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 يفاثئق أخةى العود الفة ي اجلدسة يفاترخيهاحمنة 
التتتتتتد وات  متتتتتتتالً 

 37ابملادة 
التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 املمتو ول( -امل ارضول  -

       6941   
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  25

2013 

التعةيتتتتتتتة املةحدتتتتتتتي اخلتتتتتتتامس 
يفال رةيفل لامتني ال تام  تل 
  ثة األمم املتحتدة يف ليترباي 

(S/2013/124) 
 

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة  
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتيس ترتتتتتكيدة 
ليتتتتتتتتتترباي يف جلوتتتتتتتتتتة 

  واء السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

  

7029   
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  10

2013 

التعةيتتتتتتة املةحدتتتتتتتي الستتتتتتتادس 
يفال رةيفل لامتني ال تام  تل 
  ثة األمم املتحتدة يف ليترباي 

(S/2013/479) 
 

ليتتتتتتتتتتتتترباي )يفزيتتتتتتتتتتتتتة 
 الدفاع الوق (

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة 
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتيس ترتتتتتكيدة 
ليتتتتتتتتتترباي يف جلوتتتتتتتتتتة 

  واء السالم 

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

  

7033   
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  1٨

2013 

التعةيتتتتتتة املةحدتتتتتتتي الستتتتتتتادس 
يفال رةيفل لامتني ال تام  تل 
  ثة األمم املتحتدة يف ليترباي 

(S/2013/479) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متتل 
توغتتتو، ريفانتتتدا، فةنستتتتا، 
املغتتتتتتتتتتتتتتتتتةب، املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتدة، التتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/556) 

 (2013) 2116العةار    
15-0-0 

7077   
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/   10

 2013ديسمرب 

ترتتتتتةيل  19 رستتتتتالة مؤرختتتتتة
 2013 نتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتام

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمل مل رئيس جلوة جمدس 
األمتتل املورتتاة  متتالً ابلعتتةار 

 رتتتتتتتتتتتتال  (2003) 1521
 (S/2013/683ليرباي )

م متتل مرتتةيفع نتتةار معتتد
توغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو، ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 

املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة  التتتتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2013/725) 

 (2013) 212٨العةار    
15-0-0 

  
 احلالة يف الصومال - 3

 عرض عام 
جدستتة  22ا ستتت ةا ،  عتد جمدتس األمتل ختالل الفترتة نيتد  

نةاراً يفأصدر  يانني رائسيني فيمتا يت دتق ابحلالتة يف الصتومال.  11يفاختن  
يفرحنتتب اجملدتتس اب ست ةاضتتات ا ستترتاتيجية التتيت أجةهتتتا األمتتم املتحتتدة 
يفا حتتتتتتاد األفةيعتتتتتي  رتتتتتال يفجود تتتتتا يفنرتتتتتاقهما يف الصتتتتتومال، يف عيتتتتتام 

استترتاتيجية جديتتدة لامتتل التتتوق . حكومتتة الصتتومال ا حتاديتتة  وضتتع 
يفيفاصتتتتل اجملدتتتتس اإل تتتتةاب  تتتتل ندعتتتت  مزاء التهديتتتتد التتتت ي متثندتتتت  العةصتتتتوة 
يفالس و املسدح نعالة سواحل الصومال، متع التاكيتد  دتى ضتةيفرة يفضتع 
استتتترتاتيجية شتتتتامدة لدتصتتتتدي لدعةصتتتتوة يفأستتتتعاهبا الكاموتتتتة يففعتتتتاً لدعتتتتانول 

 اإلنسال.الديفيل، مبا يف ذلك العانول الديفيل حلعوق 
يفيففعتتتتاً لتوصتتتتيات األمتتتتني ال تتتتام، استتتتت ا  اجملدتتتتس يف أاير/  

 ل مكتب األمم املتحدة السياسي لدصومال )املكتب(  2013مايو 
 ع ثتتتة موستتت ة لامتتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي املستتتا دة مىل الصتتتومال )الع ثتتتة( 

  ل املسا ي احلميدة لد م  مدية السالم يفاملصاحلة يف مكدفة  و ية 

الصومال يفتعدمي املرورة يف جمتال السياستات ا سترتاتيجية  رتال  وتاء 
. يفمذ تصتتةف اجملدتتس مبوجتتب الفصتتل الستتا ع (19)الستتالم يف وتتاء الديفلتتة

متتل امليثتتاق، متتدند أر تتع متتةات مذنتت  لالحتتتاد األفةيعتتي ال يواصتتل نرتتة 
، يفقدتتتتتتب مليتتتتتت  زايدة نتتتتتتوام (20)عتتتتتتي يف الصتتتتتتومال  ثتتتتتتة ا حتتتتتتتاد األفةي

. يفمدند اجملدس مةتني يف ية فةيق الةصد الدا م لدجوة املورتاة (21)نواهتا
. يفمتتدند اجملدتتس متتةتني اإلذل  توفيتت  (22)(1992) 751 متتاًل ابلعتتةار  __________ 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل املكتتتتب يفالع ثتتتة، انظتتتة اجلتتتلء  (19) 
 “.الع ثات السياسية يف  ثات  واء السالم”ال اشة، العسم الثام، 

 2093؛ يف (2012) 2073؛ يف (2012) 2072العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات  (20) 
 .(2013) 2124؛ يف (2013)

 .(2012) 2036العةار  (21) 

. يفلالقتتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد (2013) 2111يف  (2012) 2060العتتتتتةارال  (22) 
ابء،  -متتل امل دومتتات  تتل فةيتتق الةصتتد، انظتتة اجلتتلء التاستتع، العستتم األيفل 

 1907 ( يف1992) 751الدجوة ال امدتة مبوجتب العتةاريل ”حتت ال ووال 
 “. رال الصومال يفمريرتاي (2009)

https://undocs.org/ar/S/2013/124
https://undocs.org/ar/S/2013/479
https://undocs.org/ar/S/2013/479
https://undocs.org/ar/S/2013/556
https://undocs.org/ar/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ar/S/2013/683
https://undocs.org/ar/S/2013/725
https://undocs.org/ar/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ar/٢٠٧٣%20(٢٠١٢)
https://undocs.org/ar/٢٠٩٣%20(٢٠١٣)
https://undocs.org/ar/٢٠٩٣%20(٢٠١٣)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
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 مديتتتتتتات مكافحتتتتتتة العةصتتتتتتوة املموتتتتتتوح لدتتتتتتديفل يفاملوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة 
ة يف مكافحة العةصوة يفالس و املسدح املت ايفنة مع السد ات الصومالي
 .(23)يف العحة نعالة سواحل الصومال

 
 إحاطات عن احلالة يف الصومال 
مىل كتتتتتتتتتتانول  2012ول الثام/يوتتتتتتتتتتاية يف الفتتتتتتتتتترتة متتتتتتتتتتل كتتتتتتتتتتان 

، استتمع اجملدتس مىل  تدة محاقتات متل املمثتل 2013األيفل/ديسمرب 
، يفكتتت لك األمانتتتة (24)اخلتتاص لامتتتني ال تتام لدصتتتومال يفرئتتتيس املكتتتب

، استتتتواداً مىل التعتتتارية الفصتتتدية لامتتتني ال تتتام، التتتيت نتتتدنمت (25)ال امتتتة
أساستتتتية يف جمتتتتا ت  تعييمتتتتاً لدت تتتتورات الةئيستتتتية يف الصتتتتومال  صتتتتورة

 السياسة يفاألمل يفحعوق اإلنسال يفالت ايف اإلنسام يفالتومية.
، ندنم يفكيل األمتني ال تام 2012كانول الثام/يواية   11يفيف  

لدرؤيفل السياستية م دومتات مستتكمدة لدمجدتس  تل آختة الت تورات 
يف الصتتتومال، مبتتتا يف ذلتتتك املستتت ى املرتتترتك لالحتتتتاد األفةيعتتتي يفاألمتتتم 

لوضتتع املفهتتوم ا ستترتاتيجي ل مديتتات   ثتتة ا حتتتاد األفةيعتتي. املتحتتدة 
يفأ دت  اجملدتس  تل املستائل امل دعتة التيت يت تني م اجلتهتا، يف تة  رجيتاز 
ا سرتاتيجية اخلاصة ابلصومال اليت انرتحها األمني ال ام يفتت دق  وه  

التت ي يهتتدف مىل املواءمتتة “ الثالثتتي األ  تتاد”األمتتم املتحتتدة املتكامتتل 
 املستتتارات السياستتتية يفاألمويتتتة يفاإلنستتتانية. يفشتتتدد  دتتتى أ يتتتة أل تتتني 

يواصتتتل اجملتمتتتع التتتديفيل، يف  ستتتيما ا حتتتتاد األفةيعتتتي يفاهليئتتتة احلكوميتتتة 
الديفليتتتتة امل ويتتتتة ابلتوميتتتتة يفموظمتتتتة الت تتتتايفل اإلستتتتالمي يفجام تتتتة التتتتديفل 
ال ة ية، ال مل املتنافة لدتصدي جلميع التحدايت امل دعة يفالعواء  دى 

 . (26)ب اليت حتععت مؤخةاً يف  مدية السالماملكاس
اتيجي يف ة  مفو  السدم يفاألمل يف ا حتاد األفةيعي املفهوم ا سرت 

ملستععل  مديات   ثة ا حتاد األفةيعي اليت أنةنذا جمدس السدم يفاألمل 
التا ع لالحتاد األفةيعي، مبا يف ذلك م ازات الع ثة يفمعادراهتا. يفأ ةب 

، يفحتثن جمدتس األمتل “ نصتة املتوارد يفال تتاد” ل العدق لكول الع ثة 
ستتتترتاتيجي  دتتتتى متتتتوح اإلذل  تتتتتوف  التتتتد م التتتتالزم لتوفيتتتت  املفهتتتتوم ا 

 .(27)ل مديات   ثة ا حتاد يف املستععل
__________ 

 .(2013) 2125يف  (2012) 2077العةارال  (23) 

 .S/PV.6848يف  S/PV.6770يف  S/PV.6729انظة  (24) 

 (25) S/PV.6701  يفS/PV.6921  يفS/PV.7054. 

 (26) S/PV.6701 ٨-4، الصفحات. 

