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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6928 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  5
2013 

لامتتتني ال تتتام  التعةيتتتة اخلتتتاص
 تتتتتتتتتتتتتل مجهوريتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقية يفمو عة العحت ات 

 (S/2013/199الكربى )

مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو  
 الدميعةاقية

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام،  
يفمجهورية الكونغو 

 الدميعةاقية

 

S/PV.6943 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  2٨

2013 

التعةية اخلاص لامني ال ام 
 تتتتتتتتتتتل مجهوريتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
العحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ات الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتربى 

(S/2013/199) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتتل توغتتتتتتتو، فةنستتتتتتتا، 
التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/195) 

مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتة )يفزيتتتتتتتة 
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفيل 

 يفالفةانكوفونية(

متتتتتل أ نتتتتتاء  11 
 )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجهورية الكونغو 
 الدميعةاقية

 (2013) 209٨العةار 
15-0-0 

S/PV.6960 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  6

2013 

املع وثتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتة    
لامتتتني ال تتتام ملو عتتتة 

 العح ات الكربى

املع وثتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتة 
لامني ال ام ملو عتة 
 العح ات الكربى

 

S/PV.7046 
ترتتتتتتتةيل األيفل/  21

 2013أكتو ة 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
توفيتت  مقتتار الستتالم يفاألمتتل 
يفالت ايفل جلمهوريتة الكونغتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2013/569 يفتعةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ،)
األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام  تتتتتتتتل   ثتتتتتتتتة 
موظمتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 (S/2013/581الدميعةاقية )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص   
لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام يف 

الكونغتتتتتتتتتتو  مجهوريتتتتتتتتتتة
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفاملع وثتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتة 
لامتتتني ال تتتام ملو عتتتة 

 العح ات الكربى 

مجهوريتتتة الكونغتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفمجيتتتتتتع املتتتتتتد ويل 
مبوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 

 39 املادة

 

S/PV.7058 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  14

 2013نوفمرب 

     S/PRST/2013/17 

 
 املتحدة، الو ايت املتحدة.ا حتاد الةيفسي، األرجوتني، ابكستال، ريفاندا، الصني، غواتيما ، فةنسا، لكسمربغ، املغةب، املمدكة  ( )أ 

      
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى - ٨

 عرض عام 
خالل الفرتة املرمولة اب ست ةا ،  عد جمدتس األمتل  تام  

جدستتات يفاختتتت  ثالثتتتة نتتتةارات فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا 
املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني الوستتت ى. يفاستتتتمع مىل  تتتدة محاقتتتات نتتتدمها 

ال ام جلمهورية أفةيعيا الوس ى يفرئيس مكتب األمم املتحتدة املتكامتل 
لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، فنتتتتتال  تتتتتل املستتتتتؤيفلني 
االختتتةيل متتتتل األمتتتتم املتحتتتتدة يفاملوظمتتتتات اإلنديميتتتتة، مبتتتتا فيهتتتتا ا حتتتتتاد 

 األفةيعي يفاجلما ة ا نتصادية لديفل يفسط أفةيعيا.
يفيفاصتتتتتتتتتتل اجملدتتتتتتتتتتس الوظتتتتتتتتتتة يف ذتتتتتتتتتت ا العوتتتتتتتتتتد، يف  ستتتتتتتتتتيما يف  

  د استئواف الولاع املسدح يف مجهورية أفةيعيتا الوست ى.  2013  ام

كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/   11يفتنتتتتتتموت اتفانتتتتتتتات ليربفيتتتتتتل، التتتتتتتيت يفن تتتتتتت يف 
ق الوتتتار يفحتتتددت قةائتتتق ا نتعتتتال ، اتفانتتتا لونتتتف مقتتتال2013 يوتتتاية

السياستتي. يفمتتدد اجملدتتس يف يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء 
شتتتتتهةا،  12الستتتتتالم يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى متتتتتةة يفاحتتتتتدة ملتتتتتدة 

 لزذا لتمكني الع ثة مل د م توفي  ال مدية ا نتعالية. يفأذل اجملدس  مث
 مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى،  ورتة   ثتتة التتد م الديفليتتة  عيتادة أفةيعيتتة يف

يففة  حظةا  دى األسدحة، يفأ ةب  ل ا تلام  الوظة يف اختاذ تدا   
مضتتتتتافية حمتتتتتددة اهلتتتتتدف ضتتتتتد األفتتتتتةاد التتتتت يل ي مدتتتتتول  دتتتتتى تعتتتتتويض 

                                   يفالسالم. األمل
 

https://undocs.org/ar/S/2013/199
https://undocs.org/ar/S/2013/199
https://undocs.org/ar/S/2013/195
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/569
https://undocs.org/ar/S/2013/581
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/17


النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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إحاطززة بشزز ن التقززدم احملززرز يف احلززوار السياسززي وعمليززة  
 التسريح ونزل السالح وإعادة اإلدماج

، استتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتس مىل محاقتتتتتتتة 2012 حليةال/يونيتتتتتتت  6يف  
ندمتها املمثدة اخلاصة لامتني ال تام جلمهوريتة أفةيعيتا الوست ى يفرئيستة 
مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

، يفأ دغتتتت (164)الوستتت ى، التتتيت  ةضتتتت التعةيتتتة الستتتا ع لامتتتني ال تتتام
ا نتصتتتتتادية  -ما يتتتتتة اجملدتتتتتس ابلت تتتتتورات السياستتتتتية يفاألمويتتتتتة يفا جت

يفاإلنستتتتانية يفالت تتتتورات املت دعتتتتة حبعتتتتوق اإلنستتتتال يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا 
الوستتتتت ى. يف دتتتتتى التتتتتةغم متتتتتل استتتتتتمةار حالتتتتتة  تتتتتدم ا ستتتتتتعةار  دتتتتتى 
الص يديل السياسي يفاألم ، سد ت النوء  دى التلام احلكومة فيمتا 
يت دتتتتتق ابحلتتتتتوار السياستتتتتي، يف مديتتتتتة نتتتتتلع الستتتتتالح يفالتستتتتتةيح يفم تتتتتادة 

دمتتتا ، يفاجلهتتتتود الةاميتتتتة مىل حتعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف املو عتتتتة الرتتتتمالية اإل
الرةنية مل خالل نرة نوة مبوجب اتفاق ثالثي مع تراد يفالسودال. 
يفنتتتتدمت املمثدتتتتة اخلاصتتتتة م دومتتتتات  تتتتل ديفر مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة 
املتكامتتتل لعوتتتاء الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يف د تتتم مصتتتالح 

ت الوستتتتاقة احملديتتتتة يفمعتتتتادرة الت تتتتايفل اإلنديمتتتتي ن تتتتاع األمتتتتل يفمعتتتتادرا
لدعنتتاء  دتتى جتتيش التتةب لدمعايفمتتة؛ يفشتتددت  دتتى ضتتةيفرة مواصتتدة 
العوتتتاء  دتتتى التتتلخم التتت ي أحدثتتتت  احلكومتتتة  دتتتى اجلعهتتتات السياستتتية 

. يفنال اثل مجهورية أفةيعيا الوس ى مل ا نتداابت اليت (165)يفاألموية
مؤسستيا جديتدا. يفرغتم أرست نظامتا سياستيا يف  2011جةت يف  ام 

أل األمتتتتتتل يظتتتتتتل الرتتتتتتاغل الةئيستتتتتتي لدحكومتتتتتتة، فتتتتتتإل الديفلتتتتتتة تستتتتتترتد 
ابلتتتتدري  الستتتي ةة  دتتتى جتتتلء يفاستتتع متتتل أراضتتتيها الوقويتتتة مبتتتا يستتتمح 
  تتتودة تدرجييتتتة لالجئتتتني يفاألشتتتداص املرتتتةديل داخديتتتا. يفشتتتدد  دتتتى 
أ يتتة مصتتالح ن تتاع األمتتل، يفأكتتد جمتتددا التتتلام احلكومتتة رنرتتاء ديفلتتة 

                                                                     .(166)حبق حعوق اإلنسالحترتم 
 

إحاطتان بش ن هجوم املتمردين واتفاقات ليربفيل ومتديد  
و يزززة مكتززز  األمزززم املتحزززدة املتكامزززل لبنزززاء السزززالم يف 

 مجهورية أفريقيا الوسطى

، استتتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتتس مىل 2013كتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتاية   11يف  
محتتتاقتني معتتتدمتني متتتل املمثدتتتة اخلاصتتتة لامتتتني ال تتتام يفرئيستتتة مكتتتتب 
األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتتل لعوتتتتاء الستتتتالم يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى 

__________ 

 (164) S/2012/374 . 

 (165) S/PV.6780 6-2، الصفحات . 

