التعتتتدم التتت ي أحةز تتتت مجيتتتع اجلهتتتات امل ويتتتة الوقويتتتة يف 

. يفحتتتل (162) وقيتتتد امتتتائم الستتتالم يفالدميعةاقيتتتة يفالتوميتتتة يف  وريفنتتتدي
 . (163)املكتب حمل مكتب األمم املتحدة املتكامل يف  وريفندي

، 2014شت اط/فرباية  13املتؤر   (2014) 2137يفيف العةار  
أشتتتاا اجملدتتتس ابإلستتتهام املتواصتتتل مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة يف  وريفنتتتدي يف 
جمتتا ت الستتالم يفاألمتت  يفالتوميتتة يف  وريفنتتدي، يفمتتدا يف يتتة املكتتتب لدمتتةة 

كتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتمرب   31شتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية مىل  16األختتتتتتتتتتتتت ة متتتتتتتتتتتتت  
أليفل/ايستتتتتتمرب كتتتتتتانول ا  31. يفأكمدتتتتتتت ال  ثتتتتتتة يف يتهتتتتتتا يف (164)2014
 .  (165)يفنعدت مسؤيفلياهتا مىل فةيق األمم املتحدة الع ةي 2014

__________ 

 . 1، الفعةة (2010) 1959العةار  (162)
 و يتتتتتتة مكتتتتتتتب األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يف  لالقتتتتتتالع مدتتتتتتى م دومتتتتتتات مت دعتتتتتتة (163)

، اجلتلء ال اشتة، العستم 2013-2012 وريفنتدي، انظتة املةجتع، مدحتق 
 الثام. 

 . 1، الفعةة (2014) 2137العةار  (164)
(165) S/PRST/2015/6 . 

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، متدل جمدتس األمت ، يف نتةاره  
، يف ية مكتب األمم املتحتدة يف  وريفنتدي، يفقدتب (2014) 2137

مىل املكتتتب أل يةكتتل مدتتى اجملتتا ت التتيت صتتدر هبتتا  كديتتف يف الستتا ق 
متتتتتة  وريفنتتتتتدي فيهتتتتتا، ابستتتتتتثواء مهمتتتتتة  عتتتتتدمي التتتتتدمم يفأل يتتتتتؤازر حكو 

. يفماليفة مدتى ذلتك، (166) ندماأ  وريفندي يف املو عة  ركل أممق
يفيف ضوء اإلغالق الوشيك لدمكتب، شجع اجملدس املكتب يفحكومة 
 وريفنتتتدي، يفجلوتتتة  وتتتاء الستتتالم يفالرتتتةكاء اإختتتةي  مدتتتى  رتتتكيل فةيتتتق 

لتدمم الت ي ميكت  أل يعدمتت  وجيهي لدمةحدة ا نتعالية يتتوىل حتديتد ا
اجملتمتتتتع التتتتديفيل ل وريفنتتتتدي، يف  ستتتتيما فيمتتتتا يت دتتتتق  وعتتتتل املهتتتتام التتتتيت 
يتو ذتتتتتتا املكتتتتتتتب ممتتتتتتا نتتتتتتد يكتتتتتتول ضتتتتتتةيفراي   تتتتتتد ا نستتتتتتحاب املعتتتتتتةر 

 . (167)لدمكتب
مةٌت مام لو يتة املكتتب موت  منرتائت،  26يفيةا يف اجلديفل  

املدخدتتتة مدتتتى  مبتتتا يف ذلتتتك مشتتتارات مىل الفعتتتةات املتصتتتدة ابلتغيتتت ات
الو يتتتتتتتة، التتتتتتتواراة يف العتتتتتتتةارات التتتتتتتيت اختتتتتتتت ذا اجملدتتتتتتتس ختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة 

 ا ست ةات. نيد
__________ 

 . 1، الفعةة (2014) 2137العةار  (166)
 . 3املةجع نفست، الفعةة  (167)

 
  26اجلديفل 

 مكتب األمم املتحدة يف بوروندي: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015-2014اختخ  خالل الفرتة    

1959 (2010) 2027 (2011) 2090 (2013) 2137 (2014) 
X   املساعدة االنتخابية     

X )أ(
 )أ(

X   الدعم اإلنساين
X )أ(

)أ(
 

حقررررررروق اإلنسرررررررانة واملررررررررأة والسرررررررالم 
X واألمنة واألطفال والنزاع املسلح

)أ(
 X

)ب(
 X

)أ(
 X

)أ(
 

X الدوليانالتعاون والتنسيق 
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

)أ(10 ، يف)أ(4 ، يف)أ(3 
 

     اجلي  والشرطة

X امم الرةقة
)أ(

    

X العملية السياسية
)أ(

  X
)أ(

)أ(10 
 

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

  X
)أ(

)أ(10 
 

X إصالح قطاع األمن
)أ(

   X
)أ(
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https://undocs.org/ar/S/RES/2027%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2090%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2137%20(2014)
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 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015-2014اختخ  خالل الفرتة    

1959 (2010) 2027 (2011) 2090 (2013) 2137 (2014) 
X دعم مؤسسات الدولة     

)أ(
 X

)ب(
 X

)أ(
 )أ(10 ، يف)أ(4 ، يف)أ(3 

 
  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

 
 بعثة األمم املتحدة ملراقبة االنتخاابت يف بوروندي  
، (2014) 2137، يف العتةار 2014ش اط/فرباية  13يف  

مذ أحتتاط جمدتتس األمتت  مدمتتا ابل دتتب املعتتدم متت  حكومتتة  وريفنتتدي، 
قدتتب مىل األمتتني ال تتام أل يورتت    ثتتة ملةان تتة ا نتدتتاابت فتتور انتهتتاء 

. يفكدتتتف اجملدتتتس   ثتتتة (168)يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة يف  وريفنتتتدي
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة ملةان تتتتتتتة ا نتدتتتتتتتاابت يف  وريفنتتتتتتتدي مبتا  تتتتتتتة ال مديتتتتتتتة 

يف  2015ة يفممتتتتتتداا  عتتتتتتارية موهتتتتتتا ن تتتتتتل انتدتتتتتتاابت متتتتتتام ا نتدا يتتتتتت
. يفُنرتتتتتتةت ال  ثتتتتتتة يف  وريفنتتتتتتدي يف (169) وريفنتتتتتتدي يفأثواءذتتتتتتا يف  تتتتتتدذا

، يفكانتتتت مرتتتكدة متتت  فةيتتتق أيفيل يعتتتم 2015كتتتانول الثام/يوتتتاية  1
 . (170)موظفا ذم نوام موصة امم ال  ثة 39موظفا، مب  فيهم  88

موجهتتتتتتة مىل  2015حليةال/يونيتتتتتتت  11يفيف رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة  
رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت ، قدتتتتب األمتتتتني ال تتتتام مىل اجملدتتتتس زاياة العتتتتتدرة 

الل   ليتتتتل نتتتتدرهتا مدتتتتى مةان تتتتة ا نتدتتتتاابت الترتتتتغيدية لد  ثتتتتة متتتت  ختتتت
يفحتستتني نتتدرة التتدمم الترتتغيدية لتتديها متت  أجتتل  تتوف  التتدمم اإلااري 

__________ 

 . 6، الفعةة (2014) 2137العةار  (168)
(169) S/PRST/2015/6 .الفعةة ال اشةة ، 
(170) S/2015/447 .الفعةة الثالثة ، 

. يفذكتة أنتت ستيت ني مدتى ال  ثتة (171)يفالدوجسيت يفاألمي لدمهام امل لزة
ا ضتتتتتتتتتتت الع  تتتتتتتتتتتديفر أ تتتتتتتتتتتةز يفأنتتتتتتتتتتتوى يف امتتتتتتتتتتتم مجتتتتتتتتتتتةاء انتدتتتتتتتتتتتاابت 

األمتني ال تام قدتب  . يفأحاط اجملدتس مدمتا ابمتتلام(172)مصدانية ذات
يفظتتتائف مضتتتافية،  رتتتمل مليتتتدا متتت  متتتةان  ا نتدتتتاابت مدتتتى املتتتدى 
ال ويتتل يفمتتوظفي أمتت  مضتتافيني، يفأكتتد مدتتى أايتتة أل  عتت دع ال  ثتتة 

 رتتةي   18. يفأ تتت ال  ثتتة يف يتهتتا يف (173) تتديفر أ تتةز يفأنتتوى يفأيفضتتح
، معتتتب انتهتتتاء ا نتدتتتاابت الربملانيتتتة يفالةائستتتتية 2015الثتتتام/نوفمرب 

 وز/يوليتتتتت،  21 حليةال/يونيتتتتت، يف 29يفانتدتتتتاابت اجملتتتتالس احملديتتتتة يف 
 . (174)، مدى التوايل2015آب/أغس س  24 يف

متةٌت متتام لو يتة ال  ثتة األمتم املتحتتدة  27يفيتةا يف اجلتديفل  
ملةان ة ا نتداابت يف  وريفندي مو  منرائها، مبا يف ذلك مشتارات مىل 

ة مدتى الو يتتة، التواراة يف العتتةارات الفعتةات املتصتدة ابلتغيتت ات املدخدت
 اليت اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات.

__________ 

 املةجع نفست، الفعةة السا  ة.  (171)
 املةجع نفست، الفعةة السااسة.  (172)
(173) S/2015/448 . 
 . 38يف  2يف  1، الفعةات S/2015/985انظة  (174)

 
 27اجلديفل 

 بعثة األمم املتحدة ملراقبة االنتخاابت يف بوروندي: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 
 )الفعةة( العةار 

 S/PRST/2015/6 S/PRST/2015/13 (2014) 2137 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
)أ(6 املساعدة االنتخابية    

 X
)ب(

 X
)ب(

 
 

  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )ب( 
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 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
أنرا جمدس األم    ثة األمم املتحدة لددمم يف لي يا، ابلعةار  
، متصةفا مبوجب 2011أيدول/س تمرب  16املؤر   (2011) 2009

الفصتتتل الستتتا ع متتت  امليثتتتاق. يفُكدفتتتت ال  ثتتتة، يف مجدتتتة أمتتتور،  تعتتتدمي 
املستتتامدة يفالتتتدمم لدجهتتتوا الوقويتتتة الدي يتتتة الةاميتتتة مىل استتتت ااة األمتتت  
ال تتتتام يفالوظتتتتام ال تتتتام يفمرستتتتاء ستتتتيااة العتتتتانول، يف ستتتتط ستتتتد ة الديفلتتتتة 

لواشتتئة اخلاضتت ة لدمستتاءلة يفاستتتئواف  وستتائل موهتتا   ليتتل املؤسستتات ا
 .(175)اخلدمات ال امة

ت، متتدَّا اجملدتتس يف يتة ال  ثتتة أر تتع يفختالل الفتترتة نيتتد ا ستت ةا 
يومتتتتتا يفمخستتتتتة أشتتتتتهة يفنصتتتتتف يفستتتتتتة  18 شتتتتتهةا يف 12متتتتتةات لفتتتتترتات 

 . (176)2016آذار/مارس  15أشهة، مدى التوايل، امتدت آخةذا حز 
آذار/متتتتتتتتتتتتتارس  14املتتتتتتتتتتتتتؤر   (2014) 2144يفيف العتتتتتتتتتتتتتةار  
، نتتتةر اجملدتتتتس  ديتتتتد يف يتتتتة ال  ثتتتتة، يفنتتتتةر كتتتت لك أل يف يتهتتتتا، 2014

 وصفها   ثة سياسية خاصة متكامدة،  تمثل يف امتم جهتوا حكومتة 
لي يتتتا مبتتتا يتفتتتق  امتتتا متتتع م تتتدأ الستتتي ةة الوقويتتتة مدتتتى معاليتتتد األمتتتور. 

لفويتتتتتة يفلكفالتتتتتة التحتتتتتول التتتتتدميعةاقي، لدتتتتتت الو يتتتتتة  عتتتتتدمي املرتتتتتورة ا
يفاملستتتتامدة التعويتتتتة مىل حتتتتوار يفقتتتتي، يفال مديتتتتات ا نتدا يتتتتة يفممديتتتتة 
ممتتتتداا يفصتتتتياغة يفامتمتتتتاا استتتتتور جديتتتتد، يفالعيتتتتام، متتتت  ختتتتالل  تتتت ل 
املستتتامي احلميتتتدة،  تتتدمم  ستتتوية سياستتتية شتتتامدة لدجميتتتع يفالترتتتجيع 

__________ 

 . 12، الفعةة (2011) 2009العةار  (175)
، 2، الفعتتتتةة (2015) 2208 يف ،6الفعتتتتةة  ،(2014) 2144العتتتةارات  (176)

   .12، الفعةة (2015) 2238 ، يف9، الفعةة (2015) 2213 يف

مدتتتتتى هتيئتتتتتة املوتتتتتا  السياستتتتتي التتتتتالزم إلامتتتتتاأ املعتتتتتا دني الستتتتتا عني يف 
لتتوقي أيف  ستتةاهم يفممتتااة مامتتاجهم يف احليتتاة صتتفوف نتتوات األمتت  ا

. يفقدتتتتب اجملدتتتتس أيعتتتتا مىل ال  ثتتتتة   ليتتتتل ستتتتيااة العتتتتانول (177)املدنيتتتتة
يفرصتتتتتتد حعتتتتتتوق اإلنستتتتتتال يفمحايتهتتتتتتا، يفحتديتتتتتتد األستتتتتتدحة غتتتتتت  املاموتتتتتتة 

يتصتتتل هبتتتا متتت  أمتتتتدة يفمكافحتتتة انترتتتارذا،   تتتةق موهتتتا  وستتتيق  يفمتتتا
عا مىل ال  ثة  واء العتدرة املسامدة الديفلية يف يس ذا. يفقدب اجملدس أي

 .(178)مدى احلكم
، (2015) 2213، يف العتةار 2015آذار/مارس  27يفيف  

أبل  زاا اجملدتتتس متتت   ةشتتتيد يف يتتتة   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لدتتتدمم يف لي يتتتا
قدتتب مىل ال  ثتتة العيتتام مبتتا يدتتي: )أ( رصتتد حعتتوق اإلنستتال يفاإل تتالغ 
موهتتاو )ب(  عتتدمي التتدمم لتتتامني األستتدحة يفاألمتتتدة ذات الصتتدة هبتتا 
غتتتت  اخلاضتتتت ة لدمةان تتتتتة يفمكافحتتتتة انترتتتتتارذاو )أ( امتتتتم املؤسستتتتتات 

 توف  اخلتدمات األساستية  الدي ية الةئيسيةو )ا(  عدمي التدمم مت  أجتل
يف عدمي املستامدة اإلنستانيةو )ه(  عدمي الدمم الالزم لتوسيق املسامدة 

 .(179)الديفلية
متةٌت متتام لو يتتة ال  ثتة موتت  منرتتائها،  28يفيتةا يف اجلتتديفل  

مبتتتا يف ذلتتتك مشتتتارات مىل الفعتتتةات املتصتتتدة ابلتغيتتت ات املدخدتتتة مدتتتى 
اختتتتت ذا اجملدتتتتس ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد الو يتتتتة، التتتتواراة يف العتتتتةارات التتتتيت 

 ا ست ةات.
__________ 

 )أ(.  6، الفعةة (2014) 2144العةار  (177)
 )ب( يف )أ( يف )ا(. 6املةجع نفست، الفعةة  (178)
 )ه(. - )أ( 9، الفعةة (2015) 2213العةار  (179)

https://undocs.org/ar/S/RES/2009%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2208%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
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 28اجلديفل 
 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015-2014اختخ  خالل الفرتة  

2009 (2011) 2022 (2011) 2040 (2012) 2095 (2013) S/PRST/2013/21 2144 (2014) 2213 (2015) 2238 (2015) 
التجريرررررررررد مرررررررررن السرررررررررالح وإدارة          

X  األسلحة
X )أ(

X )أ(
X )أ(

X )أ()ب( 9 )أ()أ( يف )أ( 6 )أ(
 )أ(

X املساعدة االنتخابية
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

)أ()أ( 6  
   

حقرروق اإلنسررانة واملرررأة والسررالم 
X واألمنة واألطفال والنزاع املسلح

)أ(
  X

)أ(
 X

)أ(
)أ()أ( يف )ب( 6  

)أ()أ( 9 
 X

)أ(
 

X )أ()ا( 9       الدعم اإلنساين
)أ(

 

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

X )أ(()ه9 )أ()أ( يف )ا( 6  
)أ(

 

         اجلي  والشرطة

X امم الرةقة
)أ(

  X
)ب(

 X
)أ(

     

رصتتتتتتتتتتد احلالتتتتتتتتتتة األمويتتتتتتتتتتةو يف ستتتتتتتتتتي  
X   الديفرايتو يفالةاع

)أ(
 X

)أ(
   )أ()أ( 6  

X العملية السياسية
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

)أ(9 )أ()أ( 6  
)ب(12 

 

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

   )أ()أ( يف)ب( يف)ا( 6  

X   إصالح قطاع األمن
)أ(

 X
)أ(

     

X   دعم نظم اجلزاءات
)أ(

 X
)أ(

)أ(25 )أ(15 ، يف)أ(14  
  

X دعم مؤسسات الدولة
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

)أ()أ( 9 )أ(6  
 X

)أ(
 

 
  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

  
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2009%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2022%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2040%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2144%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
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 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال  
أنرتتا جمدتتس األمتت    ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتامدة مىل  

. (2013) 2102مبوجتتتب نتتتةاره  2013أاير/متتتايو  2الصتتتومال يف 
يفُكدفتتتت ال  ثتتتة، يف مجدتتتة أمتتتور، مبهتتتام  تتت ل املستتتامي احلميتتتدة يف عتتتدمي 
التتتتدمم ل مديتتتتة الستتتتالم يفاملصتتتتاحلة التتتتيت كانتتتتت  عتتتت دع هبتتتتا حكومتتتتة 
الصتتتومال ا حتاايتتتة يف  ثتتتة ا حتتتتاا األفةيعتتتي يف الصتتتومال، متتت  ختتتالل 
 عدمي مرورة ذات قا ع اسرتا يجي  رال السياسات ال امة يف جمتايل 

ء الستتتتالم يف وتتتتاء الديفلتتتتة. يفُكدفتتتتت ال  ثتتتتة أيعتتتتا مبستتتتامدة احلكومتتتتة  وتتتتا
ا حتاايتتة فيمتتا يتصتتل مبتتا يدتتي: )أ( املستتامدة يف  وستتيق التتدمم املعتتدم 
متت  اجلهتتات املافتتة الديفليتتةو )ب( املستتامدة يف  وتتاء نتتدرات احلكومتتة 
ا حتااية يف مدة جما ت موها   ليتتل احتتتةام حعتتوق اإلنتتسال يف كتتني 

أة يف  ليتتتل محايتتتة األقفتتتالو )أ( رصتتتد أي جتتتتايفزات أيف انتهاكتتتات املتتتتة 
حلعتتوق اإلنستتال أيف انتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل، يفكتت لك أي 
جتتتتايفزات أيف انتهاكتتتات  ة كتتتب ضتتتد األقفتتتال يفالوستتتاء يفاملستتتامدة يف 

 .(180)التحعيق فيها يف عدمي التعارية  راهنا يفاملسامدة يف موع يفنومها
يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، متتتتدَّا اجملدتتتتس يف يتتتتة ال  ثتتتتة  

شتتهةا يفشتتهةي  يفمثانيتتة أشتتهة، مدتتى التتتوايل،  12لفتترتات ثتتال  متتةات 
. يفيف العتتتتتتتتةار (181)2016آذار/متتتتتتتتارس  30امتتتتتتتتتدت آخةذتتتتتتتتا حتتتتتتتتز 

، رحب اجملدتس  ورتة 2014أاير/مايو  29املؤر   (2014) 2158
األمت  يف جمم تات يفحدة حةاسة ات  تة لامتم املتحتدة مت  أجتل   ليتل 

آذار/متتتتتتتتتارس  31، معتتتتتتتتتب   تتتتتتتتتاال رستتتتتتتتتالتني متتتتتتتتتؤرختني (182)ال  ثتتتتتتتتتة
 تتتتتتني األمتتتتتتني ال تتتتتتام يفرئيستتتتتتة جمدتتتتتتس  (183)2015نيستتتتتتال/أ ةيل  2 يف

األمتت ، مت اإلذل متت  خاللتتت  تتلاياة نتتوام يفحتتدة احلةاستتة التا  تتة لامتتم 
فتتتتةاا، أي  تتتتلاياة نتتتتدرذا  530املتحتتتتدة يف معديرتتتتو مىل متتتتا جممومتتتتت 

__________ 

 . 2، الفعةة (2013) 2102العةار  (180)
، 1، الفعتتتتةة (2015) 2221، يف 1، الفعتتتتةة (2014) 2158العتتتةارات  (181)

 .  21، الفعةة (2015) 2232 يف
 . 8، الفعةة (2014) 2158العةار  (182)
(183) S/2015/234  يفS/2015/235 . 

متتتلزت العتتتوات اإلضتتتافية الكتي تتتة املوترتتتةة، يفاضتتت د ت فتتتةاا. يف  120
 . (184)ابملسؤيفلية م  نامدة يفحدة احلةاسة التا  ة لامم املتحدة

، نةر اجملدس  ديد يف ية ال  ثتة (2014) 2158يفيف العةار  
شتتهةا، يفأمتتاا التاكيتتد مدتتى مجيتتع مواصتتة الو يتتة التتواراة يف  12لفتترتة 
، ابستثواء الت ايفل مع فةيق الةصد امل ي (185)(2013) 2102العةار 

. يفيف العتتةار (186)ابلصتتومال يفمريتترتاي يف اجملتتا ت ذات الصتتدة  و ايهتتتا
دس أيعا مىل يف ية   ثة األمم املتحتدة ، أضاف اجمل(2014) 2158

لتعتتتدمي املستتتامدة مىل الصتتتومال  عتتتدمي مرتتتورة ذات قتتتا ع استتترتا يجي 
 رال السياسات ال امة مىل حكومة الصومال ا حتاايتة  رتال اإلاارة 

 . (187)املالية ال امة
، 2015 وز/يوليتتتت  28املتتتؤر   (2015) 2232يفيف العتتتةار  

نتتام اجملدتتس، متصتتةفا مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق،  ت تتديل يف يتتة 
ال  ثتتتتتتة. يفقدتتتتتتب اجملدتتتتتتس مىل ال  ثتتتتتتة   ليتتتتتتل يفجواذتتتتتتا يف مجيتتتتتتع مواصتتتتتتم 
اإلاارات اإلنديميتتتتتتة املؤنتتتتتتتة لكتتتتتتي  عتتتتتتدم التتتتتتدمم ا ستتتتتترتا يجي لد مديتتتتتتة 

موهتتا الت تتايفل متتع اإلاارات  السياستتية يفممديتتة الستتالم يفاملصتتاحلة،   تتةق
يف امم منامة ذيكل احتااي، يفشجع مدتى أل   اشتة الت تايفل الت ي يتتتم 
مدتى صت يد اإلاارات اإلنديميتة أفةنتٌة مرترتكة  تني   ثتة ا حتتاا األفةيعتي 

 .(188)يف الصومال يف  ثة األمم املتحدة لتعدمي املسامدة مىل الصومال
متتةٌت متتام لو يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة  29يفيتتةا يف اجلتتديفل  

موت  منرتائها، مبتا يف ذلتك مشتارات مىل  الصتومال لتعدمي املسامدة مىل
الفعتةات املتصتدة ابلتغيتت ات املدخدتة مدتى الو يتتة، التواراة يف العتتةارات 

 اليت اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات.
__________ 

(184) S/2015/234 2، الصفحة . 
 )ه(.  - )أ( 1، الفعةة (2014) 2158العةار  (185)
 . 12، الفعةة (2013) 2102العةار  (186)
 ‘.  1’)ب(  1، الفعةة (2014) 2158العةار  (187)
 . 24، الفعةة (2015) 2232العةار  (188)

     

https://undocs.org/ar/S/RES/2102%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2221%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/2015/234
https://undocs.org/ar/S/2015/235
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2015/234
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
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 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

 العةار 
 )الفعةة( 2015 -2014اختخ  خالل الفرتة   

 (2014) 2158 (2013) 2102 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
2221 

(2015) 2232 (2015) 
X التجريد من السالح وإدارة األسلحة     

   )أ(‘ 2’)ب(  1 )أ(
X املساعدة االنتخابية

X  )أ(‘ 3’)ب(  1 )أ(
)أ(

 

حقرررررروق اإلنسررررررانة واملرررررررأة والسررررررالم واألمررررررنة 
X واألطفال والنزاع املسلح

)أ(
   )أ(2، )أ(6 ، يف)أ()ه( 1 )أ(، يف‘ 3’ يف‘ 2’ يف‘ 1’)ا(  1 

X التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

)أ(4 ، يف)أ(‘2’)أ(  )أ( يف )ب(، يف 1 
)ب(24  

 

     اجلي  والشرطة

X األم  ال حةي
)أ(

)أ(‘2’)أ(  ، يف‘2’)ب(  1 
   

X العملية السياسية
)أ(

)أ()أ(  1 
)ب(24  

 

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

)أ(‘4’)ا(  1 ، يف)أ()ب(  1 
   

X إصالح قطاع األمن
)أ(

)أ()أ( 1 ، يف)أ(‘2’)ب(  1 
   

X دعم نظم اجلزاءات
)أ(

    

X الدولةدعم مؤسسات 
)أ(

)ب(24  )أ(4 ، يف)أ()ا( 1 ، يف)أ(‘3’ يف‘ 1’)ب( 1 )ب(، يف 1 
 

  
  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

  
 آسيا

 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان 
أنرتتا جمدتتس األمتت    ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتامدة مىل  

. يفكانتتتتتتتت يف يتهتتتتتتتا  تمثتتتتتتتل يف (2002) 1401أفغانستتتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار 
ا ضتتت الع ابملهتتتام يفاملستتتؤيفليات املستتتودة مىل األمتتتم املتحتتتدة مبوجتتتب 

 أفغانستتتتتتتال ريثمتتتتتتا ي تتتتتتاا منرتتتتتتاء ا  فتتتتتتاق  رتتتتتتال  ة ي تتتتتتات مؤنتتتتتتتة يف
كتتتانول   5املؤسستتتات احلكوميتتتة الدائمتتتة، التتت ي مت  وني تتتت يف  تتتول يف 

 . (189)2001األيفل/ايسمرب 
يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، متتتتدَّا اجملدتتتتس يف يتتتتة ال  ثتتتتة  

آذار/متارس  17مة ني ملدة سوة يف كل مةة، يفامتدت آخة يف ية حز 
__________ 

 . S/2002/278انظة  (189)

. يفظدتتتتتت يف يتتتتتة ال  ثتتتتتة، كمتتتتتا ذتتتتتي حمتتتتتداة يف العتتتتتةارات (190)2016
آذار/متتتتارس  17. لكتتتت ، يف (191)يفل  غيتتت الستتتا عة، مىل حتتتتد ك تتتت  ا

  تتتتتتتتتتض  ،(2014) 2145، أضتتتتتتتتتتاف اجملدتتتتتتتتتتس، يف العتتتتتتتتتتةار 2014
ال واصة مىل يف ية ال  ثة، يفقدب مليها  عدمي املستامدة مىل املؤسستات 
األفغانيتتتتة امل ويتتتتة متتتت  أجتتتتل امتتتتم نلاذتتتتة ال مديتتتتة ا نتدا يتتتتة يفاشتتتتتماهلا 

ا يف ذلك يفضتع  تدا   لتمكتني املتةأة مت  املرتاركة الكامدتة لدجميع، مب
، نتتتتتةر اجملدتتتتتس، يف نتتتتتةاره 2015آذار/متتتتتارس  16. يفيف (192)يفاإموتتتتتة

__________ 

 . 3، الفعةة (2015) 2210 ، يف3، الفعةة (2014) 2145العةارال  (190)
 (2008) 1806يف  (2007) 1746 يف (2006) 1662العتتتتتتتةارات  (191)

 (2011) 1974يف  (2010) 1917يف  (2009) 1868يف 
 .  (2013) 2096يف  (2012) 2041 يف

 . 12، الفعةة (2014) 2145 العةار (192)

https://undocs.org/ar/S/RES/2102%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2221%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2221%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2232%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1401%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/2002/278
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1662%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1746%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1806%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1868%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1917%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1974%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2041%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
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، أل يواصتتل كتتل متت  ال  ثتتة يفاملمثتتل اخلتتاص لامتتني (2015) 2210
نيتتتة الديفليتتتة، مبتتتا يوستتتجم متتتع ستتتيااة ال تتتام نيتتتااة يف وستتتيق اجلهتتتوا املد

أفغانستال يفاض المها ابلعيااة يف وليها زمام األمور، مع الرتكيل  صفة 
خاصة، يف مجدة أمور، مدى التوسيق يفالت ايفل الوثيعني مع   ثة الدمم 
الوقيتتد غتت  العتاليتتة املتفتتق مديهتتا  تتني موظمتتة حدتتف لتتال األقدستتي 

املتتتدنيني ملوظمتتتة حدتتتف لتتتال  يفأفغانستتتتال، يفكتتت لك متتتع ك تتت  املمثدتتتني
 . (193)األقدسي
مةٌت مام لو ية ال  ثة مو  منرتائها، مبتا  30يفيةا يف اجلديفل  

يف ذلتك مشتارات مىل الفعتةات املتصتدة ابلتغيت ات املدخدتة مدتى الو يتة، 
 الواراة يف العةارات اليت اخت ذا اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات.

