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*0936847*  

 (2009) 1874القرار   
 حزيذذذذذذذرا   12املعقذذذذذذذ       6141الذذذذذذذ جم ا ذذذذذذذ ل جملذذذذذذذس األمذذذذذذذن    ل ذذذذذذذ     

 2009  ذي ني
 

 ،إ  جملس األمن 
(، واةلـــــرار 1993) 825إىل قراراتـــــا اة ـــــلصلة  اا اةهـــــرة،  ـــــل    ـــــل اةلـــــرار  إذ يشذذذذذر 
(، 2006) 1718اةلـــــــــــــــــــــرار  (، وخبلصـــــــــــــــــــــة2006) 1695(، واةلــــــــــــــــــــــرار 2004) 1540
ـــــــر  6إىل ص لنـــــــه رمل  ــــــا امل ر  ــــــــ   وكــــــ ة  ، و (S/PRST/2006/41) 2006تشريـــــــــ  األوبــكت صـ

 (، S/PRST/2009/7) 2009ن  لنــصريل  13
ـن انتشـــــلر األاـــــرحة اةي ويـــــة واةل ج لمل ـــــة واة   ة   ـــــة، وكـــــ ة   ذ يؤكذذذذذج مذذذذذن  جيذذذذذجوإ 

 والملل إيهلهلل، يشلل هتديدًا ةر الم واألم  اةدوة ني،
اةشـــة  ة  إزاء اةتجرصـــة اةي ويـــة اةـــ  قلمـــك رـــل    ريـــة كـــ را عذذذن  اذذذج القلذذذ  وإذ يعذذذر  

 1718 ميت لـــــــــة صـــــــــ ة  اةلـــــــــرار)ابةت ق ـــــــــك ا رـــــــــه(  2009ـارـمـــــــــلي   25اةدميلراط ـــــــــة   
مةلمــدة ألــدم ”)(، وإزاء مــل يشــلرا مــ ا مــ  ةــد ملةلمــدة ألــدم انتشــلر األاــرحة اةي ويــة 2006)

وةرج ــ ا اةدوة ـة امل  وةــة مـ  ـ ــل تةايـا اةييــلم اةةـلمله ةةــدم انتشـلر األاــرحة اةي ويــة ( “االنتشـلر
طــر اةــ ل ميعرــا ألرــ  اة ــالم ، واخل2010ةضــ ا ملــ سر ااــتةراد مةلمــدة ألــدم االنتشــلر   ألــلم 

 واالاتلرار   امليطلة و لر  ل،
األجـــا اعجـــلأله ملةلمـــدة ألـــدم االنتشـــلر واةتاامـــا صتةايامـــل مـــ    ـــ    ان  ـــل،  وإذ يؤكذذذج 

إىل ـن  وإذ يشذذروةرج ــ ا اةةلمل ــة امل  وةــة مــ  ـ ــل ألــدم االنتشــلر اةيــ ول ونــا  اة ــال  اةيــ ول، 
 ركـا اةدوةـة ائـلملاة  مـ  األ ـ اب  ـة ال ميلـ  ـن تتجتـ    ـل  ـلب   رية ك را اةشـة  ة اةدميلراط

 ةألارحة اةي وية و لل ملةلمدة ألدم االنتشلر،
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إألــــالن    ريــــة كـــ را اةشــــة  ة اةدميلراط ــــة االن ـــحل  مــــ  مةلمــــدة ألــــدم  وإذ يشذذذ   
 اةت رح اةي ول، واة  ل إىلاالنتشلر 
ة كـــ را اةشـــة  ة اةدميلراط ـــة ة ــــلملر ألرـــ  ـ  ـــة ااـــتجلصة    ريــــ وإذ يشذذذج  مذذذر    ذذذذر  

 ش اغل اجملتج  اةدويل األمي ة واإلن لن ة،
ألرــــ  ـن اةتــــداص  املجروهــــة    ــــُ مــــ ا اةلــــرار ال ي لهــــد ـن ت تــــُ  وإذ يشذذذذج   ي ذذذذ  