   .9-7املةجع نفس ، الصفحات  (166) 

 تتتل   تتتد ابلفيتتتديو متتتل ليربفيتتتل(، يفمتتتل املمثدتتتة اخلاصتتتة التتتتدايفل  ) تتترب
لامني ال ام امل وية ابل وف اجلوسي يف حا ت الولاع. يفأ دغتت األيفىل 
اجملدس  توفي  ذجوم لدجما ات املتمةدة ضد حكومة مجهورية أفةيعيا 

ائتتتتتتتتتتالف  2012كتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتمرب   10الوستتتتتتتتت ى، شتتتتتتتتتو  يف 
دة  دتتدات يف املوتتاقق الرتتمالية. املورتتا حتتديثا التت ي احتتتل  تت ستتيديكا

يفأدى استتتتتتئواف الوتتتتتلاع مىل تعتتتتتويض اإل تتتتتازات اإلجيا يتتتتتة التتتتتيت يفردت 
. يفأشتارت مىل أل  جتل (167)ابلتفصيل يف التعةية األخ  لامني ال تام

يتتدل  دتتتى شتتتدة النتتت ف يف صتتتفوف ”اجلتتيش  تتتل صتتتد اهلجومتتتات 
دتتتتة كمتتتتا أ تتتتةزت مواجهتتتتة اجلهتتتتات الفا “. العتتتتوات املستتتتدحة الوقويتتتتة

اإلنديميتتتتة  ستتتتة ة كعتتتت ة لازمتتتتة، مبتتتتا يف ذلتتتتك نيتتتتام ترتتتتاد  ورتتتتة نتتتتوة 
لدفصتتل، يفنتتةار رؤستتاء ديفل اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل يفستتط أفةيعيتتتا 
تيستتتت  حمتتتتاداثت الستتتتالم يف ليربفيتتتتل، يفت ليتتتتل   ثتتتتة توقيتتتتد الستتتتالم يف 
مجهورية أفةيعيا الوس ى التا  ة لدجما تة ا نتصتادية  ورتة نتوات متل 

يفمجهورية الكونغو الدميعةاقية يفغا ول يفتراد لدمستا دة يف الكام يفل 
التتتتدفاع  تتتتل ابنغتتتتي.  يتتتتد أل تعتتتتدم املتمتتتتةديل صتتتتوب ابنغتتتتي أدى مىل 
مجتتتالء متتتوظفي موظومتتتة األمتتتم املتحتتتدة يفا حتتتتاد األفةيعتتتي يفاملوظمتتتات 
الديفلية غ  احلكومية. يف دى الص يد السياسي، أفادت املمثدة اخلاصة 

ليت أجةيت يف ذلتك اليتوم يف ليربفيتل أستفةت ال مفايفضات السالم ا
 ل تونيع ثال  يفاثئق )اتفانات ليربفيتل(: م تالل معتادمل حلتل األزمتة 
السياستتتتتتتية يفاألمويتتتتتتتة، )يفنتتتتتتتع  ديتتتتتتت  كتتتتتتتل متتتتتتتل احلكومتتتتتتتة، يفاحلةكتتتتتتتات 

، 200٨ال ستتكةية املدتلمتتة ابتفتتاق ليربفيتتل لدستتالم ل تتام  - السياستتية
نال  ل اجلما ة ا نتصادية يفائتالف سيديكا يفامل ارضة الدميعةاقية، ف

لتتتديفل يفستتتط أفةيعيتتتا، يفجلوتتتة متا  تتتة اتفتتتاق الستتتالم الرتتتامل(؛ يفاتفتتتاق 
لونتتف مقتتالق الوتتار، )يفنتتع  ديتت  كتتل متتل احلكومتتة يفائتتتالف ستتيديكا، 
يفشهدت  دي  اجلما ة ا نتصادية لديفل يفسط أفةيعيا يفجلوة املتا  ة(؛ 

ع  ديت  اثدتول يفاتفاٌق سياسي ادد قةائق تةتيب تعاسم السد ة، )يفنت
ال سكةية املدتلمة ابتفاق  - ل األغدعية الةائسية، يفاحلةكات السياسية 

السالم الرامل، يفامل ارضة الدميعةاقية، يفائتالف سيديكا( يظل مبوجع  
، يفي تتتني رئتتتيس 2016التتتةئيس يف الستتتد ة حتتتىت هنايتتتة يف يتتتت  يف  تتتام 

ارس لدتتتوزراء متتتل امل ارضتتتة، يفترتتتكل حكومتتتة يفحتتتدة يفقويتتتة شتتتامدة متتتت
شتتتتتتتتهةا  ستتتتتتتتت ادة الستتتتتتتتالم يفا ستتتتتتتتتعةار يفتوظتتتتتتتتيم  12مهامهتتتتتتتتا ملتتتتتتتتدة 

ا نتداابت الترةي ية. يفمذ أكدت أل مكتب األمم املتحدة املتكامتل 
لعوتتتتاء الستتتتتالم يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتت ى مل يتونتتتتتع ذتتتت ا ا جتيتتتتتاح 
السةيع لوصتف العدتد، مىل ضتةيفرة م اجلتة أستعاب  تدم توفيت  اتفانتات 

__________ 

 (167) S/2012/956 . 

https://undocs.org/ar/S/2012/374
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يففيمتتا يت دتتق   وانتب األزمتتة، نتتدمت املمثدتتة اخلاصتتة  الستالم الستتا عة.
 ٨00 000م دومات مستكمدة  ل األحوال اإلنستانية التيت ي يرتها 

شتتتتد  يف املوتتتتاقق املتنتتتتةرة، مسترتتتتتهدة ابستتتتتمةار نتتتتليفح الستتتتتكال 
الفتتتتاريل متتتتل موتتتتازهلم مىل الغتتتتاابت، يفاستتتتتمةار هنتتتتب معتتتتام املوظمتتتتات 

ستانية  ستعب ان تدام األمتل. اإلنسانية، يفتعييد يفصول املسا دات اإلن
يفاختتمتتتت نائدتتتة منتتت  يوعغتتتي اغتوتتتام الفةصتتتة املتاحتتتة متتتل أجتتتل ترتتتكيل 
حكومتتتة ف التتتة يفف ديتتتة. كمتتتا أيفصتتتت املكتتتتب ال جيتتتةي  مديتتتة تعيتتتيم 

                                                                                                                                         .(16٨)اسرتاتيجي  غية است ةا  أيفلوايت  يفم ادة حتديد احتياجات 
يفأشتتارت املمثدتتة اخلاصتتة امل ويتتة ابل وتتف اجلوستتي يف حتتا ت  

الولاع، يف م ة  تعدمي مفادهتا  ل اللايرة التيت نامتت هبتا مىل مجهوريتة 
األيفل/ديستتتمرب كتتتانول   13مىل  5أفةيعيتتتا الوستتت ى ختتتالل الفتتترتة متتتل 

، مىل أل ال وتتف اجلوستتي يةتكتتب  دتتى ن تتاق يفاستتع يف العدتتد، 2012
مبتتتتتا يف ذلتتتتتك ا غتصتتتتتاب يف املوتتتتتاقق اخلاضتتتتت ة لستتتتتي ةة اجلما تتتتتات 
املستتدحة، يفاخت تتاف الوستتاء يفالفتيتتات يفالفتيتتال ابلعتتوة لالننتتمام مىل 
اجلما تتات املستتدحة، يفالتتليفا  العستتةي، يفحتتواد  ال وتتف اجلوستتي التتيت 

صة مل نوات األمل الوق ، يفك لك ا نتهاكات الواس ة تةتكعها  وا
الو تتتتاق التتتتيت يةتكعهتتتتا جتتتتيش التتتتةب لدمعايفمتتتتة. يفأضتتتتافت أل ضتتتتمال 
حتستتتتتني الةصتتتتتد يفالتحديتتتتتل يفامل دومتتتتتات، كاستتتتتاس لد متتتتتل املستتتتتتود مىل 
األدلتتتة، يرتتتكل أيفلويتتتة ذامتتتة، يفشتتتددت  دتتتى أنتتت  يت تتتني  دتتتى مجيتتتع 

ة يففوريتتة متتل ختتالل العتتوات يفاجلما تتات املستتدحة مصتتدار أيفامتتة صتتةا
التسدسل العيادي يف كل موها حتظة ال وف اجلوسي، يفمساءلة اجلواة، 
يفتسةيح الوساء يفاألقفال مل صفوفها. يفشددت املمثدتة اخلاصتة  دتى 
العدرة احملتديفدة لدغايتة لدمؤسستات الوقويتة  دتى توفيت  التتدا   الةاميتة 

يف م ظم  مىل التصدي لد وف اجلوسي يفغياب سد ة الديفلة يفذياكدها
املواقق خار  ابنغي. يفأفادت اهنا ند س ت خالل زايرهتا مىل ت ميق 
الت تتتتتتايفل متتتتتتتع احلكومتتتتتتة، يفال متتتتتتتل متتتتتتع نيتتتتتتتادة اجلما تتتتتتات السياستتتتتتتية 
يفال ستتتكةية الةئيستتتية متتتل أجتتتل احلصتتتول  دتتتى التلامتتتات مدموستتتة متتتل 
جتتانعهم فيمتتا يت دتتق ابحلمايتتة. يفأ دغتتت اجملدتتس ال فةيتتق اخلتترباء امل تت  

لعانول يفال وف اجلوسي سيعوم  لايرة لدمتا  ة، يفشددت  دى  سيادة ا
أ يتتتة نرتتتة مسترتتتاريل لرتتتؤيفل محايتتتة املتتتةأة يف مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة 

                                                                                                       .(169)املتكامل لعواء السالم يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
__________ 

 (16٨) S/PV.6899 9-2، الصفحات . 

