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أســـتيا، فر سي، ـــفر ،  ـــانير ، تما، ـــفر املال ـــي املتحـــدة ،نلنف، ـــف ا،  اـــ   ألي، ـــدا   
 ا،شاف، ير ا،ماللفت املتحدة األميل  ي: مشي ع قيار

 

 رإن جملس األمن 
 ةف،  ـةي  إىل قياراتـ  ا، ـفة ي ةشـاإل اار ـفد ا،ـد ت  ا،تادلـد ا،ـه  لشـ ل          إذ يشري 

 (6227) 7121   (6222) 7111   (7111) 7621ألسغف، ـــتفإلر  ال ســـ اف قياراتـــ    
  7111 (6227)   7112 (6226)   7546 (6226)   7544 (6221) 
  7462 (6225)   7422 (6225)   7271 (6224)   7265 (6224) 
  7211 (6222)   7112 (6222)   7114 (6222)   7266 (6222) 
  7125 (6221)   7122 (6277)   7121 (6277)   6226 (6276) 
   ر  إىل ة ف،فت رئ    ذات ا،صلي ةفملمضمعر(6275) 6711   (6276) 6221  

األمـم املتحـدة ،ت ـدمل امل ـفإدة إىل      إىل قيارات  ا، فة ي ا،يت متدد  اللـي ة ةـي   وإذ يشري 
 ،  (6275) 6754ر إل  ا،مج  احملددة ة  يف ا، يار 6274مفرس /آذار 71أسغف، تفإل حىت 

ــ اع امل ــل ر      كييك   وإذ يشييري  ــفا يف ا، ــد  اســتفدا  األلزن ــ  ةشــاإل     إىل قيارات
  ا،شــدلد إءاا الف،ــي األم  ــي يف أسغف، ــتفإلر  ال ســ اف أإاــفا ا،  ـــ        إــن قل ــ   يعيي    وإذ

ــفإل  ت  ــ من ا، فإــدةر     ــف مــن        ــيت ت ــم  لــف حينــي لف،ة ــي املتمااــلي ا،  األ،شــني اار فة 
اجلافإفت ا،   زني  املتنيسير  اجلافإفت امل لحي    املشي إير  اجمليمني  ا،ضف، ني يف  ـفرة  

أ،شــني ا،تاــيد  املفــدرات  ــ  املشــي إير اار ــفد  ت املت  ــي ةــني املفــدراتر  إءاا ا،صــا
  م مف تتيتب إل   أخنـفر دـد د ا، ـ فإل احمللـ نير يـن سـ ام األلزنـفا  قـمات األمـن ا،مل  ـي           

 ن،   األسياد ا،   يلمإل  املمظزنمإل املد، مإل  ا،د ، م
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ــي ا،ــيت تــدخن أسغف، ــتفإل  اــينفي ف ااقل ا ــمإل  ا   وإذ ي حيي   ،ــد ، مإل مــن ةف، ال 
خاهلف يف اياني استيات ج ي لمللي األجن  يف اتزنفقفت أخيىر ، ي تـ  م أسغف، ـتفإل ةف، ـا     

  االست يار  ا،يخفار  
ا،تزام  ا، م  ة  فدة أسغف، ـتفإل  اسـت اهلف  سـامتاف ااقل ا ـي      وإذ يؤكد من جديد 

   حددف ا،مل  ير  
 ال ــي س فســ ي اــفملي لــد  دإــم  إلــ  أ  ــي االضــناع يف أسغف، ــتفإل ة  وإذ يؤكييد 

 املصفلي س اف ةني األسغفإل نفسير  
ةــاإل الف،ــي األم  ــي يف أسغف، ــتفإل قــد تنــمرتر  أإل ة ــ  أإضــفا حينــي    وإذ يسييل   

لف،ةـفإل قـد تصـفلما مـو ح ممـي أسغف، ـتفإلر  أوــم ،ةـه ا ا،زن ـي اار ـفّ ا،ـه  لتة  ـف  ت  ــ م            
 مل تاي يف أسغف، تفإل ةف، ةن ا، لا ير  ا، فإدة  أتةفإ ر  لؤلد إل ت ملي ا، اع ا

ةا،ــ  إلــ  ا،ــي م مــن تنــمر الف،ــي يف أسغف، ــتفإل  ا،ت ــد  احملــيء يف إال ــي   وإذ يسييل   
ــد ، نير        ــزاا تشــ ن خنــيا لاــد د ا، ــا   األمــن ا، ــي يف أسغف، ــتفإل ال ت ــحلإل الف، املصــفلير س

ــف مل    يعيييد كيكيييد   وإذ ــم املتحــدة  ضــي رة ا،تصــد  هلــها النــي ة ــن ا،مســفئنر  س  ــفا األم  ة
 ا، ــف،مإل ا،ــد تر يــف يف ذ،ــب مــف ل نةــد يف  ــها ا،صــدد مــن أح ــف  ا، ــف،مإل ا،ــد ت ل ــما  

 ــها ا،صــدد إلــ   اا، ــفإل  ا، ــف،مإل ا،ــد ت ،اجــنني  ا، ــف،مإل ا،ــد ت اا، ــف ر منشــددا يف   
 ا،د ر اهلف  ا،ه  تؤدل  األمم املتحدة يف  ه  اجلامدر  

ــي إىل     ا،تزا كيكيييد وإذ يعيييد  ــف ا،يام  ــي أسغف، ــتفإل يف جامد  ــدإم ح مم ــ  ا،ياســع ة م
ا،دسو ة ال ي ا، ا   املصفلي قدمًفر يف يف ذ،ب جامد اجمللس األإلـ  ،ل ـا   ت زن ـه ةي،ـفم      
ا، ا   املصفلي يف أسغف، تفإلر  س ًف ،ة فإل نفةنن  است تفجفت مـؤمتي ةـمإلر  يف إلـفر ا،دسـتمر     

 6226   (6277) 7122ا،يت حـدد ف جملـس األمـن يف قيارلـ      األسغف ر  تنة د ااجيااات 
 ر     ف من قيارات اجمللس ذات ا،صلي ةفملمضمعر  (6276)

ي لف،ةــفإل ةف،تصــف  مــو ح ممــي ةــف، يار ا،ــه  ابــه  ة ــ  أإضــفا حينــ وإذ ي حيي  
ــير يــف س اــف ت  ــ م ا، فإــدةر      ــي ا،د ،  ــاالب تــيةنام أ  اــلي ةفمل  اــفت اار فة  أسغف، ــتفإلر  ة
 احتــيا  ا،دســتمرر يــف يف ذ،ــب أح فمــ  املت ل ــي   ــما اا، ــفإلر  ال ســ اف ح ــما املــيأةر     

ــلا ير      ــةن ا، ـ ــتفإل ةف، ـ ــتاي يف أسغف، ـ ــ اع امل ـ ــملي ا،ـ ــد ت ـ ــياد   ثوإذ يييي تال ـ ــو األسـ مج ـ
 اجلافإــفت  املؤس ــفت  ا،  ف،ــفت ا،ــهلن لشــتينمإل مــو حينــي ا،نف،ةــفإل يف ددلــد ا، ــا    

  االست يار  األمن يف أسغف، تفإل إل  قةما إيض املصفلي امل د  من ح ممي أسغف، تفإلر  
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ــ        كيكيييد يكيي   وإذ  ــفا ا،   ــي يف أسغف، ــتفإلر  ال ســ اف أإا ــي األم   ــ  إءاا الف، قل 
ــفإل  ت  ــ من ا، فإــدةر     ــف مــن       األ،شــن ــيت ت ــم  لــف حينــي لف،ة ــي املتمااــلي ا، ي اار فة 

ــير  اجلافإــفت امل ــلحي  ــ  املشــي إير  اجملــيمني  ا،ضــف، ني يف      ــي  املتنيس اجلافإــفت ا،   زن
اار فد  ا، ا ية    املشي إي يف األسلحي  مـف لتصـن لـف مـن أإتـد   اال ـفر ةفألسـلحير        

   املشي إي أ  اال فر لف أ   فردفر  إءاا ا،صـات املت  ـي ا،ـيت تـية  ةـني        إ،تفج املفدرات
ا،تايد  املفدرات    املشي إير   م مف تتيتب إل   أخنفر دـد د ا، ـ فإل    أ،شني اار فد 

احمللــ نير يــن ســ ام ا،  ــفا  األلزنــفا  قــمات األمــن ا،مل  ــي  األســياد ا،  ــ يلمإل  املمظزنــمإل  
  ، مإلر  م ام ا، فملمإل يف جمفا ا،شؤ إل اا، ف، ي  جمفا ا،ت ا يراملد، مإل  ا،د

مج ـــو أإاـــفا ا،  ـــ   وييييدينأ  ـــي إال ـــفت ت ـــدمل امل م،ـــي اا، ـــف، ير  وإذ يؤكيييد 
ا،تادلــد ةفســت اف،  ضــد مــمظزني األمــم املتحــدة  اجلاــفت ا،زنفإلــي اا، ــف، ير  أ  ت ــ  س  أ 

 ليتة  لف من مجفإفت أ  أسيادر   ،لا فإدة اا، ف، ي ت م  ة  حيني لف،ةفإل  مف
ضي رة ضافإل إساف  ، ف  اجلزااات الفت ةشـ ن س ـفا يف اجلاـمد     وإذ يك   كيكيد 

اجلفرلي اـمد م فسحـي ا،تاـيد  دإـم أإاـفا ح ممـي أسغف، ـتفإل ا،يام ـي إىل ا،ـدسو ةفملصـفلي           
 قدمف من أجن إحاا ا، ا   حت  د االست يار  األمن يف أسغف، تفإلر  

ةنلب ح ممي أسغف، تفإل إىل جملس األمـن ةـاإل لـدإم املصـفلي ة ـةن       ييط علماوإذ  
م ــاف أإل ليســو مــن قــمائم جــزااات األمــم املتحــدة أذــفاد األسغــفإل ا،ــهلن لــدخلمإل يف املصــفلير  
 ا،هلن تمقزنما إن املشفرني يف األ،شـني ا،ـيت دـدد ا، ـا   االسـت يار  األمـن يف أسغف، ـتفإلر        

