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 احلالة يف سرياليون - ٥
 عرض عام 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل تستتتتتع  

جدستتات يفاختتت  نتتةاريل يفأصتتدر ثالثتتة  يتتا ت رائستتية فيمتتا يت دتتق ابحلالتتة 
يف س اليول. يفتدعى أر ع محاقات ندمها املمثل التوفيت ي لامتني ال تام 
يفرئتتيس مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل لعوتتاء الستتالم يف ستت اليول يفأر تتع 

تركيدة ست اليول التا  تة لدجوتة  وتاء الستالم. يفنتدم  محاقات مل رئيس 
كتتتل متتتل رئيستتتة احملكمتتتة اخلاصتتتة لستتت اليول يفاملد يتتتة ال امتتتة هبتتتا أينتتتا 

 محاقة مىل اجملدس  رال املةاحل األخ ة مل  مل احملكمة. 
ل التحنتت ية لالنتدتتتاابت يف نتتش اجملدتتس يف جدستتتات  األ متتا 

. يف نتش 2012ترتةيل الثتام/نوفمرب  17الةائستية يفالربملانيتة يفاحملديتة يف 
اجملدتتتتس أينتتتتا احلالتتتتة السياستتتتية يفاألمويتتتتة فنتتتتال  تتتتل أنرتتتت ة د تتتتم  وتتتتاء 

مةتني ملدة سوة يفاحتدة  (٨9)السالم يف س اليول. يفمت متديد يف ية املكتب
 .(90)2014ذار/مارس آ 31كل مةة، يفكال التمديد الوهائي حىت 

، نتتتتام جمدتتتتس األمتتتتل  تتتتلايرة ستتتت اليول 2012يفيف أاير/متتتتايو  
 .(91)ضمل  ددال أخةى خالل   ثت  مىل غةب أفةيعيا

 
 ا نتذاابت الرائسية والربملانية واحمللية 
، نتتتدم املمثتتتل التوفيتتت ي لامتتتني 2012آذار/متتتارس  22يف  

ال ام يفرئيس مكتب األمم املتحدة املتكامل لعوتاء الستالم يف ست اليول 
محاقة مىل اجملدس  رال الت ورات يف العدد، يفشدد  دى أن  مل أجل 

التيت حععتهتا ست اليول موت  احلتةب “ الوجاحات غ  ال ادية”ت نيد 
واصتتتتل اجملتمتتتتع التتتتديفيل يفجمدتتتتس األمتتتتل األذديتتتتة فيهتتتتا، متتتتل املهتتتتم أل ي

د مهما يفختديهما ابليعظة، مع الرتكيل  صفة خاصة  دى ا نتداابت 
الةائستتتتتتية يفالربملانيتتتتتتة يفانتدتتتتتتاابت اجملتتتتتتالس احملديتتتتتتة املعتتتتتتةر مجةاؤذتتتتتتتا يف 

. يففيما خي  التحن  لالنتداابت، 2012ترةيل الثام/نوفمرب  17
امل ارضتتة يفشتتجع كعتتار  شتتدد  دتتى أ يتتة احلتتوار  تتني احلكومتتة يفأحتتلاب

السياسيني  دى ا لتعاء يفموانرة العنااي املث ة لدجدل  ركل صةيح 
__________ 

لالقنتالع  دتتى مليتتد متل امل دومتتات  تتل مكتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل  (٨9) 
الع ثتات ”ام، لعواء السالم يف ست اليول، انظتة اجلتلء ال اشتة، العستم الثت

 “. السياسية يف  ثات  واء السالم
 . (2013) 2097يف  (2012) 2065العةارال  (90) 
لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل   ثتتتة جمدتتتس األمتتتل مىل غتتتةب  (91) 

 “.   ثة جمدس األمل”، 34أفةيعيا، انظة اجللء األيفل، العسم 

يفالستت ي مىل هتيئتتة موتتا  تكتتول فيتت  ا نتدتتاابت  ادلتتة يفميكتتل يف ظدتت  
لدمتتتتواقوني اختتتتتاذ نتتتتةاراهتم حبةيتتتتة ديفل ختتتتوف متتتتل الت تتتتة  لالنتعتتتتام. 

 تتتتني يفشتتتتدد أينتتتتا  دتتتتى ضتتتتةيفرة توفيتتتت  فحتتتتوى العيتتتتال املرتتتترتك املونتتتتع 
، التتتتتتت ي 2009نيستتتتتتتال/أ ةيل  2احلتتتتتتتل ني السياستتتتتتتيني الةئيستتتتتتتيني يف 

يرتتتتمل منرتتتتاء جلوتتتتة مستتتتتعدة لتدعتتتتي الرتتتتكايفى ضتتتتد الرتتتتةقة يفتعتتتتدمي 
التتتتد م متتتتل مجيتتتتع األحتتتتتلاب السياستتتتية هليئتتتتات اإلدارة ا نتدا يتتتتتة يف 
العدتتتد. يفمذ أشتتتاد   متتتل اجلم يتتتة الرتتتعا ية جلميتتتع األحتتتلاب السياستتتية 

يتتتتتتتع األحتتتتتتتلاب السياستتتتتتتية، شتتتتتتتدد  دتتتتتتتى ديفر يفاجلم يتتتتتتتة الوستتتتتتتائية جلم
املعتتتادرات املرتتترتكة  تتتني األحتتتلاب يف موتتتع ماثرة أ متتتال ال وتتتف يفزايدة 

                                   .(92)الو ي فيما يت دق اداء املةأة ديفرا أكرب يف اجملال السياسي
كتانول الثام/يوتاية   يفاستوادا مىل نتائ  زايرتت  مىل ست اليول يف 
، ركتتل رئتتيس ترتتكيدة ستت اليول التا  تتة لدجوتتة  وتتاء الستتالم يف 2012

