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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  -

       
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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 يتتتتا  رائستتتتيا أ تتتتةب فيتتتت   تتتتل ندعتتتت  العتتتتال  مزاء ان تتتتدام األمتتتتل يفاحلالتتتتة 
يفأدال . اإلنستتتتتتانية االختتتتتت ة يف التتتتتتتدذور  ستتتتتتة ة يف مو عتتتتتتة الستتتتتتاحل

انتتتلاع   تتض  واصتتة العتتوات املستتدحة يف متتايل الستتد َة اجملدتتس  رتتدة 
يفد تتا مىل استتت ادة الوظتتام الدستتتوري يفمجتتةاء ا نتدتتاابت كمتتا  ، ابلعتتوة

يفأدال اجملدتتتتس أينتتتتا اهلجمتتتات التتتتيت تعتتتتوم هبتتتتا . كتتتال معتتتتةراً متتتتل نعتتتل
يفد ا املتمةديل مىل ، اجلما ات املتمةدة ضد العوات احلكومية يف مايل

 . (473)يفالس ي مىل التوصل مىل حل سدمييفنف مجيع أ مال ال وف 
 عتتتتد اجملدتتتتتس جدستتتتًة أصتتتتتدر ، 2012 نيستتتتال/أ ةيل 4 يفيف 

يفد ا في  اجلوود املتمةديل مىل ضمال سالمة ، رائسيا آخةخالهلا  يا  
يفأمتتتتتتتتل مجيتتتتتتتتع املستتتتتتتتؤيفلني املتتتتتتتتاليني يفقالتتتتتتتتب ابإلفتتتتتتتتةا  الفتتتتتتتتوري  تتتتتتتتل 

ذكتتة اثتتل متتايل أل  تتال متتايل اتدتت  ، يفختتالل اجلدستتة. (474)احملتجتتليل
متمتتةديف ال تتوارق يفالستتدفيول يفيوجتتد فيتت  مئتتات اال ف متتل الالجئتتني 

يفأشتتاد . ول يف ظتتةيفف   ميكتتل ختيدهتتايفاملرتتةديل داخديتتا التت يل ي يرتت
ابجملدس   تماده  يا ً رائستياً يفالتتمس املستا دة  دتى مجيتاد خمتة  متل 

يفيفضتتع موضتتع التستتاؤل نتتةار اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب . األزمتة
أفةيعيتتا  فتتة  جتتلاءات  دتتى متتايل يف يفنتتت اتتتا  فيتت  العدتتد مىل متتل 

اجملدتتتس أل النتتتعا   يفأ دتتت . يستتتا ده  دتتتى مجيتتتاد ستتتعيل لدمنتتتي نتتتدما
ال سكةيني ال يل ناموا اب نعالب ند قدعوا مجةاء حمتاداثت متل أجتل 

 . (475)التوصل مىل توافق يفق  لددةيف  مل األزمة
يف العتتتتتتةار ، س األمتتتتتتلنتتتتتتةر جمدتتتتتت، 2012متوز/يوليتتتتتت   5يفيف  
أل احلالتتة يف متتايل ترتتكل هتديتتدا لدستتالم يفاألمتتل ، (2012) 2056
يفأ تتتةب  تتتل لييتتتده الكامتتتل لدجهتتتود التتتيت تعتتت هلا اجلما تتتة . التتتديفليني

يفشتتتج هما  دتتتى ، ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتةب أفةيعيتتتا يفا حتتتتاد األفةيعتتتي
التوسيق مع السد ات ا نتعالية يف مايل مل أجل م ادة مرساء الوظام 

يفذو يتصةف مبوجب الفصتل الستا ع متل ، يفقالب اجملدس. الدستوري
، مجا تتتتتات املتمتتتتةديل يف  تتتتتال متتتتايل  ونتتتتتف أ متتتتال العتتتتتتال، امليثتتتتاق

، يفقدتتتتب مىل األمتتتتني ال تتتتام أل يعتتتتدم التتتتد م جلهتتتتود الوستتتتاقة اجلاريتتتتة
 . احلميدة ملمثد  اخلاص لغةب أفةيعيا  وسائل موها املسا ي

متحتداث ، يفنال اثل اجلما ة ا نتصتادية لتديفل غتةب أفةيعيتا 
 ميثتتتتتل مةحدتتتتتة أيفىل (2012) 2056مل العتتتتتةار ،   تتتتتد ا تمتتتتتاد العتتتتتةار

مهمة مل مةاحل ا لةا  السياسي لدمجتمتع التديفيل يف د تم اجلهتود 
__________ 

(473) S/PRST/2012/7.  
(474) S/PRST/2012/9.  
(475) S/PV.6745 4يف  3، الصفحتال.  

يفجتتتدد كتتت لك . التتتيت تعتتت هلا اجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتةب أفةيعيتتتا
قدتتب اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا مىل جمدتتس األمتتل ال 
يستتتةع يف  مديتتتة ا تمتتتاد نتتتةار يتتتد م نرتتتة نتتتوة  امدتتتة ات  تتتة لدجما تتتة 

يفاستت ادة يفحتدة ، متل أجتل لمتني  مديتة ا نتعتال ا نتصادية يف مايل
 . (476)يفمكافحة اإلرذاب يف املو عة، العدد

 
 تدهور احلالة يف مايل 
 يف اإلحاقتتتة التتتيت نتتتدنمها مىل اجملدتتتس يف، ذكتتتة األمتتتني ال تتتام 

أل احلالتتتتة ترتتتتكل هتديتتتتدا متلايتتتتدا لدستتتتدم ، 2012 آب/أغستتتت س ٨
يفاألمتتتل التتتتديفليني يفأكتتتتد أنتتت  مل حتتتتَةز ستتتتوى تعتتتدم حمتتتتديفد يف استتتتت ادة 

مىل أل لد غمتتة ال ستتكةية لثتت ا ضتتارا  يف يومتتا أشتتار. الوظتتام الدستتتوري
ستدط النتوء  دتى ، نظةا ملتا هلتا متل نفتوذ نتوي  دتى ال مديتة ا نتعاليتة

يفأثتتتإ  دتتتى ، اب تعارذتتتا ت تتتورا مجيا يتتتا،  تتتودة رئتتتيس متتتايل مىل ابمتتتاكو
 . اخل وات اليت اخت ذا لكفالة تركيل حكومة يفحدة يفقوية

أكتتتتد األمتتتتني ال تتتتام أهنتتتتا ، يففيمتتتتا يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف الرتتتتمال 
يفنال مل حةكة أنصار الديل يفحةكة . تلال متعدعة يف  ميكل التوعؤ هبا  

