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يفاألرجوتتتني ستتكةت  الرتتؤيفل اخلارجيتتة؛ يفاملغتتةب يفزيتتة   مثنتتل توغتتو )رئتتيس جمدتتس األمتتل( رئيستتها؛ يفلكستتمربغ  ئتتب رئتتيس يفزرائهتتا يفيفزيتتة شتتؤيفل خارجيتهتتا؛ )يف( 
لت تايفل؛ يفالتتو ايت املتحتتدة املمثدتتة الرتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل؛ يفمجهوريتة كتتوراي  ئتتب يفزيتتة الرتؤيفل اخلارجيتتة؛ يفريفانتتدا املمثتتل التدائم يفيفزيتتة الديفلتتة املكدتتف اب

 الدائمة يف نو مدارة الةئيس.
 مل يُدل اثل الصومال  عيال. )ز(  
 عيا.مثيو يا، يفأذر يجال، يفأيفغودا، يف وريفندي، يفتوغو، يفريفاندا، يفالسوغال، يفغا ول، يفغا ، يفكيويا، يفاملغةب، يفموريتانيا، يفموريريوس، يف مي )ح( 
 مثيو يا )ابلويا ة  ل ا حتاد األفةيعي(، يفأيفغودا، يف وريفندي، يفالسوغال، يفغا ول، يفغا ، يفكيويا، يفموريتانيا، يفموريريوس، يف ميعيا.  ) ( 
 املؤيديفل: ا حتاد الةيفسي، يفأذر يجال، يفابكستال، يفتوغو، يفريفاندا، يفالصني، يفاملغةب. )ي( 

 امل ارضول:   أحد.  
 يفأسرتاليا، يفمجهورية كوراي، يفغواتيما ، يففةنسا، يفلكسمربغ، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة.املمتو ول: األرجوتني،   

 مثنل غواتيما  يفزية شؤيفل خارجيتها. )ك( 
   

 احلالة يف ليبيا - 1٥

 عرض عام 

،  عتتتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتل 2013يف  2012ختتتتتتتتتتتالل  تتتتتتتتتتتامي  
جدسة  رال احلالة يف ليعيا، يفا تمد  يا  رائسيا يفاحدا، يفاخت  نتةاريل  1٨

تتل اجملدتتس يف مدايف تتت  تدتتك  دتتى  يف مقتتار الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق. يفركن
التحدايت األموية ال ديدة اليت تواج  العدد، يف دى حالة حعتوق اإلنستال، 

 تتتتام التتتتيت يفالت تتتتورات السياستتتتية التتتتيت أ ععتتتتت انتدتتتتاابت املتتتتؤمتة التتتتوق  ال
 يفتركيل حكومة جديدة.  2012أُجةيت يف متوز/يولي  

 2095يف  (2012) 2040يفنتتتتتام اجملدتتتتتس مبوجتتتتتب نةاريتتتتت   
 ت تتديل يف يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتتد م يف ليعيتتا يفمتديتتدذا  (2013)

، يفمبوجتتب العتتةاريل ذاهتمتتا. (416) ملتتدة ستتوة يفاحتتدة يف كتتل متتةة، متةتني
أدخل اجملدس أينا ت ديالت  دى نظام اجللاءات املورا  مال ابلعةار 

. (417)(2011) 2009 صتتتيغت  امل دلتتتة ابلعتتتةار ، (2011) 1970
شهةا  12ملدة ، يفك لك  دل اجملدس يف ية فةيق اخلرباء يفمددذا مةتني

 . (41٨)كشهةا   د ذل 13يف املةة األيفىل مث ملدة 
 

__________ 

لالقتتتتالع  دتتتتى مليتتتتد متتتتل امل دومتتتتات  رتتتتال يف يتتتتة   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة  (416)
الع ثتتات السياستتية ”الثتتام،  العستتملدتتد م يف ليعيتتا، انظتتة اجلتتلء ال اشتتة، 

 “.يف  ثات  واء السالم

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال ليعيتتتا، انظتتتة اجلتتتلء الستتتا ع،  (417)
التتدا   التيت   تت دتب استتددام العتوة املستدحة، يففعتا ”الثالث،  العسم
  .“مل امليثاق 41لدمادة 

لالقتتتتالع  دتتتتى مليتتتتد متتتتل امل دومتتتتات  رتتتتال فةيتتتتق اخلتتتترباء، انظتتتتة اجلتتتتلء  (41٨)
الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال ” ابء، حتتتتتتت ال وتتتتتوال - األيفل العستتتتتمالتاستتتتتع، 
  .“ رال ليعيا (2011) 1970ابلعةار 

 2012الفرتة ا نتقالية السابقة  نتذاابت متوز/يوليه  
كتتتانول   25ختتتالل اجلدستتتة التتتيت ُ عتتتدت يف ، استتتتمع اجملدتتتس 

اخلتتتاص لامتتتني ال تتام مىل محاقتتة نتتدمها املمثتتتل ، 2012الثام/يوتتاية 
 رتال جممو تٍة متوو تٍة متل ، يفرئيس   ثة األمم املتحدة لدتد م يف ليعيتتا

، التحدايت السياسية يفاألموية اليت تؤثة  دى املةحدة ا نتعالية يف ليعيا
موها افتعار السد ات ا نتعاليتتة مىل الرتة ية الكامدتة  دتى الصت يديل 

يب  دتتتتى أداء اجملدتتتتس التتتتوق  يفتلايتتتتد الستتتتدط الرتتتت ، التتتتوق  يفاحملدتتتتي
يفضتتتتت ف مؤسستتتتتات الديفلتتتتتة يفذياكدهتتتتتا ، ا نتعتتتتتايل يفاحلكومتتتتتة املؤنتتتتتتة

يفالغمو  ال ي يكتوف ، يفانتترار األسدحة  دى ن اق يفاسع، األموية
يفأشتتار . مستتتععل خمتدتتف الكتائتتب املستتدحة يفاملعتتاتدني الثتتوار يف العدتتد

 جمتتتتتتال املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص مىل التتتتتتديفر التوستتتتتتيعي التتتتتت ي تؤديتتتتتت  الع ثتتتتتتة يف
املستتتتتا دات الديفليتتتتتة يفمىل التتتتتتدا   املت دعتتتتتة ابنترتتتتتار األستتتتتدحة يفأمتتتتتل 

كمتتتا أشتتتار مىل ديفر الع ثتتتة يف تتتتوف  التتتد م التعتتت  لدمجدتتتس . احلتتتديفد
يفيف . التتتتوق  لدحتتتتةايت ال امتتتتة يفحعتتتتوق اإلنستتتتال التتتت ي أُنرتتتتا متتتتؤخةاً 

شدد  دى ضةيفرة د م السد ات املؤنتة يف ليعيتا يف م اجلتة متا ، اخلتام
دذا مل أيفلوايت داخدية  وضتاً  تتل د م مصتاحل اجلهتات الفا دتة حتد

 . (419)اخلارجية ال ويدتة األجل
يفاستتتتتتتمع اجملدتتتتتتس أينتتتتتتا مىل محاقتتتتتتة نتتتتتتدمتها مفوضتتتتتتة األمتتتتتتم  

املتحدة السامية حلعوق اإلنستال يفركتلت فيهتا  دتى ثتال  نعتا  رئيستية 
ذي: أيف ، ضةيفرة اختاذ خ وات  اجدة لوضتع حتد  نتهاكتات حعتوق 

ال، يف  سيما تدك اليت حتد  أثواء ا حتجاز؛ اثنيا، ضةيفرة يففاء اإلنس
__________ 

(419) S/PV.6707 ٨-2، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6707
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السد ات الديعيتة  ستة ة ابلتلامهتا جب تل ال دالتة ا نتعاليتة حعيعتًة يفان تًة؛ 
يفاثلثتتتتتتا، ضتتتتتتتةيفرة نيتتتتتتتام الستتتتتتتد ات الديعيتتتتتتة ابستتتتتتتتددام اجملتمتتتتتتتع املتتتتتتتدم، 

ة ذلك مجا ات الوساء يفالرعاب، اب تعتاره متوردا رئيستيا يف م اجلت يف مبا
التحدايت ا جتما ية يفالسياسية. كما حددت حالة األشداص ال يل 
ت ةضتتوا لدترتتةيد التتداخدي العستتةي يفغتت  ال تتو ي يفحالتتة الوستتاء يف ليعيتتا 
 دى أهنما جما ل مث ال لدعدق. يفأشارت، فيما يت دق ابلتحعيتق اجلتاري 
يف احتمتتتتتتال معتتتتتتتل املتتتتتتدنيني نتيجتتتتتتتة  مديتتتتتتتات موظمتتتتتتة حدتتتتتتف  تتتتتتال 

لوتتتاتو(، أل استتتتوتاجاهتا ستتتتعدم م دومتتتات  تتتل متتتدى نيتتتام األقدتتتتسي )ا
نوات موظمة حدف  ال األقدسي ابختاذ مجيع التدا   املمكوة حلمايتة 
املتتدنيني، يفتفاصتتيل األحتتدا  التتيت نُتتتل فيهتتا متتدنيول أيف أصتتتتيعوا جبتتتتةاح، 

 . (420)يفاإلجةاءات التصحيحية املتد ة
يفأكتتتتتد اثتتتتتل ليعيتتتتتتا يف  يانتتتتت  أل األيفضتتتتتتتاع يف  دتتتتتده ليتتتتتتتست  
يف دى الةغم مل محةاز   تض التعتدم يف منرتاء حكومتة مؤنتتة .  صت ة

