
2013-2012ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن  
 

16-06865 78 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.7067 

ترتتتتةيل الثتتتتام/  25
 2013نوفمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

(S/2013/577) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
مل التو ايت املتحتدة 

(S/2013/682 ) 

جوتتتتتوب الستتتتتودال، 
 السودال

 (2013) 2126العةار   
15-0-0   

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع مل امليثاق( 

S/PV.7080 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   11

 2013 ديسمرب

ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املد يتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  السودال  
لدمحكمتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتة 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

S/PV.7091 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   24

                                               2013ديسمرب 

كتتتتتانول   23رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
 2013األيفل/ديستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 

موجهتتتتتة متتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام 
مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل 

(S/2013/758) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتل أستتتترتاليا، توغتتتتو، 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتتتتتتتوراي، 
ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
لكستتتتتتتمربغ، املمدكتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتدة، التتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتدة األمةيكيتتتتتتتتتتة 

(S/2013/760) 

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام،   جووب السودال
 جووب السودال

 (2013) 2132العةار 
15-0-0 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع مل امليثاق(

 
تعتارية ”(، ا تعارا مل ذلك التارير، نعحت صياغة العود امل وتول S/2013/657) 2013ترةيل الثام/نوفمرب  11 مال مب كةة رئيس جمدس األمل املؤرخة  :مالحظة 

 “.تعارية األمني ال ام  ل السودال يفجووب السودال”ليصعح “ األمني ال ام  ل السودال
، يفتوغتو، يفجوتوب أفةيعيتا، يفالصتني، يفغواتيمتا ، يففةنستا، يفكولومعيتا، يفاملغتةب، يفاملمدكتة املتحتدة، املؤيديفل: ا حتاد الةيفستي، يفأملانيتا، يفابكستتال، يفالربتغتال )أ( 

 يفاهلود، يفالو ايت املتحدة األمةيكية؛ املمتو ول: أذر يجال.
 
 

 توطيد السالم يف غرب أفريقيا - 13
 

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

جدستتات  رتتال توقيتتد الستتالم يف غتتةب أفةيعيتتا، يفا تمتتد نتتةارا يفاحتتدا 
يف يتتا  رائستتيا يفاحتتدا  رتتال العةصتتوة يف خدتتي  غيويتتا. يفاستتتمع اجملدتتس 
مىل أر تتع محاقتتتات نتتدمها املمثتتتل اخلتتاص لامتتتني ال تتام لغتتتةب أفةيعيتتتا 
يفرئيس مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا، ال ي  ة  تعارية األمني 

. يفركتتتتتل اجملدتتتتتتس يف مدايف تتتتتت   دتتتتتتى (352) تتتتتل أنرتتتتتت ة املكتتتتتتبال تتتتتام 
الصتت وابت السياستتية يفا نتصتتادية التتيت تواجتت  املو عتتة ديفل اإلنديميتتة، 
مبتتا يف ذلتتك الت تتورات األختت ة  رتتال األزمتتات ا نتدا يتتة، يف مديتتات 
ا ستيالء  دى السد ة، يفاألمل يفسيادة العانول، يفالالجئتني، يفا جتتار 

ددرات، يف  الة الرعاب، يفاإلرذاب، يفاجلةمية املوظمتة غ  املرةيفع ابمل
__________ 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة  (352)
الع ثتتتات السياستتتية ”انظتتتة اجلتتلء ال اشتتتة، العستتتم الثتتام، لغتتةب أفةيعيتتتا، 

 “. يف  ثات  واء السالم

ال ا ةة لدحديفد الوقوية، يفان دام األمل العحةي يف خدي  غيويا، فنال 
  ل ديفر املكتب يف م اجلة تدك املسائل.