 ألر  ل آاثر هلرة م  اةيل  ة اإلن لن ة ألر  اة للن املدن ني عج  رية ك را اةشة  ة اةدميلراط ة،
ـــ ابلذذق قلقذذ  وإذ يعذذر  عذذن    مــ  ـن مــل تضــطر  صــا    ريــة كــ را اةشــة  ة اةدميلراط ــة مـ
ي ويــــــة ـونشطـــــة متهـــرة ابةلــ املح يايــد مـــ   ــدة اةت تــــــر   امليطلــة و لر  ـــل، اةتجــلر  ـنشــطة اة
 ـنا ال يااب مثة هتديد واهح ةر الم واألم  اةدوة ني، وإذ يقرر
 ـ  ة ا  ام     اةدوب ملللصد م علق األمم املتحدة وم لاملا، وإذ يؤكج من  جيج 
   ـُ اةجهــل اة ــلص  مــ  م عــلق األمـم املتحــدة، وإ  يتبــ  تــداص     ــُ  وإذ ي صذذر  

 ميا، 41امللاة 
أبقــــ ع اةة ــــلراا اةتجرصــــة اةي ويــــة اةــــ  قلمــــك رــــل    ريــــة كــــ را اةشــــة  ة  يذذذذجين - 1 

)ابةت ق ــــك ا رــــه(   انت ــــلف وازاراء اــــل ر ةلراراتـــــا  اا  2009 ـارـمــــلي  25اةدميلراط ــــة   
(، وص ـــــــــلن رمل  ـــــــــا املـــــــــ ر  2006) 1718( و 2006) 1695اةهـــــــــرة، وال اـــــــــ جل اةلـــــــــراران 

 (؛S/PRST/2009/7) 2009ن  لنــصريل  13
   ريــة كـ را اةشــة  ة اةدميلراط ــة صةــدم إ ــراء ـل أرصــة ن ويــة ـ ــرع ـو  يط لذذ  - 2 

 إطالق اباتبدام تلي ة   ل اةل املح اةت  لرية؛ـل ألجر ة 
ـن ألرـــــ     ريـــــة كـــــ را اةشـــــة  ة اةدميلراط ـــــة ـن ت قـــــح   ـــــ  األنشـــــطة  يقذذذذذرر - 3 

املتهــرة صجمها ـــل ةرلـــ املح اةت ـــ لرية، ـون تة ـــد   مـــ ا اة ـــ لق إقـــرار اةتااملهتـــل امل  ـــ اة مـــ  ق ـــل 
 ص قح ا ت لرل ةةجر لا إطالق اةل املح؛

   ريـــة كـــ را اةشـــة  ة اةدميلراط ـــة ابالمتعـــلب  ـــ را وابةللمـــل الةتااملهتـــل  يط لذذذ  - 4 
 (؛2006) 1718   ُ قراراا ارس األم   اا اةهرة، وخبلصة اةلرار 

   ريـة كــ را اةشــة  ة اةدميلراط ــة ابة ا ـ   ــ را ألــ  إألال ــل االن ــحل   يط لذذ  - 5 
 م  مةلمدة ألدم االنتشلر؛

يـــة كـــ را اةشـــة  ة اةدميلراط ـــة ابةةـــ اة   وقـــك قريـــُ إىل كـــ ة     ر   يط لذذذ  - 6 
مةلمـــدة ألــــدم االنتشـــلر وهــــجلها اة كلةـــة اةدوة ــــة ةرطلقـــة اة ريــــة، مـــ  مراألــــلة  لـــ ق واةتاامــــلا 
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هـــرورة ـن ت اصـــل   ـــ  اةـــدوب األطـــراا    ويؤكذذذجاةـــدوب األطـــراا   مةلمـــدة ألـــدم االنتشـــلر، 
 ل    ُ املةلمدة؛مةلمدة ألدم االنتشلر االمتعلب الةتااملهت

 1718مــــ    ــــ  اةــــدوب األألضــــلء ـن تيجــــ  اةتااملهتــــل    ــــُ اةلــــرار  يطلذذذذ  - 7 
 1718(،  ـــل    ةــــ  مــــل يتهــــل ابأللــــلء اةــــ  ةــــدامل اةرجيــــة امليشــــ ة ألجــــال ابةلــــرار 2006)
 (؛S/PRST/2009/7) 2009ن  لنــصريل  13ألجال ص  لن رمل  ا امل ر  ( “اةرجية”( )2006)

 األاــرحةـن ألرــ     ريــة كــ را اةشــة  ة اةدميلراط ــة ـن تتبرــ  ألــ    ــ   ريقذذر  - 8 
اةي ويــة ائلة ــة صشــلل كلمــل وقلصــل ةرتحلــه وال ر ةــة   ــا، ـون ت قــح  ــ را   ـــ  اةــجمام  اةي ويــة و 