 ،شنير  أ  إن دإم تلب األ
 إلــاا ا،  فلي ا،ماجةي ،يســـو اجلـــزااات إـن من لـدخلمإل يف  وإذ يع   عيين اعتيزامه 
 املصفلير  
ا،لــتني قــدمااف رئــ س اجمللــس األإلــ  ،ل ــا  إىل ا،لج ــي يف   ةفاحــفلتني وإذ ي حيي  

ةـني  ر ةفإتةفر ف دال،ي إل  ا،ت ـف إل ا،مي ـد  املتمااـن    6271   6276دل ان /نف،مإل األ ا
 جملس األمن  األسغفإل ا،هلن ل المإل من أجن ا، ا   املصفلي ا،مل  ي يف أسغف، تفإلر  

إل  ا،د ر احملمر   احملفلد ا،ه  تماان األمـم املتحـدة االضـناع ةـ  يف      وإذ يشدد 
إـن ت ـدلي   تال ـد  ا، ـم       وإذ يعي   جمفا ت زلز ا، ا   االسـت يار  األمـن يف أسغف، ـتفإلر    

اية ا،يت لةههلف األمني ا، ـف   ثةلـ  الـفف ألسغف، ـتفإل مـن أجـن م ـفإدة اجمللـس         ،لجامد امل ت
 األإل  ،ل ا  يف مف لةه،  من جامد احاا ا، ا   حت  د املصفلير  
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دإا  مل فسحـي ،تـفج املفـدرات ا،صـفدرة مـن أسغف، ـتفإل  ا، ـائ          يك   كيكيد وإذ 
ــف ةصــمر     ــف  اال ــفر لا ــي إ، ا ــي املتجا ــداإل اجملــف رةر    ا،  ا فئ  ــب يف ا،ةل ة  ــ  مشــي إير  ذ،

 ا،ةلـداإل ا،ماق ـي إلـ  لـما لـيا اال ــفر ةفملفـدراتر  ةلـداإل امل صـد ا، ـافئي هلـفر  ا،ةلــداإل           
 امل تجي ،ل ائ ر  

 فسحــي اار ــفد امل تــدى ا، ــفملي ملإىل ،شــي   (6275) 6711إىل قــيار   وإذ يشييري 
ــاف      ” ــيت ليت ة ــفت االختنــف  ا، ــو إال  ــي ي  ــدة املت ل  ــي ةشــاإل املافرســفت اجل  مــهنية اجلزائ

اختنــف   حــماد  وإذ يييدين دشييد  ر“اار ــفة مإل للةــًف ،لزندلــي مــو حيمــفوم مــن م فســةاف 
األاــففف  أخــه ا،ي ــفئن ا،ــيت تيت ةــاف مجفإــفت إر فة ــي ألــف نف،ــك أ ياضــافر يــف يف ذ،ــب   

إلـ  م ـو إال ـفت     يعي   عين كييميمه    وإذاألمماا أ  ا،تزاع ت فءالت س فسـ ير  ة صد مجو 
اختنف  األاففف  أخه ا،ي فئن ا،يت تيت ةاف مجفإفت إر فة ـير  إلـ  ضـافإل ااسـياج إـن      

 ،ل ـف،مإل ا،ـد ت ا، ـفر ر    ا،ي فئن ةش ن آمن د إل دسو سدلي أ  ت دمل ت فءالت س فس ير  س ـف 
 اــن إلــ  م ــو اار ــفة ني مــن االســتزنفدةر ةصــمرة مةفاــية مــن مج ــو ا،ــد ا أإل ت وإذ يطليي 

 ــ  مةفاــيةر مــن املــدسمإفت امل دمــي نزندلــي أ  مــن ا،ت ــفءالت ا،  فســ ير  إلــ  ضــافإل      أ 
ضـي رة ت ـف إل مج ـو ا،ـد ا ةشـ ن  ي ـد        وإذ يؤكد من جديدإلاا سياح ا،ي فئن ةامفإلر 

 اجلافإفت اار فة ير  خاا حماد  اختنف  األاففف  أخه ا،ي فئن ا،يت تيت ةاف 
إءاا تزالـد ق ـف  اار ـفة ني  مؤلـدلامر يف سـ فا ا،تشـفر ا، مملـي        وإذ يع   عن قلقيه   

ــ اف        ــفت  االتصــفالتر ال س ــدة يف جمــفا امل لمم ــفت اجلدل ــفتر ةفســت افا ا،ت  م،مج  ةفجملتا 
 ـفد  اة ي اا،تي،كر يف ت    األإافا اار فة ير  نـه،ب اسـت افهلف يف ا،تحـيل  إلـ  ارت    

 رأإافا إر فة ي     د ميت ة اف  متمللاف  ا،تفن   هلف
 ا،نف،ةفإل ةف،لغتني ا،دارلي  ا،ةفاتمر/إتفحي قفئاي جزااات أسغف، تفإل ةا  ي وإذ يسل  

 يمجب ا،زنصن ا، فةو من م ةفا األمم املتحدةر وإذ يتي ف 
 

 ا،تداة   
لت لــد ةــفألسياد  ا،  ف،ــفت  أإل تتفــه مج ــو ا،ــد ا ا،تــداة  ا،تف، ــي س اــف  يقيي    - 7 

ــفرلع ابــفذ ا، ــيار     ــتاني إىل   (6277) 7122ا،ــهلن أردرجــك أذــفي م قةــن ت إلــ  قفئاــي امل 
حيني لف،ةفإلر     م من األسياد  اجلافإـفت  املؤس ـفت  ا،  ف،ـفت ا،ـهلن لشـتينمإل مـو       

لد ا، ا   االست يار  األمن يف أسغف، تفإل  س ف ملف حددتـ  ا،لج ـي امل شـاة    حيني لف،ةفإل يف دد
 “(:  ا، فئاي” ( )لشفر إ، اف س اف ة د ةـ“،لج ي”) 7122من ا، يار  14إاًا ةف،زن ية 

http://undocs.org/ar/S/RES/2133(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
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ــمارد االقتصــفدلي       )أ(  ــي أ  امل ــماا  األاــما املف،  ــد األم ــفا ةتجا  ــف  د إل إةن ا،  
تلب اجلافإفت  املؤس فت  ا،  ف،فتر يف يف ذ،ـب األمـماا   األخيى ا، فئدة أل ،نب األسياد  

املتات ي من ثتل ـفت ت ـمد مل  تـاف أ  ا،تصـي  س اـفر ةصـمرة مةفاـية أ   ـ  مةفاـيةر إ،ـ ام           
إىل أاففف لتصيسمإل ، فةي إ ام أ  ةتمج ـ  م ـامر  نزنف،ـي أال لتـ   رإفلف ـف أ  أاـففف        أ 

ماا أ  أاـما مف، ـي أ  مـمارد اقتصـفدلي أخـيى      ممجمد إل يف أراض اف تلب األمـماا أ  أ  أمـ  
 ةصمرة مةفاية أ     مةفاية ،زنفئدة  ؤالا األاففف؛

م و دخما أ ،نب األسياد أراض اف أ  مي ر م إن فر إلـ  أ،ـ  ،ـ س يف  ـه       )د( 
ا،زن ية مف للز  أ  د ،ـي ةـاإل مت ـو رإفلف ـف مـن دخـما أراضـ اف أ  أإل تنلـب إ،ـ ام مغفدردـفر           

أح ف   ه  ا،زن ية إذا نفإل دخما األسياد األراضي أ  مـي ر م إن ـف ضـي رلف      إد  ا،نةفا
،لمسفا ي تض فت إجياا قضفئي أ  يف الفالت ا،يت ت ير س اف ا،لج ير يف نن حف،ـي إلـ  حـدةر    
أإل هلها ا،دخما أ  ا، ةمر أسةفةف تنر ر يف يف ذ،ـب إ ـدمف لت لـد األمـي مةفاـية ةـدإم اجلاـمد        

 ممي أسغف، تفإل ،تشج و املصفلي؛ا،يت تةههلف ح 
م و مف قد لتم ةصمرة مةفاية أ     مةفاية من تمرلـد األسـلحي  مـف لتصـن      )ج( 

لف من أإتدة جبا و أ،ماإافر يـف يف ذ،ـب األسـلحي  ا،ـهخفئي  املينةـفت  امل ـدات ا،  ـ يلي        
 لـافر  ت ـدمل أ     امل دات اة  ا،   يلي  قنو ا،غ ـفر ا،اءمـي ملـف سـةد ذنـي ر أ  ة  اـف أ  ،      

ــب       ــياد  تل ــب األس ــدرلب ت ــا لتصــن ةفأل،شــني ا،  ــ يلي إىل أ ،ن مشــمرة أ  م ــفإدة أ  ت
ــف خــفرج أراضــ اف        ــب رإفلف  ــن جف، ــن أراضــ اف أ  م ــفتر م ــفت  املؤس ــفت  ا،  ف، اجلافإ

 ةفستفدا  ا، زنن أ  ا،نفئيات ا،يت حتان أإاماف؛ أ 
أإل سيدا أ  مجفإي أ  مؤس ي أ  ن ف،ـف  أإل األإافا أ  األ،شني ا،يت تةني  يق   - 6 

أإـا ر تشـان ا،  ـف  يـف للـي ،صـف         7ت ي  إل   م فل  اادراج يف ا، فئاـي يمجـب ا،زن ـية    
املـــدرجني إلـــ  ا، فئاـــي     ـــم مـــن األســـياد  اجلافإـــفت  املؤس ـــفت  ا،  ف،ـــفت ا،ـــهلن  

 غف، تفإل:  لشتينمإل مو حيني لف،ةفإل يف ددلد ا، ا   االست يار  األمن يف أس
املشفرني يف متملن أإافهلم أ  أ،شنتام أ  ا،تفن   هلـف أ  ت ـا ن ا،  ـف  لـف      )أ( 

 أ  ااإداد هلف أ  ارت فلفر ةفملشفرني م ام أ  ةفذام أ  ةف،  فةي إ ام أ  دإاف هلم؛  
ــم          )د(   ــف هل ــ ام أ  ة  ا ـــدات إ، ـــن م ــ ـــف مــ ــف لتصــن لـ ـــي  م ـــد األسلحـ أ  تمرلـ