 
غزرب أفريقيزا إحاطات عن أنشطة مكت  األمم املتحزدة ل 

 والتطورات يف منطقة الساحل
، استمع اجملدتس مىل محاقتة 2012كانول الثام/يواية   16يف  

نتتدمها املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام لغتتةب أفةيعيتتا يفرئتتيس مكتتتب األمتتم 
املتحتتتتتدة لغتتتتتةب أفةيعيتتتتتا، التتتتت ي نتتتتتدم حملتتتتتة  امتتتتتة  تتتتتل آختتتتتة الت تتتتتورات 

التتتيت ينتتت دع هبتتتا  يفالتحتتتدايت يف غتتتةب أفةيعيتتتا، مبتتتا يف ذلتتتك األنرتتت ة
املكتتتب. يفأشتتار، يف م تتة  اإل تتالغ  تتل الت تتورات اإلجيا يتتة يف غتتةب 
أفةيعيا، مىل أل املو عة ديفل اإلنديمية مل ترهد أي حا ت لتجدد الولاع 

السياستتتتية  املفتتتتتوح، يفنتتتتال مل التتتتتوتةات املتصتتتتدة ابألزمتتتتات املؤسستتتتية أيف
 ذلتتتك، الداخديتتتة تعدصتتتت متتتل حيتتتث  تتتددذا يفشتتتدهتا. يفابإلضتتتافة مىل

ذكة أل  ددا مل  ددال املو عة ديفل اإلنديمية أجةى انتداابت ا ترتف 
اجملتمتتتتع التتتتديفيل مبصتتتتدانيتها، اتتتتا أدى ابلتتتتتايل مىل جتوتتتتب يفنتتتتوع أزمتتتتات 
انتدا ية حمتمدة يفما يوجم  وهتا متل ز ل تة لالستتعةار. يفأثتإ  دتى مجيتع 

https://undocs.org/ar/S/2013/577
https://undocs.org/ar/S/2013/682
https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/758
https://undocs.org/ar/S/2013/760
https://undocs.org/ar/S/RES/2132(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/657
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ستتتعةار اجلهتتات امل ويتتة يف غتتةب أفةيعيتتا ملتتا   لتتت  متتل جهتتود لتوقيتتد ا 
يف املو عتتتتة ديفل اإلنديميتتتتة يفرحتتتتب  تتتتديفر األمتتتتم املتحتتتتدة يف د تتتتم تدتتتتك 
اجلهتتتود.  يتتتد أنتتت  حتتت ر متتتل أل التعتتتدم احملتتتةز يف املو عتتتة   يتتتلال ذرتتتا، 

- مسترتتتهدا   تتتدد متتتل التحتتتدايت، مثتتتل األحتتتدا  األختتت ة يف غيويتتتا
 يسايف، يفأنر ة مجا ة  وكو حتةام يف نيجت اي، يفاألزمتة الديعيتة، يفكت لك  
جتتتتتار ابملدتتتتدرات يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة. يفلفتتتتت ا نتعتتتتاه مىل  تتتتودة ظهتتتتور ا 

التهديتتتتدات ال تتتتا ةة لدحتتتتديفد، يفأشتتتتار مىل أل التتتتلايدة الكعتتتت ة يف أ متتتتال 
العةصتتوة يف خدتتي  غيويتتا ترتتكل هتديتتدا جديتتدا لامتتل يفالتوميتتة يف ديفل 
املو عة. يفأ د  اجملدس أل املكتب سيواصل حرد موظومة األمم املتحدة 

ل شتتتتةاكاهتا متتتتع املوظمتتتتتات اإلنديميتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتة، يف  ستتتتتيما يفت ليتتتت
اجلما تتتتتة ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا يفاحتتتتتتاد هنتتتتتة متتتتتانو يفا حتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتي، يفاجملتمتتتتتتع املتتتتتتدم، يفخاصتتتتتتة الوستتتتتتاء، يفذلتتتتتتك لتتتتتتلايدة توقيتتتتتتد 

                                   .(353)اإل ازات اليت حتععت يف غةب أفةيعيا
اخلتتتتتاص لامتتتتتني ،  تتتتتة  املمثتتتتتل 2012متوز/يوليتتتتت   11يفيف  

ال تام يف محاقتتت  التعةيتتة التاستتع لامتتني ال تتام  تتل أنرتت ة مكتتتب األمتتم 
املتحتدة لغتةب أفةيعيتتا يفنتدم، متل  تتني حتتدايت أختةى، مفتتادة  تل احلالتتة 

، يف تتل ت تتور ظتتاذةة (354)اهلرتتة يف مو عتتة الستتاحل، يف  ستتيما يف متتايل
أ متال  العةصوة يفالس و املسدح يف العحة يف خدي  غيويا، يف ل تصتا د