 . 11-9املةجع نفس ، الصفحات  (169) 

يفأفتتتاد اثتتتل مجهوريتتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، مرتتتتددا  دتتتى خ تتتتة  
شتتتتةايل  ترتتتتكل”احلتتتتةب يف  دتتتتده، ال حمتتتتاداثت الستتتتالم يف ليربفيتتتتل 

، يفأكد جمتددا التتلام احلكومتة “احلياة األخ  جلمهورية أفةيعيا الوس ى
 .(170)ابحلوار يفتوفي  نتائ  احملاداثت

، اختتتت  اجملدتتتس ابإلمجتتتاع 2012كتتانول الثام/يوتتتاية   24يفيف  
، التتتت ي متتتتدد مبوجعتتتت  يف يتتتتة مكتتتتتب األمتتتتم (2013) 20٨٨العتتتتةار 

املتحدة املتكامتل لعوتاء الستالم يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى ملتدة  تام. 
يفقدتب اجملدتس مىل األمتتني ال تام أل يعتدم تعةيتتةا  تل احلالتة  دتتى أر  

ني يف توفي  أيفلوايتت  يف الوانع، يفك لك تعييًما لعدرة ا
ُ
ملكتب  دى امل

ضتتتتتتتوء األحتتتتتتتدا  األختتتتتتت ة. يفابإلضتتتتتتتافة مىل ذلتتتتتتتك، أذتتتتتتتاب اجملدتتتتتتتس 
ابحلكومة يفائتالف سيديكا يفاجلما ات املسدحة يفامل ارضتة الدميعةاقيتة 
أل تتعيد حبسل نية ابلتلاماهتا املوصوص  ديها يف م الل املعادمل املونع 

ب مىل املكتتتتتب أل يستتتتدنة ، يفقدتتتت2013كتتتتانول الثام/يوتتتتاية   11يف 
مستتتا ي  احلميتتتدة يف ال متتتل متتتع مجيتتتع األقتتتةاف لتيستتت  التوفيتتت  التتتتام 
 تفانتتات ليربفيتتل. يفرحتتب اجملدتتس أينتتا ابجلهتتود املستتتمةة التتيت تعتت هلا 
  ثتة توقيتد الستالم د متاً إلحتالل الستالم يفاألمتل يف مجهوريتة أفةيعيتا 

وظمتتتتات اإلنديميتتتتة الوستتتت ى، يفد تتتتا  دتتتتدال املو عتتتتة ديفل اإلنديميتتتتة يفامل
يفديفل اإلنديمية مىل الوظة،  وتاء  دتى قدتب مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى، 

                                   يف اختاذ التدا   املواسعة لتحسني احلالة األموية.
يف  تتتد ا تمتتتاد العتتتةار، رحتتتب اثتتتل مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى  

 تمديد يف ية املكتب، يفذكة أن  سيتم مجتةاء تعيتيم   تد األزمتة هبتدف 
 .(171)حتديد التدا   الالزمة ل مدية اإل مار

 
إحاطززات بشزز ن التطززورات السياسززية واألمنيززة يف أعقززاب  

 2013آذار/مارس  24انقالب 
، نتتتتدمت املمثدتتتتة اخلاصتتتتة لامتتتتني 2013أاير/متتتتايو  15يف  

يتة ال ام يفرئيسة مكتب األمم املتحتدة املتكامتل لعوتاء الستالم يف مجهور 
أفةيعيتتتا الوستتت ى مىل اجملدتتتس تعةيتتتة األمتتتني ال تتتام املعتتتدم  متتتال ابلعتتتةار 

، التتت ي تنتتتمل يفصتتتًفا لدحالتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا (2013) 20٨٨
، 2012كتانول األيفل/ديستمرب   10الوس ى مو  ذجوم املتمتةديل يف 

متتارس التت ي أدى مىل اإلقاحتتة ابلتتةئيس آذار/ 24يف  ستتيما انعتتالب 
يفتتتتدذور احلالتتتة األمويتتتة يف مجيتتتع ألتتتاء العدتتتد، التتتيت اهنتتتارت يفستتتع ت 

__________ 

 . 12يف  11املةجع نفس ، الصفحتال  (170) 

 (171) S/PV.6907 3، الصفحة . 
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، حيتتتتث “حالتتتتة متتتتل الفوضتتتتى يفالتجاذتتتتل التتتتتام لدعتتتتانول التتتتديفيل”يف 
أشتتتارت مىل يفنتتتوع أ متتتال العتتتتل ال رتتتوائي يفا غتيتتتا ت يفا غتصتتتاب 

. يفأضتتافت أل يفا  تتتداء  دتتى الستتكال يفجتويتتد األقفتتال يفهنتتب املوتتازل
سيما  األزمة تركل أينا هتديدا معاشةا لدسدم يفاألمل اإلنديميني، يف 

يف مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفترتتتاد يفالكتتتام يفل. يف دتتتى الصتتت يد 
السياسي، ذكةت أل خارقة ال ةيق اليت حتدد املهام املوصتوص  ديهتا 

توفتت  يف اتفانتتات ليربفيتتل متتل أجتتل م تتادة مرستتاء الوظتتام الدستتتوري مل 
نتيجتة هلت ا الوضتتع، مرت ة مىل أل التتةئيس الت ي نصتتب نفست  يواصتتل 
مدارة العدتتتد مبوجتتتب مةاستتتيم رائستتتية. يفأشتتتارت املمثدتتتة اخلاصتتتة مىل أنتتت  
 عتتب ذجتتوم ائتتتالف ستتيديكا، اهنتتارت مؤسستتات ال دالتتة يفالرتتةقة، 
يفأضتتحت ا نتهاكتتات اجلستتيمة حلعتتوق اإلنستتال ترتتكل مصتتدر ندتتق  

املتتدنيني. يفأ ة تتت  تتل رأيهتتا ال الونتتت نتتد  كعتت  فيمتتا يت دتتق حبمايتتة
حال ألل يوظة اجملدس يف فتة  جتلاءات فةديتة ضتد متد ةي يفمتةتكيب 
تدك ا نتهاكات اجلسيمة، حم رة مل خ ة تويل السكال مهمة توفي  
العتتتانول ايتتتديهم. يفاستتتت ةدت نائدتتتة مل  تتتة حاجتتتة مىل متويتتتل مضتتتايف 

حاجة مدحة مىل املسا دة  لد م ندرات ا ستجا ة اإلنسانية، يفأل  ة
يف م تتتادة مرستتتاء األمتتتل يفا ستتتتعةار يف العدتتتد. يفرحعتتتت   تتتلم اجلما تتتة 
ا نتصتتتتتتادية لتتتتتتديفل يفستتتتتتط أفةيعيتتتتتتا زايدة حجتتتتتتم نوهتتتتتتتا ليعدتتتتتت  نوامهتتتتتتا 

فةد، يفلكوها أكدت أن  يت ني أل يتعتع ذت ه املعتادرة العصت ة  2 000
األفةيعتتتتي األجتتتتل منرتتتتاء نتتتتوة منديميتتتتة موستتتت ة، رمبتتتتا يف مقتتتتار ا حتتتتتاد 

يف د م مل اجملتمع الديفيل. يفأخ ا، أكتدت املمثدتة اخلاصتة  دتى التديفر 
احلاستم لتةئيس التتوزراء يف ال مديتة ا نتعاليتتة، يفأضتافت أنتت  يوعغتي  تتدم 
ترتتتتتجيع نظتتتتتام لافتتتتتالت متتتتتل ال عتتتتتاب يف حتتتتتا ت اإلقاحتتتتتة  وظتتتتتام 
دميعةاقي ابستددام نوة الستالح، حتىت  وتد مواجهتة حتتدايت خ ت ة 

حلكتتم. يفاختتمتتت نائدتتة مل متتل املهتتم لدغايتتة أل تتتد م األمتتم يف جمتتال ا
املتحتدة اجلما تة ا نتصتادية لتديفل يفستط أفةيعيتا يفا حتتاد األفةيعتي يف 

                                                                                                       .(172)م ادة مرساء املعادمل األساسية  تفانات ليربفيل
يفأ دتتتتت  اثتتتتتل مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى اجملدتتتتتس ابخل تتتتتوات  

السياسية املةتعب اختاذذا، مبا يف ذلتك ترتكيل حكومتة يفحتدة يفقويتة 
التتتوق  ا نتعتتتتايل التتت ي انتدتتتب   ةيعتتتة غتتتت  يفملغتتتاء مكتتتتب اجملدتتتس 

نانونيتتتتة. يففيمتتتتا يت دتتتتق ابحلالتتتتة األمويتتتتة، أشتتتتار مىل أل أ متتتتال الوهتتتتب 
تستتتهدف أساستتا غتت  املستتدمني، يفأل استتتثواء املستتدمني يثتت  مرتتا ة 
الستتدط لتتدى ال وائتتف املستتيحية يفيرتت ل التتتوتةات الديويتتة. يفاستتت ةد 

ديكا  دتتى مجيتتع املعتتدرات نتتائال منتت   دتتى التتةغم متتل ستتي ةة مجا تتة ستتي
__________ 

 (172) S/PV.6967 6-2، الصفحات . 