 .12-٨املةجع نفس ، الصفحات  (27) 

يفسدنط اثل كيويا،  صفة  دده رئيساً جملدس السدم يفاألمل يف  
ى اجلهتتتتود اإلنديميتتتتة يف م اجلتتتتة األزمتتتتة ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي، النتتتتوء  دتتتت

الصومالية،   سيما التهديد ال ي تركند  حةكة الرعاب. يفكةر قدب 
ا حتاد األفةيعتي املت دتق  تتوف  العتدرات الكفيدتة  ع تع خ تو  ممتداد 
نوات حةكة الرعاب، يفد م اجلهود الةامية مىل  واء ندرات املؤسسات 

 . (2٨)الصومالية
أ تةب املتكدمتول  تل د مهتم لت ليتل يف يتة يفخالل املوانرتة،  

عتتتتتتتوا ابملفهتتتتتتتوم ا ستتتتتتترتاتيجي ل مدياهتتتتتتتتا.    ثتتتتتتتة ا حتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتي يفرحن
أشتتتتتاريفا مىل حتةيتتتتتة معديرتتتتتو متتتتتل ستتتتتي ةة حةكتتتتتة الرتتتتتعاب، د تتتتتوا  يفمذ

احلكومتتتة ا حتاديتتتة ا نتعاليتتتة مىل اغتوتتتام ذتتت ه الفةصتتتة إل تتتاز ال مديتتتة 
 ا نتعالية.
دنم األمتتتتني ال تتتتام محاقتتتتة مىل ، نتتتت2012آذار/متتتتارس  5يفيف  

اجملدتس  رتتال احلالتتة يف الصتتومال. يفستتدنط النتتوء  دتتى ثالثتتة ت تتورات 
رئيسية يففنةت نوة دفع ذامة ل مديتة الستالم يف الصتومال، يفذتي املتؤمتة 
الدستوري الترايفري الوق  الصومايل الت ي ُ عتد يف غتاريفيفي، يفاختتاذ 

املت دتتتتتتق  ع ثتتتتتتة ا حتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتي املوستتتتتت ة  (2012) 2036العتتتتتتةار 
يفاملليفدة مبوارد كافية، يف عد مؤمتة لودل  رال الصومال. يفشجع مجيتَع 
املراركني يفاجملتمَع الديفيل  دى د م توفي   يال لودل، يفنتدنم مليتداً متل 
امل دومتتتات املستتتتكمدة مىل اجملدتتتس  رتتتال نعتتتل مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة 

  .(29)والسياسي لدصومال مىل معدير

يفنتتدنم املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام مليتتداً متتل التفاصتتيل  تتل  
 ورات يف الصومال، مبا يف ذلك متا تععنتى متل حتتدايت يت تنين آخة الت

التصدي هلا. يف ة  أنر ة املكتب موت  نعدت ، يفشتدد  دتى أ يتة أل 
يتواصتتل اجملتمتتع التتديفيل ديفل م  تتاء متتع معديرتتو  غيتتة الت جيتتل  توفيتت  

 .(30)خةي ة ال ةيق
يف  د اإلحاقتني، ا تمد اجملدس  يا ً رائسياً رحنب في  مبؤمتة  

لوتتتدل  رتتتال الصتتتومال، مبتتتا يف ذلتتتك توافتتتق االراء  رتتتال انتهتتتاء يف يتتتة 
، يفأ ةب  ل 2012املؤسسات ا حتادية ا نتعالية يف آب/أغس س 

د م  الكامل لدعيال الصادر  ل املؤمتة. يفرحنتب اجملدتس ابلتد م املتايل 
متتت  شتتتةكاء ا حتتتتاد األفةيعتتتي لدع ثتتتة، مؤكتتتداً ضتتتةيفرة أل يتتتوفة  التتت ي يعدن
اجملتمع الديفيل لدر ب الصومايل مسا دات منسانية مستمةة تعدَّم يف 

__________ 

 .14-12املةجع نفس ، الصفحات  (2٨) 

 (29) S/PV.6729 4-2، الصفحات. 

 .7-4املةجع نفس ، الصفحات  (30) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6729
https://undocs.org/ar/S/PV.6770
https://undocs.org/ar/S/PV.6848
https://undocs.org/ar/S/PV.6701
https://undocs.org/ar/S/PV.6921
https://undocs.org/ar/S/PV.7054
https://undocs.org/ar/S/PV.6701
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6729
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حيوهتتا يفيتتتم توستتيعها جيتتداً. يفرحنتتب اجملدتتس اب لفتتا  الكعتت  التت ي 
،  فنل التدا   املنادة الف الة اليت اختخ ت،  دى  دد اهلجمات قةأ

اليت تتم  وجاح يف سياق العةصوة، يفرحنب اب لتلامتات التيت مت الت هتد 
هبتتتتا يف متتتتؤمتة لوتتتتدل دصتتتتوص  تتتت ل جهتتتتود جديتتتتدة متتتتل أجتتتتل نمتتتتع 
العةصتتتتتتوة، متتتتتتل  يوهتتتتتتا جهتتتتتتود متتتتتتل جانتتتتتتب اجلهتتتتتتات املالتتتتتتة الثوائيتتتتتتة 

مىل ت ليل ندرة الصومال يفالديفل امل وية يف  يفاملوظمات اإلنديمية هتدف
املو عتتة  دتتى حماكمتتة املستتؤيفلني  تتل أ متتال العةصتتوة يفالستت و املستتدح 
نعالة سواحل الصومال. يفرحنب اجملدس   لم حكومتة تةكيتا  عتد متؤمتة 

 .(31) رال الصومال يف مس وعول
يف عتب ا تمتاد العيتال الةائستتي، شتدد م ظتم املتكدمتني  دتتى  

أ يتتتة أل تكتتتول احلكومتتتة الصتتتومالية اجلديتتتدة التتتيت ستتتتددف احلكومتتتة 
ا حتاديتة ا نتعاليتة أكثتة متثتياًل يفشتتامدة لدجميتع. يفرحنعتوا ابختتاذ العتتةار 

يف وتائ  مؤمتة لوتدل، مؤكتديل  دتى ضتةيفرة مواصتدة  (2012) 2036
 تليفيد الصومال ابملسا دة املالية يفاإلنسانية الالزمة.

، أيفضتتتتتتتح 2012أاير/متتتتتتتايو  15يفيف اجلدستتتتتتتة امل عتتتتتتتودة يف  
حتاديتتة ا نتعاليتتة ابلتفصتتيل التعتتدم التتت ي رئتتيس حكومتتة الصتتومال ا 

أحةزتتتت  حكومتتتت  يف توفيتتت  السياستتتات التتتيت حتتتددهتا خةي تتتة ال ةيتتتق. 
يفأ تتةب  تتل تعتتديةه لدجهتتود الديفليتتة املع يفلتتة لتتد م الصتتومال، مت د تتاً 

. يفنتتتدنم (32)مىل أل يتتتتم تعتتتدمي متتتا تععنتتتى متتتل م ونتتتة يفمستتتا دات نةيعتتتاً 
م فيهتتتا التعتتتدم احملتتتةز يف توفيتتت  املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام محاقتتتة نتتتين 

خةي تتتتتة ال ةيتتتتتق إلهنتتتتتاء املةحدتتتتتة ا نتعاليتتتتتة السياستتتتتية. يفمذ أشتتتتتار مىل 
التحتتتدايت املاثدتتتة، مبتتتا فيهتتتا املهتتتل اللمويتتتة النتتتيعة، حتتتثن  دتتتى تتتتوف  
الد م الدوجسيت يفاملايل يف الونت املواستب ليتستإ ممتتام توفيت  خةي تة 

توستتتتتتتتيق ديفليتتتتتتتتني ال ةيتتتتتتتتق نعتتتتتتتتل آب/أغستتتتتتتت س، يف مقتتتتتتتتار ت تتتتتتتتايفل يف 
 .(33)م لََّزيل

صتتتوب توفيتت  خةي تتتة يفرحنتتب أ نتتاء اجملدتتتس ابلتعتتدم احملتتةز  
ال ةيتتق، يفأثوتتوا  دتتى ديفر   ثتتة ا حتتتاد األفةيعتتي، يفشتتدديفا  دتتى ضتتةيفرة 

 أل يواصل اجملتمع الديفيل د م ذ ه اجلهود.
، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل محاقتتتتة 2013شتتتتعا /فرباية  14يفيف  

مل األمني ال ام املسا د لدرؤيفل السياسية  رال الت ورات السياستية 
ت املعرتحتتتتتة يفتوصتتتتتيات األمتتتتتني ال تتتتتام يف الصتتتتتومال، يفكتتتتت لك اخليتتتتتارا

__________ 

 (31) S/PRST/2012/4. 

 (32) S/PV.6770 6-2، الصفحات. 

 .9-6املةجع نفس ، الصفحات  (33) 

ملستععل يفجود األمم املتحدة يف الصومال. يفذكة األمني ال ام املسا د 
أل األمتتتني ال تتتام أيفصتتتى، استتتتواداً مىل التعيتتتيم ا ستتترتاتيجي املتكامتتتل، 

يفاسترتتتارت فيتتت  األمانتتتة ال امتتتة ا حتتتتاد  2012التتت ي ُأجتتتةي يف  تتتام 
اجملتمتتتتع املتتتتدم يفالرتتتتةكاء  األفةيعتتتتي يفالستتتتد ات الصتتتتومالية يفموظمتتتتات

التتديفليني،  تصتتفية مكتتتب األمتتم املتحتتدة السياستتي لدصتتومال يفمنرتتاء 
  ثة أيفسع ن اناً لعواء السالم يكول معةذا معديرو. يف نين أل اخل ط 
املفصتتتتدة لدع ثتتتتة املععدتتتتة ستوضتتتتع استتتتتواداً مىل نتتتتتائ    ثتتتتة تعويتتتتة ي تتتتتلم 

 .(34)األمني ال ام ميفادذا مىل الصومال
يف ةضتتتت اثدتتتة الصتتتومال  تتتدة معتتتادرات نُتفنِّتتت ت  وتتتاًء  دتتتى  

حكومتهتتتا. التتت ي ا تمدتتتت  “ الةكتتتائل الستتتت”اإلقتتتار السياستتتي ذي 
شددت  دى أ ية األمل مل أجتل توقيتد د تائم الستالم، قدعتت  يفمذ

أل يُةفع احلظة املفةيف   دى توريد األسدحة، يفأ ة ت  تل ندعهتا مزاء 
  تتتتض جوانتتتتب يف يتتتتة   ثتتتتة ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي، مبتتتتا يف ذلتتتتك  وصتتتتةذا 
العحتتتتةي، مؤكتتتتدة متتتتل جديتتتتد د تتتتم حكومتهتتتتا لع ثتتتتة متكامدتتتتة ات  تتتتة 

 .(35)املتحدة لامم
، استتتتمع اجملدتتتس مىل 2013ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة  30يفيف  

محاقتتتة متتتل  ئتتتب األمتتتني ال تتتام  عتتتب زايرتتتت  مىل معديرتتتو. يفحتتتتد  
، منتيفاً أل احلكومتة “ دايتة صتومال جديتد” ئب األمني ال ام  ل 

ي يفتعاستتم الستتد ة. يفذكتتة أنتت  أكتتدت جمتتدداً التلامهتتا ابلوظتتام ا حتتتاد
مل أجل الصتومال، “ ا تفاق اجلديد”ذونا احلكومة  دى م از مقار 

تتتتتد ال تعتتتتت ل األمتتتتتم املتحتتتتتدة جهودذتتتتتاً لتتتتتد م تدتتتتتك األذتتتتتداف.  يفت هن
يف تتة  امل تتاي  التتيت يفضتت ها األمتتني ال تتام لورتتة  مديتتة األمتتم املتحتتدة 

ل استرتاتيجية حلفظ السالم، يفأشار أل نرة ذت ه ال مديتة ميكتل أل ميثنت
خةيف  لد مديات احلالية يف المة فارنة يف  مل األمم املتحدة إلحتالل 
الستتتتتالم يف الصتتتتتومال. يفنتتتتتدنم محاقتتتتتة لدمجدتتتتتس  تتتتتل تعةيتتتتتة األمتتتتتني 

 تتل احلالتتة فيمتتا يت دتتق ابلعةصتتوة يفالستت و املستتدح يف  تتة   (36)ال تتام
 .(37)العحة نعالة سواحل الصومال

 
__________ 

 (34) S/PV.6921 4-2، الصفحات. 