 إ، ام؛ ، لاف أ 
 أ  ا،تج  د ل فلم؛   )ج( 
 أ  ت دمل أ  ا ن آخي من ا،دإم ألإافهلم أ  أ،شنتام؛ )د( 
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إل  ا، فئاي ت ي  إل  أ  مؤس ي أ  ن ـفإل ت ـمد    أإل م فل  اادراج يؤكد - 1 
مل  ت  أ  ا،تصي  س  ر ةش ن مةفاي أ     مةفاير أ  ل ـد  دإاـف ةـا  اـ ن آخـي إىل أ       

 ؤس ي أ  ن فإل مدرج إل  ا، فئاي؛  مجفإي أ  م سيد أ 
ــفا     يالحيي  - 5  ــن أ  ا،ــدإم املــهنمرة تشــانر إلــ  ســة ن املة أإل  ســفئن ا،تامل

الصــير اســتفدا  ا، فئــدات املتات ــي مــن اجليلــير يــف يف ذ،ــب ا،  ــف  ةصــمرة  ــ  مشــي إي    ال
 اال ـفر   لـف  ةزراإي املفدرات ا،ـيت ل ـمإل م شـؤ ف أسغف، ـتفإل  ا، ـفةية هلـف  إ،تفجاـف  اال ـفر        

ضي رة م و ا،هلن لشـتينمإل مـو حينـي لف،ةـفإل     وإذ يؤكد ةف، ائ  ا،داخلي إىل أسغف، تفإلر 
ــد ا، ــا   االســت يار  األمــن يف أسغف، ــتفإل مــن االســتزنفدةر ةصــمرة مةفاــية أ   ــ        يف ددل

  االسـتغاا  ـ  مةفايةر من ا،  ف،فت ا،ضف، ي يف أ،شني حم مرة يمجب  ها ا، يارر ال س اف 
 ؛  يف أسغف، تفإلا، ف،م  ،لامارد ا،نة   ي 

ــو االســتفدامفت    7أإل م تضــ فت ا،زن ــية   يؤكييد - 4  ــد إلــ  مج  )أ( أإــا  ت نة
امل تيحــي ،ومــماا أ     ــف مــن األاــما املف، ــي أ  املــمارد االقتصــفدلي س اــف لتصــن ة ــزني ســيد  

،  ـن  ااقفمـير  أإل مـف لتصـن     مدرج إل  ا، فئاير يف يف ذ،ب ا،ت ف،   املت ةدة س اف لت لـد ةف 
ةف، ــزني مــن  ــه  األمــماا أ  األاــما املف، ــي أ  املــمارد االقتصــفدلي ال ل ــن تمس  ــف إال  س ــف  

ر ةصـ غتاف  (6226) 7546من ا، ـيار   6   7اجيااات ااإزنفا امل صمف إل اف يف ا،زن يتني 
 أد،ف ؛   76ر  يف ا،زن ية (6222) 7114يمجب ا، يار  امل د،ي

)أ( أإا  ت نةد إل  املمارد املف، ي  االقتصـفدلي   7أإل م تض فت ا،زن ية  يؤكد - 2 
تـمس  خـدمفت   جبا و أا فهلفر يف يف ذ،بر إل  سة ن املةفا ال الصير املـمارد امل ـتفدمي يف   

استضفسي املماقو إلـ  اـة ي اا،تي،ـك أ  مـف لتصـن لـف مـن خـدمفت ت ـتغن يف دإـم املـدرج            
ــهلن        أذــفي م ــفت ا، ــياد  اجلافإــفت  املؤس ــفت  ا،  ف، ــير  نــه،ب ســفئي األس ــ  ا، فئا إل

 لشتينمإل مو حيني لف،ةفإل يف ددلد ا، ا   االست يار  األمن يف أسغف، تفإل؛  
)أ( أإــا  ت نةــد ألضــف إلــ  دســو      7م تضــ فت ا،زن ــية  نــه،ب أإل  يؤكييد - 1 

ســـدلفتر ســـماا ةنيل ـــي مةفاـــية أ   ـــ  مةفاـــيةر إىل األســـياد أ  اجلافإـــفت أ  املؤس ـــفت  
ا،  ف،فت املدرج أذفي م إل  ا، فئاي أ  ،زنفئددمر ألًف نف،ـك ليل ـي دسـو ا،زندلـي أ  اجلاـي       أ 

 ا، فئاي ةدس اف؛  
إضــفا ا، ـافح ةـاإل تضــف  إىل ال ـفةفت اجملاــدة    أ،ـ  وــمء ،لـد ا األ   يقي    - 2 

أإـا  أ  مـدسمإفت ،صـف  املـدرج أذـفي م إلـ  ا، فئاـي مـن أسـياد           7 س ف ألح ـف  ا،زن ـية   
ــدسمإفت خفضــ ي ألح ــف        أ  ــفتر اــيلني أإل ت ــن  ــه  امل مجفإــفت أ  مؤس ــفت أ  ن ف،

 أإا   أإل تة   جمادة؛   7ا،زن ية 
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املـيتةنني مـو حينـي لف،ةـفإلر      حصـما  ا د إلأإل إل  ا،د ار ، ي حتم يق   - 1 
ملتزنجــيات جبا ــو أ،ماإاــفر إلــ  ا ا،  ف،ــفتر  اجلافإــفت  املؤس ــفت األســياد     ــم مــن 

سماا إ  يلي أ  مد، ـي أ  متزنجـيات لد لـي ا،صـ ور  نـه،ب املـماد األ ، ـي  امل م،ـفت ا،ـيت          
ســلحي  ــ  ا،ت ل دلــير   ل ــن أإل تن ــتفد  يف اــ و األجاــزة املتزنجــية ا، د لــي ا،صــ و أ  األ      

ذ،بر إل  سة ن املةفا ال الصـير امل م،ـفت ا،  ا فئ ـي أ  أ،فة ـب ا،ـتزنج  أ  ا، ـام ر        يف يف
ــاف أ  اســتفداماف أ   ــاف أ  بزل  ــي ا،ماــما إ، اــف  أ  م ف ،ت ــداة  املائاــي  إم ف،  ر أإل تتفــه ا،ت

ــاة إلـــ       ــينفت امل شـ ــاف  ا،شـ ــ ني ،ماللتـ ــففف الفضـ ــف  األاـ ــج و ممال  اـ ــ اف ،تشـ   أراضـ
الفض ي ،ماللتاف ا،هلن لشـفرنمإل يف إ،تـفج  ـه  املـماد  ة  اـف  تمرلـد ف  اـيائاف  ، لـاف          أ 

وإذ يشيع    بزل ـافر إلـ  تـمخ ي ال نـير  ذ،ـب ةمسـفئن م ـاف إاـدار املافرسـفت اجل ـدةر           
ا،ــد ا األإضــفا إلــ  تةــفدا امل لممــفت  إقفمــي ا،شــيانفتر   ضــو االســتيات ج فت     كييك  
 ، درات إل  ا،ص  د ا،ملا مل فسحي األجازة املتزنجية ا، د لي ا،ص و؛   ت ا ي ا
ا،ــد ا األإضــفا إلــ  االلــاع إلــ  ا، فئاــي إ ــد ا،  ــي يف للةــفت    يشييع  - 72 

 الصما إل  تاا ات ا، زني؛  
ا،د ا األإضفا إل  تةـفدا امل لممـفت إلـ   جـ  ا، ـيإي مـو ا،ـد ا         يشع  - 77 

إ د انتشف  سزني أسياد مـدرج أذـفي م    و ح ممي أسغف، تفإلرر  ال س اف ماألإضفا األخيى
 إل  ا، فئاي؛

 
 ستة فااتاال  

ة ــيار  ا، فضــي ةا،ــ  وــمء جلا ــو ا،ــد ا األإضــفا االســتزنفدة مــن          يييكك   - 76 
)أ( أإـا ر  امل صـمف    7األح ف  املت ل ي ةفالستة فاات املتفحي مـن ا،تـداة  ا،ـماردة يف ا،زن ـية     

 7114امل د،ـــي ةـــف، يار  ر ةصـــ غتاف(6226) 7546مـــن ا، ـــيار  6   7 إل اـــف يف ا،زن ـــيتني
 ا،د ا األإضفا إل  االستزنفدة من تلب األح ف ؛ ويشع ر (6222)

ل ــي س فســ ي اــفملي يف أسغف، ــتفإل ،ــدإم ا، ــا  إلــ  أ  ــي  جــمد إا يشيدد  - 71 
ح ممــي أسغف، ــتفإل إىل أإل ت ــد  إىل ا،لج ــير يف ت  ــ د  ويييدع  املصــفلي ةــني مج ــو األسغــفإلر 

 ي د مو اجمللـس األإلـ  ،ل ـا ر ة ف،ـف ةاذـفا األسـياد املـدرجني إلـ  ا، فئاـي ا،ـهلن تؤنـد أإل            
فرني يف اجتافإفت ت  ـد دإاـف ،ل ـا     سزني م إىل ممقو حمدد أ  مماقو حمددة ضي ر  ،لاش

 أإل لتضان ذ،ب ا،ة فإلر ة در اام فإلر امل لممفت ا،تف، ي: ويطل  املصفلي ني ت  ي س افر 
 إل  ا، فئاي أ  رقم  ي  ي سزني ؛ رقم جماء سزني ا،شفص املدرج )أ( 
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 املتمقـو أإل ل ـفسي إ، ـ  ا،شـفص املـدرج إلـ  ا، فئاـي أ  املماقـو         املمقو احملـدد  )د( 
  املتمقو أإل ل فسي إ، افر  ، فط ا، ةمر املتمقو أإل لي لفر إإل  جدت؛  احملددة

أال تتجـف ء ت ـ ي اـامرر املتمقـو ،وسـياد املـدرجني        با،زنتية ا،زم  ير ا،يت وـ   )ج( 
 إل  ا، فئاي ا، زني خاهلف؛