محاقت  اإل المية  دى ا نتداابت املععدتة يفالتحتدايت اإلنديميتة لعوتاء 
الستتتتالم يفال مديتتتتة ا نتعاليتتتتة يف العدتتتتد. يفأنتتتتة ال األ متتتتال التحنتتتت ية 

دد، يفلكو  أكد أل التعوية يفاملالية لالنتداابت جتةي حسب املو د احمل
ذوتتتتتاك حاجتتتتتة مىل الترتتتتتجيع  دتتتتتى مجتتتتتةاء حتتتتتوار أكثتتتتتة انفتاحتتتتتا  تتتتتني 
األحتتتلاب السياستتتية يفاملؤسستتتات ا نتدا يتتتة الوقويتتتة. يفشتتتجع العتتتادة 
السياستتتتتيني  دتتتتتى مظهتتتتتار التتتتتتتلامهم مبوافستتتتتة سياستتتتتية حتتتتتةة يفموصتتتتتتفة 
يفستتدمية، يفحتتث األحتتلاب السياستتية  دتتى توفيتت  العيتتال املرتترتك ل تتام 

ف أل منرتتتاء  يئتتتة سياستتتية متكيويتتتة يفمواتيتتتة يوعغتتتي أل . يفأضتتتا2009
يكتتتول األيفلويتتتة الفوريتتتة لدمكتتتتب. يفنتتتال مل جمدتتتس األمتتتل ركتتتل متتتؤخةا 
 دى التهديدات  رب الوقويتة التيت حتتدق ابلستالم يفاألمتل، يفأنت  يوعغتي 
مع ذلك   ل مليد مل اجلهتد. يفذكتة أينتا أل مكتتب األمتم املتحتدة 

يف ذت ه املستائل اتا يعتنتي تعتدمي  لغةب أفةيعيا ين دع  تديفر حيتوي
 .(93)الد م ل   دى لو نوي يفمتواصل مل نعل اجملدس

يف لمهتتا يفأ تتةز اثتتل ستت اليول التتتلام حكومتتت   توقيتتد الستتالم  
 دى ا شرتاك مع مجيع أصحاب املصدحة  غية ت ليل احلوار السياسي 
يفا لتلام اجلما ي رجةاء انتداابت سدمية يفحةة يفنليهة يفشفافة يفذات 
مصتتتتتدانية. يفشتتتتتدد  دتتتتتى التتتتتتلام احلكومتتتتتة  وظتتتتتام احلكتتتتتم التتتتتدميعةاقي 
يفاحلفتاظ  دتتى استتتعالل املؤسستتات الدميعةاقيتتة مثتتل جلوتتة ا نتدتتاابت 

، يفجلوة تسجيل األحلاب السياسية، يفالدجوة املستتعدة لوستائط الوقوية
__________ 

 (92) S/PV.6739 7-2، الصفحات . 
 . ٨يف  7املةجع نفس ، الصفحتال  (93) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6739
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اإل الم. يفأشار مىل أل الدجوة ا نتدا ية الوقوية تن دع  ديفر نيادي 
يف  مدية تسجيل الواخعني يفالتحعتق متل ذتوايهتم اب ستتد ل احليتوي 

 .(94)يفاست ةا  يفمصالح العوانني ا نتدا ية
، ا تمتتتد اجملدتتتس  يتتتا  رائستتتيا 2012نيستتتال/أ ةيل  11يفيف  

أكتتتتد فيتتتت  متتتتل جديتتتتد د متتتتت  لدجهتتتتود املتواصتتتتدة لتوقيتتتتد الستتتتتالم يف 
س اليول يفد تا مجيتع األحتلاب السياستية مىل املرتاركة العوتاءة يف حتوار 
نليتتت  يفمفتتتتوح يفتكثيتتتف جهودذتتتا متتتل أجتتتل هتيئتتتة  يئتتتة مواتيتتتة إلجتتتةاء 

اابت ستدمية يفشتتفافة يفحتةة يفنليهتة. يفد تتا اجملدتس نيتادة األحتتلاب انتدت
السياستتتية مىل اختتتتاذ تتتتدا   لعوتتتاء الثعتتتة فيمتتتا  تتتني األحتتتلاب، يفترتتتجيع 
املرتتتتتاركة السياستتتتتية يفالال وتتتتتف  تتتتتني أ نتتتتتائها، يفكفالتتتتتة التعيتتتتتد التتتتتتام 
ابألصتتول العانونيتتة يفابلتوصتتيات التتواردة يف العيتتال املرتترتك الصتتادر يف 

 . (95)2009 يلنيسال/أ ة  2
، نتتتتتتتتتال املمثتتتتتتتتتل التوفيتتتتتتتتت ي 2012أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  11يفيف  

لامتتتني ال تتتام يف محاقتتتت  مل الرتكيتتتل الةئيستتتي ل متتتل املكتتتتب يوصتتتب 
ترتتتتتتتةيل الثتتتتتتتام/نوفمرب  17ت  دتتتتتتتى األ متتتتتتتال التحنتتتتتتت ية  نتدتتتتتتتااب

. يفذكتتتتتة أل الرتتيعتتتتتات ا نتدا يتتتتتة الةئيستتتتتية،   ستتتتتيما  مديتتتتتة 2012
تستتتتتجيل الوتتتتتاخعني اب ستتتتتتد ل احليتتتتتوي، نتتتتتد اختتمتتتتتت  وجتتتتتاح يفأل 
أنر ة أخةى مل نعيتل شتةاء املتواد احلساستة   تتلال جاريتة. يفأضتاف 
أل مجيتتتتتع األحتتتتتلاب السياستتتتتية املستتتتتجدة ال رتتتتتةة، يفكتتتتت لك أصتتتتتحاب 