 .٨-5املةجع نفس ، الصفحات  (35) 

 (36) S/2013/623. 

 (37) S/PV.7054 6-2، الصفحات. 
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 انتذاب رئيس جديد للصومال 
، اختتت  اجملدتتس ابإلمجتتاع العتتةار 2012أيدول/ستعتمرب  1٨يف  
التت ي رحنتتب فيتت  ابلتعتتدم الكعتت  احملتتةز  دتتى متتدى  (2012) 2067

األشتهة ا ثت   رتة الستتا عة، مبتا يف ذلتك اختيتتار رئتيس جديتد لدعدتتد 
يفرئتتتتيس لدربملتتتتال ا حتتتتتادي لدصتتتتومال املورتتتتا حتتتتديثاً. يفشتتتتجع اجملدتتتتس 
التتتتتتتةئيس اجلديتتتتتتتد  دتتتتتتتى ت يتتتتتتتني حكومتتتتتتتة شتتتتتتتامدة لدجميتتتتتتتع يفخاضتتتتتتت ة 

يتق متع املؤسستات لدمساءلة، يفأ ةب  ل  لم   دى ال متل  رتكل يفث
يفاهليئات اجلديدة لدسد ات الصومالية. يفمذ نتونه اجملدتس ابلتد م الت ي 
متتت  شتتتةكاء ا حتتتتاد األفةيعتتتي لع ثتتتة ا حتتتتاد األفةيعتتتي، يفداصتتتة  تتتل  يعدن
تتتب كتتت لك  قةيتتتق مةفتتتق الستتتالم األفةيعتتتي التتتتا ع لالحتتتتاد األيفريف ، رحن

 تونيتع مت كةة ابلتونيع  دى اخل تة الوقويتة لامتل يفحتعيتق ا ستتعةار؛ يف 
تفاذم  ني السد ات الصومالية يفاألمم املتحدة  رال حعوق اإلنستال 

؛ يف تونيتتتتتتتع الستتتتتتتد ات الصتتتتتتتومالية يفاألمتتتتتتتم 2012أاير/متتتتتتتايو  11يف 
لدعنتتاء  دتتى  2012آب/أغستت س  6املتحتتدة  دتتى خ تتة  متتل يف 

 ظاذةة نتل األقفال يفترويههم.
يف عتتتتب اختتتتتاذ العتتتتةار، ذكتتتتة اثتتتتل الصتتتتومال أل العتتتتةار ميثنتتتتل  

 المتتة فارنتتة ملستتتععل الصتتومال يفستتيمكنل التتةئيس اجلديتتد متتل املنتتي 
ُنُدماً لو الستالم يفاألمتل، مبتا يف ذلتك املستا دة يف مكافحتة العةصتوة 

 تل أمدت  يف أل يواصتل جمدتس األمتل  نعالة سواحل الصومال. يفأ تةب
يفاجملتمع الديفيل يفاألمم املتحدة جهودذم يف احلفاظ  دتى التعتدم احملتةز 

 .(3٨)مىل ذلك احلني
 

 تعزيز بعثة ا حتاد األفريقي 
، نتتتتتةر اجملدتتتتتس مبوجتتتتتب العتتتتتةار 2012شتتتتتعا /فرباية  22يف  
، أل ترتتتتتتتتتمل يف يتتتتتتتتتة   ثتتتتتتتتتة ا حتتتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتتتي يف (2012) 2036

الصتتومال، ابإلضتتافة مىل مهامتت  الستتا عة، منرتتاء يفجتتود يف الع ا تتات 
كتتتتتتتتانول   5األر  تتتتتتتتة املعيوتتتتتتتتة يف املفهتتتتتتتتوم ا ستتتتتتتترتاتيجي لدع ثتتتتتتتتة املتتتتتتتتؤر  

ع ثة ال تتد  مجيع التدا   الالزمة، ، يفأل أيذل لد2012الثام/يواية 
حستتتتب ا نتنتتتتاء، يف تدتتتتك الع ا تتتتات، يفأل تتصتتتتةف الع ثتتتتة،  وتتتتد 
ا ضتتتت الع هبتتتت ه الو يتتتتة، يففعتتتتاً لدعتتتتانول اإلنستتتتام التتتتديفيل يفالعتتتتانول 
الديفيل حلعوق اإلنسال املو ععني. يفقدب اجملدتس مىل ا حتتاد األفةيعتي 

 17 731  تدد أنصتاه فةد مىل 12 000زايدة نوام نوات الع ثة مل 
فتةداً متتل األفتتةاد الوظتتاميني يتتتالفول متل اجلوتتود يفأفتتةاد يفحتتدات الرتتةقة 

__________ 

 (3٨) S/PV.6837 3يف  2، الصفحتال. 

املركندة، يفنةر أل يوسع جممو ة  واصتة التد م الدوجستيت املعدمتة مىل 
الع ثتتة. يفكتتةر اجملدتتس أينتتاً قدعتت  مىل األمتتم املتحتتدة يفا حتتتاد األفةيعتتي 

وى نتتتوات تكتتتويل نتتتوة حةاستتتة ذات حجتتتم مواستتتب، يف حتتتديفد مستتتت
 الع ثة املاذيفل   .

يف عتتتتب اختتتتتاذ العتتتتةار، أدىل   تتتتض أ نتتتتاء اجملدتتتتس  عيتتتتا ت  
 يد أل اثدي التو ايت املتحتدة  (39)لييداً لدعةار يفذكةيفا أن   لز الع ثة

يفاهلوتتد يفجوتتوب أفةيعيتتا أ ة تتوا  تتل األستتف ألل العتتةار مل يتنتتمل د تتم 
 .(40)األصول العحةية اليت متدكها الع ثة

، استتتتمع اجملدتتتس مىل 2012ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة  16يفيف  
ص لامني ال ام  تل قةيتق التتدايفل ابلفيتديو محاقة ندنمها املمثل اخلا

متتل معديرتتو. يفنتتتدم مفتتادة  تتل آختتتة الت تتورات يف  مديتتة الستتتالم يف 
الصتتتومال، يف  ستتتيما اختيتتتار  ةملتتتال جديتتتد، يفانتدتتتاب رئتتتيس جديتتتد 
لدربملتتتتال يفرئتتتتيس جديتتتتد لدعدتتتتد. يفنتتتتدنم أينتتتتاً م دومتتتتات مستتتتتكمدة مىل 

الةا تتتتتع لتتتتتةئيس  اجملدتتتتتس  تتتتتل أنرتتتتت ة املكتتتتتتب. يفمذ أشتتتتتار مىل التعةيتتتتتة
مفوضية ا حتاد األفةيعتي  تل توفيت  يف يتة الع ثتة، د تا مىل نرتة الع ثتة 

 .(41) كامل نوامها  سة ة، مع تليفيدذا ابلد م الدوجسيت الالزم
يفختتالل املوانرتتة، أ تتةب أ نتتاء اجملدتتس  تتل لييتتدذم لدع ثتتة  

يفا رتفوا ابلتعدم الكع  احملةز يف مكافحة املتمةديل مل حةكة الرعاب. 
يفأ ة تتوا كتت لك  تتل العدتتق ألل احلةكتتة   تتتلال ترتتكنل هتديتتداً لدستتالم 

 يفا ستعةار يف الصومال.
، اختتتتتتت  اجملدتتتتتتس العتتتتتتةار 2012ترتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتو ة  31يفيف  
ال ي نتةر مبوجعت  أل أيذل لدتديفل األ نتاء يف ا حتتاد  (2012) 2072

 .2012ترةيل الثام/نوفمرب  7األفةيعي ال تواصل نرة الع ثة حىت 
، نتتتتةر اجملدتتتتس مبوجتتتتب 2012ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  7يفيف  

أل أيذل لدديفل األ ناء يف ا حتاد األفةيعي  (2012) 2073العةار 
. يفنتتتةر كتتت لك، 2013آذار/متتتارس  7ال تواصتتتل نرتتتة الع ثتتتة حتتتىت 

الفةيتتتد لدع ثتتتة، توستتتيع جممو تتتة   صتتتورة استتتتثوائية، يفابلوظتتتة مىل ال تتتا ع
 واصتتتة التتتد م الدوجستتتيت املعتتتدم متتتل األمتتتم املتحتتتدة لافتتتةاد املتتتدنيني 

متتل األفتتةاد املتتدنيني االختتةيل،  دتتى أستتاس مؤنتتت  50لدع ثتتة لترتتمل 
__________ 

 (39) S/PV.6718 التتتو ايت  3  )املمدكتتتة املتحتتتدة(؛ يفالصتتتفحة  2، الصتتتفحة(
)اهلود يفجووب أفةيعيا(؛  5)الربتغال(؛ يفالصفحة  4  املتحدة(؛ يفالصفحة 

 )فةنسا(. 7)أملانيا(؛ يفالصفحة  6يفالصفحة 

 .5يف  3املةجع نفس ، الصفحتال  (40) 

 (41) S/PV.6848 4-2، الصفحات. 
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جتتتتتةي مةاج تتتتت  يف ضتتتتوء ا ست ةاضتتتتات ا ستتتترتاتيجية املععدتتتتة لالحتتتتتاد 
 األفةيعي يفاألمم املتحدة.

