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 احلالة يف ليرباي - 2

 عرض عام 
جمدتتتتس األمتتتتل  تتتتتام ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتد  

جدسات فيما يت دق ابحلالة يف ليرباي، مبا يرمل جدستني مغدعتني متع 
، يفاختتتتت  أر  تتتتة نتتتتةارات، مجي هتتتتا مبوجتتتتب (6)العدتتتتدال املستتتتا ة  عتتتتوات

الفصتتتتل الستتتتا ع متتتتل امليثتتتتاق. يفاستتتتتمع اجملدتتتتس مىل ثتتتتال  محاقتتتتات 
املتحتدة ندمتها املمثدة اخلاصة لامتني ال تام لديترباي يفرئيستة   ثتة األمتم 
 يف ليرباي )الع ثة(، يفرئيس تركيدة ليرباي يف جلوة  واء السالم. 

يفخالل اجلدسات، نظة اجملدس يف التدفيض التدرجيي لدعوام  
. (7)متتتتدند يف يتهتتتتا متتتتةتني، ملتتتتدة ستتتتوة يف كتتتتل متتتتتةةيف ال ستتتتكةي لدع ثتتتتة 
، جتتتتتتتتدند (2013) 212٨يف  (2012) 2079ل يفمبوجتتتتتتتتب العتتتتتتتتةاري

اجملدتتس حظتتة الستتفة يفحظتتة توريتتد األستتدحة املفةيفضتتني مبوجتتب العتتةار 
شتتهةاً يف كتتل متتةة. يفُمتتدندت يف يتتة فةيتتق  12، ملتتدة (2003) 1521

 .(٨)شهةاً، مبوجب ذ يل العةاريل 12اخلرباء مةتني أيناً ملدة 
، أجتتةى جمدتتس األمتتل زايرة مىل ليتتترباي 2012يفيف أاير/متتايو  

 .(9)ضمل  ددال أخةى خالل   ثت  مىل غةب أفةيعيا
 

إحاطزززززات بشززززز ن احلالززززززة يف ليزززززرباي وبعثززززززة األمزززززم املتحززززززدة  
 ليرباي يف
، استتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتس مىل محاقتتتتتتتتة 2012أيدول/ستتتتتتتعتمرب  11يف  

ليتترباي يفرئيستتة الع ثتتة، التتيت أفتتادت نتتدنمتها املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام يف 
تعدماً مدحوظاً فيمتا خيت  م تادة  وتاء  2003ال ليرباي أحةزت مو   ام 

املؤسستتتات يفكتتت لك توقيتتتد  مدياهتتتتا الدميعةاقيتتتة، يفاهنتتتا  دتتتى يفشتتتك أل 
يفشتتتددت  دتتتى أل حتستتتل احلالتتتة األمويتتتة “. نصتتتة  تتتاح حعيعيتتتة”تصتتتعح 

__________ 

 .S/PV.7021يف  S/PV.6828انظة  (6) 

. يفلالقتتالع  دتتى مليتتد (2013) 2116يف  (2012) 2066العتتةارال  (7) 
 مديتات ”مل امل دومات  ل الع ثة، انظتة اجلتلء ال اشتة، العستم األيفل، 

 “.حفظ السالم

لالقتالع  دتى مليتد متل امل دومتات  تل تتدا   اجلتلاءات املت دعتة  ديتترباي،  (٨) 
تو تتتتوي  دتتتتتى  التتتتتدا   التتتتتيت  ”انظتتتتة اجلتتتتلء الستتتتتا ع، العستتتتم الثالتتتتتث، 

يفلالقتالع  دتى “. متل امليثتاق 41سدحة يففعاً لدمتادة استددام العوة امل
 (2003) 1521مليد مل امل دومتات  تل الدجوتة املورتاة  متالً ابلعتةار 

 ابء. - رال ليرباي يفيف ية فةيق اخلرباء، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل 