الدتتني يترتدد أهنمتا مةتع تتال  توظتيم ، يفاجلهتاد يف غتةب أفةيعيتا التوحيد
ند سي ةات  دى الرمال   د قةد ، العا دة يف  الد املغةب اإلسالمي

احلةكتتتة الوقويتتتة لتحةيتتتة أزيفاد موتتت  يفنامتتتا  فتتتة  ت عيتتتق الرتتتةي ة  دتتتى 
يفحتد   ل جهود الوساقة اليت تعت هلا اجلما تة ا نتصتادية . السكال

يفنيتتتتتتتتام رئتتتتتتتتيس متتتتتتتتايل رنرتتتتتتتتاء جلوتتتتتتتتة يفقويتتتتتتتتة ، يعيتتتتتتتتالتتتتتتتتديفل غتتتتتتتتةب أفة 
يفاملستتتا ي احلميتتتدة التتتيت يعتتتوم هبتتتا اثدتتت  اخلتتتاص لغتتتةب ، لدمفايفضتتتات

يفاملرتتتايفرات التتتتيت جتةيهتتتا مدارة الرتتتؤيفل السياستتتتية متتتع التتتتديفل ، أفةيعيتتتا
يفحتتتد  أينتتا . األ نتتاء يف اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا

د مل تعتارية  تل انتهاكتات خ ت ة  ل احلالة اإلنسانية امللرية يف ما ية 
يفشتتتتجع . حلعتتتتوق اإلنستتتتال تةتكعهتتتتا اجلما تتتتات املستتتتدحة يف الرتتتتمال

اجملدَس  دى الوظة جبدية يف فة  جلاءات تستهدف األفةاد املتورقني 
أكتتتتد ، يفيف اخلتتتتتام. يف أنرتتتت ة مرذا يتتتتة أيف يف أنرتتتت ة مجةاميتتتتة أختتتتةى

كدتتي يفشتتامل   األمتتني ال تتام أل حتتل األزمتتة يف متتايل يت دتتب اتعتتاع هنتت 
يفشتجع حكومتة متايل  دتى ، ابلوظة مىل ت عيده يفقا    املت دد األ  اد

يفضتتع استترتاتيجية سياستتية شتتامدة إل تتادة العدتتد مىل الوظتتام الدستتتوري 
 . (477)يفم ادة  سط سد ة الديفلة يف الرمال

__________ 

(476) S/PV.6798 4، الصفحة.  
(477) S/PV.6820 4-2، الصفحات. 
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يفشدد مجيع املتحتدثني  دتى أنت   يومتا تععتى احلالتة اإلنستانية  
ات مرتتج ة تتتدل  دتتى  تتودة األمتتور مىل توجتتد  المتت، يفاألمويتتة ملريتتة

يفأشتار اثتل اجلما تة . يفض ها ال عي تي موهتا  تودة التةئيس مىل ابمتاكو
ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا مىل أل استرتاتيجية اجلما تة ا نتصتادية 
يف متتتتايل ترتكتتتتل  دتتتتى تكثيتتتتف جهتتتتود الوستتتتاقة  تتتتني مجيتتتتع أصتتتتحاب 

درجيي لعتوة لتحعيتق املصدحة مع العيام يف الونت نفس    مدية نرة ت
أمتا اثتل ا حتتاد األفةيعتتي . (47٨)ا ستتعةار ات  تة لدجما تة ا نتصتادية

فرتتدد  دتتى ضتتةيفرة ترتتجيع املتتاليني  دتتى اإلستتةاع يف  مديتتة ترتتكيل 
حكومتتة يفحتتدة يفقويتتة لكتتي يتتتم ملغتتاء ت ديتتق مرتتاركة متتايل يف أنرتت ة 

حتتتتاد التتت ي فةضتتت  جمدتتتس الستتتدم يفاألمتتتل التتتتا ع لال، ا حتتتتاد األفةيعتتتي
يفحتد  اثل مايل . (479)األفةيعي يف آذار/مارس يف أ عاب ا نعالب

.  تتتتل التتتتتدا   ا نتعاليتتتتة يف تتتتل احلالتتتتة األمويتتتتة يفاإلنستتتتانية يف الرتتتتمال
يفشتتتدد  دتتتى أل حتستتتني الظتتتةيفف امل يرتتتية لدمتنتتتةريل متتتل األزمتتتة يف 
الرتتمال يفم اجلتتة ان تتدام األمتتل الغتت ائي يرتتكالل أيفلتتويتني لدحكومتتة 

 . (4٨0)تمع الديفيل تعدمي الد ميف شد اجمل
اختتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتس ، 2012 ترتتتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتتتتو ة 12 يفيف 

التتت ي رحتتتب فيتتت   ت يتتتني حكومتتتة  (2012) 2071ابإلمجتتتاع العتتتةار 
يفحتث الستد ات ا نتعاليتة فيهتا  دتى تعتدمي ، الوقوية يف متايلالوحدة 

يفذتتو ، يفكتت لك أحتتا   دمتتا. خةي تتة قةيتتق مفصتتدة لدمةحدتتة ا نتعاليتتة
 عةار اجلما ة ا نتصادية ، يتصةف مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق

لديفل غةب أفةيعيا فةَ  جلاءات حمتددة اهلتدف يف متايل يفأ تةب  تل 
يفد تا . اإلجتةاءات املواستعة حستب ا نتنتاء است داده لدوظة يف اختاذ

مجا تتتتتتات املتمتتتتتتةديل يف متتتتتتايل مىل ن تتتتتتع مجيتتتتتتع ريفا  هتتتتتتا ابملوظمتتتتتتات 
مبجتتتةد تدعتتتي تعةيتتتتة ، يفأ دتتتل اجملدتتتس استتتت داده لالستتتتجا ة. اإلرذا يتتتة

مىل ، األمني ال ام ال ي سيتنمل توصيات  رتال نتوة  ستكةية ديفليتة
ات املستتدحة املاليتتة قدتتب متتايل نرتتَة نتتوة  ستتكةية ديفليتتة تستتا د العتتو 

يفرحتتتب اجملدتتتس  ت يتتتني   دتتتى استتتت ادة املوتتتاقق احملتدتتتة يف  تتتال العدتتتد؛
 . األمني ال ام مع واثً خاصاً ملو عة الساحل

 دتتتتتتى األ يتتتتتتة ، ختتتتتتالل تدتتتتتتك اجلدستتتتتتة، يفشتتتتتتدد اثتتتتتتل متتتتتتايل 
مبوجب الفصل السا ع متل ، ديفليةيفالنةيفرة املدحة لورة نوة  سكةية 