أاير/متتتتتايو  1٨دحة الةئيستتتتتيني االختتتتتةيل، يفن تتتتتت  دتتتتتى م تتتتتالل املصتتتتت
، مدتلمتتة رجتتةاء انتدتتاابت حتتةة يفنليهتتة يفستتدمية، يفمل تعتتع أي 2012

حتتتتتواد   وتتتتتف سياستتتتتي موتتتتت  ذلتتتتتك احلتتتتتني. يفمذ رحتتتتتب ابلت تتتتتورات 
اإلجيا ية يف العدد، نع  مىل أن  يوعغي ميالء اذتمام مستمة لت ليل احلوار 

 اجلهتتات الفا دتتة السياستتية الةئيستتية؛ يفكفالتتة العوتتاء يفالثعتتة املتعادلتتة  تتني
الثعتتة يف ن تتاع األمتتل؛ يفحتستتني ا تصتتال يفاحلتتوار  تتني الدجوتتة الوقويتتة 

                                   .(96)ا نتدا ية يفاألحلاب السياسية؛ يفمدارة ديفر يفسائط اإل الم
يفأشار رئيس تركيدة س اليول التا  ة لدجوة  وتاء الستالم يف  

محاقتتتتتتتتت  اإل الميتتتتتتتتة مىل أل الرتتيعتتتتتتتتات الدوجستتتتتتتتتية يفاملاليتتتتتتتتة الالزمتتتتتتتتة 
امل تتتتتةيفح ذتتتتتو  لالنتدتتتتتاابت جتتتتتاذلة، لكوتتتتت  نتتتتتال مل التحتتتتتدي األكتتتتترب

التحتتتدي السياستتتي. يفأفتتتاد ال الدجوتتتة ت تتتتلم الستتتفة مىل ستتت اليول يف 
لتعيتتتيم الوضتتتع، يفأثوتتتاء يفجودذتتتا ذوتتتاك،  2012ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة 

__________ 

 . 10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (94) 
 (95) S/PRST/2012/11 . 
 (96) S/PV.6829 5-2، الصفحات. 

ستؤكد  دى ضةيفرة مواصدة احلوار السياسي املفتوح يفالرتامل لدجميتع 
 يفاإل تتالل 2009يفالتعيتتد اب لتلامتتات التتواردة يف العيتتال املرتترتك ل تتام 

. يفأشتتتتار مىل أل الفتتتترتة التتتتيت 2012السياستتتتي الصتتتتادر يف أاير/متتتتايو 
ت عتتب ا نتدتتاابت تت دتتب زايدة الرتكيتتل  دتتى  تتدة شتتواغل يف جمتتال 
 وتتتاء الستتتالم   تتتتلال م ةيفحتتتة، يف  ستتتيما   التتتة الرتتتعاب، يفمكافحتتتة 

 .(97)الفساد، يفاجلةمية  رب الوقوية
يفأكد اثل س اليول أل احلكومة سوف تواصل مظهار نيتادة  

نويتتتتتة يف الت امتتتتتل متتتتتع مستتتتتائل ال وتتتتتف السياستتتتتي، يفأل اجلوتتتتتاة ستتتتتيتم 
تعدميهم مىل ال دالة. يفحث جمدس األمل يفاألمم املتحدة،  ركل أ م، 

فتتاظ  دتتى د مهمتتا الكامتتل لد مديتتة ا نتدا يتتة اجلاريتتة، نظتتةا  دتتى احل
ذي اختعار حاسم لتوقيد الستالم يفاألمتل  2012ألل انتداابت  ام 

يفالدميعةاقيتتتتتتة يف ستتتتتت اليول. يفحتتتتتتث أينتتتتتتا األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يفالرتتتتتتةكاء 
 .(9٨)الديفليني  دى مواصدة د م احملكمة اخلاصة لس اليول

، اخت  اجملدس ابإلمجاع العةار 2012أيدول/سعتمرب  12يفيف  
، التتتت ي رحتتتتب فيتتتت  ابجلهتتتتود املع يفلتتتتة يف التحنتتتت  (2012) 2065

 ترتتةيل 17لالنتدتتاابت الةائستتية يفالربملانيتتة يفاحملديتتة املعتتةر مجةاؤذتتا يف 
، يفشتتتتتتتتتتدد  دتتتتتتتتتتى أ يتتتتتتتتتتة ذتتتتتتتتتت ه ا نتدتتتتتتتتتتاابت 2012الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب 

 دتتى توقيتتد الستتالم يف ستت اليول. يفقدتتب “ مؤشتتةا رئيستتيا” صتتفتها 
اجملدتتس مىل املكتتتب أل يواصتتل تعتتدمي املستتا دة مىل حكومتتة ستت اليول 
يفمؤسستتاهتا ا نتدا يتتة يفالدميعةاقيتتة يفاألمويتتة يف التحنتت  لالنتدتتاابت 

كت لك متل املكتتب مستاندة اجلهتود املع يفلتة يفمجةائها. يفقدب اجملدتس  
يف جمتتتتال موتتتتع نرتتتتوب الولا تتتتات يفختفيتتتتف آاثرذتتتتا،  ستتتتعل متتتتل  يوهتتتتا 
ترتتتجيع احلتتتوار الرتتتامل لدجميتتتع  تتتني األحتتتلاب السياستتتية يفاحلكومتتتة 

 يفمجيع اجلهات صاحعة املصدحة.
، أصتتتتدر اجملدتتتتس  يتتتتا  2012الثتتتتام/نوفمرب ترتتتتةيل  30يفيف  