د متتتل امل دومتتتات  تتتل   ثتتتة جمدتتتس األمتتتل مىل غتتتةب لالقتتتالع  دتتتى مليتتت (9) 
 “.  ثة جمدس األمل”، 34أفةيعيا، انظة اجللء األيفل، العسم 

نفتتال  دتتى مصتتالح الع تتاع األمتت  يفهتيئتتة ا ستتتعةار التتدائم يف ليتترباي   يتو 
فعتتط، يفذتتو متتا تتتوفةه الع ثتتة،  تتل مل العدتتد حباجتتة أينتتاً مىل ت ليتتل املصتتاحلة 
الوقوية يفتوفي  تغي ات سياسية ذيكدية، اا يت دتب التلامتاً سياستياً يفمتوارد 
مالية  دتى الستواء. يففيمتا يت دتق ابإلصتالح الدستتوري يفاملصتاحلة الوقويتة، 

أل أي مصتتتالح دستتتتوري شتتتامل جيتتتب أل يؤيَّتتتد أ ة تتتت  تتتل رأي مفتتتاده 
ابستتتتفتاء، األمتتتة التتت ي يت دتتتب درجتتتة  اليتتتة متتتل التو يتتتة ال امتتتة. يفنظتتتةاً 
لدمستتتؤيفلية الكعتتت ة التتتيت ستتتتتحمدها الرتتتةقة متتتع نعتتتل مهتتتام الع ثتتتة مليهتتتا، 
ذكةت أن  يوعغي ميالء اذتمام كع  للايدة الكفتاءة املهويتة لدرتةقة يفنتدراهتا 

لت يتتتني فيهتتا. يففيمتتتا يت دتتق ابحلالتتة األمويتتتة  دتتى قتتتول الدوجستتتية يفجهتتود ا
احلديفد مع كوت ديفوار، نالت مل الع ثتة يف مديتة األمتم املتحتدة يف كتوت 
ديفتتتوار  تتتلزات الت تتتايفل  يوهمتتتا  رتتتال املستتتائل احلديفديتتتة، يفشتتتج ت  دتتتى 

  .(10)زايدة الت ايفل  ني ليرباي يفكوت ديفوار
يفنتتدنم رئتتيس ترتتكيدة ليتترباي يف جلوتتة  وتتاء الستتالم محاقتتة مىل  

اجملدس شدد فيها  دى أل املصاحلة الوقوية يوعغي أل تكول يف صميم 
استية لعوتاء الستالم يف  يتال  مدية السالم. يفنال مهنا  ةزت كايفلوية أس

ا لتلامات املتعادلة  ني الدجوة يفحكومة ليترباي، يفاهنتا تتةتعط   مديتات 
ا ست ةا  الدستوري يفالالمةكلية يفمصالح ا نتدتاابت. يففيمتا يت دتق 
 عواء ندرات الرةقة الوقوية الديربية، نال مل الدجوة يسةت،  دى مثة 

ت حتتول كيفيتتة ت ليتتل يفتوستتيق قدتتب تدعنتتتً  متتل رئيستتة ليتترباي، مرتتايفرا
الد م التدرييب لدرةقة الوقوية. يفأضاف أل الدجوتة ذتي  صتدد يفضتع 
استتترتاتيجية لت عئتتتة املتتتوارد يفخ تتتة  متتتل تتصتتتل هبتتتا،  ت تتتايفل يفثيتتتق متتتع 

 .(11)احلكومة يفالع ثة
يفأ ة ت اثدة ليرباي  ل شواغل مزاء احلالة األموية  دى قتول  

احلديفد  ني ليرباي يفكتوت ديفتوار، يفأكتدت أل املستالة تت دتب اذتمامتاً 
حثيثتتتاً ملتتتا ترتتتكند  متتتل خمتتتاقة حمتمدتتتة  دتتتى األمتتتل التتتوق  يفاإلنديمتتتي. 

