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لمحت عامت
• سبب وجىد ضىابط ”كافت االحتًاالث“
• انهذف واألساس انزٌ تقىو عهُه ضىابط كافت االحتًاالث

•

تطبُق يتطهباث ضىابط كافت االحتًاالث فٍ انىالَاث انًتحذة األيشَكُت

• انتطبُق يٍ قبم انقطاعاث وانحكىيت

• أسانُب تقُُى انًخاطش فٍ ضىابط كافت االحتًاالث
•

ضىابط كافت االحتًاالث فٍ انذول األخشي

• ضىابط كافت االحتًاالث فٍ قشاساث يجهس األيٍ انذونٍ
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ضىابط كافت االحتماالث
ال
• تمِٛ َٛاد اٌؼثؾ تٕاء ػٍ ٝاالعتخذاَ إٌٙائٚ ٟاٌّغتخذَ إٌٙائٌٍّ ٟادج تذ ً
ِٓ أٔٛع اٌّٛاد اٌّذسخح ف ٟاٌمٛائُ
• تـثك ػٛاتؾ وافح االزتّاالخ ػٍ ٝخّ١غ أٔٛاع اٌّٛاد ٌٚىٕٙا تغتخذَ فمؾ
ف ٟاٌتؼاِالخ اٌفشد٠ح اٌت٠ ٟى ْٛفٙ١ا االعتخذاَ إٌٙائ ٟأ ٚاٌّغتخذَ إٌٙائٟ
را ؿث١ؼح ِشث٘ٛح
• ّ٠ىٓ تـث١ك ػٛاتؾ وافح االزتّاالخ خاسج ٔـاق ػٍّ١ح اٌتشخ١ض
اٌّؼتادج
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سبب وضع ضىابط كافت االحتماالث
• ٠غؼ ٝاٌؼاٍِ ْٛف ٟأٔشـح االٔتشاس تاعتّشاس ئٌ ٝاٌسظٛي ػٍ ٝاٌتمٕ١اخ
ٚاٌّؼذاخ غ١ش اٌّذسخح ف ٟاٌمٛائُ ألغشاع ِشث٘ٛح...
–
–
–
–
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ف ٟٙأع ًٙف ٟششائٙا ِٓ اٌّٛاد اٌّذسخح ف ٟاٌمٛائُ
لذ تى ْٛاٌّٛاد اٌت٠ ٟمً ِغت ٜٛأدائٙا تشىً تغ١ؾ ػٓ اٌّٛاد األطٍ١ح اٌّذسخح فٟ
اٌمٛائُ تذ٠الً ِمثٛالً تّاِاً
لذ تى ْٛاٌّٛاد غ١ش اٌّذسخح ف ٟاٌمٛائُ ِٕاعثح إلٔتاج اٌّٛاد اٌّذسخح ٚاٌت ٟال ّ٠ىٓ
اٌسظٛي ػٍٙ١ا تشىً لأٟٔٛ
لذ ٠تُ تؼذ ً٠اٌّٛاد غ١ش اٌّذسخح ف ٟاٌمٛائُ (أ ٚدِدٙا ِغ ِٛاد أخ ٝغ١ش ِذسخح)
ٌٍسظٛي ػٍ ٝلذساخ ِؼادٌح ٌتٍه اٌت ٟتّٕسٙا اٌّٛاد اٌّذسخح ف ٟاٌمٛائُ.

الهذف مه ضىابط كافت االحتماالث
• ئ٠داد أعاط لأٚ ٟٔٛتشش٠ؼٌّٕ ٟغ طادساخ اٌّٛاد غ١ش اٌّذسخح ف ٟاٌساالخ
اٌت٠ ٟى ْٛفٙ١ا عثة ٌالػتماد (أ ٚاٌّؼشفح) تأْ تٍه اٌظادساخ لذ تغاُ٘ فٟ
اعتخذاِاخ تتؼٍك تأٔشـح االٔتشاس.
• ال تٕـثك فمؾ ػٍ ٝاٌّٛاد غ١ش اٌّذسخح تً ػٍ ٝاٌّٛاد اٌت ٟتٕذسج ف ٟلٛائُ ٔظاَ
ٚازذ فمؾ ،ف ٟاٌساالخ اٌت ٟتغثة فٙ١ا ِخاٚف االٔتشاس تٕاء ػٍٔ ٝظاَ آخش.