رائستتتتيا أثتتتتإ فيتتتت   دتتتتى ستتتت اليول إلجةائهتتتتا انتدتتتتاابت رائستتتتية يف ةملانيتتتتة 
يفانتداابت املعاق ات يفانتدتاابت حمديتة يفمكماهلتا  وجتاح. يفد تا اجملدتس 
مجيع األحلاب السياسية يفاملةشحني مىل نعول نتائ  ا نتداابت يفال متل 

مل ختالل احلتوار التوق  يفاملصتاحلة. يفشتدد مع احلكومة  دى لو  واء، 
اجملدتتس  دتتى أ يتتة ا نتدتتاابت يف دتتى نعتتول نتائجهتتا  دتتى ن تتاق يفاستتع  
كمؤشتتتة رئيستتتي  دتتتى توقيتتتد الستتتالم يف ستتت اليول. يفأشتتتار كتتت لك مىل 
قدعتتت  املعتتتدم مىل األمتتتني ال تتتام ال يوفتتتد مىل ستتت اليول   ثتتتة تعيتتتيم تعويتتتة 

__________ 

 .7-5املةجع نفس ، الصفحات  (97) 
 . 10-7املةجع نفس ، الصفحات  (9٨) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/11
https://undocs.org/ar/S/PV.6829
https://undocs.org/ar/S/RES/2065(2012)
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صتتتتة يف معرتحتتتتات تفصتتتتيدية مرتتتترتكة  تتتتني الوكتتتتا ت، توظتتتتة  صتتتتفة خا
يفتوصتتية جبتتديفل زمتت  لد مديتتة ا نتعاليتتة ملكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل 
لعوتتتتاء الستتتتالم يف ستتتت اليول، يفختفتتتتيض نوامتتتت ، يفاستتتترتاتيجية خةيفجتتتت  يف 

 .(99)2013شعا /فرباية  15مو د   يتجايفز 
 

 احملكمة اخلاصة لسرياليون 
، نتتدمت رئيستتة احملكمتتة 2012ترتتةيل األيفل/أكتتتو ة  9يف  

اخلاصتة لستت اليول، محاقتتة مىل اجملدتتس  تتل أنرتت ة احملكمتتة يفم ازاهتتتا. 
يفأشتتتتارت مىل  مديتتتتة استعصتتتتاء يفقويتتتتة مستتتتتعدة أجةيتتتتت يف ستتتت اليول 

يف  7٨يف املائتة متل الستكال يف ست اليول يف  91أل يفليرباي تعني فيهتا 
املائتتة متتل الستتكال يف ليتترباي ي تعتتديفل أل احملكمتتة اخلاصتتة نتتد ستتا ت 
يف محتتالل الستتالم يف  دتتديهما. يفنالتتت مل الفنتتل يف ذلتتك ي تتود مىل 
اجملدتتس يفالتلامتت  الثا تتت   متتل احملكمتتة. يفذكتتةت أل احملكمتتة ذتتي أيفل 

ن دع   مدها يف األراضي اليت ارتكعت حمكمة تة اذا األمم املتحدة ت
فيها انتهاكتات خ ت ة لدعتانول اإلنستام التديفيل. يفأكتدت أينتا  دتى 
ا جتهتاد العنتائي ا  تكتاري لدمحكمتتة التيت كانتت أيفل حمكمتة تعتتة 
ال التتتليفا  ابإلكتتتةاه ميثتتتل جةميتتتة ضتتتد اإلنستتتانية يفأل ال وتتتف اجلوستتتي 

ي اجتهتتتتادا شتتتتكل متتتتل أشتتتتكال اإلرذتتتتاب، يفكانتتتتت أيفل حمكمتتتتة تةستتتت
ننتتتتائيا يف جمتتتتال جتويتتتتد األقفتتتتال يفاستتتتتددامهم كجوتتتتود. يفنالتتتتت مل 
احملكمتتتة ستتتتوهي نةيعتتتا ننتتتيتها األختتت ة ضتتتد ترتتتارلل اتيدتتتور، يف  دئتتت  
ستتتتوتعل احملكمتتتة مىل مةكتتتتل تصتتتةيف األ متتتال املتععيتتتتة يفتغدتتتق أ واهبتتتتا؛ 
يفستكول أيفل حمكمتة جوائيتة ديفليتة تف تل ذلتك. يفشتددت  دتى أ يتة 

ول اخلاصتتتة لتصتتتةيف األ متتتال املتععيتتتة، يف دتتتى أل د تتتم حمكمتتتة ستتت الي
 .(100)اجملدس هلا سيكول ضةيفراي

حاقتتتة يفنالتتتت املد يتتتة ال امتتتة لتتتدى احملكمتتتة اخلاصتتتة لستتت اليول يف اإل 
التتتيت نتتتدمتها أنتتت  ابلتتتةغم متتتل التحتتتدايت التتتيت يفاجهتهتتتا احملكمتتتة  دتتتى 
مدى  عد مل  مدها، يف  سيما فيما يت دق مبسائل توجي  ا هتامتات 
يفت يتتتتني املتتتتوظفني يفمحايتتتتة الرتتتتهود، فعتتتتد اضتتتت د ت  تتتتديفر رئيستتتتي يف 
حماكمة جمةمي احلةب. يفشددت  دى أل أمل الرهود   يتلال يرتكل 

متتل األ يتتة مبكتتال كفالتتة تتتوف  املتتوارد املاليتتة الكافيتتة حتتتداي كعتت ا، يفأل 
لدمحكمة اخلاصة لتصتةيف األ متال املتععيتة حلمايتة الرتهود يفمتل نتد 

 .(101)يصعحول  ةضة لدد ة  سعب شهادة الرهود
__________ 

 (99) S/PRST/2012/25 . 
 (100) S/PV.6844 5-2، الصفحات . 
 . ٨-5املةجع نفس ، الصفحات  (101) 