يتتة األمتم املتحتتدة يف  يفأثوتت  دتى اإلجتتةاءات التيت تتدتت ذا الع ثتة يف مد
كتتتوت ديفتتتوار لتتتد م العتتتوات الوقويتتتتة، لكوهتتتا شتتتددت  دتتتى ضتتتتةيفرة 
الت تتتايفل يفالتتتت زر  تتتني العتتتوات الوقويتتتة يفالديفليتتتة  دتتتى جتتتانيَب احلتتتديفد. 
يفأكدت مل جديد أيناً  لم احلكومة الوفاء اب لتلامات اليت ن  تهتا 

ل ليتترباي يف  يتتال ا لتلامتتات املتعادلتتة متتع جلوتتة  وتتاء الستتالم. يفذكتتةت أ
تس ى مىل ت ليل ال دالة يفاألمل يفاملراركة، يفمىل مدارة يفاستددام املوارد 

__________ 

 (10) S/PV.6830 5-2، الصفحات. 
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الوقوية  دى لتو ف تال. يفأ ة تت أينتاً  تل خيعتة أمتل حكومتة  دتدذا 
ألل   تتتتض التاكيتتتتدات التتتتواردة يف تعةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام ليستتتتت دنيعتتتتة 

 تتتني  متامتتتاً، يفذكتتتةت أل ال النتتتة العوتتتاءة يفاملوفتحتتتة نستتتعياً التتتيت ت تتتلزت
حكومتة  دتتدذا يفالع ثتة  دتتى متتة األ توام يوعغتتي أل متتوح احلكومتتة احلتتق 
يف أل تتتتدنق يفتتحعتتتق  صتتتورة مرتتترتكة متتتل التاكيتتتدات التتتيت ميكتتتل أل 
تتتتؤثة  وتتتد نرتتتةذا  دتتتى آراء اجملتمتتتع التتتديفيل، مبتتتا يف ذلتتتك املستتتتثمةيفل 

 .(12)احملتمدول يف ليرباي
، ندنمت املمثدة اخلاصة لامتني 2013آذار/مارس  25يفيف  

ال تتتتام محاقتتتتة مىل اجملدتتتتس أفتتتتادت فيهتتتتا ال املةحدتتتتة األيفىل متتتتل نعتتتتل 
املستتتتتتتتؤيفليات األمويتتتتتتتتة متتتتتتتتل الع ثتتتتتتتتة مىل احلكومتتتتتتتتة  تتتتتتتتدأت يف ترتتتتتتتتةيل 

، يفكانتتتتت  جحتتتتة نستتتتعياً. يفأضتتتتافت أل الع ثتتتتة 2012األيفل/أكتتتتتو ة 
فتض التتدرجيي لعوامهتا ال ستكةي مبوجتب  دأت املةحدة التاليتة متل اخل

، يفلتتتت لك مل ي تتتتد أفتتتتةاد الع ثتتتتة ال ستتتتكةيني، (2012) 2066العتتتتةار 
، موترتتتتتةيل يف مجيتتتتتع معاق تتتتتات ليتتتتتترباي 2005أليفل متتتتتةة موتتتتت   تتتتتام 

 دتى اخلمس  رةة. يففيما يت دق ابلت ورات يف العدد، ستدن ت النتوء 
  تتتتتتتض اخل تتتتتتتتوات اإلجيا يتتتتتتتة، مثتتتتتتتتل متتتتتتتتؤمتة مقتتتتتتتالق الةؤيتتتتتتتتة الوقويتتتتتتتتة 

، يفذتتي خ تتة سياستتية يفانتصتتادية قويدتتة األجتتل، ترتتمل 2030 ل تتام
منامتتة نظتتام سياستتتي  تتادل يفحتعيتتق األمتتتل يفستتيادة العتتانول يفاملصتتتاحلة 
الوقويتتة. يفستتدن ت النتتوء أينتتاً  دتتى تدشتتني ليتترباي أيفل مةكتتل لد دالتتة 