ال وتتف  دتتى احلتتديفد  تتني ليتترباي يفكتتوت ديفتتوار. يفأ تتةب  تتل ثعتتت  يف أل 
مؤمتة نمة ا حتاد األفةيعي املععل يف أديتس أاباب سيستا د  دتى التوصتل 
مىل مونتتتف أفةيعتتتي موحتتتد  رتتتال ستتتعل املنتتتي نتتتدما متتتل أجتتتل م اجلتتتة 
احلالتتة يف مو عتتة الستتاحل، يفأكتتد أل متتل شتتال ذتت ا املونتتف املرتترتك أل 

 تت  اجلهتتود املتنتتافةة يفاملوستتعة التتيت ترتتتد احلاجتتة مليهتتا يف مو عتتة  تستتتو 
الستتتتاحل. يفأيفضتتتتح كتتتت لك أل املكتتتتتب يفيفكتتتتا ت األمتتتتم املتحتتتتدة التتتتيت 
معارذتتتتتتا يف داكتتتتتتار ستتتتتتتؤيد يفضتتتتتتع استتتتتترتاتيجية منديميتتتتتتة شتتتتتتامدة  رتتتتتتال 
األيفلتتتتتوايت الةئيستتتتتية يف جمتتتتتا ت األمتتتتتل يفالسياستتتتتة يفحعتتتتتوق اإلنستتتتتال 

يتتة د متتا لعدتتدال املو عتتة، مبتتا يتفتتق متتع م دتتب يفالرتتؤيفل اإلنستتانية يفالتوم
. يفشتتتتتدد  دتتتتتى ضتتتتتةيفرة املنتتتتتي يف (2012) 2056اجملدتتتتتس يف العتتتتتةار 

توفيتتتت  ا ستتتترتاتيجيات يفتتتتتوف  املتتتتوارد لدعنتتتتاء  دتتتتى أنرتتتت ة  صتتتتاابت 
املليتتتد متتتل  املدتتتدرات يفالرتتتعكات اإلجةاميتتتة األختتتةى، فنتتتال  تتتل  تتت ل

 .(355)اجلهود ملوع التوتة يفال وف املتصل اب نتداابت يف غةب أفةيعيا
__________ 

(353) S/PV.6703 5-2، الصفحات . 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال ذتتت ا املوضتتتوع، انظتتتة اجلتتتلء  (354)
 “. احلالة يف مايل”، 16األيفل، العسم 

(355) S/PV.6804 5-2، الصفحات . 

ب األمم املتحدة امل   ابملددرات يفأفاد املدية التوفي ي ملكت 
يفاجلةميتتة ال مو عتتة غتتةب أفةيعيتتا متثتتل يفاحتتدا متتل التحتتدايت الةئيستتية 
التتتيت تواجتتت  املكتتتتب، نظتتتةا لتلايتتتد ا جتتتتار ابملدتتتدرات يفاملؤشتتتةات  تتتل 
منتتتتتتا  املدتتتتتدرات، يفتلايتتتتتد استتتتتتهالك املدتتتتتدرات، يفالعةصتتتتتوة يفان تتتتتدام 

ت تتتد جمتتتةد نع تتتة  عتتتور  األمتتتل. يفأشتتتار مىل أل مو عتتتة غتتتةب أفةيعيتتتا مل
لدكوكتتايني،  تتل أصتتعحت يفجهتتة هنائيتتة هلتتا يفي تت  ذلتتك يفجتتود حاجتتة 

. يفنتال مل املكتتب (356)أكرب لتوف  الوناية يف ال  مت اقي املددرات
 صتتتتدد استتتتت ةا  الصتتتتالت احملتمدتتتتة  تتتتني اإلرذتتتتاب يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة 

تدتك ال ا ةة لدحديفد الوقوية. يفأشار مىل معادرات املكتب يف مواجهتة 
التحتتتتتدايت، متتتتتتل نعيتتتتتتل  وتتتتتتاء ا لتتتتتتلام السياستتتتتتي متتتتتتل ختتتتتتالل املوتتتتتتا ة 
اإلنديميتتة، يفت تتوية التتُوه  املرتترتكة  تتني الوكتتا ت، يفتعتتدمي احلدتتول متتل 