نالت اثدة س اليول مل احملكمة نتد  حتت يف حتعيتق أذتدافها،  
يفيفضتتتت ت األستتتتاس  يفنتتتتدمت مستتتتا ات كعتتتت ة مىل ال دالتتتتة  تتتتني اجلوستتتتني

  تعتتار أف تتال التتليفا  ابإلكتتةاه يفال وتتف اجلوستتي يفجتويتتد يفاستتتددام اجلوتتود 
األقفتتتال ختتتتالل الصتتتةاع جتتتتةائم ي انَتتتب  ديهتتتتا مبوجتتتب العتتتتانول التتتتديفيل. 
يفأكتدت  دتتى أ يتتة م تتاز يف يتتة احملكمتة يفمهامهتتا املتععيتتة، يفد تتت اجملتمتتع 

 .(102)الكافية الديفيل مىل مواصدة د م  يفمىل كفالة توف  املوارد
يفأ تتتتتةب املتكدمتتتتتول  تتتتتل تعتتتتتديةذم ل متتتتتل احملكمتتتتتة اخلاصتتتتتة  

يفمسا تها يف ال دالة اجلوائية الديفلية، يفسيادة العانول، يفاحلفتاظ  دتى 
. يفأ ة توا (103)السالم يفاألمل يف س اليول يفك لك يف املو عة اإلنديميتة

ت د هتتتم مىل م تتتاز  متتتل احملكمتتتة يفا نتعتتتال مىل احملكمتتتة اخلاصتتتة  تتتل 
لتصتتةيف األ متتال املتععيتتة، يفأذتتا وا ابجملتمتتع التتديفيل أل يواصتتل تعتتدمي 

 .(104)الد م املايل
يفيف نفتتس اجلدستتة، أصتتدر اجملدتتس  يتتا  رائستتيا أكتتد فيتت  متتل  

جديد د م  العوي لدمحكمتة اخلاصتة يفأثتإ  دتى التعتدم احملتةز. يفأنتة 
جملدتتتس  نتتتةيفرة م اجلتتتة املستتتائل التتتيت ستتتتتععى   تتتد مغتتتالق احملكمتتتة، ا

يفحث اجملتمع الديفيل  دى مواصدة د م احملكمة اخلاصة يفذي تس  يف 
 .(105)اجتاه املةحدة الوهائية أل ماهلا

 
املرحلززة ا نتقاليززة ملكتزز  األمزززم املتحززدة املتكامززل لبنزززاء  

 السالم يف سرياليون

نتتتدم املمثتتتل التوفيتتت ي لامتتتني ، 2013آذار/متتتارس  13يف  
ال ام محاقتة مىل اجملدتس  رتال الت تورات يف العدتد يفنتال منت ، يف ضتوء 
التعدم ال ي أحةزت  س اليول يفمكتب األمم املتحدة فيما خي  توفي  
يف يتتت ، متتل املواستتب االل الرتتةيفع يف م تتادة ترتتكيل املكتتتب يفالوعتتل 

الع تةي يفاحلكومتة. يفيف التدرجيي لدمسؤيفليات مىل فةيق األمم املتحدة 
الونتتتتتت نفستتتتت ، أشتتتتتار مىل أل املكتتتتتتب سيواصتتتتتل أداء املهتتتتتام املتععيتتتتتة 
الةئيسية التثال ، يفذتي: موتع نرتوب الولا تات يفد تم الوستاقة ل مديتة 
مةاج تتة الدستتتور؛ يفتعتتدمي التتد م إلصتتالح ن تتاع األمتتل؛ يفد تتم ت ليتتل 

ليتتة مؤسستتات حعتتوق اإلنستتال. يفشتتدد  دتتى أ يتتة املتتوارد التعويتتة يفاملا
__________ 

 . 9يف  ٨املةجع نفس ، الصفحتال  (102) 
)ابكستتتال يفتوغتتو(؛  10(؛ الصتتفحة )أملانيتتا 9املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (103) 

 )غواتيما (.  16)ا حتاد الةيفسي يفكولومعيا(؛ يفالصفحة  12الصفحة 
)توغتتو(؛  15)املمدكتة املتحتتدة(؛ الصتفحة  11املةجتع نفست ، الصتتفحة  (104) 

 )الو ايت املتحدة(.  20الصفحة 
 (105) S/PRST/2012/21 . 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/25
https://undocs.org/ar/S/PV.6844
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/21
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لنتتمال ا نتعتتال الستتدس، يفد تتا جلوتتة  وتتاء الستتالم يفالرتتةكاء التتديفليني 
                                   .(106)مىل مواصدة د مهم

يفأفاد رئيس تركيدة س اليول التا  ة لدجوة  واء السالم أن ،  
، تعني هلا أن  2013خالل زايرة الدجوة مىل س اليول يف شعا /فرباية 

التتيت ينتت دع هبتتا مكتتتب األمتتم املتحتتدة رغتتم أل ال ديتتد متتل األنرتت ة 
املتكامل ميكل نعدها مىل جهات فا دة أخةى، فتال تتلال ذوتاك حاجتة 
مىل استمةار احلوار يفالت ايفل السياسي يف  ن ة جما ت حمددة. يفأشار 
مىل أل ال ديتتتد متتتتل أصتتتحاب املصتتتتدحة شتتتتدديفا  دتتتى أ يتتتتة أل يعتتتتدم 

ور يفمىل ن تتاع األمتتل. املكتتتب املستتا دة الالزمتتة ل مديتتة مةاج تتة الدستتت
يفنتتال مل الدجوتتة ستتتوج  اذتمامهتتا مىل د تتم ال مديتتة ا نتعاليتتة، مبتتا يف 
ذلك  ل قةيق الد وة مىل توف  أي موارد  زمة لسد الثغةات الوامجة 