واء الستالم. يفنونذتت رحتةاز   تض التعتدم يفاألمل  د م مل صوديفق  
يف جمتتال املستتاءلة، لكوهتتا شتتددت  دتتى أل ننتتااي الفستتاد يفالتتتتوتةات 
 تتني أفتتةع احلكومتتة ظدتتت موجتتودة. يففيمتتا يت دتتق ابحلالتتة  دتتى احلتتديفد 
الديربيتتة متتع كتتوت ديفتتوار، نالتتت مل الع ثتتة يف مديتتة األمتتم املتحتتدة يف  

ملستوايت  يوهما يفت مالل كوت ديفوار تواصالل الت ايفل  دى مجيع ا
 .(13)مع كدتا احلكومتني لترجيع يفضع اسرتاتيجية حديفدية مررتكة

ليتترباي يف جلوتتة  وتتاء يفيف اجلدستتة نفستتها، نتتدنم رئتتيس ترتتكيدة  
، التتتتتيت 2013الستتتتتالم تعةيتتتتتةاً  تتتتتل زايرتتتتتت  مىل ليتتتتترباي يف شتتتتتعا /فرباية 

مسحتت لتت  ابلترتتايفر متتع احلكومتتة  رتال كيفيتتة الت جيتتل رحتتةاز تعتتدم 
يف جمتتتال مصتتتالح الع تتتاع األمتتت  يفستتتيادة العتتتانول يفاملصتتتاحلة الوقويتتتة. 

رنغا افُتتح خالل يفأفاد ال املةكل اإلنديمي األيفل لد دالة يفاألمل يف غعا
التتتلايرة، يفشتتتتجع احلكومتتتتة  دتتتى اختتتتتاذ التتتتتدا   املواستتتعة، مبتتتتا يف ذلتتتتك 

__________ 

 .10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (12) 

 (13) S/PV.6941 5-2، الصفحات. 

التد تتتتيط يفتتتتتوف  خمصصتتتتات يف امليلانيتتتتة لدتكتتتتاليف املتكتتتتةرة يفلتعتتتتدمي 
  .(14)خدمات ال دالة يفاألمل

عتتتتتتتت املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة 2013أيدول/ستتتتتتتعتمرب  10يفيف   ، رحن
لامتتتني ال تتتام   متتتل جلوتتتة استتتت ةا  الدستتتتور املنتتت دع  تتت  لدتحنتتت  

ست ليف،  -لدمرايفرة الوقوية، يفرقالق رئيسة ليرباي، ملني جونستول 
متتتل  خةي تتة ال ةيتتق لدمصتتاحلة الوقويتتة يف حليةال/يونيتت . يفمذ حتت نرت

استتتتمةار يفجتتتود أستتتعاب حمتمدتتتة كثتتت ة لدوتتتلاع   يتتتلال يت تتتنين م اجلتهتتتا 
رصتتتالحات قويدتتتة األجتتتل، أ ة تتتت  تتتل العدتتتق مزاء ستتتوء مدارة املتتتواد 
ال عي يتتة يفالفستتاد التت ي يتتؤثة  دتتى  متتل املؤسستتات الوقويتتة يفالتوميتتة 
ا نتصتتتادية. يففيمتتتا يت دتتتق ابملةاحتتتل التتتثال  لددفتتتض التتتتدرجيي لعتتتوام 

ل ستتتتكةي، أفتتتتادت ال املةحدتتتتة األيفىل اخُتتمتتتتت  وجتتتتاح يفال الع ثتتتة ا
وتتتتتا متتتتل يفضتتتتع آليتتتتات مرتتتترتكة ف التتتتة لدتد تتتتيط  احلكومتتتتة يفالع ثتتتتة متكن
ل مديتتتة نعتتتل املهتتتتام، لكتتتل نتتتوات األمتتتتل الديربيتتتة مل تتتتتمكل متتتتل زايدة 
ف اليتتة  مدياهتتتا لالضتت الع مبستتؤيفليات األمتتل املتلايتتدة يفظدتتت ت تتام 

