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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

الد وات  مالً 
 37ابملادة 

التتد وات  متتالً ابملتتادة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل        
(S/2012/45) 

ا نتصتتتتتتتتتتتتتادية لتتتتتتتتتتتتتديفل 
غتتتةب أفةيعيتتتا، يف ئتتتب 
األمتتتتتتتتتتتتتتتني التوفيتتتتتتتتتتتتتتت ي 

 لدجوة خدي  غيويا

S/PV.6727 
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  29

2012                                                                     

 غيوياالعةصوة يف خدي  
كتتتتتانول   1٨رستتتتتالة مؤرختتتتتة 

موجهة  2012الثام/يواية 
متتل األمتتني ال تتام مىل رئتتيس 
جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

(S/2012/45) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل 
أملانيتتتتتتتا، يف تتتتتتتتول، يفتوغتتتتتتتتو، 
يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
يفغواتيمتتتتتتتتتتتتتا ، يففةنستتتتتتتتتتتتتا، 
يفكولومعيتتتتتتتتتتتتتتا، يفاملغتتتتتتتتتتتتتتةب، 

ايت يفاهلوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة األمةيكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2012/122) 

 (2012) 2039العةار     ول
15-0-0 

S/PV.6804 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   11

2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا 

(S/2012/510) 

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام   
السياستتتتتتتتتتتتتتية، لدرتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 

يفاملتتدية التوفيتت ي ملكتتتب 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة امل تتتتتتتت  

 ابملددرات يفاجلةمية

  مجيع املد ونيل

S/PV.6911 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/   25

 2013يواية 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا 

(S/2012/977) 

املمثتتل اخلتتاص لامتتني   
 ال ام

املمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام

 

S/PV.6995 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   10

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا 

(S/2013/384) 

املمثتتل اخلتتاص لامتتني   
 ال ام

املمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام

 

S/PV.7016 
آب/أغستتتتتت س  14

2013 

     S/PRST/2013/13 

S/PV.7087 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   17

 2013ديسمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
أنرتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا 

(S/2013/732) 

املمثتتل اخلتتاص لامتتني   
 ال ام

املمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص 
 ال ام لامني

 

  
 السالم واألمن يف أفريقيا - 14

 عرض عام 
ختتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل  

جدستتتتتتتتتتتة يفا تمتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتع ة  يتتتتتتتتتتتا ت رائستتتتتتتتتتتة يف مقتتتتتتتتتتتار العوتتتتتتتتتتتد  11
يف دتتتتت العوتتتتود الفة يتتتتة التتتتيت “. الستتتتالم يفاألمتتتتل يف أفةيعيتتتتا”امل وتتتتول 

اجلةمية املوظمة ال تا ةة لدحتديفد الوقويتة يف نونرت يف ذ ه الفرتة لث  
الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتل يفا ستتتتتتتتعةار يف غتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتا يفمو عتتتتتتتة الستتتتتتتاحل، 
يفصتتتتت وابت مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب يف أفةيعيتتتتتا يف ستتتتتياق صتتتتتول الستتتتتالم 
يفاألمتتتل التتتديفليني، يفمكافحتتتة ا جتتتتار ابملدتتتدرات يف مو عتتتة الستتتاحل 

األزمة يف ليعيا  دى يفغةب أفةيعيا. يف دى خدفية األزمة يف مايل يفلث  
مو عتتتتة الستتتتاحل، نظتتتتة اجملدتتتتس يف الصتتتت وابت التتتتيت تواجتتتت  املو عتتتتة، 
يفقدتتتب مىل األمتتتني ال تتتام يفضتتتع استتترتاتيجية متكامدتتتة ملو عتتتة الستتتاحل 

حليتتتتتتتةال/  14نتتتتتتتدمت مىل اجملدتتتتتتتس يف تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام املتتتتتتتؤر  
 .(367)2013 يوني 
 

__________ 

(367) S/2013/354 ،يفلالقالع  دى مليد مل امل دومات  رال ذ ا املوضوع .
 “. احلالة يف مايل”، 16انظة اجللء األيفل، العسم 
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 إحاطة بش ن أتثري األزمة الليبية على منطقة الساحل 
، نتتدم يفكيتتل األمتتني ال تتام 2012كتتانول الثام/يوتتاية   26يف  

لدرؤيفل السياسية محاقتة مىل اجملدتس  رتال الع ثتة التيت أيففتدذا األمتني 
لدوظة يف  2011كانول األيفل/ديسمرب   23مىل  7ال ام يف الفرتة مل 

زمتتة الديعيتتة  دتتى مو عتتة الستتاحل. يفنتتال مل م ظتتم التحتتدايت لثتت  األ
ت ود مىل ما نعل الولاع الدييب، يفأضاف أل التحدايت اهليكدية الكاموة 
يفأزمتتة الغتت اء التتيت تدتتوح يف األفتتق يف املو عتتة تفانمتتال املرتتاكل االنيتتة 
التتيت تتتؤثة يف املو عتتة، يفأل الع ثتتة يفجهتتت نتتداءات نويتتة لامتتم املتحتتدة 

قار لدمصاحلة  ني مجيتع املوتاقق املتنتةرة متل انتد ع األزمتة. إلجياد م
مث نتتدم متتوجلا ابلتوصتتيات الةئيستتية لدع ثتتة. يفمتتع منتتةاره ايفجتت  العصتتور 
اهليكديتتتتتتة يف توستتتتتتيق اإلجتتتتتتةاءات العائمتتتتتتة يف العتتتتتتارة األفةيعيتتتتتتة، فتتتتتتإل 

يرج   است داد مجيع العددال داخل املو عتة يفخارجهتا لد متل م تا  اا
 .(36٨)  أكثة  و  يفمتاسكامل أجل يفضع هن

يفاتفتتتق املتكدمتتتول  مومتتتا متتتع تعيتتتيم األمتتتني ال تتتام أل م ظتتتم  
مرتتتاكل مو عتتتة الستتتاحل ستتتععت األزمتتتة الديعيتتتة.  يتتتد أل ال ديتتتد متتتل 
املتكدمتتني أ ة تتوا  تتل العدتتق  وجتت  ختتاص ألل ذتت ه املرتتاكل تفانمتتت 

. يف دتى التةغم متل ذلتك، فهوتاك (369)مل جةاء تدا يات األزمة الديعيتة
يف االراء  رال ضةيفرة م اجلة احلالة األمويتة يفالتحتدايت  توافق ساحق

اليت تؤثة  دى مو عة الساحل، مبا يف ذلك انترتار األستدحة يفا جتتار 
ابملددرات يفاجلةميتة املوظمتة ال تا ةة لدحتديفد الوقويتة يفاإلرذتاب يفنعت  
الغ اء يفالتددف. يفشدد كث  مل املتكدمني، مع لكيد احلاجتة جمتددا 

ستتتا دة التتتديفليني،  دتتى املستتتؤيفلية الةئيستتتية لدحكومتتتات مىل التتد م يفامل
امل وية. يفأ ةب م ظم املتكدمني  ل تعديةذم يفد مهم لتوصيات فةيق 
التعيتتيم. يفشتتدديفا  دتتى ضتتةيفرة مواصتتدة الت تتايفل يفا تمتتاد األمتتم املتحتتدة 

 هنجا أكثة تكامال ملسا دة ديفل املو عة يف جمايل األمل يفالتومية.
 

مة العابرة للحدود الوطنية على السزالم أتثري اجلرمية املنظ 
 واألمن وا ستقرار يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل

__________ 

(36٨) S/PV.6709 4-2، الصفحات . 

)املمدكة املتحدة(؛  7)ابكستال(؛ يفالصفحة  4املةجع نفس ، الصفحة  (369)
 13)كولومعيتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  10)اهلوتتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  ٨يفالصتتتتتتتتفحة 

 17)الربتغتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  15)التتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 
)توغتتتتتتتتتتو(؛  20)املغتتتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  19)غواتيمتتتتتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 

)الويجتتتة(؛ يفالصتتتتفحة  22 )جوتتتوب أفةيعيتتتتا(؛ يفالصتتتفحة 21يفالصتتتفحة 
 )مايل(.  23

،  عتتد اجملدتتس موانرتتة مفتوحتتة 2012شتتعا /فرباية  21يف  
رفي ة املستوى  رال لث  اجلةمية املوظمة ال ا ةة لدحديفد الوقويتة  دتى 

يفنتتتد  الستتتالم يفاألمتتتل يفا ستتتتعةار يف غتتتةب أفةيعيتتتا يفمو عتتتة الستتتاحل.
 .(370) عدت املوانرة مبعادرة مل رائسة توغو

يفختتتالل املوانرتتتة، شتتتدد املتكدمتتتول  دتتتى حجتتتم التحتتتدايت  
التتتيت تواجتتت  املو عتتتة يفت عيتتتداهتا، يفأ ة تتتوا  تتتل العدتتتق مزاء توتتتامي اجلةميتتتة 

د الوقوية. يفارلى ال ديد مل املتكدمني أل تدك املوظمة ال ا ةة لدحديف 
الصت وابت تفانمتت  ستتعب لثت  األزمتتة الديعيتة. يف دتى لتتو متا أ تتةب 
 وتتتت  اثتتتتل ابكستتتتتال، كانتتتتت األزمتتتتة الديعيتتتتة ابلوستتتتعة ملو عتتتتة الستتتتاحل 