__________ 

 )يف(.  6، الفعةة (2015) 2210العةار  (193)
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
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 30اجلديفل 
 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 

  كديف الفئة يفاملهمة الصاار هبا

 العةار

 
اختخ  خالل الفرتة 

 )الفعةة( 2014-2015
1401 

(2002) 
1471 

(2003) 
1536 

(2004) 
1589 

(2005) 
1662 

(2006) 
1746 

(2007) 
1806 

(2008) 
1868 

(2009) 
1917 

(2010) 
1974 

(2011) 
2041 

(2012) 
2096 

(2013) 
2145 

(2014) 
2210 

(2015) 
X       العسكري -التنسيق املدين                

X )أ(
X )أ(

X )ب(
X )ب(

X )أ(
X )أ(

  )أ(
التجريرررررررررررد مرررررررررررن السرررررررررررالح وإدارة 

X     األسلحة
)أ(

    X
)ب(

 X
)ب(

     

X  املساعدة االنتخابية
)أ(

  X
)ب(

 X
)أ(

  X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

)ب(12 
 X

)أ(
 

حعتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتالو يفاملتتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتتالم 
X يفاألم و يفاألقفال يفالولاع املسدح

)أ(
 X

)ب(
 X

)ب(
  X

)أ(
 X

)أ(
 X

)ب(
 X

)أ(
 X

X )ب(
X )أ(

X )أ(
X )ب(12 )أ(

)أ(
 

X الدعم اإلنساين
)أ(

    X
)أ(

  X
)ب(

 X
)أ(

 X
X )أ(

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X )أ(

)أ(
 

X     التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

  X
)أ(

 X
)أ(

 X
X )ب(

X )ب(
X )ب(

X )ب(
)أ(

)ب()يف( 6 
 

               اجلي  والشرطة

محايرة املرردنيني، مبرن فرريهم الالجئررون 
X       واملشردون داخليا

)أ(
 X

)أ(
 X

X )أ(
X )أ(

X )أ(
X )أ(

)أ(
 X

)أ(
 

X العملية السياسية
)أ(

    X
)أ(

  X
)ب(

 X
)أ(

 X
X )ب(

X )ب(
X )أ(

X )أ(
)أ(

 X
)أ(

 

X القانون/الشؤون القضائيةسيادة 
)أ(

 X
)ب(

  X
)ب(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
X )ب(

X )ب(
X )أ(

X )أ(
)أ(

 X
)أ(

 

X          إصالح قطاع األمن
X )أ(

X )أ(
   )أ(

X      دعم نظم اجلزاءات
)أ(

 X
)ب(

 X
)أ(

 X
X )أ(

X )أ(
    )أ(

X دعم مؤسسات الدولة
)أ(

    X
)أ(

  X
)ب(

 X
)أ(

 X
X )ب(

X )ب(
X )ب(

X )ب(
)أ(

 X
)أ(

 
 

  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 
 ممااة أتكيد لدو ية. )أ( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1401%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1401%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1471%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1471%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1536%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1536%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1589%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1589%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1662%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1662%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1746%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1746%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1806%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1806%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1868%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1868%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1917%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1917%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1974%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1974%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2041%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2041%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2145%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2210%20(2015)
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للدبلوماسية الوقائيرة مركز األمم املتحدة اإلقليمي  
 ملنطقة آسيا الوسطى

أذل جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  إبنرتتتتتتتتاء مةكتتتتتتتتل األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة اإلنديمتتتتتتتتي  
لدد دوماستتتتتية الونائيتتتتتة ملو عتتتتتة آستتتتتيا الوستتتتت ى متتتتت  ختتتتتالل   تتتتتاال رستتتتتالتني 

 تتتتتني األمتتتتتني ال تتتتتام يفرئتتتتتيس جمدتتتتتس  2007أاير/متتتتتايو  15 يف 7متتتتتؤرختني 

مفتوحتتة. يفظدتتت الو يتتة، التتيت . يفأنرتت  املةكتتل يفأستتوِّدت لتتت يف يتتة (194)األمتت 
 ةكل مىل حد ك ت  مدتى األنرت ة الونائيتة يف آستيا الوست ى، ايفل  غيت  موت  

 ، مبا يف ذلك خالل الفرتة نيد ا ست ةات.2007منراء املةكل يف مام 
 مةت مام لو ية املةكل مو  منرائت. 31يفيةا يف اجلديفل  

__________ 

(194) S/2007/279  يفS/2007/280 . 
  

 31اجلديفل 
 مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 العةار 
 S/2007/280يف S/2007/279 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال  
 )أ(

X ال مدية السياسية
)أ(

 
 

  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
  

 الشرق األوسط
 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق 
، أنرتتا جمدتتس األمتت ، ابلعتتةار 2003آب/أغستت س  14يف  
 ،   ثتتتَة األمتتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي املستتتامدة مىل ال تتتةاق(2003) 1500

دتة أمتور،  توستيق جهتوا يفكتا ت األمتم املتحتدة يفكت لك لدعيام، يف مج
 ني جهواذا يفجهوا املوظمات غ  احلكومية يف جمال  عدمي املسامدة 
اإلنستتتتانية يفأنرتتتت ة ممتتتتااة اإلممتتتتار يف ال تتتتةاق، يفمتتتت  أجتتتتل الوهتتتتوت 
ابجلهتتتتتتوا الةاميتتتتتتة مىل مصتتتتتتالح يفمنرتتتتتتاء املؤسستتتتتتات الوقويتتتتتتة يفاحملديتتتتتتة 

الفرتة نيد ا ست ةات، مد ا اجملدس لدحكومة املمثدة لدر ب. يفخالل 
يف يتتتة ال  ثتتتة متتتة ني ملتتتدة ستتتوة يف كتتتل متتتةة، يفامتتتتدت آختتتة يف يتتتة حتتتز 

 .(195)2016 وز/يوليت  31
__________ 

 . 1، الفعةة (2015) 2233و يف 1، الفعةة (2014) 2169العةارال  (195)

آب/أغستتتتتتتتت س  15املتتتتتتتتؤر   (2014) 2170يفيف العتتتتتتتتةار  
، مد ل اجملدس يف ية ال  ثة حيث قدب مليها العيام، يف ن اق 2014

ممدياهتتتتتا،  تعتتتتدمي املستتتتامدة مىل الدجوتتتتة يف يتهتتتتا يفنتتتتدراهتا يفيف موتتتتاقق 
يففةيتتتتق التتتتتدمم التحديدتتتتي يفرصتتتتتد اجلتتتتلاءات،   تتتتتةق متتتت   يوهتتتتتا ماتحتتتتتة 

متتتتت  العتتتتتةار  1امل دومتتتتتات املتصتتتتتدة  توفيتتتتت  التتتتتتدا   التتتتتواراة يف الفعتتتتتةة 
2161 (2014)(196) . 

موتتت  صتتتديفر  متتتةٌت متتتام لو يتتتة ال  ثتتتة 32يفيتتتةا يف اجلتتتديفل  
، مبتتا يف ذلتتك مشتتارات مىل األحكتتام املتصتتدة (2007) 1770العتتةار 

ابلتغيتتتت ات املدخدتتتتة مدتتتتى الو يتتتتة، التتتتواراة يف العتتتتةارات التتتتيت اختتتتت ذا 
 اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات.

__________ 

 . 23، الفعةة (2014) 2170العةار  (196)
  

https://undocs.org/ar/S/2007/279
https://undocs.org/ar/S/2007/280
https://undocs.org/ar/S/2007/279
https://undocs.org/ar/S/2007/279
https://undocs.org/ar/S/2007/280
https://undocs.org/ar/S/RES/1500%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2169%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1770%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
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  32اجلديفل 

 األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام بعثة 

 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف

 العةار
 )الفعةة( 2015-2014اختخ  خالل الفرتة  

1500 
(2003) 

1546 
(2004) 

1770 
(2007) 

S/PRST/

2010/27 
2107 

(2013) 
2169 

(2014) 
2170 

(2014) 
2233 

(2015) 
X   التجريد من السالح وإدارة األسلحة         

      )أ(
X االنتخابيةاملساعدة 

)أ(
 X

)أ(
 X

)أ(
      

حقوق اإلنسانة واملررأة والسرالم واألمرنة 
X واألطفال والنزاع املسلح

)أ(
  X

)أ(
      

X الدعم اإلنساين
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

 X
)ب(

     

X   التعاون والتنسيق الدوليان
)أ(

  X
)ب(

    

         اجلي  والشرطة

X امم الرةقة
)أ(

        

X السياسيةالعملية 
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

      

X اإلعالم
)أ(

        

X سيادة القانون/الشؤون القضائية
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

      

)أ(23       دعم نظم اجلزاءات
  

X دعم مؤسسات الدولة
)أ(

 X
)أ(

 X
)أ(

      

 املالحق السا عة.، انظة 2014لالقالع مدى م دومات  رال ممديات  ديد يف ية ال  ثة ن ل مام  مالحظة: 
  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 موصة مضايف. )ب( 

 
 مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان 
أنرتتتتا جمدتتتتس األمتتتت  مكتتتتتب موستتتتق األمتتتتم املتحتتتتدة اخلتتتتاص  

شتتتت اط/فرباية  13 يف 8لرتتتتؤيفل ل وتتتتال مثتتتتة   تتتتاال رستتتتالتني متتتتؤرختني 
. يفند أنرت   و يتة (197)األمني ال ام يفرئيس جمدس األم  ني  2007

__________ 

(197) S/2007/85  يفS/2007/86 . 

مفتوحتتتة يفحتتتل حمتتتل مكتتتتب املمثتتتل الردصتتتي لامتتتني ال تتتام جلوتتتوب 
 . (198)2000ل وال، ال ي أنراه األمني ال ام يف آب/أغس س 

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، مل  ُتتدخل أي  غيتت ات مدتتى  
 يف ية مكتب موسق األمم املتحدة اخلاص لرؤيفل ل وال. 

 مةت مام لو ية املكتب مو  منرائت. 33يفيةا يف اجلديفل  
__________ 

(198) S/2007/85 . 
 33اجلديفل 

 مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام 
 العةار 

 S/2008/517 يف S/2007/86 S/2008/516يف  S/2007/85 الفئة يفاملهمة الصاار هبا  كديف
X يفالتوسيق الديفليالالت ايفل    

X )أ(
 )ب(

X ال مدية السياسية
)أ(

 X
)ب(

 
 

  مهمة صدر هبا  كديف جديد. )أ( 
 أتكيد لدو ية.ممااة  )ب( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1500%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1500%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1546%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1546%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1770%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1770%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/27
https://undocs.org/ar/S/PRST/2010/27
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2169%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2169%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2007/85
https://undocs.org/ar/S/2007/86
https://undocs.org/ar/S/2007/85
https://undocs.org/ar/S/2007/85
https://undocs.org/ar/S/2007/85
https://undocs.org/ar/S/2007/86
https://undocs.org/ar/S/2008/516
https://undocs.org/ar/S/2008/516
https://undocs.org/ar/S/2008/517
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 ميثاق األمم املتحدةفهرس حسب مواد 
 املتحدة األمم ميثاق مواا

 (يفامل اائ املعاصد) األيفل الفصل
 189، 188، 187، 186، 185، 1 املااة
 200، 199، 197، 196، 195، 194، 191، 189، 186، 185، 2 املااة
 (ال عوية) الثام الفصل
 208، 207، 203، 4 املااة
 208، 207، 5 املااة
 208، 207، 203، 6 املااة
 204، 6-4 املواا
 (ال امة اجلم ية) الةا ع الفصل
 205، 10 املااة
 240، 237، 235، 205، 11 املااة
 207، 206، 12 املااة
 212، 204، 203، 15 املااة
 216، 204، 203، 20 املااة
 204، 203، 12-10 املواا
 (األم  جمدس) اخلامس الفصل
 204، 203، 23 املااة
 230، 228، 227، 226، 225، 224، 223، 212، 204، 203، 24 املااة
 230، 229، 223، 25 املااة
 231، 230، 223، 26 املااة
 180، 178، 176، 169، 126، 27 املااة
 128، 126، 28 املااة
 410، 360، 29 املااة
 182، 181، 126، 30 املااة
(سدميا   حال   املوازمات حل) السااس الفصل



 فهرس
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 164، 163، 31 املااة
 171، 164، 163، 32 املااة
 261، 260، 259، 258، 253، 251، 250، 228، 33 املااة
 251، 249، 240، 239، 238، 235، 34 املااة
 240، 239، 238، 237، 235، 164، 133، 132، 131، 130، 35 املااة
 258، 253، 250، 36 املااة
 258، 253، 250، 37 املااة
 258، 253، 250، 38 املااة
 253، 37-33 املواا
 235، 38-33 املواا
 (ال ديفال يفيفنوع  ت يفاإلخالل السدم هتديد حا ت يف األممال م  يتد  فيما) السا ع الفصل
 277، 268، 39 املااة
 283، 282، 40 املااة
، 292، 290، 289، 288، 287، 286، 285، 282، 62، 28، 25، 23، 19، 15، 8، 6، 41 املااة

293 ،294 ،295 ،296 ،299 ،300 ،301 ،302 ،305 ،306 ،319 ،320 ،323 ،361 
 321، 319، 310، 309، 308، 282، 42 املااة
 316، 314، 43 املااة
 317، 316، 315، 314، 44 املااة
 314، 45 املااة
 319، 318، 46 املااة
 319، 318، 47 املااة
 321، 319، 235، 48 املااة
 322، 235، 49 املااة
 325، 324، 235، 50 املااة
 330، 328، 327، 326، 325، 267، 235، 51 املااة
 235، 42-39 املواا
 235، 51-39 املواا



 فهرس حسب مواد ميثاق األمم املتحدة 
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 315، 45-43 املواا
 235، 47-43 املواا
 (اإلنديمية التوظيمات) الثام  الفصل
 410، 360، 340، 334، 333، 257، 52 املااة
 351، 334، 333، 53 املااة
 355، 352، 334، 333، 54 املااة
 (يفا جتمامي ا نتصااي اجملدس) ال اشة الفصل
 218، 217، 203، 65 املااة
 (الديفلية ال دل حمكمة) مرة الةا ع الفصل
 208، 207، 204، 203، 93 املااة
 220، 219، 204، 203، 94 املااة
 220، 219، 204، 203، 96 املااة
 (األمانة) مرة اخلامس الفصل
 209، 208، 207، 204، 203، 97 املااة
 262، 98 املااة
 262 ،261، 258، 256، 251، 240، 237، 236، 235، 99 املااة
 األمن جمللس املؤقت الداخلي النظام

 (ا جتمامات) األيفل الفصل
 130، 128، 1 املااة
 239، 133، 132، 131، 130، 128، 2 املااة
 239، 131، 130، 128، 3 املااة
 130، 128، 4 املااة
 130، 128، 5 املااة
 129، 128، 126، 5-1 املواا
 (األممال جديفل) الثام الفصل
 145، 10 املااة
 207، 152، 149، 145، 11 املااة
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 145، 12 املااة
 145، 144، 6 املااة
 145، 144، 7 املااة
 145، 141، 8 املااة
 145، 141، 9 املااة
 144، 126، 12-6 املواا
 (التفويض يفيفاثئق التمثيل) الثالث الفصل
 157، 156، 13 املااة
 156، 14 املااة
 157، 156، 15 املااة
 156، 16 املااة
 156، 17 املااة
 157، 156، 126، 17-13 املواا
 (الةائسة)  الةا ع الفصل
 157، 18 املااة
 157، 19 املااة
 157، 20 املااة
 157، 126، 20-18 املواا
 (األمانة)  اخلامس الفصل
 159، 21 املااة
 159، 22 املااة
 159، 23 املااة
 159، 24 املااة
 159، 25 املااة
 159، 26 املااة
 159، 126، 26-21 املواا
 (األعمال تصريف)  السادس الفصل
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 161، 126، 27 املااة
 410، 360، 28 املااة
 161، 126، 29 املااة
 161، 126، 30 املااة
 170، 169، 126، 31 املااة
 170، 169، 126، 32 املااة
 161، 126، 33 املااة
 169، 34 املااة
 169، 35 املااة
 169، 36 املااة
، 49، 48، 46، 44، 41، 38، 36، 35، 29، 27، 25، 23، 19، 15، 14، 12، 9، 6، 5، 37 املادة
50 ،51 ،53 ،57 ،58 ،63 ،67 ،69 ،70 ،71 ،73 ،76 ،80 ،86 ،94 ،95 ،96 ،102 ،107 ،

109 ،110 ،111 ،113 ،114 ،116 ،122 ،126 ،163 ،164 ،167 ،168 ،171 ،195 
 171، 170، 169، 126، 38 املااة
، 49، 48، 46، 44، 41، 38، 36، 35، 29، 27، 25، 23، 19، 15، 14، 12، 9، 6، 5، 39 املادة
50 ،51 ،53 ،57 ،58 ،63 ،67 ،69 ،70 ،71 ،73 ،76 ،80 ،86 ،94 ،95 ،96 ،102 ،107 ،

108 ،109 ،110 ،111 ،113 ،114 ،116 ،122 ،126 ،163 ،164 ،165 ،166 ،167 ،168 
 170، 169، 126، 36-34 املواا
 (األممال  صةيف) السااس الفصل
 410، 28 املااة
 (التصويت) السا ع الفصل
 211، 204، 170، 169، 126، 40 املااة
 (الدغات) الثام  الفصل
 181، 41 املااة
 181، 42 املااة
 181، 44 املااة
 181، 45 املااة
 181، 46 املااة
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 181، 47 املااة
 181، 126، 47-41 املواا
 (احملاضة اجلدسات، مدوية) التاسع الفصل
 136، 133، 129، 128، 48 املااة
 144، 128، 49 املااة
 128، 50 املااة
 128، 51 املااة
 129، 52 املااة
 129، 53 املااة
 129، 54 املااة
 144، 129، 55 املااة
 129، 56 املااة
 129، 57 املااة
 128، 126، 57-48 املواا
 144، 129، 57-49 املواا
 (جدا أمعاء ن ول) ال اشة الفصل
 212، 207، 204، 60 املااة
 (األخةى املتحدة األمم ذيئات مع ال النات) مرة احلااي الفصل
 211، 204، 61 املااة
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 فهرس املواضيع
 احملدا العةار أيعا انظة. يفالتصويت العةارات اختاذ

 169، مام مةت
 179 ، صويت ايفل العةار اختاذ
 التصويت قةيق م  العةارات اختاذ

 176، مام مةت
 177، العةارات اختاذ

 176، لدمسالة اإلجةائي ال ا ع ي ني  صويت
 178،   تمد مل اليت العةارات مراريع
 180،  يا ت أسرتاليا،
 172، يف يفاألم  السالم أفةيعيا،
 174، 173، 172، الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 171، اإلرذاب
 173، الصغ ة األسدحة
 173، 172، املسدح يفالولاع األقفال
 173، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 173، 172، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 172، الغة ية الصحةاء يف احلالة
 173، الصومال يف احلالة
 173، 172، أيفكةانيا يف احلالة
 176(، الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 172، 171، لي يا يف احلالة
 174، 172، ذاييت يف احلالة

 180،  يا ت السويد،
 180،  يا ت الصني،
 171، لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة
 171، السا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
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 173، املسدحة الولامات يف املدنيول
 173، يفاألم  يفالسالم املةأة

 180،  يا ت أيفريفغواي،
 180،  يا ت أيفكةانيا،
 171، 170، رائسية  يا ت
 180،  يا ت   يف،
 172، 171، 38 لدمااة يففعا نةار مرةيفع  عدمي
 180، الةئيس م كةة  وفي 
 173، 172، يفاألم  السالم صول
 180،  يا ت فةنسا،
 179،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
 األم  جمدس نةارات

 170، مام مةت
 171، 170، الةائسية يفال يا ت العةارات مدا

 171، يفاحدة جدسة يف مت داة نةارات
 180،  يا ت كازاخستال،
 180،  يا ت كوستاريكا،

 180،  يا ت ماليلاي،
 172،   تمد مل نةارات مراريع
 180،  يا ت مصة،

 180،  يا ت مدديف،
 180،  رال موانرة
 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال أيعا انظة. محاقات
 217، يفا جتمامي ا نتصااي اجملدس

 107، 106، جدسات
 404، السالم  واء جلوة

 107، أيفريفاب يف يفالت ايفل األم  موظمة
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 األم  جمدس مىل املوازمات محالة
 237، مام مةت
 240، ال ام األمني

         240، ال امة اجلم ية  
 أيفكةانيا يف احلالة

 238، 237، مام مةت
 236، 2014 مارس/آذار 1 مؤرخة رسالة
 238، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  7 مؤرخة رسالة
 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 239، 237، مام مةت
 238، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 األمعاء الديفل

 237، مام مةت
 238، امل دوب اإلجةاء
 238، احملالة املسائل ق ي ة
 240، (2014) 2177 العةار

 240، 2014 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة س اليول،
 240، 2014 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة غيويا،
 236، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة الدميعةاقية، الر  ية - مجهورية كوراي،
 240، 2014 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة ليرباي،

 السياسية الرؤيفل ماارة
 53، محاقات أيفكةانيا، يف احلالة

 السالم حفظ ممديات ماارة
 29، 28، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة

 69، 33، لدمراركة اموات
 العائمة م  األمساء رفع/يف األمساء ماراأ

 365، الةصد فةيق يفالصومال، مريرتاي يف احلالة
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 السودان وجنوب السودان يف احلالة
 390، 376، اخلرباء فريق
 389، األمن جملس جلنة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 388، اخلرباء فريق
 388، 2140 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 373، اخلرباء فريق ،(الدميقراطية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 386، اخلرباء فريق
 385، األمن جملس جلنة
 385، األمن جملس جلنة بيساو،-غينيا يف احلالة
 ديفوار كوت يف احلالة
 375، اخلرباء فريق
 375، األمن جملس جلنة
 372، اخلرباء فةيق ليرباي، يف احلالة
 ليبيا يف احلالة
 381، اخلرباء فريق
 380، األمن جملس جلنة
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 369، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 367، األمن جملس جلنة

 371، املظامل أمني مكتب
 طالبان حركة
 383، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 382، األمن جملس جلنة

 مريرتاي
 10، لدمراركة اموات
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 (2015 مام يف األم  جمدس يف معو) مس انيا
 208،  يا ت ال امة، األمانة

 246،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات
 339،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 246،  يا ت سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 يفاألم  يفالسالم املةأة

 96، 2015 أكتو ة/األيفل  رةي  1 مؤرخة رسالة
 281،  يا ت
 األممال  صةيف

 162، ابسم  يا ت
 70، 9، 5، لدمراركة اموات
 316، 208،  يا ت يفاألم ، السالم صول

 316،  يا ت السالم، حفظ ممديات
 (2014 مام يف األم  جمدس يف معو) أسرتاليا
 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

 103، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  4 مؤرخة رسالة اإلرذاب،
 احلعائق يف عصي التحعيعات
 249، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 307، 304، 303،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 262،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية

 349، 337،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 اجللاءات
 95، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  5 مؤرخة رسالة
 307،  يا ت
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 349،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 أيفكةانيا يف احلالة

 196،  يا ت
 278، ابسم  يا ت

 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 249، 206، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 280، 146،  يا ت

 327،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 200،  يا ت يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 196،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،

 200،  يا ت املسدحة، الولامات يف املدنيول
 303،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة

 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة اخلاصة، ا نتصااية املراكل
 262، 180، 160، 144،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 55، 31، لدمراركة اموات
 327، 262،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 304،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار مدم

 211، األمعاء انتداب الديفلية، ال دل حمكمة
 مستونيا

 280،  يا ت اإلرذاب،
 144،  يا ت الواثئق،
 169،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 مسةائيل

 168،  يا ت األممال،  صةيف
 107، 60، 59، 55، لدمراركة اموات
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 الرامل الدمار أسدحة انظة. الرامل الدمار أسدحة
 110، 2014 مايو/أاير 2 مؤرخة رسالة مجهورية، كوراي،
 395، (2014) 2161 العةار
 395، (2015) 2253 العةار
 276، 110، رائسية  يا ت
 276، للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 147، األممال جديفل

 110، جدسات
 األم  جمدس جلوة

 395، مام مةت
 110، محاقات
 395، والية

 الوس ى آسيا
 لدد دوماسية اإلنديمي املتحدة األمم مةكل انظة. الوس ى آسيا ملو عة الونائية لدد دوماسية اإلنديمي املتحدة األمم مةكل

 الوس ى آسيا مو عة يف الونائية
 األمن قطاع إصالح
 439، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 434، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 420، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 429، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 423، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

 احلةيةي اغتيال
 377، األم  جمدس جلوة
 احملداة احلالة انظة. اخلرباء أفةنة
 احملداة احلالة انظة. الةصد أفةنة
 احملدا ال امل الفةيق أيعا انظة. مامدة أفةنة

 يف يفاألم  السالم أفةيعيا،
 37، 2015 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة نيج اي،

 172، يفالتصويت العةارات اختاذ
 37، 36،  عارية ال ام، األمني

 279،  يا ت الربازيل،
 308، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 مايل يف احلالة انظة. مايل يف احلالة
 405، 279، 172، 36، (2014) 2177 العةار

 308،  يا ت الساحل، ملو عة ال ام لامني اخلاص امل  و 
 279،  يا ت املتحدة، الو ايت
 241، األم  جمدس   ثات
 405، 271، 37، 36، رائسية  يا ت
 279، 271، 269، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 149، 148، األممال جديفل
 36، جدسات
 279،  يا ت فةنسا،

 279،  يا ت كولوم يا،
 405، السالم  واء جلوة

 أفغانستال
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 168،  يا ت األممال،  صةيف
 قال ال انظة. قال ال حةكة

 47، لدمراركة اموات
 مكواايفر
 195،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 45، لدمراركة اموات
 195،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 اجلمامية اإلاباة
 91، (2014) 2150 العةار
 401، (2014) 2171 القرار

 91، املسدحة الولامات يف املدنيول
 اجلمامية اإلاباة مبوع امل ي ال ام لامني اخلاص املسترار
 401، عام عرض
 252، لدموازمات السدمية التسوية
 29، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 اإلبالغ
 395، األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
 395، 1540 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب،
 84، املسلح والنزاع األطفال
 والصومال إريرتاي يف احلالة
 365، الةصد فةيق
 364، األمن جملس جلنة
 السودان وجنوب السودان يف احلالة
 390، 376، اخلرباء فريق
 389، 2206 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 388، اخلرباء فريق
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 388، 2140 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 373، اخلرباء فريق ،(الدميقراطية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 386، اخلرباء فريق الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
 385، األمن جملس جلنة بيساو،-غينيا يف احلالة
 375، اخلرباء فريق ديفوار، كوت يف احلالة
 372، اخلرباء فةيق ليرباي، يف احلالة
 381، اخلرباء فريق ليبيا، يف احلالة
 99، النرزاعات يف اجلنسي العنف
 91، املسدحة الولامات يف املدنيول
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 370، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 368، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة
 383، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 382، األمن جملس جلنة
 379، اخلرباء فريق اإلسالمية، إيران مجهورية -االنتشار عدم
 378، اخلرباء فريق الدميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية -االنتشار عدم

 اإلرهاب مكافحة
 394، التوفي ية املديةية
 393، األمن جملس جلنة
 ابملهاجةي  ا جتار

 139، رمسية غ  حتايفر جدسات
 األفةيعي ا حتاا

 257، 252، لدموازمات السدمية التسوية
 يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة ال مدية انظة. اارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة ال مدية

 اارفور
 الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة
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 348، اإلنديمية التوظيمات
 8، الو ية  ديد
 122، 116، 114، 96، 94، 87، 80، 74، 37، 36، 28، 27، 19، 13، 11، لدمراركة اموات

 األيفريف  ا حتاا
 250،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات

 303،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 260،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية

 350،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 250،  يا ت فدس ني، نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 350،  يا ت الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 303،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة

، 96، 94، 86، 81، 80، 73، 70، 60، 59، 58، 51، 50، 47، 45، 44، 36، 19، لدمراركة اموات
103 ،107 ،109 ،112 ،116 ،117 ،122 

 260،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 (األم  جمدس يف اائم معو) الةيفسي ا حتاا

 208،  يا ت ال امة، األمانة
 246،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات

 312، 311،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 307، 306،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 228،  يا ت اإلنديمية، يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 352، 350، 345، 339، 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 307، 306،  يا ت اجللاءات،

 350،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 352 ،345،  يا ت السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 246،  يا ت سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 أيفكةانيا يف احلالة

 239، 156، 145، 131، 57، 55، 2014 أ ةيل/نيسال 13 مؤرخة رسالة
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 278، 188،  يا ت
 350،  يا ت الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 281، 216،  يا ت ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 307،  يا ت لي يا، يف احلالة
 الوفس م  الدفاع

 326، 2014 أ ةيل/نيسال 13 مؤرخة رسالة
 326،  يا ت
 218،  يا ت يفا جتمامي، ا نتصااي اجملدس
 189، 188،  يا ت املص ، يف عةية احلعوق يف املسايفاة
 324،  يا ت اخلاصة، ا نتصااية املراكل
 156، 2014 أ ةيل/نيسال 13 مؤرخة رسالة األممال، جديفل
 يفاألم  السالم صول

 117، 2015 س تمرب/أيدول 1 مؤرخة رسالة
 317، 228، 218، 208، 188،  يا ت
 73، 2014 يونيت/حليةال 1 مؤرخة رسالة السالم، حفظ ممديات
 211، األمعاء انتداب الديفلية، ال دل حمكمة
 االتصال
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 369، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 368، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة
 383، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 382، األمن جملس جلنة
 393، األمن جملس جلنة اإلرهابر مكافحة

 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال أيعا انظة. األم  جملدس الفةمية األجهلة
 احملدا ال امل الفةيق أيعا انظة. مامدة أفةنة
 406،  ورا مل لكوها منراؤذا انرتح
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 396، ال امدة األفةنة
 املت عية األممال لتصةيف الديفلية اإلية انظة. الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني املت عية األممال لتصةيف الديفلية اإلية

 الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني
 160، محاقات ال امةت األمانة
 السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات انظة. السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 214، 213، مع األم  جمدس مالنات ال امة، اجلم ية
 400، املدصصة الدجال
 لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة انظة. لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة
 السا عة ليوغوسالفيا الديفلية اجلوائية  احملكمة انظة. السا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة

 احملدا الفةا أيعا انظة، 400، اخلاصول يفاملمثدول يفامل  وثول املستراريفل
 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال انظة، السالم حفظ ممديات انظة. السالم حفظ ممديات

 م األ جمدس جلال انظة. األم  جمدس جلال
 السالم  واء جلوة انظة. السالم  واء جلوة

 احملداة التحعيق ذيئة أيعا انظة، 397، التحعيق ذيئات
 الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 114، 2104 ايسمرب/األيفل كانول 4 مؤرخة رسالة  راا،

 114، 2014 أ ةيل/نيسال 11 مؤرخة رسالة الةئيس،
 174، 173، 172، يفالتصويت العةارات اختاذ

 اإلرذاب انظة. اإلرذاب
 114،  عارية ال ام، األمني
 املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا   انظة. املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا   انظة. املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 134، اجلدسات
 الوفس م  الدفاع انظة. يف احلق الوفس، م  الدفاع
 172، 114، 91، (2014) 2150 العةار
 172، (2014) 2178 العةار
 114، (2014) 2195 العةار
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 405، (2104) 2195 العةار
 173، (2015) 2199 العةار
 174، (2015) 2253 العةار

 91، املسدحة الولامات يف املدنيول
 املت االة املسامدة انظة. املت االة املسامدة

 احلا ت  فانم ايفل لدحيدولة املؤنتة التدا   انظة. مؤنتة  دا  
 148، 147، األممال جديفل

 114، جدسات
 يفاألم  السالم صول انظة. يفاألم  السالم صول
 لدسالم هتديد يفجوا فيها رأى اليت اجملدس نةارات انظة. لدسالم هتديد يفجوا فيها رأى اليت اجملدس نةارات
 ال سكةية األركال جلوة انظة. ال سكةية األركال جلوة
 405، السالم  واء جلوة

 خاصة انتصااية مراكل انظة. خاصة انتصااية مراكل
 ابستددام اإلذل العوة، انظة. العوة ابستددام اإلذل

 احملدا ال دد انظة. احملتدة ال ة ية األراضي
 (2014 مام يف األم  جمدس يف معو) األرجوتني
 160،  يا ت ال امة، األمانة

 249،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات
 307، 306،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 261،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية

 337،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 306،  يا ت اجللاءات،

 249،  يا ت فدس ني، نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 279،  يا ت ال ةاق، يف احلالة
 261، 195،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 216،  يا ت ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 307،  يا ت لي يا، يف احلالة
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 195،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 96، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  10 مؤرخة رسالة يفاألم ، يفالسالم املةأة

 45، لدمراركة اموات
 212، مةشح  سمية سحب الديفلية، ال دل حمكمة
 (2015-2014 الفرتة يف األم  جمدس يف معو) األرال

 249، 2014 يواية/الثام كانول 5 مؤرخة رسالة احلعائق، يف عصي التحعيعات
 313،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 306،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 306،  يا ت اجللاءات،
 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 308،  يا ت لي يا، يف احلالة