• تـثك ػٍ ٝاٌّٛاد اٌت ٟتتشاتٗ ِغ طٕف ِذسج ف ٟاٌمٛائُ ٌٚىٕٙا ألً ِٓ
اٌّٛاطفاخ اٌفٕ١ح اٌت ٟتتّتغ تٙا اٌّٛاد اٌّذسخح.
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أساس ضىابط كافت االحتماالث
•

تست ٞٛتٛخٙ١اخ األٔظّح ِتؼذدج األؿشاف ػٍ ٝششٚؽ تٛخة فشع ػٛاتؾ ٌّٛاخٙح وافح
االزتّاالخ
ٌذ ٜاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌسىِٛاخ ػٛاتـٙا اٌخاطح ٌىافح االزتّاالخ ودضء ل١اع ِٓ ٟإٌظاَ اٌؼاٌّٟ
اٌؼذ٠ذ ِٓ لشاساخ ِدٍظ األِٓ اٌذٚ ٌٟٚاٌغٍـاخ اٌذعتٛس٠ح تتؼّٓ ػٛاتؾ وافح االزتّاالخ
– لشاس ِدٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ  ،1929 ،1737 ،1540اٌخ

•

ال تؼتثش ػٛاتؾ وافح االزتّاالخ زظشًا ػٍ ٝأِ ٞادج
– فِ ٟٙدشد خٛٙد تٕظ١ّ١ح ٌّٕغ طفماخ فشد٠ح تتؼّٓ ِٛاد تغاُ٘ ف ٟتشاِح ِشث٘ٛح

•
•

تتؼّٓ األٔظّح ِتؼذدج األؿشاف والً ِٓ اتفال١ح زظش تىٌٕٛٛخ١ا اٌظٛاس٠خ ِٚ MTCRدّٛػحNSG
ٚاٌّدّٛػح األعتشاٌ١ح ٚ AGاتفاق ٚاعٕ١اس AW
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تطبيق متطلباث ضوابط كافت االحتماالث في
الوالياث المتحدة األمريكيت
• تشش٠ؼاخ ئداسج اٌظادساخ
– ع١اعح اٌؼثؾ اٌدضء  :744تٕاء ػٍ ٝاٌّغتخذَ إٌٙائٚ ٟاالعتخذاَ
إٌٙائٟ
•
•

•
•
•
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 744.2اٌمٛ١د ػٍ ٝاعتخذاِاخ ٔٙائ١ح ِؼٕ١ح ٌٍّٛاد إٌ٠ٚٛح
 744.3اٌمٛ١د ػٍ ٝأٔظّح اٌظٛاس٠خ اٌّؼٕ١ح (تّا فٙ١ا أٔظّح اٌظٛاس٠خ
اٌثاٌ١غت١ح ِٚشوثاخ اإلؿالق اٌفؼائٚ ٟطٛاس٠خ اٌغثش) تاإلػافح ئٌٝ
اٌّشوثاخ اٌد٠ٛح غ١ش اٌّأٌ٘ٛح (تّا فٙ١ا أٔظّح اٌظٛاس٠خ اٌؼاتشج ٚاٌـائشاخ
تذ ْٚؿ١اس تٕٛػٙ١ا اٌّٛخٙح ٚاالعتـالػ١ح)
 744.4اٌمٛ١د ػٍ ٝاعتخذاِاخ ٔٙائ١ح ِسذدج ٌألعٍسح اٌىّ١ا٠ٚح ٚاٌثٌٛٛ١خ١ح
 744.5لٛ١د ػٍ ٝأشـح ِسذدج ٌألشخاص األِش٠ىٓ١١
لٛ١د أخش ٜتشتثؾ تاالعتخذاَ إٌٙائ ٟأ ٚاٌّغتخذَ إٌٙائ ٟتّٓ ف ُٙ١اإلس٘اتْٛ١
ٚاٌؼثؾ ػٍ ٝاالعتخذاِاخ اٌؼغىش٠ح.