األنشـــطة املتهـــرة صـــ ة ، ـون تتهـــرا متل ـــدة سلمـــلً ابالةتاامـــلا امليط لـــة ألرـــ  األطـــراا    ـــُ 
نتشـــــــلر ـو لـــــــلم وشـــــــرو  اتجـــــــلق هـــــــجلها اة كلةـــــــة اةدوة ـــــــة ةرطلقـــــــة اة ريـــــــة مةلمـــــــدة ألـــــــدم اال

(IAEA INFCIRC/403)   ـون تتـــ ح ةر كلةــــة تــــداص  شــــجل  ة تتجـــلوز مــــ   امللتضــــ لا،  ــــل    ةــــ
   ُ ائل ة و   جل ترا  اة كلةة هروراً؛ ،اة ص ب إىل األ راا واة اثمله واملةداا واملرا ه

 1718) ( مـــــــ  اةلــــــــرار  8ـن اةتـــــــداص  امليهـــــــ ر ألر  ــــــــل   اةجلـــــــرة  يقذذذذذذذرر - 9 
( ت ـــرل ـيضـــل ألرـــ    ـــ  األاـــرحة ومـــل يتهـــل رـــل مـــ  مـــ اا وكـــ ة  ألرـــ  املةـــلمالا 2006)

اةتدريـــــــُ اةتليــــه ـو املشــــــ رة ـو اخلـــدملا ـو امل ــــلألدة املتهـــرة صتــــ    ترـــ  األاــــرحة ـو و امللة ــــــة 
  ل ـو ااتبدام ل؛ امل اا ـو تهي ة ل ـو ص لنت

 1718)ـ( مـــــــــ  اةلـــــــــرار  8ـن اةتـــــــــداص  امليهـــــــــ ر ألر  ـــــــــل   اةجلـــــــــرة  يقذذذذذذذذذرر - 10 
( ت ـــرل ـيضـــل ألرـــ    ـــ  األاـــرحة ومـــل يتهـــل رـــل مـــ  مـــ اا وكـــ ة  ألرـــ  املةـــلمالا 2006)

امللة ــــــة واةتــــــدريُ اةتلــــــم ـو املشــــــ رة ـو اخلــــــدملا ـو امل ــــــلألدة املتهــــــرة صتــــــ    ترــــــ  األاــــــرحة 
يتهــل  اباــتعيلء األاــرحة اةهــأل ة واألاــرحة اخلج جــة ومــل، لـو صــ لنت ل ـو ااــتبدام  تهــي ة ل ـو

مــــ  اةــــدوب ـن تتــــ    اة ليـــة   جــــل يتهــــل صت ريــــد األاــــرحة اةهــــأل ة ـو  ويطلذذذذ رـــل مــــ  مــــ اا، 
األاــرحة اخلج جــة ـو ص ة ــل ـو نلر ــل إىل    ريــة كــ را اةشــة  ة اةدميلراط ــة صشــلل م لشــر ـو غــ  

طــر اةرجيــة ق ــل ى ــة ـام ألرــ  األقــل مــ  م ألــد ص ــ   قذذرر كذذ ل ويم لشــر،  ـن ألرــ  اةــدوب ـن   
 ـارحة صأل ة ـو ـارحة  ج جة ـو ت ريدمل ـو نلر ل إىل    رية ك را اةشة  ة اةدميلراط ة؛ 

مــ    ــ  اةــدوب ـن تلــ م، و لــل ة ــرطلهتل وتشــريةلهتل اة طي ــة وسشــ ل مــ   يطلذذ  - 11 
جتـــ ي   ـــ  اةشـــحيلا املتج ـــة إىل    ريـــة كـــ را اةشـــة  ة اةدميلراط ـــة ومي ـــل، اةلـــلن ن اةـــدويل، صت

اا ـل ـراهـ  ل،  ـل    ةــ  املـ انا واملطـلراا، إ ا كــلن ةـدع اةدوةـة املةي ــة مةر مـلا تتـ ح ـالاــل 
نلر ــل ـو تهــديرمل  مةلــ ال ةالألتلــلا أبن اةشــحية ةتــ ل ألرــ  ـصــيلا  يــ ر ت ريــدمل ـو ص ة ــل ـو