)د( إلـ  األسـياد    7إد  ا،نةفا ح ي ا، زني املزني ض يمجب ا،زن ـية   يق   - 75 
أإا ر إ دمف ت ـير ا،لج ـير إلـ  أسـفس نـن حف،ـي إلـ  حـدةر أإل          71ددلن إاا ةف،زن ية احمل

أإل أ  استة فا من ذ،ب ا، ة ن تماسد إل   ا،لج ـي   ويق   كك  ذ،ب ا،دخما أ  ا، ةمر منرر 
 إلـ  ا،لج ـي   ويشيري ل   س   ،لزنتية املنلمةي أل  سزني ،ه،ب املمقو احملـدد أ  املماقـو احملـددةر    

يف مج ــو للةــفت االســتة فا  ــه ر  نــه،ب يف للةــفت ت ــدلن أ   دلــد اســتة فاات    ةــاإل تةــك
ث محي سفة فر أ  يف للب م د  من د ،ي إضم ا،غفا استة فاات ث محي سفة فر خاا إشـية  

أإل األسياد املدرجني إلـ  ا، فئاـي ل لـمإلر ةغـ  ا،  ـي       ويؤكدألف  من استا  تلب ا،نلةفت؛ 
مـن   7ا، زنير خفض ني ،لتداة  األخـيى امل صـمف إل اـف يف ا،زن ـية     إن أ  استة فا من ح ي 

 ا، يار؛  ها
إىل ح ممي أسغف، تفإل أإل ت ـد  إىل ا،لج ـير إـن ليلـد سيلـد ا،ياـدر        يطل  - 74 

ــ            ــافا االســتة فار نــي ت  ــي س  ــمر ا،ت ــمحر س ــيد يمجــب اســتة فا ث  ــيا إــن ســزني نــن س ت يل
إلـــ  ت ـــدمل م لممـــفت إىل ا،لج ـــير ح ـــب ا،ـــد ا األإضـــفا امل   ـــي  ويشيييع  ت ت يضـــ ر 

 االقتضفار إن أ  حفالت إد  امتةفا؛
 

 إل  ا، فئاي إدراج األذفا  
مج ــو ا،ــد ا األإضــفار ال ســ اف ح ممــي أسغف، ــتفإلر إلــ  أإل تــمايف   يشييع  - 72 

ــا   ســ لي         ــهلن لشــفرنمإلر ة ــفت ا، ــياد  اجلافإــفت  املؤس ــفت  ا،  ف، ــي ةاذــفا األس ا،لج 
أإـا ر ادراج تلـب األذـفا     6ن أ  دإم األإافا أ  األ،شني املة  ـي يف ا،زن ـية   نف،كر يف متمل

 ا، فئاي؛ إل 
أ، ر إ د اقتياح أذـفا إلـ  ا،لج ـي ادراجاـف إلـ  ا، فئاـير        يؤكد من جديد - 71 

ادراج األذـــفا إلـــ   ل ةغـــي ،لـــد ا األإضـــفار أإل ت ـــتفد  االســـتافرة املمحـــدة املفصصـــي
ــف  ــدمل ة  ــ      ا، فئاــير  ت  ــه  ل ةغــي أإل لتضــان تزنصــ ن أســةفد إدراج األذــفا إل ــير ا، إل الف،

ا، فئاير  أنن قدر ث ن من امل لممفت يف  ها ا،صدد إن االسـم امل تـيح إدراجـ ر  ال سـ اف     
مف ل زني من امل لممفت ا،يت حتدد اهلملير لد  حتدلـد  ملـي األسـياد  اجلافإـفت  املؤس ـفت      

ــي  إلــ   ــم إوــف   ــفتر ةدق ــاف امل  اــي     ا،  ف، ــيت تنلة ّر  يف حــد د اام ــفإلر امل لممــفت ا،
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ا،د ، ـــي ،لشـــيلي اجل فئ ـــي )اا،تيةـــما( ااـــدار إخنـــفر خـــفف مشـــتي  ةـــني جملـــس األمـــن  
أإل ة ـفإل الف،ـي ل ـن إإا،ـ ر ة ـفا إلـ  ا،نلـبر ةفسـتة فا األجـزاا           ويق   كك   اا،تيةمار 

ســتفدام  يف إإــداد املــمجز ا،ــه  ل ــيد ا،ـيت حتــدد ف د ،ــي إضــم ،لج ــي ةاوــف ســيلير  ل ــن ا 
 أد،ف ؛ 62 أسةفد إدراج األذفا إل  ا، فئاي املةني يف ا،زن ية

ا،د ا األإضفا إل  أإل ت د ر  س ف ،تشيل فدف ا،مل  ـير إىل اا،تيةـما    يشع  - 72 
ر ا،صمر ا،زنمتم ياس ي     ف من ة ف،فت االستدالا ا،ة م،مجي املت ل ـي ةـفألسيادر حـفا تماسي ـف    

إلـ    ويشيري من أجـن إدراجاـف يف ا، شـيات الفاـي املشـتيني ةـني اا،تيةـما  جملـس األمـنر          
سيلد ا،ياد ةاإل ل د  ت يليا إىل ا،لج ي ةشـاإل النـمات األخـيى ا،ـيت ل ـن ابفذ ـف ،تح ـني        

ر يــف يف ذ،ــب إــن ليلــد حت ــني     7122،مإ ــي قفئاــي اجلــزااات ا،صــفدرة يمجــب ا، ــيار      
اهلملير سضا إن النمات ا،يت ت زنن اـد ر ا، شـيات الفاـي املشـتيني      امل لممفت ا،يت حتدد

ةــني اا،تيةــما  جملــس األمــن إــن مج ــو األســياد  اجلافإــفت  املؤس ــفت  ا،  ف،ــفت املــدرج  
 ا، فئاي؛ أذفي ف إل 

ــتافرة املمحــدة        يشييري - 71  ــاإل ت ــت انر ح ــب االقتضــفار االس ــي ة ــ  ا،لج  إل
 ا، فئاي  س ف ألح ف   ها ا، يار؛   املفصصي ادراج األذفا يف

إل  اة ي اا،تي،كر يف ،زنس  قـك   إل  ا،لج ي ةاإل تت   إل  ممق اف يشري - 62 
إدراج اسم إل  ا، فئاير  ي فإدة سيلد ا،ياد  ةف،ت   د مو ا،د ا امل   ي ا،ـيت ت تـيح إدراج   

 أذفا إل  ا، فئاير ممجزًا سيدلف لةني أسةفد اادراج؛
ن مج ــو أإضــفا ا،لج ــي  سيلــد ا،ياــد أإل لنل ــما ا،لج ــي إلــ  أ    مــ يطليي  - 67 

ــماسي ،ــدلام ةشــاإل للــب إدراج اســم إلــ  ا، فئاــي لــيد مــن ا،ــد ا       م لممــفت مائاــي قــد تت
األإضـفار ، ـي ت ـت ني ا،لج ـي ةتلـب امل لممـفت إ ـد ابـفذ قيار ـف ةشـاإل إدراج االسـم إلـ              

ف إىل املـمجز ا، ـيد  ألسـةفد اادراج املةـ  ن     ا، فئاير  ت تاد م اف ا،  فاي ا،يت ل ن إضفستا
 ؛62يف ا،زن ية 
ا،لج ي إل  اة ي اا،تي،ـكر سـمر    من األمف،ـي ا، فمي أإل ت شي يف ممقو يطل  - 66 

إضفسي اسم إىل ا، فئاير مج و امل لممفت ا، فةلي ،ل شي إن افحب االسـمر يـف يف ذ،ـب املـمجز     
 يف ا،مقـك امل فسـب   لتـ  ر  أإلإىل األمـني ا، ـف    ل  ويط ا، يد  ألسةفد إدراج  إل  ا، فئاير

جبا ـو ا،لغـفت ا،يذ ـي ،ومـم املتحـدة مج ـو ق ـمدات ا، فئاـي  املـمجزات ا،ـيت             ةصمرة دق  ير
ا، ي   ا،زنيلدة امل د  س اف  ـها ا،نلـبر ا،ـه      ويالح ت يد أسةفد اادراج إل  ا، فئاير 

يف تيمجي مف تصدر  مـن قـمائم  مـمجزات     ل تاد  مماامي مف تتة    ه  ا،لج ي من إجيااات
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اات املزني ضي مـن جملـس   اسيدلي مو ااجيااات ا،يت لتة اف يف  ها ا،صدد    ف من جلفإل اجلز
 ؛األمن ا،تفةو ،ومم املتحدة

ا،ـد ا األإضـفار إ ـد ، ي ـف يف اقتـياح إدراج اسـم جدلـد إلـ           دقي    يث - 61 
ةشـاإل إدراج االسـم إلـ  ا، فئاـي قةـن ت دلـ  إىل        ا، فئاير إل  ا،تشف ر مو ح ممي أسغف، تفإل

ــن جاــمد احــاا ا، ــا             ــي أسغف، ــتفإل س اــف تةه،ــ  م ــير ،ضــافإل ا،ت  ــ د مــو ح مم ا،لج 
مج و ا،د ا األإضفا ا،يت ت  ي يف اقتياح إدراج اسـم جدلـد إلـ  ا، فئاـي      ويشع  املصفلي؛ 

 أإل تلتاس املشمرة من ا،ة ةير إ د االقتضفا؛
ــد ،شــي اســم    يقيي   - 65  ــير ة  ــم  ا،لج  ــفرلع     أإل ت  ــن ت ــف  م ــي أل  يف  ضــمإل ياي

إضــفست  إىل ا، فئاــير ةحلخنــفر ح ممــي أسغف، ــتفإلر  ا،ة ةــي ا،دائاــي ألسغف، ــتفإل  ا،ة ةــي ا،دائاــي  
،لد ،ــي أ  ا،ــد ا ا،ــيت لن ت ــد أإل ا،زنــيد أ  ا،  ــفإل ممجــمد س اــفر  أإل ت ــم ر يف حــفا األســياد    

ــي أ  ا،ــد ا ا،ــيت صاــن ا،شــفص ج  ــ تاف؛   ا،  ف،ــفت مــن  ــ  األسغــف،   أ  نير ةحلخنــفر ا،د ،
املا  ـير  س ـف ، ما،  ـاف  ثفرسـفدف احملل ـير       فه ا،د ا األإضفا مج و ا،تداة  تأإل ت ويق   أيضا