يث العدرة  دى التوعل يفاملوارد يفاإلدارة. مل نيود جةاء الن ف مل ح
يفشتتتددت  دتتتى أل ليتتترباي حتتتتتا  مىل د تتتم مستتتتمة متتتل اجملتمتتتع التتتديفيل 

 .(15)لدتصدي لدتحدايت اليت يواجهها العدد
يفأ تةب رئتيس ترتكيدة ليترباي يف جلوتة  وتاء الستالم  تل أستف   

ألن  مل اةز سوى تعدم حمديفد  دى ص يد املصاحلة الوقوية يف ليترباي. 
يفأضاف أن   دى الةغم مل مقالق خةي ة ال ةيق لدمصتاحلة الوقويتة، 
فعتتتتتد لختتتتتة التوفيتتتتت  يفمل تفتتتتتة  احلكومتتتتتة  تتتتتل األمتتتتتوال. يففيمتتتتتا يت دتتتتتق 
رصتتالح ن تتتاع األمتتتل يفستتتيادة العتتتانول، أشتتتار مىل أل افتعتتتار الرتتتةقة 
الديربية لدعدرات يفالعدرة  دى التوعل يفاإلدارة املهوية يفمواردذا احملتديفدة 
 وامتتتتتل تتتتتتؤخة نعتتتتتل مهتتتتتام الع ثتتتتتة. يفمذ ا تتتتترتف ال التعتتتتتدم احملتتتتتةز يف 
مصالح يفت ليل العناء كال   يئاً، شتجع احلكومتة  دتى ت ليتل  مدهتا 

 ت اإلصالحات يفالتوفي  يفختصي  املوارد يفصةف األمتوال يف يف جما
الونت املواسب. يفأضاف أل تدك اجلهود ستتيح لدجوة حتسني الد م 
املعدم مىل احلكومة يف حرد املوارد مل أجتل ن تاَ ي ال دالتة يفاألمتل. 
يفأشار مىل ا تلام افتتاح مةكَلي ال دالتة يفاألمتل الثتام يفالثالتث يف الة تع 

تتل 2014 تام  الثتام متل ،  دتى التةغم متل أل املةكتل األيفل، الت ي ُدشنِّ
،   ي متتل  كامتتل قانتتت    تتد. يفأ تتةب أينتتاً 2013يف شتتعا /فرباية 

 تتتتتتتتتل العدتتتتتتتتتق مزاء الفستتتتتتتتتاد املت دتتتتتتتتتق ابألراضتتتتتتتتتي يفاملتتتتتتتتتوارد ال عي يتتتتتتتتتة، 
__________ 

 .7-5املةجع نفس ، الصفحات  (14) 

 (15) S/PV.7029 5-2، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6941
https://undocs.org/ar/S/PV.7029
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متتت  مىل  مىل يفأشتتتار أل  دتتتى اجملتمتتتع التتتديفيل أل ي تتتلز التتتد م التتت ي يعدن
 .(16)ليرباي يف ذ ا اجملال

يف حظ اثل ليترباي أل الرتةقة الوقويتة الديربيتة تولتت املستؤيفلية  
األمويتتتتتتة  تتتتتتل الع ثتتتتتتة يف   تتتتتتض املوتتتتتتاقق، لكتتتتتتل   يتتتتتتلال ذوتتتتتتاك   تتتتتتض 

ألفةاد يفالدوجستيات يفامليلانية. يفأكد جمدداً أن   دى التحدايت املت دعة اب
الةغم مل ذ ه ا نتكاسات، فإل احلكومة الديربيتة   تتلال مدتلمتة التلامتاً 
راستتداً  توفيتت  خةي تتة ال ةيتتق  دتتى الوحتتو املتفتتق  ديتت . يفأكتتد أل خ تتة 
نعتل مهتام الع ثتتة يُفضت ت   وايتتة ملةا تاة العتتدرات يفالتحتدايت املتععيتتة يف 