جتتتتتتت  داختتتتتتتل نمعتتتتتتتم. يفلعتتتتتتتد مت فتتتتتتتتح العمعتتتتتتتم يفختتتتتتتة  موتتتتتتت  ”مبثا تتتتتتتة 
متتل النتتةيفري، يف ضتتوء  . يفأشتتار م ظتتم املتكدمتتني مىل أل(371)“اجلتت 

التحتتتتدايت، اتعتتتتاع هنتتتت  شتتتتامل يفمت تتتتدد األيفجتتتت . يفأ تتتتةز ال ديتتتتد متتتتل 
املتكدمتتتتتني ضتتتتتةيفرة تتتتتتوف  مليتتتتتد متتتتتل املتتتتتوارد ملواصتتتتتدة الت تتتتتايفل التتتتتوق  

 يفاإلنديمي يفالديفيل.
يفيف تدك اجلدسة، أصدر اجملدس  يتا  رائستيا أ تةب فيت   تل  

ندع  مل األخ ار اجلسيمة اليت تتهدد السالم يفا ستعةار الديفليني مل 
جتتتتةاء اجلةميتتتتة املوظمتتتتة ال تتتتا ةة لدحتتتتديفد الوقويتتتتة، يف  ستتتتيما يف غتتتتةب 

الستتاحل، فنتتال  تتل ندعتت  الرتتديد متتل تلايتتد أ متتال  أفةيعيتتا يفمو عتتة
ال وتتف التتيت تةتكعهتتا اجلما تتتات املستتدحة يف املو عتتة. يفشتتجع اجملدتتتس  
كتتتت لك  دتتتتى توستتتتيق اإلجتتتتةاءات التتتتيت تتدتتتت ذا األمتتتتم املتحتتتتدة يفكتتتت ا 
اإلجةاءات اليت تتدت ذا التديفل األ نتاء يف ستعيل مكافحتة األخ تار 

أ مالت . يفشتدد اجملدتس  دتى  اليت هتدد أمل العددال املدرجة يف جديفل
أ يتتتتة توفيتتتت  ا تفانتتتتات الديفليتتتتة ذات الصتتتتدة يفت ليتتتتل الت تتتتايفل التتتتديفيل 
يفاإلنديمتتي يفاألنتتاليمي. يفد تتا األمتتني ال تتام مىل مدرا  ذتت ه التهديتتدات 
ضمل ال وامل املؤثةة يف اسرتاتيجيات موع نروب الوتلا ات يفيف حتديل 

يف التد تتتيط يفد تتتم  وتتتاء الوتتتتلا ات يفيف تعييمتتتات الع ثتتتات املتكامدتتتة يف 
السالم، يفد اه مىل الوظة يف تنمني تعاريةه حتديال لدتديفر الت ي تؤديت  

 .(372)ذ ه األخ ار يف احلا ت املدرجة يف جديفل أ مال اجملدس
 

__________ 

 . S/2012/83انظة  (370)

(371) S/PV.6717 26، الصفحة . 

(372) S/PRST/2012/2 . 

https://undocs.org/ar/S/PV.6709
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إحاطزززة بشززز ن التقزززدم احملزززرز يف وضزززع اسزززرتاتيجية األمزززم  
 املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل

، نتتتتتتدم يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام 2012أيدول/ستتتتتتعتمرب  17يف  
لدرتتتؤيفل السياستتتية محاقتتتة مىل اجملدتتتس  رتتتال التعتتتدم احملتتتةز يف يفضتتتع 

متتة يفالتوميتتة استترتاتيجية متكامدتتة ملو عتتة الستتاحل ترتتمل األمتتل يفاحلوك
يفحعتتتوق اإلنستتتال يفاأل  تتتاد اإلنستتتانية،  دتتتى الوحتتتو التتت ي قدتتتب متتتل 

. يفذكتتة يفكيتتل األمتتني ال تتام، (2012) 2056األمتتني ال تتام يف العتتةار 
يف اإلحاقة اليت ندمها، أل مو عتة الستاحل اتستمت موت  فترتة قويدتة 

ر يفتغيتتت  احلكومتتتات   ةيعتتتة غتتت  دستتتتورية يف دتتتى لتتتو   تتتدم ا ستتتتعةا
ديفري. يفأضتتتاف أل ديفل املو عتتتة ت تتتام متتتل الفعتتتة املتتتدنع يفمستتتتوايت 
التومية العرةية فيها مل أد ذا يف ال امل، يفت ام املو عة مل تصد ات 
 ميعتتتتتتة جتتتتتتةاء ا نعستتتتتتامات ا جتما يتتتتتتة. يفأضتتتتتتاف أل املؤسستتتتتتتات 

نتهاكتتتتتات حعتتتتتوق اإلنستتتتتال، النتتتت يفة، يفستتتتتهولة اختتتتترتاق احلتتتتتديفد، يفا
يفالظةيفف املواخية العاسية تسهم يف التحدايت التيت تواجههتا املو عتة. 
يفشتتتتتدد كتتتتت لك  دتتتتتى أ يتتتتتة أل يدتتتتتتلم اجملتمتتتتتع التتتتتديفيل مب اجلتتتتتة ف التتتتتة 
لاستتعاب الكاموتتة اهليكديتتة أليفجتت  النتت ف يف مو عتتة الستتتاحل، يفيف 

فاذيميتتا ذتت ا الستتياق، نتتال مل ا ستترتاتيجية املتكامدتتة ترتتكل مقتتارا م
يفأيفلوايت اسرتاتيجية لتوجي  التةا  األمتم املتحتدة يف مو عتة الستاحل 
 دتتتتتتى الصتتتتتت يد اإلنديمتتتتتتي، يفتنتتتتتتع األستتتتتتاس إلجتتتتتتةاء مرتتتتتتايفرات متتتتتتع 

 .(373)املوظمات اإلنديمية يفاحلكومات يفاألقةاف الفا دة الةئيسية
يفتكدتتم اثتتل كتتوت ديفتتوار ابلويا تتة  تتل اجلما تتة ا نتصتتادية  

فةكتتتل أساستتتا  دتتتى احلالتتتة يف متتتايل. يفأ تتتةب  تتتل  لتتديفل غتتتةب أفةيعيتتتا،
أستف  ألنتت  مل اتتةز ستتوى تعتتدم ضتتئيل  رتتال ال مديتتة السياستتية املؤديتتة 
مىل مجتتتتةاء انتدتتتتاابت حتتتتةة يفنليهتتتتة يفشتتتتفافة يفذات مصتتتتدانية، يفستتتتدط 
النتتتوء  دتتتى احلالتتتة األمويتتتة غتتت  املستتتتعةة يف الرتتتمال، التتتيت تفانمتتتت 

ة  امتة  تل ا جتاذتات  سعب الردل السياسي يف ابماكو. يف ة  حمل
يف مايل مل يفجهة نظة اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا، يفندم 
محاقتتة مىل اجملدتتس  رتتال اإلجتتةاءات املتدتت ة حتتىت االل. يفيف اخلتتتام، 
نال مل اجلما ة ا نتصادية ت مل  دى  واء توافق آراء  رال نرة نوة 

 .(374)لتحعيق ا ستعةار يف مايل تعودذا اجلما ة
،  عد اجملدتس جدستة 2012كانول األيفل/ديسمرب   10يفيف  

احلالتتة يف مو عتتة الستتاحل، مبعتتادرة متتل الةائستتة رفي تتة املستتتوى  رتتال 
__________ 

(373) S/PV.6836 3يف  2، الصفحتال . 

 . ٨-5املةجع نفس ، الصفحات  (374)

. يفيف تدك اجلدستة، أصتدر اجملدتس  يتا  رائستيا أ تةب فيت  (375)املغة ية
جمتتددا  تتتل ابلتتت  ندعتت  مزاء آاثر ان تتتدام ا ستتتتعةار يف  تتال متتتايل  دتتتى 
مو عتتتتة الستتتتاحل يفخارجهتتتتا. يفأ تتتتةب أينتتتتا  تتتتل العدتتتتق مزاء األخ تتتتار 

وظمة ال ا ةة لدحديفد الوقوية يف مو عة اجلسيمة اليت تركدها اجلةمية امل
الستتاحل. يفرحتتب اجملدتتس ابملعتتادرات التتيت اختتت هتا املوظمتتات اإلنديميتتة 
يفاألمم املتحدة مل أجل التصتدي لدتحتدايت امل عتدة املت تددة األ  تاد 
التتتيت تواجههتتتا املو عتتتة. يفيف نفتتتس العيتتتال، أكتتتد اجملدتتتس جمتتتددا احلاجتتتة 

ل يفأكثتة اتستاما ابل تا ع اإلنديمتي يف املدحة مىل اتعاع هن  م لز يفشتام
تعدمي املسا دة اإلنسانية، يفأنتة ال ت ليتل مؤسستات الديفلتة، يفالتوميتة 
ا نتصتتتادية يفا جتما يتتتة، يفاحتتترتام حعتتتوق اإلنستتتال، يفستتتيادة العتتتانول  
كدهتتتا أمتتتور ضتتتةيفرية لنتتتمال األمتتتل يفالتوميتتتة يفا ستتتتعةار  دتتتى املتتتدى 

املع تتو  اخلتتاص لامتتني ال ويتتل يف مو عتتة الستتاحل. يفشتتجع اجملدتتس 
ال تتتتام مىل مو عتتتتة الستتتتاحل  دتتتتى مواصتتتتدة جهتتتتوده متتتتل أجتتتتل توستتتتيق 
ا ستجا ة يفالد م  دى املستتوايت الثوائيتة يفاألناليميتة يفالديفليتة لصتاحل 
مو عتتتتتة الستتتتتاحل، يفيف ذتتتتت ا الصتتتتتدد، كتتتتتةر د وتتتتتت  مىل األمتتتتتني ال تتتتتام 
ية يفمع وث  اخلاص لالنتهاء يف أنةب يفنت اكل مل م داد ا سترتاتيج

املتكامدة لامم املتحدة ملو عة الساحل، يففعا لد دتب التوارد يف العتةار 
2056 (2012)(376). 