مــــ  مــــ ا  10ـو  9اةجلــــرة  ـو 1718)ج( مــــ  اةلــــرار  8) ( ـو  8)ـ( ـو  8لــــرة    ــــُ اةج
 اةلرار، و ة  ةلجلةة االمتعلب اةدق ه ةتر  األ للم؛ 
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مـــ    ـــ  اةـــدوب اةل ـــلم،   ا لـــة اوةـــة اةةرـــم، صتجتـــ ي اة ـــج    ـألـــليل  يطلذذذ  - 12 
اةــ  ةجر ــل ترــ   ةشــحيلاااة حــلر، إ ا كــلن ةــدي ل مةر مــلا تتــ ح ـالاــل مةلــ ال ةالألتلــلا أبن 

)ـ(  8 اة ــج  ةتــ ل ألرــ  ـصــيلا  يــ ر ت ريــدمل ـو ص ة ــل ـو نلر ــل ـو تهــديرمل    ــُ اةجلــرة
اةلـــــــرار،  مـــــــ  مـــــــ ا 10ـو  9( ـو اةجلـــــــرة 2006) 1718)ج( مـــــــ  اةلـــــــرار  8) ( ـو  8ـو 

 و ة  ةلجلةة االمتعلب اةدق ه ةتر  األ للم؛ 
 مــــــــــــ  ألجر ــــــــــــلا اةتجتــــــــــــ ي ألجــــــــــــالمــــــــــــ    ــــــــــــ  اةــــــــــــدوب اةتةــــــــــــلون  يطلذذذذذذذذذذذذ  - 13 

،    لةـة ألـدم م ا لـة اوةــة اةةرـم ألرـ  اةتجتـ ي   ـألـليل اة حــلر، ـن ويقذرر 12و  11ابةجلـرتني 
تةطــه اوةــة اةةرــم تةر جلهتــل إىل اة ــج ية كــه تتجــا إىل م يــلء ميلاــُ وقريــُ ةلــه تلــ م اة ــرطلا 

 ؛11ا ر ة ابةتجت ي املطر   ألجال ابةجلرة 
أبن  ،عج ـــــ  اةـــــدوب األألضــــلء، ـون ي رـــــام   ــــ  اةـــــدوب األألضـــــلءـن أي ن  يقذذذذرر - 14 

 8 تهــلار وتتهـــرا   األصــيلا ا يـــ ر ت ريــدمل ـو ص ة ـــل ـو نلر ــل ـو تهـــديرمل    ــُ اةجلـــرة
مـــــ  مـــــ ا اةلـــــرار واةـــــ  يـــــتم  10ـو  9ـو اةجلـــــرة  1718)ج( مـــــ  اةلـــــرار  8) ( ـو  8)ـ( ـو 

مــــــ  مــــــ ا اةلــــــرار صطريلــــــة  13ـو  12ـو  11هــــــ ط ل   ألجر ــــــلا اةتجتــــــ ي ألجــــــال ابةجلــــــراا 
تتةـــــــــلرد مـــــــــ  اةتااملهتـــــــــل    ـــــــــُ قـــــــــراراا ارـــــــــس األمـــــــــ  امليط لـــــــــة،  ـــــــــل    ةـــــــــ  اةلـــــــــرار  ال

 يــــــر (، ومــــــ  ـل اةتاامــــــلا ةألطــــــراا   مةلمــــــدة ألــــــدم االنتشــــــلر، واتجلق ــــــة 2004) 1540
امل ر ـــــة  ااـــــتحدات وإنتـــــلج وتلـــــديس وااـــــتبدام األاـــــرحة اةل ج لمل ـــــة وتـــــدم  ترـــــ  األاـــــرحة

اتجلق ــــة  يـــر ااــــتحدات وإنتـــلج وتلــــديس األاـــرحة اة ل ي ة   ــــة ، و 1997ن  ـــلنــصريل  29
كــ ة  ـن   ويقذرر، 1972ن  ــلنــصريل  10امل ر ـة  وتــدم  ترـ  األاـرحة )اة   ة   ـة( واة ـج ة

 ألر      اةدوب ـن تتةلون   م   اع  ا؛
 ــ را، أليــد إ ــراء تجتــ ي ألجــال مــ  كــل اوةــة ألضــ  ـن تلــدم إىل اةرجيــة  يق  ذذ  - 15 