، يفح ر مل أل أي جهد لتسةيع  مدية نعل املهام ميكل أل يل لع ليرباي
 .(17)يعو  املكاسب اليت حتععت ابلف ل استعةار احلالة أيف

 
 اخلفض التدرجيي للقوام العسكري للبعثة 
، متتتدند اجملدتتتس مبوجتتتب العتتتةار 2012أيدول/ستتتعتمرب  17يف  
أيدول/ستتتتتعتمرب  30يف يتتتتتة الع ثتتتتتة ملتتتتتدة ستتتتتوة حتتتتتىت  (2012) 2066

__________ 

 .9-6املةجع نفس ، الصفحات  (16) 

 .11-9املةجع نفس ، الصفحات  (17) 

يفأينتتتد توصتتتية األمتتتني ال تتتام 2013
 تدفتتتيض ال وصتتتة ال ستتتكةي  (1٨)

لدع ثة مل سعع كتائب مراة مىل ثال  كتائب، يعدت  جممو هتا حتوايل 
فترتة متا  تني آب/أغست س فةد،  دى ثال  مةاحتل ختالل ال 4 200

. يفنتيجتتتة هلتتت ا التدفتتتيض، ستتتيعد  العتتتوام 2015يفمتوز/يوليتتت   2012
. يفأذل 2015فةداً حبدول متوز/يولي   3 750ال سكةي لدع ثة حوايل 

اجملدتتتس أينتتتاً لامتتتني ال تتتام  توفيتتت  املةحدتتتة األيفىل متتتل  مديتتتة اخلفتتتض 
 فتتتتةداً يف 1 990التتتتتدرجيي،  تدفتتتتيض ال وصتتتتة ال ستتتتكةي مبتتتتا نتتتتدره 

 .2013يفأيدول/سعتمرب  2012الفرتة ما  ني ترةيل األيفل/أكتو ة 
، متتدند اجملدتتس مبوجتتب العتتةار 2013أيدول/ستعتمرب  1٨يفيف  
أيدتتتتول/  30يف يتتتة الع ثتتتة ملتتتدة ستتتوة أختتتةى، حتتتىت  (2013) 2116
، يفأذل لامني ال ام  توفيت  املةحدتة الثانيتة متل اخلفتض 2014سعتمرب 

التتتتتتتدرجيي لدعتتتتتتوام ال ستتتتتتكةي،  تدفتتتتتتيض ال وصتتتتتتة ال ستتتتتتكةي لدع ثتتتتتتة 
 2013فتةداً يف الفترتة متا  تني ترتةيل األيفل/أكتتو ة  1 129نتدره  مبا

. يفيف كتتتتتال العتتتتتةاريل، أكتتتتتد اجملدتتتتتس أل املهتتتتتام 2014يفأيدول/ستتتتتعتمرب 
الةئيستتتتية لدع ثتتتتة تتمثتتتتل يف مواصتتتتدة د تتتتم احلكومتتتتة متتتتل أجتتتتل تتتتتد يم 

  السالم يفا ستعةار يفمحاية املدنيني.
__________ 

 .S/2012/641يف  S/2012/230انظة  (1٨) 
 

 اجللسات: احلالة يف ليرباي

 يفاثئق أخةى العود الفة ي اجلدسة يفاترخيهاحمنة 
التتتتتتد وات  متتتتتتتالً 

 37ابملادة 
التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 املمتو ول( -امل ارضول  -

       6٨30   
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  11

2012 

التعةيتتتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتتتي الةا تتتتتتتتتتتع 
يفال رةيفل لامتني ال تام  تل 
  ثة األمم املتحتدة يف ليترباي 

(S/2012/641)  

املمثدتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتة  ليرباي
لامتتتتتني ال تتتتتام يف 
ليرباي يفرئيستة   ثتة 
األمتتتم املتحتتتدة يف 
ليتتتتتتتتتترباي، يفرئتتتتتتتتتتيس 
ترتتتكيدة ليتتترباي يف 
 جلوة  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

  

6٨34   
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  17

2012 

التعةيتتتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتتتي الةا تتتتتتتتتتتع 
يفال رةيفل لامتني ال تام  تل 
  ثة األمم املتحتدة يف ليترباي 

(S/2012/641) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متتل 
فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتدة، التتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/707) 

 (2012) 2066العةار    
15-0-0 

6٨٨4   
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/   12

 2012ديسمرب 

كتتتتتتتتانول   3رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
 2012األيفل/ديستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمل مل رئيس جلوة جمدس 
األمتتل املورتتاة  متتالً ابلعتتةار 

 رتتتتتتتتتتتتال  (2003) 1521
 (S/2012/901ليرباي )

متتل  مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
التتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2012/918 )  

 (2012) 2079العةار    
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/230
https://undocs.org/ar/S/2012/641
https://undocs.org/ar/S/2012/641
https://undocs.org/ar/S/2012/641
https://undocs.org/ar/S/2012/707
https://undocs.org/ar/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/2012/901
https://undocs.org/ar/S/2012/918
https://undocs.org/ar/S/RES/2079(2012)
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 يفاثئق أخةى العود الفة ي اجلدسة يفاترخيهاحمنة 
التتتتتتد وات  متتتتتتتالً 

 37ابملادة 
التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 املمتو ول( -امل ارضول  -

       6941   
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  25

2013 

التعةيتتتتتتتة املةحدتتتتتتتي اخلتتتتتتتامس 
يفال رةيفل لامتني ال تام  تل 
  ثة األمم املتحتدة يف ليترباي 

(S/2013/124) 
 

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة  
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتيس ترتتتتتكيدة 
ليتتتتتتتتتترباي يف جلوتتتتتتتتتتة 

  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

  

7029   
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  10

2013 

التعةيتتتتتتة املةحدتتتتتتتي الستتتتتتتادس 
يفال رةيفل لامتني ال تام  تل 
  ثة األمم املتحتدة يف ليترباي 

(S/2013/479) 
 

ليتتتتتتتتتتتتترباي )يفزيتتتتتتتتتتتتتة 
 الدفاع الوق (

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة 
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتيس ترتتتتتكيدة 
ليتتتتتتتتتترباي يف جلوتتتتتتتتتتة 

  واء السالم 

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

  

7033   
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  1٨

2013 

التعةيتتتتتتة املةحدتتتتتتتي الستتتتتتتادس 
يفال رةيفل لامتني ال تام  تل 
  ثة األمم املتحتدة يف ليترباي 

(S/2013/479) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متتل 
توغتتتو، ريفانتتتدا، فةنستتتتا، 
املغتتتتتتتتتتتتتتتتتةب، املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتدة، التتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/556) 

 (2013) 2116العةار    
15-0-0 

7077   
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/   10

 2013ديسمرب 

ترتتتتتةيل  19 رستتتتتالة مؤرختتتتتة
 2013 نتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتام

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمل مل رئيس جلوة جمدس 
األمتتل املورتتاة  متتالً ابلعتتةار 

 رتتتتتتتتتتتتال  (2003) 1521
 (S/2013/683ليرباي )

م متتل مرتتةيفع نتتةار معتتد
توغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو، ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 

املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة  التتتتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2013/725) 