 162، ابسم  يا ت األممال،  صةيف
 يفاألم  السالم صول

 116، 2014 يواية/الثام كانول 14 مؤرخة رسالة
 117، 2015 مارس/آذار 27 مؤرخة رسالة
 اإلرذاب

 103، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  4 مؤرخة رسالة أسرتاليا،
 104، 2015 مايو/أاير 8 مؤرخة رسالة ليتوانيا،
 171، يفالتصويت العةارات اختاذ

 280،  يا ت مستونيا،
 85، 83، املسدح يفالولاع األقفال
 313، 310، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  

 136، 135، 134، اجلدسات
 206، 205،  وصيات ال امة، اجلم ية
 328، الوفس م  الدفاع
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 198، 102، (2014) 2133 العةار
 276، (2014) 2135 العةار
 275، (2014) 2139 العةار
 276، 171، 102، (2014) 2160 العةار
 395، 276، 171، 102، (2014) 2161 العةار
 198، 103، (2014) 2170 العةار
 280، 270، 269، 230، 103، (2014) 2178 العةار
 276، (2014) 2195 العةار
 103، (2015) 2199 العةار
 328، 313، 310، 270، 104، (2015) 2249 العةار
 395، 104، 102، (2015) 2253 العةار
 105، (2015) 2255 العةار

 323، املت االة املسامدة
 328،  يا ت املتحدة، املمدكة
 280، 230،  يا ت اهلود،

 املتحدة الو ايت
 103، 2014 س تمرب/أيدول 3 مؤرخة رسالة
 328،  يا ت
 280،  يا ت أنغو ،
 104، 103، 85، 83، رائسية  يا ت
 280، 277، 276، 275، 271، 270، 269، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية
 العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم انظة. يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم
 العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم انظة. العامدة  وظيم
 148، األممال جديفل

 102، جدسات
 142، آراي صيغة يففق م عواة جدسات

 قال ال انظة. قال ال حةكة
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 328،  يا ت فةنسا،
 230، يف وفي ذا األم  جمدس نةارات ن ول
 104، 2015 مايو/أاير 19 مؤرخة رسالة ،1989 يف 1276 ابلعةاري  ممال املوراة األم  جمدس جلوة
 1373 ابلعةار ممال املوراة األم  جمدس جلوة

 104، 2015 مايو/أاير 13 مؤرخة رسالة
 363، محاقات

 1540 ابلعةار ممال املوراة األم  جمدس جلوة
 395، مام مةت

 363، محاقات
 395، والية
 198 ،م  اب متواع ا لتلام نسةي، مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسامدة
 اإلرذاب مكافحة انظة. اإلرذاب مكافحة
 الصغ ة األسدحة
 173، يفالتصويت العةارات اختاذ

 94،  عارية ال ام، األمني
 277، 177، 173، 94، 91، 90، 89، (2015) 2220 العةار

 91، 90، 89، املسدحة الولامات يف املدنيول
 277، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 148 ،األممال جديفل
 94، جدسات
 143، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 94، 2015 مايو/أاير 1 مؤرخة رسالة ليتوانيا،
 انترار مدم الوويفية، األسدحة
 اإلسالمية ميةال مجهورية- ا نترار مدم انظة. اإلسالمية - مجهورية ميةال،
 الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية - ا نترار مدم انظة. الدميعةاقية الر  ية - مجهورية كوراي،
 ا شرتاك
 163، مام مةت
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 164، 37 املااة مبوجب املوجهة الدموات
 166، 165، 39 املااة مبوجب املوجهة الدموات
 165،  راهنا مجةاءات  تد  مل أيف رفعت قد ات
   تمد مل نةارات مراريع انظة. امل ارضة األصوات
 املسدح يفالولاع األقفال
 80، 2015 مارس/آذار 6 مؤرخة رسالة فةنسا،

 80، 2014 مارس/آذار 1 مؤرخة رسالة لكسمربغ،
 80، 2015 يونيت/حليةال 1 مؤرخة رسالة ماليلاي،
 173، 172، يفالتصويت العةارات اختاذ
 82، بوقفها واملطالبة االنتهاكات إدانة

 85، 83، اإلرذاب
 80،  عارية ال ام، األمني
 85، االنتهاكات مرتكيب ضد املتخذة التدابري
 253، لدموازمات السدمية التسوية
 85، اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 85، 84، 83، 82، أفغانستال يف احلالة
 84، 83، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 84، 83، الصومال يف احلالة
 85، 84، 83، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 85، 84، 82، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 85، 84، ايفوار كوت يف احلالة
 84، مايل يف احلالة
 83، ذاييت يف احلالة
 84، والتحليل الرصد
 228،  يا ت الصني،
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

      ،397 املسدح يفالولاع ابألقفال امل ي ال امل الفةيق 
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 85، 84، (2014) 2134 العةار
 83، (2014) 2136 العةار
 404، 172، 85، 84، 83، 80، 79، (2014) 2143 العةار
 85، 84، 83، 82، (2014) 2145 العةار
 84، 83، (2014) 2147 العةار
 84، 82، (2014) 2149 العةار
 84، 83، (2014) 2155 العةار
 84، (2014) 2158 العةار
 85، 84، (2014) 2162 العةار
 84، (2014) 2164 العةار
 84، (2015) 2164 العةار
 83، (2014) 2173 العةار
 83، (2014) 2180 العةار
 83، (2014) 2182 العةار
 84، 83، (2014) 2187 العةار
 85، 84، 82، (2015) 2196 العةار
 85، 84، 83، (2015) 2198 العةار
 85، 83، 82، (2015) 2210 العةار
 84، 83، (2015) 2211 العةار
 84، 82، (2015) 2217 العةار
 83، (2015) 2221 العةار
 84، 83، (2015) 2223 العةار
 173، 93، 88، 85، 84، 80، 79، (2015) 2225 العةار
 85، (2015) 2226 العةار
 84، (2015) 2227 العةار
 83، (2015) 2228 العةار
 83، (2015) 2232 العةار
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 84، 83، (2015) 2241 العةار
 83، (2015) 2243 العةار
 84، 83، (2015) 2252 العةار

 228،  يا ت الةسويل، الكةسي
 93، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول
 252، لدموازمات السدمية التسوية املسدح، يفالولاع ابألقفال امل وية ال ام لامني اخلاصة املمثدة
 443، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، يربايل يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 85، 84، 83، 82، رائسية  يا ت
 84، ابالنتهاكات املتعلقة التقارير تقدمي
 228،  يا ت ال ة ية، الديفل جام ة
 148، األممال جديفل

 80، 79، جدسات
 83، والربامج العمل خطط
 85، العانول سيااة
 228، يفاألم  السالم صول
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
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 404، السالم  واء جلوة
 84، الطفل محاية مستشارو
 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 84، 83، 82، أفةيعيا يفسط مو عة
 اإلعالم
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 434، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 429، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 423، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 396، ال امدة األفةنة
 الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني املت عية األممال لتصةيف الديفلية اإلية

 76، 2014 مايو/أاير 16 مؤرخة رسالة
 77، 76، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  19 مؤرخة رسالة
 77، 2015 مايو/أاير 15 مؤرخة رسالة
 78، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  17 مؤرخة رسالة
 79، 78، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  20 مؤرخة رسالة

 76، محاقات
 320، األمعاء الديفل م  امل دو ة اإلجةاءات

 399،  ت  ت دق أحكام الو ية،
 399، رائسية  يا ت
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 78، 77، 76، لدمراركة اموات
 املتحدة ال ة ية اإلمارات
 196، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  23 مؤرخة رسالة است ماهلا، أيف - ابست مال التهديد حظة العوة،
 املتحدة لامم ال امة األمانة

 159، مام مةت
 398، 2015 أغس س/آب 27 مؤرخة رسالة الكيميائية، األسدحة حظة موظمة
 240، األم  جمدس مىل املوازمات محالة

 208،  يا ت مس انيا،
 37، 36،  عارية يف، يفاألم  السالم أفةيعيا،
 208،  يا ت الةيفسي، ا حتاا

 160، محاقات األم ، جملدس الفةمية األجهلة
 114،  عارية الديفليني، يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار

 160،  يا ت األرجوتني،
 94،  عارية الصغ ة، األسدحة
 80،  عارية املسدح، يفالولاع األقفال
 455، 2015 يوليت/ وز 21 يف 16 مؤرخة رسالة السالم،  واء يف  ثات السياسية ال  ثات

 احلعائق يف عصي التحعيعات
 243، 242، مام مةت
 245، 2014 س تمرب/أيدول 29 مؤرخة رسالة
 209، 208، األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة ال امة، اجلم ية
 أفغانستال يف احلالة

 47، 2015 س تمرب/أيدول 15 مؤرخة رسالة
 47، 46، التعارية

 يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 50، 2014 مايو/أاير 2 مؤرخة رسالة
 50، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  30 مؤرخة رسالة
 51، 2015 أ ةيل/نيسال 29 مؤرخة رسالة
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 51، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  5 مؤرخة رسالة
 السواال يفجووب السواال يف احلالة

 34، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  23 مؤرخة رسالة
، 141، 101، 100، 99، 98، 93، 92، 91، 90، 89، 88، 34، 33، 32، 31، 30، 29، التعارية
173 ،177 ،186 ،190 ،192 ،274 ،343 ،351 ،352 ،355 

 سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 65، 63، 2015 فرباية/ش اط 25 مؤرخة رسالة

 66، 65، 64، 63، التعارية
 5،  عارية الغة ية، الصحةاء يف احلالة
 الصومال يف احلالة

 11، 10، 2015 أكتو ة/األيفل  رةي  7 مؤرخة رسالة
 11، 10، 9، التعارية

 72، 71،  عارية ال ةاق، يف احلالة
 18، 17، 16، 15،  عارية ،(الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 13، 12،  عارية  وريفندي، يف احلالة
 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة

 21، 20، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 21، 2015 يواية/الثام كانول 29 مؤرخة رسالة
 21، 2015 أ ةيل/نيسال 10 مؤرخة رسالة
 22، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 10 مؤرخة رسالة

 22، 21، 20، 19، التعارية
 14،  عارية س اليول، يف احلالة
  يسايف-غيويا يف احلالة

 24، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  11 مؤرخة رسالة
 24، 23، التعارية

 49،  عارية نربص، يف احلالة
 25،  عارية ايفوار، كوت يف احلالة
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 52،  عارية كوسوفو، يف احلالة
 ليرباي يف احلالة

 6، 2014 أغس س/آب 28 مؤرخة رسالة
 245، 7، 2014 س تمرب/أيدول 29 مؤرخة رسالة
 7، 2015 يوليت/ وز 31 مؤرخة رسالة

 8، 7، 6، التعارية
 40،  عارية لي يا، يف احلالة
 مايل يف احلالة

 42، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 23 مؤرخة رسالة
 42، 2015 يواية/الثام كانول 2 مؤرخة رسالة
 42، 2015 مارس/آذار 16 مؤرخة رسالة
 43، 2015 يونيت/حليةال 16 مؤرخة رسالة

 43، 42، 41، التعارية
 45، 44،  عارية ذاييت، يف احلالة
 الةئيس

 160، 2014 يونيت/حليةال 5 مؤرخة م كةة
 160، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  15 مؤرخة م كةة
 160، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 18 مؤرخة م كةة
 160، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 10 مؤرخة م كةة
 159، رائسية  يا ت
 34، 33، 32، 31، 30، 29،  عارية اارفور، يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة ال مدية
 96،  عارية الوتلامات، يف اجلوسي ال وف
 86،  عارية املسدحة، الولامات يف املدنيول

 96، 95،  عارية يفاألم ، يفالسالم املةأة
 208،  يا ت املتحدة، املمدكة
 159، اإلاارية املهام
 34،  عارية السواال، جووب يف املتحدة األمم   ثة



 فهرس حسب مواد ميثاق األمم املتحدة 
 

XXXI 17-03714 

 

 40، 39، 38،  عارية لي يا، يف لددمم املتحدة األمم   ثة
 18، 17، 16،  عارية الدميعةاقية، الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة
 114، 113،  عارية الولاع، انتهاء   د السالم  واء

 256،  رال األم  جمدس نةارات السدمية، ابلوسائل املوازمات  سوية
 161، 160، الةئيس م كةة  وفي 
 109،  عارية العانول، سيااة
 يفاألم  السالم صول

 118، 116، التعارية
 115، جدسات

 27، 26،  عارية ايفوار، كوت يف املتحدة األمم ممدية
 35،  عارية يف، السالم  وقيد أفةيعيا، غةب

 208،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
 245، 2015 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة غلة، ن اع
 ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة

 69، 2014 يوليت/ وز 31 مؤرخة رسالة
 70، 2015 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة

 70، التعارية
 69،  عارية ا شت اك، فض ملةان ة املتحدة األمم نوة

 160،  يا ت لكسمربغ،
 159،  يا ت ليتوانيا،
 أفةيعيا يفسط مو عة

 455، 2015 يوليت/ وز 21 يف 16 مؤرخة رسالة
 28، 27، التعارية

 البحري األمن
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
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 املتحدة لامم ال امة األمانة انظة. ال ام األمني
 األموية يفاملؤسسات العانول لسيااة املسامد ال ام األمني

 117، 8، لدمراركة اموات
 اإلنسال حعوق لرؤيفل املسامد ال ام األمني

 29، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 53، محاقات أيفكةانيا، يف احلالة
 48، محاقات ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 55، 54، 53، 48، 31، لدمراركة اموات
 السالم حفظ ل مديات املسامد ال ام األمني

 96، 70، 34، 33، 32، 30، 10، 5، لدمراركة اموات
 ال وارئ حا ت يف اإلغاثة موسق يف ئب اإلنسانية لدرؤيفل املسامد ال ام األمني

 103، 86، 68، 66، 65، 63، 19، لدمراركة اموات
 السياسية لدرؤيفل املسامد ال ام األمني

 60، 59، 58، 57، 55، 54، 53، 48، 13، لدمراركة اموات
 أل انيا

 181، الدغات
 الربازيل

 279،  يا ت يف، يفاألم  السالم أفةيعيا،
 249،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات

 249،  يا ت فدس ني، نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 194،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 218،  يا ت يفا جتمامي، ا نتصااي اجملدس
 316، 169، 160،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 45، لدمراركة اموات
 316 ،218، 194،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 الرب غال

 181، الدغات
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 احملداة احلالة أيف ال  ثة أيعا انظة. السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 446، مام مةت
 455، 2015 يوليت/ وز 21 يف 16 مؤرخة رسالة ال ام، األمني

 األخ ة الت ورات
 446، مام مةت
 448، يف حمددة والايت آسيا،
 448، يف حمددة والايت أفريقيا،
 448، يف حمددة والايت األوسط، الشرق
 447، السالم  واء يفمكا ب السياسية ال  ثات يف ايت

 الةئيس
 455، 2015 يوليت/ وز 21 يف 16 مؤرخة رسالة
 451، رائسية  يا ت

 451، (2014) 2134 العةار
 458، 457، (2014) 2137 العةار
 459، (2014) 2144 العةار
 462، (2014) 2145 العةار
 451، (2014) 2149 العةار
 453، (2014) 2157 العةار
 461، (2014) 2158 العةار
 465، (2014) 2170 العةار
 453، (2015) 2203 العةار
 462، (2105) 2210 العةار
 459، (2015) 2213 العةار
 461، (2015) 2232 العةار
 462، أفغانستال مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 461، الصومال مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 465، ال ةاق مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
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 459، لي يا يف لددمم املتحدة األمم   ثة
 458،  وريفندي يف ا نتداابت ملةان ة املتحدة األمم   ثة
 465، الوس ى آسيا ملو عة الونائية لدد دوماسية اإلنديمي املتحدة األمم مةكل

 455، أفةيعيا لوسط اإلنديمي املتحدة األمم مكتب
 451، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 453،  يسايف - غيويا يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 449، أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب
 466، ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة األمم موسق مكتب
 يف عوات شةقة أبفةا املسااة ال ددال

 315، مع الترايفر
 137، اجلدسات

 شةقة يفأبفةاا  عوات املسااة ال ددال
 315، مع الترايفر

 137، اجلدسات
 يفاهلةسك ال وسوة

 78، 77، 76، 51، 50، لدمراركة اموات
 األسلحة وحتديد السالح من التجريد
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
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 417، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 445، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال أيعا انظة، األم  جمدس   ثات أيعا انظة. احلعائق يف عصي التحعيعات
 240، مام مةت

 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة لكسمربغ،
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة ريفاندا،
 246،  يا ت مس انيا،
 أسرتاليا
 249، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 250،  يا ت األيفريف ، ا حتاا
 246،  يا ت الةيفسي، ا حتاا

 249،  يا ت األرجوتني،
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة األرال،
 ال ام األمني

 243، 242، مام مةت
 245، 2014 س تمرب/أيدول 29 مؤرخة رسالة
 249،  يا ت الربازيل،
 246،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية
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 250، 248، 246، 245، 244، 243، 241، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 249، فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 247، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 247، 243، 242، 241، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 248، ايفوار كوت يف احلالة
 245، ليرباي يف احلالة
 242، 241، مايل يف احلالة
 الةئيس
 245، 2014 يوليت/ وز 16 مؤرخة رسالة

 247، 243، رائسية  يا ت
 246،  يا ت الصني،
 242، (2014) 2127 العةار
 247 ،243، 242، (2014) 2134 العةار
 247، 243، 242، (2014) 2149 العةار
 244، 242، (2014) 2164 العةار
 243، 242، (2015) 2196 العةار
 248، 246، (2015) 2209 العةار
 243، (2015) 2217 العةار
 248، (2015) 2226 العةار
 244، 242، (2015) 2227 العةار
 246، 245، 244، (2015) 2235 العةار
 أملانيا

 242،  يا ت
 242، ابسم  يا ت
 املتحدة املمدكة
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 246،  يا ت
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 املتحدة الو ايت
 249، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 األم  جمدس   ثات أيعا انظة، 241، األم  جمدس   ثات
 242، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 242، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة

 242، ابسم  يا ت  دجيكا،
 247، حتعيق مهام فيها أُنةت أخةى حا ت
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة شيدي،
 249، يفاألم  السالم صول

 249،  يا ت غوا يما ،
 فةنسا

 249، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 242،  يا ت
 246، يا ت  ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
 245، غلة ن اع
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة مجهورية، كوراي،
 ليتوانيا

 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 242،  يا ت
 242، ابسم  يا ت يفالرفافية، يفا  ساق املساءلة جممومة
 243، الكيميائية األسدحة حظة موظمة
 242،  يا ت ذولودا،
 250،  يا ت ،sال وارئ حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
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 املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 308، مام مةت
 312، 311،  يا ت الةيفسي، ا حتاا
 313،  يا ت األرال،
 313، 310، اإلرذاب
 309، أفغانستال يف احلالة
 310، يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 310، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 310، الصومال يف احلالة
 310، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 309، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 310، ايفوار كوت يف احلالة
 309، لي يا يف احلالة
 310، مايل يف احلالة
 309، (2014) 2134 العةار
 310، (2015) 2232 العةار
 312، 309، (2015) 2240 العةار
 313، 310، (2015) 2249 العةار

 312، املسدحة الولامات يف املدنيول
 311، محاقات السالم، حفظ ممديات شؤيفل يف ال سكةي املسترار
 313،  يا ت املتحدة، املمدكة
 313،  يا ت املتحدة، الو ايت

 311،  يا ت أيفريفغواي،
 311، محاقات مايل، يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 311، محاقات الدميعةاقية، الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 311،  يا ت  وغالاي ،
 312،  يا ت  وريفندي،
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 312،  يا ت اتيدود،
 312،  يا ت  راا،
 311،  يا ت ريفاندا،
 313،  يا ت شيدي،
 312، يفاألم  السالم صول

 311، السالم حفظ ممديات
 313،  يا ت فةنسا،
 312،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
 309، 42 ابملااة مت دعة نةارات

 311، محاقات ا شت اك، فض ملةان ة املتحدة األمم نوة
 312،  يا ت كازاخستال،

 313،  يا ت لي يا،
 310، 41 املااة  رال موانرة
 احملدا التد   أيعا انظة. املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 285، مام مةت

 307، 304، 303،  يا ت أسرتاليا،
 308، يف يفاألم  السالم أفةيعيا،
 303،  يا ت األيفريف ، ا حتاا
 307، 306،  يا ت الةيفسي، ا حتاا

 307، 306،  يا ت األرجوتني،
 306،  يا ت األرال،
 305، اجللاءات

 289، يفالصومال مريرتاي يف احلالة
 295، السواال يف احلالة
 302، 301، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 301، 300، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 296، ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة
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 292، ال ةاق يف احلالة
 294، 293، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 300، 299، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 299،  يسايف-غيويا يف احلالة
 295، 294، ايفوار كوت يف احلالة
 296، (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 293، ليرباي يف احلالة
 307، 299، 298، لي يا يف احلالة
 288، الوفط مدى املفةيفت احلظة

 303،  يا ت السواال،
 307، 306، 304،  يا ت الصني،
 300، (2014) 2127 القرار
 300، (2014) 2134 العةار
 293، (2014) 2136 العةار
 301، 300، (2014) 2140 العةار
 285، (2014) 2141 العةار
 289، (2014) 2142 العةار
 298، (2014) 2144 العةار
 298، (2014) 2146 العةار
 294، (2014) 2153 العةار
 296، 285، (2014) 2159 العةار
 290، (2014) 2160 العةار
 291، (2014) 2161 العةار
 294، (2014) 2162 العةار
 291، (2014) 2170 العةار
 298، (2014) 2174 العةار
 291، (2014) 2178 العةار
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 289، (2014) 2182 العةار
 289، (2014) 2184 العةار
 293، (2014) 2188 العةار
 300، (2015) 2196 العةار
 293، (2015) 2198 العةار
 302، 292، 291، (2015) 2199 العةار
 295، (2015) 2200 العةار
 299، (2015) 2203 العةار
 302، 285، (2015) 2206 العةار
 285، (2015) 2207 العةار
 308، 298، (2015) 2213 العةار
 296، 285، (2015) 2224 العةار
 304، 296، 285، (2015) 2231 العةار
 293، (2015) 2237 العةار
 298، (2015) 2238 العةار
 289، (2015) 2244 العةار
 289، (2015) 2246 العةار
 285، (2015) 2250 العةار
 395، 292، (2015) 2253 العةار

 290، (2015) 2255 العةار
 308، (2015) 2259 العةار
 288، التجارية العيوا
 288، املالية العيوا
 288، التسيارية ابلع ائف املت دعة العيوا
 288، اخلارجي يفالتمثيل الد دوماسي التمثيل مدى املفةيفضة العيوا
 288، ابلونوا السف   وي  خدمات مدى املفةيفضة العيوا
 288، األممال ايفائة مدى املفةيفضة العيوا
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 303،  يا ت أملانيا،
 303، يفاألم  يفالسالم املةأة

 303،  يا ت املكسيك،
 307، 306، 304،  يا ت املتحدة، املمدكة
 303،  يا ت اهلود،

 307، 306، 305، 304،  يا ت املتحدة، الو ايت
 305،  يا ت اإلسالمية، - مجهورية ميةال،

 303،  يا ت آيةلودا،
 288، األصول جتميد
 288، يفال  ال الوعل  دا  
 306، 304،  يا ت  راا،
 292، 290، العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم
 290، قال ال حةكة
 288، الفحم  حظة
 288، الثعافية السدع يف التجارة حظة
 288، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 288، املاس  صدية حظة
 288، األسدحة  وريد حظة
 288، الكمالية السدع  وريد حظة

 306،  يا ت ريفاندا،
 307،  يا ت شيدي،
 305، 304، 296، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم

 306، 304،  يا ت فةنسا،
 41 ابملااة مت دعة نةارات
 288، 287، عام عرض
 286، م ني   دد مت دعة نةارات
 285، مواضي ية مسائل
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 307، 306،  يا ت ،- مجهورية كوراي،
 307،  يا ت لي يا،

 307، 306، 304، 303،  يا ت ليتوانيا،
 303،  يا ت ليدتورتاي ،

 41 املااة  رال موانرة
 302، مام مةت
 303، مواضي ية مسائل
 307، م ني   دد مت دعة موانرة
 307، 306،  يا ت نيج اي،
 305،  يا ت نيوزيدودا،

 احلا ت  فانم ايفل لدحيدولة املتد ة املؤنتة التدا  
 282، مام مةت
 284، 282، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 283، 282، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 283، 282، (2014) 2139 العةار
 282، (2014) 2140 العةار
 284، 282، (2015) 2201 العةار
 283، 282،  رال نةارات
 األمعاء الديفل التلامات
 يفاألم  السالم صول انظة. 48 املااة
 املت االة املسامدة انظة. 49 املااة

 املت االة املسامدة انظة. املت االة املسامدة
 يفاألم  السالم صول انظة. يفاألم  السالم صول
 األم  جمدس نةارات يف وفي  ن ول انظة. األم  جمدس نةارات يف وفي  ن ول

 مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسامدة انظة . م  اب متواع ا لتلام منفاذي، مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسامدة
     م  اب متواع ا لتلام منفاذي،

 لدموازمات السدمية التسوية
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 262،  يا ت أسرتاليا،
 257، 252، األفةيعي ا حتاا
 260،  يا ت األيفريف ، ا حتاا

 261،  يا ت األرجوتني،
 260، 253، املسدح يفالولاع األقفال
 259،  يا ت األسوا، اجل ل

 262،  يا ت اجللائة،
 257، 255، 252، أفغانستال يف احلالة
 257، 255، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 256، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 256، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 256، فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 256، ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة
 257، 255، الغة ية الصحةاء يف احلالة
 254، الصومال يف احلالة
 256، ال ةاق يف احلالة
 257، 254، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 257، 253،  وريفندي يف احلالة
 257، 254، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 257، 254،  يسايف-غيويا يف احلالة
 255، نربص يف احلالة
 257، 254، لي يا يف احلالة
 257، 254، مايل يف احلالة

 260،  يا ت الصني،
 260،  يا ت الفد ني،
 260، 251، (2014) 2171 العةار
 253، (2015) 2242 العةار
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 253، (2015) 2250 العةار
 259،  يا ت الدميعةاقية، - مجهورية الكونغو،
 257، الكربى ال ح ات ملو عة ال ام لامني اخلاص امل  و 
 257، الساحل ملو عة ال ام لامني اخلاص امل  و 

 253، يفاألم  يفالسالم املةأة
 252، اجلمامية اإلاباة مبوع امل ي ال ام لامني اخلاص املسترار

 261،  يا ت املكسيك،
 255 ، دارفور امل ي املتحدة يفاألمم األفةيعي ا حتاا  ني املررتك اخلاص املمثل
 257، ل وريفندي ال ام لامني اخلاص املمثل
 257، ملايل ال ام لامني اخلاص املمثل
 257، أفةيعيا لوسط ال ام لامني اخلاص املمثل
 252، املسدح يفالولاع ابألقفال امل وية ال ام لامني اخلاصة املمثدة
 252، الولاع حا ت يف اجلوسي ابل وف امل وية ال ام لامني اخلاصة املمثدة
 260،  يا ت أيفغودا،
 261،  يا ت  راا،
 262،  يا ت  ونس،
 259،  يا ت أفةيعيا، جووب

 259،  يا ت زم ا وي،
 261،  يا ت شيدي،
 262، 259، 253، يفاألم  السالم صول
 257، اإلنديمية الوكا ت أيف التوظيمات  رال نةارات اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 257، يف السالم  وقيد أفةيعيا، غةب

  رال نةارات
 250، مام مةت
 253، م يوة   ددال خاثة حا ت
 256، مبوج ها ال ام األمني شارك نةارات
 251، مواضي ية مسائل
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 257، اإلنديمية  الوكا ت أيف الوتظيمات مراركة
 259،  يا ت ن ة،
 261، 259،  يا ت ،- مجهورية كوراي،

 262،  يا ت كوستاريكا،
 256، اجلو ل مة ف ات
 257، أفةيعيا لوسط اإلنديمي املتحدة األمم مكتب
 257،  يسايف - غيويا يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  رال موانرة

 261، 99 املااة استددام
 258، 33 املااة ضوء يف مشارة
 261، أيفكةانيا يف احلالة

 260، املسدحة الولامات يف املدنيول
 262، الةئيس م كةة  وفي 
 261، العانول سيااة
 262، 259، يفاألم  السالم صول
 257، 254، أفةيعيا يفسط مو عة

 261،  يا ت نيج اي،
 260، 259،  يا ت ذولودا،
 259،  يا ت السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل

 يفالتصويت العةارات اختاذ انظة. التصويت
 اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 122، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 8 مؤرخة رسالة  راا،
 228،  يا ت الةيفسي، ا حتاا

 85، املسدح يفالولاع األقفال
 337، اإلنديمية التوظيمات

 122، 85، رائسية  يا ت
 148، األممال جديفل
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 122، 121، جدسات
 228، يفاألم  السالم صول
 228،  يا ت فةنسا،
 228،  يا ت  مي يا،
 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال انظة. التعارية
 املتحدة لامم ال امة األمانة انظة. ال ام األمني م 
 التقييم
 376، اخلرباء فريق السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 373، اخلرباء فريق ،(الدميقراطية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 375، اخلرباء فريق ديفوار، كوت يف احلالة
 372، اخلرباء فةيق ليرباي، يف احلالة
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 369، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 367، األمن جملس جلنة

 394، التوفي ية املديةية اإلرذاب، مكافحة
 العسكري-املدين التنسيق
 443، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 والتعاون التنسيق
 395، األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
 395، 1540 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب،
 والصومال إريرتاي يف احلالة
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 365، الةصد فةيق
 364، األمن جملس جلنة
 السودان وجنوب السودان يف احلالة
 390، 376، اخلرباء فريق
 376، 1591 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 389، 2206 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 388، اخلرباء فريق
 387، 2140 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 (الدميقراطية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 373، اخلرباء فريق
 373، األمن جملس جلنة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 386، اخلرباء فريق
 385، األمن جملس جلنة
 ديفوار كوت يف احلالة
 375، اخلرباء فريق
 375، األمن جملس جلنة
 372، اخلرباء فةيق ليرباي، يف احلالة
 380، األمن جملس جلنة ليبيا، يف احلالة
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 443، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
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 464، أفغانستان ىلإ املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 417، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 369، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 367، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة
 383، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 382، األمن جملس جلنة
 اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 379، اخلرباء فريق
 379، األمن جملس جلنة
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - االنتشار عدم
 378، اخلرباء فريق
 378، األمن جملس جلنة
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 445 ،لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 465، الوس ى آسيا ملو عة الونائية لدد دوماسية اإلنديمي املتحدة األمم مةكل

 اإلرهاب مكافحة
 394، التوفي ية املديةية
 393، األمن جملس جلنة
 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 466، ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة األمم موسق مكتب
 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال أيعا انظة. اإلنديمية التوظيمات
 ابختاذ اإلذل منفاذ، مجةاءات
 351، مام مةت
 351،  رال نةارات
 351،  رال موانرة
 339،  يا ت مس انيا،
 349، 337،  يا ت أسرتاليا،
 350،  يا ت األيفريف ، ا حتاا
 352، 350، 345، 339، 338،  يا ت الةيفسي، ا حتاا

 337،  يا ت األرجوتني،
 257، لدموازمات السدمية التسوية
 337، اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 338،  يا ت التريكية، اجلمهورية
  ت ا مرتاف اجلهوا،
 340، مام مةت
 340،  رال نةارات
 344،  رال موانرة