السياستتية يفال ستتكةية، فإهنتتا غتت  نتتادرة  دتتى استتت ادة الوظتتام. يفقدتتب 
رئتتيس التتوزراء مىل اجملدتتس أل يتتدر  احلالتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى 
 دى جديفل أ مال  حىت   تظل أزمة موسية، يفقدب مىل فةنسا،  دى 

ا ة سيديكا يفج  التحديد، أل تتدخل ابستددام العوة لولع سالح مج
 تتتد م متتتل ا حتتتتاد األيفريف  يفا حتتتتاد األفةيعتتتي. يفد تتتا أينتتتا مىل ت يتتتني 
معتتتةر ختتتاص لدتحعيتتتق يف انتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال، يفانتتترتح متتتلء 
موصتتتب رئتتتيس ترتتتكيدة مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى التا  تتتة لدجوتتتة  وتتتاء 

 .(173)السالم الراغة حاليا
يفنتتتتتال اثتتتتتل ترتتتتتاد، متحتتتتتداث ابلويا تتتتتة  تتتتتل رائستتتتتة اجلما تتتتتة  

ا نتصادية لديفل يفسط أفةيعيا، من   عب ا نعالب،  عتد متؤمتة نمتة 
استتتتتتتتتتتثوائي لدجما تتتتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتتتتادية يف  اميوتتتتتتتتتتا، مبرتتتتتتتتتتاركة رئيستتتتتتتتتتي 

األيفريف  يفاملوظمتة أفةيعيا يف ول يفمراركة األمم املتحدة يفا حتاد  جووب
الديفليتتة لدفةانكوفونيتتة. يفنتتد أدال املرتتاركول ا ستتتيالء  دتتى الستتد ة، 
يفد تتوا ز تتيم ائتتتالف ستتيديكا التت ي نصتتب نفستت  رئيستتا، مىل ا متثتتال 
 تفانات ليربفيل، يفاتفعوا  دى د م ال مدية ا نتعالية مل ختالل جلوتة 

 .(174)لدةصد يففةيق اتصال ديفيل
، نتتام املمثتتل اخلتتاص لامتتني 2013آب/أغستت س  14يفيف  

املتحتدة املتكامتل لعوتاء الستالم يف مجهوريتة ال ام يفرئيس مكتتب األمتم 
ر تالغ اجملدتس انت  مت محتةاز   تض  (175)أفةيعيا الوس ى امل ني متؤخةا

التعتتتدم  دتتتى اجلعهتتتة السياستتتية، مبتتتا يف ذلتتتك مصتتتدار امليثتتتاق ا نتعتتتايل 
يفم ادة تركيل حكومة الوحدة الوقوية.  يد أنت  أشتار مىل أنت  ابلوظتة 

رئيس الوزراء يفرئيس اجملدس ا نتعايل الوق   مىل استمةار التوتةات  ني
 رال مدارة ال مديتة ا نتعاليتة، ت تترب املكاستب السياستية التيت حتععتت 
ذرتتة يف  يتتلال يت تتني يفضتتع خةي تتة قةيتتق ألجتتل توظتتيم ا نتدتتاابت. 
يفرغتتتتم التحستتتتل ال فيتتتتف  دتتتتى اجلعهتتتتة األمويتتتتة،   ستتتتيما يف ابنغتتتتي، 

يف واصة اجليش الوق  السا ق، رنراء موانع لتجميع  واصة سيديكا 
يفاستئواف الديفرايت املررتكة اليت تس ذا سيديكا يف  ثة توقيد السالم 
يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى،   يتتتلال اهنيتتتار العتتتانول يفالوظتتتام يفستتتح 
اجملال  نتهاكات يفاس ة الو اق حلعوق اإلنسال. يفأضتاف أل ضتعا  

__________ 

 . 10-7املةجع نفس ، الصفحات  (173) 

 . 11يف  10املةجع نفس ، الصفحتال  (174) 

(، أحتتتتتتا  S/2013/344) 2013حليةال/يونيتتتتتت   11يف رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة  (175) 
ني ال تتتتتام ت يتتتتتني اثتتتتتل ختتتتتاص جديتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل  دمتتتتتا اب تتتتتتلام األمتتتتت

جلمهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يفرئتتيس ملكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء 
 السالم يف مجهورية أفةيعيا الوس ى. 

https://undocs.org/ar/S/PV.6967
https://undocs.org/ar/S/2013/344


2013-2012ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن  
 

16-06865 42 

 

لرتكل املواستب، يف  يتتم الرةقة ال يل التحعوا ابل مل غ  جمهتليل اب
فةز  واصة ستيديكا  غتة  استتي اهبم يف اجلتيش التوق . يفأشتار أينتا 
مىل أل جمدتتتتتتتتتس الستتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتا ع لالحتتتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتتتي أذل، يف 

،  ورتتة   ثتتة التتد م الديفليتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا 2013متوز/يوليتت   19
ة يعدتت  الوستت ى لفتترتة أيفليتتة متتدهتا ستتتة أشتتهة. يفأضتتاف أل نتتوام الع ثتت

فتتةدا متتل أفتتةاد الرتتةقة يفاألفتتةاد ال ستتكةيني، يفتتتتالف  رتتكل  3 652
رئيستتتي متتتتل الوحتتتتدات التتتتيت ت متتتتل حاليتتتتا يف   ثتتتتة توقيتتتتد الستتتتالم يف 
مجهوريتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى، يفكدفتتتتت الع ثتتتتة حبمايتتتتة املتتتتدنيني يفاستتتتت ادة 
األمتتتل يفالوظتتتام ال تتتام يفم تتتادة  ستتتط ستتتد ة الديفلتتتة، يفمصتتتالح ن تتتا ي 

يفهتيئتتة الظتتةيفف املالئمتتة لتعتتدمي املستتا دة اإلنستتانية.  التتدفاع يفاألمتتل،
يفشتتجع اجملدتتتس  دتتتى تعتتتدمي التتد م الكامتتتل لدعتتتوة. يفأضتتتاف نتتتائال مل 
األمتتتتم املتحتتتتدة سترتتتتارك،  صتتتتفة استرتتتتارية، يف   ثتتتتة لدتعيتتتتيم التعتتتت  

                                                                                                       .(176)لصعل مفهوم ال مديات لدع ثة
يفنالتتت يفكيدتتة األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل اإلنستتانية يفموستتعة اإلغاثتتة  

يف حا ت ال وارمل مل احلالة يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى نتد تتدذورت 
 ركل كع  يفحتولت مل أزمة فعة قويدة األمد مىل حالة قتوارمل م عتدة 
تتستتتم ابل وتتتف يفتورتتتا  وهتتتا احتياجتتتات مدحتتتة يفمستتتائل خ تتت ة مت دعتتتة 
ابحلمايتتتتتتتة. يفأضتتتتتتتافت نائدتتتتتتتة مل  تتتتتتتدد املتنتتتتتتتةريل متتتتتتتل األزمتتتتتتتة العتتتتتتتال  

مرتتتةد داخدتتتي، يفمتتتا يعتتتةب متتتل  206 000ماليتتتني فتتتةد، يرتتتمل  4.6
شتتتد   جتتتب يف العدتتتدال اجملتتتايفرة. يفاستتتت ةدت نائدتتتة مهنتتتا  60 000

مىل مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى يفجتتتتدت ختتتتالل التتتتلايرة التتتتيت نامتتتتت هبتتتتا 
يرج ها يف التلام السد ات الوقويتة جب تل استت ادة األمتل يف مديتات  ما