تطبيق متطلباث ضوابط كافت االحتماالث في الوالياث
المتحدة األمريكيت
• ِتـٍثاخ اٌتشخ١ض اٌمائّح ػٍِ ٝؼشفح اٌّظذّس تاالعتخذاَ إٌٙائ/ٚ ٟأ ٚاٌّغتخذَ
إٌٙائٌٍّ ٟادج ،أ ٚػٍِ ٝؼشفح اٌسىِٛح تٙا.
• و٠” ٗٔٛؼشف“ أ” ٚتُ ئػالِٗ“
– اٌّؼشفحٚ :خٛد اٌّؼشفح أ ٚعثة ٌٍّؼشفح – اٌمـاع
– تُ ئػالِٗ ِٓ :خالي ئشؼاس أٔ ٚششج خاطح – اٌسىِٛح

• تتؼّٓ اٌؼٛاتؾ ػٍ ٝأٔشـح األشخاص األِش٠ى ٓ١١فّ١ا ٠تداٚص اٌتظذ٠ش ،
واٌتّٚ ً٠ٛإٌمً ٚاٌشسٓ
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القطاع
• ٠م َٛاٌّظذّس تتمذ ُ٠ؿٍة اٌتشخ١ض تٕاء ػٍ ٝاٌّؼشفح
– وّا ٠مذَ اٌّظذّس ؿٍة اٌتشخ١ض ٌٍتسمك ِٓ اٌّغتخذَ إٌٙائٟ
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القطاع
• اٌـٍثاخ اٌت ٟتث١ش اٌتغاؤي ٠دة دساعتٙا ِٓ ٔاز١ح
اػتثاساخ ػٛاتؾ وافح االزتّاالخ اٌت ٟتفشػٙا اٌسىِٛح
• إٌّٛرج اٌؼاَ ٌؼٛاتؾ وافح االزتّاالخ
– اػشف ػٍّ١ه
– اػشف إٌّتح
– تؼٍّ١اخ اٌتغٍُ١
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الحكومت
• ”٠تُ ئػالَ“ اٌّظذس
– تشىً فشد ٞػثش ئشؼاس خاص
• شف٠ٛاً٠ ،تٍ ٖٛئشؼاس خـ ٟخالي  ِٟٛ٠ػًّ
• تاشؼاس خـٟ

– تؼذ ً٠اٌتشش٠ؼاخ اإلداس٠ح ٌٍتظذ٠ش
• لائّح تاٌى١أاخ اٌّؼٕ١ح
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الحكومت
• ِظادس اٌّؼٍِٛاخ
– اٌّظادس اٌّفتٛزح
– ت١أاخ اٌتداسج
• االعتٙذاف

– إٌظائر
– اٌتسم١ماخ
– اٌّؼٍِٛاخ اٌغش٠ح
– اٌذٚي األخشٜ
12

تقييم المخاطر في ضىابط التصذير
تسشٌ عهً كافت انصادساث ،وبخاصت تهك انًتعهقت بضىابط كافت االحتًاالث
• تٙذف تـث١ك ِغإ١ٌٚاخ اٌسىِٛح فِٕ ٟغ أٔشـح االٔتشاس ٚتسذ٠ذ ِا ئْ واْ ِٓ اٌسىّح
تظش٠ر تظذ٠ش تٍه اٌّٛاد
• تمذَ تٛخٙ١اخ األٔظّح ِتؼذدج األؿشاف أعاعاً ِتٕ١اً ٌتم ُ١١اٌّخاؿشج تشىً فؼاي
تشتثؾ تؼغ ِغت٠ٛاخ ِخاؿش االٔتشاس اٌىإِح تغاٌث١ح ػٍّ١اخ اٌتظذ٠ش ٌغٍؼح اعتشات١د١ح

•

• ”ِخاؿشج غ١ش ِمثٌٛح“ ِٓ ز١ث االعتخذاَ ف ٟأ ٚاٌتس ً٠ٛئٌ ٝاعتخذاَ ٔٙائِ ٟسظٛسِّ ،ا
٠ؼتثش ِؼ١اساً ِٕاعثاً ف ٟزاالخ ٔمً اٌّٛاد اٌّتؼٍمح تأعٍسح اٌذِاس اٌشاًِ.
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المعايير األساسيت لألوظمت متعذدة األطراف
في عمليت تقييم المخاطر
•