 353، 349، 346، 345، أفغانستال يف احلالة
 354، 353، 347، 345، يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 355، 353، 352، 351، 344، 343، 342، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 354، 353، 351، 348، 346، 345، الصومال يف احلالة
 351، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 342، 340،  وريفندي يف احلالة
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 354، 353، 350، 347، 346، 345، 343، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 343، 340، ايفوار كوت يف احلالة
 343، 341، ليرباي يف احلالة
 343، 341، لي يا يف احلالة
 348، 343، 341، مايل يف احلالة

 345، 344، 338،  يا ت الصني،
 354، 353، 350، 347، 346، (2014) 2134 العةار
 343، (2014) 2138 العةار
 346، (2014) 2145 العةار
 343، (2014) 2148 العةار
 354، 347، 346، 345 ،(2014) 2149 العةار
 343، 342، (2014) 2155 العةار
 343، 342، (2014) 2156 العةار
 348، 346، (2014) 2158 العةار
 343، (2014) 2162 العةار
 348، 343، (2014) 2164 العةار
 354، 352، 335، (2014) 2167 العةار
 354، 353، 335، (2014) 2171 العةار
 343، (2014) 2173 العةار
 343، (2014) 2174 العةار
 354، 348، 346، (2014) 2182 العةار
 354، 345، (2014) 2183 العةار
 354، 353، (2014) 2184 العةار
 346، 345، (2014) 2189 العةار
 354، (2015) 2196 العةار
 352، 344، 342، (2015) 2206 العةار
 354، 347، (2015) 2217 العةار
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 343 ،342، (2015) 2223 العةار
 343، (2015) 2226 العةار
 343، 342، (2015) 2228 العةار
 348، 346، (2015) 2232 العةار
 343، (2015) 2239 العةار
 355، 353، 345، 342، (2015) 2241 العةار
 348، 346، (2015) 2244 العةار
 354، 353، (2015) 2246 العةار
 345، (2015) 2247 العةار
 342 ،340، (2015) 2248 العةار
 355، 343، (2015) 2252 العةار

 351، العةصوة
 353، 346، األموية لدمسامدة الديفلية العوة

 349،  يا ت أملانيا،
 338،  يا ت الوةيفي ،
 351، 349، 344،  يا ت املتحدة، الو ايت
 349،  يا ت الياابل،

 338،  يا ت منديفنيسيا،
 352،  يا ت أنغو ،

 338،  يا ت ابكستال،
 348، الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة
 353، 351، 347، 345، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 348، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 351، 350، 347، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف أفةيعية  عيااة الديفلية الدمم   ثة

 354، 347، 346، 343، 342، رائسية  يا ت
 338،  يا ت  ةكيا،
 350، 339، 337،  يا ت  راا،
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 التعارية  عدمي
 352، مام مةت
 352،  رال نةارات
 355،  رال موانرة
 338،  يا ت املتحدة، - مجهورية  ولانيا،
 337،  يا ت ريفاندا،

 338،  يا ت سدوفاكيا،
 338،  يا ت سويسةا،
 351، 349، 338،  يا ت شيدي،
 354، 338، يفاألم  السالم صول

 354، السالم حفظ ممديات
 345، مام مةت
 345،  رال نةارات
 349،  رال موانرة
 338،  يا ت غوا يما ،
 345، 339،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،

 347، األيفريف  ا حتاا  عيااة السالم حفظ نوة
 351،  يا ت لكسمربغ،

 337،  يا ت ليتوانيا،
 مواضي ية مسائل

 335، مام مةت
 335،  رال نةارات
 336،  رال موانرة

 343، 340، أفةيعيا يفسط مو عة
 339، محاقات أيفريفاب، يف يفالت ايفل األم  موظمة
 355، 352، 339، 337،  يا ت نيج اي،

 355، 350،  يا ت نيوزيدودا،
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 األسوا اجل ل
 259،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 259،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 احملدا ال دد أيعا انظة. اجللاءات
 أسرتاليا
 95، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  5 مؤرخة رسالة
 307،  يا ت
 307، 306،  يا ت الةيفسي، ا حتاا

 306،  يا ت األرجوتني،
 306،  يا ت األرال،
 305، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 15،  ديد ،(الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 19،  ديد الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 23،  يسايف-غيويا يف احلالة
 25،  غ  ايفوارت كوت يف احلالة

 306،  يا ت الصني،
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 307، 306،  يا ت املتحدة، املمدكة
 307، 306،  يا ت املتحدة، الو ايت
 439، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 434، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 420، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
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 429، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 306،  يا ت  راا،

 95، جدسات
 306،  يا ت ريفاندا،
 307،  يا ت شيدي،
 423، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 306،  يا ت فةنسا،
 307، 306،  يا ت ،- مجهورية كوراي،
 احملداة الدجوة أيعا انظة، 361، األم  جمدس جلال

 307، 306،  يا ت ليتوانيا،
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 307، 306،  يا ت نيج اي،

 305، 95، محاقات السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 اجللائة

 262،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 262، 213، 160،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 39، لدمراركة اموات
 اجلدسات
 128، مام مةت

 134، الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 136، 135 ،134، اإلرذاب
 137، شةقة يفأبفةاا  عوات املسااة ال ددال
 136، 134، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 135، فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 ال ةاق يف احلالة

 134، مام مةت
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 137، 132، 131، أيفكةانيا يف احلالة
 147، 146 ،133، 132، (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 135، يفاألم  يفالسالم املةأة

 املواا    يق
 130، مام مةت

 130، ا جتمامات  تددل ي الفرتات
 131، 130، 3 يف 2 لدماا ني يففعا معدذا قُدب جدسات
 133، 3 املااة  ت  يق مت دعة شكايفى

 143، 137، الةئيس م كةة  وفي 
 138، رمسية غ  حتايفر جدسات
 شكل

 137، 136، خاصة جدسات
 134، 133، املستوى رفي ة جدسات
 133، مدوية جدسات

 135، 134، يفاألم  السالم صول
 130، مدا

 137، الديفلية ال دل حمكمة
 137، ذيئتت  كامل لدمجدس رمسية غ  مرايفرات

 الكاري ية اجلمامة
 162، ابسم  يا ت األممال،  صةيف

         ال امة اجلم ية  
 240، م  األم  جمدس مىل املوازمات محالة

         ال امة اجلم ية  
 206، 205،  وصيات اإلرذاب،

 209، 208، األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة ال ام، األمني
 206، 205،  وصيات سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 205،  وصيات ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
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 208، املتحدة األمم يف ال عوية
 210، 209، األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة لةيفاندا، الديفلية اجلوائية احملكمة
 210، 209، األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة السا عة، ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 213، 209، الةئيس م كةة  وفي 

 212،  يا ت ريفاندا،
 208، األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة يفاألم ، السالم صول

 مع األم  جمدس مالنات
 204، مام مةت

 214، 213، الفةمية األجهلة
 212، يفاخلاصة السووية التعارية
 215، 213، السالم حفظ   مديات امل وية اخلاصة الدجوة

 208، األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة
 206، امليثاق م  12 ابملااة يت دق ما يف املمارسة
 204، الدائمني غ  األمعاء انتداب
 205،  وصيات

     214، 213، اإلنسال حعوق جمدس 
 216، أخةى ممارسات

 211، األمعاء انتداب الديفلية، ال دل حمكمة
 212،  يا ت نيوزيدودا،
 التريكية اجلمهورية

 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 السورية ال ة ية اجلمهورية

 246،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات
 156،  يا ت فدس ني، نعية - األيفسط الرةق يف احلالة

 157، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  30 مؤرخة رسالة الةائسة،
 200،  يا ت يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 197، 2015 فرباية/ش اط 23 مؤرخة رسالة است ماهلا، أيف - ابست مال التهديد حظة العوة،
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 200،  يا ت املسدحة، الولامات يف املدنيول
 156،  يا ت األممال، جديفل
 107، 103، 65، 64، 63، لدمراركة اموات
 دعم والشرطة، اجلي 

 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 443، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 434، 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 417، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 442، وابكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 445، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 443، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 445، االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
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 444، اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
 يفابكستال اهلود  ني احلالة

 يفابكستال اهلود يف ال سكةيني املتحدة األمم مةان  فةيق انظة. يفابكستال اهلود يف ال سكةيني املتحدة األمم مةان  فةيق
 السواال يفجووب السواال يف احلالة انظة. أ يي يف احلالة
 أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة انظة. أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 يفالصومال مريرتاي يف احلالة

 289، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 364، 289، (2014) 2142 العةار
 364، 289، (2014) 2182 العةار
 289، (2014) 2184 العةار
 364، 289، (2015) 2244 العةار
 289، (2015) 2246 العةار
 289، األصول جتميد
 289، الفحم  حظة
 289، األسدحة  وريد حظة
 365، 364، يف ية الةصد، فةيق
 األم  جمدس جلوة

 364، مام مةت
 364، يف ية

 أفغانستال يف احلالة
 349،  يا ت أسرتاليا،
 350،  يا ت الةيفسي، ا حتاا
 85، 84، 83، 82، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 47، 2015 س تمرب/أيدول 15 مؤرخة رسالة
 47، 46، التعارية

 309، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
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 257، 255، 252، لدموازمات السدمية التسوية
 353، 349، 346، 345، اإلنديمية التوظيمات

 462، 346، 98، 89، 88، 85، 84، 83، 82، 46، (2014) 2145 العةار
 346، 345، 47، (2014) 2189 العةار
 101، 100، 98، 85، 83، 82، 47، 46، (2015) 2210 العةار
 462، (2105) 2210 العةار
 أفغانستال يف األموية لدمسامدة الديفلية العوة انظة. األموية لدمسامدة الديفلية العوة

 349،  يا ت أملانيا،
 89، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول

 101، 100، 98، يفاألم  يفالسالم املةأة
 349،  يا ت املتحدة، الو ايت
 349،  يا ت الياابل،

 أفغانستال مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة انظة. أفغانستال مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 274، 98، 46، رائسية  يا ت
 350،  يا ت  راا،
 274، 271، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 46، جدسات
 349،  يا ت شيدي،

 350،  يا ت نيوزيدودا،
 يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة

 ال ام األمني
 50، 2014 مايو/أاير 2 مؤرخة رسالة
 50، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  30 مؤرخة رسالة
 51، 2015 أ ةيل/نيسال 29 مؤرخة رسالة
 51، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  5 مؤرخة رسالة
 310، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  

 354، 353، 347، 345، اإلنديمية التوظيمات
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 354، 345، 275، 177، 50، (2014) 2183 العةار
 345، 51، (2015) 2247 العةار

 322، املت االة املسامدة
 275، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 50، جدسات
 178،   تمد مل اليت العةارات مراريع
 51،   تمد مل نةارات مراريع

 السواال يف احلالة
 295، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 295، (2015) 2200 العةار
 295، األصول جتميد
 295، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 295، األسدحة  وريد حظة
 السواال يفجووب السواال يف احلالة

 173، يفالتصويت العةارات اختاذ
 29، 28، محاقات السالم، حفظ ممديات ماارة

 352، 345،  يا ت الةيفسي، ا حتاا
 84، 83، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 34، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  23 مؤرخة رسالة
، 141، 101، 100، 99، 98، 93، 92، 91، 90، 89، 88، 34، 33، 32، 31، 30، 29، التعارية
173 ،177 ،186 ،190 ،192 ،274 ،343 ،351 ،352 ،355 

 29، محاقات اإلنسال، حعوق لرؤيفل املسامد ال ام األمني
 310، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 302، 301، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 257، 255، لدموازمات السدمية التسوية

 355، 353، 352، 351، 344، 343، 342، اإلنديمية التوظيمات
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 28، فةت اجللاءات،
 200، يف التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 345، 344،  يا ت الصني،
 يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة ال مدية انظة. اارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة ال مدية

 اارفور
 376، 343، 274، 92، 91، 89، 29، 28، (2014) 2138 العةار
 424، 402، 343، 192، 29، 28، (2014) 2148 العةار
، 343، 342، 192، 100، 99، 98، 93، 91، 90، 89، 88، 84، 83، 30، 29، (2014) 2155 العةار

432 
 402، 343، 342، 274، 192، 190، 186، 93، 90، 29، (2014) 2156 العةار
 424، 415، 402، 343، 100، 99، 98، 83، 28، (2014) 2173 العةار
 402، 29، (2014) 2179 العةار
 432، 101، 100، 99، 98، 90، 88، 84، 83، 29، (2014) 2187 العةار
 376، 92، 32، 28، (2015) 2200 العةار
 430، 402، 32، 29، (2015) 2205 العةار
 432، 389، 361، 352، 344، 342، 302، 274، 173، 92، 91، 32، 29، (2015) 2206 العةار
 432، 343، 342، 100، 99، 98، 93، 92، 91، 90، 84، 83، 33، 29، (2015) 2223 العةار
 424، 402، 343، 342، 100، 99، 93، 91، 90، 89، 88، 83، 33، 28، (2015) 2228 العةار
 402، 93، 91، 90، 33، 29، (2015) 2230 العةار
، 345، 342، 177، 101، 100، 99، 98، 93، 92، 91، 84، 83، 33، 29، (2015) 2241 العةار

353 ،355 ،432 
 402، 93، 90، 34، 29، (2015) 2251 العةار
، 177، 101، 100، 99، 98، 93، 92، 91، 90، 89، 88، 84، 83، 34، 29، (2015) 2252 العةار

343 ،355 ،416 ،432 
 194، 192، 190، ابست ماهلا التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 402، السودان وجنوب السودان إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 93، 92، 91، 90، 89، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول
 101، 100، 99، 98، يفاألم  يفالسالم املةأة
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 29، محاقات اجلمامية، اإلاباة مبوع امل ي ال ام لامني اخلاص املسترار
 29، محاقات اإلنسال، حلعوق السامي املفوت
 255،  دارفور امل ي املتحدة يفاألمم األفةيعي ا حتاا  ني املررتك اخلاص املمثل

     28، محاقات  دارفور، امل ي املتحدة يفاألمم األفةيعي ا حتاا  ني املررتك اخلاص املمثل 
 29، محاقات الولاع، حا ت يف اجلوسي ابل وف امل وية ال ام لامني اخلاصة املمثدة

 املتحدة الو ايت
 33، 2015 أغس س/آب 19 مؤرخة رسالة
 344،  يا ت
 352،  يا ت أنغو ،
 السواال جووب يف املتحدة األمم   ثة انظة. السواال جووب يف املتحدة األمم   ثة

 343، 33، 32، 31، رائسية  يا ت
 302، 301، األصول جتميد
 274، 271، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 29، 28، جدسات
 138، رمسية غ  حتايفر جدسات
 141، آراي صيغة يففق م عواة جدسات

 302، 301، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 225، يفاألم  السالم صول
 اخلرباء فةيق

 33، 2015 أغس س/آب 21 مؤرخة رسالة
 28، الو ية  ديد
 390، 389، 376، يف ية
 345،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،

 أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة انظة. أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 1591 ابلعةار ممال املوراة األم  جمدس جلوة

 376، مام مةت
 29، 2014 فرباية/ش اط 7 مؤرخة رسالة
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 32، 2015 يواية/الثام كانول 16 مؤرخة رسالة
 31، محاقات

 376، يف ية
 2206 ابلعةار ممال املوراة األم  جمدس جلوة

 389، مام مةت
 29، محاقات
 389، والية
 352،  يا ت نيج اي،

 29، محاقات املةأة، يف كني اجلوسني  ني لدمسايفاة املتحدة األمم ذيئة
 29، محاقات ال وارئ، حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 احملدا ال دد أيعا انظة. األيفسط الرةق يف احلالة

 377 ،األم  جمدس جلوة احلةيةي، اغتيال
 اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة انظة. اليم  يف احلالة
 سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة انظة. سوراي يف احلالة
 ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة انظة. ل وال يف احلالة

 142، 141، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة انظة. فدس ني نعية
 غلة ن اع

 245، 2015 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة ال ام، األمني
 245، احلعائق يف عصي التحعيعات

 ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة انظة. ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 ا شت اك فض ملةان ة املتحدة األمم نوة انظة. ا شت اك فض ملةان ة املتحدة األمم نوة

 256، السدمية ابلوسائل املوازمات  سوية اجلو ل، مة ف ات
 ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة األمم موسق مكتب انظة. ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة األمم موسق مكتب
 اهلدنة ملةان ة املتحدة األمم ذيئة انظة. اهلدنة ملةان ة املتحدة األمم ذيئة
 اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة

 301، 300، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
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 284، 282، احلا ت  فانم ايفل لدحيدولة املتد ة املؤنتة التدا  
 256، لدموازمات السدمية التسوية
 402، 387، 361، 301، 300، 282، 269، 214، 92، 89، 88، 67، (2014) 2140 العةار
 402، 284، 282، 67، (2015) 2201 العةار
 402، 68، (2015) 2204 العةار
 402، 387، 361، 190، 67، (2015) 2216 العةار
 191، 190، ابست ماهلا التهديد أيف - است مال حظة العوة،

 402، ابليمن املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 402، 192، 191، 68، 67، رائسية  يا ت
 301، 300، األصول جتميد
 269، 268، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 147، األممال جديفل
 67، جدسات
 142، آراي صيغة يففق م عواة جدسات

 301، 300، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 301، 300، األسدحة  وريد حظة
 اخلرباء فةيق

 68، 2015 فرباية/ش اط 20 مؤرخة رسالة
 388، 387، يف ية

 األم  جمدس جلوة
 387، مام مةت

 67، محاقات
 387، والية

     214، اإلنسال حعوق جمدس 
 سوراي - األوسط الشرق يف احلالة

 70، 2015 مارس/آذار 12 مؤرخة رسالة فةنسا،
 173، 172، يفالتصويت العةارات اختاذ
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 246،  يا ت مس انيا،
 246،  يا ت الةيفسي، ا حتاا
 ال ام األمني

 65، 63، 2015 فرباية/ش اط 25 مؤرخة رسالة
 66، 65، 64، 63 ،التعارية
 250، 248، 246، 245، 244، 243، 241، احلعائق يف عصي التحعيعات

 283، 282، احلا ت  فانم ايفل لدحيدولة املتد ة املؤنتة التدا  
 256، لدموازمات السدمية التسوية

 136، 134، اجلدسات
 206، 205،  وصيات ال امة، اجلم ية

 246،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية
 200، يف التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 246،  يا ت الصني،
 283، 282، 230، 63، (2014) 2139 العةار
 190، (2014) 2163 العةار
 275، 63، (2014) 2165 العةار
 172، (2014) 2172 العةار
 88، 64، (2014) 2191 العةار
 248، 246، 177، 173، (2015) 2209 العةار
 177، 89، (2015) 2216 العةار
 246، 245، 244، 65، (2015) 2235 العةار
 173، (2015) 2236 العةار
 90، 89، 88، 66، (2015) 2254 العةار
 89، 88، 66، (2015) 2258 العةار
 197، 194، 190، ابست ماهلا التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 92، 90، 89، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول
 250،  عارية اإلنسال، حلعوق السامي املفوت
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 246،  يا ت املتحدة، املمدكة
 230،  يا ت املتحدة، الو ايت
 179، 65، 64، رائسية  يا ت
 275، 271، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 148، 147، األممال جديفل
 63، جلسات
 142، 141، 140، 139، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 230،  يا ت شيدي،

 246، 179،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
 230، 228، يف وفي ذا األم  جمدس نةارات ن ول

 178،   تمد مل اليت العةارات مراريع
 172، 63،   تمد مل نةارات مراريع
 250،  يا ت ،sال وارئ حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة

 250،  يا ت األيفريف ، ا حتاا
 249،  يا ت األرجوتني،
 249،  يا ت الربازيل،

 249، احلعائق يف عصي التحعيعات
 256، لدموازمات السدمية التسوية

 135، اجلدسات
 156،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية
 189، املص  يف عةية احلعوق يف املسايفاة
 59، رائسية  يا ت
 156، األممال جديفل

 58، جدسات
 142، آراي صيغة يففق م عواة جدسات

 249،  يا ت غوا يما ،
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 178،   تمد مل اليت العةارات مراريع
 59،   تمد مل نةارات مراريع

 ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة
 296، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 256، لدموازمات السدمية التسوية
 275، (2014) 2172 العةار
 194، 191، 190، ابست ماهلا التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 192، 190، رائسية  يا ت
 296، األصول جتميد
 275، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية
 296، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 296، األسدحة  وريد حظة
 الغة ية الصحةاء يف احلالة

 172، يفالتصويت العةارات اختاذ
 5،  عارية ال ام، األمني
 257، 255، لدموازمات السدمية التسوية
 416، 415، 401، 215، 187، 172، 5، (2014) 2152 العةار
 401، 215، 5، (2015) 2218 العةار
 401، الغربية للصحراء العام لألمني الشخصي املبعوث
 189، املص  يف عةية احلعوق يف املسايفاة

 الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة انظة. الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة
 5، جدسات
 168،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،

     215، اإلنسال حعوق جمدس 
 الصومال يف احلالة

 173، يفالتصويت العةارات اختاذ
 84، 83، املسدح يفالولاع األقفال
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 ال ام األمني
 11، 10، 2015 أكتو ة/األيفل  رةي  7 مؤرخة رسالة

 11، 10، 9، التعارية
 310، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 254، لدموازمات السدمية التسوية

 354، 353، 351، 348، 346، 345، اإلنديمية التوظيمات
 274، 9، (2014) 2142 العةار
 93، (2014) 2148 العةار
 461، 348، 346، 100، 91، 89، 84، 9، (2014) 2158 العةار
 354، 348، 346، 274، 177، 100، 93، 91، 89، 83، 10، (2014) 2182 العةار
 354، 353، 274، 173، 10، (2014) 2184 العةار
 10، (2015) 2221 العةار
 461، 348، 346، 310، 98، 89، 83 ،10، (2015) 2232 العةار
 348، 346، 177، 92، 91، 89، (2015) 2244 العةار
 11، (2015) 2245 العةار
 354، 353، 11، (2015) 2246 العةار

 93، 92، 91، 89، املسدحة الولامات يف املدنيول
 100، 98، يفاألم  يفالسالم املةأة

 323، املت االة املسامدة
 الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة انظة. الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة
 الصومال مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة انظة. الصومال مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة

 9، رائسية  يا ت
 274، 271، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 9، 8، جدسات
 139، 138، رمسية غ  حتايفر جدسات

 األم  جمدس جلوة
 10، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  10 مؤرخة رسالة
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 11، 2015 أكتو ة/األيفل  رةي  9 مؤرخة رسالة
 ال ةاق يف احلالة

 279،  يا ت األرجوتني،
 72، 71،  عارية ال ام، األمني
 292، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 256، لدموازمات السدمية التسوية

 اجلدسات
 134، مام مةت
 328، الوفس م  الدفاع
 72، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 11 مؤرخة رسالة ال ةاق،
 71، (2014) 2169 العةار
 465، (2014) 2170 العةار
 89، 88، 72، 71، (2015) 2233 العةار

 89، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول
 71، محاقات اإلنسال، حلعوق السامي املفوت
 279، 71، محاقات لد ةاق، ال ام لامني اخلاص املمثل

 279،  يا ت املتحدة، الو ايت
 ال ةاق مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة انظة. ال ةاق مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة

 279،  يا ت  ولودا،
 269، 71، رائسية  يا ت
 292، األصول جتميد
 328،  يا ت  ةكيا،
 279، 269، 268، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 148، األممال جديفل
 جدسات
 71، مام مةت
 70، ايوية أيف مةنية ألس اب يفا متداءات اهلجمات ضحااي
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 292، األسدحة  وريد حظة
 371، األم  جمدس جلوة
 71، محاقات ال وارئ، حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 71، محاقات السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 الدميعةاقي -مجهورية) الكونغو يف احلالة

 427، (2015) 2211 العةار
 (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة

 85، 84، 83، املسدح يفالولاع األقفال
 18، 17، 16، 15،  عارية ال ام، األمني

 247، احلعائق يف عصي التحعيعات
 310، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 294، 293، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 257، 254، لدموازمات السدمية التسوية

 351، اإلنديمية التوظيمات
 15، فرتة  ديد اجللاءات،

 294، 293، ال  ي ية املوارا مدى املفةيفت احلظة
 372، 293، 273، 191، 92، 88، 83، 15، (2014) 2136 العةار
 426، 273، 101، 100، 99، 93، 90، 89، 88، 84، 83، 16، (2014) 2147 العةار
 373، 293، 193، 100، 85، 84، 83، 17، 15، (2015) 2198 العةار
 426، 416، 194، 101، 100، 98، 93، 84، 83، 17، 15، (2015) 2211 العةار
 83، (2015) 2221 العةار
 193، 191، ابستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،
 93، 92، 90، 89، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول
 101، 100، 99، 98، يفاألم  يفالسالم املةأة
 لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة انظة. الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار
 247، 197، 85، 83، 18، 16، رائسية  يا ت
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 294، 293، األصول جتميد
 273، 271، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 15، 14، جدسات
 294، 293، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 294، 293، األسدحة  وريد حظة
 اخلرباء فةيق

 15، 2014 يواية/الثام كانول 22 مؤرخة رسالة
 15، الو ية  ديد
 372، يف ية

 األم  جمدس جلوة
 372، مام مةت
 17، 16، 2015 يواية/الثام كانول 12 مؤرخة رسالة
 373، يف ية
 197، م  اب متواع ا لتلام نسةي، مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسامدة

 اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة انظة. اليم  يف احلالة
 أيفكةانيا يف احلالة

 173، 172، يفالتصويت العةارات اختاذ
 األم  جمدس مىل املوازمات محالة

 238، 237، مام مةت
 236، 2014 مارس/آذار 1 مؤرخة رسالة
 238، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  7 مؤرخة رسالة

 53، محاقات السياسية، الرؤيفل ماارة
 أسرتاليا

 196،  يا ت
 278، ابسم  يا ت
 الةيفسي ا حتاا

 239، 156، 145، 131، 57، 55، 2014 أ ةيل/نيسال 13 مؤرخة رسالة
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 278، 188،  يا ت
 261، 195،  يا ت األرجوتني،

 53، محاقات اإلنسال، حعوق لرؤيفل املسامد ال ام األمني
 261، لدموازمات السدمية التسوية

 137، 132، 131، اجلدسات
 200، يف التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 196،  يا ت الصني،
 278، 172، 57، 54، 53، (2014) 2166 العةار
 57، (2015) 2202 العةار
 195، ابست ماهلا التهديد أيف - است مال حظة العوة،

 188، املص  يف عةية احلعوق يف املسايفاة
 278، 195، 188،  يا ت املتحدة، املمدكة
 196، 188،  يا ت املتحدة، الو ايت
 أيفكةانيا
، 194، 187، 178، 173، 172، 168، 145، 137، 131، 53، 2014 فرباية/ش اط 28 مؤرخة رسالة

238 ،259 ،261 ،278 ،406 
 238، 236، 131، 2014 مارس/آذار 1 مؤرخة رسالة
 238، 131، 2014 مارس/آذار 9 مؤرخة رسالة
 239، 131، 2014 مارس/آذار 10 مؤرخة رسالة
 196، 2014 مارس/آذار 13 مؤرخة رسالة
 239، 132، 2014 أغس س/آب 28 مؤرخة رسالة
 239، 238، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  7 مؤرخة رسالة
 195،  يا ت
 278، ابسم  يا ت
 278،  يا ت آيةلودا،
 278، ابسم  يا ت  دجيكا،
 261،  يا ت  راا،
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 278، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية
 156، 145، األممال جديفل

 57، 55، 53، جدسات
 139، رمسية غ  حتايفر جدسات
 141، 140، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 278، 156،  يا ت ريفاندا،
 261،  يا ت شيدي،
 196،  يا ت فةنسا،
 278،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
 261،  يا ت ،- مجهورية كوراي،

 196،  يا ت لكسمربغ،
 278، 196،  يا ت ليتوانيا،
 278،  يا ت ماليلاي،
 406، 188، 178،   تمد مل اليت العةارات مراريع
 173، 172، 56، 54،   تمد مل نةارات مراريع
 53، محاقات اإلنسانية، الرؤيفل  وسيق مكتب
 53، محاقات أيفريفاب، يف يفالت ايفل األم  موظمة
 278، 261، 196، 195،  يا ت نيج اي،
 278، ابسم  يا ت ذولودا،

  وريفندي يف احلالة
 13، 12،  عارية ال ام، األمني
 257، 253، لدموازمات السدمية التسوية

 342، 340، اإلنديمية التوظيمات
 458، 457، 405، 12، (2014) 2137 العةار
 342، 340، 91، 90، 13، (2015) 2248 العةار

 91، 90، املسدحة الولامات يف املدنيول
  وريفندي يف ا نتداابت ملةان ة املتحدة األمم   ثة انظة.  وريفندي يف ا نتداابت ملةان ة املتحدة األمم   ثة
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 405، 342، 13، رائسية  يا ت
 12، 11، جدسات
 139، رمسية غ  حتايفر جدسات

 405، السالم  واء جلوة
  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب انظة.  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب

 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 350،  يا ت األيفريف ، ا حتاا
 350،  يا ت الةيفسي، ا حتاا
 85، 84، 82، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 21، 20، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 21، 2015 يواية/الثام كانول 29 مؤرخة رسالة
 21، 2015 أ ةيل/نيسال 10 مؤرخة رسالة
 22، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 10 مؤرخة رسالة

 22، 21، 20، 19، التعارية
 247، 243، 242، 241، احلعائق يف عصي التحعيعات

 309، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 300، 299، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 257، 254، لدموازمات السدمية التسوية

 354، 353، 350، 347، 346، 345، 343، اإلنديمية التوظيمات
 19، فرتة  ديد اجللاءات،

 300، 242، (2014) 2127 العةار
، 272، 247، 243، 242، 214، 191، 99، 92، 91، 90، 89، 85، 84، 19، (2014) 2134 العةار

300 ،309 ،346 ،347 ،350 ،353 ،354 ،385 ،405 
، 346، 345، 247، 243، 242، 99، 98، 92، 89، 88، 84، 82، 20، 18، (2014) 2149 العةار

347 ،354 ،415 ،416 ،437 ،451 
 20، (2014) 2181 العةار
 438، 385، 354، 300، 272، 243، 242، 85، 84، 82، 21، 19، (2015) 2196 العةار
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 437، 416، 21، (2015) 2212 العةار
، 354، 347، 243، 101، 100، 99، 98، 92، 89، 88، 84، 82، 21، 18، (2015) 2217 العةار

416 ،438 
 191، ابست ماهلا التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 92، 91، 90، 89، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول
 101، 100، 99، 98، يفاألم  يفالسالم املةأة

 322، املت االة املسامدة
 املتحدة األمم   ثة انظة . الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة

      الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة
 أفةيعيا مجهورية يف أفةيعية  عيااة الديفلية الدمم   ثة انظة . الوس ى أفةيعيا مجهورية يف أفةيعية  عيااة الديفلية الدمم   ثة

     الوس ى
 405، 347، 346، 343، 243، 98، 22، رائسية  يا ت
 300، 299، األصول جتميد
 272، 271، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 19، 18، جدسات
 139، 138، رمسية غ  حتايفر جدسات
 140، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 300، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 300، 299، األسدحة  وريد حظة
 اخلرباء فةيق

 20، 2014 يونيت/حليةال 26 مؤرخة رسالة
 21، 20، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  28 مؤرخة رسالة
 386، 385، يف ية