، انتدا  يفنانول  دالة انتعاليةيفجمدس يفق  انتعايل يفيف ا تماد نانول 
  تلال ذواك حتتدايت فيمتا يت دتق مب امدتة مجا تات ال توارق يفاتيفرغتاء 

، يفاملصاحلة الوقوية، يفغياب اهلياكل اإلدارية، مل الديعتيني يفغ  الديعيني
يفمتثيل ، يفمشةاك املعاتدني املسدحني يف فرتة ما   د انتهاء الولاع يف ليعيا

خل موظمتتتتتة حدتتتتتف  تتتتتال األقدستتتتتي يف ليعيتتتتتا يفدافتتتتتع  تتتتتل تتتتتتد. املتتتتتةأة
التتت ي اختتتت  نتتتةارا اترخييتتتا  ظيمتتتا إلنعتتتاذ ”يفشتتتكة اجملدتتتس ،  تتت  يفأشتتتاد
 . (421)“يفقوت]ت [

يف اإلحاقة اليت ندمها ، يفيفصف املمثل اخلاص لامني ال ام 
 ي اتستتتتتمت  تتتتت  ال تتتتتا ع الستتتتتدمي التتتتت، 2012شتتتتتعا /فرباية  29يف 

رغتتم اهلتتواجس ، ا حتفتتا ت ابلتت كةى الستتووية األيفىل  ن تتالق الثتتورة
يف يومتتا حتتتد  ابستفاضتة  تتل التحتتدايت ال ديتدة التتيت تواجتت  . األمويتة

أشتتتار مىل التعتتتدم احملتتتةز يف تتتتوف  األمتتتل متتتع ا تمتتتاد نتتتانول ، احلكومتتتة
. ال دالتتتتتة ا نتعاليتتتتتة يفنتتتتتانول ا نتدتتتتتاابت يفمتتتتتع مرستتتتتاء ستتتتتد ة الديفلتتتتتة

يفيفصتتف كتتت لك التتتديفر التتتدا م التتت ي تنتتت دع  تتت    ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة 
، لدتتد م يف ليعيتتا يف  تتدد متتل اجملتتا ت الةئيستتية مثتتل انترتتار األستتدحة

يفاستتمع . (422)يفحعوق اإلنستال، يفم ادة لذيل الرةقة، يفأمل احلديفد
اجملدتتتس أينتتتا مىل محاقتتتة نتتتدنمها رئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة  متتتال ابلعتتتةار 

 رتتتتتتال أ متتتتتتال الدجوتتتتتتة يفتوفيتتتتتت  حظتتتتتتة األستتتتتتدحة  (2011) 1970
__________ 

  .11-٨املةجع نفس ، الصفحات  (420)
  .15-11املةجع نفس ، الصفحات  (421)
(422) S/PV.6728 ٨-2، الصفحات.  

، يف  يانتتتتت ، يفأكتتتتتد اثتتتتتل ليعيتتتتتا. (423)يفجتميتتتتد األصتتتتتول يفحظتتتتتة الستتتتتفة
فتتتإل ا نتدتتتاابت ، لدمجدتتتس أنتتت   دتتتى التتتةغم متتتل خمتدتتتف التحتتتدايت

عتدمي املليتد يف شتد اجملتمتع التديفيل ت. 2012سُتجةى يف حليةال/يونيت  
مل املسا دة يفقالع  ابإلفةا   ل أصتول العدتد اجملمتدة لكتي ُتستتددم 

 . (424)يف أغةا  موها مكافحة اإلرذاب يف الصحةاء الكربى
يف ، اجتمتتتع اجملدتتتس متتتةة أختتتةى، أ عتتتاب ذلتتتك استتتعوع يفيف 

لالستتتتماع مىل محاقتتتة نتتتدمنها املمثتتتل اخلتتتاص ، 2012آذار/متتتارس  7
لامني ال ام ال ي أيفضح أل  مدية التد يط اليت الةقت فيهتا   ثتة 

أثعتتت جمتددا استتمةار أ يتة يف يتتة الع ثتتة األمم املتحدة لدتد م يف ليعيتا 
يفسا دت يف حتديد اجملا ت اخلمس التيت يتتت ني  دتى الع ثتة ا لتتةا  

يفذتتي التحتتتول ، فيهتتتا   متتتتق أكتتترب ختتتالل األشتتهة ا ثتتت   رتتة املععدتتتة
التتتدميعةاقي يفال مديتتتات ا نتدا يتتتة؛ يفاألمتتتل ال تتتام؛ يفانترتتتار األستتتدحة 

يفال دالتتة ا نتعاليتتة يفستتيادة العتتانول؛ يفأمتتل احلتتديفد؛ يفحعتتوق اإلنستتال 
يفأيفضتتتح أل ديفر األمتتتم املتحتتتدة يتمثتتتل يف . يفتوستتتيق املستتتا دة الديفليتتتة

يفانتترتح أل . د تم الرتت ب الديتتيب أيومتتا يفحيثمتا د تتت احلاجتتة مىل ذلتتك
حتتتافظ الع ثتتة  دتتى أثتتة خفيتتف هبتتدف تتتوف  ختتربة  اليتتة اجلتتودة تتستتم 

اا سيؤدي ، احية اهليكديتةابملةيفنة يفالتجايفب يف شكل متكامل متل الو
. (425)أثتتة موظومتتة األمتتم املتحتتدة استتةذا مىل حتعيتتتق أنصتتى نتتدر متتل

يفركتل اثتتل ليعيتتا  دتتى التحتتدايت التتيت تواجتت  ليعيتتا يف دتتى ارتفتتاع ستتعف 
، يف يومتتا أشتتار مىل اإل تتازات التتيت حععتهتتا حكومتتت . ت د تتات شتت عها

دتس  ةفتع يفقالتب اجمل. ا رتف  ونوع   ض انتهاكات حعتوق اإلنستال
يفذلتتتتك د متتتتا ، احلظتتتتة املفتتتتةيف   دتتتتى امل تتتتدات ال ستتتتكةية يفاألستتتتدحة

يفأ تةب  تل تعتديةه لدجهتود ، جلهود حكومت  الةاميتة مىل حتعيتق األمتل
 . (426)الديفلية اليت  ُ لت مؤخةا هبدف اإلفةا   ل األصول اجملمدة

يفأختتت  اثتتتل ا حتتتتاد الةيفستتتي الكدمتتتة فتتتا ةب  تتتل ندعتتت  مزاء  
يفنتتوع ضتتحااي متتل املتتدنيني نتيجتتة لدغتتارات اجلويتتة التتيت شتتوتها موظمتتة 

يف تتتل ندعتتت  مزاء انترتتتار األستتتدحة ، حدتتتف  تتتال األقدستتتي  دتتتى ليعيتتتا
يفردن اثدتو كتتل متتل . (427)الديعيتة  صتتورة غت  خاضتت ة لدةنا تة يف املو عتتة

التتو ايت املتحتتدة يففةنستتا يفأملانيتتا  دتتى ذلتتك ابلعتتول مل جلوتتة التحعيتتق 
__________ 

 .10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (423)
  .11 يف 10املةجع نفس ، الصفحتال  (424)
(425) S/PV.6731 5-2، الصفحات. 
  .9-5الصفحات املةجع نفس ،  (426)
  .10 يف 9املةجع نفس ، الصفحتال  (427)

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6728
https://undocs.org/ar/S/PV.6731
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الديفليتتتتة التا  تتتتة جملدتتتتس حعتتتتوق اإلنستتتتال نتتتتد خدصتتتتت مىل أل موظمتتتتة 
ع تتتصميم يفاضتتح  دتى حدف  ال األقدسي شل محدتة ابلغتة الدنتة متت

يففعا مل تاي  تتجايفز ما ذو م دتوب ، تفادي يفنوع ضحااي مل املدنيني
مبوجتتتتب العتتتتانول اإلنستتتتام التتتتديفيل يفمبتتتتا يتفتتتتق متامتتتتا متتتتع يف يتتتتة األمتتتتم 

يفردند اثل الصني ما أ ةب  و  ا حتاد الةيفسي مل ندق . (42٨)املتحدة
 جتتتتتتتتتتاه محدتتتتتتتتتة موظمتتتتتتتتتة حدتتتتتتتتتف  تتتتتتتتتال األقدستتتتتتتتتي أيف جتتتتتتتتتتاه انترتتتتتتتتتار

قمتتتتال اثتتتتل ليعيتتتتا اجملدتتتتس ال حكومتتتتت  نتتتتد ، يفأختتتت ا. (429)األستتتتدحة
يفنتد حصتدت  دتى ت تايفل  “كل ليتيب متدم”حععت يف ظةيفف يففاة 

يفنتتتتتال مل املستتتتتالة يوعغتتتتتي . موظمتتتتتة حدتتتتتف  تتتتتال األقدستتتتتي يف ذلتتتتتك
ُتستددم موضو اً لدد اية السياسية أيف أل متوع اجملتمع الديفيل مل  أ 

لدعتتتتتل يفالتوكيتتتتل يف ذتتتت ه ”شتتتت وهبا التتتتتدخل يف ديفل أختتتتةى تت تتتتة  
 . (430)“الدحظة  دى أيدي حكامها

ملمثل اخلاص لامني ال ام ندم ا، 2012أاير/مايو  10يفيف  
محاقتتة مىل اجملدتتس  رتتال األ متتال التحنتت ية أليفىل انتدتتاابت جُتتتةى 

يفنتتتدم كتتت لك محاقتتتة مىل اجملدتتتتس . ستتتوة 45يف ليعيتتتا موتتت  أكثتتتة متتتل 
يفأ دتت  اجملدتتس أل احلكومتتة .  رتتال الولا تتات احملديتتة يفتصتتا د التتتوتةات