يفيفج  األمني ال ام كدمة مىل اجملدس  حظ فيهتا أل املرتاكل  
يف متتايل مهمتتا  دغتتت حتتدهتا ليستتت م  جتتلءا متتل أزمتتة موهجيتتة ت تتم 
مو عتتتة الستتتاحل اكمدهتتتا. يفأكتتتد أل ا ضتتت ةاب السياستتتي يفالورتتتا  
اإلرذتتتتا  يفا جتتتتتار ابملدتتتتدرات يفهتةيتتتتب األستتتتدحة آفتتتتات متتتتتتد ختتتتار  

ألمتتتل التتتديفليني. يفنتتتال مل الظتتتةيفف املواخيتتتة احلتتتديفد يفهتتتتدد الستتتالم يفا
يفملواجهتة تدتك التحتدايت، “. تليد احلالة ستوءا”يفا نتصادات اهلرة 

شدد  دى ضةيفرة ت ليل املو ة يف املو عة  ةمتها   ةيعة موسعة. يفأشار 
، ابحلاجتتتتتتتتتة مىل (2012) 2056مىل أل اجملدتتتتتتتتتس ستتتتتتتتتدم، يف العتتتتتتتتتةار 

اسرتاتيجية متكامدتة ت تاك كتل أ  تاد األزمتة، يفأ دت   تل ت يتني مع تو  
خاص مىل مو عة الساحل س كل  دى أر ع ننتااي رئيستية ذتي األمتل 

 .(377)يفاحلوكمة يفا حتياجات اإلنسانية يفالتومية
يفأيفضتتتح املع تتتو  اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام مىل مو عتتتة الستتتاحل  

أل تكول مواسعة جملةد  ” ديفره أل ذ ه ا سرتاتيجية املتكامدة   ميكل 
__________ 

 . S/2012/906انظة  (375)

(376) S/PRST/2012/26 . 

(377) S/PV.6882 5، الصفحة . 
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النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

85 16-06865 

 

يفماتتتا ذتتتي جممو تتتة حتةكتتتات مصتتتممة ملواجهتتتة “ كتا تتتة متتت كةة مومعتتتة
املرتتتتتاكل الواشتتتتتئة ديواميكيتتتتتا. يفنتتتتتال مل ال وصتتتتتة األساستتتتتي يف ذتتتتت ه 
ا ستترتاتيجية يتمثتتل يف الت تتايفل الوثيتتق  تتني مجيتتع متتل يواجهتتول حتتتدي 
الستتتاحل. يفأضتتتاف أل أقتتتةاف احلتتتوار يف يفضتتتع استتترتاتيجية متكامدتتتة 

اتتا سيرتتارك فيتت  اجملتمتتع اكمدتت ؛ يفنتتال تعتصتتة  دتتى السياستتيني يفم لتتل
مل  مدوا اتا  لكي يكول ف ا  يف ج ا مىل موارد كعت ة يفأ تةب  تل 

 .(37٨) لم    ل مجيع اجلهود املمكوة حلرد تدك املوارد
يفخالل اجلدسة، كةر املتكدمول ما أكده األمني ال تام  رتال  

أ يتتتتتة  وتتتتتاء العتتتتتدرة  دتتتتتى التكيتتتتتف يف املو عتتتتتة. يفشتتتتتدد ال ديتتتتتد متتتتتل 
املتكدمني  دى أ ية يفضع اسرتاتيجية متكامدة ملو عة الساحل، يفحثوا 

  ةيعة شامدة يفموسعة. يفأشار كث   دى يفض ها يف أسةع يفنت اكل 
متتل املتكدمتتني مىل احلالتتة يف متتايل  وصتتفها متتل األ تتةا  الدالتتة  دتتى 
احلالة داخل املو عة، يفد ا الع ض مىل نرة   ثة د م ديفلية  ستت ادة 

. يفأ تتتةز   تتتض املتكدمتتتني األثتتتة (379)الستتتيادة يفالستتتالمة اإلنديميتتتة ملتتتايل
ة يف مايل يفمو عة الساحل، يفح ر الةئيسي لازمة الديعية كحافل لازم
 .(3٨0)مل أل األزمة الديعية   تلال جارية

 
 إحاطة واختاذ قرار بش ن منع نشوب النزاعات يف أفريقيا 
،  عتتتد اجملدتتتس جدستتتة محاقتتتة 2013نيستتتال/أ ةيل  15يف  

رفي ة املستوى  رال موع نروب الولا ات يف أفةيعيا مبعادرة مل رائسة 
اية اجلدسة، أ ة ت رئيسة اجملدس  ل أمدهتا يف أل . يفيف  د(3٨1)ريفاندا

تتتتتاح لدمجدتتتس فةصتتتة م تتتادة الوظتتتة يف مفهتتتوم يفاارستتتة موتتتع نرتتتوب 
الولا تتات  دتتى الوحتتو املفهتتومني  تت  حاليتتا يف موظومتتة األمتتم املتحتتدة. 
يفأضافت أل اهلدف مل اإلحاقتة يتمثتل يف دراستة ستعل ا نتعتال متل 

عافتتتتتتة ملوتتتتتتع نرتتتتتتوب الولا تتتتتتات اإلدارة اليوميتتتتتتة لدولا تتتتتتات مىل يفضتتتتتتع ث
ابستتتتتددام املهتتتتارات يفاالليتتتتات يفاملؤسستتتتات التتتتيت تتصتتتتدى لاستتتتعاب 

 .(3٨2)اجل رية لدولا ات يف أفةيعيا
__________ 

 . 7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (37٨)

 15)كتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتوار(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  12املةجتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتتفحة  (379)
)جوتتتوب أفةيعيتتتا(؛  31)توغتتتو(؛ يفالصتتتفحة  17)كولومعيتتا(؛ يفالصتتتفحة 

ود(. يفلالقالع  دتى مليتد متل امل دومتات  رتال نرتة )اهل 34يفالصفحة 
 . 16 العسمنوة ديفلية يف مايل، انظة اجللء األيفل، 

(3٨0) S/PV.6882 ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي(؛  2٨يف  27، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال(
 )ابكستال(.  31يف  30 يفالصفحتال

 . S/2013/204انظة  (3٨1)

(3٨2) S/PV.6946 2، الصفحة . 

يف حتتتتتتتتظ األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام يف خ ا تتتتتتتت  املوجتتتتتتتت  لدمجدتتتتتتتتس أل  
الولا تتتات تتكتتتاثة حيثمتتتا تنتتت ف احلوكمتتتة يفتستتتود انتهاكتتتات حعتتتوق 

توزيتتتتتتع املتتتتتتوارد يفالثتتتتتتةيفة اإلنستتتتتتال يفاملظتتتتتتامل املت دعتتتتتتة   تتتتتتدم املستتتتتتايفاة يف 
يفالسد ة. يفأكد أ ية جهود الوستاقة حتىت   تكتول اتفانتات الستالم 
جمةد اتفانات سياسية  ني الودتب السياستية، يفماتا أينتا يفستيدة ت تاك 
األستتتعاب الكاموتتتة لدوتتتلاع، يفتتتتتيح مرتتتاركة مجيتتتع أصتتتحاب املصتتتدحة. 
يفتكدتتتتتتتم  تتتتتتتل أ يتتتتتتتة اإلجتتتتتتتةاءات املتدتتتتتتت ة  دتتتتتتتى الصتتتتتتت يد اإلنديمتتتتتتتي 

يت دق مبوع نروب الولا ات أيف التصدي هلتا يفنتال مل متل األ يتة  يماف
مبكال أل متدك اجملتم ات احملدية املتنةرة نفسها معادرات موع نروب 
الولا تتتات يفتتتتتوىل نيادهتتتتا. يف حتتتظ أل موتتتع نرتتتوب الولا تتتات يت دتتتب 
التصتتتتتدي لثعافتتتتتة اإلفتتتتتالت متتتتتل ال عتتتتتاب الستتتتتائدة يف ننتتتتتااي ال وتتتتتف 

ثة فعتتط يف فتتةادى الوتتاس،  تتل ترتتكل ا تتتداء  دتتى اجلوستتي التتيت   تتتؤ 
 .(3٨3)السالم يفاألمل يف اجملتم ات احملدية اكمدها

  تض األستعاب اجل ريتة لورتوب الولا تات  يفتكدم اثل توغو يف 
. يفأشتتتتتار اثتتتتتل مثيو يتتتتتا التتتتت ي تكدتتتتتم ابلويا تتتتتة  تتتتتل ا حتتتتتتاد (3٨4)يف أفةيعيتتتتتا

