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 منطقة وسط أفريقيا - 11
 عرض عام 
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ،  عتتتتد جمدتتتتس األمتتتتل ستتتتت  

جدستتات يفأصتتدر أر  تتة  يتتا ت رائستتية فيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف مو عتتة 
يفسط أفةيعيا. يفيف ضوء األثة املل لع لالستعةار املرتتب  دى األزمة يف 

تتتلت املوانرتتتات التتتدائةة يف اجملدتتتس  دتتتى مجهوريتتتة أف ةيعيتتتا الوستتت ى، ركن
ا سرتاتيجية اإلنديمية الةامية مىل التصدي خل ة جيش الةب لدمعايفمة 
يفاالاثر املرتتعتتتة  دتتتى أنرتتت ت ، مبتتتا يرتتتمل خ تتتة التوفيتتت  التتتيت يفضتتت ها 

 مكتب األمم املتحدة اإلنديمي لوسط أفةيعيا.
يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، مت متديتتتد يف يتتتة املكتتتتب يف  

شتتتتتتتتتعا /  2٨شتتتتتتتتتهةا حتتتتتتتتتىت  1٨ملتتتتتتتتتدة  2012آب/أغستتتتتتتتت س  21
، مبوجتتتب رستتتالة موجهتتتة متتتل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل مىل 2014 فربايتتتة

 .(253)األمني ال ام
ا سززرتاتيجية اإلقليميززة الراميززة إىل التصززدي خلطززر جززي   

 الرب للمقاومة واآلاثر املرتتبة على أنشطته
، نتتتتدَّم املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني 2012حليةال/يونيتتت   29يف  

ال تتتام لوستتتط أفةيعيتتتا يفرئتتتيس مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة اإلنديمتتتي لوستتتط 
ة الثام لامني ال ام  ل أ متال أفةيعيا محاقة مىل اجملدس  رال التعةي

. (254)املكتتتب، مبتتتا يف ذلتتتك جهتتتوده ملكافحتتة جتتتيش التتتةب لدمعايفمتتتة
يفركتتل املمثتتل اخلتتاص  دتتى ا ستترتاتيجية اإلنديميتتة الةاميتتة مىل التصتتدي 
خل ة جيش التةب لدمعايفمتة يفاالاثر املرتتعتة  دتى أنرت ت  يفتوتايفل  دتى 

جية، يفذتتتي: د تتتتم لتتتو مفصتتتل األذتتتداف الةئيستتتتية اخلمستتتة لالستتترتاتي
الت تتايفل اإلنديمتتي ضتتد جتتيش التتةب، يفت ليتتل محايتتة املتتدنيني، يفتوستتيع 
ن تتتتاق أنرتتتت ة نتتتتلع الستتتتالح يفالتستتتتةيح يفاإل تتتتادة مىل التتتتوقل يفم تتتتادة 
التتتتتوقني يفم تتتتادة اإلدمتتتتا ، يفترتتتتجيع ا ستتتتتجا ة يف اجملتتتتال اإلنستتتتام 
يفحلمايتتتتة األقفتتتتال يف املوتتتتاقق املتنتتتتةرة  ستتتتعب جتتتتيش التتتتةب، يفد تتتتم 

املتنتةرة متتل اجلتيش يف  ستتط ستد ة الديفلتتة  ترب أراضتتيها. احلكومتات 
يف شتتتد اجملدتتتس أل يعتتتدم التتتد م الورتتتط لتوفيتتت  ا ستتترتاتيجية يفمعتتتادرة 

. يف عب اإلحاقة، (255)الت ايفل اإلنديمي اليت أقدعها ا حتاد األفةيعي
خاقب اجملدس أينا املع و  اخلاص لةئيس مفوضية ا حتاد األفةيعتي 

__________ 

 (253) S/2012/657 . 

 (254) S/2012/365 . 

 (255) S/PV.6796 4-2، الصفحات . 