يف عتتتب اختتتتاذ العتتتةار، ذكتتتة اثتتتل املمدكتتتة املتحتتتدة أل العتتتةار  
يففة الد م يفا ستعةار الالزمني لع ثة مهمة يوليها اجملدس تعتديةاً كعت اً، 

ستتتتجا ة  ستتتة ة لتتتدى صتتتديفر توصتتتيات يفأنتتت  ستتتيمكنل اجملدتتتس متتتل ا 
موعثعتتة  تتل ا ستتت ةا  التت ي جتةيتت  األمتتم املتحتتدة يفا حتتتاد األفةيعتتي 

تتتتب  تتتتدد متتتتل (42) رتتتتال املستتتتائل اهلامتتتتة التتتتيت تتتتتؤثة  دتتتتى الع ثتتتتة . يفرحن
أ ناء اجملدس ابلعتةار، لكتوهم أ ة توا  تل أستفهم ألنت  مل يتوتايفل مجيتع 

اد األفةيعتتي، مثتتل متتا يت دتتق ال دعتتات العالغتتة األ يتتة التتيت نتتدنمها ا حتتت
                                   .(43)موها ابل وصة العحةي لدع ثة

تتتتب اجملدتتتتس مبوجتتتتب العتتتتةار 2013آذار/متتتتارس  6يفيف   ، رحن
اب ست ةاضني ا سرتاتيجيني الد يل أجةهتما األمتم  (2013) 2093

املتحتتتدة يفا حتتتتاد األفةيعتتتي  رتتتال يفجود تتتا يفنرتتتاقهما يف الصتتتومال، 
يفأذل لدتتتديفل األ نتتتاء يف ا حتتتتاد األفةيعتتتي مبواصتتتدة نرتتتة الع ثتتتة حتتتىت 

. يفقدتتب مىل األمتتني ال تتام أل يواصتتل تليفيتتد 2014شتتعا /فرباية  2٨
 م الدوجستتتيت. يفأنتتتةن اجملدتتتس معتتترتح الع ثتتتة مبجمو تتتة متتتل  واصتتتة التتتد

األمتتتني ال تتتام ا ست اضتتتة  تتتل املكتتتتب  ع ثتتتة سياستتتية خاصتتتة موستتت ة 
جديدة، يفنةر مدما  مكتب األمم املتحتدة لتد م الع ثتة يف مقتار   ثتة 
األمتتتم املتحتتتدة اجلديتتتدة. يفقدتتتب اجملدتتتس كتتت لك مىل األمتتتني ال تتتام أل 

تحتدة اجلديتدة. يفنتةر يوفد   ثة تعيتيم تعت   رتال منرتاء   ثتة األمتم امل
 733متتتتل العتتتتةار  5اجملدتتتتس أ ن تستتتتةي التتتتتدا   املفةيفضتتتتة يف الفعتتتتةة 

 1425متتتتتل العتتتتتةار  2 يف 1( يفالتتتتتوارد تفصتتتتتيدها يف الفعتتتتتةتني 1992)
، ملتتدة اثتت   رتتة شتتهةاً ا تعتتاراً متتل اتريتتر اختتتاذ ذتت ا العتتةار، (2002)

حا ت تعتدمي  امل دات ال سكةية أيف  دى  مديات توريد األسدحة أيف
التتتتتدريب، التتتتيت يكتتتتول الغتتتتة  موهتتتتا حصتتتتةاً  املستتتتا دة أيف املرتتتتورة أيف

ت وية نوات األمل التا  ة لدحكومة ا حتادية الصومالية يفتتوف  األمتل 
 لدر ب الصومايل.

يف  تتد ا تمتتاد العتتةار،  دنتتق اتتثال غواتيمتتا  يفاألرجوتتتني  دتتتى  
الةفتتع اجللئتتي حلظتتة توريتتد األستتدحة، م تتةَ ني  تتل أمدهمتتا يف أ ن يتتؤدي 

 .(44)مىل اإلضةار جبهود حتعيق ا ستعةار يف الصومال
__________ 

 (42) S/PV.6854 2، الصفحة. 

)أملانيتتتتتتا  5)جوتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتفحة  4املةجتتتتتتع نفستتتتتت ، الصتتتتتتفحة  (43) 
 )اهلود(. 6يفغواتيما (؛ يفالصفحة 

 (44) S/PV.6929 األرجوتني(. 3)غواتيما (؛ يفالصفحة  3يف  2، الصفحتال( 

، أذل اجملدتتتتس مبوجتتتتب 2013ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  12يفيف  
لدتتديفل األ نتتاء يف ا حتتتاد األفةيعتتي مبواصتتدة  (2013) 2124العتتةار 

، يفأحتتتتتا   دمتتتتتاً 2014ترتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتو ة  31نرتتتتتة الع ثتتتتتة حتتتتتىت 
مديتتتتة حلفتتتتتظ الستتتتالم ات  تتتتتة لامتتتتتم ابمل تتتتاي  املةج يتتتتتة لدورتتتتة احملتمتتتتتل ل 

املتحتتتتتتدة. يفقدتتتتتتتب مىل ا حتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتي زايدة نتتتتتتتوام نتتتتتتوة الع ثتتتتتتتة متتتتتتتل 
متتتتل األفتتتتةاد الوظتتتتاميني كحتتتتد أنصتتتتى، يفنتتتتةر  22 126مىل  17 731

ترتةيل األيفل/  31توسيع جممو ة  واصة التد م الدوجستيت لدع ثتة حتىت 
ال متتل  . يفقدتتب اجملدتتس كتت لك مىل   ثتتة األمتتم املتحتتدة2014أكتتتو ة 

 ركل يفثيق مع ا حتاد األفةيعتي ملستا دة حكومتة الصتومال ا حتاديتة، 
يفأحتا   دمتتاً اب تتلام األمتتني ال تتام أل يورتة يفحتتدة حةاستة اث تتتة مالئمتتة 

 ات  ة لامم املتحدة لت ليل األمل يف جممَّ ات   ثة األمم املتحدة.
يف عب اختاذ العةار، أ ةب اثل ا حتاد الةيفسي  تل شتواغل  

متتتل العتتتتةار، يفشتتتتدد  دتتتى ضتتتتةيفرة أ ن ترتتتتكنل  21مزاء صتتتياغة الفعتتتتةة 
. يفأ ةب اثل الصومال  ل أمد  يف أل تتدعى يفحدة اجليش (45)سا عة

تعاتتتتتل جوعتتتتاً مىل جوتتتتب متتتتع   ثتتتتة ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي  الصتتتتومايل، التتتتيت
لدعنتتاء  دتتى آختتة م انتتل حةكتتة الرتتعاب، التتد َم متتل صتتواديق األمتتم 

 .(46)املتحدة   ةيعة أكثة اتساناً يفأفنل تونيتاً 
 

 إنشاء بعثة األمم املتحدة 
، نتتتتتتتدنم يفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام 2013نيستتتتتتتال/أ ةيل  25يف  

لدرتتتؤيفل السياستتتية محاقتتتة مىل اجملدتتتس  رتتتال الت تتتورات السياستتتية يف 
الصتتتومال، مبتتتا يف ذلتتتك استتتتوتاجات يفمالحظتتتات   ثتتتة التعيتتتيم التعتتت  

ام مىل الصومال،  ماًل   دتب اجملدتس يف العتةار اليت أيففدذا األمني ال 
. يف نين م تامل رؤيتة األمتني ال تام لع ثتة األمتم املتحتدة (2013) 2093

لتعتتدمي املستتا دة مىل الصتتومال، مرتت اً مىل أل التتديفر األساستتي لدع ثتتة 
ا د  دتتتتتى هتيئتتتتتة يفت ليتتتتتل العيئتتتتتة ستتتتتيتمثنل يف كوهنتتتتتا  امتتتتتل متكتتتتتني يستتتتت

السياستتتتتية يفا ستتتتترتاتيجية لدمنتتتتتي نُتتتتتُدماً يف حتعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف وتتتتتاء 
الستتالم،   تتةق موهتتا ا ستتتفادة متتل  واصتتة أختتةى يف موظومتتة األمتتم 

 .(47)املتحدة يفلدى الرةكاء الديفليني
__________ 

 (45) S/PV.7056 3يف  2، الصفحتال. 

 .3املةجع نفس ، الصفحة  (46) 

 (47) S/PV.6955 5-2، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ar/S/PV.6854
https://undocs.org/ar/S/PV.6929
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7056
https://undocs.org/ar/S/PV.6955


2013-2012ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن  
 

16-06865 14 

 

يفأ تتةب اثتتل الصتتومال  تتل تعتتديةه لفةيتتق التعيتتيم يفأمدتت  يف أل  
. (4٨)مل جمدس األمتلتتحعق حمتوايت التعةية مل خالل الد م الكامل 

يفيفجن  اثل مثيو يا ا نتعاه مىل   ض التصورات اخلاقئة  رتال ديفر نتوات 
 .(49)الدفاع الوق  اإلثيو ية يفندنم تفس اً يف ذلك الصدد

 2102، نةر اجملدس مبوجب العةار 2013أاير/مايو  2يفيف  
، استتتتتتواداً مىل توصتتتتتتيات األمتتتتتتني ال تتتتتتام يف رستتتتتتالت  املؤرختتتتتتة (2013)

املتحتتتتتدة لتعتتتتتتدمي  ، منرتتتتتاء   ثتتتتتتة األمتتتتتم(50)2013نيستتتتتال/أ ةيل  19
، حتتتتت نيتتتادة 2013حليةال/يونيتتت   3املستتتا دة مىل الصتتتومال حبدتتتول 

اثتتل ختتاص لامتتني ال تتام، لفتترتة أيفليتتة متتدهتا اثوتتا  رتتة شتتهةاً، حبيتتث 
ترمل يف يتها العيام مبهام املسا ي احلميدة اليت توفةذا األمتم املتحتدة 

األفةيعتتتتي، يفتتتتتوف  التتتتد م حلكومتتتتة الصتتتتومال ا حتاديتتتتة يف  ثتتتتة ا حتتتتتاد 
حستب ا نتنتتاء. يفنتةر اجملدتتس أل يكتول معتتة   ثتة األمتتم املتحتتدة يف 
معديرتتتو يفأل جيتتتةي نرتتتةذا يف ألتتتاء أختتتةى متتتل الصتتتومال، يفأل يتتتتم 

 .2014نيسال/ أ ةيل  30است ةا  يف يتها يف مو د أنصاه 
أ تةب اثتل الصتومال  تل لييتده لت ، يف تل يف عب اختاذ العتةار،  