لتتتتتد م نتتتتتوات التتتتتدفاع يفاألمتتتتتل املاليتتتتتة يف استتتتتت ادة الستتتتتالمة ، امليثتتتتتاق
__________ 

  .6املةجع نفس ، الصفحة  (47٨)
  .٨املةجع نفس ، الصفحة  (479)
  .11-9املةجع نفس ، الصفحات  (4٨0)

، يفمكافحتتتتة اإلرذتتتتاب يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة  تتتترب الوقويتتتتة، اإلنديميتتتتة لدعدتتتتد
يفأشار اثل كوت . (4٨1)يفاست ادة حعوق اإلنسال يف املواقق الرمالية

يفل غتةب أفةيعيتا يفابستم متحداث ابسم اجلما تة ا نتصتادية لتد، ديفوار
تتال ، حكومتتت  مىل أل اجلما تتة ا نتصتتادية يفا حتتتاد األفةيعتتي  يومتتا يدحن

 دتتتتتتى نرتتتتتتة العتتتتتتوات يف متتتتتتايل ي تعتتتتتتدال أنتتتتتت  يوعغتتتتتتي ميتتتتتتالء األيفلويتتتتتتة 
 . (4٨2)لدمفايفضات يفاحلدول السياسية

أيفضتتح يفكيتتل األمتتني ، 2012 ديستتمربكتتانول األيفل/ 5 يفيف 
 2071ال تتتتتام لدرتتتتتؤيفل السياستتتتتية لدمجدتتتتتس أنتتتتت  موتتتتت  اختتتتتتاذ العتتتتتةار 

كثفتتت موظومتتة األمتتم املتحتتدة جهودذتتا يف متتايل يفستتة تها ،  (2012)
، أيف  م  تتاء زختتم لد مديتتة السياستتية يف متتايل  دتتى مستتاريل رئيستتيني:

يفاثنيتتا د تتم اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا يفا حتتتاد األفةيعتتي 
يف متتتا خت  تتتال لتتت  متتتل منرتتتاء نتتتوة ديفليتتتة تتتتد م الستتتد ات املاليتتتة يف 

يفنتتتتال أينتتتتا مل املع تتتتو  اخلتتتتاص . استتتتت ادة الستتتتالمة اإلنديميتتتتة لدعدتتتتد
، لامني ال ام ملو عة الساحل ند  مل هبمة يف ننااي الستاحل ككتل

أنتت  متتل األ يتتة مبكتتال م اجلتتة مستتائل الستتاحل اب تعارذتتا مؤكتتدا  دتتى 
أكتد أل ، يففيمتا يت دتق  ورتة نتوة ديفليتة. جلءاً مل حل األزمة يف مايل

األمتتتم املتحتتتدة  مدتتتت متتتع اجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتةب أفةيعيتتتا 
 دتى يفضتع ، يفابلترايفر الوثيتق متع الستد ات املاليتة، يفا حتاد األفةيعي

. الد م الديفليتة املعرتحتة  عيتادة أفةيعيتة يف متايل خ ة اسرتاتيجية لع ثة
يفأشتتتار مىل أل جمتتتةد يفجتتتود اخليتتتتار ال ستتتكةي  دتتتى ال ايفلتتتة ميكتتتتل أل 
اتتد  لثتت ا مفيتتداً يفمكمتتاًل لد مديتتة السياستتية يفلكتتل يوعغتتي خت ي تت  

يفأضتتتتاف أل   ثتتتتة التتتتد م الديفليتتتتة يف متتتتايل . يفتوستتتتيع  يفتوفيتتتت ه جيتتتتدا
متتتالك العتتدرات الالزمتتة لالضتت الع يفالعتتوات املاليتتة ستتتحتاجال مىل ا

  مديتتتتتتات ضتتتتتتد اجلما تتتتتتات اإلرذا يتتتتتتة يفاجلما تتتتتتات املةتع تتتتتتة هبتتتتتتتا يف 
 . (4٨3)مايل  ال

يفكةرت اثدة مايل أل احلالة يف  دتدذا تستتد ي نتوة ديفليتة تتد م  
العوات احلكومية. يفأضافت أل مايل مل ت دب ذ ه العتوة ملعاتدتة األنديتات 
اإلثويتتتة فيهتتتا، يف  لل ل تتتة استتتتعةار العدتتتدال اجملتتتايفرة هلتتتا،  تتتل لكتتتي تنتتتمل 

 . (4٨4)العدد، يفأكدت مل جديد التلام حكومتها ابحلواراألمل يف 
__________ 

(4٨1) S/PV.6846 2، الصفحة.  
  .4املةجع نفس ، الصفحة  (4٨2)
(4٨3) S/PV.6879 5-3، الصفحات. 
  .٨يف  7املةجع نفس ، الصفحتال  (4٨4)

https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6846
https://undocs.org/ar/S/PV.6879
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يفأ تتتةب اثتتتل اجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتةب أفةيعيتتتا  تتتل  
رأي موظمتتتتتت  يفمفتتتتتاده أل احلتتتتتوار السياستتتتتي جيتتتتتب أل يعتتتتترتل ابخليتتتتتار 

يفقدتب مىل ، ال سكةي ملسا دة مايل  دى است ادة سالمتها اإلنديمية
اجملدتتتتتس اختتتتتتاذ نتتتتتةار حتتتتتازم أيذل  ورتتتتتة   ثتتتتتة التتتتتد م الديفليتتتتتة  عيتتتتتادة 

 . (4٨5)أفةيعية
ا حتتتتاد األفةيعتتتي  تتتل أمدتتت  يف أل أيذل جمدتتتس يفأ تتتةب اثتتتل  

متتتتل ديفل ، األمتتتل  ورتتتتة   ثتتتتة التتتتد م الديفليتتتتة يف متتتتايل  عيتتتتادة أفةيعيتتتتة
يفكتتتةر د تتتوة ا حتتتتاد األفةيعتتتي مىل منرتتتاء جممو تتتة متتتل  واصتتتة . لختتت 

التتتتتد م تعتتتتتدمها األمتتتتتم املتحتتتتتدة يفمُتتتتتتونل متتتتتل األنصتتتتتعة املعتتتتتةرة لكفالتتتتتة 
ا مىل منرتتتتاء صتتتتوديفق استتتتتئمام يفد تتتتا اجملدتتتتس أينتتتت. استتتتمةارية الع ثتتتتة

 . (4٨6)لد م نوات الدفاع يفاألمل املالية
 

 اإلذن بنشر بعثة بقيادة أفريقية يف مايل 
اختتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتس ، 2012 كتتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتتتمرب 20 يف 