 405، السالم  واء جلوة
 األم  جمدس جلوة

 385، مام مةت
 385، يف ية

     214، اإلنسال حعوق جمدس 
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 السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظة. الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف
 يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة ال مدية انظة، السواال يفجووب السواال يف احلالة انظة. اارفور يف احلالة

 اارفور
 ريفاندا يف احلالة

 لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة انظة. لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة
 سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة انظة. سوراي يف احلالة
 س اليول يف احلالة

 14،  عارية ال ام، األمني
     14، محاقات لس اليول، ال ام لامني التوفي ي املمثل 

 405، 14، رائسية  يا ت
 14، جدسات

 405، السالم  واء جلوة
  يسايف-غيويا يف احلالة

 ال ام األمني
 24، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  11 مؤرخة رسالة

 24، 23، التعارية
 299، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 257، 254، لدموازمات السدمية التسوية
 23، اجللاءات
 453، 405، 384، 101، 90، 23، 22، (2014) 2157 العةار
 405، 384، 101، 90، 24، 22، (2014) 2186 العةار
 453، 405، 299، 101، 100، 24، 23، 22، (2015) 2203 العةار

 90، املسدحة الولامات يف املدنيول
 101، 100، يفاألم  يفالسالم املةأة
 22، محاقات  يسايف،-لغيويا ال ام لامني اخلاص املمثل

 23، 22، جدسات
 405، السالم  واء جلوة
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 األم  جمدس جلوة
 384، مام مةت
 385، والية
 غيويا يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظة.  يسايف - غيويا يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  يسايف -
 نربص يف احلالة

 49،  عارية ال ام، األمني
 255، لدموازمات السدمية التسوية
 49، (2014) 2135 العةار
 401، 49، (2014) 2168 العةار
 401، 49، (2015) 2197 العةار
 401، 49، (2015) 2234 العةار

 401،  عربص امل ي ال ام لامني اخلاص املسترار
 49، جدسات

 نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم نوة انظة. نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم نوة
 ايفوار كوت يف احلالة

 85، 84، املسدح يفالولاع األقفال
 25،  عارية ال ام، األمني

 248، احلعائق يف عصي التحعيعات
 310، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 295، 294، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 343 ،340، اإلنديمية التوظيمات
 25،   ديل اجللاءات،

 374، 294، 273، 191، 88، 25، (2014) 2153 العةار
 421، 415، 343، 294، 214، 92، 88، 85، 84، 26، 25، (2014) 2162 العةار
 374، 26، (2015) 2219 العةار
 421، 343، 248، 214، 100، 92، 88، 85، 27، (2015) 2226 العةار
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 191، ابست ماهلا ديدالته أيف - است مال حظة العوة،
 92، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول
 100، يفاألم  يفالسالم املةأة

 322، املت االة املسامدة
 295، 294، األصول جتميد
 273، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 25، جدسات
 295، 294، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 295، 294، املاس  صدية حظة
 295، 294، األسدحة  وريد حظة
 ايفوار كوت يف املتحدة األمم ممدية انظة. ايفوار كوت يف املتحدة األمم ممدية
 375، 374، يف ية اخلرباء، فةيق
 األم  جمدس جلوة

 374، مام مةت
 25، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 26، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  10 مؤرخة رسالة
 26، 2015 أ ةيل/نيسال 13 مؤرخة رسالة
 375، يف ية

     214، اإلنسال حعوق جمدس 
 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 48، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 48، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة

 249، 239، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة لكسمربغ،
 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة لكسمربغ،

 239، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة ماليلاي،
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة نيوزيدودا،
 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة ريفاندا،
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 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة مس انيا،
 176، يفالتصويت العةارات اختاذ
 األم  جمدس مىل املوازمات محالة

 239، 237، مام مةت
 238، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 أسرتاليا
 249، 206، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 280، 146،  يا ت
 281، 216،  يا ت الةيفسي، ا حتاا

 216،  يا ت األرجوتني،
 األرال

 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 48، محاقات اإلنسال، حعوق لرؤيفل املسامد ال ام األمني
 296، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 147، 146، 133، 132، اجلدسات
 205،  وصيات ال امة، اجلم ية
 281، 280، 216، 147، 146،  يا ت الصني،
 اإلنسال حلعوق السامي املفوت

 281، 48، محاقات
 216، اجلهوا امم
 املتحدة املمدكة
 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 216،  يا ت
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 املتحدة الو ايت
 249، 206، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 239، 146، 132 ،2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 280، 216، 147،  يا ت
 216،  يا ت الياابل،
 281، 216،  يا ت أنغو ،
 280، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية
 146، 145، األممال جديفل

 48، جدسات
 140، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 الر  ية الدميعةاقية كوراي مجهورية
 132، 2014 يوليت/ وز 21 مؤرخة رسالة
 133، 132، 2014 أغس س/آب 18 مؤرخة رسالة
 236، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 132، 2015 مايو/أاير 25 مؤرخة رسالة
 132، 2015 أغس س/آب 19 مؤرخة رسالة
 133، 2015 أغس س/آب 21 مؤرخة رسالة
 شيدي

 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 فةنسا

 249، 206، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
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 280،  يا ت
 281، 216،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
 مجهورية كوراي،

 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 280،  يا ت
 ليتوانيا

 249، 239 ،146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 280،  يا ت
 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة ماليلاي،

     216، 206،  عارية اإلنسال، حعوق جمدس 
 كوسوفو يف احلالة

 52،  عارية ال ام، األمني
 كوسوفو يف املؤنتة لإلاارة املتحدة األمم   ثة انظة. كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم ماارة   ثة

 51، جدسات
 345، األقدسي لال حدف موظمة يف ية
 ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة انظة. ل وال يف احلالة
 ليرباي يف احلالة

 ال ام األمني
 6، 2014 أغس س/آب 28 مؤرخة رسالة
 245، 7، 2014 س تمرب/أيدول 29 مؤرخة رسالة
 7، 2015 يوليت/ وز 31 مؤرخة رسالة

 8، 7، 6، التعارية
 245، احلعائق يف عصي التحعيعات

 293، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 343، 341، اإلنديمية التوظيمات

 245، 2014 يوليت/ وز 16 مؤرخة رسالة الةئيس،
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 273، 6، (2014) 2176 العةار
 405، 371، 293، 7، (2014) 2188 العةار
 418، 405، 191، 100، 99، 98، 93، 90، 7، (2014) 2190 العةار
 418، 417، 415، 405، 7، 6، (2015) 2215 العةار
 405، 371، 293، 7، 6، (2015) 2237 العةار
 418، 417، 405، 343، 100، 98، 93، 90، 8، (2015) 2239 العةار
 191، ابستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،
 93، 90، املسدحة الولامات يف املدنيول

 100، 99، 98، يفاألم  يفالسالم املةأة
 323، املت االة املسامدة

 ليرباي يف املتحدة األمم   ثة انظة. ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 293، األصول جتميد
 273، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 6، 5، جدسات
 293، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 293، األسدحة  وريد حظة
 اخلرباء فةيق

 7، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  19 مؤرخة رسالة
 7، 2015 يوليت/ وز 21 مؤرخة رسالة
 6، الو ية  ديد
 372، 371، يف ية

 405، السالم  واء جلوة
 371، األم  جمدس جلوة
 5، محاقات السالم، حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل
 لي يا يف احلالة

 172، 171، يفالتصويت العةارات اختاذ
 307،  يا ت الةيفسي، ا حتاا
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 307،  يا ت األرجوتني،
 308،  يا ت األرال،
 40،  عارية ال ام، األمني
 309، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 307، 299، 298، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 257، 254، لدموازمات السدمية التسوية

 343، 341، اإلنديمية التوظيمات
 299، 298، الوفط مدى املفةيفت احلظة

 38، م كةات الةئيس،
 307،  يا ت الصني،
 364، (2014) 2140 العةار
 459، 380، 298، 269، 90، 38، (2014) 2144 العةار
 380، 298، 269، 39، (2014) 2146 العةار
 380، 343، 298، 172، 39، 38، (2014) 2174 العةار
 90، (2014) 2190 العةار
 39، 38، (2015) 2208 العةار
 459، 380، 308، 298، 171، 92، 91، 88، 40، 38، (2015) 2213 العةار
 198، 171، 40، (2015) 2214 العةار
 298، 90، 88، 40، 38، (2015) 2238 العةار
 309، (2015) 2240 العةار
 308، 100، 88، 41، (2015) 2259 العةار
 299، 298، املالية العيوا
 299، 298، ابلونوا السف   وي  خدمات مدى املفةيفضة العيوا
 299، 298، األممال ايفائة مدى املفةيفضة العيوا
 92، 91، 90، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول
 100، يفاألم  يفالسالم املةأة

 323، املت االة املسامدة
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 308،  يا ت املتحدة، املمدكة
 لي يا يف لددمم املتحدة األمم   ثة انظة. لي يا يف لددمم املتحدة األمم   ثة

 299، 298، األصول جتميد
 299، 298، يفال  ال الوعل  دا  
 269، 268، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 38، جدسات
 139، رمسية غ  حتايفر جدسات

 299، 298، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 299، 298، األسدحة  وريد حظة
 225، يفاألم  السالم صول
 اخلرباء فةيق

 40، 39، 2015 فرباية/ش اط 23 مؤرخة رسالة
 38، الو ية  ديد
 381، 380، يف ية

 األم  جمدس جلوة
 380، مام مةت

 363، 39، محاقات
 380، والية
 308، 307، 168 ، يا ت لي يا،

 198، م  اب متواع ا لتلام نسةي، مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسامدة
 308،  يا ت مصة،

 مايل يف احلالة
 84، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 42، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 23 مؤرخة رسالة
 42، 2015 يواية/الثام كانول 2 مؤرخة رسالة
 42، 2015 مارس/آذار 16 مؤرخة رسالة
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 43، 2015 يونيت/حليةال 16 مؤرخة رسالة
 43، 42، 41، التعارية
 244، 242، 241، احلعائق يف عصي التحعيعات

 310، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 257، 254، لدموازمات السدمية التسوية

 348، 343، 341، اإلنديمية التوظيمات
، 343، 273، 244، 242، 101، 100، 99، 93، 91، 89، 88، 84، 42، 41، (2014) 2164 العةار

348 ،435 
 84، (2015) 2164 العةار
، 435، 416، 244، 242، 101، 100، 99، 98، 93، 90، 89، 88، 84، 41، (2015) 2227 العةار

436 
 93، 91، 90، 89، 88، املسدحة الولامات يف املدنيول
 101، 100، 99، 98، يفاألم  يفالسالم املةأة

 323، املت االة املسامدة
 مىل األم  جمدس   ثات

 241، مام مةت
 108، محاقات

 املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة انظة . مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
     مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا
 98، 42، رائسية  يا ت
 273، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 41، جدسات
 138، رمسية غ  حتايفر جدسات

 الكربى ال ح ات مو عة يف احلالة
 403، (2014) 2136 القرار
 403، (2014) 2147 القرار
 403، (2015) 2211 القرار

 الكربى ال ح ات ملو عة ال ام لامني اخلاص امل  و 
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 403، عام عرض
 257، لدموازمات السدمية التسوية
 403، رائسية بياانت

 ذاييت يف احلالة
 174، 172، يفالتصويت العةارات اختاذ

 83، املسدح يفالولاع األقفال
 45، 44،  عارية ال ام، األمني
 440، 415، 172، 83، 45، (2014) 2180 العةار
 440، 174، 98، 83، 45، 44، (2015) 2243 العةار
 98، يفاألم  يفالسالم املةأة

 مىل األم  جمدس   ثات
 241، مام مةت

 108، محاقات
 ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة انظة. ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة

 44، جدسات
 225، يفاألم  السالم صول
 يوغوسالفيا يف احلالة

 يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة انظة. يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 كوسوفو يف احلالة انظة. كوسوفو يف احلالة

 السا عة ليوغوسالفيا الديفلية اجلوائية  احملكمة انظة. السا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 ال  ي ية املوارا مدى املفةيفت احلظة

 294، 293، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 الوفط مدى املفةيفت احلظة

 288، مام مةت
 299، 298، لي يا يف احلالة
 الدا ةك

 9، لدمراركة اموات
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 اخلارجية لدرؤيفل األيفريف ية الدائةة
 122، 118، 117، 114، 110، 96، 86، 74، لدمراركة اموات

 الوفس م  الدفاع
 327،  يا ت أسرتاليا،
 328، 51 املااة مىل مشارات
 الةيفسي ا حتاا

 326، 2014 أ ةيل/نيسال 13 مؤرخة رسالة
 326،  يا ت
 328، اإلرذاب

 328، ال ةاق يف احلالة
 328،  يا ت ال ةاق،
 328، (2015) 2249 العةار
 328، 327،  يا ت املتحدة، املمدكة

 328، 327، 326،  يا ت املتحدة، الو ايت
 أيفكةانيا
 327، 326، 2014 فرباية/ش اط 28 مؤرخة رسالة
 327،  يا ت

 327،  يا ت اإلسالمية، - مجهورية ميةال،
 328،  يا ت  ةكيا،
 328، الةئيس م كةة  وفي 

 326،  يا ت ريفاندا،
 327، يفاألم  السالم صول

 328،  يا ت غوا يما ،
 328،  يا ت فةنسا،
 325،  رال نةارات

 326،  يا ت لكسمربغ،
 327، 326،  يا ت ليتوانيا،
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 326،  رال موانرة
 يفاإلنفاذ الةصد

 395، األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
 395، 1540 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب،

 365، 364، الةصد فةيق يفالصومال، مريرتاي يف احلالة
 السودان وجنوب السودان يف احلالة
 390، 376، اخلرباء فريق
 376، 1591 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 389، 2206 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 388، اخلرباء فريق
 388، 2140 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 (الدميقراطية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 373، اخلرباء فريق
 373، األمن جملس جلنة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 386، اخلرباء فريق
 385، األمن جملس جلنة
 ديفوار كوت يف احلالة
 375، اخلرباء فريق
 375، األمن جملس جلنة
 372، اخلرباء فةيق ليرباي، يف احلالة
 ليبيا يف احلالة
 381، اخلرباء فريق
 380، األمن جملس جلنة
 91، املسدحة الولامات يف املدنيول
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
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 369، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 368، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة
 383، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 382، األمن جملس جلنة
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - االنتشار عدم
 378، اخلرباء فريق
 378، األمن جملس جلنة
 379، اخلرباء فريق اإلسالمية، إيران مجهورية -االنتشار عدم

 اإلرهاب مكافحة
 394، التوفي ية املديةية
 393، األمن جملس جلنة

 العائمة م  األمساء رفع/يف األمساء ماراأ انظة. العائمة م  الةفع
 الةائسة
 157، مام مةت
 171، 170، رائسية  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

 276، 110، رائسية  يا ت الرامل، الدمار أسدحة
 405، 271، 37، 36، رائسية  يا ت يف، يفاألم  السالم أفةيعيا،
 114، 2104 أ ةيل/نيسال 11 مؤرخة رسالة الديفليني، يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 104، 103، 85، 83، رائسية  يا ت اإلرذاب،
 85، 84، 83، 82، رائسية  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 399، رائسية  يا ت الديفليتني، اجلوائيتني لدمحكمتني املت عية األممال لتصةيف الديفلية اإلية
 ال امة األمانة

 160، 2014 يونيت/حليةال 5 مؤرخة م كةة
 160، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  15 مؤرخة م كةة
 160، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 18 مؤرخة م كةة
 160، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 10 مؤرخة م كةة
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 159، رائسية  يا ت
 السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 455، 2015 يوليت/ وز 21 يف 16 مؤرخة رسالة
 451، رائسية  يا ت

 احلعائق يف عصي التحعيعات
 245، 2014 يوليت/ وز 16 مؤرخة رسالة

 247، 243، رائسية  يا ت
 122، 85، رائسية  يا ت اإلنديمية، يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 354، 347، 346، 343، 342، رائسية  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 157، 2015 فرباية/ش اط 30 مؤرخة رسالة السورية، ال ة ية اجلمهورية

 274، 98، 46، رائسية  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 343، 33، 32، 31، رائسية  يا ت السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 402، 192، 191، 68، 67، رائسية  يا ت اليم ، - األيفسط الرةق يف احلالة
 179، 65، 64، رائسية  يا ت سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 59، رائسية  يا ت فدس ني، فعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 192، 190، رائسية  يا ت ل وال، - األيفسط الرةق يف احلالة
 9، رائسية  يا ت الصومال، يف احلالة
 269، 71، رائسية  يا ت ال ةاق، يف احلالة
 247، 197، 85، 83، 18، 16، رائسية  يا ت ،(الدميعةاقية - مجهورية) الكونغو يف احلالة
 405، 342، 13، رائسية  يا ت  وريفندي، يف احلالة
 405، 347، 346، 343، 243، 98، 22، رائسية  يا ت الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 405، 14، رائسية  يا ت س اليول، يف احلالة
 245، 2014 يوليت/ وز 16 مؤرخة رسالة ليرباي، يف احلالة
 38، م كةات لي يا، يف احلالة
 98، 42، رائسية  يا ت مايل، يف احلالة
 403، رائسية بياانت الكربى، البحريات منطقة يف احلالة
 396، رائسية  يا ت يفحدها، أفةيعيا يف الولامات نروب مبوع امل ي املدص  ال امل الفةيق
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 396، رائسية  يا ت السالم، حفظ   مديات امل ي ال امل الفةيق
 193، 192، 191، 190، رائسية  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،

 401، رائسية  يا ت ،1559 األم  جمدس نةار  توفي  امل ي ال ام لامني اخلاص امل  و 
 402، رائسية بياانت الساحل، ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
 399، 77، رائسية  يا ت لةيفاندا، الديفلية اجلوائية احملكمة
 399، 77، رائسية  يا ت السا عة، ليوغوسالفيا الديفلية  احملكمة
 91، 90، 87، 86، رائسية  يا ت املسدحة، الولامات يف املدنيول

 101، 99، 98، 96، رائسية  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة
 405، 114، 113، 101، 99، رائسية  يا ت الولاع، انتهاء   د السالم  واء

 162، رائسية  يا ت األممال،  صةيف
 276، 274، 272، 271، 269، رائسية بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 157، ايفر

 276، 109، 91، رائسية  يا ت العانول، سيااة
 404، 226، 119، 118، 116، 115، 101، 99، رائسية  يا ت يفاألم ، السالم صول

 101، 73، رائسية  يا ت السالم، حفظ ممديات
 70، رائسية  يا ت ل وال، يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 69، رائسية  يا ت ا شت اك، فض ملةان ة املتحدة األمم نوة
 319، رائسية  يا ت ال سكةية، األركال جلوة
 405، 404، رائسية  يا ت السالم،  واء جلوة

 أفةيعيا يفسط مو عة
 455، 2015 يوليت/ وز 21 يف 16 مؤرخة رسالة
 343، 272، 193، 98، 90، 84، 83، 82، 28، 27، رائسية  يا ت

 الةائسة انظة. الةئيس
 السوغال

 116، 24، لدمراركة اموات
 السواال
 303،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
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 200،  يا ت يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 200،  يا ت املسدحة، الولامات يف املدنيول

 303،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة
 169،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 34، 33، 32، 31، 30، 29، لدمراركة اموات
 السويد
 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة اخلاصة، ا نتصااية املراكل
 180،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

         229، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة  يف وفي ذا، األم  جمدس نةارات ن ول 
 يف التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 199، مام مةت

 200،  يا ت أسرتاليا،
 200،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية

 200، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 200، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 200، أيفكةانيا يف احلالة

 200،  يا ت السواال،
 199،  ت املت دعة العةارات
 199،  يا ت الةسويل، الكةسي
 200، املسدحة الولامات يف املدنيول
 200،  يا ت مي اليا،

 199،  يا ت اجلديدة، غيويا اب وا
 200،  يا ت شيدي،
 200،  يا ت كواب،
 199، استورية موانرة
 200، محاقات السالم، حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل
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 الصومال
 11، 10، 9، لدمراركة اموات

 (األم  جمدس يف اائم معو) الصني
 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

 228،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 246،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات

 307، 306، 304،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 260،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية

 345، 344، 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 306،  يا ت اجللاءات،

 345، 344،  يا ت السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 246،  يا ت سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 196،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 281، 280، 216، 147، 146،  يا ت ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 307،  يا ت لي يا، يف احلالة
 196،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 218،  يا ت يفا جتمامي، ا نتصااي اجملدس

 324،  يا ت اخلاصة، ا نتصااية املراكل
 180، 169، 160، 144،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 يفاألم  السالم صول

 116، 2015 فرباية/ش اط 3 مؤرخة رسالة
 260، 228،  يا ت

 304،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 ال ةاق

 328،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 103، 72، 71، لدمراركة اموات
 املتحدة األمم يف ال عوية
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         208، ال امة اجلم ية  
 208،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
 السياسية العملية
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 443، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 434، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 417، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 429، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 423، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 443، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 465، الوس ى آسيا ملو عة الونائية لدد دوماسية اإلنديمي املتحدة األمم مةكل
 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 466، ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة األمم موسق مكتب
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 ال مدية انظة، السواال يفجووب السواال يف احلالة أيعا انظة. اارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة ال مدية
 اارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة
 28، محاقات
 34، 33، 32، 31، 30، 29،  عارية ال ام، األمني
 424، (2014) 2148 العةار
 424، 415، (2014) 2173 العةار
 424، (2015) 2228 العةار
 28، ال مديات  ةشيد
 28، الو ية  ديد

 33، 30، لدمراركة اموات
 424، السالم حفظ ممديات
 415،  كوي  يف  غي ات السالم، حفظ ممديات

 425، يف ية
 الوتلامات يف اجلوسي ال وف

 99، اإلبالغ
 96،  عارية ال ام، األمني
 99، مبكافحة وحمددة موقوتة التزامات
 99، والتحليل الرصد
 401، (2014) 2134 العةار
 401، (2014) 2147 العةار
 401، (2014) 2149 العةار
 401، (2014) 2153 العةار
 401، (2014) 2167 العةار
 401، (2014) 2187 العةار
 401، (2015) 2196 العةار
 401، (2015) 2198 العةار
 401، (2015) 2206 العةار
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 401، (2015) 2211 العةار
 401، (2015) 2217 العةار
 401، (2015) 2219 العةار
 401، (2015) 2223 العةار
 401، (2015) 2241 العةار
 401، 96، 95، (2015) 2242 العةار
 401، (2015) 2252 العةار
 الولاع حا ت يف اجلوسي ابل وف امل وية ال ام لامني اخلاصة املمثدة

 401، مام مةت
 252، لدموازمات السدمية التسوية
 29، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 100، اجلناة ضد تدابري

 99، اجلنسانية املسائل ومستشارو املرأة محاية مستشارو
 يفحدها أفةيعيا يف الولامات نروب مبوع امل ي املدص  ال امل الفةيق

 396، رائسية  يا ت
     املسدح يفالولاع األقفال أيعا انظة،  ،397 املسدح يفالولاع ابألقفال امل ي ال امل الفةيق 

 يفاألم  يفالسالم ابملةأة امل ي ال امل الفةيق
 96، 86، لدمراركة اموات

 السالم حفظ ممديات أيعا انظة. السالم حفظ   مديات امل ي ال امل الفةيق
 396، رائسية  يا ت

     396، 1566 ابلعةار ممال املورا ال امل الفةيق 
 397، الديفليتني اجلوائيتني ابحملكمتني امل ي الةمسي غ  ال امل الفةيق

     397، األخةى اإلجةائية يفاملسائل ابلواثئق امل ي الةمسي غ  ال امل الفةيق 
 الفد ني

 260،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 55، 54، لدمراركة اموات
 260،  يا ت يفاألم ، السالم صول
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 العةصوة
 351، اإلنديمية التوظيمات

 أفغانستال يف األموية لدمسامدة الديفلية العوة انظة. األموية لدمسامدة الديفلية العوة
 أفغانستال يف األموية لدمسامدة الديفلية العوة

 353، 346، اإلنديمية التوظيمات
 ابستخدام اإلذن القوة،

 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 445، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 ابست ماهلا التهديد أيف - است مال حظة العوة،

 189، مام مةت
 196،  يا ت أسرتاليا،
 195،  يا ت مكواايفر،
 195،  يا ت األرجوتني،

 196، أخةى حا ت يف امل دأ مىل اإلشارة
 196، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  23 مؤرخة رسالة املتحدة، ال ة ية اإلمارات
 194،  يا ت الربازيل،
 197، 2015 فرباية/ش اط 23 مؤرخة رسالة السورية، ال ة ية اجلمهورية

 194، 192، 190، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 191، 190، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 197، 194، 190، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 194، 191، 190، ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة
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 193، 191، (الدميقراطية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 195، أيفكةانيا يف احلالة
 191، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 191، ايفوار كوت يف احلالة
 191، ليرباي يف احلالة

 196،  يا ت الصني،
 191، (2014) 2134 العةار
 191، (2014) 2136 القرار
 192، (2014) 2138 العةار
 192، (2014) 2148 العةار
 191، (2014) 2153 العةار
 192، (2014) 2155 العةار
 192، 190، (2014) 2156 القرار
 190، (2014) 2163 العةار
 191، (2014) 2190 القرار
 193، (2015) 2198 العةار
 194، (2015) 2211 العةار
 190، (2015) 2216 العةار

  ت املت دعة العةارات
 189، مام مةت
 191، م اائ أتكيد ممااة
 194، م  ال سكةية العوات سحب مىل اموات مديها، املتوازع املواقق
 190، 189، م دأ أتكيد
 193، 192، املسدحة اجلمامات امم يفنف مىل اموات ا ستعةار، زملمة
 194،  يا ت الدميعةاقية، - مجهورية الكونغو،
 195،  يا ت املتحدة، املمدكة
 196،  يا ت املتحدة، الو ايت
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 أيفكةانيا
 196، 2014 مارس/آذار 13 مؤرخة رسالة
 195،  يا ت

 194،  يا ت  وغالاي ،
 195،  يا ت  ولودا،
 193، 192، 191، 190، رائسية  يا ت

 195،  يا ت سويسةا،
 196،  يا ت فةنسا،
 196، 2015 يونيت/حليةال 10 مؤرخة رسالة ل وال،

 196،  يا ت لكسمربغ،
 196،  يا ت ليتوانيا،
 استورية موانرة
 194، مام مةت
 195، أيفكةانيا يف احلالة
 194، يفاألم  السالم صول
 193، أفةيعيا يفسط مو عة

 196، 195،  يا ت نيج اي،
 التجارية العيوا

 288، مام مةت
 296، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 املالية العيوا

 288، مام مةت
 299، 298، لي يا يف احلالة
 290، قال ال حةكة
 296، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 التسيارية ابلع ائف املت دعة العيوا

 288، مام مةت
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 297، 296، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 الد دوماسي يفالتمثيل اخلارجي التمثيل مدى املفةيفضة العيوا

 288، مام مةت
 اخلارجي يفالتمثيل الد دوماسي التمثيل مدى املفةيفضة العيوا

 288، مام مةت
 ابلونوا السف   وي  خدمات مدى املفةيفضة العيوا

 288، مام مةت
 299، 298، لي يا يف احلالة
 296، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 األممال ايفائة مدى املفةيفضة العيوا

 288، مام مةت
 299، 298، لي يا يف احلالة
 296، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 الةسويل الكةسي

 228،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 199،  يا ت يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 167، 118، 117، 116، 103، 96، 87، 86، 81، 80، 70، 60، 59، 58، لدمراركة اموات
 228،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 الدميعةاقية - مجهورية الكونغو،
 259،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 194،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 17، 16، 15، لدمراركة اموات
 259، 194،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 األم  جمدس جلال انظة. الدجال
 احملداة الدجوة أيعا انظة، 400، املدصصة الدجال
 السالم حفظ   مديات امل وية اخلاصة الدجوة

 215، 213، الفةمية األجهلة مع ال النات ال امة، اجلم ية
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 215، (2014) 2151 القرار
 215، (2014) 2185 القرار
 215، واألمن السالم صون

 215، السالم حفظ عمليات
     لدتصةف العا دة غ  حلعونت الفدس يي الر ب مبمارسة امل وية الدجوة 

 60، 59، 58، لدمراركة اموات
 الدغات
 181، مام مةت
 181، أل انيا

 181، الرب غال
 181،  ةكيا
 181، صة يا

 181، سا عا   اليوغوسالفية - مجهورية معديفنيا،
 لدسالم هتديد يفجوا فيها رأى اليت اجملدس نةارات انظة. 39 املااة
 احلا ت  فانم ايفل لدحيدولة املؤنتة التدا   انظة. 40 املااة
 املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا   انظة. 41 املااة
 املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا   انظة. 42 املااة
 يفاألم  السالم صول انظة. 48 املااة
 املت االة املسامدة انظة. 49 املااة
 خاصة انتصااية مراكل انظة. 50 املااة
 الوفس م  الدفاع انظة. 51 املااة
 أملانيا

 احلعائق يف عصي التحعيعات
 242،  يا ت
 242، ابسم  يا ت
 303،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 349،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
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 349،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 303،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة

 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة اخلاصة، ا نتصااية املراكل
 242، ابسم  يا ت األم ، جمدس   ثات
 112، 57، 55، 54، 39، لدمراركة اموات

         229، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة  يف وفي ذا، األم  جمدس نةارات ن ول 
 ابإلي و  امل ي ال ام لامني اخلاص امل  و 

 37، لدمراركة اموات
 401، 1559 األم  جمدس نةار  توفي  امل ي ال ام لامني اخلاص امل  و 
 السواال يفجووب السواال يف احلالة أيعا انظة. السواال يفجووب السواال مىل ال ام لامني اخلاص امل  و 
 402، 400، مام مةت

 341، 257، اجلهوا  رجيع
 سوراي مىل ال ام لامني اخلاص امل  و 

 65، لدمراركة اموات
 الغة ية الصحةاء يف احلالة أيعا انظة، 168، الغة ية لدصحةاء ال ام لامني اخلاص امل  و 
 الكربى ال ح ات مو عة يف احلالة أيعا انظة. الكربى ال ح ات ملو عة ال ام لامني اخلاص امل  و 
 403، 400، مام مةت

 257، لدموازمات السدمية التسوية
 17، 16، 15، لدمراركة اموات
 يف يفاألم  السالم أفةيعيا، أيعا انظة. الساحل ملو عة ال ام لامني اخلاص امل  و 
 402، 400، مام مةت

 308، محاقات يف، يفاألم  السالم أفةيعيا،
 257، لدموازمات السدمية التسوية
 257، 36، اجلهوا  رجيع
 37، 36، لدمراركة اموات
 الغة ية الصحةاء يف احلالة أيعا انظة، 401، 400، الغة ية لدصحةاء ال ام لامني الردصي امل  و 
 يفا جتمامي ا نتصااي اجملدس انظة. يفا جتمامي ا نتصااي اجملدس
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 217، محاقات
 218،  يا ت الةيفسي، ا حتاا

 218،  يا ت الربازيل،
 218،  يا ت الصني،

 218،  يا ت ابكستال،
 218، الةئيس م كةة  وفي 
 219، 2014 أغس س/آب 1 مؤرخة رسالة ا فياز، مدم حةكة
 218، يفاألم  السالم صول

 مع األم  جمدس مالنات
 217، مام مةت
 219،  رال رسائل
 218،  رال نةارات
 218،  رال موانرة