تعتتتديةه جلهتتتود األمتتتني ال تتتام، يفثعتتتت  يف أل جمدتتتس األمتتتل يفاجملتمتتتع التتتديفيل 
 .(51)يفمجيع الرةكاء االخةيل يف تومية مستععل الصومال سيمتثدول لدعةار

دس مىل محاقتة متل ، استمع اجمل2013حليةال/يوني   6يفيف  
 ئب األمني ال ام  ل احلالة يف الصومال، مبا يف ذلك  دء  مل   ثة 
األمتتتتم املتحتتتتتدة يف معديرتتتتو يفت ايفهنتتتتتا متتتتتع   ثتتتتة ا حتتتتتتاد األفةيعتتتتتي يف 
تتت  ا نتعتتتاه كتتت لك مىل  ضتتتمال األمتتتل يفحةيتتتة التوعتتتل يف الصتتتومال. يفيفجن

األفةيعتتي  العدتتق التت ي أ تتةب  وتت  األمتتني ال تتام مزاء كتتول   ثتتة ا حتتتاد
 دغتتتت أنصتتتى متتتا ميكتتتل أل توجتتتله متتتل حيتتتث احملافظتتتة  دتتتى املوتتتاقق 
اخلاضتتتتتتت ة لستتتتتتتي ةهتا يفتوستتتتتتتي ها. يف شتتتتتتتد اجملدتتتتتتتَس أل يتتتتتتتد م الع ثتتتتتتتة 
يفيستتتتا دذا  دتتتتى الوفتتتتاء  و يتهتتتتا،   تتتتةق موهتتتتا تتتتتوف  املتتتتوارد الالزمتتتتة 

. يف دنق الكثت  متل املتكدمتني  دتى (52)لدع ثة نفسها، يفلدصومال أيناً 
عتتتوا رنرتتتاء   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يفت يتتتني املمثتتتل احلالتتتة اإل نستتتانية، يفرحن

 اخلاص اجلديد لامني ال ام.
__________ 

  .5املةجع نفس ، الصفحة  (4٨) 

 .7املةجع نفس ، الصفحة  (49) 

 (50) S/2013/239. 

 (51) S/PV.6959 3يف  2، الصفحتال. 

 (52) S/PV.6975 4-2، الصفحات. 

اً أ تةب فيت  يفنعيل اختتام اجلدستة، أصتدر اجملدتس  يتا ً رائستي 
 تتتل امتوانتتت  لت هتتتدات اإل انتتتة التتتيت أ دوتتتت  وهتتتا التتتديفل األ نتتتاء يف 

، 2013أاير/متتتتتايو  7املتتتتتؤمتة امل عتتتتتود يف لوتتتتتدل  رتتتتتال الصتتتتتومال يف 
تتتب  عتتتدء  متتتل   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف  . 2013حليةال/يونيتتت   3يفرحن

يفشتتدد اجملدتتس  دتتى أ يتتة أل حتعتتق الع ثتتة يفجودذتتا العتتوي  دتتى يفجتت  
معديرتتتو يفخارجهتتتا، يفكتتتةر لكيتتتد تون تتت  ال تكتتتول الع ثتتتة الستتتة ة يف 

. يفأحتتتا  اجملدتتتس 2014كتتتانول الثام/يوتتتاية   1  ثتتتًة متكامدتتتة حبدتتتول 
تتت  ابلرتتتكة مىل   دمتتتاً رغتتتالق مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة السياستتتي، يفتوجن
املمثتتل اخلتتاص الستتا ق لامتتني ال تتام يفجلميتتع موظفيتت ،  دتتى اخلتتدمات 

حنب اجملدس اب تلام األمانة ال امة مجتةاء اليت ندنموذا مىل الصومال. يفر 
است ةا   رال   ثة ا حتاد األفةيعي اب شرتاك مع ا حتاد األفةيعتي. 
يفرحنتتب اجملدتتس أينتتاً  عيتتام احلكومتتة ا حتاديتتة الصتتومالية  تونيتتع  يتتال 
مرتترتك متتتع األمتتتم املتحتتدة  رتتتال موتتتع ال وتتف اجلوستتتي يف الصتتتومال، 

تعتتتارية التتتيت تفيتتتد ابستتتتمةار ارتكتتتاب يفأ تتتةب  تتتل ندعتتت  ال ميتتتق مزاء ال
انتهاكتتتتات يفجتتتتتايفزات حلعتتتتوق اإلنستتتتال يف الصتتتتومال. يفأكتتتتد اجملدتتتتتس 
ضةيفرة أل يوفة اجملتمع الديفيل مسا دات منسانية موسعة  ركل جيد 

 .(53)يفمعدمة يف الونت املواسب يف صورة مستمةة
،  تتتتتتتتتة  املمثتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتاص 2013أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  12يفيف  

لامتتتتني ال تتتتام يفرئتتتتيس   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة تعةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام  تتتتل 
الت تتتورات السياستتتية يفاألمويتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك م دومتتتات مستتتتكمدة  تتتل 

ذكتتتتة أل األنرتتتت ة التتتتيت توفنتتتت ذا الع ثتتتتة لتتتتد م احلكومتتتتة الصتتتتومالية. يف 
الر ب يفاحلكومة يفالرةكاء الديفليني ابتتوا  دتى يفشتك حتعيتق م تازات 
 ظيمتتتة، لكوتتت  حتتت ر متتتل أل األزمتتتة الصتتتومالية مل توتتتت ِّ. يفشتتتدد  دتتتى 
ضتتةيفرة ت ليتتل اجلهتتود لتتد م نتتوات األمتتل التتوق  الصتتومالية، يفحتستتني 
ندرات   ثة ا حتتاد األفةيعتي، يفضتمال اضت الع األمتم املتحتدة  تديفر 

ارد كافيتتتتة يفمتماستتتتك يف استتتترتاتيجية ختتتتةيف    ثتتتتة ا حتتتتتاد متتتتد وم مبتتتتو 
 .(54)األفةيعي، مبا يرمل تعدمي الد م مىل   ثة األمم املتحدة

اخلاص لةئيس مفوضية ا حتاد األفةيعي لدصومال  يفندنم املمثل 
تعةيتتةاً  تتل أنرتت ة   ثتتة ا حتتتاد األفةيعتتي. يفمذ نتتونه ابلت تتورات السياستتية 
اإلجيا يتتتة يف الصتتتومال،  تتتنين ابلتفصتتتيل التحتتتدايت املتععيتتتة، التتتيت ترتتتمل 

__________ 

 (53) S/PRST/2013/7. 

 (54) S/PV.7030 6-2، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/239
https://undocs.org/ar/S/PV.6959
https://undocs.org/ar/S/PV.6975
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/7
https://undocs.org/ar/S/PV.7030
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املسائل األموية، يفت متيم ت عيتق اهليكتل ا حتتادي  دتى الوحتو املوصتوص 
 .(55)ر املؤنت، يف دم كفاية ندرات احلكومة دي  يف الدستو 

،  تتتتتتتتتة  املمثتتتتتتتتتل 2013كتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتمرب   10يفيف  
 تتتل توفيتتت  يف يتتتة اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام التعةيتتتة الفصتتتدي لامتتتني ال تتتام 

. يفندنم (56)  ثة األمم املتحدة  ل قةيق التدايفل ابلفيديو مل معديرو
تعييماً لآلاثر السياسية يفاألموية األيفسع لورتة  مديتات األمتم املتحتدة 
يف مجيتع ألتاء الصتتومال، متع ا  ترتاف  تتديفر ا حتتاد األفةيعتي. يفنتتدنم 

سياستية، مبتتا م دومتات مستتكمدة أل نتاء اجملدتتس  رتال التحتدايت ال
يف ذلتتتتك احلالتتتتة اإلنستتتتانية يفحالتتتتة حعتتتتوق اإلنستتتتال،  دتتتتى التتتتةغم متتتتل 

 .(57)التعدم ال ي أحةزت  احلكومة
 

 تعديل تدابري اجلزاءات ومتديد و ية فريق الرصد 

تتتتتب اجملدتتتتتس مبوجتتتتتب العتتتتتةار 2012متوز/يوليتتتتت   25يف   ، رحن
 توصية فةيق الةصد امل   ابلصومال يفمريرتاي منراء  (2012) 2060

جمدتتس مرتترتك لتتادارة املاليتتة، يفنتتةر أل ميتتدند يف يتتة فةيتتق الةصتتد حتتىت 
. يفأ تةب اجملدتس أينتاً  تل نيتت  استت ةا  2013آب/أغس س  25

د يف يتتة فةيتتتق الةصتتتد يفاختتتتاذ التتتتدا   املالئمتتتة  رتتتال التمديتتتد، يف مو تتت
. يفقدتتتتب مىل األمتتتتني ال تتتتام أل يتدتتتت  2013متوز/يوليتتتت   25أنصتتتتاه 

التتتدا   اإلداريتتة الالزمتتة إل تتادة منرتتاء فةيتتق الةصتتد لفتترتة ثالثتتة  رتتة 
شهةاً، مست يواً يف ذلك، حسب ا نتناء، دربة أ نتاء فةيتق الةصتد 

 املورا  ماًل  عةارات سا عة.
يفمبوجتتتتب العتتتتةار نفستتتت ، نتتتتتةر اجملدتتتتس أل التتتتتدا   املفةيفضتتتتتة  

( يفالتتتتيت تتتتتةد مبليتتتتد متتتتل 1992) 733متتتتل العتتتتةار  5مبوجتتتتب الفعتتتتةة 
  تستتةي  (2002) 1425متتل العتتةار  2 يف 1التفصتتيل يف الفعتتةتني 

تعدمي املسا دة،  كةية أيف دى اإلمدادات مل األسدحة يفامل دات ال س
املعصتتتتود هبتتتتا حصتتتتةاً د تتتتم املكتتتتتب يفاستتتتت مال  هلتتتتا؛ يفأل حظتتتتة توريتتتتد 

 1907متتتتل العتتتتةار  5األستتتتدحة مىل مريتتتترتاي املفتتتتةيف  مبوجتتتتب الفعتتتتةة 
ة   يسةي  دى املال س الوانية، مبا يف ذلك السرتات الواني (2009)

مل الةصاص يفاخلوذ ال ستكةية، التيت يصتدنرذا مىل مريترتاي  صتورة مؤنتتة 
أفتتةاد األمتتم املتحتتدة يفاثدتتو يفستتائط اإل تتالم يفال تتامدول يف جمتتايَل تعتتدمي 
املسا دة اإلنسانية يفالتومية، يفك لك ممدادات امل دات ال سكةية غ  

__________ 

 .9-6املةجع نفس ، الصفحات  (55) 

 (56) S/2013/709. 