، تلــــــلرير 14ـو مهـــــلارة شــــــحية واةتهـــــرا    ـــــل ألجــــــال ابةجلـــــرة  13ـو  12ـو  11ابةجلـــــراا 
 تتضج  اةتجلص ل امليلا ة أل  ألجر لا اةتجت ي واملهلارة واةتهرا؛

مــــ  كــــل اوةــــة ألضــــ  ال ترلــــ  اةتةــــلون مــــ  إ ــــدع اوب اةةرــــم ألجــــال  يق  ذذذذ  - 16 
 ىل اةرجية   را تلريرا يتضج  اةتجلص ل امليلا ة؛ـن تلدم إ 13ـو  12ابةجلرة 

 ص قـــ ا اة ـــج ـن ألرــ  اةـــدوب األألضـــلء ـن ةيـــر تلــدل اخلـــدملا املتهـــرة  يقذذذرر - 17 
 لنـــُ رأللامـــل ـو انطالقـــل مـــ  ـراهـــ  ل، مــ  ق  ـــل تـــ    اة قـــ ا ـو اإلمـــداااا ـو غـــ   ةـــ   مــ 

شــــة  ة اةدميلراط ــــة إ ا كــــلن ةــــدي ل مــــ  اخلــــدملا اةــــ  تلــــدم ةر ــــج  إىل اــــج     ريــــة كــــ را اة
مةر مــلا تتـــ ح ـالاــل مةلـــ ال ةالألتلــلا أبن ترـــ  اة ــج  ةجـــل ـصــيل ل  يـــ را ت ريــدمل ـو ص ة ـــل 

 1718)ج( مـــــــــــ  اةلـــــــــــرار  8) ( ـو  8)ـ( ـو  8ـو نلر ـــــــــــل ـو تهـــــــــــديرمل    ـــــــــــُ اةجلـــــــــــرة 
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هـرورا ألغــراد  مـ  مـ ا اةلــرار، مـل   يلـ  تلـدل ترــ  اخلـدملا 10ـو  9( ـو اةجلـرة 2006)
ـن  ويؤكذذجـو إىل ـن يــتم تجتــ ي اةشــحية ومهــلارهتل واةتهــرا    ــل، إ ا األــك ائل ــة،  ،إن ــلن ة

 م   اةجلرة ال ي لهد مي ل امل لس ابألنشطة االقتهلاية اةللن ن ة؛ 
 مـــــــــــــ  اةـــــــــــــــدوب األألضـــــــــــــلء، إهـــــــــــــل ة إىل تيج ـــــــــــــ  اةتااملهتـــــــــــــل ألجـــــــــــــال يطلذذذذذذذذذذذذذ  - 18 

ـــــرار )ا( و )مـــــ( مــــ  اةل 8ابةجلــــرتني  ـــــه 2006) 1718ـ (، ـن سيــــــ  تلــــدل اخلــــدملا امللة ـــــة اةتـ
ميلـ  ـن ت ـ م   صــرام     ريـة كـ را اةشــة  ة اةدميلراط ـة ـو ـنشـطت ل املتهــرة ابألاـرحة اةي ويــة 

مــ ارا ملة ــة  ـو ابةلــ املح اةت ــ لرية ـو غ مــل مــ  ـاــرحة اةــدملر اةشــلمل، ـو ة يــل ـل ـصــ ب ـو
ــــ  ـو األنشطـــــة إىل ـراه  ــــل ـوـو غ مـــل ميلـــ  ـن ت   ألجممـــل ـو مي ـــل، ـو إىل   ـــ م  ـــــه ترـــ  اةجمامـ

رأللامـــــل ـو إةـــــــ  ك ــــــلها مييجـــــة    ـــــُ ق ان ي ــــــــل ) ـــــل  ـــــــه  ةــــــ   روأل ــــــــل ابخلـــــلرج( ـو إةــــــــ  
ـشــبلر ـو م ا ــلا ملة ــة   ـراهــ  ل، ـو مــ   لنــُ مــ الء، و ةــ  ص اــلملل مي ــل أج ــد ـل 

األنشـطة وم  ـ اة   ـراهـ  ل ـو تـد ل  ملة ـة ـو غ مـل هلـل صـرة صترـ  اةـجمام  ـوـص ب ـو مـ ارا 
ـراهــ  ل صةــد اأن، ـو  لهـــةة ة اليت ــل اةلضـــلمل ة ـو تهــ ح  لهـــةة هلــل صةـــد اأن، وتةايــا اةرقلصـــة 