 .(357)خالل  ةاجم  اإلنديمية املتكامدة
، نتتتتتدم املمثتتتتتل اخلتتتتتاص 2013كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   25يفيف  

لامتتني ال تتام التعةيتتة ال اشتتة لامتتني ال تتام  تتل أنرتت ة مكتتتب األمتتم 
دتتى التحتتدايت املستتتمةة التتيت املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا، يفأقدتتع اجملدتتس  

تواجتتتت  املو عتتتتة فيمتتتتا يت دتتتتق ابحلوكمتتتتة يفتوقيتتتتد الستتتتالم يفموتتتتع نرتتتتوب 
الولا ات. يفأ د   ل األزمة املستمةة يف مايل، يفالتهديتد املتوتامي الت ي 
تركد  العةصوة يفالست و املستدح يف العحتة يف خدتي  غيويتا، يفالتتوتةات 

  رستتتهاب  تتتل  دتتى قتتتول احلتتديفد  تتتني ليتتترباي يفكتتوت ديفتتتوار. يفحتتتد
األنر ة يفاملسا ي احلميدة اليت يعوم هبا املكتب ابلتوسيق مع شتةكائ  
اإلنديميتتني، يف  ستتيما اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا يفاحتتتاد 
هنتتة متتانو، يفكتت لك متتع ا حتتتاد األفةيعتتي. يفأختت ا استترت ى ا نتعتتاه مىل 

 الكتام يفل التعدم اهلتام جتدا الت ي حتعتق يف  مديتة تةستيم احلتديفد  تني
                                   .(35٨)يفنيج اي اليت يسةت هلا األمم املتحدة

، أشتتتتار املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني 2013متوز/يوليتتتت   10يفيف  
 تل ال ام يف محاقت  مىل استمةار التحدايت السياستية يفاألمويتة فنتال 

التحدايت اإلنسانية اليت تواجت  املو عتة ديفل اإلنديميتة، مثتل التتوتةات 
ذات الصتتتدة اب نتدتتتاابت، يفاجلةميتتتة املوظمتتتة ال تتتا ةة لدحتتتديفد الوقويتتتة، 
يفالعةصوة يفاألنر ة اإلرذا ية، فنال  تل ان تدام األمتل الغت ائي يفستوء 

و عتتة التغ يتتة. يفابإلضتتافة مىل اإلشتتارة مىل التهديتتدات التتيت تتتؤثة يف امل
__________ 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال ذتتت ا املوضتتتوع، انظتتتة اجلتتتلء  (356)
 “. السالم يفاألمل يف أفةيعيا”، 14األيفل، العسم 

(357) S/PV.6804 7يف  6، الصفحتال . 

(35٨) S/PV.6911 6-2، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6703
https://undocs.org/ar/S/PV.6804
https://undocs.org/ar/S/PV.6804
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املرتتتتتمولة يف اإلحاقتتتتتات الستتتتتا عة، أ دتتتتت  املمثتتتتتل اخلتتتتتاص  تتتتتل يفنتتتتتوع 
ت تتتورات مجيا يتتتة يف متتتايل يفغيويتتتا أدت مىل م تتتةام اتفانتتتات  تتتني أقتتتةاف 

 .(359)الولاع، اا ميهد ال ةيق إلجةاء انتداابت يف العدديل
، أ دتتت  املمثتتتل اخلتتتاص 2013كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   17يفيف  

ملو عة يفاصدت، ختالل الوصتف الثتام متل  تام لامني ال ام اجملدس أل ا
، املنتتتي نتتتتدما  دتتتى قةيتتتتق ا ستتتتعةار، يفأثتتتتإ  دتتتى التتتتتلام نتتتتادة 2013

املو عة يفش وهبا. يفأفاد ان  مت مجةاء انتداابت ترتةي ية يف توغتو يفغيويتا 
يفموريتانيا يفيفضع حد لددالف ال ي نرب   د ا نتداابت اليت جةت 