 .(107) ل ا نسحاب التدرجيي لدع ثة
يفأكتتتد اثتتتل ستتت اليول  دتتتى استتتت داد حكومتتتت  لدت تتتايفل متتتع  

األمم املتحدة، يفجلوة  واء السالم، يفالرةكاء اإلاتائيني يف توفيت   مديتة 
انتعال سدس يفموظم مل مكتتب األمتم املتحتدة املتكامتل لعوتاء الستالم 

يفحث  دى مدارة “. لامم املتحدة ا  تيادي نظام املوسق املعيم”مىل 
ال مدية ا نتعالية   واية يفميالء ا  تعار الواجب ألثةذا  دى املكاسب 
التتتتيت حتععتتتتت حتتتتىت االل يف األجدتتتتني العصتتتت  يفال ويتتتتل يف ستتتت اليول. 
يفأكتتتد أل حكومتتتت    تةغتتتب يف أل تظتتتل مدرجتتتة يف جتتتديفل أ متتتال 

ى أل متتتل النتتتةيفري أل يسرتشتتتد اجملدتتس مىل متتتا   هنايتتتة،  يتتتد أهنتتتا تتتتة 
 .(10٨)اجملدس يف نةارات  ابلظةيفف السائدة يف س اليول

 2097، اختتتتت  اجملدتتتتس العتتتتةار 2013آذار/متتتتارس  26يفيف  
وجعتتت  يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتل التتت ي متتتدَّد مب (2013)

آذار/متتتتتارس  31لعوتتتتاء الستتتتالم يف ستتتت اليول لفتتتتترتة  تتتتام يفاحتتتتد حتتتتىت 
. يفشتتتتتجع اجملدتتتتتتس، يف مجدتتتتتتة أمتتتتتتور، مكتتتتتتتب األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة 2014

املتكامتتتتتتل لعوتتتتتتاء الستتتتتتالم يف ستتتتتت اليول يفحكومتتتتتتة ستتتتتت اليول يفالرتتتتتتةكاء 
لدمةحدتتتة  الثوتتتائيني يفاملت تتتددي األقتتتةاف  دتتتى ترتتتكيل فةيتتتق تتتتوجيهي

ا نتعالية لتحديد ما يعدم  اجملتمتع التديفيل متل د تم مىل ست اليول متل 
__________ 

 (106) S/PV.6933 5-2، الصفحات . 
 . 6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (107) 
 . 10-6املةجع نفس ، الصفحات  (10٨) 

أجتتتتتتل نعتتتتتتل املهتتتتتتام املتععيتتتتتتة   تتتتتتد انستتتتتتحاب املكتتتتتتتب. يفأ تتتتتتةب اثتتتتتتل 
ستت اليول، التت ي تكدتتم   تتد التصتتويت،  تتل تعتتدية  دتتده يفأكتتد التتتلام 

 .(109)حكومت  ابلتوفي  الكامل لدعةار
، نتتتتتتتتتدم املمثتتتتتتتتتل التوفيتتتتتتتتت ي 2013أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  1٨يفيف  

توفيتتتتت  خ تتتتتة  لامتتتتني ال تتتتتام محاقتتتتتة مىل اجملدتتتتتس  رتتتتال الت تتتتتورات يف
ا نتعتتتتال يفاخلتتتتةيف  التتتتيت هتتتتتدف مىل ستتتتحب املكتتتتتب ابلكامتتتتل حبدتتتتول 

. يفأشتتتتار مىل أل املكتتتتتب اتتتتةز تعتتتتدما جيتتتتدا 2014آذار/متتتتارس  31
يفذو  دى أمت ا ست داد إلكمال ال مدية يف املي اد املعةر. يفأضاف أل 
فةيق األمم املتحدة الع ةي أحةز تعدما يف  مد  يف يفضع مقار  مل 

. يفذكتتة أل 2020-2015تحتتدة لدمستتا دة اإلاائيتتة لدفتترتة األمتتم امل
ستتت اليول شتتتة ت يف أ متتتال كعتتت ة متتتل نعيتتتل تدشتتتني اخل تتتة اإلاائيتتتة 

                                   .(110)لدعدد يفخ ة حتعيق الةخاء، يفيف  مدية ا ست ةا  الدستوري
يفركتتل رئتتيس ترتتكيدة ستت اليول التا  تتة لدجوتتة  وتتاء الستتالم يف  

محاقتتتتتت   دتتتتتى انتعتتتتتال املكتتتتتتب، يفخ تتتتتة حكومتتتتتة ستتتتت اليول لتحعيتتتتتق 
اجلستتام التتيت الةختتاء، يفمستتتععل  متتل الدجوتتة. يفأكتتد  دتتى التحتتدايت 

تواج  س اليول خالل  مدية  واء السالم   د انتهاء الوتلاع، يفذكتة أل 
سحب املكتب يوعغي الوظة ملي  اب تعاره حتويال لدد م الديفيل، يفلتيس 
 وصتتف  ذريفتتت . يففيمتتا يت دتتق  تعدتتي  ديفر جلوتتة  وتتاء الستتالم، نتتال مل 

ا متتتع ا ستتترتاتيجية ا نتعاليتتتة جيتتتةي يفضتتت ها يفستتتيجةي الترتتتايفر  رتتتاهن
 .(111)2014اجملدس يف أيفائل  ام 

يفذكتتتتة اثتتتتل ستتتت اليول أل حكومتتتتت  تؤيتتتتد ستتتتحب املكتتتتتب.  
حتستتل العيئتتة يفأضتاف أل استتت ةا   متتل جلوتتة  وتتاء الستتالم مشتتارة مىل 