 ملي      م   املةلمالا و لل ة رطلهتل وتشريةلهتل اة طي ة؛
 ا ـــلا امللة ـــة واالملتجلن ـــة اةدوة ـــة ألـــدم مـــ    ـــ  اةـــدوب األألضـــلء وامل يطلذذذ  - 19 

اةــــد  ب   اةتاامــــلا  ديــــدة صتلــــدل مــــيح ـو م ــــلألداا ملة ــــة ـو قــــرود ت ــــلمر ة إىل    ريــــة  
كـــ را اةشـــة  ة اةدميلراط ـــة اباـــتعيلء مـــل يلـــدم ألغـــراد إن ـــلن ة وإالمل ـــة ويرـــ  م لشـــرة ا ت ل ـــلا 

ـيضــــل مــــ  اةــــدوب تــــ  ه مايــــد مــــ   ويطلذذذذ ، اة ــــللن املــــدن ني ـو ةتةايــــا إزاةــــة األاــــرحة اةي ويــــة
 اة لية قهد تلر ص االةتااملا ائلة ة؛

مـــ    ـــ  اةـــدوب األألضـــلء ألـــدم تلـــدل اةـــدألم املـــليل مـــ  اةلطـــل  اةةـــلم  يطلذذذ  - 20 
هــجلها  ةرت ــلاب اةتجــلرل مــ     ريــة كــ را اةشــة  ة اةدميلراط ــة ) ــل    ةــ  مــيح املتجــلها ـو

ةرأللامـــل ـو ةل ــــلها تةجـــل   مــــ ا اجملــــلب(   عجـــل قــــد ي ـــ م مــــ ا اةــــدألم ـو أتم يـــلا اةتهــــدير 
املــــــليل   صــــــرام  ـو ـنشــــــطة    ريــــــة كــــــ را اةشــــــة  ة اةدميلراط ــــــة املتهــــــرة ابألاــــــرحة اةي ويــــــة ـو 

 ابةل املح اةت  لرية ـو غ مل م  ـارحة اةدملر اةشلمل؛
‘ 3’)ـ(  8اةجلــــرتني ـن ألرــــ    ــــ  اةــــدوب األألضــــلء ـن ستعــــل أل لــــلم  يؤكذذذذج - 21 

اإل ــالب أبنشــطة اة ةعــلا اةدصر ملاــ ة امل  ــ اة    ( اون2006) 1718)ا( مــ  اةلــرار  8 و
    رية ك را اةشة  ة اةدميلراط ة ألجال ابتجلق ة    يل ةرةالقلا اةدصر ملا ة؛

مـــ    ـــ  اةـــدوب األألضـــلء ـن تلـــدم تلريـــرا إىل ارـــس األمـــ    غضـــ ن  يطلذذذ  - 22 
رص ألـ  اةتـداص  املرج اـة  ،ةني ي مل م  ا ل  مـ ا اةلـرار وصةـد  ةـ  صيـلء ألرـ  طرـُ اةرجيـةى ة ـو

( واةجلــرتني 2006) 1718مــ  اةلــرار  8اةــ  ا ــ هتل مــ  ـ ــل اةتيج ــ  اةجةرــه أل لــلم اةجلــرة 
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مـــ   20و  19 و 18مــ  مـــــ ا اةلـــرار،  ضـــــال ألـــ  اةتداص ـــــر امللة ـــــة امل  يـــة   اةجلـــراا  10و  9
 م ا اةلرار؛ 

 ) ( 8)ـ( و  8ـن تيط ـــــــــــــه ـيضـــــــــــــل اةتـــــــــــــداص  امل  يـــــــــــــة   اةجلـــــــــــــراا  يقذذذذذذذذذذذذذرر - 23 
( ألــــــــــــــــــــل األصـــــــــــــــــــيلا اةـــــــــــــــــــ اراة   اةلــــــــــــــــــــلملجتني 2006) 1718)ج( مـــــــــــــــــــ  اةلـــــــــــــــــــرار  8و 

INFCIRC/254/Rev.9/Part 1a و INFCIRC/254/Rev.7/Part 2a؛ 
( 2006) 1718مـــ  اةلـــرار  8تةـــديل اةتـــداص  املجروهـــة    ــُ اةجلـــرة  يقذذرر - 24 