 (57) S/PV.7078 7-2، الصفحات. 

ةا  ألغ الفتاكة املعصود استددامها حصةاً يف األغةا  اإلنسانية أيف
احلمايتة؛ يفنتتةر اجملدتس أنتت ، ملتدة اثتت   رتة شتتهةاً متل اتريتتر اختتاذ ذتت ا 
العتتةار،   تو عتتق ا لتلامتتات املفةيفضتتة  دتتى التتديفل األ نتتاء مبوجتتب 

تتتتتوف    دتتتى دفتتتتع األمتتتوال أيف (200٨) 1٨44متتتل العتتتتةار  3الفعتتتةة 
املتتوارد ا نتصتتادية األختتةى الالزمتتة لنتتمال ميصتتال  األصتتول املاليتتة أيف

املستتتتتتتتا دة اإلنستتتتتتتتانية التتتتتتتتيت ترتتتتتتتتتد احلاجتتتتتتتتة مليهتتتتتتتتا يف الصتتتتتتتتومال يف 
 .(5٨)املواسب الونت

تتتتب اجملدتتتتس مبوجتتتتب العتتتتةار 2013متوز/يوليتتتت   24يفيف   ، رحن
ابجلهود اليت تع هلا األمانة ال امتة متل أجتل توستيع  (2013) 2111

ستتتني نائمتتتة اخلتتترباء اخلاصتتتة  فتتتةع األجهتتتلة الفة يتتتة جملدتتتس األمتتتل، يفحت
ترتتتتتةيل  25يفنتتتتةر، يف مجدتتتتة أمتتتتتور، متديتتتتد يف يتتتتة فةيتتتتتق الةصتتتتد حتتتتىت 

آذار/  6. يفنتتتتتتتتةر اجملدتتتتتتتتس أينتتتتتتتتاً أنتتتتتتتت ، حتتتتتتتتىت 2014الثتتتتتتتتام/نوفمرب 
،   يستتتةي حظتتتة األستتتدحة املفتتتةيف   دتتتى الصتتتومال 2014 متتتارس

مستتتتتداء املرتتتتتورة  ية أيفامل تتتتتدات ال ستتتتتكة   دتتتتتى شتتتتتحوات األستتتتتدحة أيف
التدريب، حيوما يهدف ذلك حصةاً مىل ت وية  تعدمي املسا دة أيف أيف

نتتوات األمتتل التا  تتة حلكومتتة الصتتومال ا حتاديتتة؛ يفأل اإلمتتدادات متتل 
األصواف املدرجة يف مةفق العتةار يفالتيت تعتدنمها مىل حكومتة الصتومال 

منديميتتتتتتة موظمتتتتتات ديفليتتتتتة يفمنديميتتتتتة يفديفل  ا حتاديتتتتتة ديفل أ نتتتتتاء أيف
( 1992) 751تت دتتتتتتب موافعتتتتتتة الدجوتتتتتتة معتتتتتتدنماً،  متتتتتتاًل ابلعتتتتتتةاريل 

، يف كل حالة  دى حدة. يفنةر اجملدس أل حظتة (2009) 1907 يف
امل تتتتتتدات  األستتتتتتدحة   يستتتتتتةي  دتتتتتتى اإلمتتتتتتدادات متتتتتتل األستتتتتتدحة أيف

تستتددمها   ثتة األمتم  هبتا أيف ال سكةية املدصصة حصةاً لكتي يتد م
املتحتتدة يف  ثتتة ا حتتتاد األفةيعتتي. يفنتتةر اجملدتتس كتت لك أل فةيتتق الةصتتد 

ي تتد مدلمتتاً  تعتتدمي تعتتارية شتتهةية مىل الدجوتتة يف األشتتهة نفستتها متتل  مل
ال تتتتتتتتام التتتتتتتتيت يعتتتتتتتتدنم فيهتتتتتتتتا متتتتتتتتوجلات موتصتتتتتتتتف املتتتتتتتتدة يفيعتتتتتتتتدنم فيهتتتتتتتتا 

 اخلتامية. تعاريةه
 

 القرصنة والسطو املسلح قبالة سواحل الصومال 
، نتتتتتتدنمت يفكيدتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام 2012شتتتتتتعا /فرباية  22يف  

لدرتؤيفل العانونيتة يفاملسترتارة العانونيتة لامتم املتحتدة محاقتة مىل اجملدتتس 
يف ةضت تعةية األمني ال ام  ل احملاكم املتدصصة ملكافحة العةصوة يف 

ومال يفديفل أخةى يف املو عة. يفذكةت أن ،  مالً   دب اجملدتس يف الص
__________ 

لالقتتتتتتالع  دتتتتتتى مليتتتتتتد متتتتتتل امل دومتتتتتتات  تتتتتتل تتتتتتتدا   اجلتتتتتتلاءات املت دعتتتتتتة  (5٨) 
التتدا   التيت   تو توي ”السا ع، العسم الثالتث، ابلصومال، انظة اجللء 

 “.مل امليثاق 41 دى استددام العوة املسدحة يففعاً لدمادة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/2013/709
https://undocs.org/ar/S/PV.7078
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
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، أُ دن التعةية ابلت ايفل مع مكتب األمم املتحدة (2011) 2015نةاره 
امل تت  ابملدتتدرات يفاجلةميتتة يف تتة م  األمتتم املتحتتدة اإلاتتائي، يفاب ستتتفادة 

ات نتتتدنمتها كيتتتا ت أختتتةى ات  تتتة لامتتتم املتحتتتدة. يفنونذتتتت متتتل مستتتهام
دمس ديفل يف املو عة، ذي مجهورية تولانيا املتحدة يفسيريل يفالصومال 
يفكيويتتا يفموريرتتيوس، حاكمتتت مبستتا دة األمتتم املتحتتدة أشداصتتاً يُرتتتع  
يف ارتكتاهبم أ متتال نةصتتوة. يفنالتتت مل تدتك التتديفل اضتت د ت مبستتؤيفلية 

لدمتوارد الوقويتة، يفترتتتب  ديهتا خمتاقة أمويتة، جسيمة تت دتب ختصيصتاً 
يفد تتتتتتت مىل تليفيتتتتتتدذا  تتتتتتد م يفمستتتتتتا دة ديفليتتتتتتني نتتتتتتويني. يفانتعدتتتتتتت مىل 
منتتمول التعةيتتتة فتتت كةت أل مرتتتايفرات مفصتتدة أُجةيتتتت متتتع الستتتد ات 
امل ويتتتتتة يف جمتتتتتا ت الرتتتتتةقة يفا د تتتتتاء يفالعنتتتتتاء يفالستتتتتجول يف التتتتتديفل 

صتتتتتتة ملكافحتتتتتتة اخلمتتتتتس التتتتتتيت أ تتتتتتدت استتتتتتت داداً إلنرتتتتتاء حمتتتتتتاكم متدص
العةصتتتتوة، مت متتتتل خالهلتتتتا توتتتتايفل رديفد ف تتتتل ذتتتت ه التتتتديفل  دتتتتى خمتدتتتتف 
املعرتحات يفنوع املسا دة الديفلية اليت حتتتا  مليهتا لتف يتل تدتك احملتاكم. 
يفأثوتتتتتت  دتتتتتى حكومتتتتتة سيرتتتتتيل  ستتتتتت دادذا استنتتتتتافة مةكتتتتتل منديمتتتتتي 

اً املورا حديث 5لدمالحعة العنائية. يفيفجنهت ا نتعاه مىل الفةيق ال امل 
يفالتا ع لفةيق ا تصال امل   مبكافحتة العةصتوة نعالتة ستواحل الصتومال، 
التتتت ي ترتأستتتت  مي اليتتتتا، يفاملكدنتتتتف ابلرتكيتتتتل  دتتتتى التتتتتدفعات املاليتتتتة غتتتت  
املرةيف ة املةتع ة ابلعةصوة. يفيفجنهت ا نتعاه أيناً مىل معرتحات التوفي  

صصتتتتة ملكافحتتتتة املفصتتتتدة املعينوتتتتة يف التعةيتتتتة يفالتتتتيت تتصتتتتل ابحملتتتتاكم املتد
العةصتتتوة، يفشتتتتددت  دتتتتى ضتتتتةيفرة مجتتتةاء مليتتتتد متتتتل العحتتتتو  يفالتحديتتتتل 
لتعييم حجم ال دب الف دي  دتى املالحعتات العنتائية يف تدتك التديفل، 

 .(59)تدا   نعل توفي  أي
يفنتتدنم املتتدية التوفيتت ي ملكتتتب األمتتم املتحتتدة امل تت  ابملدتتدرات  

يفاجلةمية م دومات مستكمدة مىل اجملدتس  تل األنرت ة التيت نفنت ذا املكتتب 
لدتصتتدني لدتحتتدايت التتيت تتتةتعط ابلعةصتتتوة يفمواجهتتة ذتت ه اجلةميتتة، مبتتتا يف 

العدتتتتدال اإلنديميتتتتة التتتتيت تت امتتتتل متتتتع األشتتتتداص ذلتتتتك تعتتتتدمي التتتتد م مىل 
املرتتتتع  يف ارتكتتتاهبم أ متتتال نةصتتتوة. يفنتتتال مل خ تتتة العةصتتتوة مستتتتمة يف 
التوتتتامي يفمل ذوتتتاك أدلتتتة  دتتتى يفجتتتود ت تتتايفل  تتتني حةكتتتة الرتتتعاب يفتوظتتتيم 
العا تتدة يفالعةاصتتوة. يفأشتتار كتت لك مىل أل  تتة م  مكافحتتة العةصتتوة التتتا ع 

ة اجلوائية يف املو عة، مردداً  دتى أل ننتية لدمكتب أسهم يف نُظُم ال دال
 .(60)العةصوة تت دب اتعاع هن  نوي مررتك  ني الوكا ت

__________ 

 (59) S/PV.6719 7-2، الصفحات. 