نلع السالح يفالتسةيح يفم ادة اإلدما  مسائل ذات أيفلويتة. يفمتع ذلتك، 
أكدت أل ذ ه املهمة متثل حتداي كع ا نظةا مىل ا فتعار مىل نيادة نوات 

دني متتتل  دتتتدال أختتتةى. يفمذ ستتتيديكا يف تتتدم التتتتحكم فيهتتتا، يفيفجتتتود معتتتات
أكتتدت يفكيدتتة األمتتني ال تتام احلاجتتة املاستتة مىل مواجهتتة األزمتتة  دتتى لتتو 
شتتتامل يفميتتتالء األيفلويتتتة  ستتتت ادة األمتتتل يفتدعيتتتة ا حتياجتتتات اإلنستتتانية 
يفا حتياجتتات املت دعتتتة اب نت تتتاي يفالتوميتتة، نتتتدمت قدعتتتات متوو تتتة مىل 

ملورتتتاة حتتتديثا يفمستتتا دة اجملدتتتس، موهتتتا د متتت  لع ثتتتة ا حتتتتاد األفةيعتتتي ا
الستد ات يف الت جيتتل   تتودة متتوظفي اخلدمتتة ال امتتة مىل املوتتاقق الوان تتة 
خار  ابنغي. يفح رت مل أل  دم اختاذ مجتةاءات لتل يتؤدي مىل تفتانم 

__________ 

 (176) S/PV.7017 5-2، الصفحات . 

الظةيفف امللرية اليت ي يرها الر ب فحسب،  ل ميكل أينتا أل يتؤدي 
                                                                     .(177)مىل امتداد الولاع مىل مجيع ألاء املو عة

يفأفتتتتاد األمتتتتني ال تتتتام املستتتتا د حلعتتتتوق اإلنستتتتال ال التتتتتدم   
املموه  لدسجالت ال امة يث  الركوك يف أل ائتالف سيديكا اتايفل 
تغيتت  التتتوازل ال ةنتتي يفالتتدي  يف العدتتد. يفأضتتاف نتتائال أل  تتدم يفجتتود 

ال هبتتتا يف منرتتتاء نتتتوائم الوتتتاخعني ستتتيمثل حتتتتدايً ستتتجالت  امتتتة يستتتت 
مضافياً أمام توظيم انتداابت حةة يفنليهة خالل الفترتة التتمععدة املمتتدة 

شتتهةاً. يفابلوظتتة مىل موتتا  اخلتتوف الستتائد، يفصتت و ة  24مىل  1٨ دتتى 
مجتتع  يتتا ت دنيعتتة  رتتال ا نتهاكتتات  ستتعب  تتدم ممكانيتتة الوصتتول 

احملديفدة لدغايتة ملكتتب األمتم املتحتدة  مىل مواقق خار  ابنغي يفلدعدرة
املتكامل لعواء السالم  دى رصد حعتوق اإلنستال، شتدد األمتني ال تام 
املستتا د  دتتى احلاجتتتة املدحتتة مىل منرتتتاء جلوتتة يفقويتتتة حلعتتوق اإلنستتتال 
يفاحلتتتتةايت األساستتتتية  دتتتتى يفجتتتت  ا ستتتتت جال. كمتتتتا نتتتتدم  تتتتددا متتتتل 

ة أمويتة يفقويتتة ذات التوصتيات مىل اجملدتس، متتل  يوهتا ضتةيفرة منرتتاء نتو 
شة ية يفمصدانية تتتالف متل  تدد حمتديفد متل ال واصتة األمويتة لدوظتام 
الستتتتا ق يفمتتتتل نتتتتوات ستتتتيديكا،  دتتتتى أل يتتتتتم فةزذتتتتا يفمتحيصتتتتها حتتتتتت 
مشتتتةاف ديفيل  ستتتتع اد متتتةتكيب انتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال. يفشتتتدد 
 دى أ ية نرة نوة ديفلية كع ة تسود مليهتا يف يتة نويتة  تتوف  احلمايتة، 

ت ليتتتل  وصتتتة حعتتتوق اإلنستتتال يف املكتتتتب. يففيمتتتا يت دتتتق ابملستتتاءلة، يف 
شتتجع اجملدتتتس  دتتى أل يع تتتث  ةستتالة يفاضتتتحة مىل العتتادة ال ستتتكةيني 
يفالستتتد ات ا نتعاليتتتة مفادذتتتا أهنتتتم مستتتؤيفلول جوائيتتتاً  تتتل موتتتع يفنتتتوع 

 .(17٨)اجلةائم يفم انعة مةتكعيها
يفد تتتتتا اثتتتتتل مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى اجملدتتتتتس مىل ا تمتتتتتاد  

 جتتتلاءات تستتتتهدف متتتةتكيب انتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال، يفمىل ت ليتتتل
متتتوارد مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل لعوتتتاء الستتتالم، يفت يتتتني يفاضتتتع 

 .(179)مسوَّدة أيفىل  رال مجهورية أفةيعيا الوس ى
 

 إحاطة مقدمة من انئ  األمني العام واعتماد القرارات 

، اخت  اجملدس ابإلمجتاع 2013األيفل/أكتو ة ترةيل  10يف  
، التتت ي قالتتتب فيتتت   ستتتة ة توفيتتت  الرتتيعتتتات (2013) 2121العتتتةار 

ا نتعالية املتفق  ديها يف ليربفيل يف اميوا إلجةاء انتداابت حةة تتسم 
__________ 

 . 7-5املةجع نفس ، الصفحات  (177) 

 . 10-7املةجع نفس ، الصفحات  (17٨) 

 . 12املةجع نفس ، الصفحة  (179) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7017
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متتتتل  تتتتدء الفتتتترتة ا نتعاليتتتتة. شتتتتهةا  1٨ابلولاذتتتتة يفالرتتتتفافية تعتتتتام   تتتتد 
يفأ ةب اجملدس  ل است داده الوظة يف اختتاذ التتدا   املواستعة ضتد متل 
ناموا ا ماٍل تعون  السالم يفا ستعةار، مبل فيهم موتهكو ا تفانات 
ا نتعاليتتتتة يفمتتتتل ي ةندتتتتول ال مديتتتتة ا نتعاليتتتتة يفيؤججتتتتول ال وتتتتف. يفنتتتتام 

ملتحتتتدة املتكامتتتل لعوتتتاء اجملدتتتس  ت ليتتتل يفحتتتتديث يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم ا
الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى لتمكتتتني الع ثتتتة متتتل د تتتم توفيتتت  
ال مديتتتتتتة ا نتعاليتتتتتتتة، يفد تتتتتتتم موتتتتتتتع نرتتتتتتتوب الوتتتتتتتلاع يفتعتتتتتتتدمي املستتتتتتتا دة 
اإلنستتتانية، يفد تتتم حتعيتتتق ا ستتتتعةار يف احلالتتتة األمويتتتة، يفت ليتتتل يفمحايتتتة 

 وية. يفأ ةب حعوق اإلنسال، يفالتوسيق  ني اجلهات الفا دة الديفلية امل
اجملدتتتس  تتتل ت د تتت  مىل اإلنرتتتاء ال اجتتتل لع ثتتتة التتتد م الديفليتتتة  عيتتتادة 
أفةيعية يف مجهورية أفةيعيا الوس ى، يفشجع ا حتاد األفةيعي يفاجلما ة 
ا نتصادية لتديفل يفستط أفةيعيتا  دتى الت جيتل  عت ل اجلهتود متل أجتل 
 محتتتالل   ثتتتة التتتد م الديفليتتتة حمتتتل   ثتتتة توقيتتتد الستتتالم، يفأ تتتةب  تتتل
ا تلام  الوظة يف خيتارات خمتدفتة ملستاندة   ثتة التد م الديفليتة. يفقدتب 
اجملدس مىل األمني ال ام تعدمي تعةية كتا   رال التد يط لع ثة الد م 
الديفليتتتتة متتتتع تنتتتتميو  خيتتتتارات مفصتتتتدة لتتتتتوف  التتتتد م التتتتديفيل لدع ثتتتتة، 

يف ذلتتتتك ممكانيتتتتة حتويتتتتل   ثتتتتة التتتتد م الديفليتتتتة مىل  مديتتتتة حلفتتتتظ  مبتتتتا
 ات  ة لامم املتحدة، رذوا  توافة ظةيفف مواتية يف امليدال. السالم

، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل 2013ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  25يفيف  
محاقات مل  ئب األمتني ال تام، يفاألمتني ال تام لدجما تة ا نتصتادية 
لتديفل يفستتط أفةيعيتا، يفكعتت  مسترتاري شتتؤيفل  وتاء الستتالم يفالتوميتتة يف 
مكتتتب املةانتتب التتدائم لالحتتتاد األفةيعتتي لتتدى األمتتم املتحتتدة. يف تتة  