احملكمتة ال ديتا. يففيمتتا يت دتق انرتت ة  يف غتا   عتب العتتةار الت ي اخت تتت 
مكتتتب األمتتم املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا،  حتتظ املمثتتل اخلتتاص أل املكتتتب 
يفاصل الرتكيل  دى ا ض الع  و يت  مل خالل اختاذ مجتةاءات هتتدف 
مىل موتتع نرتتوب الولا تتات يفحتتديف  األزمتتات متتل ختتالل د تتم املستتا ي 

ات مستتكمدة لدمجدتس احلميدة يفالوساقة يفجهود التيس . يفندم م دوم
 رتتتال التعتتتدم احملتتتةز يف  مديتتتة تةستتتيم احلتتتديفد  تتتني الكتتتام يفل يفنيجتتت اي 
يفكت لك  رتال حتو  هنتة متانو فيمتا يت دتق ابلتتوتةات  دتى احلتديفد  تني 
ليتترباي يفكتتوت ديفتتوار. يففيمتتا يت دتتق مبو عتتة الستتاحل، أقدتتع اجملدتتس  دتتى 

املتحتتدة ملو عتتة  يرتتهده التوفيتت  املوستتق يفاملتكامتتل  ستترتاتيجية األمتتم متتا
الستتاحل متتتل زختتم مجيتتتا  حتتتتت العيتتادة ال امتتتة لدممثتتل اخلتتتاص لامتتتني 

. يفأ دتتت  كتتت لك  تتتتل أنرتتت ة مكتتتتب األمتتتتم (360)ال تتتام ملو عتتتة الستتتتاحل
املتحتتتدة لغتتتةب أفةيعيتتتا يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة األختتتةى املت دعتتتة مبكافحتتتة 
خ تتتتة العةصتتتتوة يفالستتتت و املستتتتدح يف العحتتتتة يف خدتتتتي  غيويتتتتا، يفمصتتتتالح 

 اع األمل، يفمكافحة ا جتتار ابملدتدرات يفاجلةميتة املوظمتة، فنتال  تل ن
اإلرذاب. يفيف اخلتام، نال من  يعة ال املو عتة   تتلال ذرتة يفحتتتا  مىل 
د تتتم مستتتتمة متتتل اجملتمتتتع التتتديفيل، يفذلتتتك  دتتتى التتتةغم متتتل اجلهتتتود التتتيت 

 .(361)تع هلا  ددال املو عة يفش وهبا
 

 القرصنة يف خليج غينيا 
، نتتتتتتتدم يفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام 2012شتتتتتتتعا /فرباية  27يف  

لدرتتؤيفل السياستتية محاقتتة مىل اجملدتتس  رتتال تعةيتتة الع ثتتة التتيت أيففتتدذا 
ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  24مىل  7األمتتتتني ال تتتتام مىل خدتتتتي  غيويتتتتا متتتتل 

، يفالتتتيت يتمثتتتل ذتتتدفها الةئيستتتي يف تعيتتتيم متتتدى التهديتتتد (362)2011
__________ 

(359) S/PV.6995 6-2، الصفحات . 

لالقتتتالع  دتتتتى مليتتتتد متتتتل امل دومتتتتات  رتتتتال استتتترتاتيجية األمتتتتم املتحتتتتدة  (360)
الستتتتالم ”، 14املتكامدتتتتة ملو عتتتتة الستتتتاحل، انظتتتتة اجلتتتتلء األيفل، العستتتتم 

 “. يفاألمل يف أفةيعيا

(361) S/PV.7087 5-2، الصفحات . 

(362) S/2012/45 . 

م اجلهتتتود الوقويتتتة يفاإلنديميتتتة التتت ي ترتتتكد  العةصتتتوة يف املو عتتتة يفتعيتتتي
املع يفلة لنمال السالمة يفاألمل العحةيني يف املو عة، فنال  ل تعدمي 
توصتتتيات  رتتتال متتتا ميكتتتل أل تعتتتوم  تتت  األمتتتم املتحتتتدة لدتصتتتدي هلتتت ه 
املراكل. يفأ ةب  ل ندع  مل أل هتديد العةصوة أصعح يوت ر ابخل تة 