 (2013) 212٨العةار    
15-0-0 

  
 احلالة يف الصومال - 3

 عرض عام 
جدستتة  22ا ستتت ةا ،  عتد جمدتس األمتل ختالل الفترتة نيتد  

نةاراً يفأصدر  يانني رائسيني فيمتا يت دتق ابحلالتة يف الصتومال.  11يفاختن  
يفرحنتتب اجملدتتس اب ست ةاضتتات ا ستترتاتيجية التتيت أجةهتتتا األمتتم املتحتتدة 
يفا حتتتتتتاد األفةيعتتتتتي  رتتتتتال يفجود تتتتتا يفنرتتتتتاقهما يف الصتتتتتومال، يف عيتتتتتام 

استترتاتيجية جديتتدة لامتتل التتتوق . حكومتتة الصتتومال ا حتاديتتة  وضتتع 
يفيفاصتتتتل اجملدتتتتس اإل تتتتةاب  تتتتل ندعتتتت  مزاء التهديتتتتد التتتت ي متثندتتتت  العةصتتتتوة 
يفالس و املسدح نعالة سواحل الصومال، متع التاكيتد  دتى ضتةيفرة يفضتع 
استتتترتاتيجية شتتتتامدة لدتصتتتتدي لدعةصتتتتوة يفأستتتتعاهبا الكاموتتتتة يففعتتتتاً لدعتتتتانول 

 اإلنسال.الديفيل، مبا يف ذلك العانول الديفيل حلعوق 
يفيففعتتتتاً لتوصتتتتيات األمتتتتني ال تتتتام، استتتتت ا  اجملدتتتتس يف أاير/  

 ل مكتب األمم املتحدة السياسي لدصومال )املكتب(  2013مايو 
 ع ثتتتة موستتت ة لامتتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي املستتتا دة مىل الصتتتومال )الع ثتتتة( 

  ل املسا ي احلميدة لد م  مدية السالم يفاملصاحلة يف مكدفة  و ية 

الصومال يفتعدمي املرورة يف جمتال السياستات ا سترتاتيجية  رتال  وتاء 
. يفمذ تصتتةف اجملدتتس مبوجتتب الفصتتل الستتا ع (19)الستتالم يف وتتاء الديفلتتة

متتل امليثتتاق، متتدند أر تتع متتةات مذنتت  لالحتتتاد األفةيعتتي ال يواصتتل نرتتة 
، يفقدتتتتتتب مليتتتتتت  زايدة نتتتتتتوام (20)عتتتتتتي يف الصتتتتتتومال  ثتتتتتتة ا حتتتتتتتاد األفةي

. يفمدند اجملدس مةتني يف ية فةيق الةصد الدا م لدجوة املورتاة (21)نواهتا
. يفمتتدند اجملدتتس متتةتني اإلذل  توفيتت  (22)(1992) 751 متتاًل ابلعتتةار  __________ 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل املكتتتتب يفالع ثتتتة، انظتتتة اجلتتتلء  (19) 
 “.الع ثات السياسية يف  ثات  واء السالم”ال اشة، العسم الثام، 

 2093؛ يف (2012) 2073؛ يف (2012) 2072العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات  (20) 
 .(2013) 2124؛ يف (2013)

 .(2012) 2036العةار  (21) 

. يفلالقتتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد (2013) 2111يف  (2012) 2060العتتتتتةارال  (22) 
ابء،  -متتل امل دومتتات  تتل فةيتتق الةصتتد، انظتتة اجلتتلء التاستتع، العستتم األيفل 

 1907 ( يف1992) 751الدجوة ال امدتة مبوجتب العتةاريل ”حتت ال ووال 
 “. رال الصومال يفمريرتاي (2009)

https://undocs.org/ar/S/2013/124
https://undocs.org/ar/S/2013/479
https://undocs.org/ar/S/2013/479
https://undocs.org/ar/S/2013/556
https://undocs.org/ar/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/2013/683
https://undocs.org/ar/S/2013/725
https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ar/٢٠٧٣%20(٢٠١٢)
https://undocs.org/ar/٢٠٩٣%20(٢٠١٣)
https://undocs.org/ar/٢٠٩٣%20(٢٠١٣)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)