تتتل ابألستتتاس  دتتتى  رتتتال املستتتائل املت  دعتتتة جبتتتيش التتتةب لدمعايفمتتتة. يفركن
معادرة ا حتاد األفةيعي لدت ايفل اإلنديمي ضتد جتيش التةب لدمعايفمتة. 
يفنتتتال مل األذتتتداف الةئيستتتية لدمعتتتادرة تتمثتتتل يف ت ليتتتل نتتتدرة العدتتتدال 
املتنةرة لكي ميكوها التصدي  ف الية جليش التةب لدمعايفمتة يفالعنتاء 

ستت  ميصتتال املستتا دة اإلنستتانية مىل  دتتى التهديتتد التت ي يرتتكد ، يفتي
اجملتم تتات املتنتتةرة، يفهتيئتتة  يئتتة مؤاتيتتة لتحعيتتق ا ستتتعةار يف املوتتاقق 
املتنةرة يفم ادة لذيدها. يفندنم محاقة مىل اجملدس  رال أ ةز مكو ت 
ذ ه املعادرة يفذيكدها، يفلكو  ح نر مل ألَّ ذت ا اهليكتل يت دتب د متا 

يد املتتايل يفالصتت يد الدوجستتيت. يفيف ديفليتتا، يفذلتتك ابألستتاس  دتتى الصتت 
اخلتام، قدب رمسيا مل اجملدس الوظة يف م تالل جتيش التةب لدمعايفمتة 

                                                                     .(256)موظمة مرذا ية
يةتكعهتتا جتتيش يفأ تتةب املتكدمتتول  تتل مدانتتتهم لدجتتةائم التتيت  

الةب لدمعايفمتة. يفشتدد غالعيتة املتكدمتني  دتى ضتةيفرة ال متل املتنتافة 
يفأ تتتةزيفا أ يتتتة الت تتتايفل اإلنديمتتتي ضتتتد جتتتيش التتتةب لدمعايفمتتتة. يفرحتتتب 
ال ديتتد متتل املتكدمتتني اب ستترتاتيجية اإلنديميتتة يفد تتوا مىل تتتوف  متتوارد 

 تتدة  مضتتافية لتتد م معتتادرة ا حتتتاد األفةيعتتي لدت تتايفل اإلنديمتتي. يفد تتا
متكدمتتني التتديفل مىل الت تتتايفل متتع احملكمتتة اجلوائيتتتة الديفليتتة يف حماكمتتتة 

 .(257)يفاحتجاز اجلواة املةتع ني جبيش الةب لدمعايفمة
يفختتتتتالل اجلدستتتتتة، أصتتتتتدر اجملدتتتتتس  يتتتتتا  رائستتتتتيا أدال  رتتتتتدة  

اهلجمتتات التتيت يرتتوها جتتيش التتةب لدمعايفمتتة، يفكتتةر فيتت  اإل تتةاب  تتل 
ا تدك اجلما ة. يفيف نفس العيال، رحتب ندع  مزاء الفظائع اليت تةتكعه

اجملدتتتتس  وضتتتتع ا ستتتترتاتيجية اإلنديميتتتتة. يفحتتتتث اجملدتتتتس أينتتتتا خمتدتتتتف  
كيتتا ت األمتتم املتحتتدة  دتتى د تتم توفيتت  ا ستترتاتيجية، يفد تتا اجملتمتتع 
التتتتتتتتديفيل مىل تعتتتتتتتتدمي متتتتتتتتتا ميكتتتتتتتتل متتتتتتتتل املستتتتتتتتتا دة لتحعيتتتتتتتتق أذتتتتتتتتتدافها 

 .(25٨)ا سرتاتيجية
،  عتتد جمدتتس األمتتل 2012كتتانول األيفل/ديستتمرب   1٨يفيف  

جدسة لدوظة يف التعةية الثالث لامني ال ام  ل أنر ة مكتتب األمتم 
املتحتتدة اإلنديمتتي لوستتط أفةيعيتتا يف تتل املوتتاقق املتنتتةرة متتل  مديتتات 

__________ 

 . 7-4املةجع نفس ، الصفحات  (256) 

 24)الربتغتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتفحتال  16يف  15املةجتتتتتتع نفستتتتتت ، الصتتتتتتتفحتال  (257) 
 )فةنسا(.  26)غواتيما (؛ يفالصفحة  25 يف

 (25٨) S/PRST/2012/18 . 
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. يفنتدَّم املمثتل اخلتاص لامتني ال تام التعةيتة (259)دمعايفمتةجيش الةب ل
مىل اجملدتتس. يفيف محاقتتت ، أنتتةن انتت  رغتتتم يفريفد أنعتتاء جيتتدة متتل يفستتتط 
أفةيعيتتتتا، يفخاصتتتتًة  دتتتتى اجلعهتتتتة ا نتصتتتتادية، فتتتتال تتتتتلال املو عتتتتة ت تتتتام 
حتتتتتدايت فيمتتتتا يت دتتتتق ابلتهديتتتتد التتتت ي ميثدتتتت  جتتتتيش التتتتةب لدمعايفمتتتتة. 