 تل أستعاب  (3٨5)199٨األفةيعي، مىل أل تعةية األمتني ال تام املعتدم  تام 
الوتتتلاع يفت ليتتتل الستتتالم التتتدائم يفالتوميتتتة املستتتتدامة يف أفةيعيتتتا، ل دتتت  يرتتتكل 

. (3٨6)انرتتتة األستتتعاب اجل ريتتتة لدولا تتتات يف أفةيعيتتتاأفنتتتل نع تتتة  دايتتتة ملو
يفشتتدد م ظتتم املتكدمتتني  دتتى ضتتةيفرة أل لختت  املوظمتتات اإلنديميتتة يفديفل 
اإلنديميتتتتتتتتة املعتتتتتتتتادرة يف جمتتتتتتتتايل الد دوماستتتتتتتتية الونائيتتتتتتتتة يفالتستتتتتتتتوية الستتتتتتتتدمية 
لدمواز تتتات. يفيف حتتتني أ تتتةب  تتتدة متكدمتتتني  تتتل األستتتف ل تتتدم يفجتتتود 

، (3٨7)وائيتة الديفليتة يف مرتةيفع العيتال الةائستيمشارة صةاة مىل احملكمتة اجل
اهتم متكدمول آخةيفل احملكمة دنتو ها لدتال تب السياستي يف تدم العيتام 

. يفأشتتار   تتض املتكدمتتني أينتتا (3٨٨) تتديفر  وتتاء يف موتتع نرتتوب الولا تتات
مىل معتتتتتدأ املستتتتتؤيفلية  تتتتتل احلمايتتتتتة، يفأكتتتتتديفا ديفره املتتتتتلديف  يف اإلشتتتتتارة مىل 

مواقويهتتتا يفمستتتتؤيفلية اجملتمتتتتع التتتديفيل  تتتتل د تتتتم مستتتؤيفلية احلكومتتتتات  تتتتل 
 .(3٨9)الديفل يفمسا دهتا  دى ا ض الع  تدك املهمة

__________ 

 . 5-2املةجع نفس ، الصفحات  (3٨3)

 . 7-5املةجع نفس ، الصفحات  (3٨4)

(3٨5) S/1998/318 . 

(3٨6) S/PV.6946 ٨يف  7، الصفحتال.  

)األرجوتتتتني(؛  16)غواتيمتتا (؛ يفالصتتفحة  13املةجتتع نفستت ، الصتتتفحة  (3٨7)
 )فةنسا(. 32)لكسمربغ(؛ يفالصفحة  23يفالصفحة 

 )ريفاندا(. 34املةجع نفس ، الصفحة  (3٨٨)

)لكستتتتمربغ(؛  23)أستتتترتاليا(؛ يفالصتتتتفحة  10لصتتتتفحة املةجتتتتع نفستتتت ، ا (3٨9)
 )فةنسا(. 32)املمدكة املتحدة(؛ يفالصفحة  27يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/PV.6882
https://undocs.org/ar/S/2013/204
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https://undocs.org/ar/S/1998/318
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2013-2012ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن  
 

16-06865 86 

 

يفيف تدتتك اجلدستتة، أصتتدر اجملدتتس  يتتا  رائستتيا أشتتار فيتت  مىل  
أن  يس ى، يففعا لدمهتام املووقتة  ت  يف جمتال الستالم يفاألمتل التديفليني، 

مواصتتدة ال متتل التتدؤيفب يف مجيتتع مةاحتتل ديفرة الوتتلاع يفاستكرتتاف  مىل
سعل احليدولة ديفل تفانم اخلالفات مىل نلا تات مستدحة أيف ال تودة مىل 
حالتتتة الوتتتلاع املستتتدح. يفستتتدنم اجملدتتتس ا يتتتة يفجتتتود استتترتاتيجية شتتتامدة 
تتنمل تدا    مدية يفذيكدية ملوع نروب الولاع املستدح، يفشتدد  دتى 

يفالت تايفل  تني املوظمتات اإلنديميتة يفديفل اإلنديميتة د متا أ ية الرتةاكة 
ألنرتت ة موتتع نرتتوب الوتتلاع يف وتتاء الستتالم. يفأكتتد اجملدتتس  دتتى ضتتةيفرة 
امتثتتتال التتتديفل  لتلاماهتتتتا مبوجتتتب العتتتانول التتتديفيل، يفأكتتتد متتتل جديتتتد 
م ارضتتتت  الرتتتديدة لافتتتتالت متتتل ال عتتتاب  دتتتتى ارتكتتتاب انتهاكتتتتات 

يفستتتتتدط النتتتتتوء  دتتتتتى ديفر نظتتتتتم جستتتتتيمة لدعتتتتتانول اإلنستتتتتام التتتتتديفيل، 
 .(390)ال دالة اجلوائية الديفلية

 إحاطة وقرار بش ن مس لة مكافحة اإلرهاب يف أفريقيا 
اجملدس محاقة رفي ة املستوى ،  عد 2013أاير/مايو  13يف  

 رال مسالة مكافحة اإلرذاب يف أفةيعيا يف مقار صول السالم يفاألمل 
 .(391)توغو الديفليني. يفند  عدت املوانرة مبعادرة مل رائسة

قب األمتني ال تام اجملدتس أيف  يفأكتد أل اإلرذتاب يلدذتة يف يفخا 
أشد املواقق ض فا مل حيث سهولة اخترتاق احلتديفد. يفأضتاف أل ان تدام 
التوميتتة يفستتيادة العتتانول ميكنتتل اجلما تتات اإلرذا يتتة متتل جتويتتد األفتتةاد متتل 
مجيع اجملتم ات احملدية، يفت ليل صفوفها. يفأشار مىل أنت  جيتب  دتى اجملتمتع 

 يفاألمتتتتتم املتحتتتتتدة  تتتت ل املليتتتتتد متتتتتل اجلهتتتتود لت ليتتتتتل نتتتتتدرات التتتتتديفل التتتتديفيل
األ نتتتاء املتنتتتةرة، يفرحتتتب ابملعتتتادرة التتتيت اختتتت هتا ال ديتتتد متتتل املوظمتتتات 

 .(392)اإلنديمية يفديفل اإلنديمية إل داد اسرتاتيجيات ملكافحة اإلرذاب
يفخالل املوانرة اليت تدت ذلك، أشار ال ديد مل املتكدمتني  

مىل الظةيفف الص عة لدغاية اليت تؤثة يف   ض املواقق يف أفةيعيا فنال 
ني  تتتل األستتتعاب الكاموتتتة يفراء تدتتتك الظتتتةيفف. يفشتتتدد م ظتتتم املتكدمتتت

 دى ضةيفرة اتعاع هنت  شتامل يفمت تدد األ  تاد ملكافحتة آفتة اإلرذتاب، 
مبتتا يف ذلتتك منفتتاذ العتتوانني يفمةانعتتة احلتتديفد يف وتتاء العتتدرات يفاملستتا دة 
اإلنسانية يفالتوسيق يفالت ايفل  دى الص يد اإلنديمي. يفذكنة ال ديد متل 

 املتكدمني ابسرتاتيجية األمم املتحدة ال املية ملكافحة اإلرذاب.
__________ 

(390) S/PRST/2013/4 . 

 .S/2013/264انظة  (391)

(392) S/PV.6965 3، الصفحة . 

يفيف تدتتك اجلدستتة، أصتتدر اجملدتتس  يتتا  رائستتيا ستتدم فيتت  ال  
دحة اإلرذاب   سعيل مىل حتعيعت  ابلعتوة ال ستكةية أيف نتوات األمتل، 
يفتدا   منفاذ العانول، يفال مديات ا ستدعاراتية يفحدذا. يفأكد اجملدس 
أل الكفتتتتاح ال ويتتتتل األمتتتتد ضتتتتد اإلرذتتتتاب جيتتتتب أل يستتتتتود مىل هنتتتت  

ل جديد أن    ميكتل يف  يوعغتي ر تط اإلرذتاب شامل. يفأكد اجملدس م
اي ديتتل أيف جوستتية أيف حنتتارة   يوهتتا، يف حتتظ تغتت  قتتا ع اإلرذتتاب 
يف أفةيعيتتا، يفأ تتتةب  تتتل ندعتتت  متتتل الصتتتالت التتتيت تتتتة ط  تتتني اإلرذتتتاب 
يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة ال تتتتا ةة لدحتتتتديفد الوقويتتتتة. يفأشتتتتار اجملدتتتتس مىل نةاراتتتتت  

تتترب أل اجلتتلاءات أداة ذامتتة يفغ ذتا متتل صتتكوك مكافحتتة اإلرذتاب يفا 
مل أديفات مكافحة اإلرذاب. يفشدد اجملدس  دى أ ية ت ليل الت تايفل 
فيمتتتا  تتتني التتتديفل األ نتتتاء يفمتتتع كيتتتا ت األمتتتم املتحتتتدة نصتتتد ت ليتتتل 
نتتتتدراهتا الفةديتتتتة. يفد تتتتا األمتتتتني ال تتتتام مىل أل يعتتتتدم، يف غنتتتتول ستتتتتة 