نال، يف م ة  ابلوظة مىل أل أنر ة العةاصوة أصعحت أشد  وفا. يف 
تعيتتني نتتتائ  تعيتتيم الع ثتتة، مل العةصتتوة يف خدتتي  غيويتتا، يففعتتا لدتعةيتتة، 
أصتتعحت أكثتتة موهجيتتة جتتةاء استتتددام العةاصتتوة لوستتائل مت تتورة يف 
توفيتت   مديتتتاهتم يفاستتتتددام األستتتدحة الثعيدتتتة. يفأكتتتد أل  دتتتدال خدتتتي  
غيويتتتتا حتتتتتتا  مىل منرتتتتتاء جعهتتتتة موحتتتتدة متتتتتل أجتتتتل التصتتتتدي الف تتتتتال 

د املتلايد ال ي تركد  العةصوة  دى قول سواحدها. يفأشار مىل لدتهدي
أل   ثتتتة التعيتتتتيم أيفصتتتتت ال ت عتتتتد  دتتتدال خدتتتتي  غيويتتتتا نمتتتتة منديميتتتتة 
هبتتدف يفضتتع استترتاتيجية شتتامدة ملكافحتتة العةصتتوة يف املو عتتة. يف يومتتا 
رحتتب ابلتتد م التت ي يعدمتت  اجملتمتتع التتديفيل لت ليتتل نتتدرات العدتتدال يف 

يف خدتتي  غيويتتا، أكتتد أنتت  يت تتني  تت ل املليتتد متتل جمتتال األمتتل العحتتةي 
اجلهتتتود، يفد تتتا مىل اختتتتتاذ خ تتتوات مدموستتتتة متتتل أجتتتتل العنتتتاء  دتتتتى 

 .(363)العةصوة يف خدي  غيويا
يف تتة  املمثتتل اخلتتاص لتتةئيس مفوضتتية اجلما تتة ا نتصتتادية  

العائمتتة، يفكتت لك املعتتادرات لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا، يف  يانتت ، التحتتدايت 
اليت أقدعتها الديفل األ ناء يف اجلما ة لكي تتصدى ملسالة العةصوة 

تكثيتتتتتتتتتتف ”يف املو عتتتتتتتتتتة. يفحتتتتتتتتتتث مجيتتتتتتتتتتع األقتتتتتتتتتتةاف امل ويتتتتتتتتتتة  دتتتتتتتتتتى 
لوضع مقار أكثة  و  يرةك مجيتع األقتةاف لكفالتة تتوخي “ اجلهود

 .(364)هن  كدي لامل العحةي، ابلت ايفل الوثيق مع األمم املتحدة
يفرحعت اثدة جلوة خدي  غيويا  تعةية الع ثة يفأشارت مىل   ض  

ضتت د ت هبتتا الدجوتتة يفاجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب األنرتت ة التتيت ا
أفةيعيا  رال السالمة يفاألمل العحةيني يف املو عة. يف دعت  دى اإلقتار 
العانوم العائم لدت امتل متع العةصتوة يف املو عتة فتا تربت أنت  غت  كتاف، 
يفشتتتتتددت  دتتتتتى احلاجتتتتتة مىل مجيتتتتتاد ت ةيتتتتتف مرتتتتترتك أل متتتتتال العةصتتتتتوة 

 .(365)دعة مبكافحة العةصوة يف املو عةيفمواءمة الترةي ات املت 
يفرحب أ نتاء اجملدتس  تعةيتة   ثتة التعيتيم، يفأ ة توا  تل ندعهتم  

يهتتتدد الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني يفالتوميتتتة ا جتما يتتتة مزاء اخل تتتة التتت ي 
يفا نتصتتتادية متتتل جتتتةاء العةصتتتوة يف خدتتتي  غيويتتتا. يفأثوتتتوا  دتتتى املعتتتادرات 
اجلاريتتة لدجما تتة ا نتصتتادية لتتديفل يفستتط أفةيعيتتا يفاجلما تتة ا نتصتتادية 

__________ 

(363) S/PV.6723 5-2، الصفحات . 