اإليكاَاث /األهذاف واألغشاض نذي انذونت انًتهقُت
•

دساعح اػتثاساخ أتشاس أعٍسح اٌذِاس اٌشاًِ ٌىافح اٌظادساخ ػّٓ اٌغ١اق األٚعغ
ٌّىافسح االٔتشاس

•

أهًُت انُقم يٍ حُث إيكاَُت انًساهًت فٍ تطىَش بشايج يحظىسة (كأسهحت انذياس انشايم أو
أَظًت استخذايها أو األسهحت انتقهُذَت انًتطىسة)

•

تقُُى االستخذاو انُهائٍ نهشحُت بًا فٍ رنك أَت ضًاَاث راث عالقت

•

•

ً٘ ٠تٛافك االعتخذاَ إٌٙائ ٟاٌّظشذ ػٕٗ ِغ األٔشـح اٌّؼشٚفح ٌٍّغتخذَ إٌٙائٟ؟

•

ً٘ ٕ٠غدُ االعتخذاَ إٌٙائ ٟاٌّظشذ ػٕٗ ِغ ٔٛع ٚوّ١ح اٌّٛاد اٌّـٍٛتح؟

•

ً٘ تٕـثك أ٠ح ػّأاخ ػاِح أِ ٚسذدج ػٍ ٝاٌّٛاد؟

يخاطشة وقىع انًىاد فٍ أَذٌ يجًىعاث إسهابُت أو أفشاد يٍ اإلسهابٍُُ
•

14

فىش ف ٟاٌشٚاتؾ اٌت ٟتدّغ اٌّغتخذَ إٌٙائ ٟتأ٠ح ِدّٛػاخ ئس٘ات١ح ِؼشٚفح أِ ٚشث٘ٛح،
ٚاٌشٚاتؾ اٌت ٟتدّؼٗ تاٌذٚي اٌت٠ ٟؼشف ػٕٙا دػُ اإلس٘اب اٌذ.ٌٟٚ

عىامل المخاطرة األخري
أهذاف واعتباساث يكافحت االَتشاس
تشاِح تـ٠ٛش أعٍسح اٌذِاس اٌشاًِ ٚأٔظّح اعتخذاِٙا /ٚأ ٚاٌتـ٠ٛش اٌفؼاي ٌتٍه اٌثشاِح فٟ
اٌذٚي اٌّغتمثٍح.
أّ٘١ح اٌشسٕح ٌٍثشاِح اٌّشث٘ٛح
تم ُ١١االعتخذاَ إٌٙائ ٟاٌّظشّذ ػٕٗ
عش٠اْ االتفال١اخ ِتؼذدج األؿشاف
ِخاؿش ٚلٛع اٌّٛاد ف ٟأ٠ذ ٞئس٘اتٓ١١
يخاوف تتعهق باالستخذاو انُهائٍ/انًستخذو انُهائٍ
اٌّؼٍِٛاخ االعتخثاس٠ح اٌّث١شج ٌٍشىٛن
اٌّؼٍِٛاخ اٌّث١شج ٌٍشىٛن ٚاٌٛاسدج ِٓ زىِٛح أخٕث١ح
ِؼٍِٛاخ ِٓ اٌغٍـاخ اٌتٕف١ز٠ح
اٌؼاللاخ ِغ و١أاخ ِشث٘ٛح
تماعُ اٌّٛلغ أ ٚخـٛؽ اإلٔتاج ِغ تشاِح ِشث٘ٛح