مت    األمم أشهة، تعةيةا موجلا يتنمل مسحا يفتعييما شامدني ملا نا
املتحتتدة متتل أ متتال ذات صتتدة ابملوضتتوع ملستتا دة التتديفل يفالكيتتا ت 
ديفل اإلنديمية يفاإلنديمية يف أفةيعيا يف جمال مكافحة اإلرذاب، هبدف 

 .(393)مواصدة الوظة يف اخل وات اليت ميكل اختاذذا يف ذ ا الصدد
 

إحاطززة وقززرار بشزز ن اسززرتاتيجية األمززم املتحززدة املتكاملززة  
 ملنطقة الساحل

،  عد اجملدس 2013متوز/يولي   16حليةال/يوني  يف  26يف  
جدستتتتتتتتتني لدوظتتتتتتتتة يف تعةيتتتتتتتتة األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام  تتتتتتتتل احلالتتتتتتتتة يف مو عتتتتتتتتة 

اجلدستة األيفىل، نتدم املع تو  اخلتاص لامتني ال تام . يفيف (394)الساحل
مىل مو عتتتة الستتتاحل، محاقتتتة مىل اجملدتتتس  رتتتال تعةيتتتة األمتتتني ال تتتام. 
يفأيفضتتح أل التحتتدايت التتتيت تواجتت  شتت وب مو عتتتة الستتاحل حتتتتدايت 
ذائدتتة يفأل متتل شتتال استترتاتيجية نتتادرة  دتتى الوهتتو  ابجلهتتود احلاليتتة 

تغدب  دى تدك التحدايت. يفحدذا أل متكنل حكومات املو عة مل ال
يفذكتتتتتتتة أل متتتتتتتل النتتتتتتتةيفري تتتتتتتتوفة رؤيتتتتتتتة  دتتتتتتتى ن تتتتتتتاق أيفستتتتتتتع، يفنتتتتتتتدم 

، استتتوادا مىل الةكتتائل “لالستترتاتيجية املؤلفتتة متتل أر  تتة  واصتتة”رؤيتتت  
األر تتتتتتتتع التتتتتتتتيت انرتحهتتتتتتتتا األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام، يفذتتتتتتتتي: احلوكمتتتتتتتتة، يفاألمتتتتتتتتل، 
يفا حتياجات اإلنسانية، يفالتومية. يفأيفضح ك لك  واصة مجيع الةكائل 
األر ع يف تدك ا سرتاتيجية يفأيفضح أل ا سرتاتيجية تةكل  دتى  ستة 
 دتتتتتدال رئيستتتتتية يف مو عتتتتتة الستتتتتاحل يف احتيتتتتتا  شتتتتتديد، يفذتتتتتي متتتتتايل 

 .(395)يف وركيوا فاسو يفموريتانيا يفالويجة يفتراد
__________ 

(393) S/PRST/2013/5 . 

(394) S/2013/354 . 

(395) S/PV.6988 4-2، الصفحات . 
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، 2013متوز/يوليتت   16يفيف اجلدستتة الثانيتتة التتيت  عتتدت يف  
املتحتدة  أصدر اجملدس  يا  رائسيا رحتب فيت   وضتع استرتاتيجية األمتم
 2056املتكامدة ملو عة الساحل،  دى الوحو امل دوب مبوجب العةار 

، يفاألذتتتتتتتتتتتتتتتتتداف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتترتاتيجية الثالثتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتيت حتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد (2012)
. يفرحب اجملدس ك لك ابجلهتود التيت يعت هلا املع تو  (396)ا سرتاتيجية

يف يفضع ا سرتاتيجية يفيف لفت ا نتعاه مىل احلالة اخلاص لامني ال ام 
يف مو عتتتتة الستتتتاحل، يفشتتتتج    دتتتتى ج تتتتل التتتتد م املعتتتتدم متتتتل األمتتتتم 
املتحتتتدة ملو عتتتة الستتتاحل أكثتتتة اتستتتانا يفتوستتتيعا. يفشتتتدد اجملدتتتس  دتتتى 
أ يتتة اتعتتاع هنتت  موستتق متتل نعتتل مجيتتع ذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة، 

د أينتتا  دتتى أ يتتة األختت  هبتدف حتعيتتق أنصتتى نتتدر متتل التتت زر. يفشتتد
 لمتتتام ا ستتترتاتيجية  دتتتى الصتتت يديل التتتوق  يفاإلنديمتتتي، يفأنتتتة ا يتتتتة 
توفي  ا سرتاتيجية ابلترتايفر  دتى لتو يفثيتق متع ديفل مو عتة الستاحل 
يفغتةب أفةيعيتتا يفاملغتةب ال تتة ، يفكت لك متتع املوظمتات اإلنديميتتة يفديفل 

ب اجملدتتتس مىل اإلنديميتتتة يفاملتتتالني  دتتتى صتتت يد ثوتتتائي يفالرتتتةكاء. يفقدتتت
األمني ال ام أل يععي   دى  دتم ابلتعتدم احملتةز لتو توفيت  ا سترتاتيجية 

، يفأل يعتتدم تعةيتتةا 2013كتتانول األيفل/ديستتمرب   31يف مو تتد أنصتتاه 
 .(397)2014حليةال/يوني   30خ يا يف مو د أنصاه 

 
رفض مشرول قرار بش ن أتجيل إجزراء حتقيقزات وكاكمزة  

 قادة كينيني من قبل احملكمة اجلنائية الدولية
دتتتس جدستتتة ،  عتتتد اجمل2013ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  15يف  

ترتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتو ة  21لدوظتتتتتة يف رستتتتتالتني مت تتتتتا عتني متتتتتؤرختني 
متتتوجهتني مىل األمتتتني ال تتتام يفرئتتتيس جمدتتتس األمتتتل متتتل املمثتتتل  2013

. يفالتمستتتت كيويتتتا، يف ذتتتاتني (39٨)التتتدائم لكيويتتتا لتتتدى األمتتتم املتحتتتدة
الةسالتني، مل اجملدس اختاذ نةار يعني   دم الرةيفع يف أي حتعيعات 

يف متتتا خيتتت  العنتتتيتني امل ةيفضتتتتني  دتتتى احملكمتتتة اجلوائيتتتة  أيف حماكمتتتة
الديفليتتتتتة املت دعتتتتتتتني ابحلالتتتتتتة الةاذوتتتتتتة يف مجهوريتتتتتة كيويتتتتتتا  رتتتتتتال رئتتتتتتيس  

                                                                     يف ئع . كيويا
يفيف اجلدستتة، قتتةح مرتتةيفع العتتةار لدتصتتويت يفلكوتت  مل ي تمتتد  

 ستتتعب  تتتدم احلصتتتول  دتتتى ال تتتدد امل دتتتوب متتتل األصتتتوات املؤيتتتدة، 
أ نتاء  ٨أصتوات مؤيتدة معا تل امتوتاع  7كانت نتيجة التصويت  مذ

__________ 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل أذتتتداف ا ستتترتاتيجية، انظتتتة  (396)
S/2013/354 33-23، الفعةات . 

(397) S/PRST/2013/10. 

(39٨) S/2013/624. 

يفمبوجتتب مرتتتةيفع العتتةار، كتتتال متتل املفتتتةيف  أل . (399) تتل التصتتتويت
ي دب اجملدس مىل احملكمة لجيل التحعيعات يفاملالحعة العنائية ضد 

 مل نظام ريفما األساسي. 16رئيس كيويا يف ئع  يففعا لدمادة 
يفختتتالل اجلدستتتة، أيفضتتتح أ نتتتاء اجملدتتتس متتتربرات تصتتتويتهم.  

مواصتتتتدة ففتتتتي حتتتتني رأى األ نتتتتاء التتتت يل امتو تتتتوا  تتتتل التصتتتتويت أل 
احملاكمتتة   ترتتكل يف حتتد ذاهتتتا هتديتتدا لدستتدم يفاألمتتل التتديفليني يففعتتا 

متتتل نظتتتام ريفمتتتا األساستتتي، فتتتإل األ نتتتاء التتت يل  16ملنتتتمول املتتتادة 
أيديفا مرةيفع العةار دف وا ال العددال األفةيعيتة نتدمت حججتا معو تة 
لصاحل مرةيفع العتةار يفالتاجيتل. يفشتدد كثت  متل املتكدمتني  دتى  تدم 

لتصتتتتويت يفتدا ياتتتتت  الستتتتدعية  دتتتتى ال النتتتتات  تتتتني احملكمتتتتة جتتتتديفى ا
يفاجملدتتس يف تتني ا حتتتاد األفةيعتتي يفاجملدتتس. يفنالتتت اثدتتة لكستتمعورغ مل 

مل يكتتتتل ضتتتتةيفراي ألل ذوتتتتاك غ ذتتتتا متتتتل املتتتتوارد  16الدجتتتتوء مىل املتتتتادة 
. يف يوما أ ةب اثل (400)املتاحة مل اجلة شواغل كيويا يفا حتاد األفةيعي

أ  يكتتول لوتيجتتة التصتتويت أثتتة ستتديب  دتتى ال النتتات توغتتو  تتل أمدتت  
، أكد اثل ريفانتدا أل التصتويت يعتو  (401) ني أفةيعيا يفجمدس األمل

معتتدأ املستتايفاة يف الستتيادة  تتني التتديفل املوصتتوص  ديتت  يف ميثتتاق األمتتم 
أمتتتة ”. يفأكتتتد اثتتتل كيويتتتا أل متتت ل األحتتتدا  يف اجملدتتتس (402)املتحتتتدة