 .9-7املةجع نفس ، الصفحات  (60) 

يفختتتتالل املوانرتتتتات، ذكتتتتة م ظتتتتم أ نتتتتاء اجملدتتتتس أل العدتتتتق  
يتتتتلال يستتتتايفرذم مزاء استتتتتتمةار التهديتتتتد التتتت ي متثندتتتتت  العةصتتتتوة نعالتتتتتة   

عتتوا  تعةيتتة األمتتني ال تتام، يفشتتدديفا  دتتى  ستتواحل الصتتومال، لكتتوهم رحن
ضتتةيفرة منرتتتاء حمتتتاكم ملكافحتتة العةصتتتوة يف الصتتتومال يفديفل أختتتةى يف 

 عتتتتة. يفأثوتتتتوا  دتتتتى اجلهتتتتود التتتتيت يعتتتت هلا األمتتتتني ال تتتتام، مىل جانتتتتب املو
مكتب األمم املتحدة امل   ابملددرات يفاجلةمية يف ة م  األمم املتحدة 
اإلاائي، ملسا دة الصومال يفديفل املو عة  دى مجةاء حماكمات تت دق 
ابلعةصوة، يفحثنوا اجملتمع الديفيل  دى مواصدة د م ذ ه اجلهود. يفشدد 

أ نتتاء اجملدتس  دتتى أ يتتة ا تمتاد هنتت  شتامل مل اجلتتة األستتعاب   تض 
اجل ريتتتتتتتتتتة لدعةصتتتتتتتتتتوة يفالستتتتتتتتتت و املستتتتتتتتتتدح يف العحتتتتتتتتتتة نعالتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتواحل 

. يففيمتتتا يت دتتتق رنرتتتاء حمكمتتتة صتتتومالية ختتتار  احلتتتديفد (61)الصتتتومال
اإلنديمية، أكد  تدد متل املتكدمتني ضتةيفرة العيتام  ت لك ابلترتايفر متع 

ت األمم املتحدة امل ويتة، يفاب تفتاق متع الديفل اإلنديمية املهتمة يفيفكا 
 .(62)السد ات الصومالية

، متتتتدد اجملدتتتتس مبوجتتتتب 2012ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  21يفيف  
شتتتتهةاً األذيف ت التتتتيت موحهتتتتا لدتتتتديفل  12ملتتتتدة  (2012) 2077العتتتتةار 

متتتتتتع الستتتتتتد ات الصتتتتتتومالية يف مكافحتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة املت ايفنتتتتتتة 
العةصوة يفالس و املسدح يف العحة نعالة سواحل الصتومال، يفشتجع التديفل 
األ نتتتتاء  دتتتتى مواصتتتتدة الت تتتتايفل متتتتع الستتتتد ات الصتتتتومالية يف مكافحتتتتة 
العةصوة يفالس و املسدح يف العحة. يفأكتد اجملدتس أل األذيف ت التيت جتةى 

ال يف  متتتس حعتتوق التتديفل جتديتتدذا   تستتةي م ن  دتتى الوضتتع يف الصتتوم
مسؤيفلياهتا املعةرة مبوجب العانول الديفيل. يفرحنتب  التلاماهتا أيف األ ناء أيف

اجملدتتس  توصتتيات املوظمتتة العحةيتتة الديفليتتة يفمرشتتاداهتا املت دعتتة مبوتتع أ متتال 
 العةصوة يفالس و املسدح ضد السفل يفنم ها.

يف  تتد اختتتاذ العتتةار، أاثر اتتثال جوتتوب أفةيعيتتا يفتوغتتو شتتواغل  
 رتتتتتال متتتتتلا م تت دتتتتتق ابلصتتتتتيد غتتتتت  املرتتتتتةيفع يفاإللعتتتتتاء غتتتتت  املرتتتتتةيفع 
لدوفاايت السامة نعالة ستواحل الصتومال، يفحثنتا اجملدتس  دتى التحعيتق 

 .(63)يف تدك املسائل
__________ 

 14يف  13يفالصفحتال  )املغةب(؛ 13يف  12املةجع نفس ، الصفحتال  (61) 
)كولومعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛  17يف  16)التتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال 

 25يف  24)الربتغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال  19يف  1٨ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال
 )املمدكة املتحدة(. 2٨يف  27)أذر يجال(؛ يفالصفحتال 

)املغتتتتتتتتتةب(؛  13)اهلوتتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  12املةجتتتتتتتتع نفستتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتفحة  (62) 
 )أذر يجال(. 25)كولومعيا(؛ يفالصفحة  16يفالصفحة 

 (63) S/PV.6867 توغو(. 4)جووب أفةيعيا(؛ يفالصفحة  3يف  2، الصفحتال( 

https://undocs.org/ar/S/RES/2015(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6719
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6867
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17 16-06865 

 

، نتتةر اجملدتتس مبوجتتب 2013رب ترتتةيل الثتتام/نوفم 1٨يفيف  
 دة أمور موهتا متديتد األذيف ت التيت موحهتا  (2013) 2125العةار 

لدتتتتديفل يفاملوظمتتتتتات اإلنديميتتتتة املت ايفنتتتتتة متتتتع الستتتتتد ات الصتتتتتومالية يف 
ل مكافحتتة العةصتتوة يفالستت و املستتدح يف العحتتة نعالتتة ستتواحل الصتتوما

شتتتتتهةاً أختتتتتةى، يفنتتتتتةر أل حظتتتتتة األستتتتتدحة املفتتتتتةيف   دتتتتتى  12ملتتتتتدة 
 (2002) 1425 ( يف1992) 733الصتتتتتتتومال مبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةارات 

حة   يستتتتتتتتتةي  دتتتتتتتتتى اإلمتتتتتتتتتدادات متتتتتتتتتل األستتتتتتتتتد (2013) 2093 يف

تعتتدمي املستتا دة املعتتةر نصتتة استتتددامها  دتتى  يفامل تتدات ال ستتكةية أيف
الديفل األ ناء يفاملوظمات الديفلية يفاإلنديمية يفديفل اإلنديمية. يفرحنب  
كتتت لك ابل متتتل التتتت ي ينتتت دع  تتتت   تتتة م  مكافحتتتتة العةصتتتوة التتتتتا ع 
ملكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة امل تتتت  ابملدتتتتدرات يفاجلةميتتتتة متتتتع الستتتتد ات يف 

ديفل اجلتتوار لكفالتتة معاضتتاة املرتتتع  يف ارتكتتاهبم أ متتال الصتتومال يفيف 
العةصوة يفسجل املدانني موهم   ةيعة تتفق مع العانول التديفيل، مبتا يف 

  ذلك العانول الديفيل حلعوق اإلنسال.
  

 الصومالاجللسات: احلالة يف 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً  يفاثئق أخةى العود الفة ي
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل  املتكدمول
 املمتو ول( -امل ارضول  -

       
S/PV.6701  

كتتتتتتانول الثتتتتتتام/   11
 2012يواية 

كتتتتتتتتانول   9رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهة  2012الثام/يواية 

متتل األمتتني ال تتام مىل رئتتيس 
 (S/2012/19جمدس األمل )

تعةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتتام 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال 

(S/2011/759) 

أيفغوتتتتتتتتتتتتتتتتدا )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدفاع(، 
 وريفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي، 
الصتتتتتتتتتومال، كيويتتتتتتتتتا 

 )يفزية اخلارجية(

يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام 
لدرتتتتتؤيفل السياستتتتتية، 
يفمفتتتتتتتتتتتتتتتو  الستتتتتتتتتتتتتتتدم 
يفاألمتتتتتتتتتل يف ا حتتتتتتتتتتاد 

 األفةيعي

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
، أيفغوتتدا )أ(اجملدتتس

)يفزيتتتتتتتتة التتتتتتتتدفاع(، 
 وريفنتتتتتتدي، كيويتتتتتتا 
)يفزيتتتة اخلارجيتتتة(، 
 39 مالً ابملادة مجيتتتتتتتتع املتتتتتتتتد ونيل 

 

S/PV.6718  
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  22

2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 (S/2012/74الصومال )

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
املتحتتتتدة متتتل املمدكتتتة 

( S/2012/104 )  

أملانيتتتتتا، الربتغتتتتتال،   
جوتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتا، 
فةنستتتتتا، يفاملمدكتتتتتة 
املتحتتتتتتدة، اهلوتتتتتتتد، 
 الو ايت املتحدة 

   (2012) 2036العةار 
15-0-0 

تتتتتتتتتتت  مبوجتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتل  )اختخ
 السا ع(

S/PV.6719 
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  22

2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احملاكم املتدصصة ملكافحة 
العةصوة يف الصتومال يفديفل 
أختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةى يف املو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2012/50) 

األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام يفكيدتتتتتتتة  الصومال 
لدرتتتتتتتتتتتتتؤيفل العانونيتتتتتتتتتتتتتة 
يفاملسترتتتتتتتارة العانونيتتتتتتتة 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة، 
يفاملتتتتتتتتتتتتتتدية التوفيتتتتتتتتتتتتتت ي 
ملكتتتب األمتتم املتحتتدة 
امل تتتتتتتتتتتت  ابملدتتتتتتتتتتتتدرات 

 يفاجلةمية

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 
 39ابملادة املتتتتتتتد ونيل  متتتتتتتالً 

 

S/PV.6729 
 S/PV.6729 يف

(Resumption 1) 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  5

2012 

التعةية اخلاص لامني ال ام 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال 

(S/2012/74) 

)ب(ديفلة  نواً  17 
املمثتتل اخلتتاص لامتتني  

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام لدصتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال 
يفرئتتتيس مكتتتتب األمتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة السياستتتتتتتتتتتي 
لدصتتتتتتتتتتومال، يفرئتتتتتتتتتتتيس 
يففتتتتتد ا حتتتتتتاد األيفريف  

 لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ونيل 

S/PRST/2012/4 

S/PV.6770  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  15

2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 (S/2012/283الصومال )

الصتتتتتتتومال )رئتتتتتتتيس  
ا حتاديتتتتة احلكومتتتتة 
 ا نتعالية(

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام 

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ونيل 

 

S/PV.6814 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   25

2012 

متتتتتتتتوز/  11مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة 
موجهتتتتتتة مىل  2012يوليتتتتتت  

رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس األمتتتتتتل متتتتتتل 
رئتتتتتيس جلوتتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتتل 
املورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتل املمدكتتتة املتحتتتتدة 

( S/2012/575 )  

   (2012) 2060العةار    الصومال
15-0-0 

تتتتتتتتتتت  مبوجتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتل  )اختخ
 السا ع(

https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6701
https://undocs.org/ar/S/PV.6701
https://undocs.org/ar/S/2012/19
https://undocs.org/ar/S/2011/759
https://undocs.org/ar/S/PV.6718
https://undocs.org/ar/S/PV.6718
https://undocs.org/ar/S/2012/74
https://undocs.org/ar/S/2012/104
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6719
https://undocs.org/ar/S/PV.6719
https://undocs.org/ar/S/2012/50
https://undocs.org/ar/S/PV.6729
https://undocs.org/ar/S/PV.6729
https://undocs.org/ar/S/PV.6729%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6729%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6729%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2012/74
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/4
https://undocs.org/ar/E/RES/2012/4
https://undocs.org/ar/S/PV.6770
https://undocs.org/ar/S/PV.6770
https://undocs.org/ar/S/2012/283
https://undocs.org/ar/S/PV.6814
https://undocs.org/ar/S/PV.6814
https://undocs.org/ar/S/2012/575
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً  يفاثئق أخةى العود الفة ي
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل  املتكدمول
 املمتو ول( -امل ارضول  -