إشاساث انخطش
خٙاخ ِؼٕ١ح ِٓ اٌّغتخذِ ٓ١إٌٙائٚ ٓ١١اٌّغتٍّٓ١
اٌتظش٠ر اٌغاِغ ٌالعتخذاَ إٌٙائٟ
ػذَ تٕاعة لذساخ اٌّادج ِغ خؾ اإلٔتاج  /االعتخذاَ إٌٙائ ٟاٌّظشذ ػٕٗ
ػذَ تالؤَ ِغت ٜٛاٌتىٌٕٛٛخ١ا ِغ دٌٚح /و١اْ االعتخذاَ إٌٙائٟ
اٌث١غ ٔمذاً /ٚا ٚاٌؼغٛؿاخ اٌضِٕ١ح
و١أاخ غ١ش ِؼشٚفح٠ ٌُ/تُ اٌتسمك ِٕٙا
ئٌغاء اٌششٚؽ اٌّؼتادج ٌٍتشو١ة ا ٚاٌظ١أح أ ٚاٌتذس٠ة
تٛاس٠خ أِٛ ٚالغ اٌتغٍ ُ١غ١ش اٌّؼتادج
ٚعائً أِ ٚغاساخ اٌشسٓ غ١ش اٌؼاد٠ح

الملخص
• ّ٠ثً تـث١ك طالز١اخ ػٛاتؾ وافح االزتّاالخ ػّٓ
اٌمأ ْٛاٌّسٍ ٟخأثاً ٘اِاً ِٓ أ٠ح ٔظاَ تداس ٞاعتشات١دٟ
تّغت ٜٛػاٌّٟ
• ال ّ٠ىٓ تسم١ك األِٓ اٌؼاٌّ ِٓ ٟلثً زىِٛح ٚازذج ِٕفشدج،
فاألِش ٠تـٍة اٌششاوح ت ٓ١اٌسىِٛاخ ٚاٌمـاػاخ ٚاٌتؼاْٚ
ت ٓ١اٌذٚي اٌؼاٍِح ف ٟإٌظاَ اٌتداس ٞاٌؼاٌّ.ٟ

16

اٌششائر اٌتٛػ١س١ح
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أساس ضىابط كافت االحتماالث
بيان ضىابط كافت االحتماالث في اتفاقيت حظر تكىىلىجيا
الصىاريخ MTCR
• تتؼٙذ اٌسىِٛح تأْ تىٌ ْٛذٙ٠ا ِتـٍثاخ ٚؿٕ١ح ٌؼثؾ اٌظادساخ تستاج
ٌٍسظٛي ػٍ ٝتظش٠ر ػٕذ ٔمً انًىاد غُش انًذسجت ف ٟزاي تى إعالو
انًصذس يٍ قبم انسهطاث انًعُُت فٍ اٌسىِٛح تأْ اٌّٛاد قذ تكىٌ
ِٛخٙح ،تشىً وٍ ٟأ ٚخضئٌ ،ٟالعتخذاَ فٍ جىاَب تتعهق تأٔظّح
اعتخذاَ أعٍسح اٌذِاس اٌشاًِ فّ١ا ػذا اٌـائشاخ اٌّأٌ٘ٛح“
• ”ٚف ٟزاي كىٌ انًصذس َعهى بأٌ اٌّٛاد غ١ش اٌّذسخح ف ٟاٌمٛائُ
ِٛخٙح العتخذاِاخ تغاُ٘ ف ٟتٍه األٔشـح ،تشىً وٍ ٟأ ٚخضئ ،ٟفأٗ
٠تؼٙذٚ ،ئٌ ٝاٌسذ اٌز٠ ٞتّاشِ ٝغ ػٛاتؾ اٌتظذ٠ش اٌٛؿٕ١ح ،بإعالو
انسهطاث اٌّشاس ئٌٙ١ا أػالٖ ٚاٌت ٟتم َٛتاتخار لشاس تّا ئْ واْ ِٓ
إٌّاعة اٌّٛافمح ػٍ ٝاٌتظذ٠ش تّٛخة طالز١اتٙا.
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تطبيق متطلباث ضىابط كافت االحتماالث في الىالياث
المتحذة األمريكيت
التشريعاث اإلداريت
• لٛ١د اٌّادج  744.2ػٍ ٝاعتخذاِاخ ٔٙائ١ح ٔ٠ٚٛح
– اٌشخظح اٌّـٍٛتح ٌٍتظذ٠ش أ ٚئػادج اٌتظذ٠ش أ ٚإٌمً ف ٟزاي و ْٛاٌّظذس ٠ؼٍُ تأْ اٌّٛاد
غ١ش اٌخاػؼح ٌٍؼٛاتؾ عتغتخذَ ف:ٟ
» أٔشـح تتؼٍك تاٌتفد١ش إٌٞٚٛ
» أٔشـح ٔ٠ٚٛح غ١ش ِؼّٔٛح
» أٔشـح ٔ٠ٚٛح ِؼٕ١ح ِؼّٔٛح ٚغ١ش ِؼّٔٛح
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تطبيق متطلباث ضىابط كافت االحتماالث في
الىالياث المتحذة األمريكيت
التشريعاث اإلداريت