 عئتتتتتتة املتتتتتتوارد متتتتتتل أجتتتتتتل التوفيتتتتتت  الكامتتتتتتل يفشتتتتتتدد  دتتتتتتى احلاجتتتتتتة مىل ت
لالسترتاتيجية اإلنديميتة هبتدف التصتدي لدتهديتد الت ي يرتكد  جتتيش 
التةب لدمعايفمتة، يفأ تةز التفتايفت  تني املتوارد املتاحتة لدمكتتب اإلنديمتتي 

 .(260)يفاملهام الواجب  دي  توفي ذا
يفأثوتتاء اجلدستتة، أ تتةب املتكدمتتول  تتل د مهتتم لالستترتاتيجية  

تتتد م ظتتتم  اإلنديميتتتة، يفشتتتدديفا  دتتتى أ يتتتة يفضتتتع خ تتتة لتوفيتتت ذا. يفأكَّ
املتكدمني  دى نيمة الت ايفل يفالتوستيق  دتى الُصتُ د الوقويتة يفاإلنديميتة 

ج وا املكتب  دى أل يواصل  ف الية ا ض الع جبهوده يفالديفلية، يفش
يف جمتتايل ا تصتتال يفالتوستتيق داختتل موظومتتة األمتتم املتحتتدة يفخارجهتتا. 
يفكتتةر   تتض املتكدمتتني د تتوة التتديفل األ نتتاء مىل الت تتايفل متتع احملكمتتة 
اجلوائيتتة الديفليتتة يفتوفيتت  أيفامتتة ملعتتاء العتتعض الصتتادرة ضتتد نتتادة جتتيش 

ل املوانرتة، أاثر املتكدمتول أينتا حتتتدايت . يفختال(261)التةب لدمعايفمتة
أختتتةى متتتتس مو عتتتة يفستتتط أفةيعيتتتا مثتتتل   التتتة الرتتتعاب يفالعةصتتتوة يف 

 خدي  غيويا.
، أصتدر اجملدتس  يتا  2012كتانول األيفل/ديستمرب   19يفيف  

رائستتيا أدال فيتتت   عتتتوة اهلجمتتتات يفالفظتتائع التتتيت يةتكعهتتتا جتتتيش التتتةب 
ستتتتتتغالهلم، يفا غتصتتتتتاب، لدمعايفمتتتتة، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك جتويتتتتتد األقفتتتتتال يفا

يفا ستترتناق اجلوستتي يفغتت ه متتل أشتتكال ال وتتف اجلوستتي، يفكتتةر لكيتتد 
د متتتت  لالستتتترتاتيجية اإلنديميتتتتة. يفحتتتتث اجملدتتتتس أينتتتتا مكتتتتتب األمتتتتم 
املتحتتتدة اإلنديمتتتي لوستتتط أفةيعيتتتا يفالع ثتتتات السياستتتية يف  ثتتتات حفتتتظ 
الستتتتالم التا  تتتتة لامتتتتم املتحتتتتدة  دتتتتى توستتتتيق جهودذتتتتا د متتتتا لتوفيتتتت  

رتاتيجية، مع مواصدة املكتب ا ض الع  ديفر رئيستي يف توستيق ا س
 .(262)تدك األنر ة

 
__________ 

 (259) S/2012/923 . 

 (260) S/PV.6891 4-2، الصفحات . 

 12)جوتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  11املةجتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتتفحة  (261) 
)فةنستتتتتتتتا(؛  17)غواتيمتتتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتتتفحة  15)الربتغتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتفحة 

 )أملانيا(.  20يفالصفحة 

 (262) S/PRST/2012/28 . 

