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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.7034 

أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  1٨
2013 

التعةيتتتتتتتتتتتتة احلتتتتتتتتتتتتادي  رتتتتتتتتتتتتة 
لامتتتتني ال تتتتام  تتتتل مكتتتتتب 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل 
لعوتتتتاء الستتتتالم يف ستتتت اليول 

(S/2013/547) 

ستتتتتتتتتتت اليول )يفزيتتتتتتتتتتتة  
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 

  الديفيل( 

يتتتتتتتتتتتتت ي املمثتتتتتتتتتتتتتل التوف
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتيس ترتتتتتتتتتتتتتتكيدة 
ستتتتتتتتتتتتت اليول التا  تتتتتتتتتتتتتة 

 لدجوة  واء السالم

  مجيع املد ونيل

 
 كانت اهلود اثدة  وزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية. )أ( 

  
 احلالة يف منطقة البحريات الكربى - ٦

 عرض عام 
ختتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ،  عتتد اجملدتتتس جدستتتة يفاحتتتدة  

يفا تمتتد  يتتا  رائستتيا يفاحتتدا يف متتا يت دتتق ابحلالتتة يف مو عتتة العحتت ات 
مل  ددال  (113) ددا 11، يفنع 2013شعا /فرباية  24الكربى. يفيف 

املو عتتة يف أديتتس أاباب  دتتى مقتتار الستتالم يفاألمتتل يفالت تتايفل جلمهوريتتة 
، رحتتتتب 2013آذار/متتتارس  2٨الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفاملو عتتتتة. يفيف 

، يفأكتتتتتتد  دتتتتتتى أ يتتتتتتت  (2013) 209٨ر يف العتتتتتتةار اجملدتتتتتتس ابإلقتتتتتتا
لتحعيتتتتتتتق ا ستتتتتتتتعةار ال ويتتتتتتتتل األجتتتتتتتل يف شتتتتتتتتةق مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتو 

  .(114)الدميعةاقية
 

 إطار السالم واألمن والتعاون 
، ندم األمني ال ام، يفرئيس العوتك 2013متوز/يولي   25يف  

التتتتديفيل، يفاملع تتتتو  اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام ملو عتتتتة العحتتتت ات الكتتتتربى، 
 تتتل  يفمفتتو  الستتدم يفاألمتتتل يف ا حتتتاد األفةيعتتي، محاقتتتة مىل اجملدتتس

توفيتتت  مقتتتار الستتتالم يفاألمتتتل يفالت تتتايفل جلمهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة 
يفاملو عتتتة. يفذكتتتة األمتتتني ال تتتام أل اإلقتتتار ميثتتتل خةي تتتة قةيتتتق يفاضتتتحة 

__________ 

أنغو ، يفأيفغودا، يف وريفنتدي، يفمجهوريتة أفةيعيتا الوست ى، يفمجهوريتة تولانيتا  (113) 
املتحتتتتتدة، يفمجهوريتتتتتة الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة، يفجوتتتتتتوب أفةيعيتتتتتا، يفجوتتتتتتوب 
الستتتتتودال، يفريفانتتتتتدا، يفزامعيتتتتتا، يفالكونغتتتتتو. يفت متتتتتل املوظمتتتتتات احلكوميتتتتتة 
 الديفلية األر تع التاليتة  صتفتها جهتات ضتاموة لاقتار: ا حتتاد األفةيعتي،
يفاألمتتتم املتحتتتدة، يفاجلما تتتة اإلاائيتتتة لدجوتتتوب األفةيعتتتي، يفاملتتتؤمتة التتتديفيل 

 امل   مبو عة العح ات الكربى. 
لالقتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد متتتتل امل دومتتتتتات  رتتتتتال احلالتتتتة يف شتتتتتةق مجهوريتتتتتة  (114) 

احلالتتة فيمتتا يت دتتق ”، 7الكونغتتو الدميعةاقيتتة، انظتتة اجلتتلء األيفل، العستتم 
 “. اقيةجبمهورية الكونغو الدميعة 

لدعتتتادة متتتل أجتتتل ال متتتل م تتتا يفحتديتتتد خ تتتة مرتتترتكة لتحعيتتتق الستتتالم 
الدائم يفا زدذار يف املو عة. يفأ تةب  تل ندعت  ال ميتق مزاء العتتال  تني 

متتارس يفالعتوات املستتدحة الكونغوليتة، يفد تتا مجيتع األقتتةاف  23حةكتة 
مىل محتتةاز تعتتدم  دتتى املستتار السياستتي ابل تتودة مىل حمتتاداثت كمعتتا .  
كمتتتتا  شتتتتد األقتتتتةاف املون تتتتة  دتتتتى اإلقتتتتار ال ت متتتتل  صتتتتورة  وتتتتاءة 
  نتتتتها متتتتع التتتتع ض يفمتتتتع املع تتتتو  اخلتتتتاص متتتتل أجتتتتل يفضتتتتع م تتتتاي  