 . ٨-5املةجع نفس ، الصفحات  (364)

 . 9يف  ٨املةجع نفس ، الصفحتال  (365)

https://undocs.org/ar/S/PV.6995
https://undocs.org/ar/S/PV.7087
https://undocs.org/ar/S/2012/45
https://undocs.org/ar/S/PV.6723
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لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا يفجلوتتة خدتتي  غيويتتا يف م اجلتتة ذتت ا التهديتتد الواشتتب، 
مل أجل  عد مؤمتة نمة مررتك لتديفل خدتي  غيويتا  يفحثوذا  دى ال مل

لوضتتتتتع استتتتترتاتيجية منديميتتتتتة ملكافحتتتتتة العةصتتتتتوة، ابلت تتتتتايفل متتتتتع ا حتتتتتتاد 
األفةيعي. يفشتدديفا  دتى ضتةيفرة ت ليتل الت تايفل يفالتوستيق فيمتا  تني التديفل 
املتنتتتتةرة يفاملوظمتتتتات اإلنديميتتتتة  دتتتتى يفضتتتتع استتتترتاتيجية منديميتتتتة شتتتتامدة 

ع م ظتتم املتكدمتتني  دتتتى أل األمتتم املتحتتتدة إلدارة األمتتل العحتتةي. يفأمجتتت
يوعغتتتي أل تتتتؤدي  دتتتى ال متتتوم ديفرا حمتتتوراي يف توستتتيق املستتتا دة الديفليتتتة 
يفحرتدذا متتل أجتتل  وتتاء نتتدرات املوظمتتات اإلنديميتتة،  ستتعل موهتتا تتتوف  

 املسا دة املالية يفالتعوية.
 2039، اختتتت  اجملدتتتس العتتتةار 2012شتتتعا /فرباية  29يفيف  

التتتتتت ي شتتتتتتجع فيتتتتتت  الستتتتتتد ات الوقويتتتتتتة يفكتتتتتت لك الرتتتتتتةكاء  (2012)
اإلنديميني يفالديفليني  دى الوظة يف توفي  توصيات   ثة التعييم التا  تة 
لامم املتحدة. يفشدد  دى املسؤيفلية األساسية املدعاة  دى  اتق ديفل 

يفالست و املستدح يف العحتة يف خدي  غيويا يف مكافحة أ مال العةصوة 
خدي  غيويا، يفقدب مىل األمني ال ام مل خالل مكتب األمم املتحدة 
لغتتةب أفةيعيتتتا يفمكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة اإلنديمتتتي لوستتتط أفةيعيتتتا تعتتتدمي 
التتتد م لدتتتديفل يفاملوظمتتتات ديفل اإلنديميتتتة متتتل أجتتتل  عتتتد متتتؤمتة نمتتتة 

ةاءات مرتترتك. يفحتتث اجملدتتس ديفل مو عتتة خدتتي  غيويتتا  دتتى اختتتاذ مجتت
فورية لوضع اسرتاتيجيات يفقوية لامل العحةي يفتوفي ذا، مبا يف ذلك 
يفضتتع مقتتار نتتانوم متتل أجتتل موتتع يفنمتتع العةصتتوة يفالستت و املستتدح يف 
العحتتتتة، فنتتتتال  تتتتل معاضتتتتاة األشتتتتداص النتتتتال ني يف تدتتتتك اجلتتتتةائم 
يفم انعتتتة املتتتدانني ابرتكتتتاب تدتتتك اجلتتتةائم. يفشتتتجع اجملدتتتس أينتتتا  تتتول 

 2012د ديفرايهتما املررتكة مىل ما   د آذار/مارس يفنيج اي  دى متدي
يفالرتتتةكاء التتتديفليني  دتتتى الوظتتتة يف تعتتتدمي التتتد م، حستتتب ا نتنتتتاء. 
يفشتتتجع كتتت لك ديفل خدتتتي  غيويتتتا يفاجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتةب 
أفةيعيتتتا يفاجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل يفستتتط أفةيعيتتتا يفجلوتتتة خدتتتي  غيويتتتا 

ميتتتة لتوستتتيق األمتتتل العحتتتةي  دتتتى منرتتتاء مةاكتتتل  تتترب يفقويتتتة يف تتترب مندي
 تغ ي مو عة خدي  غيويا اسةذا يفتف يدها.