رتتة  تتل قةيتتق ن، يف كتتل حالتتة متتل تدتتك احلتتا ت، استتتجا ت  ستتة ة
يفنتتتال مل ا ستتتتجا ة الستتتةي ة ، العتتتوات يفالدجتتتوء مىل جهتتتود الوستتتاقة

، يفأشار مىل أل العدتد. ضةيفرية لولع فتيل التوتةات احملدية يفموع تةسدها
يفمل كتتتال يواجتتت  اضتتت ةاابت  مجتتتة  تتتل مرتتتا ة ا ستتتتياء يف أيفستتتا  

يف دتتى التتةغم . فهتتو يرتتهد تعتتدما انتصتتاداي،   تتض الكتائتتب املستتدحة
ابإلضافة مىل االمال ال ةينة ، هد حجم التحدايتفعد أج، مل ذلك

الوظتتتتتاَم السياستتتتتي ، لدرتتتتت ب الديتتتتتيب يف حتعنتتتتتق تعتتتتتدم مدمتتتتتوس يفستتتتتةيع
يفحتتتد  ابستفاضتتة  صتتفة خاصتتة  تتل املستتائل الةئيستتية متتل . املؤنتتت

، يفمةانعتتتة األستتتدحة، يفم امدتتتة احملتجتتتليل، نعيتتتل مدمتتتا  املعتتتاتدني الثتتتوار
مدحتتة يت تتني تستتويتها متتل  يفذتتي مستتائل متثتتل حتتتدايت، يفأمتتل احلتتديفد

يفأقدتتع اجملدتتس  دتتى . ختتالل مجتتةاء  مديتتات انتدا يتتة مرتتةيف ة معكتتةة
مت محتتتةازه متتتل تعتتتدم يفأشتتتاد ابملفوضتتتية الوقويتتتة ال ديتتتا لالنتدتتتاابت  متتتا

يفابلستتتتد ات الديعيتتتتة ملتتتتا تع  نتتتت  متتتتل جهتتتتود لدمنتتتتي نتتتتدما ابل مديتتتتة 
ا نتدا يتتتتتتتتتة يفإلرستتتتتتتتتاء ديفلتتتتتتتتتة فا دتتتتتتتتتة تعتتتتتتتتتوم  دتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتيادة العتتتتتتتتتانول 

يفاستتتتتمع اجملدتتتتس أينتتتتا مىل محاقتتتتة نتتتتدنمها رئتتتتيس . (431)الدميعةاقيتتتتةيف 
__________ 

  .11 يف 10املةجع نفس ، الصفحتال  (42٨)
  .12 يف 11املةجع نفس ، الصفحتال  (429)
  .12املةجع نفس ، الصفحة  (430)
(431) S/PV.6768 9-2، الصفحات.  

التتتت ي نتتتتدم تعةيتتتتةا ، (2011) 1970الدجوتتتتة املورتتتتاة  متتتتال ابلعتتتتةار 
 رال أخ ار يفحتدايت انترتار األستدحة متل ليعيتا مىل املو عتة يف رتال 

األستتتتتتتتدحة يفحظتتتتتتتة الستتتتتتتتفة يفجتميتتتتتتتتد توفيتتتتتتت  احلظتتتتتتتتة املفتتتتتتتةيف   دتتتتتتتتى 
 . (432)األصول

 
 إنشاء مؤسسات دميقراطية يف ظل استمرار التحدايت األمنية 
متوز/يوليتتت   1٨ختتتالل جدستتتت  امل عتتتودة يف ، استتتتمع اجملدتتتس 
مىل محاقتتتتتتة نتتتتتتدنمها املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني ال تتتتتتام  رتتتتتتال ، 2012

يفنتتتتتد مثنتتتتتل توظتتتتتيم ذتتتتت ه . متوز/يوليتتتتت  7ا نتدتتتتتاابت التتتتتيت ُأجةيتتتتتت يف 
 دتى التةغم متل احلتواد  ال ويفتة يفاجلهتود ، ا نتداابت م ازا استتثوائيا

يفنوه ابلعةار الت ي اختت ه اجملدتس . اليت   هلا   ض اجلما ات لتدةيعها
  تتدم مستتواد صتتياغة ، جتتتايفابً متتع شتتواغل شتتةق ليعيتتا، التتوق  ا نتعتتايل

 جلوتتة دستتتورية مكونتتة متتل،  تتل مىل املتتؤمتة التتوق مرتتةيفع الدستتتور مىل 
يفشدد  دى . ميثدول ابلتسايفي مواقق ليعيا التارخيية الثال   نوا 60

 رتتتال  املتتتؤمتة التتتوق  النتتةيفرة املدحتتتة لدتوصتتتل مىل اتفتتتاق  تتتني أ نتتتاء
ترتتكيل احلكومتتة اجلديتتدة التتيت ستتتواج  حتتتدايت  ديتتدة يف ن ا تتات 

ة املتفجةات مل يفمزال، مبا يف ذلك أمل احلديفد، ال دالة يفاألمل يفالدفاع
يفكت لك يف ميتاديل أختةى مثتل  وتاء ، خمدفات احلةب يفمةانعة األسدحة

يفتوويتتع ، يفحمار تتة الفستتاد يف مدارة ثتتةيفة العدتتد، مؤسستتات ديفلتتة حديثتتة
. يفالتوظتتتتيم الستتتتديم لد مالتتتتة املهتتتتاجةة، ا نتصتتتتاد يفمجيتتتتاد فتتتتةص ال متتتتل

 يف يومتتتتا أ تتتتةب  تتتتل ثعتتتتت  يف استتتتتمةار الت تتتتايفل  تتتتني احلكومتتتتة اجلديتتتتدة
يفالع ثتتتة يف اجملتتتتا ت التتتتيت تورتتتتط الع ثتتتتة فيهتتتتا ابلف تتتتل متتتتل نعيتتتتل د تتتتم 

يفاست ادة ، يفت ليل سيادة العانول يفحعوق اإلنسال، التحول الدميعةاقي
أ تتةب  تتل ، يفمكافحتتة ا نترتتار غتت  املرتتةيفع لاستتدحة، األمتتل ال تتام

ندع  مزاء  دم كفاية ندرات الع ثة لتوفيت  ال وصتة اخلتامس متل الو يتة 
تمثتتتتتتتتتل يف د تتتتتتتتتم اجلهتتتتتتتتتود الديعيتتتتتتتتتة يف توستتتتتتتتتيق املستتتتتتتتتا دات التتتتتتتتت ي ي
 . (433)الديفلية

يفأكتتد اثتتل ليعيتتا يف  يانتت  أل ا نتدتتاابت كانتتت حتتةة يفنليهتتة  
يفأ ةب  ل امتوانت  جملدتس األمتل . يفُأجةيت يففعا جلميع امل اي  الديفلية

 . (434)يفلدع ثة لدديفر ال ي اض د ا    يف ذلك
__________ 

  .10 يف 9نفس ، الصفحتال املةجع  (432)
(433) S/PV.6807 7-2، الصفحات. 
  .٨ يف 7املةجع نفس ، الصفحتال  (434)

https://undocs.org/ar/S/PV.6768
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
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النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

95 16-06865 

 

أي   تتتتتد يتتتتتوم يفاحتتتتتد متتتتتل ، 2012أيدول/ستتتتتعتمرب  12يفيف  
، ت تتتتة  الوجتتتتتود الد دوماستتتتتي لدتتتتتو ايت املتحتتتتتدة يف  وغتتتتتازي هلجتتتتتوم
، استتتمع اجملدتتس مىل محاقتتة متتل يفكيتتل األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل السياستتية

اب نتترتال ، يفنتتال مل ذتت ا احلتتاد ، التت ي أدال اهلجتتوم اشتتد ال عتتارات
ا غتيتتتا ت التتتيت  دتتتت أفتتتةاد األمتتتل يف  وغتتتازي يفسدستتتدة متتتع موجتتتة 

يتتتتتربز ، التفجتتتتت ات يف قتتتتتةا دس يفاهلجمتتتتتات  دتتتتتى األضتتتتتةحة الصتتتتتوفية
، يفيف الونتتت نفستت . التحتتدايت األمويتتة التتيت تواجتت  الستتد ات يف ليعيتتا

أشتتار مىل ال تتا ع التتتارخيي لوعتتل الستتد ة متتل اجملدتتس التتوق  ا نتعتتايل 
آب/أغستت س  ٨ نتتو يف  200التت ي ينتتم مىل املتتؤمتة التتوق  ال تتام 
، يفمتتع ذلتتك. يفرئتتيس التتوزراء، يف ئتتيب التتةئيس، يفانتدتتاب املتتؤمتة لدتتةئيس

ذكنة اجملدس ان  يت ني  دى املتؤمتة التوق  ال تام م اجلتة  تدة أيفلتوايت 
يفت ليتتل ندرتتت   دتتى ، موهتتا  تتدء احلتتوار  رتتال املصتتاحلة الوقويتتة،  اجدتتة

يفستتتل نتتتانول ، الفستتتاد املوهجتتتي يفموتتتع، اارستتتة الةنا تتتة  دتتتى احلكومتتتة
ستتتت ياً موهتتتتا ، يفأضتتتتاف نتتتتائال مل الع ثتتتتة نامتتتتت.  رتتتتال احلكتتتتم احملدتتتتي

 ت ليل ندرهتا ا سترارية يفتكثيف جهودذتا الةاميتة ، ملسا دة احلكومة
يف يومتتتتتتا كتتتتتتةر . مىل ت ليتتتتتل التوستتتتتتيق التتتتتتديفيل لتتتتتتد م مدارة ن تتتتتاع األمتتتتتتل