 219،  عارية السالم،  واء ذيكل ابست ةات امل ي ا ستراري ال امل اخلرباء فةيق
 218،  يا ت السالم،  واء جلوة
 األيفريف  اجملدس

 103، لدمراركة اموات
 الديفلية اجلوائية احملكمة انظة. الديفلية اجلوائية احملكمة

 320، األمعاء الديفل م  امل دو ة اإلجةاءات
 40، 39، 38، 35، 33، 31، 30، لدمراركة اموات

         229، 2015 مارس/آذار 9 مؤرخة رسالة  يف وفي ذا، األم  جمدس نةارات ن ول 
 لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة انظة. لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة
 398، مام مةت
 76، 2014 مايو/أاير 15 مؤرخة رسالة
 77، 76، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  19 مؤرخة رسالة
 77، 2015 مايو/أاير 15 مؤرخة رسالة
 79، 78، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  17 مؤرخة رسالة
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 171، يفالتصويت العةارات اختاذ
 320، األمعاء الديفل م  امل دو ة اإلجةاءات

 املت عية األممال لتصةيف الديفلية اإلية انظة. الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني املت عية األممال لتصةيف الديفلية اإلية
 الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني

 398، األخ ة الت ورات
 78، 77، 76، التعارية
 210، 209، األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة ال امة، اجلم ية
 77، (2014) 2193 العةار
 399، 210، 171، (2014) 2194 العةار
 399، 178، 78، (2015) 2256 العةار

 210، 209، الو ية فرتة  ديد الععاة،
 399، بر تتعلق أحكام الوالية،

 76، مهناء
 399، 77، رائسية  يا ت

 76، 75، جدسات
 78، 77، 76، لدمراركة اموات
 السا عة ليوغوسالفيا الديفلية اجلوائية  احملكمة
 398، مام مةت
 76، 2014 مايو/أاير 16 مؤرخة رسالة
 77، 76، 2014 نوفمرب/الثام  رةي  19 مؤرخة رسالة
 77، 2015 مايو/أاير 15 مؤرخة رسالة
 78، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  16 مؤرخة رسالة
 171، يفالتصويت العةارات اختاذ

 320، األمعاء الديفل م  امل دو ة اإلجةاءات
 املت عية األممال لتصةيف الديفلية اإلية انظة. الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني املت عية األممال لتصةيف الديفلية اإلية

 الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني
 398، األخ ة الت ورات
 78، 77، 76، التعارية
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 210، 209، األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة ال امة، اجلم ية
 399، 398، 210، 177، 171، (2014) 2193 العةار
 77، (2014) 2194 العةار
 399، 398، 210، 178، 76، (2015) 2256 العةار

 210، 209، الو ية فرتة  ديد الععاة،
 399، بر تتعلق أحكام الوالية،
 399، 77، رائسية  يا ت

 76، 75، جدسات
 78، 77، 76، لدمراركة اموات
 السا عة ليوغوسالفيا الديفلية اجلوائية  احملكمة انظة. السا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 املسدحة الولامات يف املدنيول

 86، 2014 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة املتحدة، املمدكة
 173، يفالتصويت العةارات اختاذ
 88، ال وف ماانة

 200،  يا ت أسرتاليا،
 91، اجلمامية اإلاباة
 91، اإل الغ
 91، الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 91، 90، 89، الصغ ة األسدحة
 93، 88، املسدح يفالولاع األقفال
 88، اإلنسال حلعوق الديفيل يفالعانول اإلنسام الديفيل لدعانول ا متثال
 86،  عارية ال ام، األمني
 312، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 260، لدموازمات السدمية التسوية

 200،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية
 89، 88، أفغانستال يف احلالة
 93، 92، 91، 90، 89، 88، السواال يفجووب السواال يف احلالة
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 92، 90، 89، 88، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 93، 92، 91، 89، الصومال يف احلالة
 89، 88، ال ةاق يف احلالة
 93، 92، 90، 89، 88، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 91، 90،  وريفندي يف احلالة
 92، 91، 90، 89، 88، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 90،  يسايف-غيويا يف احلالة
 92، 88، ايفوار كوت يف احلالة
 93، 90، ليرباي يف احلالة
 92، 91، 90، 88، لي يا يف احلالة
 93، 91، 90، 89، 88، مايل يف احلالة
 92، بعينها بعثة توفرها اليت احلماية
 91، يفاإلنفاذ الةصد

 200،  يا ت السواال،
 200، يف التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 92، 91، 90، 89، (2014) 2134 العةار
 92، 88، (2014) 2136 العةار
 92، 91، 89، (2014) 2138 العةار
 92، 89، 88، (2014) 2140 العةار
 90، (2014) 2144 العةار
 89، 88، (2014) 2145 العةار
 93، 90، 89، 88، (2014) 2147 العةار
 93، (2014) 2148 العةار
 92، 89، 88، (2014) 2149 العةار
 91، (2014) 2150 العةار
 88، (2014) 2153 العةار
 93، 91، 90، 89، 88، (2014) 2155 العةار
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 93، 90، (2014) 2156 العةار
 90، (2014) 2157 العةار
 91، 89، (2014) 2158 العةار
 92، 88، (2014) 2162 العةار
 93، 91، 89، 88، (2014) 2164 العةار
 86، 85، (2014) 2175 العةار
 93، 91، 89، (2014) 2182 العةار
 90، (2014) 2186 العةار
 90، 88، (2014) 2187 العةار
 93، 90، (2014) 2190 العةار
 88، (2014) 2191 العةار
 92، (2015) 2200 العةار
 92، 91، (2015) 2206 العةار
 93، (2015) 2211 العةار
 92، 91، 88، (2015) 2213 العةار
 89، (2015) 2216 العةار
 92، 89، 88، (2015) 2217 العةار
 91، 90، 89، (2015) 2220 العةار
 173، 91، 89، 87، 85، (2015) 2222 العةار
 93، 92، 91، 90، (2015) 2223 العةار
 93، 88، (2015) 2225 العةار
 92، 88، (2015) 2226 العةار
 93، 90، 89، 88، (2015) 2227 العةار
 93، 91، 90، 89، 88، (2015) 2228 العةار
 93، 91، 90، (2015) 2230 العةار
 89، (2015) 2232 العةار
 89، 88، (2015) 2233 العةار
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 90، 88، (2015) 2238 العةار
 93، 90، (2015) 2239 العةار
 93، 92، 91، (2015) 2241 العةار
 92، (2015) 2242 العةار
 92، 91، 89، (2015) 2244 العةار
 91، 90، (2015) 2248 العةار
 91، 89، (2015) 2250 العةار
 93، 90، (2015) 2251 العةار
 93، 92، 91، 90، 89، 88، (2015) 2252 العةار
 90، 89، 88، (2015) 2254 العةار
 89، 88، (2015) 2258 العةار
 88، (2015) 2259 العةار
 92، يفاألم  يفالسالم املةأة

 90، احلماية م  لدديفل الةئيسية املسؤيفلية
 260،  يا ت أيفغودا،
 200،  يا ت مي اليا،
 91، 90، 87، 86، رائسية  يا ت
 92، اجلرائم مرتكيب ضد اهلدف حمددة تدابري
 148، األممال جديفل

 86، 85، جدسات
 143، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 91، العانول سيااة
 شيدي

 86، 2015 يواية/الثام كانول 16 مؤرخة رسالة
 200،  يا ت

 91، 89، يفاألم  السالم صول
 200 ، يا ت كواب،
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 ليتوانيا
 86، 2014 فرباية/ش اط 3 مؤرخة رسالة
 87، 2015 مايو/أاير 1 مؤرخة رسالة
 90، أفةيعيا يفسط مو عة
 260،  يا ت ذولودا،
 89، اإلنسام اجملال يف ال امدني يفمحاية موائق ايفل اإلنسانية املسامدة يفصول
 200، محاقات السالم، حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل
 يفاألم  يفالسالم املةأة

 96، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  10 مؤرخة رسالة األرجوتني،
 173، يفالتصويت العةارات اختاذ

 مس انيا
 96، 2015 أكتو ة/األيفل  رةي  1 مؤرخة رسالة
 281،  يا ت
 303،  يا ت أسرتاليا،
 303،  يا ت األيفريف ، ا حتاا
 96، 95،  عارية ال ام، األمني
 303، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 253، لدموازمات السدمية التسوية

 135، اجلدسات
 101، 100، 98، أفغانستال يف احلالة
 101، 100، 99، 98، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 100، 98، الصومال يف احلالة
 101، 100، 99، 98، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 101، 100، 99، 98، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 101، 100،  يسايف-غيويا يف احلالة
 100، ايفوار كوت يف احلالة
 100، 99، 98، ليرباي يف احلالة
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 100، لي يا يف احلالة
 101، 100، 99، 98، مايل يف احلالة
 98، ذاييت يف احلالة

 303،  يا ت السواال،
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 الولامات يف اجلوسي ال وف انظة. الوتلامات يف اجلوسي ال وف
 99، (2014) 2134 العةار
 98، (2014) 2145 العةار
 101، 100، 99، (2014) 2147 العةار
 99، 98، (2014) 2149 العةار
 100، 99، 98، (2014) 2155 العةار
 101، (2014) 2157 العةار
 100، (2014) 2158 العةار
 101، 100، 99، (2014) 2164 العةار
 101، 99، (2014) 2171 العةار
 100، 99، 98، (2014) 2173 العةار
 100، (2014) 2182 العةار
 101، (2014) 2186 العةار
 101، 100، 99، 98، (2014) 2187 العةار
 100، 99، 98، (2014) 2190 العةار
 100، (2015) 2198 العةار
 101، 100، (2015) 2203 العةار
 101، 100، 98، (2015) 2210 العةار
 101، 100، 98، (2015) 2211 العةار
 101، 100، 99، 98، (2015) 2217 العةار
 100، 99، 98، (2015) 2223 العةار
 100، (2015) 2226 العةار
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 101، 100، 99، 98، (2015) 2227 العةار
 100، 99، (2015) 2228 العةار
 98، (2015) 2232 العةار
 100، 98، (2015) 2239 العةار
 101، 100، 99، 98، (2015) 2241 العةار
 282، 253، 173، 101، 100، 99، 96، 95، 92، (2015) 2242 العةار
 98، (2015) 2243 العةار
 101، 100، 99، 98، (2015) 2252 العةار
 100، (2015) 2259 العةار
 303،  يا ت أملانيا،
 92، املسدحة الولامات يف املدنيول
 98، يف سويتها الولامات نروب موع يف املراركة

 303، 281،  يا ت املكسيك،
 303،  يا ت اهلود،

 281،  يا ت أيفريفغواي،
 303،  يا ت آيةلودا،
 443، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
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 101، 99، الولاع انتهاء   د السالم  واء
 281،  يا ت  ولودا،
 101، 99، 98، 96، رائسية  يا ت
 101، اجلنساين والتحليل اجلنساين املنظور مراعاة تعميم
 281، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 148، األممال جديفل
 96، 95، جدسات
 141، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 281،  يا ت ريفاندا،
 303،  يا ت شيدي،
 101، 99، يفاألم  السالم صول

 101، السالم حفظ ممديات
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

 303،  يا ت ليتوانيا،
 303،  يا ت ليدتورتاي ،
 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 98، أفةيعيا يفسط مو عة
 االنتخابية املساعدة
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
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 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 417، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 458، بوروندي يف االنتخاابت ملراقبة املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 التقنية املساعدة
 395، األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
 395، 1540 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب،
 364، األمن جملس جلنة والصومال، إريرتاي يف احلالة
 376، 1591 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 373، اخلرباء فريق ،(الدميقراطية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 375، اخلرباء فريق ديفوار، كوت يف احلالة
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 370، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 368، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة
 383، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
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 382، األمن جملس جلنة
 اإلرهاب مكافحة
 394، التوفي ية املديةية
 393، األمن جملس جلنة
 املت االة املسامدة
 322، مام مةت

 323، اإلرذاب
 322، يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 323، الصومال يف احلالة
 322، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 322، ايفوار كوت يف احلالة
 323، ليرباي يف احلالة
 323، لي يا يف احلالة
 323، مايل يف احلالة
 322،  رال نةارات
 املص  يف عةية احلعوق يف املسايفاة
 186، مام مةت
 189، 188،  يا ت الةيفسي، ا حتاا
 189، أخةى حا ت يف امل دأ مىل اإلشارة
 189، فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 189، الغة ية الصحةاء يف احلالة
 188، أيفكةانيا يف احلالة

 186،  ت املت دعة العةارات
 188،  يا ت املتحدة، املمدكة
 188،  يا ت املتحدة، الو ايت
 188، 187، 2014 فرباية/ش اط 28 مؤرخة رسالة أيفكةانيا،

 187، ابسم  يا ت ا فياز، مدم حةكة
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 188، يفاألم  السالم صول
 187، استورية موانرة
 اإلنسانية املسائل
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 443، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 417، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 445، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 443، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة

 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل انظة. ال وارئ حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل

 ال وارئ حا ت يف اإلغاثة يفموسق
     401، 400، احلماية م  ابملسؤيفلية امل ي ال ام لامني اخلاص املسترار 

 اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة أيعا انظة، 402، 400، ابليم  امل ي ال ام لامني اخلاص املسترار
 68، 67، لدمراركة اموات
 نربص يف احلالة أيعا انظة، 401، 400،  عربص امل ي ال ام لامني اخلاص املسترار
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 اجلمامية اإلاباة أيعا انظة، 400، اجلمامية اإلاباة مبوع امل ي ال ام لامني اخلاص املسترار
 401، عام عرض
 252، لدموازمات السدمية التسوية
 29، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 29، 19، 13، لدمراركة اموات

 احملدا الفةا أيعا انظة، 400، اخلاصول يفاملمثدول يفامل  وثول املستراريفل
 اخلاصة ا نتصااية املراكل
 324، مام مةت

 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة أسرتاليا،
 324،  يا ت الةيفسي، ا حتاا
 324،  يا ت األرال،
 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة السويد،
 324،  يا ت الصني،
 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة أملانيا،

 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة اليو ل،
 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة فودودا،
 ااخديا املرةايفل

 140، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 املغةب
 160، 144،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 211، األمعاء انتداب الديفلية، ال دل حمكمة
 اإلنسال حلعوق السامي املفوت
 247، حتعيق مهام منةار
 29، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 250،  عارية سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 71، محاقات ال ةاق، يف احلالة
 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
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 281، 48، محاقات
 216، اجلهوا امم
 116، 94، 86، 72، 70، 68، 50، 48، 29، 13، لدمراركة اموات
 249، محاقات يفاألم ، السالم صول
 ااخديا لدمرةاي  اإلنسال حبعوق امل ي اخلاص املعةر

 96، لدمراركة اموات
 املكسيك
 303،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 261،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 303، 281،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة

 261،  يا ت العانول، سيااة
 220، 188،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 220،  يا ت الديفلية، ال دل حمكمة

 س اليول يف احلالة أيعا انظة. لس اليول ال ام لامني التوفي ي املمثل
 14، محاقات

 السواال يفجووب السواال يف احلالة أيعا انظة.  دارفور امل ي املتحدة يفاألمم األفةيعي ا حتاا  ني املررتك اخلاص املمثل
 28، محاقات
 257، 255، ابجلهوا ا مرتاف
 255، لدموازمات السدمية التسوية
 255، السواال يفجووب السواال يف احلالة

 30، لدمراركة اموات
 الديفلية ابهلجةة امل ي ال ام لامني اخلاص املمثل

 122، لدمراركة اموات
 أفغانستال يف احلالة أيعا انظة، 462، ألفغانستال ال ام لامني اخلاص املمثل

 47، 46، لدمراركة اموات
  وريفندي يف احلالة أيعا انظة، 257، ل وريفندي ال ام لامني اخلاص املمثل

 12، لدمراركة اموات
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 الدميعةاقية الكونغو جلمهورية ال ام لامني اخلاص املمثل
 17، 16، 15، لدمراركة اموات

 يف السالم  وقيد أفةيعيا، غةب أيعا انظة. أفةيعيا لغةب ال ام لامني اخلاص املمثل
 35، مام مةت
 35، لدمراركة اموات

  يسايف-غيويا يف احلالة أيعا انظة.  يسايف - لغيويا ال ام لامني اخلاص املمثل
 23، 22، محاقات
 257، اجلهوا  رجيع
 24، 23، لدمراركة اموات
 384، امل دومات قد ات

 لعربص ال ام لامني اخلاص املمثل
 50، 49، لدمراركة اموات

 ايفوار لكوت ال ام لامني اخلاص املمثل
 26 ،25، لدمراركة اموات

 لكوسوفو ال ام لامني اخلاص املمثل
 52، لدمراركة اموات

 لدصومال ال ام لامني اخلاص املمثل
 11، 10، 9، لدمراركة اموات

 ال ةاق يف احلالة أيعا انظة، 279، 71، لد ةاق ال ام لامني اخلاص املمثل
 72، 71، لدمراركة اموات

 ليرباي يف احلالة أيعا ةانظ، 418، 5، لديرباي ال ام لامني اخلاص املمثل
 7، 6، لدمراركة اموات

 لدي يا ال ام لامني اخلاص املمثل
 40، 39، 38، لدمراركة اموات

 مايل يف احلالة أيعا انظة. ملايل ال ام لامني اخلاص املمثل
 341، ابجلهوا ا مرتاف
 257، لدموازمات السدمية التسوية
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 43، 42، 41، لدمراركة اموات
 ذاييت يف احلالة انظة. هلاييت ال ام لامني اخلاص املمثل

 45، 44، لدمراركة اموات
 257، أفةيعيا لوسط ال ام لامني اخلاص املمثل

 28، 27، 22، 20، لدمراركة اموات
 يفاهلةسك ابل وسوة امل ي السامي املمثل

 51، 50، لدمراركة اموات
 احلعارات لتحالف السامي املمثل

 116، لدمراركة اموات
 املسدح يفالولاع األقفال أيعا انظة، 373، 252، املسدح يفالولاع ابألقفال امل وية ال ام لامني اخلاصة املمثدة

 81، 80، 65، 19، لدمراركة اموات
 الولامات يف اجلوسي ال وف أيعا انظة. الولاع حا ت يف اجلوسي ابل وف امل وية ال ام لامني اخلاصة املمثدة

 401، 400، مام مةت
 252، لدموازمات السدمية التسوية
 29، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة

 117، 96، 65، 31، 19، لدمراركة اموات
 373، امل دومات قد ات
 (األم  جمدس يف اائم معو) الرمالية يفأيةلودا ال ظمى لربي انيا املتحدة املمدكة

 328،  يا ت اإلرذاب،
 208،  يا ت ال امة، األمانة

 احلعائق يف عصي التحعيعات
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 246،  يا ت
 313،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 307، 306، 304،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 307، 306،  يا ت اجللاءات،
 246،  يا ت سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
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 278، 195، 188،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 216،  يا ت

 308،  يا ت لي يا، يف احلالة
 328، 327،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 119، (2015) 2250 العةار
 195،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،

 86، 2014 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة املسدحة، الولامات يف املدنيول
 188،  يا ت املص ، يف عةية احلعوق يف املسايفاة
 227، 144،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 يفاألم  السالم صول

 116، 2014 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة
 118، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  5 مؤرخة رسالة
 227، 208،  يا ت

 304،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 األيفسط الرةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق

 60، 59، لدمراركة اموات
 اجلوائية لدرةقة الديفلية املوظمة

 104، 95، لدمراركة اموات
 الوةيفي 

 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 31، لدمراركة اموات

 املؤنت الداخدي الوظام انظة. الداخدي الوظام
 املؤنت الداخدي الوظام
 يفالتصويت العةارات اختاذ انظة.  ت يت دق ما يف يفالتصويت، العةارات اختاذ
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 املراركة انظة.  ت يت دق ما يف املراركة،
 181، الداخدي لدوظام املؤنت الوضع

 182،  يا ت أيفكةانيا،
 األممال جديفل انظة.  ت يت دق ما يف األممال، جديفل

 اجلدسات انظة.  رال جدسات،
 اهلود

 280، 230،  يا ت اإلرذاب،
 303،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 303،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة
 317، 316، 230، 213،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 317، 316،  يا ت يفاألم ، السالم صول

 316،  يا ت السالم، حفظ ممديات
 230،  يا ت األم ، جمدس معةرات يف وفي  ن ول
 144، الواثئق

 (األم  جمدس يف اائم معو) األمةيكية املتحدة الو ايت
 279،  يا ت يف، يفاألم  السالم أفةيعيا،
 اإلرذاب
 103، 2014 س تمرب/أيدول 3 مؤرخة رسالة
 328،  يا ت

 احلعائق يف عصي التحعيعات
 249، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 313،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 307، 306، 305، 304،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 351، 349، 344،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 307، 306،  يا ت اجللاءات،
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 349،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 السواال يفجووب السواال يف احلالة

 33، 2015 أغس س/آب 19 مؤرخة رسالة
 344،  يا ت

 230،  يا ت سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 279،  يا ت ال ةاق، يف احلالة
 196، 188،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 249 ،206، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 280، 216، 147،  يا ت

 328، 327، 326،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 196،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،

 188،  يا ت املص ، يف عةية احلعوق يف املسايفاة
 327، 317،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 305، 304،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 230،  يا ت األم ، جمدس معةرات يف وفي  ن ول

 211، األمعاء انتداب الديفلية، ال دل حمكمة
 351،  يا ت أفةيعيا، يفسط مو عة
 الياابل

 349،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 349،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 216،  يا ت ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 107، 48، لدمراركة اموات
 اليم 
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 68، 67، لدمراركة اموات
 اليو ل

 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة اخلاصة، ا نتصااية املراكل
         229، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة  يف وفي ذا، األم  جمدس نةارات ن ول 

 منديفنيسيا
 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 57، 55، 54، لدمراركة اموات
 (2015 مام يف األم  جمدس يف معو) أنغو 

 280،  يا ت اإلرذاب،
 352 ، يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 352،  يا ت السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 281، 216،  يا ت ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 15، لدمراركة اموات
 188،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 يفاإلنفاذ الةصد انظة. منفاذ

 أيفريفغواي
 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

 311،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 281،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة
 230، 180، 144،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 45، لدمراركة اموات
 230،  يا ت األم ، جمدس معةرات يف وفي  ن ول
 أيفغودا

 260،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 260،  يا ت املسدحة، الولامات يف املدنيول
 15، 13، لدمراركة اموات
 أيفكةانيا
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 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ
 الوفس م  الدفاع

 327، 326، 2014 فرباية/ش اط 28 مؤرخة رسالة
 327،  يا ت

 ابست ماهلا التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 196، 2014 مارس/آذار 13 مؤرخة رسالة
 195،  يا ت
 188، 187، 2014 فرباية/ش اط 28 مؤرخة رسالة املص ،  عةية يفحق احلعوق يف املسايفاة
 182،  يا ت املؤنت، الداخدي الوظام

 168،  يا ت األممال،  صةيف
 180، 169،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 57، 55، 54، 53، لدمراركة اموات
 اإلسالمية - مجهورية ميةال،

 305،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 327،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 112، لدمراركة اموات
 يفاألم  السالم صول

 224، 2014 أغس س/آب 1 مؤرخة رسالة
 327،  يا ت

 اإلسالمية ميةال مجهورية- ا نترار مدم انظة. ا نترار مدم
 أيةلودا

 303،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 278،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 303،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة

 55، 54، لدمراركة اموات
 مي اليا

 200،  يا ت يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
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 200،  يا ت املسدحة، الولامات يف املدنيول
 70، 55، 54، 39، 9، لدمراركة اموات

 اجلديدة غيويا اب وا
 199،  يا ت يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 ابكستال

 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 218،  يا ت يفا جتمامي، ا نتصااي اجملدس
 107، لدمراركة اموات
 218، 188،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 اإل ائي املتحدة األمم  ة م 

 117، لدمراركة اموات
 األم  جمدس   ثات انظة.   ثات
 السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات انظة. السالم  واء   ثات
 األم  جمدس   ثات

 مىل   ثة أفةيعيا،
 241، مام مةت

 108، محاقات
 241، احلعائق يف عصي التحعيعات

 242، ابسم  يا ت أملانيا،
 مىل   ثة يفأفةيعيا، أيفريفاب

 241، مام مةت
 108، محاقات
 242، ابسم  يا ت  دجيكا،
 108، جدسات
 242،  يا ت فةنسا،
 242،  يا ت ليتوانيا،
 مىل   ثة مايل،
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 241، مام مةت
 108، محاقات

 242، ابسم  يا ت يفالرفافية، يفا  ساق املساءلة جممومة
 مىل   ثة ذاييت،

 241، مام مةت
 108، محاقات

 242،  يا ت ذولودا،
 كوسوفو يف املؤنتة لإلاارة املتحدة األمم   ثة انظة. كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم ماارة   ثة
 الصومال يف احلالة أيعا انظة، الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة انظة. الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة

 348، اإلنديمية التوظيمات
 8، الو ية  ديد

 10، 9، لدمراركة اموات
 املتحدة األمم   ثة انظة . الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة

      الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة
 353، 351، 347، 345، اإلنديمية التوظيمات

 437، 416، 415، (2014) 2149 العةار
 438، (2015) 2196 العةار
 437، 416، (2015) 2212 العةار
 438، 416، (2015) 2217 العةار

 السالم حفظ ممديات
 437، مام مةت

 416،  كوي  يف  غي ات
 438، يف ية

 املتحدة األمم   ثة انظة ، مايل يف احلالة أيعا انظة. مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
     مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة

 242، احلعائق يف عصي التحعيعات
 311، محاقات املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  

 348، اإلنديمية التوظيمات
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 435، (2014) 2164 العةار
 436، 435، 416، (2015) 2227 العةار
 41، الو ية  ديد

 74، 41، لدمراركة اموات
 السالم حفظ ممديات
 435، مام مةت

 416،  كوي  يف  غي ات
 436، يف ية

 جووب يف املتحدة األمم   ثة انظة، السواال يفجووب السواال يف احلالة أيعا انظة. السواال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 السواال
 29، محاقات
 34،  عارية ال ام، األمني
 432، (2014) 2155 العةار
 432، (2014) 2187 العةار
 432، (2015) 2206 العةار
 432، (2015) 2223 العةار
 432، (2015) 2241 العةار
 432، 416، (2015) 2252 العةار
 29، الو ية  ديد

 74، 34، 33، 32، 31، لدمراركة اموات
 السالم حفظ ممديات
 432، مام مةت

 416،  كوي  يف  غي ات
 433، والية

 ليرباي يف احلالة أيعا انظة، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة انظة. ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 418، (2014) 2190 العةار
 418، 417، 415، (2015) 2215 العةار
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 418، 417، (2015) 2239 العةار
 6، الو ية  ديد

 74، لدمراركة اموات
 السالم حفظ ممديات
 417، مام مةت

 415،  كوي  يف  غي ات
 419، يف ية

 يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة انظة، ذاييت يف احلالة أيعا انظة. ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة
 ذاييت
 440، 415، (2014) 2180 العةار
 440، (2015) 2243 العةار
 44، الو ية جتديد
 44، لدمراركة اموات
 السالم حفظ ممديات
 440، مام مةت

 415،  كوي  يف  غي ات
 441، يف ية

 لتعدمي املتحدة األمم   ثة انظة، أفغانستال يف احلالة أيعا انظة. أفغانستال مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 أفغانستال مىل املسامدة
 462، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 462، (2014) 2145 العةار
 462 ،(2105) 2210 العةار
 46، الو ية  ديد

 46، لدمراركة اموات
 464، والية

 املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة انظة، الصومال يف احلالة أيعا انظة. الصومال مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 الصومال مىل

 461، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
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 461، (2014) 2158 العةار
 461، (2015) 2232 العةار
 8، الو ية  ديد

 9، لدمراركة اموات
 462، يف ية

 مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة انظة، ال ةاق يف احلالة أيعا انظة. ال ةاق مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 ال ةاق

 71، محاقات
 465، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 465، (2014) 2170 العةار
 71، الو ية  ديد

 71، لدمراركة اموات
 466، يف ية

 كوسوفو يف احلالة أيعا انظة. كوسوفو يف املؤنتة لإلاارة املتحدة األمم   ثة
 52، لدمراركة اموات
 443، السالم حفظ ممديات
 443، والية

 احلالة أيعا انظة، الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة انظة. الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة
 الغة ية الصحةاء يف

 416، 415، (2014) 2152 العةار
 5، الو ية  ديد

 5، لدمراركة اموات
 السالم حفظ ممديات
 416، مام مةت

 415،  كوي  يف  غي ات
 417، يف ية

 مي و  لف يفس ال اجل لدتصدي املتحدة األمم   ثة انظة. مي و  لف يفس ال اجل لدتصدي املتحدة األمم   ثة
 37، لدمراركة اموات



 فهرس حسب مواد ميثاق األمم املتحدة 
 

CXXXI 17-03714 

 

 لي يا يف لددمم املتحدة األمم   ثة انظة، لي يا يف احلالة أيعا انظة. لي يا يف لددمم املتحدة األمم   ثة
 40، 39، 38،  عارية ال ام، األمني

 459، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 459، (2014) 2144 العةار
 459، (2015) 2213 العةار
 38، الو ية  ديد

 38، لدمراركة اموات
 يف ية

 460، عام عرض
 308،  ديد

  وريفندي يف ا نتداابت ملةان ة املتحدة األمم   ثة انظة.  وريفندي يف ا نتداابت ملةان ة املتحدة األمم   ثة
 458، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 458، (2014) 2137 العةار
 12، منراء
 458، يف ية

 أفةيعيا مجهورية يف أفةيعية  عيااة الديفلية الدمم   ثة انظة . الوس ى أفةيعيا مجهورية يف أفةيعية  عيااة الديفلية الدمم   ثة 
         الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة أيعا انظة، الوس ى

 351، 350، 347، اإلنديمية التوظيمات
 - مجهورية) الكونغو يف احلالة أيعا انظة. الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة انظة، (الدميعةاقية
 18، 17، 16،  عارية ال ام، األمني
 311، محاقات املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 426، (2014) 2147 العةار
 427، 426، 416، (2015) 2211 العةار
 15، الو ية  ديد
 74، 15، لدمراركة اموات

 السالم حفظ ممديات
 426، مام مةت
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 416،  كوي  يف  غي ات
 428، يف ية
  دجيكا

 242، ابسم  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات
 278،  رال  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 242، ابسم  يا ت األم ، جمدس   ثات
 107، 55، 54، لدمراركة اموات

 الولاع انتهاء   د السالم  واء
 114، 113،  عارية ال ام، األمني
 101، 99، يفاألم  يفالسالم املةأة

 405، 114، 113، 101، 99، رائسية  يا ت
 113، جدسات
 138، رمسية غ  حتايفر جدسات

 السالم  واء جلوة
 405، مام مةت
 114، 113، التعارية
  وغالاي 
 311،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 194،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 316، 194،  يا ت يفاألم ، السالم صول

 316،  يا ت السالم، حفظ ممديات
  وريفندي
 312،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 13، 12، لدمراركة اموات

  ولودا
 279،  يا ت ال ةاق، يف احلالة
 195،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
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 281،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة
 162،  يا ت األممال،  صةيف
 195،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال انظة.  يا ت

 الةائسة انظة. رائسية  يا ت
 املتحدة لامم ال امة األمانة انظة. ال ام األمني م 
   يف

 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ
 316، 180،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 45، لدمراركة اموات
 316،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 اتيدود