ال ي نتةر مبوجعت  اإلذل  ورتة   ثتة  (2012) 20٨5ابإلمجاع العةار 
لفتترتة أيفليتتتة  )  ثتتتة التتد م الديفليتتتة( د تتم ديفليتتتة يف متتايل  عيتتتادة أفةيعيتتة

مبتتا يف ، يفأذتتاب فيتت  اجملدتتس ابلتتديفل األ نتتاء. (4٨7)متتدهتا  تتام يفاحتتد
،  أل تساذم  عوات يف   ثة الد م الديفليتة، ذلك ديفل مو عة الساحل

كما أذاب ابلسد ات ا نتعالية يف مايل يفسائة األقةاف يف متايل أل 
يفقدتتب . تت تتايفل  صتتورة اتمتتة متتع نرتتة   ثتتة التتد م الديفليتتة يف مدياهتتتا

اجملدس مىل األمني ال ام أل يعوم رنراء يفجتود مت تدد األقتةاف لامتم 
متتتتايل يفذلتتتتك  غتتتتة  تعتتتتدمي التتتتد م مىل ال مديتتتتة السياستتتتية  املتحتتتدة يف

 . يفال مدية األموية
 وصتتتف  ت عتتت اً  (2012) 20٨5يفرحتتتب اثتتتل متتتايل ابلعتتتةار  

 تتتتتل التتتتتتلام اجملتمتتتتتع التتتتتديفيل ابلونتتتتتوف مىل جانتتتتتب متتتتتايل يف مكافحتتتتتة 
، يفأشار اثل كوت ديفتوار. (4٨٨)اإلرذاب يفاجلةمية املوظمة  رب الوقوية

مىل أل العتتةار ، متحتتداثً ابستتم اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا
ة ابألمتتتل يفالتنتتتامل يفاتتتدد استتتترتاتيجية امتتتل يف قياتتتت  رستتتالة مف متتت

يفأشتتاد اثتتل ا حتتتاد األفةيعتتي . (4٨9)سياستتية تتتوفة كتتل الفتتةص لدستتالم
__________ 

  .12يف  11املةجع نفس ، الصفحتال  (4٨5)
  .14املةجع نفس ، الصفحة  (4٨6)
ل، ملليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل يف يتتتة   ثتتتة التتتد م الديفليتتتة، انظتتتة اجلتتتلء الثتتتام (4٨7)

   .“ مديات حفظ السالم اليت تعودذا توظيمات منديمية”الثالث،  العسم
(4٨٨) S/PV.6898 3، الصفحة.  
  .4املةجع نفس ، الصفحة  (4٨9)

أينتا مبتتا حتدنتى  تت  أ نتاء جمدتتس األمتل متتل حكمتة يفمرادة سياستتية يف 
لييتتد ال دعتتتني املعتتتدمني متتتل اجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتةب أفةيعيتتتا 

 . (490)د م الديفليةيفا حتاد األفةيعي ابإلذل  ورة   ثة ال
 

 نشر القوات الفرنسية يف مايل 
  دتتتتى خدفيتتتتة نرتتتتة العتتتتوات الفةنستتتتية يف كتتتتانول الثام/يوتتتتاية 
الستتتد ات ا نتعاليتتتة يف متتتايل يف دتتتى مثتتتة قدتتتب تعتتتدمت  تتت  ، 2013

 تتتد م ال مديتتتات ال ستتتكةية لصتتتد تعتتتدم اجلما تتتات املت ةفتتتة يف  تتتال 
مىل محاقة ، 2013 كانول الثام/يواية 22 يف، استمع اجملدس، العدد

نتتدمها يفكيتتل األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل السياستتية يفنتتال فيهتتا مل األزمتتة نتتد 
ال ستتتكةي متتتل يفأيفضتتتح أل الصتتتةاع . يفصتتتدت مىل نع تتتة حتتتتول حمتمدتتتة

يفأل األمتتني ال تتتام نتتد أشتتتاد ، أجتتل الستتي ةة  دتتتى  تتال متتتايل نتتد  تتتدأ
يفأفتتاد ال .  عتتةار فةنستتا يفنتتف زحتتف اجلما تتات املت ةفتتة لتتو اجلوتتوب

  ثة الد م الديفلية يف مايل  عيتادة أفةيعيتة ت تام متل ثغتةات حةجتة يف 
اتا يرت  الرتكوك حتول متدى نتدرهتا  دتى ، جمتا ت لوجستتية خمتدفتة

أشتتار مىل أل األمتتني ال تتام مدتتتلم التلامتتا ، يفمتتع ذلتتك. كتفتتاء التت ايتا  
اث تتتا ابستتتددام األديفات املتاحتتة لامتتم املتحتتدة لدمستتا دة يف م اجلتتة 

يفنتتتتتتال مل . (2012) 20٨5األزمتتتتتة يف متتتتتتايل يفت ليتتتتتتل توفيتتتتتت  العتتتتتتةار 
موافعتهتا التامتة  دتى ضتةيفرة ت تور ال مديتتني  حكومة مايل أ ة ت  ل

يفذكتتة أل ا  تمتتاد  دتتى اخليتتار ، ال ستتكةية يفالسياستتية  رتتكل مرتترتك
 . (491)ال سكةي لوحده لل يسمح ابلتوصل مىل حل دائم يف مايل

يفأشتتاد اثتتل متتايل ابجملدتتس  دتتى د متت  ملتتا تعتتوم  تت  فةنستتا يف  
املستتا دة يف حرتتد املتتوارد املاليتتة  يتتد أنتت   شتتد اجملتمتتع التتديفيل . متتايل

. الالزمتتتة لدورتتتة الفتتتوري لع ثتتتة التتتد م الديفليتتتة يف متتتايل  عيتتتادة أفةيعيتتتة
يفأ تتتتتتةب  تتتتتتل يعيوتتتتتت  متتتتتتل أل التتتتتتتدخل ال ستتتتتتكةي يف متتتتتتايل ملكافحتتتتتتة 
اجلما تتتتات اإلرذا يتتتتة يفمجا تتتتات املتمتتتتةديل ستتتتوف ي تتتتلز متتتتل ال مديتتتتة 

املتكدمتتتتتني  يفأشتتتتتاد مجيتتتتتع. (492)السياستتتتتية املفنتتتتتية مىل ت عيتتتتتع احلالتتتتتة
يفأشار اثل السوغال مىل أن  يف . االخةيل  عةار فةنسا التدخل يف مايل

فتإل ، حني مسح التدخل الفةنسي ابست ادة السي ةة  دى   ض املتدل
متتل شتتال نرتتة العتتوات األفةيعيتتتة أل يستتهم   ةيعتتة حامستتة يف تستتتةيع 