اجملدتتتتتس  رتتتتتال  املعدمتتتتتة مىل الت ديعتتتتتات التتتتتواردة يف محاقاتتتتتت  الستتتتتا عة
حمتجتلاً ختالل شتهة  130رحتب رقتالق ستةاح ، التحدايت املستمةة

آب/أغستتتتتتت س يف خ تتتتتتتوة أيفىل ذامتتتتتتتة لتتتتتتتو حتتتتتتتل مستتتتتتتالة حتتتتتتتا ت 
يفأكد أل الع ثة ت مل  ركل يفثيق متع . ا حتجاز ذات الصدة ابلولاع

يفأختتتت  اثتتتتل . (435)الستتتد ات الديعيتتتتة يف جمتتتا ت اإلصتتتتالح العنتتتائي
ة حكومتتتتتتتت  لدهجتتتتتتتوم التتتتتتت ي حتتتتتتتد  يف ليعيتتتتتتتا الكدمتتتتتتتة فجتتتتتتتدد مدانتتتتتتت

أيدول/ستتتعتمرب يفأكتتتد لدمجدتتتس أل متتتةتكيب تدتتتك اجلةميتتتة العرتتت ة  11
 . (436)سُيعدنمول مىل ال دالة

أي   تتتتتد متتتتتةيفر  تتتتتام ، 2012ترتتتتتةيل الثتتتتتام/نوفمرب  ٨يفيف  
نتتدنم املمثتتل اخلتتاص اجلديتتد لامتتني ال تتام محاقتتة مىل ،  دتتى حتةيتتة ليعيتتا

اجملدتتتتس  رتتتتال ترتتتتكيل احلكومتتتتة اجلديتتتتدة يف ليعيتتتتا يفاأليفلتتتتوايت التتتتيت 
يف  ستتيما يف املستتائل املتصتتدة ، حتتددهتا يف جمتتا ت الرتتؤيفل الداخديتتة

يفأ دتتتت  اجملدتتتتَس  . كتتتت لك م تتتتادة الت متتتت  يفالتوميتتتتة ا نتصتتتتاديةيف ، ابألمتتتتل
كتت لك  تتل ال مديتتات ال ستتكةية التتيت شتتوتها الستتد ات الديعيتتة يف  تت  
يفليد لعسط سد ة الديفلة فيها يف ل شواغل األمتم املتحتدة فيمتا يت دتق 

يفأضتتتتاف أل الع ثتتتتة يففةيتتتتق . حبمايتتتتة املتتتتدنيني يف تتتتودة الوتتتتازحني داخديتتتتا
ي أيففتتدا أر تتع   ثتتات مىل داختتل  تت  يفليتتد يفحوهلتتا األمتتم املتحتتدة الع تتة 
__________ 

(435) S/PV.6832 5-2، الصفحات.  
  .6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (436)

يفأشتتار مىل . لتعيتتيم احتياجتتات املرتتةديل داخديتتا يفتعتتدمي املستتا دة هلتتم
رغم محةاز   ض التعدم ، أل األيفضاع األموية   تلال حمفوفة ابملداقة

يفشتتتتتدد  دتتتتتى ضتتتتتةيفرة اختتتتتتاذ نتتتتتةارات ستتتتتةي ة يفف التتتتتة يف جمتتتتتال . فيهتتتتتا
يف جمال مصالح ن اع األمل يفتف يل  السياسات ال امة يفتدا    مدية

الستتتد ة العنتتتائية  رتتتكل كامتتتل حبيتتتث ُااَستتتب اجلوتتتاة يفحُتتتترَتم ستتتيادة 
يفاستتتمع اجملدتتس أينتتا مىل محاقتتة نتتدمها رئتتيس الدجوتتة . (437)العتتانول

رية  تتتتتل التتتتت ي نتتتتتدم تعتتتتتا، (2011) 1970املورتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتةار 
ترتتتةيل  ٨أاير/متتتايو يف  11ا جتمتتتا ني الدتتت يل  عتتتدهتما الدجوتتتة يف 

دار األيفل موهمتتتتا حتتتتول توفيتتتت  حظتتتتة الستتتتفة يفجتميتتتتد ، الثتتتتام/نوفمرب
يفالثام حول املسائل املتصتدة ابنترتار ، األصول يفحظة توريد األسدحة

 . (43٨)األسدحة
ندنم ، 2013/يواية كانول الثام  29يفيف اجلدسة امل عودة يف  

املمثل اخلاص لامني ال ام محاقة مىل اجملدس  رال الت ورات املتصدة 
، يفأمتتتتتتل احلتتتتتتديفد، يفمصتتتتتتالح ن تتتتتتاع األمتتتتتتل،   مديتتتتتتة يفضتتتتتتع الدستتتتتتتور

يفأيفضتتتح أل احلالتتتة األمويتتتة يف . يفال دالتتتة ا نتعاليتتتة، يفاملصتتتاحلة الوقويتتتة
مىل مصتتتتالح رغتتتم أل اجلهتتتود الةاميتتتة ، ليعيتتتا   تتتتلال حمفوفتتتة ابملدتتتاقة

يفيف ستياق . ن اع األمل ند  دأت يف ضتمال نتدر أكترب متل ا تستاق
أشتتار مىل أل ذوتتاك توجهتتا نتتواي لتتدى   تتض ، جهتتود املصتتاحلة الوقويتتة

العوى السياسية مىل زايدة هتميش األشداص املةتع ني ابلوظام السا ق 
يفشتتج ت الع ثتتة . “لد تتلل السياستتي”  تتد أل متن تعتتدمي انتترتاح نتتانول 

يفالوظتتتتة   وايتتتتة يف آاثره ، ةاء مرتتتتايفرات  رتتتتال ذتتتت ا ا نتتتترتاح دتتتتى مجتتتت
. احملتمدتتتة يفغتتت  املةغتتتوب فيهتتتا  دتتتى املصتتتاحلة يفالتماستتتك ا جتمتتتا ي

يفسدنط املمثل اخلاص النوء  دتى املستا دة التعويتة التيت تعتدمها الع ثتة 
مىل الستتتتتتد ات الديعيتتتتتتة يف استتتتتتتحدا  مؤسستتتتتتات يف مديتتتتتتات تتستتتتتتم 

عدمة مىل مكتب املتد ي ال تام  رتال توفيت  يف دى املرورة امل، ابلف الية
يفأكد اثل ليعيا أل حكومت  ت تمد . (439)اسرتاتيجية اد اء  ام شامدة

يفا ترب أن  مل املهم أل تععى الع ثة ،  دى الع ثة يف ذ ه املةحدة احلةجة
يف ليعيتتتا نظتتتتةاً لتتتتديفرذا ا سترتتتتاري يف جمتتتتا ت مصتتتتالح ن تتتتاع األمتتتتل 

 . (440)يفا نتداابتيفم داد الدستور 
 

__________ 

(437) S/PV.6857 6-2، الصفحات.  
  .7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (43٨)
(439) S/PV.6912 6-2، الصفحات. 
 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (440)

https://undocs.org/ar/S/PV.6832
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6857
https://undocs.org/ar/S/PV.6912
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 تعديل نظام اجلزاءات وو ايت البعثة وفريق اخلرباء 
، اخت  2013آذار/مارس  14يف  2012آذار/مارس  12 يف 

اجملدتتتس ابإلمجتتتاع، يفذتتتو يتصتتتةف مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع متتتل امليثتتتاق، 
. يفيف كتتتتتتال العتتتتتتةاريل، (2013) 2095 يف (2012) 2040العتتتتتتةاريل 

متتتتدند اجملدتتتتس يف ايت فةيتتتتق اخلتتتترباء يفالع ثتتتتة يف تتتتدنهلا لتمكتتتتني الع ثتتتتة متتتتل 
مستتتتتا دة الستتتتتد ات الديعيتتتتتة يف حتديتتتتتد احتياجاهتتتتتتا يفأيفلوايهتتتتتتا الوقويتتتتتة 
يفك لك لتمكيوها مل تعدمي املرورة ا سرتاتيجية يفالتعوية هلا تع اً ل لك. 

فةيفضتتتة مبوجتتتب العتتتةار يفكتتت لك  تتتدنل اجملدتتتس ن تتتاق نظتتتام اجلتتتلاءات امل
 . (2011) 2009،  صيغت  امل دلة ابلعةار (2011) 1970

نتتتتتتتتدم ، 2013آذار/متتتتتتتتارس  14يفيف اجلدستتتتتتتتة امل عتتتتتتتتودة يف  
م محاقتتة مىل اجملدتتس  رتتال املواستتعات التتيت املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتا

شتتعا /فرباية احتفتتاً  ابلتت كةى الستتووية الثانيتتة  17 يف 15نُظمتتت يف 
يفالتتتيت رافعتهتتتا م التتتب  تحعيتتتق مليتتتد متتتل ا ستتتتعةار ، لدثتتتورة يف ليعيتتتا

يف وضع حد لدتهميش السياسي يفا جتما ي يفا نتصادي ال ي ي ام 
مزاء األزمتة السياستية الوامجتة  يفكتةر اإل تةاب  تل ندعت . مو  شةق العدد

 تتل انتترتاح نتتانول لد تتلل السياستتي يفمزاء الوضتتع األمتت  ال تتام يفظتتةيفف 
يفأيفضتتتح أل حتستتتني الوضتتتع األمتتت  يف العدتتتد ي ونتتت  ضتتت ف . احملتجتتتليل

يفأضتاف أل حتعيتق التحتول . مؤسسات الديفلة يفآليات التوسيق األم 
يفنتتتي مىل  التتتدميعةاقي يف ليعيتتتا يعتنتتتي مجتتتةاء حتتتوار شتتتامل لدجميتتتع