يستتا د  دتتى  وتتاء الثعتتة أيف التنتتامل متتع  يفأنتت   “ حمتتلل يف عثتتي يفحمتت 
. (403)اجملدتتتتس، يف يفنتتتتت تتتتتديفر فيتتتت  الرتتتتكوك حتتتتول جتتتتديفى اجملدتتتتس

يفأشتتتار اثتتتل مثيو يتتتا مىل أل ذتتت ه ليستتتت مستتتالة كيويتتتة يفلكوهتتتا ننتتتية 
أفةيعيتتتة، يفأل مونتتتف العتتتادة األفارنتتتة ذتتتو أل استتتتمةار  مديتتتة احملاكمتتتة 

ل مجا تتة اجملدتتس يرتتكل هتديتتدا لدستتالم يفاألمتتل يف املو عتتة. يفأضتتاف أ
تتتدفع أفةيعيتتا مىل استتتوتا  مو عتتي مفتتاده أل ندتتة نديدتتة يف اجملدتتس جتتتد 
ص و ة يف أل تةى أفةيعيا متحكمة يف سياساهتا يفاسرتاتيجياهتا املت دعة 

 .(404)ابلسدم يفاألمل يف العارة
 

__________ 

(399) S/2013/660 يفلالقالع  دى مليد مل امل دومات  ل التصويت، انظة .
 . العسماجلديفل الوارد يف هناية 

(400) S/PV.7060 4، الصفحة . 

 . 13يف  12املةجع نفس ، الصفحتال  (401)

 املةجع نفس .  (402)

 . 17املةجع نفس ، الصفحة  (403)

 . 21-19املةجع نفس ، الصفحات  (404)
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 إحاطة بش ن منطقة الساحل 
،  عتتد اجملدتتس جدستتة 2013كتتانول األيفل/ديستتمرب   12يف  

 رتتتال مو عتتتة الستتتاحل. يفنتتتدم األمتتتني ال تتتام محاقتتتة مىل اجملدتتتس  تتتل 
صتتتتتحعة اثدتتتتتي ا حتتتتتتاد األفةيعتتتتتي يفالعوتتتتتك التتتتتديفيل  زايرتتتتتت  مىل املو عتتتتتة

يفمصةف التومية األفةيعي يفا حتاد األيفريف . يفأكد أنت   تاد متل التلايرة 
رحساس يفاضح ان  يت ني  ديوا   ل جهود أكرب  كث  حملار تة الفعتة 
يفمتكني املةأة يفتوف  فةص  مل لدرعاب يفضمال أل يكول لدى مجيع 

 .(405)جول ملي  لعواء مستععل أفنلسكال مو عة الساحل ما اتا
ديفيل أينتتتتا محاقتتتتة مىل اجملدتتتتس  تتتتل يفنتتتتدم رئتتتتيس العوتتتتك التتتت 

استتتوتاجات   رتتال التتلايرة مىل املو عتتة. يفأكتتد ألن ذوتتاك حاجتتة مىل هنتت  
 .(406)موسَّق يفمنديمي لدتصدي لدتحدايت اإلاائية الكربى يف املو عة

يفنتتتتدم املع تتتتو  اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام مىل مو عتتتتة الستتتتاحل  
محاقة  رال التعدم احملةز يف توفي  اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكامدة 
ملو عتة الستتاحل. فعتتال مل  وامتتل كثتت ة ستتتظل تتتؤثة  دتتى جهتتود  يف 

ى توفيتتتتتتتتتت   مو عتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتاحل، يفجيتتتتتتتتتب أختتتتتتتتتت ذا يف احلستتتتتتتتتعال لتتتتتتتتتتد
ا ستترتاتيجية. يفنتتال مل املو عتتة ستتيت ني  ديهتتا أل تتوتتافس متتع املوتتاقق 
األختتةى التتيت ترتتهد أزمتتات شتتديدة يف ال تتامل حتتىت حتظتتى اب ذتمتتام، 
يفصتتتتةح ال ذتتتت ا ا ذتمتتتتام يتوتتتتتان . يفأكتتتتد أل األجتتتتواء ا نتصتتتتتادية 
 ال امليتتتة احلاليتتتة تنتتتع نيتتتودا أمتتتام آليتتتات التمويتتتل التعديديتتتة يفاملتتتالني،
يفيفصف اجلهتود املع يفلتة إل تةاز التحتدايت التيت تواجت  مو عتة الستاحل 
يفالتتتو ي  كتتتول مو عتتتة الستتتاحل مرتتتكدة  امليتتتة. يفأشتتتار مىل أل أمتتتور 
األمتتتل يفاحلوكمتتتتة يفالتوميتتتتة ذتتتتي أمتتتتور مرتا  تتتة، يفنتتتتال منتتتت  فيمتتتتا يت دتتتتق 
ابألمتتتتتل، لتتتتتيس لدمرتتتتتاكل حتتتتتديفد، يفابلتتتتتتايل جيتتتتتب أ  يكتتتتتول لدحتتتتتل 

دال األفةيعيتتتة مشتتتةاك العدتتتدال احملي تتتة، حتتتديفد. يفدافتتتع  تتتل قدتتتب العدتتت
يفليس فعط العدتدال امل ويتة  دتى يفجت  التحديتد،  وتدما تكتول املستائل 
األمويتتة  دتتى احملتتك. يفحتتث اجملدتتس أينتتا  دتتى أل يةا تتي احلاجتتة مىل 
اإلصتتتتالحات يف جمتتتتال احلوكمتتتتة يف املو عتتتتة يف مجيتتتتع نةاراتتتتت  املت دعتتتتة 

 .(407)ابإلرذاب يفالولا ات يف مو عة الساحل
يفيفصف املةانب  ل ا حتاد األفةيعتي األنرت ة التيت اضت د ت  

 تتتني  دتتتدال مو عتتتيت الستتتتاحل هبتتتا موظمتتتت  لت ليتتتل الت تتتايفل األمتتتت  فيمتتتا 
يفالصتتحةاء متتل ختتالل  مديتتة نواكرتتو . يفأيفضتتح أهنتتا أقدعتتت كوستتيدة 

__________ 

(405) S/PV.7081 3يف  2، الصفحتال . 

 . 3 ، الصفحة املةجع نفس (406)

 . 7-5املةجع نفس ، الصفحات  (407)

لتوسيق أشكال الت ايفل  ني أجهلة املدا ةات يفاألمتل يف  دتدال املو عتة. 
ا نتصادية ال ويدة األجل  -يف حظ، مع ذلك، أل التومية ا جتما ية 

ستتتتتتعةار التتتتتدائم يف تكتستتتتي أ يتتتتتة ابلغتتتتتة لدجهتتتتتود الةاميتتتتتة مىل حتعيتتتتتق ا 
 .(40٨)مو عيت الساحل يفالصحةاء

يفختتتتالل اجلدستتتتة، أشتتتتاد املتكدمتتتتول ابستتتترتاتيجية األمتتتتم املتحتتتتدة  
الستتتتاحل يفكتتتت لك اجلهتتتتود التتتتيت  تتتت هلا املع تتتتو  اخلتتتتاص  املتكامدتتتتة ملو عتتتتة

لامتتني ال تتام. يفاتفتتق م ظتتم املتكدمتتني  دتتى األستتعاب اجل ريتتة لدحالتتة يف 
مو عة الستاحل، فنتال  تل ا سترتاتيجيات التالزم اتعا هتا ل كتس املستار 
يفد تتم ديفل الستتتاحل، يفشتتتدديفا  دتتى ضتتتةيفرة التوستتتيق فيمتتا  تتتني أصتتتحاب 

 املو عة يفاملوظمات ديفل اإلنديمية. املصدحة، يف  سيما  ني ديفل
يفيف تدك اجلدسة، أصدر اجملدس  يا  رائستيا أكتد فيت  جمتددا  

. (409)2013متوز/يوليتتت   16م ظتتتم حمتتتتوايت العيتتتال الةائستتتي املتتتؤر  
يفرحتتب اجملدتتس ابجلهتتود التتيت يعتت هلا املع تتو  اخلتتاص لامتتني ال تتام مىل 

 وه  موسق يف توفي  مو عة الساحل، يفكةر التاكيد  دى أ ية األخ  
 .(410)ا سرتاتيجية

 
مسزز لة مكافحززة ا جتززار ابملذززدرات ومززا لززه مززن أتثززريات  

 على السالم واألمن يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل
،  عتتد اجملدتتس جدستتة 2013كتتانول األيفل/ديستتمرب   1٨يف  

 رتتال مستتالة مكافحتتة ا جتتتار ابملدتتدرات يفمتتا لتت  متتل لثتت ات  دتتى 
السالم يفاألمل يف غةب أفةيعيا يفمو عة الساحل. يفند  عدت اجلدسة 

 .(411)مبعادرة مل رائسة فةنسا
يفافتتتتح األمتتني ال تتام املوانرتتة فالحتتظ أل ا جتتتار ابملدتتدرات  

يفاجلةميتتتة املوظمتتتة ال تتتا ةة لدحتتتديفد الوقويتتتة يهتتتددال األمتتتل، يفيعوضتتتال 
احتتترتام ستتتيادة العتتتانول يفي ةضتتتال الستتتدم يفا ستتتتعةار لدد تتتة يف مجيتتتع 
أرجتتاء ال تتامل. يفشتتدد كتت لك  دتتى التحتتدي اخلتتاص التت ي ي ةحانتت  يف 

ة الستاحل نظتةا لنتدامة  ميتات ا جتتار يفارتفتاع غةب أفةيعيتا يفمو عت
نستتعة استتتهالك املدتتدرات غتتت  املرتتةيف ة، التتيت تليتتتد متتل تتتدذور  يئتتتة 
صتتتتتحية  امتتتتتة، ذتتتتتي متتتتتتدذورة ابلف تتتتتل، يفهتتتتتتدد التوميتتتتتة ا جتما يتتتتتة 
يفا نتصادية. يفأشار مىل أل ال متل يف ذت ا اجملتال يهتتدي اب تفانيتات 

__________ 

 . 10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (40٨)

(409) S/PRST/2013/10 . 