لد  ا،  ف  يف ا،مقـك امل فسـب ةحلاـ فر أ  إةـاي ا،زنـيد أ  ا،  ـفإل املـدرج اذـ  إلـ  ا، فئاـي           
ــ  ا، فئاــير  أ   ــحلدراج اذــ  إل ــه  ل ــيد أســةفد اادراج    ة ــفملمجز ا، إل تشــزنو  ــها اااــ فر ة

ــ  يف          ــ  ا، حــم امل صــمف إل  ــير إل ــ  ا، فئا ــ  إدراج االســم إل ــي إل ــفر املتيتة  ةماــ  ،اي
ا،صـددر  ةـفاجيااات ا،ــيت تتة اـف ا،لج ـي يف ا،  ــي يف للةـفت رســو       ا، ـيارات املتفـهة يف  ــها  

ــيار     ــف  ا، ـ ــير  أح ـ ــن ا، فئاـ ــم مـ ــف، يار   (6226) 7546االسـ ــي ةـ ــ غتاف امل د،ـ  7114ةصـ
 املتفحي؛ املت ل ي ةفالستة فاات (6222)
 

 ذفا من ا، فئايرسو األ  
  ف،فت ثن مل ت ـد ت ـي    ةيسو أذفا األسياد  ا، إل  ا،لج ي ةاإل ت جن يشري - 64 

 ويطلي  أإا  من ا، فئاير إل  أسفس نن حف،ي إلـ  حـدةر    6إل ام امل فل  املة  ي يف ا،زن ية 
إىل ا،لج ي أإل تمت االإتةفر ا،ماجب ،نلةفت رسو أذـفا األسـياد ا،ـهلن قـد دخلـما يف املصـفلير       

مـو نـن مـن ل ةـه ا،  ـ       ةشـاإل الـمار    6272لم، ـ   /متـمء  62 س ف ،ة فإل مؤمتي نفةن املؤرخ 
تيةن  أ  اـلي ةفمل  اـفت اار فة ـي ا،د ، ـير يـف س اـف ت  ـ م ا، فإـدةر  صتـي  ا،دسـتمرر             ال
يف ذ،ب أح فم  املت ل ي   ما اا، فإلر ال سـ اف ح ـما املـيأةر  ،دلـ  اارادة ،لاشـفرني       يف

دئ  ا، تفئ  التفم ـي ملـؤمتي   يف ة فا أسغف، تفإل  إحاا ا، ا  س افر  إل  ا، حم املزنصن يف املةف
ةــــدإم مــــن ح ممــــي أسغف، ــــتفإل  6277دل ــــان /نــــف،مإل األ ا 4ةــــمإل ا،ــــه  إن ــــد يف 

 ا،د ت؛  اجملتاو

http://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
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ا،د ا األإضفا إل  ا،تشف ر مو ح ممي أسغف، تفإل ةشـاإل للةـفت    يث دق   - 62 
ف تةه،ـ  مـن   رسو األذفا من ا، فئاـي قةـن ت ـدلاف إىل ا،لج ـير لـد  ضـافإل ا،ت  ـ د م اـف س اـ         

 جامد احاا ا، ا   املصفلي؛
إىل قيار  ةا،  ومء ،وسياد  ا،  ف،فت ا،هلن للتا مإل رسو أذـفئام مـن    يشري - 61 

ا، فئاــير د إل رإفلــي إحــدى ا،ــد ا األإضــفار أإل ل ــدمما للةــفت ا،يســو مــن ا، فئاــي إىل آ، ــي   
 ؛(6222) 7112مينز ا،ت   د امل شاة إاا ةف، يار 

ــي     يشييع  - 62  ــي إلــ  دإــم  ت  ــ  ا،ت ــف إل ةــني ح ممــي أسغف، ــتفإل  ا،لج   ا،ة ة
لد  ضافإل حصما ا،لج ي إل  م لممفت نفس ي تت   هلـف ا،  ـي يف للةـفت رسـو االذـفا مـن       

فئاي  س ـف ،لاةـفدئ ا،تف، ـير    ذفا من ا، إل  ا،لج ي ةاإل ت  ي يف للةفت رسو األ ويشريا، فئاير 
 ح ةاف نفإل ذ،ب م فسةف:

ل ةغــي أإل تشــانر قــدر اام ــفإلر للةــفت رســو األذــفا مــن ا، فئاــي املت ل ــي      )أ( 
ةفألسياد ا،هلن مت ا،تصف  م ام رسف،ي اـفدرة إـن اجمللـس األإلـ  ،ل ـا  إـن ليلـد ح ممـي         

املت ل ي ةفملصفلير أ   يـفئدر يف   أسغف، تفإل تؤند  قمع ا،تصف  م ام  س ف ،لاةفدئ ا،تمج ا ي
حفا األسياد ا،هلن لتم ا،تصف  م ام يف إلـفر ةي،ـفم  ت زلـز ا، ـا ر تةةـك ا،تصـف  م اـم يف        

 إلفر ا،ن،فم  ا، فةد؛ سضا إن امل لممفت الف، ي إن إ ماوم  سةن االتصفا لم؛
ي املت ل ــي ل ةغــي أإل تشــانر قــدر اام ــفإلر للةــفت رســو األذــفا مــن ا، فئاــ     )د( 

 مل ت ـد ت ـي     6226ةفألسياد ا،هلن تم،ما سفة ف م فاب يف ت   م حينـي لف،ةـفإل قةـن إـف      
مـن  ـها ا، ـيار رسـف،ي مـن       6إل ام م فل  اادراج إل  ا، فئاـي إلـ  ا، حـم املـةني يف ا،زن ـية      

 األمـن  ح ممي أسغف، تفإل تؤند أإل ا،زنيد ال لؤلد س ًا األإافا ا،يت دـدد ا، ـا   االسـت يار    
الف، ــي إــن إ ــماإل ذ،ــب ا،زنــيد  ســــي أسغف، تــــفإل  ال لشــــفر  س اــفر  تمســـــي ألضــف امل لممــفت 

  سةن االتصفا ة ؛
ةـفألسياد املةلـع إـن     ل ةغي أإل تشان للةفت رسو األذـفا مـن ا، فئاـير املت ل ـي     )ج( 

اــف أ  د ،ـــي إقفمتـــ      سفدمر اافدة  سـفة رذ ــي افدرة إــن ا،د ،ــي ا،ـيت صاـن ا،زنــيد ج   ت    
 أ  أ  د ،ي أخيى م   ي؛

ــي    ييييث - 61  ــ  ا،ـــدإمةر إ ـــد االقتضـــفار إىل ثةـــن ح ممـ ــي إلـــ  أإل تمجـ ا،لج ـ
لد  م فقشي األسـس املمضـمإ ي ادراج أ  رسـو أذـفا ة ـ        أسغف، تفإل ني لةن أمف  ا،لج ي

 ـم  س اـف ا،لج ـي ةت ل ـد     األسياد  اجلافإفت  املؤس فت  ا،  ف،فتر يف لشان الـفالت ا،ـيت ت  
 رس  للب  ارد من ح ممي أسغف، تفإل؛ أ 

http://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
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ــ  خــففر        يطليي  - 12  إىل نــن ا،ــد ا األإضــفار  إىل ح ممــي أسغف، ــتفإل ةمج
ــف     أإل ــي أ  ن ف،ـ ــيدا أ  مجفإـــي أ  مؤس ـ ــي ةـــا  م لممـــفت ،ـــدلاف تشـــ  إىل أإل سـ تةلـــع ا،لج ـ
ج إلـ  ا، فئاـي ت ـي  إلـ ام     رنس ك أذفي م من ا، فئاي قـد أاـةحك ا إل م ـفل  اادرا    ثن

إىل ح ممــي أسغف، ــتفإل أإل تــمايف ا،لج ــي  ويطليي  كييك  مــن  ــها ا، ــيارر  7يمجــب ا،زن ــية 
ةت يلي س م  إن  ضو األسياد املزإـم  اسـتزنفددم مـن إال ـي املصـفلي  ا،ـهلن رس ـك ا،لج ـي         

 ا، فة ي؛ أذفا م من ا، فئاي يف ا،  ي
 ي يف أ  م لممـفت تـدا إلـ  أإل سـيدا مـن      إل  ا،لج ي ةاإل ت جن ةـف،   يشري - 17 

ر 6األســياد ا،ــهلن رنس ــك أذــفي م مــن ا، فئاــي قــد إــفد إىل ثفرســي األ،شــني املة  ــي يف ا،زن ــية  
إىل  ويطليي مــن  ــها ا، ــيارر  64يف ذ،ــب االاــياط يف أإاــفا تت ــفا مــو أح ــف  ا،زن ــية   يــف

ت ـد  للةـف ةحلإـفدة إدراج    ح ممي أسغف، تفإل أ  أ  د ،ـي إضـم أخـيىر ح ـب االقتضـفار أإل      
 اسم ا،زنيد امل ا إل  ا، فئاي؛

أ،  ل ةغي أإل ت م  األمف،ي ا، فمـير يف أقـيد  قـك ث ـن ة ـد أإل تتفـه        يؤكد - 16 
ا،لج ي قيارا ةيسو اسم من ا، فئاير ةحلحف،ي ذ،ـب ا، ـيار إىل ح ممـي أسغف، ـتفإل  ا،ة ةـي ا،دائاـي       

ت ــم  األمف،ــي ا، فمــي ألضــفر يف أقــيد  قــك   ألسغف، ــتفإل ،غــيض ااحفلــي ةــ ر ناــف ل ةغــي أإل  
ث نر ةحلخنفر ا،ة ةـي ا،دائاـي ،لد ،ـي أ  ا،ـد ا ا،ـيت لن ت ـد أإل ا،زنـيد أ  ا،  ـفإل امل ـا ممجـمد           
س افر  أإل ت ـم ر يف حـفا األسـياد أ  ا،  ف،ـفت مـن  ـ  األسغـف، نير ةحلخنـفر ا،د ،ـي أ  ا،ـد ا           