أشتتتتار مىل أل األمتتتتني ال تتتتام نتتتتد انتتتترتح ، يفيف اخلتتتتتام. املصتتتتاحلة الوقويتتتتة
شتهةا مضتافية لتمكتني الع ثتة متل مواصتدة  12متديد يف يتة الع ثتة لفترتة 

مستتتتا دة الديفلتتتتة الديعيتتتتة يف حتديتتتتد أيفلوايهتتتتتا الوقويتتتتة املتصتتتتدة   مديتتتتة 
. (441)يفذلتتك مترتتيا متتع قدتتب الستتد ات الديعيتتة، التحتتول التتدميعةاقي

محاقة مىل  (2011) 1970يفندم رئيس الدجوة املوراة  مال ابلعةار 
 ترتتةيل الثتتام/ 9اجملدتتس  رتتال الت تتورات التتيت حتتدثت يف الفتترتة متتل 

يفندم ك لك محاقة مىل . 2013آذار/مارس  14مىل  2012نوفمرب 
تعةيتتة الوهتتائي لفةيتتق اخلتترباء  رتتال توفيتت  نظتتام اجملدتتس  رتتال حمتتتوى ال

اجلتتلاءات يفأكتتد أل الدجوتتة يفافعتتت  دتتى اختتتاذ مجتتةاءات متا  تتة  رتتال 
 . (442) ٍس مل مجدة توصيات الفةيق الثمام

يفأكد اثل ليعيا يف  يان  أن  مت محةاز تعدم يف ن ا ي األمل  
ة التتتتتتتيت يواجههتتتتتتتا العدتتتتتتتد رغتتتتتتتم جستتتتتتتامة التحتتتتتتتدايت األمويتتتتتت، يفال دالتتتتتتة
يفشتتدد  دتتى اجلهتتود التتيت تعتت هلا احلكومتتة لت ليتتل املصتتاحلة . يفصتت و تها

__________ 

(441) S/PV.6934 5-2، الصفحات.  
  .6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (442)

يفم تادة  وتاء جممو تة متوو تة ، يفم ادة مدما  املرتةديل داخديتا، الوقوية
قدب مىل اجملدس تعتدمي املستا دة ، يفيف اخلتام. مل املؤسسات الوقوية

 . (443)يف  مدية اسرتجاع األموال املدفية
 

 تدهور احلالة األمنية وا نقسامات الداخلية 
استتتتتتمع اجملدتتتتتس مىل محاقتتتتتة ، 2013حليةال/يونيتتتتت   1٨يف  

نتتتتدمها املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام  رتتتتال احلتتتتاد  التتتت ي يفنتتتتع يف 
حتني حتولتت مظتاذةة ستدمية ختار  ثكوتة ، حليةال/يوني  ٨ وغازي يف 

دى الكتائب املستدحة مىل تعتادل إلقتالق الوتار خدَّتف  تدة نتدتى إلح
نُعل اإلشةاف  دى  دة ثكوات ، يفيف أ عاب ذلك احلاد . يفجةحى

يفكدف املؤمتة الوق  ال ام ، ات  ة لدكتائب يف  وغازي مىل اجليش الدييب
احلكومتتتَة مبهمتتتة مدمتتتا  الكتائتتتب املستتتدحة التتتيت   تتتتلال ختتتار  ن تتتاق 

نتتتدنم املمثتتتل اخلتتتاص أينتتتا تعةيتتتةا  تتتل ا تمتتتاد نتتتانول يف . ستتتي ةة الديفلتتتة
ال تتتلل السياستتتي التتت ي يستتتتع د األفتتتةاد التتت يل كتتتانوا متتتةتع ني ابلوظتتتام 

تتا نتتد يتتوجم  وتت  متتل  10الستتا ق متتل احليتتاة ال امتتة ملتتدة  ستتووات يف من
يفشدد  دى احلاجة املاسة مىل ا تماد نانول  دالة انتعالية يرتكل . آاثر

يفأشار مىل ما تؤدي  الع ثة . ساءلة يفجرب النةر دى التماس احلعيعة يفامل
مبتتتا فيهتتتا ، متتتل  متتتل ملستتتا دة الستتتد ات الديعيتتتة يف خمتدتتتف اجملتتتا ت

، يفحتتتتتتتا ت ا حتجتتتتتتتاز املتصتتتتتتتل ابلوتتتتتتتلاع،  مديتتتتتتتة ال دالتتتتتتتة ا نتعاليتتتتتتتة
يفأيفضتتح كتت لك . يفاأل متتال التحنتت ية  نتدتتاابت اجلم يتتة التاسيستتية

يفمتا يتصتوره التع ض متل اتعا هتا قعي ة اجلدل الدائة  رتال ديفر الع ثتة 
مبوجتتتتتتب  (2013) 2095هنجتتتتتتا تتتتتتتدخديا يف أ عتتتتتتاب اختتتتتتتاذ العتتتتتتةار 

الفصتتل الستتا ع يفاجلهتتود التتيت تعتت هلا الع ثتتة متتل أجتتل تعديتتد التصتتورات 
 . (444)اخلاقئة يفالتون ات اللائفة

يفاستمع اجملدس أينا مىل محاقة ندمها رئيس الدجوة املوراة  
ال ي ندم تعةيتةا  تل مجتةاءات ، (445)(2011) 1970 مال ابلعةار 

 . (446)متا  ة التوصيات الواردة يف التعةية الوهائي لفةيق اخلرباء
استتتتمع اجملدتتتس مىل محاقتتتة ، 2013أيدول/ستتتعتمرب  16يفيف  

نتتدمها املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام  رتتال املستتائل السياستتية يفاألمويتتة 
يفأشتتتتتار مىل أل ال وامتتتتتل املتتتتتؤثةة اإلنديميتتتتتة . متتتتتتس العدتتتتتدال ديتتتتتدة التتتتتيت 

__________ 

   .9-6املةجع نفس ، الصفحات  (443)
(444) S/PV.6981 6-2، الصفحات. 
  .7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (445)
(446) S/2012/163  

https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6934
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6981
https://undocs.org/ar/S/2012/163
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، يفت  يتتتل صتتتادرات التتتوفط، يفاخلالفتتتات السياستتتية  تتتني خمتدتتتف العتتتوى
يف تتتتتدم يفجتتتتتود نتتتتتانول  رتتتتتال ال دالتتتتتة ا نتعاليتتتتتة أجهتتتتتدت ال مديتتتتتات 

يفلتتو أل   تتض التعتتدم نتتد ُأحتتةز يف  مديتتة ، السياستتية اجلاريتتة يف العدتتد
كل األمويتة   تتلال ترتكل الرتغل يفأشار مىل أل املرا . يفضع الدستور

الراغل يفشدد  دى أ يتة احلتوار التوق  متل أجتل التغدتب  دتى خيعتة 
يفاستتتمع اجملدتتس أينتتا مىل محاقتتة . (447)األمتتل متتل ال مديتتة السياستتية

 تتتتل  (2011) 1970نتتتتدمها رئتتتتيس الدجوتتتتة املورتتتتاة  متتتتال ابلعتتتتةار 
مجةاءات املتا  ة اليت اخت هتا الدجوة  رال توصيات فةيق اخلترباء يف تل 
ا تفتتتتاق املتتتتربم متتتتع اإلنرت تتتتول  رتتتتال الورتتتتةات اخلاصتتتتة املرتتتترتكة  تتتتني 

يفأنة اثل ليعيا ابلص وابت اليت تواجهها . (44٨)اإلنرت ول يفجمدس األمل
يتع السد ات الديعية يفد ا مىل مواصدة تعدمي الد م مل اجملدس يفمل مج

 . (449)الديفل األ ناء
أ دتتت  املمثتتتل اخلتتتاص ، 2013كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   9يفيف  

، لامني ال ام اجملدس  ل يفنتوع مظتاذةات شت عية حاشتدة يف قتةا دس
يفدرنتتتتتة أ تتتتتةب الستتتتتكال املتتتتتدنيول متتتتتل خالهلتتتتتا  تتتتتل حالتتتتتة ، يف وغتتتتتازي

ثعتتتتهم يف اإلحعتتتا  التتتيت ت تتترتيهم  رتتتال ال مديتتتة السياستتتية يف تتتل  تتتدم 
كما أ د  اجملدس  ل يفنوع اشتعاكات مسدحة  ني ،  الكتائب املسدحة

يف دتتتتى التتتتةغم متتتتل اجلهتتتتود التتتتيت تعتتتت هلا . املتتتتدنيني يفالكتائتتتتب املستتتتدحة
فتتإل ضتت ف نتتدرات مؤسستتات الديفلتتة ، احلكومتتة  ستتت ادة ا ستتتعةار

يفنتتال مل اجلما تتات يف . ال ستتكةية يفالسياستتية   يتتلال يثتت  ندعتتا ابلغتتا
د أستتاءت فهتتم ال دتتب التت ي تعتتدمت  تت  الع ثتتة  ت ليتتل محايتتة العدتتد نتت
مذ ظتتتتل   تتتتض ذتتتت ه اجلما تتتتات أل الرتتيتتتتب املعتتتترتح يرتتتتكل ، معانيهتتتا

يفكتتتتةر اإل تتتتةاب  تتتتل ندعتتتت  مزاء حالتتتتة احملتجتتتتليل . متهيتتتتدا لتتتتتدخل ديفيل
 دتتتتى التتتتةغم متتتتل   تتتتض التحستتتتيوات يفمتتتتل ، ألستتتتعاب متصتتتتدة ابلوتتتتلاع

يفأ دت  اجملدتس أينتا  تل . تعاليتةا تماد نانول جديد  رتال ال دالتة ا ن
مسا ة الع ثة يف األ مال التحن ية لدحوار الوق  مل خالل تعتدمي 

 . (450)املسا دة يفاملرورة التعوية
يفاستمع اجملدس أينا مىل محاقة ندمها رئيس الدجوة املوراة  

 رتتتتتتتتال توفيتتتتتتتت  تتتتتتتتتدا   اجلتتتتتتتتلاءات  (2011) 1970 متتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتةار 
__________ 

(447) S/PV.7031 5-2، الصفحات.  
  .7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (44٨)
  .٨يف  7املةجع نفس ، الصفحتال  (449)
(450) S/PV.7075 5-2، الصفحات.  