 خطة تنفين ا سرتاتيجية اإلقليمية 

لدوظتتة  ،  عتد جمدتتس األمتل جدستة2013أاير/متايو  29يف  
يف التعةيتتتتة الةا تتتتع لامتتتتني ال تتتتام  تتتتل أنرتتتت ة مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة 
اإلنديمتتي لوستتط أفةيعيتتا. يفذكتتة املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام أل خ تتة 
توفي  ا سترتاتيجية اإلنديميتة نتد يُفضت ت صتيغتها الوهائيتة. يفأشتار مىل 
أل خ ة التوفي  حددت اجملا ت اليت حتتا  مىل موارد مضافية، يفأكتد 

 ويد   دى استمةار التد م متل جانتب أصتحاب املصتدحة، يف  ستيما ت
العددال املتنتةرة متل جتيش التةب لدمعايفمتة. يفأشتار أينتا مىل التهديتد 
التت ي يرتتكد  متمتتةديف مجا تتة  وكتتو حتتةام، فنتتال  تتل احلالتتة السياستتية 
يفاألمويتتتة يف  تتتال متتتايل. يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتك، أ تتتةز الظتتتاذةة الواشتتتئة 

د غت  املرتةيفع اب تعارذتا ظتاذةة متواميتة ترتكل حتتتداي املتمثدتة يف الصتي
لدسالم يفاألمل، يفظاذةة توامي   الة الرعاب  وصتفها  وصتةا مل ل تا 

                                                                     .(263)لالستعةار يف املو عة
يفختتتتتتالل املوانرتتتتتتة التاليتتتتتتة، رحتتتتتتب املتكدمتتتتتتول د تتتتتتة توفيتتتتتت   

ا ستترتاتيجية اإلنديميتتة.  يتتد أل   تتض املتكدمتتني أاثريفا شتتواغل  رتتال 
يفجاذتتتتتة يفتونيتتتتتت   تتتتتض املرتتتتتاريع املوصتتتتتوفة يف اخل تتتتتة، يفاحلاجتتتتتة مىل 

تتتتتتتتوف  التتتتتتتد م يفالتمويتتتتتتتل  مواصتتتتتتتدة ت تتتتتتتوية خ تتتتتتتة التوفيتتتتتتت ، يفضتتتتتتتةيفرة
. يفاحتدت األزمتة يف مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى مكتا  ابرزا (264)لدد ة

يف املوانرتتة، حيتتث أ تتةب م ظتتم املتكدمتتني  تتل ابلتت  العدتتق مزاء آاثر 
 امتداد الولاع مىل العددال اجملايفرة.

يفيف تدك اجلدسة، أصدر اجملدس  يا  رائسيا، كةر في  لكيد  
هجمتتات التتيت يرتتوها جتتيش التتةب لدمعايفمتتة يفالفظتتائع مدانتتت  العويتتة لد

اليت يةتكعها، يفما يصدر  و  مل انتهاكات لدعانول الديفيل اإلنستام، 
مبتا يف ذلتك استتددام األقفتال يف الولا تات املستدحة. يفرحتب اجملدتس 
ابستوتاجات الفةيق ال امل امل   ابألقفال يفالوتلاع املسدح  رال حالة 

أنر ة جيش الةب لدمعايفمة، يفد تا مىل توفيت  األقفال املتنةريل مل 
ذتت ه ا ستتتوتاجات توفيتت ا كتتامال. يفأذتتاب اجملدتتس ابجملتمتتع التتديفيل أل 
يعتتدم املستتا دة حيثمتتا أمكتتل، يفحتتث  دتتدال املو عتتة  دتتى  تت ل املليتتد 
مل اجلهتود لوضتع حتد لدد تة الت ي يرتكد  جتيش التةب. يفيف نفتس 

يتات مكافحتة جتتيش العيتال، أ تةب اجملدتتس  تل العدتق مزاء تونتتف  مد
التتتتتةب لدمعايفمتتتتتة متتتتتؤخةا يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا، يفشتتتتتجع  دتتتتتى مواصتتتتتدة 

__________ 

 (263) S/PV.6971 4-2، الصفحات . 