ة األمتني ال تام  تل استتوتاجات فةيتق املستا دة  ئب األمني ال ام تعةي
(، مرتتتتتددا  دتتتتتى أل 2013) 2121التعويتتتتتة املورتتتتتور  متتتتتال ابلعتتتتتةار 

احلالتتتتة الستتتتةي ة التتتتتدذور يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى ت تتتتةح اختعتتتتارا 
لدتنامل الديفيل يفاملسؤيفلية  تل موتع الفظتائع. يفأ تةب  تل ابلت  العدتق 

مبتتتا يف ذلتتتك استتتتددام األقفتتتال،  مزاء اهنيتتتار العتتتانول يفالوظتتتام يفآاثره،
يفال وف اجلوسي، يفزايدة ال وف  ني ال وائف. يفأشار مىل أل استغالل 
ا نتمتتتتتاءات الديويتتتتتة ألغتتتتتةا  سياستتتتتية أجتتتتت  ال وتتتتتف ال تتتتتائفي  تتتتتني 
املستتتتتتتدمني يفاملستتتتتتتيحيني  دتتتتتتتى لتتتتتتتو مل يستتتتتتتعق لتتتتتتت  نظتتتتتتت ، مرتتتتتتت ا مىل 

هتتة ا نتهاكتتات التتيت تةتكعهتتا  واصتتة ائتتتالف ستتيديكا الستتا ق متتل ج
لدتتتدفاع  تتتل التتتوفس متتتل جهتتتة أختتتةى. “ اب كتتتا -أنتتتيت ”يفمجا تتتات 

يف شتتتد  ئتتتب األمتتتني ال تتتام اجملدتتتتس، م تتتةاب  تتتل ضتتتةيفرة اختتتتاذ تتتتتدا   
 اجدة إلهناء اإلفالت مل ال عاب يفمساءلة اجلواة، أل يوظة يف يفضع 
آليات لدمساءلة، مثل جلوة التحعيق يف/أيف جتلاءات حمتددة األذتداف. 

ةكتتت ذتت ه احلالتتة تستتتفحل، فعتتد تت تتونر مىل نتتلاع يفحتت ر متتل أنتت  مذا تُ 
ديتتتت  يف ةنتتتتي، أيف حتتتتىت مىل حتتتتةب أذديتتتتة ميكتتتتل أل متتتتتتد مىل العدتتتتدال 
اجملتتايفرة. يففيمتتا يت دتتق حبفتتظ الستتالم، أشتتار مىل أل نتتدرة   ثتتة توقيتتتد 
السالم يف مجهورية أفةيعيا الوس ى  دى محايتة املتدنيني حمتديفدة جتدا، 

دى أهنا موحازة مىل فئات حمددة  دتى يفأل   ض يفحداهتا يوظة مليها  
أستتاس التتديل. يفنتتال مل التعةيتتة ي تتة   ستتة خيتتارات لتعتتدمي التتد م 
التتتديفيل لع ثتتتة التتتد م الديفليتتتة، تتتترتايفح  تتتني اختتتتاذ تةتيعتتتات د تتتم ثوائيتتتة 
يفمت ددة األقةاف يفحتويل   ثتة التد م الديفليتة مىل  مديتة حفتظ ستالم 

خت  تؤيتده غالعيتة اجلهتات ات  ة لامم املتحدة. يفأضاف أل اخليتار األ
الفا دتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، مبتتا يف ذلتتك  تتدد متتل موظمتتات 

 .(1٨0)اجملتمع املدم
يفحتتتتت ر اثتتتتتل مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى متتتتتل خ تتتتتة اإلابدة  

أل الستتتتتتتد ات  اجلما يتتتتتتتة يف  دتتتتتتتده مذا مل يتدتتتتتتت  أي مجتتتتتتتةاء، يفأ دتتتتتتتل
ا نتعاليتتة نتتد التمستتت كتا تتة متتل األمتتني ال تتام يفجمدتتس األمتتل املوافعتتة 
 دى قدعها  رال تعدمي فةنستا املستا دة ال ستكةية ملتؤازرة   ثتة التد م 
الديفلية. يفشدد  دى ضةيفرة أل تسود لدع ثة يف ية نوية مبوجب الفصل 

 ال تتتام . يفابملثتتتل، أكتتتد األمتتتني(1٨1)الستتتا ع متتتل ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة
لدجما تتتتة ا نتصتتتتادية لتتتتديفل يفستتتتط أفةيعيتتتتا أل ذتتتت ه الو يتتتتة ضتتتتةيفرية 
لتمكتتني   ثتتتة توقيتتتد الستتالم، يفذتتتي أستتتاس   ثتتة التتتد م الديفليتتتة، متتتل 
ا ض الع مبهمتهتا الكامدتة لتحعيتق ا ستتعةار يف العدتد يفهتيئتة أفنتل 
الظةيفف املمكوة لد وصة املدم لع ثة الد م الديفلية،  د م مل مكتب 

املتحدة املتكامتل لعوتاء الستالم يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى   تد األمم 
ت ليتتتتله. يف تتتتة حاجتتتتة مىل مرستتتتاء دميعةاقيتتتتة متثيديتتتتة يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا 
الوس ى مبا خيدم املصدحة ال امة لر عها،  د  مل مصاحل أي  ر ة 

. يفأ تتتتةز كعتتتت  مسترتتتتاري شتتتتؤيفل  وتتتتاء (1٨2)أيف مجا تتتتة  ةنيتتتتة أيف ديويتتتتة
يفالتوميتتتة يف مكتتتتب املةانتتتب التتتدائم لالحتتتتاد األفةيعتتتي مستتتا ة الستتتالم 

ا حتاد األفةيعي مو   داية األزمة،   ةق موها ت ديتق مرتاركة مجهوريتة 
أفةيعيتتا الوستتت ى يف أنرتتت ت  يفا تمتتتاد جتتلاءات حمتتتددة األذتتتداف ضتتتد 
  تتض األفتتةاد قدتتب فيمتتا يت دتتق هبتتا د تتم جمدتتس األمتتل. يفشتتدد  دتتى 

ة لديفل يفسط أفةيعيا يف  عد حماداثت الستالم ديفر اجلما ة ا نتصادي
يفنرتتتة حفظتتتة الستتتالم يفتعتتتدمي املستتتا دة املاليتتتة لتتتد م مجهوريتتتة أفةيعيتتتا 
الوستتت ى. يفأضتتتاف أل نعتتتل الستتتد ة  تتتني   ثتتتة توقيتتتد الستتتالم يف  ثتتتة 

__________ 

 (1٨0) S/PV.7069 5-2، الصفحات . 

 . 6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (1٨1) 

 . 7املةجع نفس ، الصفحة  (1٨2) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7069


2013-2012ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن  
 

16-06865 44 

 

، يفأل 2013كانول األيفل/ديسمرب   19الد م الديفلية تعةر مجةاؤه يف 
ي متتتتتتالل جوعتتتتتتا مىل جوتتتتتتب  ا حتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتي يفاجلما تتتتتتة ا نتصتتتتتتادية

لدتصتتتدي لدتحتتتدايت العائمتتتة. يفذكتتتة أينتتتا أنتتت  يوعغتتتي أل يتمثتتتل ديفر 
اجملتمتتتع التتتديفيل، يفخاصتتتة األمتتتم املتحتتتدة، يف ت ليتتتل تدتتتك اجلهتتتود متتتل 
ختتتالل تتتتوف  التتتد م الكتتتايف التتت ي يتستتتق،  دتتتى لتتتو متتتا أكتتتده، متتتع 
أحكتتام الفصتتل الثتتتامل متتل امليثتتاق  رتتتال ديفر الرتتيعتتات اإلنديميتتتة يف 
ت ليتتل يفصتتول الستتدم يفاألمتتل التتديفليني. يفيف اخلتتتام، نتتال منتت  يت دتتع مىل 
اختتتاذ جمدتتس األمتتل نتتةارا لت ليتتل اجلهتتود املرتترتكة لدجما تتة ا نتصتتادية 

 .(1٨3)يفا حتاد األفةيعي
، اخت  اجملدتس ابإلمجتاع 2013كانول األيفل/ديسمرب   5يفيف  
، التتتت ي قدتتتتب مبوجعتتتت ، يف مجدتتتتة أمتتتتور، مىل (2013) 2127العتتتتةار 

  الستة ة رنرتاء جلوتة حتعيتق ديفليتة متل األمني ال ام أل يعوم  دى يفجت
أجل التحعيق يف التعارية املت دعة ابنتهاكات العتانول التديفيل اإلنستام 
يفالعتتتتتانول التتتتتديفيل حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال يفانتهاكتتتتتات حعتتتتتوق اإلنستتتتتال يف 