تتفـه ا،ـد ا ا،ـيت تتل ـ  ذ،ـب ااخنـفر       إىل قـيار  ةـاإل    ويشيري ا،يت صان ا،شفص ج  ـ تافر  
ا،تداة  ا،اءمير  س ف ، ما،  اف  ثفرسفدف احملل ير ،ل  ف  يف أقيد  قك ةحلخنفر أ  إةـاي ا،زنـيد   

 أ  ا،  فإل امل ا ة يار رسو اذ  من ا، فئاي؛
 

 است ياض ا، فئاي  ت اد ف  
ا،ـيت ت تشـ ي ف ح ممـي    أإل ا، اع ا،دائي يف أسغف، تفإلر  الفجي املفسي  يد ك - 11 

أسغف، تفإل  اجملتاو ا،د ت اوفد حن س فسي سلاي ،لـ اعر لتنلةـفإل إدخـفا ا،ت ـدلات إلـ       
 وييث ا، فئاي يف ا،مقك امل فسب  ة يإير يف يف ذ،ب إضـفسي أذـفا أسـياد  ن ف،ـفت  رس اـفر      

ك امل فســبر ا،لج ــي إلــ  ا،ةــك يف للةــفت إدراج األذــفا إلــ  ا، فئاــي  رس اــف م ــاف يف ا،مقــ  
إىل ا،لج ـي أإل ت ـت يض نـن ق ـد مـن ق ـمدات ا، فئاـي ةصـزني م ت اـير يـف يف ذ،ـبر             ويطل 

األسـياد ا،ـهلن لن ـد إل ثـن ملتـام       ح ب االقتضفار إن ليلد إجياا إال فت است ياض حف،ي
د إال ي املصفلير  األسياد ا،هلن تزنت ي ا،  مدات الفاي لم إىل إ فاـي حتدلـد اهلملـير  األسـيا    

إلـ    ويشيري املةلع إن  سفدمر  ا،  ف،فت ا،يت ليد ةشاوف مف لزن د أ  لؤند أوـف مل ت ـد قفئاـير    
 ويطلي  ةصدد إال فت االست ياض املهنمرةر  ا،لج ي ةاإل ت ت يض  ت دا مةفدئاف ا،تمج ا ي
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و ةف،تشـف ر مـو ا،ـد ا ا،ـيت     من سيلد ا،ياد مماسفة ا،لج ـي نـن ايـا إشـي اـايا ة فئاـي تنــجا        
ر ال ســ اف ح ممــي أسغف، ــتفإلر  نــه،ب إدراج األذــفا إلــ  ا، فئاــي أ  د ا ااقفمــيتيحــك اق

 ا،تاس سر ح ةاف نفإل ذ،ب م لممفر يف للي:   اجل   ي أ  املمقو أ  د ا
ــياد املــدرج  أ( )  ــي أوــم      األس ــي األسغف،  ــن ال مم ــهلن ت ت ــ  ا، فئاــي ا، أذــفي م إل

 )أ(؛ 62ا،اءمي إل  ا، حم املةني يف ا،زن ية  ئدمشام،مإل ة ال ي مصفلير مشزنمإي ةف،ميف
األســياد  ا،  ف،ــفت املــدرج أذــفي م إلــ  ا، فئاــي ثــن ال تتضــان ا،  ــمدات    د( ) 

 ا،تداة  املزني ضي إل ام؛ إ فاي حتدلد  ملتام ، زنف،ي س ف، ي ت زن ه الفاي لم
زنمإي ةت  ــ م األســياد املــدرج أذــفي م إلــ  ا، فئاــي ا،ــهلن أةلــع ةمســفدمر مشــ   )ج( 

ــية    ــي يف ا،زن  ــي املة   ــفت ا،اءم )ج(  يف حــد د اام ــفإلر  ضــو األاــما اجملاــدة     62امل لمم
ــف مــن  ــه        ــما أل ــفت ل ــمإل يف م ــد ر م أإل لتل  ــياد أ  ن ف،  م ــفإل  جمد ــف  أذــفا أ  أس

 األاما ة د رسو ا،تجا د إ اف؛
ا، فئاـي ال لـزاا    إل  ا،لج ي أإل ت  ي س اف إذا نفإل  جـمد األذـفا إلـ     يشري - 15 
إلـ  ا،لج ـي أإل تيسـو األذـفا مـن ا، فئاـي إذا رأت أإل  جمد ـف مل ل ـد          ويشري كيك   افئةفر 
 افئةف؛  
مــن سيلــد ا،ياــد أإل ل ــد  حملــي إفمــي إــن الف،ــي ا،يا  ــي ،لا لممــفت   يطليي  - 14 

تحدة إلـ   ةني اا،تيةما  جملس األمن ا،تفةو ،ومم املاملشتيني ا،ماردة يف ااخنفرات الفاي 
 أسفس د ر ر ح ب االقتضفا؛  

ــف،زن ية     يقيي   - 12  ــيارات املتفــهة إاــا ة ــ ر ةفســتة فا ا،  مــن  ــها ا، ــيارر   75أ،
أإضـفا ا،لج ـي    وييث ل ةغي أإل تة   أمف  ا،لج ـي أ  م ـا،ي م ل ـي أنةـي مـن سـتي اـامرر         ال

ــامرر    ــي اـ ــاا يايـ ــيد خـ ــ  ا،ـ ــف ا،تمج ا  ويشيييريإلـ ــت ان مةفدئاـ ــي أإل ت ـ ــ  ا،لج ـ ــير إلـ  ـ
 االقتضفا؛   ح ب
 ويشيري  ا،لج ي إل  نزنف،ـي اتةـفع إجـيااات إفد،ـي   اضـحي يف إالـافر       يث - 11 

إلــ  ا،لج ــي أإل ت ــت يض مةفدئاــف ا،تمج ا ــي  س ــف ،ــه،بر  يف أقــيد  قــك ث ــنر ال ســ اف  
 ؛  12   14   15   11   66   72لت لد ةف،زن يات  مف يف

، ي امل   ي إل  إلزنفد ثـةلني ،اجتاـفع   ا،د ا األإضفا  امل  افت ا،د  يشع  - 12 
 لد  تةفدا امل لممفت  م فقشي أ  م فئن تتصن ةه،ب؛   ةف،لج ي
مج و ا،د ا األإضفار ال سـ اف ا،ـد ا ا،ـيت ت تـيح إدراج أذـفا إلـ         يشع  - 11 

ا، فئاي  د ا ااقفمـي أ  اجل  ـ ي أ  امل ـي أ  ا،تاسـ سر إلـ  مماسـفة ا،لج ـي ي لممـفت إضـفس ي          
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ــ ــير    إـ ــفي م إلـــ  ا، فئاـ ــياد  اجلافإـــفت  املؤس ـــفت  ا،  ف،ـــفت املـــدرج أذـ ــي األسـ ن  ملـ
ــف ،تشــيل فدف ا،مل  ــير    ذ،ــب يف يــف ــدى ا،تــماسي   س  اــمر سمتم ياس ــي ،وســياد  ة ف،ــفت     ر ،

االستدالا ا،ة م،مجي إل امر ح ةاـف أم ـن ذ،ـبر   ـ  ذ،ـب مـن ا،ميـفئد ا،داإاـير  لشـان          
ــن     ــت افا ا،ة ف،ــفت إ ــب اس ــفت  اجلافإــفت  املؤس ــفت املــدرج      ذ، ــي ،ل  ف، ا،مضــو ا، ال

أذفي ــف إلــ  ا، فئاــير  إــن حتينــفت األســياد املــدرج أذــفي م إلــ  ا، فئاــي أ  حة ــام أ      
  سفدم     ذ،ب من ا،مقفئو اهلفمير مىت تماسيت  ه  امل لممفت؛  

 
 ا،ت ف إل مو ح ممي أسغف، تفإل  

ــيت ت ــ   ي حيي  - 52  ــي ا، ــمى   ةفاحفلــفت ا،د رل ــي أسغف، ــتفإل إــن حمت دماف ح مم
ا، فئاــير  نــه،ب إاــف حتديــ  اجلــزااات احملــددة األ ــدا  مــن تــاي  يف ردع ا،تادلــدات ا،ــيت   
ت ـتاد  ا، ـا   االسـت يار  األمـن يف أسغف، ـتفإلر  نـه،ب إـن دإـم إال ـي املصـفلي ا،ـيت            

 ت مد ف أسغف، تفإل؛  
 ح ممــي أسغف، ــتفإل  ة ةــي إلــ  ممااــلي ا،ت ــف إل يف مــف ةــني ا،لج ــي  يشييع  - 57 

األمم املتحدة ،ت دمل امل فإدة إىل أسغف، تفإلر ةنيا مـن ة  ـاف حتدلـد  ملـي األسـياد  ا،  ف،ـفت       
مـن  ـها    6 لشفرنمإل يف متملن أ  دإم أإاـفا أ  أ،شـني مـن قة ـن تلـب املة  ـي يف ا،زن ـية        ثن

ــفتر  دإــم     ــياد  ا،  ف، ــمس  م لممــفت تزنصــ ل ي إــن  ــؤالا األس ــي إىل  ا، ــيارر  ت ــي ا،ة ة ة ثةل
 ا،لج ي؛   خمفلةي

ــي   ي حيي  - 56  ــفت   ةي ةــي ح ممــي أسغف، ــتفإل يف م ــفإدة ا،لج  إلــ  ت  ــ د للة
 يف  ها ا،صدد إىل ا،لج ي؛   إدراج األذفا إل  ا، فئاي  رس اف م افر  يف ت دمل مج و امل لممفت

 
 سيلد ا،ياد  

فر أإل ل ـم  سيلـد ا،ياـد    إلـ  ا،مسـفا ةماللتـا    ر من أجن م فإدة ا،لج ـي يق   - 51 
مــن ا، ــيار  1 ر  امل شــا يمجــب ا،زن ــية (7121) 7621ا،تــفةو ،لج ــي امل شــاة إاــا ةــف، يار  

 ــيارر ةت ــدمل ا،ــدإم ألضــف إىل ا،لج ــي   ــها ا،ميســد  ر  ا،ــه  تــيد  اللتــ  يف(6225) 7462
ويطلي   ر 6274لم، ـ   /،زنتية يايني اايا اةتداا مـن تـفرلع ا،تـافا ا،ماللـي الف، ـي يف حزلـياإل      