• (تّا فٙ١ا أٔظّح اٌظٛاس٠خ اٌثاٌ١غت١ح ِٚشوثاخ اإلؿالق اٌفؼائٚ ٟطٛاس٠خ
اٌغثش) تاإلػافح ئٌ ٝاٌّشوثاخ اٌد٠ٛح غ١ش اٌّأٌ٘ٛح (تّا فٙ١ا أٔظّح اٌظٛاس٠خ
اٌؼاتشج ٚاٌـائشاخ تذ ْٚؿ١اس تٕٛػٙ١ا اٌّٛخٙح ٚاالعتـالػ١ح) لٛ١د اٌّادج سلُ
 744.3ػٍ ٝأٔظّح اٌظٛاس٠خ اٌّؼٕ١ح
– ٠ستاج اٌتظذ٠ش ئٌ ٝتشخ١ض ف ٟزاي واْ اٌّظذّس ٠ؼٍُ تأْ اٌّادج عتغتخذَ ف:ٟ
» تظّ ُ١أ ٚتـ٠ٛش أ ٚئٔتاج أ ٚاعتخذاَ اٌـائشاخ غ١ش اٌّأٌ٘ٛح ٚتّذ٠ ٜظً ئٌ300 ٝ
وٍِٛ١تش ف ٟأ ِٓ ٚلثً دٚي ِسذدج.
» تظّ ُ١أ ٚتـ٠ٛش أ ٚئٔتاج أ ٚاعتخذاَ أٔظّح اٌظٛاس٠خ أ ٚاٌـائشاخ غ١ش اٌّأٌ٘ٛح،
ٚتغغ إٌظش ػٓ ِذا٘ا ،العتخذاَ أعٍسح اٌذِاس اٌشاًِ إٌ٠ٚٛح أ ٚاٌىّ١ا٠ٚح أٚ
اٌثٌٛٛ١خ١ح
» تظّ ُ١أ ٚتـ٠ٛش أ ٚئٔتاج أ ٚاعتخذاَ أٔظّح اٌظٛاس٠خ أ ٚاٌـائشاخ غ١ش اٌّأٌ٘ٛح
ٌّذ ٜغ١ش ِسذد العتخذاَ أعٍسح اٌذِاس اٌشاًِ.
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تطبيق متطلباث ضىابط كافت االحتماالث في
الىالياث المتحذة األمريكيت
التشريعاث اإلداريت
• لٛ١د اٌّادج  744.4ػٍ ٝاعتخذاِاخ ٔٙائ١ح ِؼٕ١ح ٌألعٍسح اٌىّ١ا٠ٚح ٚاٌثٌٛٛ١خ١ح
– تىٕ٘ ْٛان زاخح ٌٍسظٛي ػٍ ٝتشخ١ض ٌٍتظذ٠ش أ ٚئػادج اٌتظذ٠ش أ ٚإٌمً ف ٟزاي وْٛ
اٌّظذس ٠ؼٍُ تأْ اٌّٛاد غ١ش اٌخاػؼح ٌٍؼٛاتؾ عتغتخذَ ف:ٟ
» تظّ ُ١أ ٚتـ٠ٛش أ ٚئٔتاج أ ٚتخض ٓ٠أ ٚاعتخذاَ األعٍسح اٌىّ١ا٠ٚح أ ٚاٌثٌٛٛ١خ١ح فٟ
أ ِٓ ٚلثً أ٠ح ٚخٙح أ ٚدٌٚح ف ٟاٌؼاٌُ.
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ضوابط كافت االحتماالث في الدول األخرى
• ٘ٔٛغ ؤٛغ
– ِتـٍثاخ اٌتشخ١ض ػٍ ٝاٌّٛاد أ ٚاٌتمٕ١اخ ف ٟزاي وْٛ
اٌّظذس/اٌّغتٛسد ٠ؼٍُ تىٙٔٛا ِٛخٙح أ٠ ٚستًّ أْ تتٛخٗ
ٌالعتخذاَ ف ٟأٔشـح تؼٍك تاألعٍسح إٌ٠ٚٛح أ ٚاٌىّ١ا٠ٚح اٚ
اٌثٌٛٛ١خ١ح ا ٚاٌظٛاس٠خ اٌمادسج ػٍ ٝزًّ تٍه األعٍسح.
– اٌغٍغ اٌت ٟتتؼّٓ اٌّٛاد اٌىّ١ا٠ٚح ٚاٌغّٚ َٛاٌؼٛاًِ اٌس٠ٛ١ح
ٚاٌّؼذاخ ٚاٌثشِد١اخ ٚاٌّٛاد راخ اٌؼاللح
22