 312،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 األصول جتميد

 288، مام مةت
 289، يفالصومال مريرتاي يف احلالة
 295، السواال يف احلالة
 302، 301، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 301، 300، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 296، ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة
 292، ال ةاق يف احلالة
 294، 293، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 300، 299، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 295، 294، ايفوار كوت يف احلالة
 293، ليرباي يف احلالة
 299، 298، لي يا يف احلالة
 292، 290، العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم
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 290، قال ال حةكة
 297، 296، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 األسدحة يفحتديد السالح م  التجةيد انظة. األسدحة حتديد
 يفال  ال الوعل  دا  

 288، مام مةت
 299، 298، لي يا يف احلالة
 يفال  ال الوعل  دا   انظة. ابل  ال مت دعة  دا  
  ةكيا

 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 328،  يا ت ال ةاق، يف احلالة
 328،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 181، الدغات
 72، 64، لدمراركة اموات
 يف وابغو  ةيويداا

 162،  يا ت األممال،  صةيف
 السدمية ابلوسائل املوازمات  سوية

 األم  جمدس مىل املوازمات محالة انظة. األم  جمدس مىل املوازمات محالة
 املسدح يفالولاع األقفال أيعا انظة. املسدح يفالولاع األقفال

 احلعائق يف عصي التحعيعات انظة. احلعائق يف عصي التحعيعات
 املسدحة الولامات يف املدنيول انظة. املسدحة الولامات يف املدنيول

 الولاع انتهاء   د السالم  واء انظة. الولاع انتهاء   د السالم  واء
 (2015-2014 الفرتة يف األم  جمدس يف معو)  راا

 114، 2104 ايسمرب/األيفل كانول 4 مؤرخة رسالة الديفليني، يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 312،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 306، 304،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 261،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 122، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 8 مؤرخة رسالة اإلنديمية، يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
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 350، 339، 337،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 306،  يا ت اجللاءات،

 350،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 261،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 304،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 األممال  صةيف

 مس انيا
 162، ابسم  يا ت
 168،  يا ت مسةائيل،

 168،  يا ت أفغانستال،
 162، ابسم  يا ت األرال،
 167، 163، ابلفيديو التدايفل
 162، ابسم  يا ت الكاري ية، اجلمامة
 166، 39 املااة مبوجب املوجهة الدموات
 168،  يا ت أيفكةانيا،
 162،  يا ت  ولودا،
 162، رائسية  يا ت
 162،  يا ت يف وابغو،  ةيويداا
 169، الةئيس م كةة  وفي 

 167، 39 املااة أيف 37 املااة مبوجب صةاحة موجهة غ  اموات
 162، ابسم  يا ت شيدي،

 168،  يا ت فدس ني،
 162، ابسم  يا ت كةيفا يا،
 162، ابسم  يا ت ماليلاي،
 162، ابسم  يا ت ذاييت، أصدناء جممومة
 162، ابسم  يا ت األذداف، احملداة اجللاءات  رال الةأي يف املتفعة الديفل جممومة
 168،  رال موانرة
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 163،  يا ت ال ام، األمني  ئب
 162، ابسم  يا ت نيوزيدودا،

 مي و  ف يفس  فري
 240، األم  جمدس مىل املوازمات محالة

 279،  يا ت الربازيل،
 417، ليرباي يف احلالة
 269، 240، (2014) 2177 العةار
 417، (2015) 2215 العةار

 323، املت االة املسامدة
 279،  يا ت املتحدة، الو ايت

 269، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية
 240، 2014 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة س اليول،

 225، يفاألم  السالم صول
 240، 2014 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة غيويا،
 279،  يا ت فةنسا،

 279،  يا ت كولوم يا،
 404، السالم  واء جلوة

 240، 2014 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة ليرباي،
 التعارية  عدمي

 اإلنديمية التوظيمات
 352، مام مةت
 352،  رال نةارات
 355،  رال موانرة

 املص   عةية يفحق احلعوق يف املسايفاة انظة. املص   عةية
 لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 268، مام مةت
 276، الشامل الدمار أسلحة
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 279، 271، 269، يف يفاألم  السالم أفةيعيا،
 280، 277، 276، 275، 271، 270، 269، اإلرذاب
 277، الصغ ة األسدحة

 274، 271، أفغانستال يف احلالة
 275، يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 274، 271، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 269، 268، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 275، 271، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 275، ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة
 274، 271، الصومال يف احلالة
 279، 269، 268، ال ةاق يف احلالة
 273، 271، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 278، أيفكةانيا يف احلالة
 272، 271، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 273، ايفوار كوت يف احلالة
 280، (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 273، ليرباي يف احلالة
 269، 268، لي يا يف احلالة
 273، مايل يف احلالة
 272، (2014) 2134 القرار
 276، (2014) 2135 العةار
 273، (2014) 2136 العةار
 274، (2014) 2138 العةار
 275، (2014) 2139 العةار
 269، (2014) 2140 العةار
 276، (2014) 2141 العةار
 274، (2014) 2142 العةار



 فهرس
 

 

17-03714 CXXXVIII 

 

 269، (2014) 2144 العةار
 269، (2014) 2146 العةار
 273، (2014) 2147 العةار
 273، (2014) 2153 العةار
 274، (2014) 2156 العةار
 275، (2014) 2159 العةار
 276، (2014) 2160 العةار
 276، (2014) 2161 العةار
 273، (2014) 2164 العةار
 275، (2014) 2165 العةار
 278، (2014) 2166 العةار
 275، (2014) 2172 العةار
 273، (2014) 2176 العةار
 279، 269، (2014) 2177 العةار
 280، 270، 269، (2014) 2178 العةار
 274، (2014) 2182 العةار
 275، (2014) 2183 العةار
 274، (2014) 2184 العةار
 276، (2014) 2195 العةار
 272، (2015) 2196 القرار
 274، (2015) 2206 العةار
 277، (2015) 2220 العةار
 282، (2015) 2242 العةار
 270، (2015) 2249 العةار
 281، يفاألم  يفالسالم املةأة
 276، 274، 272، 271، 269، رائسية بياانت
 276، القانون سيادة
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 275، 271، ا نترار مدم
 276، الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية - ا نترار مدم

 39 ابملااة مت دعة نةارات
 268، مام مةت

 271، 270، املستمةة التهديدات
 271، اإلنديمية احلا ت أيف م يوة   ددال اخلاصة احلا ت
 269، 268، جديدة هتديدات
 275، مواضيعية مسائل
 277، 39 ابملااة مت دعة موانرة
 272، أفريقيا وسط منطقة
 احلعائق يف عصي التحعيعات انظة. احلعائق  عصي
 املتحدة - مجهورية  ولانيا،

 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 التسدح  وظيم

 230، مام مةت
 231، يفاألم  السالم صول

 231،  يا ت كوستاريكا،
 العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم انظة. يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم
 اإلرذاب أيعا انظة. العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم

 292، 290، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 366، 291، (2014) 2161 العةار
 291، (2014) 2170 العةار
 366، 291، (2014) 2178 العةار
 366، 302، 292، 291، 226، (2015) 2199 العةار
 395، 365، 364، 363، 292، (2015) 2253 العةار

 292، 290، األصول جتميد
 292، 290، الثعافية السدع يف التجارة حظة
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 292، 290، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 292، 290، األسدحة  وريد حظة
 226، يفاألم  السالم صول
 369، 366، يف ية اجللاءات، يفرصد التحديدي الدمم فةيق
 األم  جمدس جلوة

 365، مام مةت
 367، يف ية
 371، 366، يف ية املظامل، أمني مكتب

 العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم انظة. العامدة  وظيم
 األم  جمدس نةارات يف وفي  ن ول انظة. األم  جمدس نةارات  وفي 
  ونس

 262،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 262، 227،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 39، لدمراركة اموات
 227،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 ليريت -  يمور

 24، لدمراركة اموات
 جامايكا
 107، لدمراركة اموات
 212، األمعاء انتداب الديفلية، ال دل حمكمة
 ال ة ية الديفل جام ة

 228،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 117، 96، 81، 80، 60، لدمراركة اموات
 228،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 األممال جديفل

 144، مام مةت
 147، الرامل الدمار أسدحة
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 149، 148، يف يفاألم  السالم أفةيعيا،
 منةار

 145، مام مةت
 147، احلالية ال ووا حتت جديدة فةمية  ووا مضافة
 147، احلالية ال ووا مقار يف م يوة   ددال اخلاصة احلا ت يف الوظة
 146، 145، حديثا مدرجة  ووا

 147، ال ووا   ديل
 156، 2014 أ ةيل/نيسال 13 مؤرخة رسالة الةيفسي، ا حتاا

 148، 147، الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 148، اإلرذاب
 148، الصغ ة األسدحة
 148، املسدح يفالولاع األقفال
 148، اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 156،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية
 147، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 148، 147، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 156، فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 156، 145، أيفكةانيا يف احلالة
 146، 145، (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 148 ،املسدحة الولامات يف املدنيول
 148، يفاألم  يفالسالم املةأة

 156،  يا ت ريفاندا،
 149، 148، 147، يفاألم  السالم صول

 149، 148، 147، السالم حفظ ممديات
 األم  جمدس نظة نيد مسائل

 149، مام مةت
 150، رمسية جلسات يف فيها ناظر اليت البنود
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 153، حذفها املقرتح البنود
 152، مديها يفاإل عاء ال ووا ح ف
 155،  رال موانرة
 جدسات

 107، 106، محاقات
 110، الرامل الدمار أسدحة
 36، يف يفاألم  السالم أفةيعيا،
 114، الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 102، اإلرذاب
 94، الصغ ة األسدحة
 80، 79، املسدح يفالولاع األقفال
 122، 121، اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 95، اجللاءات
 46، أفغانستال يف احلالة
 50، يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 29، 28، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 67، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 63، سوراي - األوسط الشرق يف احلالة
 58، فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 5، الغة ية الصحةاء يف احلالة
 9، 8، الصومال يف احلالة
 ال ةاق يف احلالة

 71، مام مةت
 70، ايوية أيف مةنية ألس اب يفا متداءات اهلجمات ضحااي

 15، 14، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 57، 55، 53، أيفكةانيا يف احلالة
 12، 11،  وريفندي يف احلالة
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 19، 18، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 14، س اليول يف احلالة
 23، 22،  يسايف-غيويا يف احلالة
 49، نربص يف احلالة
 25، ايفوار كوت يف احلالة
 48، (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 51، كوسوفو يف احلالة
 6، 5، ليرباي يف احلالة
 38، لي يا يف احلالة
 41، مايل يف احلالة
 44، ذاييت يف احلالة

 76، 75، لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة
 76، 75، السا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 86، 85، املسدحة الولامات يف املدنيول

 96، 95، يفاألم  يفالسالم املةأة
 108، األم  جمدس   ثات
 113، الولاع انتهاء   د السالم  واء

 آراي  صيغة امل عواة اجلدسات انظة. آراي  صيغة م عواة جدسات
 109، العانول سيااة
 116، 115، يفاألم  السالم صول
 111، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 113، الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية - ا نترار مدم

 73، السالم حفظ ممديات
 35، يف السالم  وقيد أفةيعيا، غةب
 70، ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 69، ا شت اك فض ملةان ة املتحدة األمم نوة

 27، أفةيعيا يفسط مو عة
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 138، رمسية غ  حتايفر جدسات
 آراي صيغة يففق م عواة جدسات
 139، مام مةت

 142، اإلرذاب
 143، الصغ ة األسدحة

 141، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 142، 141، األيفسط الرةق يف احلالة
 142، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 142، 141، 140، 139، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 142، فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 141، 140، أيفكةانيا يف احلالة
 140، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 140، (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 143، املسدحة الولامات يف املدنيول
 141، يفاألم  يفالسالم املةأة

 140، ااخديا املرةايفل
 138، رمسية غ  جدسات

 142، يفاألم  السالم صول
 140، السالم حفظ ممديات

 الوس ى أفةيعيا مجهورية
 21، 20، 19، لدمراركة اموات
 اإلسالمية - مجهورية ميةال، انظة. اإلسالمية ميةال مجهورية
 املتحدة - مجهورية  ولانيا، انظة. املتحدة  وتلانيا مجهورية
 (2015 مام يف األم  جمدس يف معو) ال وليفارية - مجهورية فوليفيال، انظة. ال وليفارية فوليفيال مجهورية
 (2014 مام يف األم  جمدس يف معو) مجهورية كوراي، انظة. كوراي مجهورية
 الر  ية الدميعةاقية كوراي مجهورية
 الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية - ا نترار مدم انظة. ا نترار مدم
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 أفةيعيا جووب
 259،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 15، لدمراركة اموات
 259،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 السواال جووب

 33، 32، 31، 30، 29، لدمراركة اموات
 أفةيعيا يفسط مو عة انظة. لدمعايفمة الةب جي 
 اإلرذاب أيعا انظة. قال ال حةكة

 290، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 382، 290، (2014) 2160 العةار
 382، 290، (2015) 2255 العةار
 290، املالية العيوا
 290، األصول جتميد
 290، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 290، األسدحة  وريد حظة
 383، 382، يف ية اجللاءات، يفرصد التحديدي الدمم فةيق
 382، يف ية الةصد، فةيق
 األم  جمدس جلوة

 382، مام مةت
 382، والية

 ا فياز مدم حةكة
 219، 2014 أغس س/آب 1 مؤرخة رسالة يفا جتمامي، ا نتصااي اجملدس
 187، ابسم  يا ت املص ، يف عةية احلعوق يف املسايفاة
 227، 213، 161، ابسم  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 227، ابسم  يا ت يفاألم ، السالم صول
 حظة

 الوفط مدى املفةيفت احلظة
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 288، مام مةت
 298، لي يا يف احلالة
 294، 293، (الدميعةاقية - مجهورية) الكونغو يف احلالة ال  ي ية، ابملوارا املت دعة احلظة حا ت
 املاس  صدية حظة

 288، مام مةت
 294، ايفوار كوت يف احلالة
 األسدحة  وريد حظة انظة. األسدحة  وريد حظة
 288، الكمالية السدع  وريد حظة
 الفحم  حظة

 288، مام مةت
 289، يفالصومال مريرتاي يف احلالة
 استددامها أيف - ابستددام التهديد حظة العوة، انظة. ابستددامها التهديد أيف العوة استددام حظة
 الثعافية السدع يف التجارة حظة

 288، مام مةت
 292، 290، العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم
 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة

 288، مام مةت
 295، السواال يف احلالة
 302، 301، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 301، 300، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 296، ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة
 294، 293، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 300، 299، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 295، 294، ايفوار كوت يف احلالة
 293، ليرباي يف احلالة
 299، 298، لي يا يف احلالة
 292، 290، العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم
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 290، قال ال حةكة
 297، 296، اإلسالمية ميةال مجهورية - را نترا مدم
 املاس  صدية حظة

 288، مام مةت
 295، 294، ايفوار كوت يف احلالة
 األسدحة  وريد حظة

 288، مام مةت
 289، يفالصومال مريرتاي يف احلالة
 295، السواال يف احلالة
 301، 300، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 296 ،ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة
 292، ال ةاق يف احلالة
 294، 293، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 300، 299، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 295، 294، ايفوار كوت يف احلالة
 293، ليرباي يف احلالة
 299، 298، لي يا يف احلالة
 292، 290، العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم
 290، قال ال حةكة
 297، 296، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 288، الكمالية السدع  وريد حظة
 اإلنسال حعوق

 53، محاقات أيفكةانيا، يف احلالة اإلنسال، حعوق لرؤيفل املسامد ال ام األمني
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 اإلنسال حلعوق السامي املفوت
 29، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 281، محاقات ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
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 443، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 428، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

         اإلنسال حعوق جمدس  انظة. اإلنسال حعوق جمدس 
 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 املراركة انظة. املدايف ت يف لدمراركة اموات
 أيفكةانيا يف احلالة انظة. MH17 املاليلية اجلوية اخل وط رحدة
 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال انظة. رسائل
 النار إطالق وقف رصد

 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 433، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
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 417، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 422، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 442، وابكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
 445، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 443، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 445، االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
 444، اهلدنة ملةان ة املتحدة األمم ذيئة
 (2014 مام يف األم  جمدس يف معو) ريفاندا

 249، 2014 يواية/الثام كانول 5 مؤرخة رسالة احلعائق، يف عصي التحعيعات
 311،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 306،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 337،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 306،  يا ت اجللاءات،
 212،  يا ت ال امة، اجلم ية
 278، 156،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

249 
 326،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 281،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة

 156،  يا ت األممال، جديفل
 78، 77، لدمراركة اموات
 224، 2014 يوليت/ وز 22 مؤرخة رسالة يفاألم ، السالم صول

 74، 2014 يوليت/ وز 3 مؤرخة رسالة السالم، حفظ ممديات
 ريفمانيا

 55، لدمراركة اموات
 ال ام األمني مكتب رئيسة

 11، لدمراركة اموات
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 زم ا وي
 259،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 259،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 لوسيا سانت
 227،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 227،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 سدوفاكيا

 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 سويسةا

 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 195،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 195،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 العانول سيااة

 109، 2014 فرباية/ش اط 3 مؤرخة رسالة ليتوانيا،
 85، املسدح يفالولاع األقفال
 109،  عارية ال ام، األمني
 261، لدموازمات السدمية التسوية
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 91، املسدحة الولامات يف املدنيول

 261،  يا ت املكسيك،
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 434، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
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 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 429، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 276، 109، 91، 85، رائسية  يا ت
 276، للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 109، جدسات
 423، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

 261،  يا ت ،- مجهورية كوراي،
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 س اليول
 240، 2014 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة األم ، جمدس مىل املوازمات محالة

 37، 14، لدمراركة اموات
 امم يفالرةقة، اجلي  انظة. امم شةقة،
 (2015-2014 الفرتة يف األم  جمدس يف معو) شيدي

 249، 2014 يواية/الثام كانول 5 مؤرخة رسالة احلعائق، يف عصي التحعيعات
 313،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 307،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 261،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية

 351، 349، 338 ، يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 307،  يا ت اجللاءات،

 349،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 230،  يا ت سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 261،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
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 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 200،  يا ت يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 املسدحة الولامات يف املدنيول
 86، 2015 يواية/الثام كانول 16 مؤرخة رسالة
 200،  يا ت

 303،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة
 162، ابسم  يا ت األممال،  صةيف
 227،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 يفاألم  السالم صول

 116، 2015 يواية/الثام كانول 6 مؤرخة رسالة
 227، 220،  يا ت

 230،  يا ت األم ، جمدس معةرات يف وفي  ن ول
 220،  يا ت الديفلية، ال دل حمكمة
 351،  يا ت أفةيعيا، يفسط مو عة

 صة يا
 181، الدغات
 78، 77، 76 ،52، 51، 50، لدمراركة اموات

         229، 2015 أكتو ة/األيفل  رةي  6 مؤرخة رسالة  يف وفي ذا، األم  جمدس نةارات ن ول 
 يفاألم  السالم صول

 224، مام مةت
 117، 2015 يوليت/ وز 15 مؤرخة رسالة نيوزيدودا،
 224، 2014 يوليت/ وز 22 مؤرخة رسالة ريفاندا،
 173، 172، يفالتصويت العةارات اختاذ

 316، 208،  يا ت مس انيا،
 327، 262،  يا ت أسرتاليا،
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 195،  يا ت مكواايفر،
 260،  يا ت األيفريف ، ا حتاا
 الةيفسي ا حتاا

 117، 2015 س تمرب/أيدول 1 مؤرخة رسالة
 317، 228، 218، 208، 188،  يا ت
 األمعاء الديفل م  امل دو ة اإلجةاءات
 319، مام مةت
 320، الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني املت عية األممال لتصةيف الديفلية اإلية

 320، الديفلية اجلوائية احملكمة
 320، لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة
 320، السا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 320،  رال نةارات
 320، 41 ابملااة مت دعة نةارات
 321، 42 ابملااة مت دعة نةارات
 األرال

 116، 2014 يواية/الثام كانول 14 مؤرخة رسالة
 117، 2015 مارس/آذار 27 مؤرخة رسالة
 317، مسااة ال سكةية، األصول
 228، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 115، محاقات
 118، 116، التعارية
 316، 218، 194،  يا ت الربازيل،
 315، مع الترايفر شةقة، يفأفةاا  عوات املسااة ال ددال

 249، احلعائق يف عصي التحعيعات
 312، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 262، 259، 253، لدموازمات السدمية التسوية
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 اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل أيعا انظة، 228، اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 354، 338، اإلنديمية التوظيمات

 259،  يا ت األسوا، اجل ل
 135، 134، اجلدسات
 208، األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة ال امة، اجلم ية
 225، السواال يفجووب السواال يف احلالة
 225، لي يا يف احلالة
 225، ذاييت يف احلالة
 327، الوفس م  الدفاع
 الصني

 116، 2015 فرباية/ش اط 3 مؤرخة رسالة
 260، 228،  يا ت
 260،  يا ت الفد ني،
 404، 215، 172، 149، 116، (2014) 2151 العةار
 225، 116، (2014) 2154 العةار
 404، 260، 116، 101، 99، (2014) 2171 العةار
 225، (2014) 2177 العةار
 226، (2015) 2199 العةار
 177، 173، 118، (2015) 2240 العةار
 404، 253، 91، 89، (2015) 2250 العةار
 317، (2015) 2252 العةار

 228،  يا ت الةسويل، الكةسي
 259، 194،  يا ت الدميعةاقية، - مجهورية الكونغو،
 215، السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
 218، يفا جتمامي ا نتصااي اجملدس
 91، 89، املسدحة الولامات يف املدنيول
 101، 99، يفاألم  يفالسالم املةأة
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 314، لتعدمي خاصة ا فانات يفالتسهيالت، املسامدة
 188، املص  يف عةية احلعوق يف املسايفاة
 249، محاقات اإلنسال، حلعوق السامي املفوت

 220، 188،  يا ت املكسيك،
 املتحدة املمدكة
 116، 2014 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة
 118، 2015 نوفمرب/الثام  رةي  5 مؤرخة رسالة
 227، 208،  يا ت

 317، 316،  يا ت اهلود،
 327، 317،  يا ت املتحدة، الو ايت
 188،  يا ت أنغو ،
 اإلسالمية - مجهورية ميةال،

 224، 2014 أغس س/آب 1 مؤرخة رسالة
 327،  يا ت
 218، 188،  يا ت ابكستال،
 316، 194،  يا ت  وغالاي ،

 195،  يا ت  ولودا،
 404، 226، 119، 118، 116، 115، 101، 99، رائسية  يا ت
 316،  يا ت   يف،
 231، التسدح  وظيم
 226، العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم
 316، 227، الةئيس م كةة  وفي 

 227،  يا ت  ونس،
 228،  يا ت ال ة ية، الديفل جام ة
 149، 148، 147، األممال جديفل

 116، 115، جدسات
 142، آراي صيغة يففق م عواة جدسات
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 259،  يا ت أفةيعيا، جووب
 227، ابسم  يا ت ا فياز، مدم حةكة

 259،  يا ت زم ا وي،
 227،  يا ت لوسيا، سانت

 195،  يا ت سويسةا،
 العانول سيااة انظة. العانول سيااة
 شيدي

 116، 2015 يواية/الثام كانول 6 مؤرخة رسالة
 227، 220،  يا ت
 316، السالم حفظ ممديات
 فةنسا

 224، 2014 يونيت/حليةال 23 مؤرخة رسالة
 228،  يا ت
 317، 208،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
  رال نةارات

 224، مام مةت
 225، نةارات

 259،  يا ت ن ة،
 227، 188،  يا ت كواب،
 259،  يا ت ،- مجهورية كوراي،

 231،  يا ت كوستاريكا،
 404، السالم  واء جلوة

 لكسمربغ
 224، 2014 أغس س/آب 6 مؤرخة رسالة
 227،  يا ت

 220، الديفلية ال دل حمكمة
 227،  رال موانرة
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 228،  يا ت  مي يا،
 نيج اي
 116، 2014 أ ةيل/نيسال 1 مؤرخة رسالة
 117، 2015 أغس س/آب 11 مؤرخة رسالة
 117، 2015 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة
 227،  يا ت
 259،  يا ت ذولودا،
 259،  يا ت السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 ا نترار مدم

 الرامل الدمار أسدحة انظة. الرامل الدمار أسدحة
 275، (2014) 2159 العةار
 اإلسالمية ميةال مجهورية- ا نترار مدم انظة. اإلسالمية - مجهورية ميةال،
 275، 271، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية - ا نترار مدم انظة. الدميعةاقية الر  ية - مجهورية كوراي،
 اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم

 304،  يا ت أسرتاليا،
 305، 304، 296، املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 257، اإلنديمية الوكا ت أيف التوظيمات  رال نةارات لدموازمات، السدمية التسوية
 304،  يا ت الصني،
 378، 296، 112، (2014) 2159 العةار
 378، 296، 112، (2015) 2224 العةار
 379، 304، 296، 112، 111، (2015) 2231 العةار
 296، التجارية العيوا
 296، املالية العيوا
 297، 296، التسيارية ابلع ائف املت دعة العيوا
 296، ابلونوا السف   وي  خدمات مدى املفةيفضة العيوا
 296، األممال ايفائة مدى املفةيفضة العيوا
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 304،  يا ت املتحدة، املمدكة
 305، 304،  يا ت املتحدة، الو ايت
 305،  يا ت اإلسالمية، - مجهورية ميةال،
 297، 296، األصول جتميد
 304،  يا ت  راا،

 111، جدسات
 297، 296، مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 297، 296، األسدحة  وريد حظة
 304،  يا ت فةنسا،
 379، 378، يف ية اخلرباء، فةيق
 األم  جمدس جلوة

 378، مام مةت
 363، 305، 112، 111، محاقات

 379، يف ية
 304،  يا ت ليتوانيا،

 305،  يا ت نيوزيدودا،
 الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية - ا نترار مدم

 377، 276، 113، (2014) 2141 العةار
 377، 113، (2015) 2207 العةار
 276، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما  عةية

 113، جدسات
 اخلرباء فةيق

 113، الو ية  ديد
 378، 377، يف ية

 األم  جمدس جلوة
 377، مام مةت
 378، يف ية
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 يف التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل انظة. الداخدية الرؤيفل يف التدخل مدم
 احملداة احلالة أيف ال مدية أيعا انظة. السالم حفظ ممديات
 412، مام مةت
 73، 2014 يونيت/حليةال 1 مؤرخة رسالة الةيفسي، ا حتاا
 74، 2014 يوليت/ وز 3 مؤرخة رسالة ريفاندا،
 316،  يا ت مس انيا،
 311، املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  

 األخ ة الت ورات
 412، مام مةت
 414، يف حمداة يف ايت آسيا،
 413، يف حمداة يف ايت أفةيعيا،

 414، يف حمداة يف ايت األمةيكتال،
 414، يف حمداة يف ايت األيفسط، الرةق
 415، السالم حفظ ل مديات  ت املاذيفل العوام
 414، يف حمداة يف ايت أيفريفاب،
 412، حديثا موراة سالم حفظ   ثات

 415، السالم حفظ ممديات  كوي  يف  غي ات
 413، السالم حفظ ممديات يف ايت
 354، اإلنديمية التوظيمات
 345، مام مةت
 345،  رال نةارات
 349،  رال موانرة
 424، اارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاا املدتد ة ال مدية
 426، (2014) 2147 العةار
 424، (2014) 2148 العةار
 437، 415، (2014) 2149 العةار
 416، (2014) 2152 العةار
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 432، (2014) 2155 العةار
 421، (2014) 2162 العةار
 435، (2014) 2164 العةار
 405، 74، (2014) 2167 العةار
 424، (2014) 2173 العةار
 440، (2014) 2180 العةار
 215، (2014) 2185 القرار
 432، (2014) 2187 العةار
 418، (2014) 2190 العةار
 438، (2015) 2196 العةار
 430، (2015) 2205 العةار
 432، (2015) 2206 العةار
 427، 426، (2015) 2211 العةار
 437، (2015) 2212 العةار
 418، 417، (2015) 2215 العةار
 438، (2015) 2217 العةار
 432، (2015) 2223 العةار
 421، (2015) 2226 العةار
 436، 435، (2015) 2227 العةار
 424، (2015) 2228 العةار
 418، 417، (2015) 2239 العةار
 432، (2015) 2241 العةار
 440، (2015) 2243 العةار
 432، (2015) 2252 العةار
 السالم حفظ   مديات امل وية اخلاصة الدجوة أيعا انظة، 215، السالم حفظ   مديات امل وية اخلاصة الدجوة
 101، يفاألم  يفالسالم املةأة

 315، يفاملسامدة يفالدمم املسااة
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 316،  يا ت اهلود،
 443، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم ماارة   ثة
 437، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 435، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 432، السواال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 417، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 440، ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة
 416، الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة
 426، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 316،  يا ت  وغالاي ،
 101، 73، رائسية  يا ت
 149، 148، 147، األممال جديفل

 73، جدسات
 139، رمسية غ  حتايفر جدسات
 140، آراي صيغة يففق م عواة جدسات

 316، يفاألم  السالم صول
 421، ايفوار كوت يف املتحدة األمم ممدية
 442، يفابكستال اهلود يف ال سكةيني املتحدة األمم مةان  فةيق
 430، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 445، ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 442، نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم نوة
 444، ا شت اك فض ملةان ة املتحدة األمم نوة
 405، السالم  واء جلوة
 444، اهلدنة ملةان ة املتحدة األمم ذيئة
 السالم حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل

 200، محاقات يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 200، محاقات املسدحة، الولامات يف املدنيول
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 ايفوار كوت يف احلالة أيعا انظة، ايفوار كوت يف املتحدة األمم ممدية انظة. ايفوار كوت يف املتحدة األمم ممدية
 27، 26،  عارية ال ام، األمني
 421، 415، (2014) 2162 العةار
 421، (2015) 2226 العةار
 25، الو ية  ديد

 25، لدمراركة اموات
 السالم حفظ ممديات
 421، مام مةت

 415،  كوي  يف  غي ات
 422، يف ية

 غا 
 24، لدمراركة اموات

 يف السالم  وقيد أفةيعيا، غةب
 35،  عارية ال ام، األمني
 257، لدموازمات السدمية التسوية

     35، محاقات أفةيعيا، لغةب ال ام لامني اخلاص املمثل 
 35، جدسات
 أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب انظة. أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب
 غوا يما 

 249،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات
 338،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 249،  يا ت فدس ني، نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 328،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 328، 213،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 45، لدمراركة اموات
 غيويا

 240، 2014 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة األم ، جمدس مىل املوازمات محالة
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 37، لدمراركة اموات
  يسايف-غيويا

 24، 23، لدمراركة اموات
 املالية ابإلجةاءات امل وية ال مل فةنة

 104، لدمراركة اموات
 (األم  جمدس يف اائم معو) فةنسا

 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ
 279،  يا ت يف، يفاألم  السالم أفةيعيا،

 328،  يا ت اإلرذاب،
 80، 2015 مارس/آذار 6 مؤرخة رسالة املسدح، يفالولاع األقفال

 احلعائق يف عصي التحعيعات
 249، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 242،  يا ت
 313،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 306، 304،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 228،  يا ت اإلنديمية، يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 306،  يا ت اجللاءات،
 70، 2015 مارس/آذار 12 مؤرخة رسالة األيفسط، الرةق يف احلالة
 196،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 249، 206، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 249، 2014 يوليت/ وز 11 مؤرخة رسالة
 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 280،  يا ت
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 328،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 196،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 242،  يا ت األم ، جمدس   ثات
 180،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 يفاألم  السالم صول