 .(493)يفتتتت ة ال مديتتتات الةاميتتتة مىل استتتت ادة الستتتي ةة  دتتتى  تتتال متتتايل
__________ 

   .5املةجع نفس ، الصفحة  (490)
(491) S/PV.6905 5-2، الصفحات. 
   .9-7املةجع نفس ، الصفحات  (492)
   .14املةجع نفس ، الصفحة  (493)

https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6898
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6905
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يفندنم مجيع املتكدمني مىل اجملدس محاقة  رال اإلجةاءات اليت اخت هتا 
يفأشتتتتتار م ظتتتتتم املتكدمتتتتتني  . (2012) 20٨5 دتتتتتداهنم لتوفيتتتتت  العتتتتتةار 

 كتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتام/29 عتتتتتتتتتد يف كتتتتتتتتت لك مىل متتتتتتتتتؤمتة املتتتتتتتتتالني التتتتتتتتت ي 
املالية يفالدوجستية يفاملادية الالزمة لورة   ثة لت عئة املوارد  2013 يواية

يفأ تتةب اثتتل ا حتتتاد األيفريف  . التتد م الديفليتتة يف متتايل  عيتتادة أفةيعيتتة
 تتتتتل أمدتتتتت  يف أل يتتتتتتمكل جمدتتتتتس األمتتتتتل متتتتتل اختتتتتتاذ نتتتتتةار  دتتتتتى يفجتتتتت  
ا ست جال فيما يت دتق ابإلذل رنرتاء نظتام نتوي لتمويتل   ثتة التد م 

 . (494)ةالديفلية يف مايل  عيادة أفةيعي
 

 خيارات نشر بعثة اتبعة لألمم املتحدة يف مايل 
نام يفكيتل األمتني ال تام لدرتؤيفل ، 2013 نيسال/أ ةيل 3 يف 

السياستتتتتية رقتتتتتالع اجملدتتتتتس  دتتتتتى آختتتتتة املستتتتتتجدات املت دعتتتتتة اذتتتتتتم 
يفشدد  دى أ ية ا تماد خةي ة . الت ورات السياسية يفاألموية يف العدد

مبتتا يف ذلتتك استتت ادة ، قةيتتق لدمةحدتتة ا نتعاليتتة يف كتتانول الثام/يوتتاية
يفنال من   يوما شهد . يفتوظيم انتداابت حةة يفنليهةالسالمة اإلنديمية 

فتإل الوضتع ، يفصول املسا دات اإلنسانية حتسوا يف   ض ألتاء العدتد
يفأضاف أل األمم املتحدة تةصد حالة حعتوق .   يلال شديد التعدنب

اإلنسال يف العدد يفأشار مىل أل جمدتس حعتوق اإلنستال نتد  تنين معتةراً 
يف مقتتتار ، كتتت لك انتتت  متتتل األ يتتتة مبكتتتال  يفأفتتتاد. خاصتتتاً م ويتتتاً مبتتتايل

كفالة  دم ا نصةاف  ل ،  التداخل  ني األيفلوايت السياسية يفاألموية
يفنتتتال مل . أيفلويتتتة ال مديتتتة السياستتتية يف متتتايل   ري تتتة النتتتةيفرة األمويتتتة

يكمل يف م ةفتة مىل ، فيما يت دق ابلتحدايت األموية، السؤال الةئيسي
تتتل مستتتؤيفلية األمتتتل  أي متتتدى ميكتتتل لامتتتم املتحتتتدة أيف يوعغتتتي هلتتتا حتمخ

مع أخ  شواغل اجلهات الفا دتة اإلنستانية  رتال احلاجتة ، يفا ستعةار
مىل اإل عاء  دى متييتل يفاضتح  تني التربام  اإلنستانية يفالتربام  السياستية 

يفَصتتتتف اخليتتتتارات املتتتتتوفةة ، يفمزاء ذتتتت ه اخلدفيتتتتة. يفاألمويتتتتة يف ا  تعتتتتار
 . (495) لةا  األمم املتحدة يف مايل

يرتتتكل  ائعتتتا يفأفتتتاد اثتتتل متتتايل ال انتتتد ع أ متتتال ال وتتتف  
يف تتتتتودة املرتتتتتةديل داخديتتتتتتا ، اتتتتتول ديفل م تتتتتادة  ستتتتتط ستتتتتد ة الديفلتتتتتة
يفتوظتتتتتيم انتدتتتتتاابت حتتتتتةة ، يفالالجئتتتتتني املوجتتتتتوديل يف العدتتتتتدال اجملتتتتتايفرة

يفأ تتتةب  تتتل تفنتتتيل . يفشتتتفافة يفذات مصتتتدانية يف مجيتتتع ألتتتاء العدتتتد
__________ 

  .23املةجع نفس ، الصفحة  (494)
(495) S/PV.6944 7-2، الصفحات.  

حكومت  لورة   ثتة متكامدتة مت تددة األ  تاد لتحعيتق ا ستتعةار ات  تة 
 . (496)دة يف مقار الفصل السا ع مل امليثاقلامم املتح
متحداث ابستم اجلما تة ا نتصتادية ، يفأكد اثل كوت ديفوار 

أل احلالتتة يف متتايل شتتهدت ت تتورات مجيا يتتة موتت  ، لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا
ل سكةي يف يفأشار مىل استمةار الورا  ا.  دء  مدية س فال الفةنسية

. الرمال يفمىل اجلهود املع يفلة لرلن ذجمات  دى مالذات اجلهتاديني
يفنال مل اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا أيفصت  تحويتل   ثتة 
الد م الديفلية مىل  مدية لتحعيتق ا ستتعةار ات  تة لامتم املتحتدة ستود 

لالزمتة مىل جانب يفجود نوة موازية جمهتلة ابلعتدرات ا، مليها يف ية نوية
 . (497)ل ةد جممو ات اإلرذا يني يفاملتمةديل  سة ة

 
املتعززززددة األبعززززاد إنشززززاء بعثززززة األمززززم املتحززززدة املتكاملززززة  

 لتحقيق ا ستقرار يف مايل
اختتتت  جمدتتتس األمتتتل ابإلمجتتتاع ، 2013نيستتتال/أ ةيل  25يف  
التتتتت ي أنرتتتتتا مبوجعتتتتت    ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة  (2013) 2100العتتتتتةار 

مايل)الع ثتتتتة األمتتتتم املتكامدتتتتة املت تتتتددة األ  تتتتاد لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف 
يفقدتتب فيتت  أينتتا مىل األمتتني ال تتام أل يتتدم  مكتتتب . (49٨)املتحتتدة(