(410) S/PRST/2013/20 . 

 . S/2013/728انظة  (411)

https://undocs.org/ar/S/PV.7081
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/20
https://undocs.org/ar/S/2013/728


النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

89 16-06865 

 

ابملدتتتدرات يفالفستتتاد، يفابلصتتتكوك املواذنتتتة لدجةميتتتة املوظمتتتة يفا جتتتتار 
الديفلية املت دعة مبكافحة اإلرذاب. يفشدد  دى احلاجة مىل استحدا  
شتتةاكات لتتد م النتتحااي، يفنعنتت  مىل أل ا جتتتار ابملدتتدرات ميثتتل حتتتداي 
ذائال لدسالم يفا ستعةار يفالتومية ا جتما ية يف غةب أفةيعيا يفمو عتة 

، أ تةز 2015ا   تد  تام الساحل. يفيف ستياق موانرتة خ تة التوميتة ملت
أل اهلدف املتوخى يوعغتي أ  يوصتب  دتى ختفيتف  تبء اجلةميتة  دتى 
املتتتتواقوني فحستتتتب، يفلكتتتتل أينتتتتا انترتتتتاهلم متتتتل الظتتتتةيفف التتتتيت متكتتتتل 

 .(412)اجلةمية مل الومو
يفأكتد م ظتتم املتكدمتتني االاثر النتارة لالجتتتار ابملدتتدرات يف  

املو عتتة. يفردد ال ديتتد متتل املتكدمتتني متتا أ تتةب  وتت  األمتتني ال تتام متتل 
ندق  رال اللايدة يف استهالك املددرات، اليت تركل هتديتدا حعيعيتا 

التوفيتتتتتت ي ملكتتتتتتتب األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة امل تتتتتت  لدمو عتتتتتتة. يفرحتتتتتتب املتتتتتتدية 
ابملدتتتدرات يفاجلةميتتتة مبوانرتتتة ذتتت ا املوضتتتوع التتتيت ترتتتكل فةصتتتة لتعيتتتيم 
األيفلتتتوايت يفالتحتتتدايت، يفت ليتتتل التتتت زر، يفاختتتتاذ نتتتةارات  رتتتال أفنتتتل 

. يفأ تتتتتتتةب م ظتتتتتتتم املتكدمتتتتتتتني  تتتتتتتل ندعهتتتتتتتم مزاء (413)ا ستتتتتتترتاتيجيات
ة يفاإلرذتتاب. يفاتفعتتوا الصتتالت  تتني ا جتتتار ابملدتتدرات يفاجلةميتتة املوظمتت

أينا  دى التحديل األساسي ال ي يفسة الظةيفف اليت حتف ابنترتار 
ذتت ه االفتتات، يفأشتتار التتع ض مىل ضتتةيفرة اتعتتاع هنتت  شتتامل   يعتصتتة 

__________ 

(412) S/PV.7090 3يف  2، الصفحتال . 

   .5املةجع نفس ، الصفحة  (413)

. يفحتتتتتتث ال ديتتتتتتد متتتتتتل (414) دتتتتتتى منفتتتتتتاذ العتتتتتتوانني يفالتتتتتتتدا   العم يتتتتتتة
املتكدمتتتتتتني  دتتتتتتى تكثيتتتتتتف الت تتتتتتايفل  دتتتتتتى كتتتتتتل متتتتتتل الصتتتتتت يد التتتتتتوق  

 يفالديفيل.يفاإلنديمي 
 تل يفيف تدك اجلدسة، أصدر اجملدس  يتا  رائستيا أ تةب فيت   

ندعتت  املتلايتتد مزاء األخ تتار اجلستتيمة التتيت يرتتكدها ا جتتتار ابملدتتدرات 
يفمتتا يتصتتل  تت لك متتل أنرتت ة اجلةميتتة املوظمتتة ال تتا ةة لدحتتديفد الوقويتتة 
فيمتتتتتا يت دتتتتتق  تحعيتتتتتق الستتتتتالم يفا ستتتتتتعةار يف غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا يفمو عتتتتتة 
الستتتتاحل. يفد تتتتا اجملدتتتتس التتتتديفل التتتتيت مل تصتتتتدق أيف توفتتتت  ا تفانيتتتتات 

ت الصتدة ابملوضتوع لدعيتام  ت لك، يفأكتد متل جديتد ضتةيفرة الديفلية ذا
يفضع سياسات تتصدى لالجتار ابملددرات يف توافتق اتم متع معاصتد 
ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة يفمعادئتتت  يفمتتتع العتتتانول التتتديفيل يفاإل تتتالل ال تتتاملي 
حلعوق اإلنسال. يفشدد اجملدس  دى أ ية ت ليل الت ايفل  رب اإلنديمتي 

املستتتؤيفلية ال امتتتة يفاملرتتترتكة  تتتل التصتتتدي يفالتتتديفيل  دتتتى أستتتاس معتتتدأ 
ملرتتكدة املدتتدرات ال امليتتة، يفأذتتاب ابلتتديفل األ نتتاء يف غتتةب أفةيعيتتا 
يفمو عة الساحل ت ليل مدارة احلديفد مل أجل احلتد  ف اليتة متل امتتداد 

  .(415)أخ ار، مل نعيل ا جتار ابملددرات،  رب احلديفد الوقوية
__________ 

 31)املمدكتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  9املةجتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتتفحة  (414)
 األفةيعي(. )ا حتاد

(415) S/PRST/2013/22.  

  
 اجللسات: السالم واألمن يف أفريقيا

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتد وات  متتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6709 

كتتتتتتانول الثتتتتتتام/   26
                                                                     2012يواية 

كتتتتتانول   17رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
موجهة  2012الثام/يواية 

متتل األمتتني ال تتام مىل رئتتيس 
جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

(S/2012/42) 

ترتتتتتتتتتتتتتتتاد يفمتتتتتتتتتتتتتتتايل  
 يفالويجة

يفكيتتتتتتتتل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام 
 لدرؤيفل السياسية

يفكيتتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتؤيفل 
السياستتية، يفمجيتتع 
أ نتتتتتتاء اجملدتتتتتتس، 

 يفكل املد ويل

 

S/PV.6717  
 S/PV.6717  يف

(Resumption 1)  
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  21

2012                                                                      

لثتتتت  اجلةميتتتتة املوظمتتتتة ال تتتتا ةة 
لدحديفد الوقوية  دتى الستالم 
يفاألمتتتل يفا ستتتتعةار يف غتتتتةب 

 أفةيعيا يفمو عة الساحل
كتتتتتانول   17رستتتتتالة مؤرختتتتتة 

موجهة  2012الثام/يواية 
متل مىل رئيس جمدتس األمتل 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
(S/2012/42) 
 

ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  22 
)أ( نوا

 
املدية التوفي ي ملكتب 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة امل تتتتتت  
ابملدتتتتتتتتدرات يفاجلةميتتتتتتتتة، 
يفاملمثتتل اخلتتاص لتتةئيس 
مفوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتية ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتتتي لدت تتتتتتتتايفل يف 
جمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال مكافحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
اإلرذتتتتتتتتتتتتتتاب، يف ئتتتتتتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتني ال تتتتتتام لدتتتتتتتدائةة 
األيفريف يتتتتتتتتتتتتتتة لدرتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمجيع املد ويل

S/PRST/2012/2 

https://undocs.org/ar/S/PV.7090
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/22
https://undocs.org/ar/S/2012/42
https://undocs.org/ar/S/PV.6717
https://undocs.org/ar/S/PV.6717
https://undocs.org/ar/S/PV.6717%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6717%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6717%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2012/42
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/2
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتد وات  متتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

شتتتتتتعا /  ٨رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة        
موجهتتتتتة مىل  2012فربايتتتتتة 

األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتتل املمثتتتتتتل 
التتتتدائم لتوغتتتتو لتتتتدى األمتتتتتم 

 (S/2012/83املتحدة )

 اخلارجية 

S/PV.6836 
أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  17

2012 

كتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتوار   
)ابلويا تتتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتتل 
اجلما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ا نتصتتادية لتتديفل 

 غةب أفةيعيا(

يفكيتتتتتتتتل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام 
 لدرؤيفل السياسية

  مجيع املد ونيل

S/PV.6882 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   10

 2012ديسمرب 

مو عتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتاحل: لتتتتتتتتتتتو 
ا تمتتتتتتاد هنتتتتتت  أكثتتتتتتة  تتتتتتو  