ةديــد اةل ــلها واة ــر  واألشــبلر، ويــ ألا إىل اةرجيــة ـن ألــ  طريــه ومــ ا اةلــرار،  ــل    ةــ  
تضـطر    لم ـل ةتحل ـه مـ ا اةألـرد ـون تلـدم تلريـرا إىل ارـس األمـ    غضـ ن مالمـني ي مـل مـ  

إ ــراءاا اةرجيــة صــ ة ، اجملرــس،    لةــة ألــدم ق ــلم  ي لجــلـن  ويقذذرر كذذ ل ا ــل  مــ ا اةلــرار، 
 تةديل اةتداص    غض ن ا ةة ـام م  ترله  ة  اةتلرير؛ 

 1718ـن ألرــ  اةرجيــة ـن تلعــح    امــل مــ  ـ ــل اةتيج ــ  اةتــلم ةرلــرار  يقذذرر - 25 
( ومــــ ا اةلــــرار، ألــــ  S/PRST/2009/7) 2009ن  ــــلنــصريل  13( وص ـــلن رمل  ــــا املــــ ر  2006)

واةتحل لــلا واالتهــلب وائــ ار وامل ــلألدة واةتةــلون، يلــدم إىل  طريــه صــرهم  ألجــل يشــجل االمتعــلب
، ـون تترلــــ  ـيضــــل اةتلــــلرير امللدمــــة مــــ  اةــــدوب األألضــــلء 2009س زـي ة ــــا  15اجملرــــس  رــــ ب 

 م  م ا اةلرار وتيير    ل؛ 22و  16و  15و  10ألجال ابةجلراا 
ةجــ ة ـوة ــة مــدهتل اــية إىل األمــني اةةــلم ـن ي يشــا، ابةتشــلور مــ  اةرجيــة و  يطلذذ  - 26 

يتهــرا صت   ــا مــ  اةرجيــة مــ  ( “ ريــه اخلــجماء”)وا ــدة،  ريلــل يضــم اــ ةة  ــجماء ألرــ  األكعــر 
ة   ـااء واليت ـــل ألرــ  اةيحـــ  امل ــني   اةلـــرار يــ)ـ( م ـــلألدة اةرج :ـ ــل االهــطال  ابمل ـــلم اةتلة ــة

 ـــ  و ـــل وةر ـــل مـــ  مـــ ا اةلـــرار؛ ) (  25( واة ظـــلملح ا ـــداة   اةجلـــرة 2006) 1718
املةر مـــلا اةـــ اراة مـــ  اةـــدوب وم حـــلا األمـــم املتحـــدة املةي ـــة واـــلملر األطـــراا امل تجـــة ألـــ  تيج ـــ  

( و  مـــ ا اةلـــرار، وخبلصـــة  ـــلالا ألـــدم االمتعـــلب؛ 2006) 1718اةتـــداص  املجروهـــة   اةلـــرار 
ا ل مــــــل  اةــــــدوب األألضــــــلء   )ج( تلــــــدل ت صــــــ لا ن ــــــراءاا قــــــد يييــــــر اجملرــــــس ـو اةرجيــــــة ـو

ـــه اةلــرار  ( و  مــ ا اةلــرار؛ )ا( تلــدل تلريــر 2006) 1718ةتح ــني تيج ــ  اةتــداص  املجروهــة  ـ
ـــــه م ألــــد ال يتةــــدع  ـــــرار،  90مر رــــه ألــــ  ـألجلةــــــا إىل اجملرــــس  ـ ي مــــل مــــ  ختريــــــل ا ــــل  مــــ ا اةلـ

ـــــه إىل اجملرــــس  ــــــه م ألــــد ـقهــــل   ـــــر  لملـ ـــــ 30وتلريـ ـــــلء واليتــ ا يتضــــج  ااــــتيتل لتا ي مــــل ق ــــل انت ـ
 وت ص لتا؛
  ـ  اةــدوب وم حـلا األمـم املتحــدة املةي ـة واألطـراا األ ــرع امل تجـة ألرــ   حيذ  - 27 