يفالص وابت اليت يفاجهها فةيق اخلرباء يف احلصول  دى رديفد مل   ض 
 . (451)لايرةالديفل األ ناء  دى قدعات  ابل

كتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتمرب   16يفختتتتتتتالل اجلدستتتتتتتة امل عتتتتتتتودة يف  
مزاء أصتدر اجملدتس  يتا  رائستيا أ تةب فيت   تل ندعت  الرتديد ، 2013

تدذور احلالة األموية يفا نعسامات السياسية اليت هتدد  تعويض  مدية 
يفرحتتب اجملدتتس ابجلهتتود التتيت تعتت هلا . ا نتعتتال مىل الدميعةاقيتتة يف ليعيتتا
يفأشار مىل أل ا تماد الدستور شتة  ، الع ثة لتيس  حوار يفق  شامل

. ملستتععلحاسم لتوف  اإلقار الالزم لتحعيتق أمتل ليعيتا يفازدذارذتا يف ا
ترتتةيل  15يفأدال اجملدتتس  رتتدة نتتتل املتظتتاذةيل الُ تتلل يف قتتةا دس يف 

يفد تتتا مىل محتتتةاز تعتتتدم  اجتتتل صتتتوب تعتتت  هنتتت  يفقتتت  ، الثتتتام/نوفمرب
شامل مزاء نلع سالح اجلما تات املستدحة يفتستةاها يفم تادة مدماجهتا 

 يفأكد اجملدس أينا احلاجة املدحتة مىل ت ليتل املؤسستة. يف احلياة املدنية
يفأ تتةب  تتل ندعتت  مزاء التهديتتد ، ال ستتكةية يفمؤسستتة الرتتةقة يف ليعيتتا

، الوتتتاجم  تتتل األستتتدحة يفالتتت خائة غتتت  املؤمَّوتتتة يف ليعيتتتا يف تتتل انترتتتارذا
 . (452)يفأدال حا ت الت  يب يفسوء امل امدة

يف حتتتتظ اثتتتتل ليعيتتتتا يف  يانتتتت  أل حكومتتتتت  نتتتتد توصتتتتدت مىل  
 يتد أل فكةهتتا ، استوتاجات خمتدفة  ل تدك الواردة يف العيال الةائسي

التتتتيت فحواذتتتتا ذتتتتو د تتتتم الرتتتت ب الديتتتتيب يفاجلهتتتتود التتتتيت تعتتتت هلا ، ال امتتتتة
ذتتي حمتتل ، الستد ات املوتدعتتة متتؤخةا يف الت جيتتل ابلتحتول التتدميعةاقي

يفأكتتتتد مونتتتتف الستتتتد ات الديعيتتتتة املعتتتتدئي يفالتلامهتتتتا مبوتتتتع . تعتتتدية كعتتتت 
 مديات العتل ختار  ن تاق العنتاء يفامل امدتة الالمنستانية يفشتدد  دتى 
أل املتتؤمتة التتوق  ال تتام يفاحلكومتتة مصتتممال  دتتى ت ليتتل ستتد ة الديفلتتة 

 . (453)يففة  سيادة العانول
طززززززززات اإلعالميززززززززة النصززززززززف سززززززززنوية للمحكمززززززززة اإلحا 

 الدولية اجلنائية
نتتتتدَّم املتتتتد ي ال تتتتام لدمحكمتتتتة اجلوائيتتتتة الديفليتتتتة محاقتتتتة مىل  

 مال ، خالل الفرتة املرمولة اب ست ةا ، يف أر ع مواسعات، اجملدس
أ دت  املتد ي ، 2012أاير/متايو  16ففي . (2011) 1970ابلعةار 

ال ام اجملدس ال ليعيا ند ندمت ق وا يف مععوليتة التد وى املةفو تة يف 
. يفذلتتتتك إلجتتتتةاء حتعيتتتتق يفقتتتت  م تتتت ، ننتتتتية ستتتتيف اإلستتتتالم العتتتت ايف

يفكانتتت ذتت ه املتتةَة األيفىل يف اتريتتر احملكمتتة التتيت تعتتدم فيهتتا ديفلتتة مثتتل 
__________ 

   .5املةجع نفس ، الصفحة  (451)
(452) S/PRST/2013/21  
(453) S/PV.7083 3يف  2، الصفحتال.  

https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7031
https://undocs.org/ar/S/PV.7075
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وريتانيتتتة نتتتد ألعتتتت يفأ دتتت  اجملدتتتس أينتتتا ال الستتتد ات امل. ذتتت ا ال  تتتل
يفأل مكتع  يعوم أينا ، ذو  عد هللا السووسي، الععض  دى متهم اثلٍ 

جبمع امل دومات  ل األنر ة اليت يعوم هبا خار  ليعيا كعار املستؤيفلني 
يفد تتا مىل يفضتتع استترتاتيجية يفقويتتة شتتامدة لدتصتتدي . يف  هتتد العتت ايف

كيتتك مجيتتع جلميتع اجلتتةائم يفمهنتتاء اإلفتالت متتل ال عتتاب يفكت لك مىل تف
يفنتتدم م دومتتات  تتل . مةاكتتل ا حتجتتاز غتت  الةمسيتتة يفغتت  امل تترتف هبتتا

جلوة التحعيتق الديفليتة يف تل ا ستتوتا  الت ي توصتدت مليت  ال موظمتة 
. (454)حدتتتتتف  تتتتتال األقدستتتتتي مل تستتتتتتهدف املتتتتتدنيني يف ليعيتتتتتا  متتتتتدا

يف يومتتتا فننتتتل اتتتثال ابكستتتتال يفاملغتتتةب م  تتتاء األيفلويتتتة مىل التتتتو ايت 
آثتتةت أغدعيتتة التتديفل األ نتتاء تتتةك أمتتة اختتتاذ ، (455)ة الوقويتتةالعنتتائي

فيمتتتتتا د تتتتتا اتتتتتثال جوتتتتتوب أفةيعيتتتتتا ، العتتتتتةار يف ذلتتتتتك لعنتتتتتاة احملكمتتتتتة
يفغواتيما  مىل الت ايفل  تني احملكمتة يفاحملتاكم الوقويتة  غتض الوظتة  متا 

 . (456)ستعةره احملكمة  رال ال  ل يف مععولية الد وى
، يفقالتتتتب اثتتتتل ا حتتتتتاد الةيفستتتتي مبعاضتتتتاة م ارضتتتتي العتتتت ايف 
مزاء اخلستائة املدنيتتة التتيت   تتل العدتتق، مىل جانتتب اثتتل الصتني، يفأ تةب

يفشدد . (457)األقدسي يف ليعيا مت  ل أنر ة موظمة حدف  ال 
 تتدة اثدتتني  دتتى أ يتتة يفضتتع مجيتتع احملتجتتليل حتتتت ستتي ةة الستتد ات 

يفأكد اثل ليعيا نتدرة  دتده  دتى مجتةاء حماكمتات  ادلتة . (45٨)الوقوية
يفشتتفافة تستتتويف مجيتتع النتتما ت املوصتتوص  ديهتتا يف العتتانول التتديفيل 

يتتق يف اد تتاءات يفأ تتةب  تتل ا تتتلام الستتد ات العنتتائية الديعيتتة التحع
، يفيف اخلتتتام. الت تت يب يفاجلتتةائم التتيت ارتكعهتتا املتمتتةديفل ضتتد احملتجتتليل

أكتتتتد متتتتل جديتتتتد نوا تتتتة الستتتتد ات الديعيتتتتة ال ا ستتتترتاتيجيات التتتتيت 
استتتددمها نتتادة موظمتتة حدتتف  تتال األقدستتي كانتتت هتتتدف حصتتةاً 

 . (459)حلماية املدنيني مل ال وف املوج  ضدذم مل نعل نوات الع ايف
 ترتتتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتتتام/ 7يفيف جدستتتتتتتتتتتة اإلحاقتتتتتتتتتتتة امل عتتتتتتتتتتتودة يف  
املد يتتتتة ال امتتتتة اجلديتتتتدة لدمحكمتتتتة اجلوائيتتتتة نامتتتتت ، 2012 نتتتتوفمرب

__________ 

(454) S/PV.6772 4-2، الصفحات.  
  )املغةب(. 10)ابكستال(؛ يفالصفحة  5املةجع نفس ، الصفحة  (455)
  )جووب أفةيعيا(. 11)غواتيما (؛ يفالصفحة  9املةجع نفس ، الصفحة  (456)
 14حتتتتاد الةيفستتتي(؛ يفالصتتتفحتال )ا  7 يف 6املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحتال  (457)

  . )الصني(  15 يف
)جووب أفةيعيا(؛  11)غواتيما (؛ يفالصفحة  9املةجع نفس ، الصفحة  (45٨)

 17)فةنستتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  16)أملانيتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  12يفالصتتتتتتتتتفحة 
  )أذر يجال(. 19)توغو(؛ يفالصفحة 

   .21-19املةجع نفس ، الصفحات  (459)