إىل األمني ا، ف  أإل لماان ضافإل أإل لتل   سيلد ا،ياد ا،ـدإم اادار   ا،زنـا ا،ـاء      كك  
يــف يف ذ،ــب مــف لت لــد ةماجــب  ،اضــناع ةماللتــ  إلــ   ــم س ــفا  آمــن  يف ا،مقــك احملــددر

ا،يإفلــي يف ا،ة نــفت إف، ــي املفــفلير حتــك إاــيا  ا،لج ــير ا،ــيت ت ــد   نــي سيإ ــي مــن   نــفت     
 األمن؛   جملس

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1989)
http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
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ا،تـداة    امتةـفا  إل  سيلد ا،ياد أإل واو م لممـفت إـن حـفالت إـد      يشري - 55 
 نـه،ب ت  ـ  ت ـدمل    املزني ضي يمجب  ها ا، يار  أإل لة ي ا،لج ي إل  إلم لـه  الـفالتر   
أإضـفا ا،لج ـي    ويشيع  امل فإدةر ة ـفا إلـ  للـب ا،ـد ا األإضـفار يف جمـفا ة ـفا ا، ـدرات؛         

إلـ    ويشيري كيك    إل  ت ف ا م فئن إد  االمتةفا  إيضاف إلـ  سيلـد ا،ياـد أ  ا،لج ـي؛     
ــيااات املتفـــهة لـــد  ا،تصـــد      ــاإل ااجـ ــي ةشـ ــ فت إىل ا،لج ـ سيلـــد ا،ياـــد أإل ل ـــد  تماـ

 ةفا؛  االمت ، د 
 

 ا،ت   د  االتصفا  
الفجي إىل احملفس ـي إلـ  االتصـفا مـو اجلاـفت امل   ـي مـن جلـفإل تفة ـي           يد ك - 54 

 7621 جمللس األمن  م  افت د ، ي  أسيقي خناار يـف يف ذ،ـب ا،لج ـي امل شـاة إاـا ةـف، يار      
ــي م (7111) ــير       ر  جل  ــا ةفملفــدرات  اجليل ــم املتحــدة امل  ــب األم ــفدر  م ت فسحــي اار 

ر (6225) 7452  املدليلي ا،ت زن هلي ،لج ي م فسحي اار فدر  ا،لج ـي امل شـاة إاـا ةـف، يار    
إىل اسـتايار  جـمد ت  ـ م ا، فإـدة      سيقي ا، اـن امل   ـي ةـفاجيااات املف، ـير  ال سـ اف ةـف،  ي       

أيـي    أ  خل ي أ  مجفإي ميتةني ةـ  أ  م شـ ي أ  متزنيإـي إ ـ  يف امل ن ـي  مـف صديـ  ذ،ـب مـن         
 األسغف ؛   سليب يف ا، اع

ة ةي األمم املتحدة ،ت دمل امل فإدة إىل أسغف، تفإل إل  ت دمل امل ـفإدة   يشع  - 52 
لد  تشج و األسـياد املـدرجني إلـ  ا، فئاـي إلـ        ة رإىل اجمللس األإل  ،ل ا ر ة فا إل  لل

 ا،دخما يف املصفلي؛  
 

 إال فت االست ياض  
أإل ل ت يض ت زن ه ا،تـداة  املة  ـي يف  ـها ا، ـيار ة ـد  ف، ـي إشـي اـايا          يق   - 51 

  أإل وي  ا،ت دلات ا،اءمير ح ب االقتضفار ،دإم ا، ا   االست يار يف أسغف، تفإل؛  
   .أإل لة ي امل ا،ي ق د ، ي  ا،زن لي  يق  - 52 

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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 امليسد  
من  ـها ا، ـيارر ل اـن سيلـد ا،ياـد حتـك إاـيا  ا،لج ـي  لضـنلو           51  س ف ،لزن ية 

 :ةفمل ؤ ، فت ا،تف، ي
ت دمل ت يليلن خن ني افملني  م ت لني إىل ا،لج ـير أ هلاـف يف ممإـد أقصـف       )أ( 

ر إـن مـدى   6274لم، ـ   /حزلياإل 7 قصف ر  ا خي يف ممإد أ6275،مسان /تشيلن ا،ةف  7
مــن  ــها ا، ــيارر يــف يف ذ،ــب ت ــدمل   7 ت زن ــه ا،ــد ا األإضــفا ا،تــداة  املشــفر إ، اــف يف ا،زن ــية 

 تما فت حمددة ،تح ني ت زن ه ا،تداة   ابفذ تداة  جدلدة حمتالي؛  
إل  است ياض األذفا املدرجـي إلـ  ا، فئاـي ةشـ ن م ـت مر       م فإدة ا،لج ي )د( 

ليلد ا،  ف  ةاممر م اف ا، ـزني ، فةـي إـن ا،لج ـي ةفإتةفر ـف   نـي سيإ ـي مـن   نـفت جملـس            إن
األمنر  االتصـفا ةف،ـد ا األإضـفار ةغـيض إإـداد سـجن ا،لج ـي الـفف ةف،مقـفئو  ا، ـي             

 املتصلي ةحلدراج األذفا إل  ا، فئاي؛
ا ،لحصـما  إلـ  متفة ـي ا،نلةـفت امل دمـي إىل ا،ـد ا األإضـف       م فإدة ا،لج ـي  )ج( 

 من  ها ا، يار؛   7إل  م لممفتر يف يف ذ،ب مف لت لد ةت زن ه ا،تداة  املشفر إ، اف يف ا،زن ية 
ــ ر ح ــب      )د(  ــي إل  ــي الست ياضــ   املماس  ــفم  إاــن اــفمن إىل ا،لج  ت ــدمل ةي،

ــه ف اضــناإف        ــمخ  ت زن  ــيت لت ــد ا،ياــد تزنفاــ ن األ،شــني ا، ــ  سيل ــمرد س  ــر ل االقتضــفار   
 يف س اف األسزنفر امل تيحي ، فةي إن ا،لج ي؛ي ؤ ، فت ر 

مجــو م لممــفت ةف،  فةــي إــن ا،لج ــي ةشــاإل الــفالت املةلــع إ ــاف ةشــاإل إــد      ) ـ( 
ــية     ــف يف ا،زن  ــداة  املشــفر إ، ا ــفا ا،ت ــفا       7امتة ــ  ســة ن املة ــافر إل ــيارر ةنــيا م  ــن  ــها ا،  م

ــو األلــ       ال ــد ا األإضــفا  ا،تمااــن م ــن ا، ــفت م ــو امل لمم ــي  إجــياا  الصــير  ا  يا  امل   
دراسفت حفالت إسيادلير سماا يةفدرة م اف أ  ة ـفا إلـ  للـب ا،لج ـير  ت ـدمل تماـ فت إىل       

 ا،لج ي إن حفالت إد  االمتةفا املهنمرة ،ت ت يضاف؛  
ــه      ) (  ــي ل ــن أإل ت ــت ني لــف ا،ــد ا األإضــفا يف ت زن  ت ــدمل تماــ فت إىل ا،لج 

ــداد امل لممــفت امل تــيح إضــفستاف        7ا،تــداة  املشــفر إ، اــف يف ا،زن ــية     مــن  ــها ا، ــيار  يف إإ
 ا، فئاي؛   إىل

م فإدة ا،لج ي إل  ا،  ـي يف األذـفا امل تـيح إدراجاـف إلـ  ا، فئاـير ةنـيا         )ء( 
م ـاف  ا ــو امل لممـفت املت ل ــي ةفالسـم امل تــيح إدراجـ  إلــ  ا، فئاـي  ت ا ااــف إلـ  ا،لج ــير       

 من  ها ا، يار؛   62إ،   يف ا،زن ية   إإداد مشي ع املمجز ا، يد  املشفر



S/2014/409 
 

 

14-55584 17/19 

 

إلاع ا،لج ي إل  مف ِود  أ  ودر ماح ت  من ظي   قد ت مِّي رسـو اسـم    )ح( 
 من ا، فئاير من قة ن امل لممفت امل ل ي إن افص متما؛

ا،تشف ر مو ا،ـد ا األإضـفا قةـن ا، ـزني إىل ا،ـد ا األإضـفا ا،ـيت ل ـو إل اـف           )ط( 
 م  إال  ا،ه  ت ي  ا،لج ي؛االخت فرر إل  أسفس ةي،ف

ــي      ) (  تشــج و ا،ــد ا األإضــفا إلــ  ت ــدمل أذــفا  م لممــفت إضــفس ي حتــدد  مل
 أاحفلف ةغ ي إدراجاف إل  ا، فئاير  س ف ،ت ل افت ا،لج ي؛

ر أ  مـن ا،ـد ا األإضـفا امل   ـي     أ أ  ح ممـي أسغف، ـتفإل    ا،تشف ر مو ا،لج ي ) ( 
ياد أ  ا،  ف،ــفت ثــن ل ــن أإل تضــف  أذــفي م إىل  ح ــب االقتضــفار إ ــد حتدلــد  ملــي األســ 

 ا، فئاي أ  تيسو م افر  
ــ  ا، فئاــي        )ا(  ــي املــدرج أذــفي م إل ــفت إضــفس ي إــن  مل ــي ي لمم ــفة ا،لج  مماس

ذ،ب من امل لممفت ا،يت ت فإد ا،لج ي يف جامد ف ا،يام ي إىل است افا ا، فئاـي ةاحـد        
 ؛امل لممفت  نزنف،ي دقتاف قدر اام فإل

 ا و امل لممفت إن مدى ت زن ه ا،تداة   ت  ـ م  ـها ا،ت زن ـه  راـد   ت ـدمل       ) ( 
ت فرلي إ ـ   تماـ فت ةشـا، ؛  إجـياا دراسـفت حـفالت إسيادلـير ح ـب االقتضـفار   ـم            

 تتصن ةه،بر ح ب تمج افت ا،لج ي؛ مت ا ي يف أ  م فئن أخيى
امل   ــي األخــيىر يــف س اــف ا،تشــف ر مــو ا،ــد ا األإضــفا  امل  اــفت  اهل نــفت  )إل( 