كتانول الثتام/   1مجهورية أفةيعيا الوس ى مل نعل مجيع األقةاف مو  
ة متتةتكيب تدتتك ا نتهاكتتات. ، يفاملستتا دة يف حتديتتد ذويتت2013يوتتاية 

شتتهةا  ختتتاذ مجيتتتع  12يفأذل اجملدتتس  ورتتة   ثتتة التتد م الديفليتتة لفتترتة 
التتتدا   الالزمتتة لدمستتا ة يف محايتتة املتتدنيني يفاستتت ادة األمتتل يفالوظتتام 
ال ام، يفحتعيق ا ستعةار يف العالد، يفاست ادة سد ة الديفلة  دى كامتل 

ة لتعتتتدمي املستتتا دة اإلنستتتانية، اإلندتتتيم التتتوق ، يفهتيئتتتة الظتتتةيفف املواتيتتت
يفمجتتتتةاء  مديتتتتة نتتتتلع الستتتتالح يفالتستتتتةيح يفم تتتتادة اإلدمتتتتا ، يفمصتتتتتالح 
الع اع األمت   عيتادة الستد ات ا نتعاليتة يف توستيق متل مكتتب األمتم 
املتحتدة املتكامتتل لعوتاء الستتالم. كمتا أذل اجملدتتس لدعتوات الفةنستتية يف 

الالزمتتة لتتد م الع ثتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى ابختتتاذ مجيتتع التتتدا   
ا ضتتتتتتت الع  و يتهتتتتتتتتا. يفقدتتتتتتتتب أينتتتتتتتا مىل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام أل يعتتتتتتتتوم 
ابست دادات يف مديات خت تيط احتياقيتة حتستعا  حتمتال حتويتل   ثتة 
التتد م الديفليتتة مىل  مديتتة متتل  مديتتات األمتتم املتحتتدة حلفتتظ الستتالم، 
متتتع التاكيتتتد  دتتتى أل منرتتتاء مثتتتل ذتتت ه الع ثتتتة ستتتيحتا  مىل نتتتةار متتتل 

جملدس يف املستععل. يفنةر اجملدس أن  يوعغي لدديفل األ نتاء أل تتدت  ا
ما يدلم متل تتدا   ملوتع توريتد مجيتع أنتواع األستدحة يفمتا يتصتل هبتا متل 
أ تدة مىل مجهورية أفةيعيا الوس ى أيف  ي ها هلا أيف نعدهتا مليهتا  رتكل 
معاشة أيف غ  معاشتة، يفأ تةب  تل ا تلامت  العتوي أل يوظتة  ستة ة يف 

تتتتتتدا   حمتتتتتددة اهلتتتتتدف، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك حظتتتتتة الستتتتتفة يفجتميتتتتتد  فتتتتتة 
األصول، ضد األفةاد الت يل ي مدتول  دتى تعتويض الستالم يفا ستتعةار 

__________ 

 . 10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (1٨3) 

يفاألمل. يفأنرا اجملدس جلوة جلاءات لةصد توفي  موع توريد األستدحة، 
شتهةا، فةيعتا  13يفقدب مىل األمني ال ام أل يورب، لفرتة أيفلية متدهتا 

 مىل الدجوة. لددرباء لتعدمي الد م
يف  تتتتتد اختتتتتتاذ العتتتتتةار، أدىل ثالثتتتتتة أ نتتتتتاء يف اجملدتتتتتس يفاثتتتتتل  

مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى يفاملةانتب التدائم لالحتتاد األفةيعتي لتدى األمتم 
املتحتتتدة  عيتتتا ت. حيتتتث أشتتتار اثتتتل توغتتتو مىل خ تتتة حتتتتول مجهوريتتتة 
أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى مىل متتتتتالذ لارذتتتتتا يني، يفرحتتتتتب  ورتتتتتة   ثتتتتتة التتتتتد م 

الفةنسية، يفد ا اجملتمع التديفيل مىل املستا ة الديفلية،  د م مل العوات 
يف الصتتتتوديفق ا ستتتتتئمام التتتت ي قدتتتتب اجملدتتتتس مىل األمتتتتني ال تتتتام أل 

. يفأشاد اثل املغةب ابحتراد (1٨4)(2013) 2127يورئ  يف العةار 
دحة مىل التتدخل  ستت ادة اجملتمع الديفيل يفاجملدس استجالة لدحاجة امل

األمتتل يفمهنتتاء األزمتتة، يفذكتتة أل  تتالده   تتتدخة جهتتدا لاستتةاع  ورتتة 
اجلوود ال يل سيركدول يفحدة حةاسة ملكتب األمتم املتحتدة املتكامتل 

. يفذكتتة اثتل فةنستتا أنتت  (1٨5)لعوتاء الستتالم يف مجهوريتة أفةيعيتتا الوست ى
ابلوظتتتة مىل األزمتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، التتتيت قواذتتتا الوستتتيال 
ملتدة قويدتة، ليستت الالمعتا ة يفالتعتتا س متل  تني اخليتارات، يفنتتال مل 
 تتتتة يفاجعتتتتتا مجا يتتتتتا يتمثتتتتتل يف د تتتتتم اإلجتتتتتةاءات التتتتتيت اختتتتتت ذا ا حتتتتتتاد 

وتتتتتع الفظتتتتتائع األفةيعتتتتتي يفاجلما تتتتتة ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل يفستتتتتط أفةيعيتتتتتا مل
أ   ابلع ثتتتتة يف يتتتتة  (2013) 2127اجلما يتتتتة. يفأضتتتتاف أل العتتتتةار 

نوية مبوجب الفصل السا ع ال ي سيسمح لدع ثة ابختاذ مجيع التدا   
الالزمة حلماية املدنيني يفحتييد اجلما ات املسدحة اليت تةفض ا متثال 

ديمات التجميع يفنلع السالح؛ يفأ   ابلعوات الفةنسية يف ية د تم لت 
. (1٨6)الع ثتتتتتة، يففعتتتتتا ل دتتتتتب ا حتتتتتتاد األفةيعتتتتتي يفالستتتتتد ات ا نتعاليتتتتتة

يفرحتتتب املةانتتتب  تتتل ا حتتتتاد األفةيعتتتي ابلت تتتايفل  تتتني موظمتتتت  يفجمدتتتس 
األمتتتتل، التتتت ي أدى مىل اختتتتتاذ العتتتتةار، يفأ تتتتةب  تتتتل تعتتتتديةه إلمكانيتتتتة 

اس مبستتؤيفليات اجملدتتس،  ترتتاقة االراء متتع أ نتتاء العيتتام،  تتديفل املستت
اجملدس، يفتعدمي انرتاحات  رال صياغة الو ، يفتوضيح قةائق الد م 
اليت حتع ذا موظمت . يفأضاف أل ال متل جتار لكفالتة الوجتاح يف نعتل 

__________ 

 (1٨4) S/PV.7072 3يف  2، الصفحتال . 

. انظتتتتتة أينتتتتتا الةستتتتالتني املتعتتتتتادلتني املتتتتتؤرختني 3املةجتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتفحة  (1٨5) 
 S/2013/636) 2013ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  29يف  22
 2013ترتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتام/نوفمرب  26(، يفالةستتتتتتتالة املؤرختتتتتتتتة S/2013/637 يف

(  رتتتال S/2013/696املوجهتتتة متتتل األمتتتني ال تتتام مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل )
كتتب األمتم منراء يفحدة حةاسة ليتستإ  وجودذتا توفيت  املهتام ملوكدتة مىل م
 املتحدة املتكامل لعواء السالم يف مجهورية أفةيعيا الوس ى. 