يفأذل اجملدس لدع ثة . األمم املتحدة يف مايل ضمل ذ ه الع ثة املتكامدة
يف حتتتتتتديفد نتتتتتتدراهتا ، املتكامدتتتتتتة ابستتتتتتتددام مجيتتتتتتع الوستتتتتتائل النتتتتتتةيفرية

وات كمتتتا أذل اجملدتتتس لدعتتتت. لالضتتت الع  و يتهتتتا، يفموتتتاقق انترتتتارذا
ابستتتتتتددام مجيتتتتتع ، يف حتتتتتديفد نتتتتتدراهتا يفموتتتتتاقق انترتتتتتارذا، الفةنستتتتتية

الوسائل النةيفرية مل أجل التتدخل لتد م  واصتة   ثتة األمتم املتحتدة 
يف حتتتتتتتتال ت ةضتتتتتتتتها لتهديتتتتتتتتد يفشتتتتتتتتيك يفخ تتتتتتتت  يف وتتتتتتتتاء  دتتتتتتتتى قدتتتتتتتتب 

 . ال ام األمني
فتتا ةب  تتل ، يفتكدتتم اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي   تتد اختتتاذ العتتةار 

ندتتق حكومتتت  مزاء تلايتتد اختتتاذ  مديتتات األمتتم املتحتتدة حلفتتظ الستتالم 
يف تتتتل ا تعتتتتاد حكومتتتتة  دتتتتده ال يف يتتتتة   ثتتتتة األمتتتتم ، قا  تتتتا  ستتتتكةاي

تستتتتتتتتث  العيتتتتتتتام   مديتتتتتتتات ذجوميتتتتتتتة أيف مت دعتتتتتتتة مبكافحتتتتتتتة املتحتتتتتتتدة 
__________ 

  .9-7املةجع نفس ، الصفحات  (496)
  .11-9املةجع نفس ، الصفحات  (497)
ملليتتتتد متتتتل امل دومتتتتات  تتتتل يف يتتتتة الع ثتتتتة املتكامدتتتتة، انظتتتتة اجلتتتتلء ال اشتتتتة،  (49٨)

  .“ مديات حفظ السالم”األيفل،  العسم

https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6944
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
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يفذكتتتة أل نرتتتا  الع ثتتتة يوعغتتتي أل د تتتم   مديتتتات سياستتتية . اإلرذتتتاب
 . (499)ترمل احلوار السياسي  ني األقةاف الةئيسية يف مايل، مدموسة

يفأ ةب اثل مايل أل يففد  دده ير ة  سةيفر ابل   ختاذ العةار  
يفأشار مىل أن   دى الةغم مل محةاز تعدم كع  يف اجملال األمت ،   تتلال 
  ض اخلالاي اإلرذا ية نائمًة، يفل لك فهو يةحتب ابلتتلام اجملتمتع التديفيل 

. يفد تتا اثتتل (500)ا تتات املتمتتةدة املستتدحة يفمو هتتا متتل ال تتودة تتةدع اجلم
ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي مىل م عتتتتتاء اجلما تتتتة ا نتصتتتتادية لتتتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتتتا 
يفا حتتتتتاد األفةيعتتتتتي  دتتتتى يفجتتتتتود نتتتتتوي يف ابمتتتتاكو ملواصتتتتتدة ا ضتتتتت الع 
ابلتلاماهتمتا السياستية يف متايل، كمتا د تا مىل مواصتدة املرتايفرات املت دعتة 

اءات املرتتترتكة  رتتتال متتتايل، يفمىل ت ليتتتل التوستتتيق  تتتني   ثتتتة جبميتتتع اإلجتتتة 
 . (501)األمم املتحدة يفالعوة الفةنسية يفاجليش املايل

 عتتتد اجملدتتتس جدستتتة لدوظتتتة ، 2013 حليةال/يونيتتت  25 يفيف 
اجملدَس املمثُل يفخاقب . (502)يف تعةية األمني ال ام  ل احلالة يف مايل

اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام ملتتتايل يفرئتتتيس   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة  تتترب التتتتدايفل 
يفشدد  دى ، فعدم  ةضا  اما لدحالة يف امليدال. ابلفيديو مل ابماكو

. لكوهتتا   تتتلال م عتتدة يفذرتتة، أل احلالتتة األمويتتة نتتد حتستتوت تتتدرجييا
نتعاليتتتتة مل حكومتتتتة متتتتايل ا ، فيمتتتتا يت دتتتتق ابل مديتتتتة السياستتتتية، يفنتتتتال

حليةال/يوني   2٨يف ، يفاجلما ات املسدحة يف املواقق الرمالية يفن ت
 دتتتى اتفتتتاق أيفيل  رتتتال ا نتدتتتاابت الةائستتتية يف رتتتال ، يف يفاغتتتاديفغو

فيما يت دق ابأل مال ، يفأ د  اجملدس. مجةاء مفايفضات شامدة لدجميع
انتتتتتت  تعتتتتتتةر مجتتتتتتةاء ا نتدتتتتتتاابت الةائستتتتتتية ، التحنتتتتتت ية لالنتدتتتتتتاابت

يفال   ثتتة األمتتم املتحتتدة ستتتعوم فيهتتا  تتديفر ، 2013 متوز/يوليتت 2٨يف
فا ةب  ل ندع  يفذكة أل األنر ة ، أما  دى الص يد اإلنسام. دا م

اإلنسانية نَتفَّ  يف املواقق الرمالية ابلةغم مل التحدايت األموية يفنةب 
، يفأكد أل حالة حعوق اإلنسال   تلال مرتدية. حدول موسم األم ار

 . (503)تعع انتهاكات تةتكعها مجيع األقةافحيث 
يفأفتتتاد يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام ل مديتتتات حفتتتظ الستتتالم أل   ثتتتة  

يف ، نيستتتتال/أ ةيل 25 موتتتت  منرتتتتائها يف، األمتتتتم املتحتتتتدة نتتتتد شتتتتة ت
يتها يف جما ت املسا ي احلميدة السياسية يفالد م ا نتدا  توفي  يف 

__________ 

(499) S/PV.6952 3يف  2، الصفحتال. 
  .4يف  3املةجع نفس ، الصفحتال  (500)
   .5املةجع نفس ، الصفحة  (501)
(502) S/2013/338.  
(503) S/PV.6985 5-2، الصفحات.  