ـن تتةــــلون ابةللمــــل مــــ  اةرجيــــة و ريــــه اخلــــجماء،  لصــــة صتلــــدل ـل مةر مــــلا ةــــدي ل ألــــ  تيج ــــ  
 ( وم ا اةلرار؛2006) 1718اةلرار    ُ اةتداص  املجروهة 
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اةتةرـــــــ م تـــــــ        ـــــــ  اةـــــــدوب األألضـــــــلء ـن تتـــــــ    اة ليـــــــة مليـــــــ  مـــــــ يطلذذذذذذذ  - 28 
اةتــــدريُ املتبههــــني ةرألــــلا    ريـــــة كــــ را اةشــــة  ة اةدميلراط ـــــة   ـراهــــ  ل ـو مــــ   لنـــــُ  ـو

ـنشـــطة رأللامـــل    ههـــلا قـــد ت ـــ م   مـــل تلـــ م صـــا    ريـــة كـــ را اةشـــة  ة اةدميلراط ـــة مـــ  
 ط ير نيم إيهلب األارحة اةي وية؛ ت  ر و ن وية   لاة م    ل االنتشل

   ـقـــر  وقـــك  لـــ مـــ     ريـــة كـــ را اةشـــة  ة اةدميلراط ـــة االنضـــجلم  يطلذذذ  - 29 
 إىل مةلمدة ائير اةشلمل ةرتجلر  اةي وية؛

مـ     ريـة كـ را اةشـة  ة اةدميلراط ـة اةةـ اة  ـ را  ويطلذ  ،ائ ار اة ـرجه يؤيج - 30 
كل ــــة املشــــلركني ألرــــ  تلع ــــح   وحيذذذذ إىل ا ــــلااثا اة دااــــ ة األطــــراا اون ـل شــــر  م ــــ ه، 

 2005ـير بـاــــ تججم  19املشــــ ف املــــ ر   ةر  ــــلنواة ــــري    ــــ امم مــــ  ـ ــــل اةتيج ــــ  اةللمــــل 
تشـــــــــري  األوبــكتـــــــــ صر  3و  2007ر شـــــــــ ل ـ جماي 13اةـــــــــ م لتني املشـــــــــ كتني اةهـــــــــلارتني   و 

ألــــــ  االةــــــلا اةرواــــــه و   ريـــــــة كــــــ را و   ريــــــة كـــــــ را اةشــــــة  ة اةدميلراط ــــــة واةهـــــــني  2007
ألرـــ   ،شــ ا اعايـــرة اةل ريـــةة ـــال  اةيـــ ول   ااةت صــل إىل نـــا  صأل ـــة  ،واةــ الاا املتحـــدة واة ـــلابن

عايـــرة اةل ريـــة و  قـــلب شـــرق م واالاـــتلرار   شـــ ا االصـــ ن اة ـــصأل ـــة و ميـــا حنـــ  ميلـــ  اةتحلـــه 
 ؛آا ل

ةرحلةـــــة،  وا لاـــــه ةت صـــــل إىل  ـــــل اـــــرجه واصر ملاـــــهاةتاامـــــا ابألـــــ   يعذذذذذر  - 31 
وير ــُ ابع ــ ا اةــ  ي ــ هلل ـألضــلء اجملرــس وكــ ة  اوب ـألضــلء ـ ــرع ةت  ــ  إ ــلا  ــل اــرجه 

 واالمتيل  أل  ـل إ راءاا قد تجضه إىل تجلقم اةت تراا؛ وشلمل أل  طريه ائ ار
ـنـــا اـــ  له تهـــر لا    ريـــة كـــ را اةشـــة  ة اةدميلراط ـــة ق ـــد االاـــتةراد  يؤكذذذج - 32 

نـــا اـــ ل ن ألرـــ  ااـــتةداا الاـــتةراد مـــدع مالءمـــة اةتـــداص  اةـــ اراة   اةجلـــرة  مـــ   8امل ـــتجر ـو
( واةجلـــراا  اا اةهـــرة مـــ  مـــ ا اةلـــرار،  ـــل    ةـــ  تةايـــا اةتـــداص  ـو 2006) 1718اةلـــرار 

هـــ ء امتعــــلب    ريـــة كــــ را    ـــل ـو ر ة ــــل،   ـــ جل تــــدأل  إة ـــا ائل ـــة وقتحــــ  تةـــدير ل ـو تةر ل
 ( وم ا اةلرار؛2006) 1718اةشة  ة اةدميلراط ة أل للم اةلرار 

 ـن ائل ة اتدأل  إىل قراراا ـ رع إ ا ةامك تداص  إهل  ة؛ ؤكجي - 33 
 .ـن ي له امل  ةة ق د نير  اةجةره يقرر - 34 
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