)املمدكتتتة املتحتتتدة(؛ يفالصتتتفحة  9)ا حتتتتاد الةيفستتتي(؛ يفالصتتتفحة  ٨الصتتتفحة  (264) 
 )األرجوتني(.  1٨)غواتيما (؛ يفالصفحة  12)فةنسا(؛ يفالصفحة  11

https://undocs.org/ar/S/2012/923
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/ar/S/PV.6971
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التوسيق لدسماح ابستئواف ال مديتات اإلنديميتة ملكافحتة جتيش التةب 
 .(265)لدمعايفمة يف أنةب يفنت اكل

 
 التقدم احملرز بش ن خطة تنفين ا سرتاتيجية اإلقليمية 

،  عتتتد اجملدتتتس جدستتتة 2013ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  20يف  
لدوظتتتتة يف التعةيتتتتة اخلتتتتامس لامتتتتني ال تتتتام  تتتتل أنرتتتت ة مكتتتتتب األمتتتتم 
املتحتتدة اإلنديمتتي لوستتط أفةيعيتتا يف تتل املوتتاقق املتنتتةرة متتل  مديتتات 

. يفأ دت  املمثتل اخلتاص لامتني ال تام اجملدتس (266)جيش الةب لدمعايفمة
ال احلالة يف يفسط أفةيعيا هتيمل  ديها املدايفف مل جةاء تلايد  دم 
ا ستعةار يف مجهورية أفةيعيا الوس ى يفانترتار اجلما تات املستدحة يف 
شتتةق مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة. يفنتتدَّر أنَّتت   تتة احتمتتا ت حعيعتتة 

هوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى مىل املو عتتتتتة اإلنديميتتتتتة  متتتتتتداد األزمتتتتتة يف مج
األيفسع. يفأشار مىل أل اجلةمية ال تا ةة لدحتديفد الوقويتة   تتلال ترتكل 
حتداي خ  ا لامل يف املو عة، يتجسد مثال  وها يف أ مال العةصوة 
يفالس و املسدح يف خدي  غيويا. يفأضاف نائال مل املو عة تواج  أينا 

كدها اإلرذاب يفالت ةف، يفذكة مجا تة  وكتو خ ة التهديدات اليت ير
حتتةام مثتتا   دتتى ذلتتك. مث نتتدم محاقتتة مىل اجملدتتس  تتل  متتل املكتتتب 
اإلنديمي، يفشدد  دى ديفره التوسيعي  ني خمتدتف أصتحاب املصتدحة. 
يفأكتتتد أنتتت   دتتتى التتتةغم متتتل ف اليتتتة ال مديتتتات ال ستتتكةية لفةنتتتة ال متتتل 

متتتل نرتتتا  جتتتيش التتتةب، اإلنديميتتتة التا  تتتة لالحتتتتاد األفةيعتتتي يف احلتتتد 
فإنتت     تتد متتل اليعظتتة يفمحتتةاز تعتتدم  رتتال خ تتة توفيتت  ا ستترتاتيجية 

                                                                     .(267)اإلنديمية
يفاستتتتتمع اجملدتتتتس أينتتتتا مىل محاقتتتتة نتتتتدمها املع تتتتو  اخلتتتتاص  

لةئيستتة مفوضتتية ا حتتتاد األفةيعتتي  رتتال املستتائل املت دعتتة جبتتيش التتةب 
لدمعايفمة، حيث أ ةز التعتدم الت ي أحتةزه ا حتتاد األفةيعتي يف املو عتة 

ابلتوستتتيق متتتع يف ستتتعيل العنتتتاء  دتتتى جتتتيش التتتةب لدمعايفمتتتة، يفذلتتتك 
العددال املسا ة  عتوات، يف تد م متل العتوات اخلاصتة التا  تة لدتو ايت 
املتحتتتتدة، يفمتتتتل ا حتتتتتاد األيفريف ، يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف  ستتتتيما مكتتتتتب 
األمم املتحتدة اإلنديمتي لوستط أفةيعيتا. يفشتةح الظتةيفف التيت أدت مىل 
ت ديتتتق  مديتتتات مكافحتتتة جتتتيش التتتةب لدمعايفمتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا 

__________ 

 (265) S/PRST/2013/6 . 

 (266) S/2013/671 . 

 (267) S/PV.7065 4-2، الصفحات . 