 يفتوسيعا 
كتتتتتتتتانول   5رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 

 2012األيفل/ديستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 
موجهتتتتتتة مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام 
متتتل املمثتتتل التتتدائم لدمغتتتةب 
لتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/906) 

كتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتوار  
)ابلويا تتتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتتل 
اجلما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ا نتصتتادية لتتديفل 

 ،) (غةب أفةيعيا(
يفترتتتتتتتاد )ابلويا تتتتتتتة 
 تتتتتتل جمتمتتتتتتع ديفل 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحل 

 يفالصحةاء(

املع تتتتتتتتتتتتتتتتتو  اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
متتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام مىل لا

مو عتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتاحل، 
يفمفوضتتتتتتتتتتتتتتتتتية األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة لرتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
الالجئتتتتتتتتتني، يفاملةانتتتتتتتتتب 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
األفةيعتتتتي لتتتتدى األمتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة، يفكعتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
متتتتتتتتتتتتتتتوظفي الترتتتتتتتتتتتتتتتغيل 
التتتتتتتتتتتتتتتتتدائةة األيفريف يتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لدرتتتتتتتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتتتتتتتة، 
يفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدية الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
السياستتتتتتتتتتتية يف احتتتتتتتتتتتتاد 
املغتتةب ال تتة ، يفمتتدية 
فةيتتتتتق التوميتتتتتة العرتتتتتةية 

فةيعيتتتتتتتتتتتتتتا يف مو عتتتتتتتتتتتتتتة أ
ابلعوتتتتتتتتتتتتتتتتتتك التتتتتتتتتتتتتتتتتتديفيل، 
يفاملسترتتتتتتتتتتتار اخلتتتتتتتتتتتاص 
لةئيس مصةف التوميتة 
األفةيعتتتتتتتتتتي، يفاملةانتتتتتتتتتتب 
التتتتتتتتدائم  تتتتتتتتل موظمتتتتتتتتة 
الت تتتتتتتتتتتايفل اإلستتتتتتتتتتتالمي 

 لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

، )د(جمدتتتتتس األمتتتتتل
 يفمجيع املد ويل

S/PRST/2012/26 

S/PV.6946 
نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  15

2013 

موتتتتتع نرتتتتتوب الولا تتتتتات يف 
أفةيعيا: التصدي لاستعاب 

 اجل رية
نيستتتتتتال/  2رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 

موجهتتتتتتة مىل  2013أ ةيتتتتتتل 
األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتتل املمثتتتتتتل 
التتتتدائم لةيفانتتتتدا لتتتتدى األمتتتتم 

 (S/2013/204املتحدة )

مثيو يتتتتتتتتا )ابلويا تتتتتتتتة  
 ل رئيس ا حتتاد 

 األفةيعي(

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام،  
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

، )ه(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمثيو يا

S/PRST/2013/4 

S/PV.6965 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  13

2013 

حتدايت مكافحتة اإلرذتاب 
يعيتتتا يف ستتتياق صتتتول يف أفة 

 السالم يفاألمل الديفليني
نيستتتال/  30رستتالة مؤرختتتة 

موجهتتتتتتة مىل  2013أ ةيتتتتتتل 
األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتتل املمثتتتتتتل 
التتتتدائم لتوغتتتتو لتتتتدى األمتتتتتم 

 (S/2013/264املتحدة )

مثيو يا )ابلويا ة  ل  
اهليئتتتتتتتتتتة احلكوميتتتتتتتتتتة 
الديفليتتتتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتتتتة 
ابلتوميتتتتتتة(، يف تتتتتتتول، 
يفاجللائتتتة، يفمجهوريتتتة 
تولانيتتتتتتتتتتا املتحتتتتتتتتتتدة، 
يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودال، 
يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال، 

ديفتتتتتتتتتتتتتوار  يفكتتتتتتتتتتتتتوت

املتتتتتتتتدية ال تتتتتتتتام لفةيتتتتتتتتق 
ال متتتتتتتتتتتتتتتتل احلكتتتتتتتتتتتتتتتتومي 
الديفيل ملكافحة غستل 
األمتتتتتتتتتتتتتتوال يف غتتتتتتتتتتتتتتةب 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتا، يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتب 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
األفةيعتتي، يفرئتتيس يففتتد 
ا حتتتتاد األيفريف  لتتتدى 

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

، يفستتت )يف(اجملدتتس
متتتتد ويل مبوجتتتتب 

)ز(37املادة 
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  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

91 16-06865 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتد وات  متتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

)ابلويا تتتتتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتتتتل        
اجلما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل 

 غةب أفةيعيا( 

 األمم املتحدة 

S/PV.6988 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت   26

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتة يف مو عتتتتة الستتتتاحل 

(S/2013/354) 

املع تتتتتتتتتتتتتتتتتو  اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتاص   
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام مىل 

 مو عة الساحل

املع تتتتتتو  اخلتتتتتتاص 
لامتتتتني ال تتتتام مىل 

 مو عة الساحل

 

S/PV.7001  
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   16

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتة يف مو عتتتتة الستتتتاحل 

(S/2013/354) 

    S/PRST/2013/10 

S/PV.7060 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  15

                                                                     2013نوفمرب 

رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتال مت ا عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
ترتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل  21مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

 2013األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 
موجهتتتتال مىل األمتتتني ال تتتام 
يفرئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتتل متتتتتل 
املمثتتتل التتتدائم لكيويتتتا لتتتدى 

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
(S/2013/624) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
ديفلتتتتتتتة متتتتتتتتل  14متتتتتتتل 

 )ح(التتتتتتتتديفل األ نتتتتتتتتاء
(S/2013/660) 

) (ديفل أ ناء 10
مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء   

اجملدتتتتتس، يفمثيو يتتتتتا 
 يفكيويا

مل ي تمد مرةيفع العةار 
(S/2013/660))ي( 

S/PV.7081 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   12

 2013ديسمرب 

رئتتتيس العوتتتك التتتديفيل،    
اخلتتتتتتتتتتتتتتاص يفاملع تتتتتتتتتتتتتتو  

لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام مىل 
مو عتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتاحل، 
يفاملةانتتتتتتب التتتتتتدائم  تتتتتتل 
ا حتتتتتتتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتتتتتتتي، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لالحتتتتتتتتتتتتتتتتتاد األيفريف  يف 

 مو عة الساحل

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املد ويل

S/PRST/2013/20 

S/PV.7090 
كتتتتتتانول األيفل/  1٨

 2013ديسمرب 

مكافحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ا جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار 
ابملدتتتتتتتتتتتتتتتدرات يف مو عتتتتتتتتتتتتتتتة 
 الساحل يفيف غةب أفةيعيا

كتتتتتتتتانول   5رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
 2013األيفل/ديستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 

موجهتتتتتتة مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام 
متتتتل املمثتتتتل التتتتدائم لفةنستتتتا 
لتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/728) 

كتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتوار  
)ابلويا تتتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتتل 
اجلما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ا نتصتتادية لتتديفل 

 غةب أفةيعيا(

املتتتتتتتتتتتتتتتتتدية التوفيتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي 
ملكتتتب األمتتم املتحتتدة 
امل تتتتتتتتتتتتت  ابملدتتتتتتتتتتتتتدرات 

يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتل  يفاجلةميتتتتتتتتتتتتتتتتة،
اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام 
يفرئتتتيس مكتتتتب األمتتتم 
املتحدة لغةب أفةيعيا، 
يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدائم 
لالحتاد األفةيعتي لتدى 

 األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 

يفمجيتع  )ك(اجملدتس،
 املد ويل

S/PRST/2013/22 

        
يفكوتتدا، يفكتتوت ديفتتوار أستترتاليا، يفمستتةائيل، يفأيفغوتتدا، يفمي اليتتا، يفالربازيتتل، يف تتول، يف وركيوتتا فاستتو، يفتةكيتتا، يفتتتونس، يفاجللائتتة، يفالستتوغال، يفالستتودال، يففودوتتدا،  )أ( 

 يفمايل، يفمصة، يفموريتانيا، يفالوةيفي ، يفنيج اي، يفالياابل.)ابلويا ة  ل اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا(، يفلكسمربغ، 
يفالت ايفل؛ يفا حتاد مثل توغو )رئيس جمدس األمل( رئيسها؛ يففةنسا يفزية الديفلة املسؤيفل  ل الفةنسيني يف اخلار ؛ يفاملغةب الوزية املوتدب لدرؤيفل اخلارجية  )ب( 

 الةيفسي املع و  اخلاص لدةئيس؛ يفالو ايت املتحدة املمثدة الدائمة يف نو مدارة الةئيس. 
   خارجيتها. مثل كوت ديفوار يفزية شؤيفل ) ( 
 ية يفالت ايفل.مثل املغةب )رئيس اجملدس( يفزية الرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل؛ يفكولومعيا يفزية الرؤيفل اخلارجية؛ يفتوغو يفزية الديفلة، يفزية الرؤيفل اخلارج )د( 
 ت ايفل.مثنل ريفاندا )رئيس جمدس األمل( يفزية الرؤيفل اخلارجية؛ يفتوغو يفزية الديفلة، يفزية الرؤيفل اخلارجية يفال )ه( 
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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. 
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