ة ةي األمم املتحدة ،ت دمل امل ـفإدة إىل أسغف، ـتفإل   نـفالت األمـم املتحـدة األخـيىر  إجـياا        
ــافر        ــيد م  ــيت ت ــمر   يف ا، مااــمر مــو مياإــفة ا،ت ل  ــفت ا، ــت م مــو ثةل اــف يف ، مل حــمار م 

 ر إ، اـف يف ا،زن ـية )أ(   خبفاي مف لت لد م اف ةا  م ـفئن قـد تـيد يف ت ـفرلي سيلـد ا،ياـد املشـف       
 من  ها امليسد؛

ا،ت ف إل ا،مي د مو م تب األمـم املتحـدة امل ـا ةفملفـدرات  اجليلـير  إجـياا        )س( 
حمار م ت م مو ا،ـد ا األإضـفا ةشـاإل ا، اقـي ةـني اال ـفر ةفملفـدرات  األسـياد  اجلافإـفت          

مـن   7يمجـب ا،زن ـية    م ـفل  اادراج إلـ  ا، فئاـي     املؤس فت  ا،  ف،فت ثن ت ي  إل ام
  ها ا، يارر  ت دمل ت فرلي إن ذ،ب إل  ا، حم ا،ه  تنلة  ا،لج ي؛  

 ةت يلــي خنــي خــففر   6275دل ــان /نــف،مإل األ ا 7مماســفة ا،لج ــي يف   )ع( 
ر  أسيقـي  م تـب األمـم املتحـدة امل ـا ةفملفـدرات  اجليلـي      ةف،تشف ر مو ح ممـي أسغف، ـتفإلر    

ر ح ب االقتضـفار إـن حـفالت حمـددة مـن ا،ت ـف إل ةـني        ةفجلزااات خناا األمم املتحدة امل   ي
إصفةفت اجليلـي امل  اـير  ال سـ اف اجلافإـفت ا،ـيت ت ـم  ةاخـه ا،ي ـفئن للةـف ،لزندلـير  ا،ـيت            
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ت ــت  املفــدرات  تتــفجي س اــفر  نــه،ب اجلافإــفت ا،ــيت ت ــتغن املــمارد ا،نة   ــي ةصــمرة  ــ   
 األســـياد  اجلافإـــفت فر ا، يلـــي  اـــة  ا، يلـــير يـــف لشـــان األحجـــقف،م، ـــي يف أسغف، ـــتفإلر 

مـن   7 املؤس فت  ا،  ف،فت ثن ت ي  إل ام م ـفل  اادراج إلـ  ا، فئاـي يمجـب ا،زن ـية      
  ها ا، يار؛
ا،تشــف ر مــو أجاـــزة املفــفةيات  األمـــن يف ا،ــد ا األإضـــفار ة ــةن م ـــاف       ) ( 

 ز إ،زنفذ ا،تداة ؛  امل تدلفت ااقل ا ير ةغيض ت    تةفدا امل لممفت  ت زل
ا،تشــف ر مــو ثةلــي ا، نــفع الــفف امل  ــ نير يــف يف ذ،ــب املؤس ــفت املف، ــير    )ف( 

 ،الاع إل  ا،ت زن ه ا، الي ،تجا د األاما  إإداد تما فت ةغيض ت زلز  ها ا،تدة ؛
ا،ت ف إل ا،مي د مو جل ي اجلزااات املزني ضي إل  ت  ـ م ا، فإـدة امل شـاة إاـا      )ا( 
 سفئي   نفت األمم املتحـدة امل   ـي ي فسحـي     (6277) 7121   (7111) 7621لن ةف، يار

ف  اختنــ إلــ  ت ــدمل امل لممــفت إــن ا،تــداة  ا،ــيت تتفــه ف ا،ــد ا األإضــفا ةشــاإل   اار ــفد
 تنــمرات يف  ا ف ــفت األاــففف  أخــه ا،ي ــفئن للةــف ،لزندلــي  ةشــاإل مــف لتصــن ةــه،ب مــن 

 اجملفا؛    ها
ــي ا، نــفع الــفف       )ر(  ــد ا األإضــفا  ثةل ــي أسغف، ــتفإل  ا، ــو ح مم ا،تشــف ر م

امل  ــ نير يــف يف ذ،ــب املؤس ــفت املف، ــي  مــف لتصــن ةــه،ب مــن قنفإــفت األإاــفا  األ ســفط   
 امل  افت ا،د ، ـي امل   ـير يـف لشـان سيقـي ا، اـن امل   ـي ةـفاجيااات املف، ـي           املا  ي    املف، ير

   نفدــف ااقل ا ــير لــد  ا،تمإ ــي ةف،ت زن ــه ا، الــي ،تجا ــد األاــما  االلــاع إل ــ   إإــداد  
مــن تماــ فت سيقـي ا، اــن امل   ــي   2تماـ فت ةغــيض ت زلـز ت زن ــه  ــها ا،تـدة   س ــف ،لتماـ ي     

 ي ةشاإل  ا د األاما  تمج افدف يف  ها ا،صدد؛  ةفاجيااات املف، 
ا،تشــف ر مــو ح ممــي أسغف، ــتفإلر  ا،ــد ا األإضــفار  ثةلــي ا، نــفع الــفف   )ش( 

امل   نير  م  افت د ، ي أخيىر يف س اف م  اـي ا،نـ اإل املـد  ا،ـد تر  احتـفد ا،  ـن اجلـم         
ــي    ــي مــن أجــن ا،تمإ  ــد تر  م  اــي اجلاــفر  ا، فمل  ــ ا، ــد   ةف،ت زن  ه ا، الــي ل ــي ا، ــزني   ا 

 األاما  االلاع إل  ر  إإداد تما فت ةغيض ت زلز ت زن ه  هلن ا،تدة لن؛
ا،تشـــف ر مـــو ح ممـــي أسغف، ـــتفإلر  ا،ـــد ا األإضـــفار  امل  اـــفت ا،د ، ـــي   )ت( 

 ااقل ا ــير  ثةلــي ا، نــفع الــفف امل  ــ ني ةشــاإل ا،تادلــد ا،ــه  تشــ ل  األجاــزة املتزنجــية     
 ــا   األمــن  االســت يار يف أسغف، ــتفإلر  ا،تمإ ــي لــها ا،تادلــدر  إإــداد تماــ فت  املي لــي ،ل

 لد  ا،تصد  هلها ا،تادلد؛ ةفبفذ تداة  م فسةي

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)


S/2014/409 
 

 

14-55584 19/19 

 

ا، اـــن مـــو امل  اـــفت ا،د ، ـــي  ااقل ا ـــي امل   ـــي ةغـــيض ا،تمإ ـــي ةف،تـــداة    ) ( 
  االمتةفا هلف؛

 ــي )اا،تيةـما(  ا،ـد ا األإضـفا     ا،ت ف إل مـو امل  اـي ا،د ، ــي ،لشيلــي اجل فئ     )خ( 
 س ـف  ،لحصما إل  امر سمتم ياس ي ،وسـياد املـدرجني إلـ  ا، فئاـير  أ اـفسام اجل ـدلير        

ــد ار    ــي يف تلــب ا، ــ امر      ــ ،لتشــيل فت ا،مل   ــمجي إل ــفت االســتدالا ا،ة م، ــب مــن ة ف، ذ،
ةــني ملشــتيني اسي ــف ةغــيض إدراجاــف يف ااخنــفرات الفاــي ا ة ف،ــفت ســ  م ا،هات ــي إ ــد تم

 اا،تيةما  جملس األمن ا،تفةو ،ومم املتحدة  تةفدا امل لممفت ةشاإل األخنفر ا، فاني؛
م فإدة   نفت جملس األمن ا،زنيإ ي األخيى  أسيقي الـناا ا،تفة ـي هلـفر إ ـد      )ذ( 

 ؛  (6222) 7211ا،نلبر إل  ت زلز ت ف وف مو اا،تيةما املشفر إ،   يف ا، يار 
م ــفإدة ا،لج ــي إلــ  ت  ــ  ت ــدمل امل ــفإدة يف جمــفا ة ــفا ا، ــدرات ا،اءمــي  )ض( 

 ،ت زلز ت زن ه ا،تداةـ ـير ة فا إل  للب ا،د ا األإضفا؛
أ  خن ـير  /إسفدة ا،لج ير ةف،ت ف  أ  ة فا إل  للةافر ةت دمل إحفلـفت اـزنملي     )أ أ( 

 يلد ا،يادر يف يف ذ،ب ءلفرات  إىل ا،د ا األإضفا  األ،شني ا،يت لضنلو لف؛ إن إان س
دراسي ا،نفةو ا،يا ن ،لفني ا،ه  لش ل  األسـياد  اجلافإـفت  املؤس ـفت     )د د( 

ــن يف         ــد ا، ــا   االســت يار  األم ــفإل يف ددل ــو حينــي ا،نف،ة ــهلن لشــتينمإل م ــفت ا،  ا،  ف،
 ن ابفذ ف ملماجاي  ها النير يف يف ذ،ـب إـن ليلـد إقفمـي     أسغف، تفإلر  أسضن ا،تداة  ا،يت ل

حمار مو ا، لاـفا ا،ةـفحةني  أإضـفا اهل نـفت األنفدل ـي  الـناا امل  ـ ني  س ـف ،و ،ملـفت ا،ـيت           
 حتدد ف ا،لج ير  ت دمل ت يلي إن ذ،ب إىل ا،لج ي؛

امل   ـير   مجو م لممفتر يف يف ذ،ب من ح ممي أسغف، تفإل  ا،د ا األإضفا )ج ج( 
ر  ت ـدمل ت يلـي إـن    75   71إن ا، زني ا،ه  لـتم يمجـب اسـتة فا ث ـمحر إاـا ةـف،زن يتني       

 ذ،ب إىل ا،لج ير ح ب االقتضفا؛  
 .االضناع ةا  م ؤ ، ي أخيى حتدد ف ا،لج ي )د د( 

 

http://undocs.org/ar/S/RES/1699(2006)