لوستت ى، مرتت ا  دتتى يفجتت  اخلصتتوص مىل التتتوتة  تتني ائتتتالف ستتيديكا ا
يففةنتة ال متتل اإلنديميتة. م  أنتت  ذكتتة أل ال مديتات استتتؤنفت يف أيفائتتل 

، يفأكتتتد أل التتتلخم احلتتتايل يت دتتتب تتتتوف  متويتتتل  2013آب/أغستتت س 
كاٍف يفد م لوجسيت متل أجتل ت ليتل اهلتدف املتمثتل يف العنتاء  دتى 

 .(26٨)الةب لدمعايفمةالتهديد ال ي يركد  جيش 
يفشدد املتكدمول  دى احلاجة مىل ت ايفل يفاستع الو تاق  دتى  

ايفمتة املستوايت الوقوية يفاإلنديمية يفالديفليتة ملكافحتة جتيش التةب لدمع
يفالعنتتاء  دتتى التهديتتد التت ي يرتتكد . يفأشتتاد م ظتتم املتكدمتتني   متتل 
املكتب اإلنديمي. يفأضاف اثل املمدكة املتحتدة نتائال منت  جيتب  دتى 
املكتتتتتتب أل يواصتتتتتل مضتتتتتافة نيمتتتتتة حعيعيتتتتتة لدجهتتتتتود اإلنديميتتتتتة يفديفل 

. يفاتفتق م ظتم املتكدمتني يف آرائهتم (269)اإلنديمية يف ظل شحة املوارد
احلالة يف مو عة يفسط أفةيعيا يفأ ة وا  ل ابلت  العدتق مزاء   رال حتديل

ت ور األزمة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى، يفأ ةزيفا االاثر النارة لدجةمية 
ال ا ةة لدحديفد الوقوية يفالعةصوة، يفأ ة وا  ل العدق مزاء توتامي ظتاذةة 
الصتتتيد غتتت  املرتتتةيفع اب تعتتتتاره مصتتتدرا لتمويتتتل الرتتتعكات اإلجةاميتتتتة. 

ال ديتتتد متتتل املتكدمتتتني أ يتتتة التتتد م التتتديفيل لدجهتتتود اإلنديميتتتة يفأكتتتد 
                                   يفديفل اإلنديمية يفمنا فة الد م لتوفي  ا سرتاتيجية اإلنديمية.

، أصتتتدر اجملدتتتس  يتتتا  2013ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  25يفيف  
رائسيا كةر فيت  مدانتت  الرتديدة ملتا يعتوم  ت  جتيش التةب لدمعايفمتة متل 
ذجمتتتات مةيف تتتة يفمتتتل جتتتةائم حتتتةب يفجتتتةائم ضتتتد اإلنستتتانية. يفحتتتث 

املكتتتتتب اإلنديمتتتتي، فنتتتتال  تتتتل ستتتتائة كيتتتتا ت األمتتتتم اجملدتتتتس كتتتت لك 
املتحتتتتتتدة املوجتتتتتتودة يف املو عتتتتتتة،  دتتتتتتى ت ليتتتتتتل اجلهتتتتتتود د متتتتتتا لتوفيتتتتتت  
ا سرتاتيجية اإلنديمية. يفشجع اجملدس األمتني ال تام أينتا  دتى حتعيتق 
ا ستفادة املثدى متل اجلهتود التيت يعت هلا املكتتب، يفد تا اجملتمتع التديفيل 

متتتا أمكتتتل. يففيمتتتا يت دتتتق جبمهوريتتتة أفةيعيتتتا مىل د تتتم ا ستتترتاتيجية حيث
الوس ى، شدد اجملدس  دى يفجوب أل يكول ذواك توسيق  ني األمتم 
املتحتتدة يفا حتتتتاد األفةيعتتي يف ستتتياق األنرتتت ة اجلاريتتة يف جمتتتال محايتتتة 

  .(270)املدنيني يفال مديات املنادة جليش الةب لدمعايفمة
__________ 

 . 2٨-26املةجع نفس ، الصفحات  (26٨) 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (269) 

 (270) S/PRST/2013/18 . 
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 اجللسات: منطقة وسط أفريقيا
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.6796 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت   29
2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املتنتتتتتتةريل حالتتتتتة األقفتتتتتال 

متتتتتل أ متتتتتال جتتتتتيش التتتتتةب 
لدمعايفمتتتتتة يف ستتتتتياق الوتتتتتلاع 

 (S/2012/365املسدح )
تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة اإلنديمتتتتتتي لوستتتتتتط 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا يف تتتتتتتتتتتتتل املوتتتتتتتتتتتتتاقق 
املتنتتتتتةرة   مديتتتتتات جتتتتتيش 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةب لدمعايفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2012/421) 

رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   25

موجهتتتتتة متتتتتل  2012
األمني ال ام ايتل هبتا 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاتيجية 
اإلنديميتتتتتتة الةاميتتتتتتة مىل 
التصدي خل ة جيش 
التتتتتتتتتتتتتتتتتةب لدمعايفمتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفاألاثر املرتتعتتتتتتتة  دتتتتتتتى 
أنرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت  

(S/2012/481) 

مجهوريتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتا 
 الوس ى

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتني ال تتتام لوستتتط 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس 
مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة اإلنديمتتتتتتتتتتي 
لوستتتتتتتتتتتتتتتتط أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
يفاملع تتتتتتتتتتتو  اخلتتتتتتتتتتتاص 
لتتتتتتتتتتتتتتةئيس مفوضتتتتتتتتتتتتتتية 
ا حتتتتتتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتتتتتتتي 
 رتتتتتتتتتتتتتتتتتال املستتتتتتتتتتتتتتتتتائل 
املت دعتتة جبتتيش التتةب 

 لدمعايفمة

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املد ويل

S/PRST/2012/18 

S/PV.6891 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   1٨

 2012ديسمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة اإلنديمتتتتتتي لوستتتتتتط 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا يف تتتتتتتتتتتتتل املوتتتتتتتتتتتتتاقق 
املتنتتتتتتتتتتةرة متتتتتتتتتتل  مديتتتتتتتتتتتات 
جتتتتتتتتتتيش التتتتتتتتتتةب لدمعايفمتتتتتتتتتتة 

(S/2012/923) 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص   
 لامني ال ام 

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس، يفاملمثتتتتتتل 
اخلتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني 

 ال ام

 

S/PV.6895 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   19

 2012ديسمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة اإلنديمتتتتتتي لوستتتتتتط 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا يف تتتتتتتتتتتتتل املوتتتتتتتتتتتتتاقق 
املتنتتتتتتتتتتةرة متتتتتتتتتتل  مديتتتتتتتتتتتات 
جتتتتتتتتتتيش التتتتتتتتتتةب لدمعايفمتتتتتتتتتتة 

(S/2012/923) 

    S/PRST/2012/28 

S/PV.6971 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  29

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة اإلنديمتتتتتتي لوستتتتتتط 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا يف تتتتتتتتتتتتتل املوتتتتتتتتتتتتتاقق 
املتنتتتتتتتتتتةرة متتتتتتتتتتل  مديتتتتتتتتتتتات 
جتتتتتتتتتتيش التتتتتتتتتتةب لدمعايفمتتتتتتتتتتة 

(S/2013/297) 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص   
 لامني ال ام 

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس، يفاملمثتتتتتتل 
اخلتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني 

 ال ام

S/PRST/2013/6 

S/PV.7065  
الثتتتتتام/  ترتتتتتةيل 20

 2013نوفمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة اإلنديمتتتتتتي لوستتتتتتط 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا يف تتتتتتتتتتتتتل املوتتتتتتتتتتتتتاقق 
املتنتتتتتتتتتتةرة متتتتتتتتتتل  مديتتتتتتتتتتتات 
جتتتتتتتتتتيش التتتتتتتتتتةب لدمعايفمتتتتتتتتتتة 

(S/2013/671) 

املمثل اخلاص لامني   
 يفاملع تتتتتتتتتتتتتتو ال تتتتتتتتتتتتتتام، 

اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتاص لةئيستتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
مفوضتتتتتتتتتتتتتتية ا حتتتتتتتتتتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتي  رتتتتتتتتتتتتتتتتال 
املستتتتتتتتتتتتتتتائل املت دعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 جبيش الةب لدمعايفمة

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 
املتتتتتتتتتتد ويل يففعتتتتتتتتتتا 

   39لدمادة 

 

S/PV.7066 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  25

 2013نوفمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
األمتتتتتتتتتتتم أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب 

املتحتتتتتتدة اإلنديمتتتتتتي لوستتتتتتط 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا يف تتتتتتتتتتتتتل املوتتتتتتتتتتتتتاقق 
املتنتتتتتتتتتتةرة متتتتتتتتتتل  مديتتتتتتتتتتتات 
جتتتتتتتتتتيش التتتتتتتتتتةب لدمعايفمتتتتتتتتتتة 

(S/2013/671) 

    S/PRST/2013/18 
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