ىل استتتددام مجيتتع األديفات املتاحتتة  لتلاماهتتتا؛ يفد تتا اجملتمتتع التتديفيل م
حتتت تصتةف ، متل احملاكمتات اجلوائيتة الديفليتة يفنظتم اجلتلاءات، يفصتو  
مىل تعدمي املسا دة اإلاائيتة. يفيف ستياق آفتاق الستالم التدائم يف اجلتلء 
الرةني مل مجهورية الكونغو الدميعةاقية، أشار مىل لواء التدخل التا ع 

حعيتتتق ا ستتتتعةار يف مجهوريتتتة الكونغتتتو لع ثتتتة موظمتتتة األمتتتم املتحتتتدة لت
الدميعةاقيتتتة اب تعتتتاره أداة ذامتتتة، يفلكتتتل فعتتتط كجتتتلء متتتل هنتتت  شتتتامل 

 .(115)يرمل األمل يفالتومية
يفتكدتتم رئتتيس العوتتتك التتديفيل  تتل قةيتتتق التتتدايفل ابلفيتتديو متتتل  

يفاشو ل ال اصمة، فعدم مىل اجملدس مفادة  ل رحدت  األخ ة مع األمتني 
دى الصدة العوية  ني التومية ال ام مىل مو عة العح ات الكربى. يفشدد  

يفالستالم، يفالتتلام األمتتم املتحتدة يفجممو تة العوتتك التديفيل ابلت تايفل يفحتعيتتق 
فوائتتد مدموستتة لستتكال مو عتتة العحتت ات الكتتربى ستت يا لتحعيتتق الستتالم 
يفا ستعةار يفالتومية. يفأ دل أل جممو ة العوك التديفيل ستوف تعتدم معدغتا 

التومية  رب احلتديفد، يف  ستيما  مضافيا ندره  ديول ديف ر خيص  ملسائل
مرتتاريع ال انتتة الكهةمائيتتة يفريفا تتط الوعتتل يفمدارة احلتتديفد يفاللرا تتة يفستتعل 

 .(116)ال يش الةيفية اليت تستهدف الالجئني يفاملرةديل داخديا
__________ 

 (115) S/PV.7011 7، الصفحة . 
 . 10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (116) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7034
https://undocs.org/ar/S/PV.7034
https://undocs.org/ar/S/2013/547
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7011
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يفيفجهت املع وثة اخلاصة لامني ال ام انتعاه اجملدس مىل ال دد  
املةتفع حلا ت العتل يفا غتصاب يفا  تداء اجلوسي يفترةيد الواس يف 
شتتتةق مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، يفشتتتددت  دتتتى أنتتت  جيتتتب توفيتتت  

ف اجلوستام اب تعتاره نيمتة أساستية معدأ  دم التسامح م دعا متع ال وت
متتل نتتيم اإلقتتتار. يفأفتتادت أينتتا ال ا جتمتتتاع األيفل الليتتة اإلشتتتةاف 

أاير/متتايو، يفرحعتتت  26اإلنديميتتة لاقتتار نتتد  عتتد يف أديتتس أاباب يف 
ابلتعتتتتتدم التتتتت ي أحةزتتتتتت  جلوتتتتتة التتتتتد م التعتتتتت  لآلليتتتتتة يف يفضتتتتتع م تتتتتاي  

 .(117)يفمؤشةات لعياس التعدم يف توفي  اإلقار
يفأثإ مفو  السالم يفاألمل لالحتاد األفةيعي  دى نو ية  النتة  

ال متتتل التتتيت أنامتهتتتا املع وثتتتة اخلاصتتتة متتتع املمثتتتل اخلتتتاص لالحتتتتاد األفةيعتتتي 
ملو عة العح ات الكربى. يفأ تةب  تل رأى ا حتتاد األفةيعتي ال الديواميتة 

متهتد ال ةيتق  (2013) 209٨اليت أفةزت  فنل اإلقار يفمبوجب العةار 
 .(11٨)لدسالم يفاألمل يفالتومية اليت حتتا  مليها املو عة

يفأ تتتةب م ظتتتم املتكدمتتتني  تتتل أمدهتتتم يف أل يرتتتكل اإلقتتتار  
خ تتتوة ذامتتتة لتتتتو الستتتالم، يفلكتتتوهم نعهتتتتوا أينتتتا مىل أل اجلهتتتتود االل 

. يفيف ستتتياق توفيتتت  اإلقتتتار كتتت لك، (119)جيتتتب أل تةكتتتل  دتتتى التوفيتتت 
__________ 

 . 13-10املةجع نفس ، الصفحات  (117) 
 . 16-14املةجع نفس ، الصفحات  (11٨) 
 16)التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  4املةجتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتفحة  (119) 