األمويتتة يف العدتتد. يففيمتتا يت دتتق  توفيتت  خ تتة حتعيتتق الةختتاء، فعتتد حتتث 
اجملتمتتع التتديفيل  دتتى مواصتتدة د تتم ال مديتتة اإلاائيتتة لدعدتتد،  ستتعل متتل 
 يوهتتتا ترتتتجيع ا ستتتتثمار األجوتتتيب يفد تتتم الت دتتتيم يفمؤسستتتات احلكتتتم 

 .(112)الةئيسية يف العدد
__________ 

 (109) S/PV.6942 2، الصفحة . 
 (110) S/PV.7034 4-2، الصفحات . 
 . 6-4املةجع نفس ، الصفحتال  (111) 
 . 9-6املةجع نفس ، الصفحات  (112) 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6933
https://undocs.org/ar/S/PV.6942
https://undocs.org/ar/S/PV.7034
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 اجللسات: احلالة يف سرياليون
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.6739 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  22
2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
مكتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 
املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف 

 (S/2012/160س اليول )

ستتتتتتتتتتت اليول )يفزيتتتتتتتتتتتة  
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 

  الديفيل( 

املمثتتتتتتتتتتتتتتل التوفيتتتتتتتتتتتتتت ي 
لامتتتني ال تتتام يفرئتتتيس 
مكتب األمم املتحدة 
املتكامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل لعوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
الستتالم يف ستت اليول، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتيس ترتتتتتتتتتتتتتتتكيدة 
ستتتتتتتتتتتتتت اليول التا  تتتتتتتتتتتتتتة 

 لدجوة  واء السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6748 
نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  11

2012   

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
مكتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 
املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف 

 (S/2012/160)س اليول 

    S/PRST/2012/11 

S/PV.6829 
أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  11

2012 

التعةية التاسع لامني ال تام 
تحتتتدة  تتل مكتتتب األمتتم امل

املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف 
 (S/2012/679س اليول )

املمثتتتتتتتتتتتتتل التوفيتتتتتتتتتتتتت ي  س اليول 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتيس ترتتتتتتتتتتتتتتكيدة 
ستتتتتتتتتتتتت اليول التا  تتتتتتتتتتتتتة 

 لدجوة  واء السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6831 
أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  12

2012 

التعةية التاسع لامني ال تام 
مكتتتب األمتتم املتحتتتدة  تتل 

املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف 
 (S/2012/679س اليول )

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار ندمتتتتتت  
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 

( S/2012/698 )  

 (2012) 2065العةار  س اليول  س اليول
15-0-0 

S/PV.6844 
ترتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/  9

 2012أكتو ة 

ستتتتتتتت اليول ) ئتتتتتتتتب   
يفزيتتتتتتتتتتتتتتتة اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتة 
  يفالت ايفل الديفيل( 

رئيستتتتتتتتتتتتتتتتتة احملكمتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
اخلاصتتتتتتة لستتتتتت اليول، 
 يفاملد ية ال امة هبا 

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
، مجيتتتتتتع )أ(اجملدتتتتتتس
 املد ويل

S/PRST/2012/21 

S/PV.6876  
ترتتتتةيل الثتتتتام/  30

 2012نوفمرب 

 S/PRST/2012/25 س اليول  س اليول  

S/PV.6933 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  13

2013 

التعةية ال اشة لامني ال تام 
 تتل مكتتتب األمتتم املتحتتتدة 
املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف 

 (S/2013/118س اليول )

ستتتتتتتتتتت اليول )يفزيتتتتتتتتتتتة  
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 

  الديفيل( 

املمثتتتتتتتتتتتتتل التوفيتتتتتتتتتتتتت ي 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتيس ترتتتتتتتتتتتتتتكيدة 
ستتتتتتتتتتتتت اليول التا  تتتتتتتتتتتتتة 

 لدجوة  واء السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6942 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  26

2013 

التعةية ال اشة لامني ال تام 
دة  تتل مكتتتب األمتتم املتحتتت

املتكامتتتتتل لعوتتتتتاء الستتتتتالم يف 
 (S/2013/118س اليول )

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار ندمتتتتتت  
أستتتتتتتتتتتترتاليا، يفتوغتتتتتتتتتتتتتو، 
يفريفانتتدا، يفلكستتمربغ، 
يفاملغتتتتتتتتتةب، يفاملمدكتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/181) 
 

 

 (2013) 2097العةار  ليولس ا  س اليول
15-0-0 
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النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

29 16-06865 

 

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.7034 

أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  1٨
2013 

التعةيتتتتتتتتتتتتة احلتتتتتتتتتتتتادي  رتتتتتتتتتتتتة 
لامتتتتني ال تتتتام  تتتتل مكتتتتتب 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل 
لعوتتتتاء الستتتتالم يف ستتتت اليول 

(S/2013/547) 

ستتتتتتتتتتت اليول )يفزيتتتتتتتتتتتة  
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 

  الديفيل( 

يتتتتتتتتتتتتت ي املمثتتتتتتتتتتتتتل التوف
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتيس ترتتتتتتتتتتتتتتكيدة 
ستتتتتتتتتتتتت اليول التا  تتتتتتتتتتتتتة 

 لدجوة  واء السالم

  مجيع املد ونيل

 
 كانت اهلود اثدة  وزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية. )أ( 

  
 احلالة يف منطقة البحريات الكربى - ٦

 عرض عام 
ختتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ،  عتتد اجملدتتتس جدستتتة يفاحتتتدة  

يفا تمتتد  يتتا  رائستتيا يفاحتتدا يف متتا يت دتتق ابحلالتتة يف مو عتتة العحتت ات 
مل  ددال  (113) ددا 11، يفنع 2013شعا /فرباية  24الكربى. يفيف 

املو عتتة يف أديتتس أاباب  دتتى مقتتار الستتالم يفاألمتتل يفالت تتايفل جلمهوريتتة 
، رحتتتتب 2013آذار/متتتارس  2٨الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفاملو عتتتتة. يفيف 