الديفلية رقالع اجملدس  دى آخة املستتجدات  رتال ق تل الستد ات 
الديعيتتتة يف مععوليتتتتة التتتتد وى املةفو تتتتة ضتتتتد ]ستتتتيف اإلستتتتالم[ العتتتت ايف 

يفأشارت . يفا تلامها ال  ل يف مععولية الد وى املةفو ة ضد السووسي
 ل ،  دى املستوى الوق ، وال ي ميوح ال ف، 3٨مىل ا تماد العانول 

 35يفالعتتتانول ، شتتتعا /فرباية ضتتتةيفرية 17األ متتتال التتتيت ج دتهتتتا ثتتتورة 
ال ي يكفتل  تدم استتثواء األ متال التيت تُ تترب انتهاكتا لدعتانول التديفيل 

ذكتةت أل ، يف تاليفة  دتى ذلتك. يفل هود حعوق اإلنسال متل أحكامت 
  نتتتتها تت دتتتتق ، مكتعهتتتتا يواصتتتتل مجتتتتع األدلتتتتة  رتتتتال  تتتتدة اد تتتتاءات

أمتتتتتا يف متتتتتا يت دتتتتتق ابل  تتتتتل يف . (460)اب غتصتتتتتاب يفال وتتتتتف اجلوستتتتتي
فعد شجع   ض املمثدني  دى احملاكمة أمتام احملتاكم ، مععولية الد وى

يف حتتتتتني أ تتتتتةب آختتتتتةيفل  تتتتتل ، (461)الوقويتتتتتة اب تعارذتتتتتا خيتتتتتارا أيفليتتتتتا
شتتتتتكوكهم اجلديتتتتتة جتتتتتتاه نتتتتتدرة ليعيتتتتتا  دتتتتتى ضتتتتتمال مجتتتتتةاءات نانونيتتتتتة 

ة  دتتتتتتدال مىل مواصتتتتتتدة الت تتتتتتايفل  تتتتتتني ليعيتتتتتتا يفد تتتتتتت  تتتتتتد. (462) ادلتتتتتتة
يفستتدنط اثتتل ليعيتتا النتتوء  دتتى خ تتة حكومتتت  لدت امتتل متتع . يفاحملكمتتة

، يفالت امل مع كل جةمية، جوانب خمتدفة تت دق  تف يل الوظام العنائي
 . (463) غض الوظة  ل ذوية النحية أيف املتهم

نتتدمت املد يتتة ال امتتة مفتتادة  تتل ، 2013أاير/متتايو  ٨يفيف  
امل كةة اجلوا ية اليت أيفد ها مكتعها ردناً  دى ق تل ليعيتا  رتال مععوليتة 
. التتتتتد وى يف ننتتتتتييت ستتتتتيف اإلستتتتتالم العتتتتت ايف يف عتتتتتد هللا السووستتتتتي

يفأضتافت أل ننتتية العتت ايف نتتد يفصتتدت مىل مةحدتتة مل يتعتتقَّ فيهتتا ستتوى 
يفنالتتتت مل مكتعهتتتا .  تتتتن التتتدائةة يف التتتدفو ات املعدمتتتة متتتل ال تتتةفني

ي كتتف حاليتتا  دتتى توثيتتق أخ تتة اجلتتةائم التتيت ارتكعهتتا مستتؤيفلو نظتتام 
يفأ ة تت  تل ندعهتا ، ال يل يوجد   نهم ختار  ليعيتا، الع ايف السا ق

شتتددت ، يفيف اخلتتتام. تكتتاب نتتوات املتمتتةديل جلتتةائممزاء متتلا م  تتل ار 
 دتتتى أهنتتتا  صتتتفتها مد يتتتة  امتتتة   جيتتتوز هلتتتا اخلتتتو  يف ا  تعتتتارات 

  يوعغي ، يفابملثل. السياسية يف  أل مت ط تفس  نظام ريفما األساسي
لدمجدتتتتس يف  أل نتتتتائ  أيف ألي ديفلتتتتة حمايفلتتتتة التتتتتدخل يف ال مديتتتتات 

 . (464)العنائية لدمحكمة
__________ 

(460) S/PV.6855 4-2، الصفحات.  
)جوتتوب  ٨)توغتتو(؛ املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  6املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (461)

  )املغةب(. 15)ابكستال(؛ يفالصفحة  13أفةيعيا(؛ يفالصفحة 
)ا حتتتتتاد  7 يف 6)كولومعيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحتال  5املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (462)

  الةيفسي(.
   .21يف  20املةجع نفس ، الصفحتال  (463)
(464) S/PV.6962 4-2، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/PV.6772
https://undocs.org/ar/S/PV.6855
https://undocs.org/ar/S/PV.6962
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اثتتتتل ا حتتتتتاد الةيفستتتتي متتتتل  تتتتدم محتتتتةاز تعتتتتدم يف  يفاشتتتتتكى 
حماكمة األفةاد ال يل ارتكعتوا جتةائم خ ت ة يفكتةر شتكوك  الرتديدة يف 

. (465)أل تكول الظةيفف يف ليعيا مؤاتية لت عيق مجةاءات نانونية  ادلة
أشتتتتتار اثتتتتتل ريفانتتتتتدا مىل أل احملكمتتتتتة نتتتتتد ، يف دتتتتتى ال كتتتتتس متتتتتل ذلتتتتتك

 د تتتتات امل دَّعتتتتة  ديهتتتتا  تحعيتتتتق أخفعتتتتت يف ا رتعتتتتاء مىل مستتتتتوى الت
يفكانتتتتتت انتعائيتتتتتة يف ،  دالتتتتتة ديفليتتتتتة مستتتتتتعدة  تتتتتل التتتتتتدخل السياستتتتتي

أشار اثل ليعيا مىل ، يفيف اخلتام. (466)أساليب حتعيعها يفمعاضاة اجلواة
أل ال النتتة  تتني احملكمتتة يفاحلكومتتة الديعيتتة تعتتوم  دتتى أستتاس التكامتتل 

يفل م همتا يف تعتدمي مجيتتع م تةابً  تل أمدت  يف أل تت تتايفل التد، يفالت تايفل
 . (467)املتهمني مىل ال دالة

، 2013ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  14 عتتتودة يف يفيف اجلدستتتة امل 
نالت املد ية ال امة مل احلالة األموية يف ليعيا ت يق نتدرة مكتعهتا  دتى 

__________ 

  .7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (465)
  .11املةجع نفس ، الصفحة  (466)
  .22يف  21املةجع نفس ، الصفحتال  (467)

يف يومتتتتتتتا أ ة تتتتتتتت  تتتتتتتل تعتتتتتتتديةذا . مجتتتتتتتةاء التحعيعتتتتتتتات  صتتتتتتتورة ف التتتتتتتة
أ تتدت ، لدمكاستتب التتيت حتععتتت لتتو نظتتام يعتتوم  دتتى ستتيادة العتتانول

أقد تتت اجملدتتتس  دتتتى آختتتة يف . ندعهتتا مزاء م امدتتتة احملتجتتتليل يفاألنديتتتات
املستتتتتجدات  رتتتتال العتتتتةارات الصتتتتادرة يف ننتتتتييت السووستتتتي يفستتتتيف 

أكتتتدت أل تستتتديم ، يففيمتتتا يت دتتتق ابلعنتتتية األختتت ة. اإلستتتالم العتتت ايف
الستتيد ]ستتتيف اإلستتتالم[ العتت ايف مىل ُ هتتتدة احملكمتتتة التتتلاٌم يعتتتع  دتتتى 

دتتتة .  تتتاتق حكومتتتة ليعيتتتا يفشتتتددت أينتتتا  دتتتى اجلهتتتود املرتتترتكة املكمنِّ
لع نتتها   نتتاً يفالتتيت تعتت هلا حكومتتة ليعيتتا يفاحملكمتتة متتل أجتتل التحعيتتق 

أ دغتتتت ، يفحتعيعتتتا هلتتت ه الغايتتتة، متتتع مجيتتتع متتتةتكيب اجلتتتةائم يفمعاضتتتاهتم
يفكتةر اثتتل . (46٨)اجملدتس  تل م تةام متت كةة تفتاذم  رتال تعاستتم األ عتاء

ليعيا التاكيتد  دتى حتةص حكومتت   دتى التكامتل العنتائي م تةابً  تل 
ت تتترتف احملكمتتتة نةيعتتتا ال ليعيتتتا ذتتتي التتتيت تتتتتوىل مستتتؤيفلية أمدتتت  يف أل 

 .(469)حماكمة سيف اإلسالم الع ايف
__________ 

(46٨) S/PV.7059 4-2، الصفحات . 
 . 21املةجع نفس ، الصفحة  (469)

  
 اجللسات: احلالة يف ليبيا

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتد وات  متتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6707 

 كتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتام/25
 2012يواية

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  ياليع  
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام 
يفرئتتتيس   ثتتتة األمتتتم 
املتحتتتتدة لدتتتتد م يف 

يفمفوضتتتتتتتتتتتتة ، ليعيتتتتتتتتتتتتا
األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 
الستتتتتتتتتتامية حلعتتتتتتتتتتوق 

 اإلنسال

  مجيع املد ويل

S/PV.6728 
فربايتتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتتعا 29

2012 

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  ليعيا  
 لامني ال ام

) صتتتتتتتتتتفتها  الربتغتتتتتتتتتتال
رئيستتتتتتتة جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس 
األمتتتل املورتتتاة  متتتال 

 1970ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
يفمجيتتتتتتتتتتتع ، ((2011)

 املد ويل

 

S/PV.6731 
 2012آذار/مارس7

 تعةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام  تتتتتتل
  ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتتد م 