 224، 2014 يونيت/حليةال 23 مؤرخة رسالة
 228،  يا ت

 304،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 احملداة احلالة انظة. اخلرباء فةيق
 السالم  واء ذيكل ابست ةات امل ي ا ستراري ال امل اخلرباء فةيق

 219،  عارية يفا جتمامي، ا نتصااي اجملدس
 اجللاءات يفرصد التحديدي الدمم فةيق

 102، الو ية  ديد
 يفالرفافية يفا  ساق املساءلة فةيق

 242، ابسم  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات
 242، ابسم  يا ت األم ، جمدس   ثات

 يفابكستال اهلود يف ال سكةيني املتحدة األمم مةان  فةيق انظة. يفابكستال اهلود يف ال سكةيني املتحدة األمم مةان  فةيق
 442، السالم حفظ ممديات
 442، والية
 فدس ني

 168،  يا ت األممال،  صةيف
 167، 109، 86، 81، 80، 60، 59، 58، لدمراركة اموات
 (2015 مام يف األم  جمدس يف معو) ال وليفارية - مجهورية فوليفيال،
 179،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ
 208،  يا ت ال امة، األمانة

 246،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات
 312،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
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 345، 339،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 345،  يا ت السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 246، 179،  يا ت سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 168،  يا ت الغة ية، الصحةاء يف احلالة
 278،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 281، 216،  يا ت ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 208،  يا ت املتحدة، األمم يف ال عوية
 317، 230،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 317، 208،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 230،  يا ت األم ، جمدس معةرات يف وفي  ن ول
 فودودا

 325، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة اخلاصة، ا نتصااية املراكل
 يف وفي ذا األم  جمدس نةارات ن ول

 229، 2014 مارس/آذار 21 مؤرخة رسالة
 229، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة

  م فييت
 55، 54، لدمراركة اموات

 نربص
 9، لدمراركة اموات

 يف وفي ذا األم  جمدس نةارات ن ول
 229، مام مةت

 229، 2015 مارس/آذار 9 مؤرخة رسالة الديفلية، اجلوائية احملكمة
 230، اإلرذاب

 230، 228، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 229، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة السويد،

 230، (2014) 2139 العةار
 230، (2014) 2178 العةار
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 229، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة أملانيا،
 230،  يا ت اهلود،

 230،  يا ت املتحدة، الو ايت
 229، 2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة اليو ل،

 230،  يا ت أيفريفغواي،
 230، الةئيس م كةة  وفي 
 230،  يا ت شيدي،
 229، 2015 أكتو ة/األيفل  رةي  6 مؤرخة رسالة صة يا،
 230،  يا ت ال وليفارية، - مجهورية فوليفيال،
 فودودا

 229، 2014 مارس/آذار 21 مؤرخة رسالة
 229 ،2015 يونيت/حليةال 12 مؤرخة رسالة
 229،  رال نةارات
 229،  رال موانرة
 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال انظة. نةارات

   تمد مل نةارات مراريع انظة.   تمد مل نةارات مراريع
 فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة انظة. فدس ني نعية
 غلة ن اع

 245، 2015 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة ال ام، األمني
 245، احلعائق يف عصي التحعيعات

 ن ة
 259،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 68، 67، لدمراركة اموات
 259،  يا ت يفاألم ، السالم صول

 يفجووب السواال يف احلالة أيعا انظة، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة انظة. أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 السواال
 430، (2015) 2205 العةار
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 29، 28، الو ية  ديد
 430، السالم حفظ ممديات
 431، والية

 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم نوة
 242، احلعائق يف عصي التحعيعات

 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم نوة
 18، منراء
 18، الو ية  ديد

 74، 20، لدمراركة اموات
 ل وال - األيفسط الرةق يف احلالة أيعا انظة، ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة انظة. ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة

 ال ام األمني
 69، 2014 يوليت/ وز 31 مؤرخة رسالة
 70، 2015 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة

 70، التعارية
 69، (2014) 2172 العةار
 70، (2015) 2236 العةار
 70، رائسية  يا ت

 70، جدسات
 445، السالم حفظ ممديات
 445، والية

 نربص يف احلالة أيعا انظة، نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم نوة انظة. نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم نوة
 49، الو ية  ديد
 49، لدمراركة اموات

 442، السالم حفظ ممديات
 443، والية

 ا شت اك فض ملةان ة املتحدة األمم نوة انظة. ا شت اك فض ملةان ة املتحدة األمم نوة
 69،  عارية ال ام، األمني
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 311، محاقات املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 69، (2014) 2163 العةار
 69، (2014) 2192 العةار
 69، (2015) 2229 العةار
 69، (2015) 2257 العةار
 69، رائسية  يا ت

 69، جدسات
 74، لدمراركة اموات
 444، السالم حفظ ممديات
 445، والية

 األيفريف  ا حتاا  عيااة السالم حفظ نوة انظة. األيفريف  ا حتاا  عيااة السالم حفظ نوة
 347، اإلنديمية التوظيمات

 50، الو ية  ديد
 مسدحة نوة

 املسدحة العوة استددام مدى  و وي اليت التدا   انظة. استددام مدى  و وي اليت التدا  
 املسدحة العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا   انظة. استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 كازاخستال
 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

 312،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 213، 180،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 كةيفا يا

 162، ابسم  يا ت األممال،  صةيف
 78، 77، 76، 51، 50، 9، لدمراركة اموات

 كودا
 57، 55، 54، 45، لدمراركة اموات

 كواب
 200،  يا ت يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
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 200،  يا ت املسدحة، الولامات يف املدنيول
 227،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 227، 188،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 ايفوار كوت

 41، 26، 25، 23، لدمراركة اموات
 (2014 مام يف األم  جمدس يف معو) مجهورية كوراي، انظة. اجلوو ية كوراي
 الدميعةاقية الر  ية - مجهورية كوراي، انظة. الرمالية كوراي
 الدميعةاقية الر  ية - مجهورية كوراي،
 236، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة األم ، جمدس مىل املوازمات محالة
 الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية - ا نترار مدم انظة. ا نترار مدم
 (2014 مام يف األم  دسجم يف معو) مجهورية كوراي،

 110، 2014 مايو/أاير 2 مؤرخة رسالة الرامل، الدمار أسدحة
 249، 2014 يواية/الثام كانول 5 مؤرخة رسالة احلعائق، يف عصي التحعيعات

 307، 306،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 261، 259،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية

 307، 306،  يا ت اجللاءات،
 261،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 280،  يا ت
 48، لدمراركة اموات
 261،  يا ت العانول، سيااة
 259،  يا ت يفاألم ، السالم صول

 كوستاريكا
 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

 262،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 231،  يا ت التسدح،  وظيم
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 262، 180،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 231،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 كولوم يا
 279،  يا ت يف، يفاألم  السالم أفةيعيا،
 45، لدمراركة اموات

 ل وال
 377، األم  جمدس جلوة احلةيةي، اغتيال
 196، 2015 يونيت/حليةال 10 مؤرخة رسالة است ماهلا، أيف - ابست مال التهديد حظة العوة،
 70، 64، لدمراركة اموات

 ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة انظة. ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة األمم موسق مكتب انظة. ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة األمم موسق مكتب

 احملداة الدجوة أيعا انظة. األم  جمدس جلال
 361، مام مةت
 الرامل الدمار أسدحة

 110، محاقات
 395، اإلرذاب
 395، والية
 377، احلةيةي اغتيال

 اإلرذاب انظة. اإلرذاب
 361، اجللاءات
 يفالصومال مريرتاي يف احلالة

 364 ،مام مةت
 364، يف ية
 السواال يفجووب السواال يف احلالة انظة. السواال يفجووب السواال يف احلالة
 اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة

 387، مام مةت
 67، محاقات



 فهرس حسب مواد ميثاق األمم املتحدة 
 

CLXXI 17-03714 

 

 387، والية
 الصومال يف احلالة

 10، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  10 مؤرخة رسالة
 11، 2015 أكتو ة/األيفل  رةي  9 مؤرخة رسالة
 371، ال ةاق يف احلالة
 (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة

 372، مام مةت
 17، 16، 2015 يواية/الثام كانول 12 مؤرخة رسالة
 373، يف ية
 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة

 385، مام مةت
 385، يف ية
 بيساو - غينيا يف احلالة
 385، والية
  يسايف-غيويا يف احلالة

 384 ،مام مةت
 ايفوار كوت يف احلالة

 374، مام مةت
 25، 2014 أ ةيل/نيسال 14 مؤرخة رسالة
 26، 2014 أكتو ة/األيفل  رةي  10 مؤرخة رسالة
 26، 2015 أ ةيل/نيسال 13 مؤرخة رسالة
 375، يف ية
 371، ليرباي يف احلالة
 لي يا يف احلالة

 380، مام مةت
 363، 39، محاقات
 380، والية
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 391، (2014) 2133 العةار
 385، (2014) 2134 العةار
 372، (2014) 2136 العةار
 376، (2014) 2138 العةار
 387، 361، (2014) 2140 العةار
 377، (2014) 2141 العةار
 364، (2014) 2142 العةار
 380، (2014) 2144 العةار
 380، (2014) 2146 العةار
 374، (2014) 2153 العةار
 384، (2014) 2157 العةار
 378، (2014) 2159 العةار
 382، (2014) 2160 العةار
 395، 366، (2014) 2161 العةار
 380، (2014) 2174 العةار
 391، 366، (2014) 2178 العةار
 364، (2014) 2182 العةار
 391، (2014) 2185 العةار
 384، (2014) 2186 العةار
 371، (2014) 2188 العةار
 385، (2015) 2196 العةار
 373، (2015) 2198 العةار
 366، (2015) 2199 العةار
 376، (2015) 2200 العةار
 389، 361، (2015) 2206 العةار
 377، (2015) 2207 العةار
 380، (2015) 2213 العةار
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 387، 361، (2015) 2216 العةار
 374، (2015) 2219 العةار
 391، (2015) 2220 العةار
 378، (2015) 2224 العةار
 379، (2015) 2231 العةار
 371، (2015) 2237 العةار
 392، (2015) 2242 العةار
 364، (2015) 2244 العةار
 395، 391، 365، 364، 363، (2015) 2253 العةار
 382، (2015) 2255 العةار

 361، الدائمة الدجال
 امليثاق م  السا ع الفصل مقار يف املوراة

 361، مام مةت
 361، اجللاءات

 390، أخةى جلال
 العامدة يف وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم

 365، مام مةت
 367، يف ية
 قال ال حةكة

 382، مام مةت
 382، والية

 اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 379، مام مةت

 363، 305، 112، 111، محاقات
 379، يف ية
 الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية - ا نترار مدم

 377، مام مةت
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 378، يف ية
 اإلرذاب مكافحة جلوة

 391، مام مةت
 393، والية

 ال سكةية األركال جلوة
 318، مام مةت
 319، رائسية  يا ت
 318،  رال نةارات
 319،  ت مت دعة موانرة

 400، الت ويعات جلوة
 الديفلية األمحة الصديب جلوة انظة. الديفلية األمحة الصديب جلوة

 118، 86، لدمراركة اموات
 السالم  واء جلوة

 403، مام مةت
 404، محاقات
 405، يف يفاألم  السالم أفةيعيا،
 405، الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 404، املسدح يفالولاع األقفال
 404، األخ ة الت ورات

 405،  وريفندي يف احلالة
 405، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 405، س اليول يف احلالة
 405،  يسايف-غيويا يف احلالة
 405، ليرباي يف احلالة
 405، (2014) 2134 العةار
 405، (2014) 2137 العةار
 404، (2014) 2143 العةار
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 404، (2014) 2151 العةار
 405، (2014) 2157 العةار
 405، (2014) 2167 العةار
 404، (2014) 2171 العةار
 405، (2014) 2177 العةار
 405، (2014) 2186 العةار
 405، (2014) 2188 العةار
 405، (2014) 2190 العةار
 405، (2104) 2195 العةار
 405، (2015) 2203 العةار
 405، (2015) 2215 العةار
 405، (2015) 2237 العةار
 405، (2015) 2239 العةار
 404، (2015) 2250 العةار
 404،   ييوات التوظيمية، الدجوة
 218،  يا ت يفا جتمامي، ا نتصااي اجملدس
  ت  ت دق أحكام الو ية،
 405، اإلثليمية والبنود معينة ببلدان املتعلقة البنود
 404، مواضي ية مسائل

 الولاع انتهاء   د السالم  واء
 405، مام مةت
 114، 113، التعارية
 405، 404، رائسية  يا ت
 118، 116، 113، 37، 24، 23، 22، 20، 14، 13، 12، 8، 7، 6، لدمراركة اموات
 404، يفاألم  السالم صول

 405، السالم حفظ ممديات
 404، نةارات
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 (2014 مام يف األم  جمدس يف معو) لكسمربغ
 80، 2014 مارس/آذار 1 مؤرخة رسالة املسدح، يفالولاع األقفال
 160،  يا ت ال امة، األمانة

 249، 2014 يواية/الثام كانول 5 مؤرخة رسالة احلعائق، يف عصي التحعيعات
 351،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 196،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

249 
 326،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 196،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 227،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 31، لدمراركة اموات
 يفاألم  السالم صول

 224، 2014 أغس س/آب 6 مؤرخة رسالة
 227،  يا ت

 351،  يا ت أفةيعيا، يفسط مو عة
 ليرباي

 240، 2014 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة األم ، جمدس مىل املوازمات محالة
 37، 8، 7، 6، لدمراركة اموات

 لي يا
 313،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
 307،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 40، 39، 38، لدمراركة اموات

 (2015-2014 الفرتة يف األم  جمدس يف معو)ليتوانيا
 104، 2015 مايو/أاير 8 مؤرخة رسالة اإلرذاب،
 94، 2015 مايو/أاير 1 مؤرخة رسالة الصغ ة، األسدحة
 159،  يا ت ال امة، األمانة
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 احلعائق يف عصي التحعيعات
 249، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 242،  يا ت
 307، 306، 304، 303،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 337،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 307، 306،  يا ت اجللاءات،

 278، 196،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 (الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 249، 239، 146، 132، 2014 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 280،  يا ت
 327، 326،  يا ت الوفس، م  الدفاع
 196،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،

 املسدحة الولامات يف املدنيول
 86، 2014 فرباية/ش اط 3 مؤرخة رسالة
 87، 2015 مايو/أاير 1 مؤرخة رسالة

 303،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة
 242،  يا ت األم ، جمدس   ثات
 213،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 109، 2014 فرباية/ش اط 3 مؤرخة رسالة العانول، سيااة
 304،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار مدم

 ليدتورتاي 
 303،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 303،  يا ت يفاألم ، يفالسالم املةأة
 مايل

 43، 42، 41، 37، لدمراركة اموات
 ماليلاي



 فهرس
 

 

17-03714 CLXXVIII 

 

 57، 54، لدمراركة اموات
 (2015 مام يف األم  جمدس يف معو) ماليلاي
 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

 80، 2015 يونيت/حليةال 1 مؤرخة رسالة املسدح، يفالولاع األقفال
 278،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 162، ابسم  يا ت األممال،  صةيف
 180،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 ال ة ية اخلدي  لديفل الت ايفل جمدس

 117، لدمراركة اموات
     اإلنسال حعوق جمدس 

 214، 213، الفةمية األجهلة مع ال النات ال امة، اجلم ية
 214، اليم  - األيفسط الرةق يف احلالة
 215، الغة ية الصحةاء يف احلالة
 214، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 214، ايفوار كوت يف احلالة
 216، 206،  عارية ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة
 214، (2014) 2134 العةار
 214، (2014) 2140 العةار
 215، (2014) 2152 العةار
 214، (2014) 2162 العةار
 215، (2015) 2218 العةار
 214، (2015) 2226 العةار
 ذاييت أصدناء جممومة

 162، ابسم  يا ت األممال،  صةيف
 األذداف احملداة اجللاءات  رال الةأي يف املتفعة الديفل جممومة

 162، ابسم  يا ت األممال،  صةيف
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 الديفلية ال دل حمكمة انظة. الديفلية ال دل حمكمة
 137، 108، محاقات
 211، األمعاء انتداب أسرتاليا،
 211، األمعاء انتداب الةيفسي، ا حتاا

 212، مةشح  سمية سحب األرجوتني،
 137، اجلدسات
 211، األمعاء انتداب املغةب،

 220،  يا ت املكسيك،
 211، األمعاء انتداب املتحدة، الو ايت
 211، األمعاء انتداب
 212، األمعاء انتداب جامايكا،
 108، لدمراركة اموات
 220،  يا ت شيدي،
 220، يفاألم  السالم صول

 مع األم  جمدس مالنات
 219، مام مةت
 220،  رال موانرة
 211، مةشح  سمية سحب موريتانيا،

 احملداة احلالة أيف احملدا الكيال انظة. م كةات
 الةائسة انظة. الةئيس م 

 حديفا ايفل مةاسدول
 86، لدمراركة اموات
 اجلو ل مة ف ات
 256، لدموازمات السدمية التسوية

 الوس ى آسيا مو عة يف الونائية لدد دوماسية اإلنديمي املتحدة األمم مةكل
 465، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 465 ،والية
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 لدد دوماسية اإلنديمي املتحدة األمم مةكل انظة. الوس ى آسيا ملو عة الونائية لدد دوماسية اإلنديمي املتحدة األمم مةكل
 الوس ى آسيا مو عة يف الونائية
 م  اب متواع ا لتلام نسةي، مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسامدة
 197، مام مةت

 198، اإلرذاب
 197، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 198، لي يا يف احلالة

 197،  ت املت دعة العةارات
 قضائية مسائل
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 438، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 434، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 419، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 429، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 423، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 431، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 احملدا املوضوع انظة. مواضي ية مسائل
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 السالم حفظ ممديات شؤيفل يف مسكةي مسترار
 311، محاقات املسدحة، العوة استددام مدى  و وي اليت التدا  
   تمد مل  اليت العةارات مراريع
 يفالتصويت العةارات اختاذ

 178، التصويت قةيق م  العةارات اختاذ
   تمد مل اليت العةارات مراريع
 يفالتصويت العةارات اختاذ

 178، التصويت قةيق م  العةارات اختاذ
 178، يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 178، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 178، فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 406، 188، 178، أيفكةانيا يف احلالة
   تمد مل نةارات مراريع
 172، يفالتصويت العةارات اختاذ
 51، يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 172، 63، سوراي - األيفسط الرةق يف احلالة
 59، فدس ني نعية - األيفسط الرةق يف احلالة
 173، 172، 56، 54، أيفكةانيا يف احلالة
 مصة

 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ
 308،  يا ت لي يا، يف احلالة
 180، 144،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 40، 39، لدمراركة اموات
 الالجئني لرؤيفل السامي املتحدة األمم مفوت

 66، 64، 63، 19، لدمراركة اموات
 يفم ااؤذا املتحدة األمم معاصد

 يف التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل انظة. يف التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
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 استددامها أيف - ابستددام التهديد حظة العوة، انظة. ابستددامها التهديد أيف - استددام حظة العوة،
 املص   عةية يفحق احلعوق يف املسايفاة انظة. املص  يف عةية احلعوق يف املسايفاة
 مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسامدة انظة . م  اب متواع ا لتلام منفاذي، مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسامدة

     م  اب متواع ا لتلام منفاذي،
 سا عا   اليوغوسالفية - مجهورية معديفنيا،
 181، الدغات
 اإلرذاب مكافحة
 391، (2014) 2133 العةار
 391، (2014) 2178 العةار
 391، (2014) 2185 العةار
 391، (2015) 2220 العةار
 392، (2015) 2242 العةار
 391، (2015) 2253 العةار
 394، 391، يف ية التوفي ية، املديةية
 األم  جمدس جلوة

 391، مام مةت
 393، والية

 لوسط اإلنديمي املتحدة األمم مكتب انظة، أفةيعيا يفسط مو عة أيعا انظة. أفةيعيا لوسط اإلنديمي املتحدة األمم مكتب
 أفةيعيا

 455، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 257، لدموازمات السدمية التسوية
 27، الو ية  ديد

 27، لدمراركة اموات
 456، يف ية
 انظة، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة أيعا انظة. الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب

 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 451، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 451، (2014) 2134 العةار
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 451، (2014) 2149 العةار
 452، والية
 س اليولs يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظة. س اليول يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب

 14، محاقات
 14، لدمراركة اموات
 األمم مكتب انظة،  يسايف-غيويا يف احلالة أيعا انظة.  يسايف - غيويا يف السالم ل واء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  يسايف - غيويا يف السالم ل واء املتكامل املتحدة
 453، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 257، لدموازمات السدمية التسوية
 453، (2014) 2157 العةار
 453، (2015) 2203 العةار
 22، الو ية جتديد
 23، لدمراركة اموات
 454، يف ية
 يفاجلةمية ابملددرات امل ي املتحدة األمم مكتب انظة. يفاجلةمية ابملددرات امل ي املتحدة األمم مكتب

 119، 47، 46، لدمراركة اموات
  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب انظة،  وريفندي يف احلالة أيعا انظة.  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب

 457، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 457، (2014) 2137 العةار
 12، الو ية  ديد

 12، لدمراركة اموات
 457، والية
 أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب انظة، يف السالم  وقيد أفةيعيا، غةب أيعا انظة. أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب

 449، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 103، 35، لدمراركة اموات
 450، والايت

 املظامل أمني مكتب
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 102، الو ية  ديد
 اإلنسانية الرؤيفل  وسيق مكتب
 53، محاقات أيفكةانيا، يف احلالة

 57، 55، لدمراركة اموات
 احلالة أيعا انظة، ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة األمم موسق مكتب انظة. ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة األمم موسق مكتب
 ل وال - األيفسط الرةق يف

 466، السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات
 466، يف ية
 مدديف
 180،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ
 180،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 ال وارئ حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل انظة. ال وارئ حا ت يف اإلغاثة موسق
 يف يفاألم  السالم أفةيعيا، انظة. الساحل مو عة
 أفةيعيا يفسط مو عة

 84، 83، 82، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 455، 2015 يوليت/ وز 21 يف 16 مؤرخة رسالة
 28، 27، التعارية
 257، 254، لدموازمات السدمية التسوية

 343، 340، اإلنديمية التوظيمات
 الةئيس
 455، 2015 يوليت/ وز 21 يف 16 مؤرخة رسالة
 343، رائسية  يا ت
 الةئيس

 272، 193، 98، 90، 84، 83، 82، 28، 27، رائسية  يا ت
 193، ابست ماهلا التهديد أيف - است مال حظة العوة،

 90، املسدحة الولامات يف املدنيول
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 98، يفاألم  يفالسالم املةأة
 351،  يا ت املتحدة، الو ايت
 272، للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 27، جدسات
 351،  يا ت شيدي،

 351،  يا ت لكسمربغ،
 أفةيعيا لوسط اإلنديمي املتحدة األمم مكتب انظة. أفةيعيا لوسط اإلنديمي املتحدة األمم مكتب
 يفالثعافة يفال دم لدرت ية املتحدة األمم موظمة انظة. يفالثعافة يفال دم لدرت ية املتحدة األمم موظمة

 80، لدمراركة اموات
 لد فولة املتحدة األمم موظمة انظة. لد فولة املتحدة األمم موظمة

 81، 80، لدمراركة اموات
 أيفريفاب يف يفالت ايفل األم  موظمة انظة. أيفريفاب يف يفالت ايفل األم  موظمة

 107، محاقات
 339، محاقات اإلنديمية، التوظيمات

 53، محاقات أيفكةانيا، يف احلالة
 107، 96، 55، لدمراركة اموات

 اإلسالمي الت ايفل موظمة
 117، 70، لدمراركة اموات

 األمةيكية الديفل موظمة
 96، لدمراركة اموات

 ال املية الصحة موظمة
 37، 36، لدمراركة اموات

 الكيميائية األسدحة حظة موظمة
 243، احلعائق يف عصي التحعيعات

 243، (2015) 2235 العةار
 األقدسي لال حدف موظمة انظة. األقدسي لال حدف موظمة

 96، 80، 74، لدمراركة اموات
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 345، يف الو ية كوسوفو،
 األم  جمدس يفسد ات مهام

 األسدحة يفحتديد السالح م  التجةيد انظة. األسدحة يفحتديد السالح م  التجةيد
 يفاألم  السالم صول انظة. يفاألم  السالم صول
 األم  جمدس نةارات يف وفي  ن ول انظة. األم  جمدس نةارات يف وفي  ن ول
 موريتانيا
 211، مةشح  سمية سحب الديفلية، ال دل حمكمة
 موزام يق
 23، لدمراركة اموات
 دعم الدولة، مؤسسات
 425، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 443، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 439، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 436، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 434، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 420، ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 441، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 464، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 462، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 466، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 460، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 429، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 423، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 445، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 456، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 452، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 454، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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 457، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 450، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

  مي يا
 228،  يا ت اإلنديمية، يفايفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 228،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 ال ام األمني  ئب

 163،  يا ت األممال،  صةيف
 (2015-2014 الفرتة يف األم  جمدس يف معو) نيج اي

 37، 2015 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة يف، يفاألم  السالم أفةيعيا،
 307، 306،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  
 261،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية

 355، 352، 339، 337،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 307، 306،  يا ت اجللاءات،

 352،  يا ت السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 278، 261، 196، 195،  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة
 196، 195،  يا ت ابست ماهلا، التهديد أيف - است مال حظة العوة،
 227،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 
 يفاألم  السالم صول

 116، 2014 أ ةيل/نيسال 1 مؤرخة رسالة
 117، 2015 أغس س/آب 11 مؤرخة رسالة
 117، 2015 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة
 227،  يا ت
 نيكاراغوا
 144،  يا ت الواثئق،
 (2015 مام يف األم  جمدس يف معو) نيوزيدودا
 305،  يا ت املسدحة، العوة استددام مدى  و وي   اليت التدا  

 355، 350،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
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 212،  يا ت ال امة، اجلم ية
 350،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 239، 147، 133، 2015 ايسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة ،(الدميعةاقية الر  ية - مجهورية) كوراي يف احلالة

 162، ابسم  يا ت األممال،  صةيف
 144،  يا ت الةئيس، م كةة  وفي 

 54، لدمراركة اموات
 117، 2015 يوليت/ وز 15 مؤرخة رسالة يفاألم ، السالم صول
 305،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار مدم
 ذولودا

 242،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات
 260، 259،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 278،  رال  يا ت أيفكةانيا، يف احلالة

 260،  يا ت املسدحة، الولامات يف املدنيول
 242،  يا ت األم ، جمدس   ثات
 57، 55، 54، 9، لدمراركة اموات
 259،  يا ت يفاألم ، السالم صول
 احملداة التحعيق ذيئة أيعا انظة، 397، التحعيق ذيئات
 يفاألم  يفالسالم املةأة أيعا انظة. املةأة يف كني اجلوسني  ني لدمسايفاة املتحدة األمم ذيئة

 29، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 96، 29، لدمراركة اموات

 اهلدنة ملةان ة املتحدة األمم ذيئة انظة. اهلدنة ملةان ة املتحدة األمم ذيئة
 444، السالم حفظ ممديات
 444، والية
 156، يفالتمثيل التفويض يفاثئق
 األاىن الرةق يف الفدس يويني الالجئني يف رغيل إلغاثة املتحدة األمم يفكالة

 59، لدمراركة اموات
 السالم حفظ ممديات أيعا انظة. السالم حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل
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 5، محاقات ليرباي، يف احلالة
 200، محاقات يف، التدخل مدم الداخدية، الرؤيفل
 200، محاقات املسدحة، الولامات يف املدنيول
 86، 80، 74، 69، 42، 34، 32، 31، 29، 22، 20، 19، 16، 8، 7، 6، لدمراركة اموات

 امليدام لددمم ال ام األمني يفكيل
 10، لدمراركة اموات

 ال وارئ حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 250،  يا ت احلعائق، يف عصي التحعيعات

 29، محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 250،  يا ت سوراي، - األيفسط الرةق يف احلالة
 71، محاقات ال ةاق، يف احلالة

 86، 72، 68، 65، 64، 63، 59، 33، 19، 9، لدمراركة اموات
 السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل

 259،  يا ت لدموازمات، السدمية التسوية
 305، 95، محاقات اجللاءات،

 71، محاقات ال ةاق، يف احلالة
 116، 114، 95، 72، 60، 59، 58، 57، 55، 54، 53، 48، 19 ،13، 12، 9، لدمراركة اموات
 259،  يا ت يفاألم ، السالم صول

 



و الحقه ك ةيل ةعمال األم نة   نع بارن    أول   مجع ممارسرررراس األم نة  تنشررررم نة الع نة ا ع ةا ت نة      
نحلكو ي ، ونة ا أل    اال نةقالون إىل  سررررراع   نةسررررر وة    مجع نةمارسررررراسفصررررراع نهد و      ١٩٤٦جألسرررررع ةه   عا  

نة ويل، ونةكادميي ، ومجيع نة  م  ب مل نة ت نة    ، عألى   اب ع تطور ممارسرررررررراس األم نة  ، ومسرررررررر  ف م ت ة  ار 
نة ت نةذي   مل فيهد و  مض هذن نةنشررررررررررررررور، عألى أجتل وجه ممك ، نالاهاس ند     نة     م ها نثألم   تطبي   ي ا  

نة     ولظا ه نة نخألي نة قتد و مجع نةمارسررراس هو  ذل نةصررر ع سررريل رني فم      لوعه، و سررر ن  حصرررمنه إىل   نواس 
 نثألم وقمنرنته وغريها    نةوثائ  نةمنيع نة موضع عألى نثألمد

  ظل د و 20١5و  20١٤، نة ا    مجع نةمارسررررراسعشرررررم   سرررررألسرررررألع  الح   نة اسرررررعو غطي هذن نةأل  ، وهو  
نة صررررر ي ة    اس ت  أل  يسررررر وةي ه ع  صرررررون نةسرررررال  ونة       ، ونصرررررل األم نة   جلزنعاس أو حااس  و ألع نة   و 

نختاذ إجمنءنس   نةوقت نةذي ونصل فيه نثألم و  ول ييع ةذةك، تطور تطبي   ي ا  نة ت نة    دد الل هذل نة رت خ نة وةي 
  شرركل ي   ن ةألسررال  مم    ل نإلرهاب، قمر أن نة ى غري نةسرربو  ال شررار فريوب إ بوا   أفم قيا أل     نس نةسررةأل صرر ي ة

نة صررررررل   إ ار أ ضررررررا إجمنءنس، نختذ نثألم   أفم قيا ونةشررررررم  نةوسرررررر ، نة  اقمع نةز اس ب   نةنظم   ونة   نة وةي د و 
ألشرررررررأ ب  ع نة ت نة     نة كا ألع ف، ه    عز بعزز نثألم  ا    ألى و   لي داةنة  حلقت ب، ة ادع نآلثار    نةي ا نةسرررررررابع 

، أقم نثألم خطع نة مل نةشا ألع نةشرتكع 20١5  متوز/ وةيه د و نة   د  نةب اد ة  قي  ناس قمنر   مج ور ع أفم قيا نةوسطى
 إلسال يعدت نبري ندزنءنس نة موضع سابقا عألى مج ور ع إ منن نإهناء وقمر 
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