)فةنستتتتتتتتتا(؛  29)لكستتتتتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  25)أيفغوتتتتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 
 33)أذر يجتتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة  32)توغتتتتتو(؛ يفالصتتتتتفحة  30يفالصتتتتتفحة 

)املمدكتتتتتتتتتتة  37)ابكستتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  35)الصتتتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 

شتتدد ال ديتتد متتل املتكدمتتني  دتتى أ يتتة ت ليتتل يف يتتة الع ثتتة  تتل قةيتتق 
 .(120)(2013) 209٨منراء لواء التدخل، مبوجب العةار 

يفيف نفس اجلدسة، ا تمد اجملدس  يا  مل التةئيس أ تاد فيت ،  
يف مجدتتتة أمتتتور، لكيتتتد د متتت  لتوفيتتت  مقتتتار الستتتالم يفاألمتتتل يفالت تتتايفل 
جلمهوريتتتتتتة الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتة يفاملو عتتتتتتة، يفد تتتتتتا مجهوريتتتتتتة الكونغتتتتتتو 
الدميعةاقية يف ددال املو عة مىل توفي  التلامات كل موهم. يفأدال اجملدس 

اد  ال وتتف اجلوستتي يفاجلوستتام الرتتائ ة، يفأ تتةب  تتل ابلتت  العدتتق حتتو 
  .(121)مل استمةار األزمة اإلنسانية

__________ 

)املغتتةب(؛  39)ا حتتتاد الةيفستتي(؛ يفالصتتفحة  3٨املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة 
 5، الصتتفحة S/PV.7011 (Resumption 1))أستترتاليا(؛ يف  42يفالصتتفحة 

 ٨)ا حتتتتتتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  6)جوتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتا(، يفالصتتتتتتتتتتتفحة 
 )مجهورية تولانيا املتحدة(.  9) دجيكا(؛ يفالصفحة 

 (120) S/PV.7011 16)التتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  5، الصتتتتتتتتتتتتتفحة 
 23)مجهورية الكونغو الدميعةاقية(؛ يفالصفحة  21)أيفغودا(؛ يفالصفحة 

)توغتتتتتتتتتتو(؛  31)لكستتتتتتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  26)ريفانتتتتتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 
ل(؛ )ابكستتتتتتتتتتا 35)أذر يجتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  33يف  32يفالصتتتتتتتتتفحتال 

)ا حتتتتتاد الةيفستتتتي(؛    39)املمدكتتتتة املتحتتتتدة(؛ يفالصتتتتفحة  3٨يفالصتتتتفحة 
 S/PV.7011)أستتترتاليا(؛ يف  43)األرجوتتتتني(؛ يفالصتتتفحة  41يفالصتتفحة 

(Resumption 1) موزامعيتتتتتتتق، ابستتتتتتتم اجلما تتتتتتتة اإلاائيتتتتتتتة  3، الصتتتتتتتفحة(
 6)جوتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتا(، يفالصتتتتتتتفحة  5األفةيعتتتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتتفحة  لدجوتتتتتتتوب

)مجهوريتتتتتتة  9) دجيكتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتفحة  ٨)ا حتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتفحة 
 )الكونغو(.  11تولانيا املتحدة(؛ يفالصفحة 

 (121) S/PRST/2013/11. 
  

 اجللسات: احلالة يف منطقة البحريات الكربى
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.7011 ،

 S/PV.7011 يف

(Resumption 1)  
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   25

2013 

د م اإلقتار اخلتاص مبو عتة 
 العح ات الكربى

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

(S/2013/387 رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة )
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   3مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

موجهة مل العائمة  2013
ابأل متتتتتتتتال ابلويا تتتتتتتتة لع ثتتتتتتتتة 
التتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتدة لتتتتتتتتدى 
األمتتتتتم املتحتتتتتدة مىل األمتتتتتني 

 (S/2013/394) ال ام

أيفغوتتدا، يف دجيكتتتا،  
يف وريفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي، 
يفمجهوريتتتتتتتتتتة تولانيتتتتتتتتتتا 
املتحتتتدة، يفمجهوريتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفجوتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتا، 
يفالكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو، 

 يفموزامعيق 

رئيس العوك التديفيل، 
يفاملع تتتتتتتتتتتو  اخلتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتني ال تتتام ملو عتتتة 
العحتتتتتت ات الكتتتتتتربى، 

فتتتتتتتتتتتتتتتو  الستتتتتتتتتتتتتتتدم يفم
يفاألمتتتتتتتتتتتتتتل اب حتتتتتتتتتتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتتتي، يفاألمتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتام التوفيتتتتتتتتتتتتتتتت ي 
لدتتتتتتتتتتتتدائةة األيفريف يتتتتتتتتتتتتة 

 لدرؤيفل اخلارجية

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتس، يفكتتتتتتتتتتتتتل 

 املد ويل

S/PRST/2013/11 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
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