 (S/2012/129) يف ليعيا

)رئتتتتتتتتتتتتتتيس  ليعيتتتتتتتتتتتتتتا 
 الوزراء(

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام

، ا حتتتتتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتتتتتي
، يفالصتتتتتتتتتتتني، يفأملانيتتتتتتتتتتتا
يفالتتتتتتتو ايت ، يففةنستتتتتتتا

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتع ، املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة
 املد ويل

 

S/PV.6733 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس12

تعةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام  تتتتتتل 
  ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتتد م 

 (S/2012/129) يف ليعيتتتتتتتتتتتتتا

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
، يفالربتغتال، مل أملانيتا
، يفاملغتتتتتتتتتتةب، يففةنستتتتتتتتتتا

 (2012) 2040العتتتتةار  ليعيا  ليعيا
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

https://undocs.org/ar/S/PV.7059
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/2012/129
https://undocs.org/ar/S/2012/129
https://undocs.org/ar/S/RES/2040(2012)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتد وات  متتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

 آذار/ 7يفرستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة  2012       
موجهة متل  2012مارس 

األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام مىل رئتتتتتتتيس 
 جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

(S/2012/139) 

، يفاملمدكتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة
 يفالتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة

(S/2012/146) 

 (مبوجب الفصل السا ع

S/PV.6768 
 2012أاير/مايو10

 آذار/ 23رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتة مىل  2012متتارس 

رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتتل متتتتتل 
رئتتتتيس جلوتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل 
املورتتتتتتتتتتتاة  متتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتةار 

 رتتتتتتتتال  (2011) 1970
 (S/2012/178) ليعيا

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  ليعيا 
 لامني ال ام

الربتغال) صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتها 
رئيستتتتتتتة جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس 
األمتتتل املورتتتاة  متتتال 

 1970 ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار
يفاملمثتتتتتتتتتتتل  (،(2011)

 اخلاص لامني ال ام

 

S/PV.6772 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 16

2012 

املتتتتتتتتتتتتتتتتتد ي ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام  ليعيا  
اجلوائيتتتة لدمحكمتتتة 

 الديفلية

، مجيع أ ناء اجملدس
 يفمجيع املد ويل

 

S/PV.6807  
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت /متتتتتتتتتتتتتتتتتوز 1٨

2012 

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  ليعيا  
 لامني ال ام

  مجيع املد ويل

S/PV.6832 
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب12

2012 

تعةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام  تتتتتتل 
  ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتتد م 

 (S/2012/675) يف ليعيا

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام  ليعيا 
 لدرؤيفل السياسية

  ويلمجيع املد 

S/PV.6855 
/ ترتتتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتتتام 7

 2012نوفمرب

املد يتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتة  ليعيا  
لدمحكمتتتة اجلوائيتتتة 

 الديفلية

، مجيع أ ناء اجملدس
 يفمجيع املد ويل

 

S/PV.6857 
/ ترتتتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتتتام ٨

 2012نوفمرب

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  ليعيا  
 لامني ال ام

الربتغال) صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتها 
رئيستتتتتتتة جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس 
األمتتتل املورتتتاة  متتتال 

 1970ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
يفاملمثتتتتتتل ، ((2011)

 اخلاص لامني ال ام

 

S/PV.6912 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/ 29
 2013 يواية

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  ليعيا  
 لامني ال ام

  مجيع املد ويل

S/PV.6934 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس14

2013 

تعةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام  تتتتتتل 
  ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتتد م 

 (S/2013/104) يف ليعيا

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
، يفريفانتدا، مل أسرتاليا

، ربغيفلكستتتم، يففةنستتا
يفاملمدكتتتتتتتتتة ، يفاملغتتتتتتتتتةب
يفالتتتتتتو ايت ، املتحتتتتتتدة

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
(S/2013/156) 

)رئتتتتتتتتتتتتتتيس  ليعيتتتتتتتتتتتتتتا
 الوزراء(

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام

ريفاندا) صفتها رئيسة 
الدجوتتة املورتتاة  متتال 

 1970ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
يفمجيتتتتتتتتتتتع ، ((2011)

 املد ويل

 (2013) 2095العةار 
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.6962  
 2013 مايو/أاير ٨

املد يتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتة  ليعيا  
لدمحكمتتتة اجلوائيتتتة 

 الديفلية

 

، مجيع أ ناء اجملدس
 يفمجيع املد ويل
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النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

101 16-06865 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتد وات  متتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6981 

/ حليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال 1٨
 2013يوني 

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  ليعيا  
 لامني ال ام

ريفاندا) صفتها رئيسة 
الدجوتتة املورتتاة  متتال 

 1970ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
يفاملمثتتتتتتل ، ((2011)

 اخلاص لامني ال ام

 

S/PV.7031 
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 16

 2013 سعتمرب

تعةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام  تتتتتتل 
  ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتتد م 

 (S/2013/516) يف ليعيا

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  ليعيا 
 لامني ال ام

) صتتتتتتتتتتتتتتتفتها  ريفانتتتتتتتتتتتتتتتدا
رئيستة الدجوتة املورتاة 

 1970 مال ابلعةار 
يفمجيتتتتتتتتتتتع ، ((2011)

 املد ويل

 

S/PV.7059 
/ ترتتتتتتةيل الثتتتتتتام 14

 2013نوفمرب

املد يتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتة  ليعيا  
لدمحكمتتتة اجلوائيتتتة 

 الديفلية

، مجيع أ ناء اجملدس
 يفمجيع املد ويل

 

S/PV.7075 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/9

 2013ديسمرب

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  ليعيا  
 لامني ال ام

) صتتتتتتتتتتتتتتتفتها  ريفانتتتتتتتتتتتتتتتدا
رئيستة الدجوتة املورتاة 

 1970 مال ابلعةار 
يفاملمثتتتتتتل ، ((2011)

 اخلاص لامني ال ام

 

S/PV.7083  
 كتتتتتتتتتتانول األيفل/ 16

 2013ديسمرب

 S/PRST/2013/21 مجيع املد ويل  ليعيا  

 
 احلالة يف مايل - 1٦

 عرض عام 
أدر  جمدتتس األمتتل يف ، ختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا  

يف عتتتد اجملدتتتس  .(470)“لتتتة يف متتتايلااحل” جتتتديفل أ مالتتت  العوتتتد امل وتتتول
اجتما تتاً يفاختتت  أر  تتة نتتةارات يف يتتانني رائستتيني فيمتتا يت دتتق ابحلالتتة  12

 الستا ق يف مقتار العوتد امل وتول اليت كال اجملدس يوظة فيها يف، يف مايل
 . (471)“السالم يفاألمل يف أفةيعيا”

يفات تع اجملدتتس  تل كثتتب ت تور األزمتتة يف متايل موتت  انتتد  ها  
ابإلذل ، يف العدايتتة، يفُتوجتتت نةاراتتت  يفمجةاءاتتت . 2012 يف  دايتتة  تتام

__________ 

كتتتتانول األيفل/ديستتتتمرب   20 متتتتال مبتتتت كةة رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتتل املؤرختتتتة  (470)
2012 (S/2012/961 يفا تعارا مل ذلك التارير، أصعح اجملدس يوظتة ،)

، الت ي “احلالتة يف متايل”يف املسائل املتصدة مبايل يف مقار العود امل وول 
أُدرجتتت فيتت  املستتائل التتيت كتتال يوظتتة فيهتتا ستتا عا يف مقتتار العوتتد امل وتتول 

  .“السالم يفاألمل يف أفةيعيا”
جتتتتتتديفل ” الثتتتتتتام، العستتتتتتمملليتتتتتتد متتتتتتل امل دومتتتتتتات، انظتتتتتتة اجلتتتتتتلء الثتتتتتتام،  (471)

  .“السالم يفاألمل يف أفةيعيا”، 14 العسم؛ يفاجللء األيفل، “األ مال

مث رنرتتاء   ثتتة األمتتم ، يف متتايل  عيتتادة أفةيعيتتة ورتتة   ثتتة د تتم ديفليتتة 
 املتحتتتتتدة املتكامدتتتتتة املت تتتتتددة األ  تتتتتاد لتحعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف متتتتتايل يف

يفنعتتتتتتل املستتتتتؤيفليات املووقتتتتتتة  ع ثتتتتتة التتتتتتد م  2013 نيستتتتتال/أ ةيل 25
. 2013 متوز/يولي  1 الديفلية  عيادة أفةيعية مىل   ثة األمم املتحدة يف

مبتتا فيهتتا ، ت تتورات ال مديتتة السياستتية يفات تتع اجملدتتس كتت لك  تتل كثتتب
مجتةاء ا نتدتتاابت الةائستية يفالترتتةي ية يف العدتد يفتوفيتت  ا تفتاق املونتتع 
 تتتتتتني حكومتتتتتتة متتتتتتايل يفاجلما تتتتتتات املستتتتتتدحة يف املوتتتتتتاقق الرتتتتتتمالية يف 

 . 2013 حليةال/يوني  1٨ يفاغاديفغو يف
 

 املراحل األوىل من األزمة يف مايل 
 دتتتتتتتى ، 2012 آذار/متتتتتتارس 26  عتتتتتتد اجملدتتتتتتس جدستتتتتتة يف 

خدفيتتة حةكتتة التمتتةد التتيت نادذتتا ال تتوارق يف اجلتتلء الرتتمايل متتل العدتتد 
استيالء   ض  واصتة العتوات املستدحة يف متايل ابلعتوة  دتى الستد ة يف 

أصتدر اجملدتس ، يفيف تدك اجلدسة. (472)مل احلكومة املوتدعة دميعةاقياً 
__________ 

  .S/PV.6741انظة  (472)
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