، يفأكتتتتتتد  دتتتتتتى أ يتتتتتتت  (2013) 209٨ر يف العتتتتتتةار اجملدتتتتتتس ابإلقتتتتتتا
لتحعيتتتتتتتق ا ستتتتتتتتعةار ال ويتتتتتتتتل األجتتتتتتتل يف شتتتتتتتتةق مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتو 

  .(114)الدميعةاقية
 

 إطار السالم واألمن والتعاون 
، ندم األمني ال ام، يفرئيس العوتك 2013متوز/يولي   25يف  

التتتتديفيل، يفاملع تتتتو  اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام ملو عتتتتة العحتتتت ات الكتتتتربى، 
 تتتل  يفمفتتو  الستتدم يفاألمتتتل يف ا حتتتاد األفةيعتتي، محاقتتتة مىل اجملدتتس

توفيتتت  مقتتتار الستتتالم يفاألمتتتل يفالت تتتايفل جلمهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة 
يفاملو عتتتة. يفذكتتتة األمتتتني ال تتتام أل اإلقتتتار ميثتتتل خةي تتتة قةيتتتق يفاضتتتحة 

__________ 

أنغو ، يفأيفغودا، يف وريفنتدي، يفمجهوريتة أفةيعيتا الوست ى، يفمجهوريتة تولانيتا  (113) 
املتحتتتتتدة، يفمجهوريتتتتتة الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة، يفجوتتتتتتوب أفةيعيتتتتتا، يفجوتتتتتتوب 
الستتتتتودال، يفريفانتتتتتدا، يفزامعيتتتتتا، يفالكونغتتتتتو. يفت متتتتتل املوظمتتتتتات احلكوميتتتتتة 
 الديفلية األر تع التاليتة  صتفتها جهتات ضتاموة لاقتار: ا حتتاد األفةيعتي،
يفاألمتتتم املتحتتتدة، يفاجلما تتتة اإلاائيتتتة لدجوتتتوب األفةيعتتتي، يفاملتتتؤمتة التتتديفيل 

 امل   مبو عة العح ات الكربى. 
لالقتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد متتتتل امل دومتتتتتات  رتتتتتال احلالتتتتة يف شتتتتتةق مجهوريتتتتتة  (114) 

احلالتتة فيمتتا يت دتتق ”، 7الكونغتتو الدميعةاقيتتة، انظتتة اجلتتلء األيفل، العستتم 
 “. اقيةجبمهورية الكونغو الدميعة 

لدعتتتادة متتتل أجتتتل ال متتتل م تتتا يفحتديتتتد خ تتتة مرتتترتكة لتحعيتتتق الستتتالم 
الدائم يفا زدذار يف املو عة. يفأ تةب  تل ندعت  ال ميتق مزاء العتتال  تني 

متتارس يفالعتوات املستتدحة الكونغوليتة، يفد تتا مجيتع األقتتةاف  23حةكتة 
مىل محتتةاز تعتتدم  دتتى املستتار السياستتي ابل تتودة مىل حمتتاداثت كمعتتا .  
كمتتتتا  شتتتتد األقتتتتةاف املون تتتتة  دتتتتى اإلقتتتتار ال ت متتتتل  صتتتتورة  وتتتتاءة 
  نتتتتها متتتتع التتتتع ض يفمتتتتع املع تتتتو  اخلتتتتاص متتتتل أجتتتتل يفضتتتتع م تتتتاي  

ىل استتتددام مجيتتع األديفات املتاحتتة  لتلاماهتتتا؛ يفد تتا اجملتمتتع التتديفيل م
حتتت تصتةف ، متل احملاكمتات اجلوائيتة الديفليتة يفنظتم اجلتلاءات، يفصتو  
مىل تعدمي املسا دة اإلاائيتة. يفيف ستياق آفتاق الستالم التدائم يف اجلتلء 
الرةني مل مجهورية الكونغو الدميعةاقية، أشار مىل لواء التدخل التا ع 

حعيتتتق ا ستتتتعةار يف مجهوريتتتة الكونغتتتو لع ثتتتة موظمتتتة األمتتتم املتحتتتدة لت
الدميعةاقيتتتة اب تعتتتاره أداة ذامتتتة، يفلكتتتل فعتتتط كجتتتلء متتتل هنتتت  شتتتامل 

 .(115)يرمل األمل يفالتومية
يفتكدتتم رئتتيس العوتتتك التتديفيل  تتل قةيتتتق التتتدايفل ابلفيتتديو متتتل  

يفاشو ل ال اصمة، فعدم مىل اجملدس مفادة  ل رحدت  األخ ة مع األمتني 
دى الصدة العوية  ني التومية ال ام مىل مو عة العح ات الكربى. يفشدد  

يفالستالم، يفالتتلام األمتتم املتحتدة يفجممو تة العوتتك التديفيل ابلت تايفل يفحتعيتتق 
فوائتتد مدموستتة لستتكال مو عتتة العحتت ات الكتتربى ستت يا لتحعيتتق الستتالم 
يفا ستعةار يفالتومية. يفأ دل أل جممو ة العوك التديفيل ستوف تعتدم معدغتا 

التومية  رب احلتديفد، يف  ستيما  مضافيا ندره  ديول ديف ر خيص  ملسائل
مرتتاريع ال انتتة الكهةمائيتتة يفريفا تتط الوعتتل يفمدارة احلتتديفد يفاللرا تتة يفستتعل 

 .(116)ال يش الةيفية اليت تستهدف الالجئني يفاملرةديل داخديا
__________ 

 (115) S/PV.7011 7، الصفحة . 
 . 10-٨املةجع نفس ، الصفحات  (116) 
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