، ا تمتد اجملدتس  يتا  رائستيا 2013آب/أغست س  14يفيف  
شدد في   دى ضةيفرة توسيق اجلهود  دتى الصت يد اإلنديمتي متل أجتل 

ة لدتصتتدي خل تتة العةصتتوة يفالستت و املستتدح يف يفضتتع استترتاتيجية شتتامد
العحتتة، يفأ يتتة ا تمتتاد هنتت  شتتامل  عيتتادة  دتتدال املو عتتة ملواجهتتة ذتت ا 
التهديد يف خدي  غيويا. يفرحب اجملدس ابملعتادرات التيت اختت هتا التديفل 
يف املو عة، يفمتل  يوهتا متؤمتة نمتة رؤستاء التديفل يفاحلكومتات لدستالمة 

يتتتتتتتتتا التتتتتتتتت ي  عتتتتتتتتتد يف اييفنتتتتتتتتتدي يف يفاألمتتتتتتتتتل العحتتتتتتتتتةيني يف خدتتتتتتتتتي  غيو
حليةال/يونيتتتتت ، يفا تمتتتتتاد مديفنتتتتتة نوا تتتتتد الستتتتتدوك املت دعتتتتتة مبوتتتتتع يفنمتتتتتع 
العةصوة يفالس و املسدح ضد السفل، يفاألنر ة العحةية غ  املرةيف ة 
يف غتتتةب يفيفستتتط أفةيعيتتتا، فنتتتال  تتتل ا تمتتتاد م تتتالل سياستتتي لةؤستتتاء 

 كةة ديفل يفحكومات خدي  غيويا  رال الستالمة يفاألمتل العحتةيني يفمت
التفتتتتتتاذم  تتتتتتني اجلما تتتتتتة ا نتصتتتتتتادية لتتتتتتديفل يفستتتتتتط أفةيعيتتتتتتا يفاجلما تتتتتتة 
ا نتصتتتتادية لتتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتتا يفجلوتتتتة خدتتتتي  غيويتتتتا  رتتتتال الستتتتالمة 
العحةية يفاألمتل العحتةي يف غتةب يفيفستط أفةيعيتا. يف تاليفة  دتى ذلتك، 
رحتتب ابلعتتةار التت ي اختتت  رنرتتاء مةكتتل توستتيق أنتتاليمي يف الكتتام يفل 

وستيق توفيت  ا سترتاتيجية اإلنديميتة املت دعتة ابلستالمة ليتوىل مسؤيفلية ت
العحةيتتة يفاألمتتل العحتتةي. يفكتتةر اجملدتتس أينتتا لكيتتد د وتتت  التتديفل مىل 
جتتتتتتةمي العةصتتتتتوة يفالستتتتت و املستتتتتدح مبوجتتتتتب العتتتتتانول احملدتتتتتي يفالتحعيتتتتتق 
يفاحملاكمتتتتة يففعتتتتتا لدعتتتتانول التتتتتديفيل. يفحتتتتتث اجملدتتتتس التتتتتديفل يفاملوظمتتتتتات 

تعادل األدلة يفامل دومات يفا ستدعارات، الديفلية يفالع اع اخلاص  دى 
  .(366)حسب ا نتناء، ألغةا  منفاذ العانول

__________ 

(366) S/PRST/2013/13 . 

 
 غرب أفريقيا اجللسات: توطيد السالم يف

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  -

       
S/PV.6703 

كتتتتتتانول الثتتتتتتام/   16
 2012يواية 

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

(S/2011/811) 

املمثتتل اخلتتاص لامتتني   
ال تتتتتتتام لغتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتا 
يفرئتتتيس مكتتتتب األمتتتم 
 املتحدة لغةب أفةيعيا 

اخلتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتل 
لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتام 
يفرئتتتتتتتتيس مكتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 

 لغةب أفةيعيا

 

S/PV.6723 
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  27

2012                                                                     

 العةصوة يف خدي  غيويا
كتتتتتانول   1٨رستتتتتالة مؤرختتتتتة 

موجهة  2012الثام/يواية 
متتل األمتتني ال تتام مىل رئتتيس 

 تتول، الكونغتتو،  
 نيج اي

يفكيتتتتتتتتل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام 
لدرتتتتتتتتتؤيفل السياستتتتتتتتتية، 
يفاملمثل اخلتاص لتةئيس 
مفوضتتتتتتتتتتتتتتية اجلما تتتتتتتتتتتتتتة 

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2039(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2039(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/13
https://undocs.org/ar/S/2011/811


2013-2012ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن  
 

16-06865 82 

 

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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