 (1٨6) S/PV.7072 4يف  3، الصفحتال . 
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الستد ة متل   ثتتة توقيتد الستالم يف مجهوريتتة أفةيعيتا الوست ى مىل   ثتتة 
يف مجهوريتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا الوستتتتتتتت ى يف التتتتتتتتد م الديفليتتتتتتتتة  عيتتتتتتتتادة أفةيعيتتتتتتتتة 

، يفأل مفوضتتتتية ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي 2013كتتتتانول األيفل/ديستتتتمرب  19
نامت  ت يني املسؤيفلني الةئيسيني يف   ثة الد م الديفلية. يفأ دل ا تلام 

 صتتورة ف التتة، يف ”ا حتتتاد األفةيعتتي توفيتت  يف يتتة   ثتتة التتد م الديفليتتة 

ة اجلما ة ا نتصادية لديفل مقار ريفح التون ات اليت أ ة ت  وها نياد
  .(1٨7)، يفميالء اذتمام فوري ابحلالة اإلنسانية“يفسط أفةيعيا

__________ 

  .9-7املةجع نفس ، الصفحات  (1٨7)

    
 الوسطى اجللسات: احلالة يف مجهورية أفريقيا

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

الد وات  مالً 
 37ابملادة 

التتتتتتد وات  متتتتتتالً ابملتتتتتتادة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6780 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   6
2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 
الوستتتتتتتتتت ى يف تتتتتتتتتتل أنرتتتتتتتتتت ة 
مكتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 
املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف 

 (S/2012/374ذلك العدد )

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

املمثدتتتتتتة اخلاصتتتتتتة لامتتتتتتني 
ال تتتتتتتام جلمهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا 
الوستتت ى يفرئيستتتة مكتتتتب 
األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتتتل 
لعوتتاء الستتالم يف مجهوريتتتة 

 أفةيعيا الوس ى

  مجيع املد ونيل

S/PV.6899 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/   11

 2013يواية 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 
الوستتتتت ى يفأنرتتتتت ة مكتتتتتتب 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل 
لعواء الستالم يف ذلتك العدتد 

(S/2012/956) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

املمثدتتتتتتتة اخلتتتتتتتاص لامتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتام يفرئيستتتتتتتتة مكتتتتتتتتتب 
األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتتتل 
لعوتتاء الستتالم يف مجهوريتتتة 
أفةيعيتتا الوستت ى، يفاملمثدتتة 

لامتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام اخلاصتتتتتتتتة 
امل ويتتتتتة ابل وتتتتتف اجلوستتتتتي 

 يف حا ت الولاع

  مجيع املد ونيل

S/PV.6907 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/   24

 2013يواية 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 
الوستتتتت ى يفأنرتتتتت ة مكتتتتتتب 

املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل األمتتتتتتتتم 
لعواء الستالم يف ذلتك العدتد 

(S/2012/956) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار ندمتتتتتتتت  
األرجوتتتتتني، يفأستتتترتاليا، 
يفتوغتتتتتتتتتتتتتو، يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتة  
كتتتتتتتتتتتتتتتتوراي، يفريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 
يففةنستتتتا، يفلكستتتتمربغ، 
يفاملغتتتتتتتتتتتةب، يفاملمدكتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتتو ايت 

 ( S/2013/45املتحدة )

مجهوريتتة أفةيعيتتا 
 الوس ى

مجهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا  
 الوس ى

 (2013) 20٨٨العةار 
15-0-0 

S/PV.6967 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  15

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 (S/2013/261)الوس ى 

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
الوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ى 
)رئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزراء(، 

 يفتراد

املمثتتتتتتتل اخلتتتتتتتاص لامتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتام يفرئتتتتتتتتتيس مكتتتتتتتتتتب 
األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتتتل 
لعوتتاء الستتالم يف مجهوريتتتة 

 أفةيعيا الوس ى

  مجيع املد ونيل

S/PV.7017 
آب/أغستتتتتت س  14

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا 

 (S/2013/470الوس ى )

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني 
ال تتتتتتتتام يفرئتتتتتتتتيس مكتتتتتتتتتب 
األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل 
لعواء الستالم يف مجهوريتة 
أفةيعيتتا الوستت ى، يفيفكيدتتة 
األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتانية يفموستتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتة يف حتتتتتتتتتتتتتتتا ت 

ال تتتام ال تتتوارمل، يفاألمتتتني 
 املسا د حلعوق اإلنسال

  مجيع املد ونيل

https://undocs.org/ar/S/2012/374
https://undocs.org/ar/S/2012/956
https://undocs.org/ar/S/2012/956
https://undocs.org/ar/S/2013/45
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/261
https://undocs.org/ar/S/2013/470
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

الد وات  مالً 
 37ابملادة 

التتتتتتد وات  متتتتتتالً ابملتتتتتتادة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.7042 

ترتتتتتتتةيل األيفل/  10
 2013أكتو ة 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
متتل أستترتاليا، يفتوغتتو، 
يففةنستتا، يفلكستتتمربغ، 
يفاملغتتتتتتتتتةب، يفاملمدكتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتدة، يفالتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/598) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا 
 الوس ى

مجهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا  
 الوس ى

 (2013) 2121العةار 
15-0-0 

S/PV.7069 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  25

 2013نوفمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى 

 22املعتتتتتدم  متتتتتال ابلفعتتتتتةة 
متتتتتتتتل نتتتتتتتتةار جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل 

2121 (2013) 
(S/2013/677) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

لدجما تتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام 
ا نتصتتتادية لتتتديفل يفستتتط 
أفةيعيا، يفكع  املسترتاريل 
لرتتتتتتتتتتؤيفل  وتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتالم 
يفالتوميتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
املةانتتتتتتتب التتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم 

 املتحدة

 ئتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل 

 

S/PV.7072 
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/   5

 2013ديسمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى 

 22متتتتتال ابلفعتتتتتةة املعتتتتتدم  
متتتتتتتتل نتتتتتتتتةار جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل 

2121 (2013) 
(S/2013/677) 

مرتةيفع نتتةار معتدم متتل 
توغو، يفمجهورية كتوراي، 
يفريفانتتتتتتتتتتتتتتدا، يفغتتتتتتتتتتتتتتا ول، 
يففةنستتتتتتتتتتا، يفالكونغتتتتتتتتتتو، 
، يفلكستتتمربغ، يفاملغتتتتةب

املمدكتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة، 
التتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/717) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا 
الوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ى، 
يفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ول، 

 يفالكونغو

املةانتتتتتب التتتتتدائم لالحتتتتتتتاد 
 األفةيعي 

توغتتتتتو، يفاملغتتتتتةب، 
يففةنسا، يفمجهورية 
أفةيعيتتتا الوستتت ى، 
يفاملةانتتتتتتتتب التتتتتتتتدائم 
 لالحتاد األفةيعي

 2127العةار 
(2013) 

15-0-0 

  
 بيساو -احلالة يف غينيا  - ٩

 عرض عام 
جدسة  12خالل الفرتة نيد ا ست ةا ،  عد جمدس األمل  

 يستتتتايف، يفاختتتتت  ثالثتتتتة نتتتتةارات، يفا تمتتتتد  -خمصصتتتتة لدحالتتتتة يف غيويتتتتا 
 يتتتانني رائستتتيني. يفاستتتتمع مىل  تتتدة محاقتتتات نتتتدمها كتتتل متتتل املمثتتتل 

 يستتتايف يفرئتتتيس مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة  -اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام لغيويتتتا 
  يستتتتتتتتتايف، يفرئيستتتتتتتتتة ترتتتتتتتتتكيدة  -املتكامتتتتتتتتتل لعوتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتالم يف غيويتتتتتتتتتا 

يفلني آختةيل،  يسايف التا  تة لدجوتة  وتاء الستالم، يفكت لك مستؤ  - غيويا
 نيستال/ 12تتوايفل  ركل خاص احلالة   د ا نعالب ال ي يفنتع يف 

، (2012) 204٨. يفنتتتتتتتام اجملدتتتتتتتس، مبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةار 2012أ ةيتتتتتتتل 
متتتل الفصتتتتل الستتتتا ع متتتل امليثتتتتاق،  فتتتتة   41املتدتتت  مبوجتتتتب املتتتتادة 

نعتالب يفمؤيتديهم يفمنرتاء جلوتة جتلاءات ضد متد ةي ا  (1٨٨)جلاءات
 .(1٨9)لةصد توفي  تدك اجللاءات

الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، جتتتدد اجملدتتتس أينتتتا يف يتتتة  يفختتتالل 
 .(190)مةتني، ملدة ثالثة أشهة يفسوة يفاحدة،  دى التوايلاملكتب 

__________ 

 لالقتتتتتتتتتتالع  دتتتتتتتتتتى مليتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتل امل دومتتتتتتتتتتات  رتتتتتتتتتتال التتتتتتتتتتتدا   املت دعتتتتتتتتتتة  (1٨٨) 
تتتتدا   ” يستتتايف، انظتتتة اجلتتتلء الستتتا ع، العستتتم الثالتتتث، امل وتتتول  - غيويتتتا 

 .“مل امليثاق 41تو وي  دى استددام العوة املسدحة، يففعا لدمادة   

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال يف يتتتة الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال  (1٨9) 
 يستتتايف، انظتتتة اجلتتتلء التاستتتع،  - رتتتال غيويتتتا  (2012) 204٨ابلعتتتةار 

 ابء.  -العسم األيفل 

. يفلالقنتتالع  دتتى مليتتد (2013) 2103يف  (2013) 2092العتتةارال  (190) 
متتتتل امل دومتتتتات  رتتتتال املكتتتتتب املتكامتتتتل، انظتتتتة اجلتتتتلء ال اشتتتتة، العستتتتم 

 “. الع ثات السياسية يف  ثات  واء السالم”الثام، امل وول 

https://undocs.org/ar/S/2013/598
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7072&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7072&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/677
https://undocs.org/ar/S/2013/717
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/٢٠٤٨%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092(2013)
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