يفأيفضتح أل غالعيتة . يفحعوق اإلنسال يفد م م ادة  ستط ستد ة الديفلتة
يفأل الع ثتتتتة ستتتتتحتفظ  وجتتتتود ، متتتتوظفي الع ثتتتتة ستتتتيرتكليفل يف الرتتتتمال
يفنال من   دى الةغم مل التعدم .  سكةي يف املةاكل السكانية الةئيسية

موهتتتا نستتتوة الظتتتةيفف املواخيتتتة ، ذوتتتاك حتتتتدايت كعتتت ة  تتتتلال ، احملتتتةز
. (504)يفا تستتتتاع اهلائتتتتل لدمو عتتتتة اجلغةافيتتتتة التتتتيت تعتتتتع فيهتتتتا املستتتتؤيفلية

يفنالت يفكيدة األمني ال ام لدد م امليدام مل الع ثة ترتارك يف مست يَتني  
 تتتتتا األ متتتتتال التحنتتتتت ية لالنتدتتتتتاابت الةائستتتتتية يفمتا  تتتتتة ، م عتتتتتديل

 ةى التونيتتتتتتتتتع  ديتتتتتتتتت  يف يفاغتتتتتتتتتاديفغو يفا تفتتتتتتتتتاق املؤنتتتتتتتتتت التتتتتتتتت ي جتتتتتتتتت
يفأيفضتتحت التحتتدايت الةئيستتية التتيت تواجتت  الع ثتتة ، حليةال/يونيتت  1٨

املتكامدتتة متتل جتتةاء الظتتةيفف الدوجستتتية يفاملواخيتتة يفاألمويتتة الستتائدة يف 
يفسد ت النتوء  دتى استتددام التكوولوجيتا كوستيدة لدحتد متل . العدد

 . (505)ل الع ثةالعصمة العيئية لدع ثة يفلدت جيل   مدية ترغي
يفأ دتتت  اثتتتل متتتايل اجملدتتتس ال الظتتتةيفف األمويتتتة مؤاتيتتتة لوعتتتل  

مايل  عيادة أفةيعية مىل   ثتة  ا ختصاصات مل   ثة الد م الديفلية يف
يفأضاف أل ا تفاق املونع يف يفاغاديفغو يركل خ وة . األمم املتحدة

حامستتتتة يف ستتتتعيل استتتتت ادة الستتتتالمة اإلنديميتتتتة ملتتتتايل يفيهيتتتتب الظتتتتةيفف 
املؤديتتتتتتتتة مىل مجتتتتتتتتةاء ا نتدتتتتتتتتاابت الةائستتتتتتتتية يف مجيتتتتتتتتع ألتتتتتتتتاء اإلندتتتتتتتتيم 

 . (506)الوق 
نتتدنم املمثتتل اخلتتاص ، 2013 ترتتةيل األيفل/أكتتتو ة 16يفيف  

. (507)لامتتتني ال تتتتام التعةيتتتتة الثتتتتام لامتتتتني ال تتتتام  تتتتل احلالتتتتة يف متتتتايل
. لدمجدتتتس  ةضتتتا  امتتتا  تتتل احلالتتتة السياستتتية يفاألمويتتتة يف متتتايل يفنتتتدم

يفشتتتتتدد  دتتتتتى م تتتتتازيل ذتتتتتامني يتمتتتتتثالل يف  تتتتتاح مجتتتتتةاء ا نتدتتتتتاابت 
يفمل كال ، 2013 متوز/يولي  1 يفمنراء   ثة األمم املتحدة يفالةائسية 

نتتتتتال مل ، يفابلت دتتتتتع مىل املستتتتتتععل. ذتتتتت  اإلنرتتتتتاء غتتتتت  مكتمتتتتتل   تتتتتدُ 
ا نتدتتتاابت الترتتتةي ية ستتتوف جتتتةى يف ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب يفكتتتانول 

ح ر مل أل احلتواد  ، يف دى الص يد األم . 2013 األيفل/ديسمرب
، يفمتتتع ذلتتتك. متتتايل ترتتتكل توعيهتتتا ذامتتتا األمويتتتة األختتت ة التتتيت شتتتهدهتا

قمتال اجملدتتس ال حتسنتل احلالتتة األمويتة  مومتتا يف متايل نتتد فتتح آفانتتا 
يفأشتتار مىل أيفجتت  التتوع  . جديتتدة  نت تتاي العدتتد يفآفانتتا قويدتتة األجتتل

اليت متس   ثة األمم املتحدة يفد ا اجملدس يفالعددال املسا ة  عوات مىل 
__________ 

  .10-7املةجع نفس ، الصفحات  (504)
  .13-11ملةجع نفس ، الصفحات ا (505)
  .14يف  13املةجع نفس ، الصفحتال  (506)
(507) S/2013/582. 
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تتتتتتل الع ثتتتتتتة متتتتتتل ت ليتتتتتتل الورتتتتتتة الستتتتتتةيع ل واصتتتتتتة متكي ويتتتتتتة مضتتتتتتافية متكن
 . (50٨)ا ض الع  و يتها  دى لو  اجل يفف ال

يفأ د  اثل مايل اجملدس  تل توظتيم ا نتدتاابت الةائستية التيت  
يفأيفرد أينتتا سدستتدة متتل اإلجتتةاءات . مت خالهلتتا انتدتتاب رئتتيس جديتتد

، 2013 حليةال/يونيتت  1٨ التتيت اختتت هتا احلكومتتة ستت ياً لت ليتتل اتفتتاق
، يف عتتتتد موتتتتتدايت لدتو يتتتتة، التفتتتتايف  متتتتع اجلما تتتتات املستتتتدحةموهتتتتا 

__________ 

(50٨) S/PV.7043 5-2، الصفحات  

فنتال  تل ، يفمنراء الدجوة الوقوية لدحوار يفتعصتي احلعتائق يفاملصتاحلة
األنرتتت ة املععدتتتة املت دعتتتة ابلالمةكليتتتة يفتستتتةيع يفتتتت ة التوميتتتة يف املوتتتاقق 

، يفأكد أن  يف حني ستا د نرتة نتوات التدفاع يفاألمتل املاليتة. الرمالية
يف مديتتة ستت فال مىل حتتد كعتت  يف حتستتني احلالتتة ، املتحتتدة يف  ثتتة األمتتم

فتتتإل احلالتتتة   تتتتلال متعدعتتتة ، األمويتتتة يف املتتتدل الةئيستتتية يف  تتتال متتتايل
  .(509)يفتت دب اذتماما متواصال مل اجملتمع الديفيل

__________ 

  .٨-6املةجع نفس ، الصفحات  (509)
  

 احلالة يف مايلاجللسات: 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتد وات  متتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6741 

 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس 26
2012 

     S/PRST/2012/7 

S/PV.6745 
 أ ةيتتتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتتتال 4

2012 

 S/PRST/2012/9 مايل  مايل  

S/PV.6798 
 متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  5

2012 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
، يفتوغتتتتتو، متتتتتل أملانيتتتتتا

، يفجوتتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتا
، يفاملغتتتتتتتتتتةب، يففةنستتتتتتتتتتا

، يفاملمدكتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة
 يفالتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة

(S/2012/512) 

 رئتتتيس مفوضتتتية اجلما تتتة 
ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتةب 

 أفةيعيا

رئتتيس مفوضتتية 
اجلما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ا نتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادية 
لتتتتتتتتتديفل غتتتتتتتتتةب 

 أفةيعيا

 (2012) 2056 العتتتتةار
15-0-0 

S/PV.6820 
 أغستتتتتتتتتتتتتتت س/آب ٨

2012 

مفو  الرؤيفل السياسية  مايل  
يفالسالم يفاألمل لدجما تة 
ا نتصتتتتادية لتتتتديفل غتتتتتةب 
أفةيعيتتتتتا، يفاملةانتتتتتب التتتتتدائم 
لالحتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتي لتتتتتتتدى 

 األمم املتحدة

، األمتتتتتني ال تتتتتام
  يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

  املد ويل

 

S/PV.6846 
 ترتتتتتتتةيل األيفل/ 12

 2012أكتو ة

مرتةيفع نتتةار معتدم متتل  
أملانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، يفتوغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو، 
يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
يففةنستتتتتتتتتتتتتا، يفاملغتتتتتتتتتتتتتةب، 
يفاملمدكتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتدة، 

 (S/2012/761) يفاهلود

 كتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتوار
)ابستتتتتتتم اجلما تتتتتتتة 
ا نتصتتادية لتتديفل 
، غتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتا(

 يفمايل

   (2012) 2071العةار  مجيع املد ويل 
15-0-0 

S/PV.6879 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/5

 2012ديسمرب

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل

(S/2012/894) 

يفكيتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام  مايل 
، لدرتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل السياستتتتتتتتتتتتتتتية

يفرئتيس مفوضتتية اجلما تتة 
ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتةب 

يفاملةانتتتتب التتتتدائم ، أفةيعيتتتتا
 لالحتاد األفةيعي

  مجيع املد ويل

https://undocs.org/ar/S/PV.7043
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/9
https://undocs.org/ar/S/2012/512
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/761
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6879
https://undocs.org/ar/S/PV.6879
https://undocs.org/ar/S/2012/894
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتد وات  متتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6898 

 كتتتتتتتتتتتانول األيفل/20
                                                                 2012ديسمرب

كتتتتتتتانول 13رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة
 2012 األيفل/ديستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب

موجهتتتتتة متتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام 
 مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل

(S/2012/926) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
ديفل  10متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 )أ(أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
( S/2012/946)  

)يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتتتتتايل
اخلارجية يفالت تايفل 

يفكتتتتتوت ، التتتتتديفيل(
)ابستتتتتتتتتتتم  ديفتتتتتتتتتتتوار

اجلما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ا نتصتتادية لتتديفل 

 غةب أفةيعيا(

املةانتتتتتتب التتتتتتدائم لالحتتتتتتتاد 
 األفةيعي

   (2012) 20٨5العةار  مجيع املد ويل
15-0-0 

S/PV.6905 
/ كتتتتتتانول الثتتتتتتتام22
 2013يواية

 وركيوتتتتتتتتتتتتتتتا ،  تتتتتتتتتتتتتتتول  
، ترتتتتتتتتتتاد، فاستتتتتتتتتتو

،  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغال
 ديفتتتتتتتتتتتوار كتتتتتتتتتتتوت

)ابستتتتتتتم اجلما تتتتتتتة 
ا نتصتتادية لتتديفل 
، غتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتا(

، الويجتتتتتتتتتة، متتتتتتتتتايل
 نيج اي

يفكيتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام 
، السياستتتتتتتتتتتتتتتية لدرتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل

يفاملةانتتتتب التتتتدائم لالحتتتتتاد 
يفرئتتتتتيس   ثتتتتتة ، األفةيعتتتتتي

ا حتتتتتتتتتتاد األيفريف  لتتتتتتتتتدى 
 األمم املتحدة

  مجيع املد ويل

S/PV.6944 
 نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 3

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل

(S/2013/189) 

 كتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتوار 
)ابستتتتتتتم اجلما تتتتتتتة 
ا نتصتتادية لتتديفل 
غتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتا(، 

 يفمايل

يفكيتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام 
 لدرؤيفل السياسية

  مجيع املد ويل

S/PV.6952 
 نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 25

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل

(S/2013/189) 

 مرتتتتتةيفع نتتتتتةار ندمتتتتتت 
، يفتوغتتتتتتتتتتتتتو، أستتتتتتتتتتتترتاليا

، يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتتتتتوراي
، يففةنستتتتتتتتتتتتا، يفريفانتتتتتتتتتتتتدا

، يفلكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمربغ
يفاملمدكتتتتتتتتتة ، يفاملغتتتتتتتتتةب
يفالتتتتتتو ايت ، املتحتتتتتتدة

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
(S/2013/242) 

)يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتتتتتايل
ارجية يفالت تايفل اخل

  الديفيل(

املةانتتتتتتب التتتتتتدائم لالحتتتتتتتاد 
 األفةيعي

 (2013) 2100العةار  مجيع املد ويل
15-0-0 

S/PV.6985 
  حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت 25

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل

(S/2013/338) 

)يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتتتتتايل 
اخلارجية يفالت تايفل 

 الديفيل(

املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني 
 ثتتتتة ال تتتتام ملتتتتايل يفرئتتتتيس  

األمتتتم املتحتتتدة املتكامدتتتتة 
املت تتددة األ  تتاد لتحعيتتق 
، ا ستتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف متتتتتتتتتتتتتتتايل

يفيفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
، ل مديات حفتظ الستالم

يفيفكيدتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
 لدد م امليدام

  مجيع املد ويل

S/PV.7043 
/ ترتتتتتتتةيل األيفل 16

 2013أكتو ة

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل

(S/2013/582) 

)يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتتتتتايل 
املصتتتتتتاحلة يفتوميتتتتتتة 
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمال يف 

 مجهورية مايل(

املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني 
 ال ام

  مجيع املد ويل

 
 .يفالو ايت املتحدة أملانيا، يفالربتغال، يفتوغو، يفجووب أفةيعيا، يففةنسا، يفكولومعيا، يفلكسمربغ، يفاملغةب، يفاملمدكة املتحدة، )أ( 

  

https://undocs.org/ar/S/2012/926
https://undocs.org/ar/S/2012/946
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/2013/189
https://undocs.org/ar/S/2013/189
https://undocs.org/ar/S/2013/242
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/338
https://undocs.org/ar/S/2013/582