ضوابط كافت االحتماالث في الدول األخرى
• عٕغافٛسج
– فشع ِتـٍثاخ اٌتشخ١ض ػٍ ٝاٌغٍغ غ١ش اٌّذسخح ف ٟاٌمٛائُ ف ٟزاي تُ ئػالَ
اٌشخض ِٓ لثً ِٛظف ِغإٚي٠ ،ؼٍُ أٌ ٚذ ٗ٠عثة ِؼمٛي ٌٍشه ف ٟو ْٛاٌغٍغ
ِٛخٙح أ٠ ٚستًّ أْ تٛخٗ العتخذاِٙا ،تشىً وٍ ٟأ ٚخضئ ،ٟف ٟأ ٚفّ١ا ٠تؼٍك
تتـ٠ٛش أ ٚئٔتاج إِٔ ٚاٌٚح ا ٚتشغ ً١أ ٚط١أح أ ٚتخض ٓ٠ا ٚتفت١ش أ ٚتسذ٠ذ أٔ ٚشش
أ ِٓ ٞاألعٍسح إٌ٠ٚٛح أ ٚاٌىّ١ا٠ٚح أ ٚاٌثٌٛٛ١خ١ح أٚ ٚعائً اعتخذاِٙا.
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ضوابط كافت االحتماالث في الدول األخرى
• تاٛ٠اْ
– فشع ِتـٍثاخ اٌتشخ١ض ػٍ ٝاٌغٍغ اٌّذسخح ف ٟلائّح اٌغٍغ
اٌسغاعح ٚاٌّٛخٙح ٌٍتظذ٠ش ئٌ ٝئ٠شاْ ٚوٛس٠ا اٌشّاٌ١ح
• لائّح اٌغٍغ اٌسغاعحٌٍ ،تمٕ١اخ األلً ٚاٌّٛاد غ١ش اٌّذسخح ف ٟلٛائُ
األٔظّحٚٚ ،فماً ٌٍشِض اٌّتخظضٚ ،لذ ٠ىٌٙ ْٛا اعتخذاِاخ ف ٟأعٍسح
اٌذِاس اٌشاًِ.

– فشع ِتـٍثاخ اٌتشخ١ض ػٍ ٝوافح اٌثٕٛد األخش ٜغ١ش اٌّذسخح
ف ٟزاي االشتثاٖ تى ْٛاٌشسٕح لذ تغتخذَ ف ٟتـ٠ٛش األعٍسح
إٌ٠ٚٛح أ ٚاٌىّ١ا٠ٚح أ ٚاٌثٌٛٛ١خ١ح أٚ ٚعائً اعتخذاِٙا.
• اٌشه اٌمائُ ػٍٚ ٝخٛد تٕثٙ١اخ اٌخـش
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قراراث مجلس األمن الدولي وضوابط كافت
االحتماالث
• تتؼّٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ لشاساخ ِدٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚػٛاتؾ وافح
االزتّاالخ ػٍ ٝأعٍسح اٌذِاس اٌشاًِ ٚاألعٍسح اٌتمٍ١ذ٠ح
– لشاس ِدٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ (2006) 1718
– لشاس ِدٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ (2006) 1737
– لشاس ِدٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ(2006) 1747
– لشاس ِدٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ (2009) 1874
– لشاس ِدٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ (2010) 1929
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