( 1992) 751 ابلعتتتتتتتةاريل       
 (2009) 1907 يف

 رتتتتتتتال الصتتتتتتتومال يفمريتتتتتتترتاي 
(S/2012/544) 

متتتتتتتتوز/  11رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتتتة مىل  2012يوليتتتتتت  

رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس األمتتتتتتل متتتتتتل 
رئتتتتتيس جلوتتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتتل 
العائمتتتتتتتتة  متتتتتتتتالً ابلعتتتتتتتتةاريل 

751 (1992 )
 (2009) 1907 يف

 رتتتتتتتال الصتتتتتتتومال يفمريتتتتتتترتاي 
(S/2012/545) 

S/PV.6837  
أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  1٨

2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 (S/2012/643الصومال )

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتل أملانيتتتتتا، مي اليتتتتتا، 
الربتغتتتتتتتتتتتتتال، جوتتتتتتتتتتتتتوب 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتا، فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
املغتتتتتتتتتتتتتتةب، املمدكتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/708) 

   (2012) 2067العةار  الصومال  الصومال
15-0-0 

S/PV.6848  
ترتتتتتتتتتتةيل األيفل/  16

 2012أكتو ة 

ترتتتتةيل  12رستتتتالة مؤرختتتتة 
 2012األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

األمتتتتتني ال تتتتتام موجهتتتتتة متتتتتل 
مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل 

(S/2012/764) 

مثيو يتتتتتتتتا، مستتتتتتتتعانيا،  
مي اليتتتتتتتتتتتتتا، تةكيتتتتتتتتتتتتتا، 
الصتتتتومال، فودوتتتتدا، 

 الياابل

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتيس يففتتتتد ا حتتتتتاد 

 األيفريف  

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ونيل

 

S/PV.6853  
ترتتتتتتتتتتةيل األيفل/  31

 2012أكتو ة 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
متتتل املمدكتتتة املتحتتتتدة 

( S/2012/792 )  

   (2012) 2072العةار    
15-0-0 

تتتتتتتتتتت  مبوجتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتل  )اختخ
 السا ع(

S/PV.6854  
ترتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتام/  7

 2012نوفمرب 

ترتتتتةيل  12رستتتتالة مؤرختتتتة 
 2012األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتتتتة متتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام 
مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل 

(S/2012/764) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتل فةنستتتتتا، املمدكتتتتتة 
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

(S/2012/812) 

أملانيتتتتتتتتتتا، جوتتتتتتتتتتوب   الصومال
أفةيعيا، الصومال، 
غواتيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ، 
املمدكتتتتة املتحتتتتدة، 

 اهلود

   (2012) 2073العةار 
15-0-0 

تتتتتتتتتتت  مبوجتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتل  )اختخ
 السا ع(

S/PV.6867  
ترتتتتةيل الثتتتتام/  21

 2012نوفمرب 

تعةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام املعتتتتدم 
 متتتتالً  عتتتتةار جمدتتتتس األمتتتتل 

2020 (2011) 
(S/2012/783) 

مرتةيفع نتتةار معتدم متتل 
مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا، أملانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتا، مي اليتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
 فةنسا، اهلود، التو ايت
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة، اليتتتتتتتتتتتتتتتتو ل 

(S/2012/861) 

مستتتتتتعانيا، أيفكةانيتتتتتتا، 
مي اليتتا، الصتتومال، 

 اليو ل

توغتتتتتتتتتتو، جوتتتتتتتتتتوب  
 أفةيعيا 

   (2012) 2077العةار 
15-0-0 

تتتتتتتتتتت  مبوجتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتل  )اختخ
 السا ع(

S/PV.6921  
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  14

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 (S/2013/69الصومال )

الصتتتتتتتتتتومال ) ئعتتتتتتتتتتة  
رئيس الوزراء يفيفزيةة 

 اخلارجية(

ال ام املسا د األمني 
 لدرؤيفل السياسية

  مجيع املد ونيل

 S/PV.6929  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  6

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 (S/2013/69الصومال )

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتتل توغتتتتتتتو، فةنستتتتتتتا، 
املمدكتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة، 
التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/132) 

األرجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني،   الصومال
 غواتيما  

   (2013) 2093العةار 
15-0-0 

تتتتتتتتتتت  مبوجتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتل  )اختخ
 السا ع(

https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/2012/544
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/2012/545
https://undocs.org/ar/S/PV.6837
https://undocs.org/ar/S/PV.6837
https://undocs.org/ar/S/2012/643
https://undocs.org/ar/S/2012/708
https://undocs.org/ar/S/RES/2067(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6848
https://undocs.org/ar/S/PV.6848
https://undocs.org/ar/S/2012/764
https://undocs.org/ar/S/PV.6853
https://undocs.org/ar/S/PV.6853
https://undocs.org/ar/S/2012/792
https://undocs.org/ar/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6854
https://undocs.org/ar/S/PV.6854
https://undocs.org/ar/S/2012/764
https://undocs.org/ar/S/2012/812
https://undocs.org/ar/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6867
https://undocs.org/ar/S/PV.6867
https://undocs.org/ar/S/RES/2020(2011)
https://undocs.org/ar/S/2012/783
https://undocs.org/ar/S/2012/861
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6921
https://undocs.org/ar/S/2013/69
https://undocs.org/ar/S/PV.6929
https://undocs.org/ar/S/2013/69
https://undocs.org/ar/S/2013/132
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً  يفاثئق أخةى العود الفة ي
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل  املتكدمول
 املمتو ول( -امل ارضول  -

       
S/PV.6955  

نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25
2013 

 /نيستتتال 19رستتتالة مؤرختتتة 
متتتتتتل األمتتتتتتني  2013أ ةيتتتتتتل 

ال تتتتتتتتتتتام مىل رئتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتس 
 (S/2013/239األمل )

مثيو يتتتتتتتتتتتتتتتتتتا )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(، 

 الصومال

يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام 
 لدرؤيفل السياسية

  مجيع املد ونيل

S/PV.6959 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  2

2013 

 رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 2013نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  19

متتل األمتتني ال تتام مىل رئتتيس 
جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

(S/2013/239) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متتل 
أستتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا، توغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو، 
مجهوريتتتة كتتتوراي، ريفانتتتدا، 
فةنستتتتتتتتتتتتا، لكستتتتتتتتتتتتمربغ، 
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة، 
التتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/259) 

   (2013) 2102العةار  الصومال  الصومال
15-0-0 

S/PV.6975  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   6

2013 

ال تتتتتتتام  تتتتتتتل  تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني
 (S/2013/326الصومال )

مثيو يتتتتتتا، الصتتتتتتومال  
) ئعة رئيس الوزراء 

 يفيفزيةة اخلارجية(

 ئتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتني  
ال تتتتتتتتتتتتتتتام، مجيتتتتتتتتتتتتتتتع 
أ نتتتتتتاء اجملدتتتتتتس، 

 مجيع املد ونيل

S/PRST/2013/7 

S/PV.7009 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   24

2013 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
متتتتتل مجهوريتتتتتة كتتتتتوراي، 
فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتا، املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتدة، التتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/438) 

   (2013) 2111العةار    
15-0-0 

تتتتتتتتتتت  مبوجتتتتتتتتتتتب  الفصتتتتتتتتتتتل )اختخ
 السا ع(

S/PV.7030  
أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  12

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 (S/2013/521الصومال )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  الصومال 
لامتتني ال تتام يفرئتتيس 
  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة 

املستتتا دة مىل لتعتتدمي 
الصتتتتتتتومال، يفاملمثتتتتتتتل 
اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتاص لتتتتتتتتتتتتتتتتتةئيس 
مفوضتتتتتتتتتتتتتية ا حتتتتتتتتتتتتتتاد 

 األفةيعي لدصومال

 39 مالً ابملادة مجيتتتتتتتتتتتع املتتتتتتتتتتتد ونيل 
 

S/PV.7054  
ترتتتتتتتةيل األيفل/  30

 2013أكتو ة 

ترتتتتتتةيل  14رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
متتتتتتل  2013األيفل/أكتتتتتتتو ة 

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل رئتتتتتتتتتيس 
جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

(S/2013/606) 
تعةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام املعتتتتدم 
 متتتتالً  عتتتتةار جمدتتتتس األمتتتتل 

2077 (2012) 
(S/2013/623) 

الصتتتتتتتتتتومال ) ئعتتتتتتتتتتة  
رئيس الوزراء يفيفزيةة 

 اخلارجية(

 ئتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتني  
 ال ام، الصومال

 

S/PV.7056  
ترتتتتةيل الثتتتتام/  12

 2013نوفمرب 

ترتتتتةيل  14رستتتتالة مؤرختتتتة 
متتتتل  2013األيفل/أكتتتتتو ة 

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل رئتتتتتتتتتيس 
جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

(S/2013/606) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتل أستترتاليا، يفتوغتتو، 
يففةنستتا، يفلكستتتمربغ، 
يفاملمدكتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة، 
يفالتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة 

(S/2013/653) 

ا حتتتتتاد الةيفستتتتي،   الصومال
 الصومال

   (2013) 2124العةار 
15-0-0 

تتتتتتتتتتت  مبوجتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتل  )اختخ
 السا ع(

S/PV.7061  
ترتتتتةيل الثتتتتام/  1٨

 2013نوفمرب 

م  تعةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام املعتتتتدن
 متتتتالً  عتتتتةار جمدتتتتس األمتتتتل 

2077 (2012) 
(S/2013/623) 

نةار معدم مل مرةيفع 
مستتتتتتتتتتتتعانيا، أستتتتتتتتتتتتترتاليا، 
توغو، مجهوريتة كتوراي، 
ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
لكستتتتتتتمربغ، املغتتتتتتتةب، 

   (2013) 2125العةار    مسعانيا، الصومال
15-0-0 

تتتتتتتتتتت  مبوجتتتتتتتتتتتب الفصتتتتتتتتتتتل  )اختخ
 السا ع(

https://undocs.org/ar/S/PV.6955
https://undocs.org/ar/S/PV.6955
https://undocs.org/ar/S/2013/239
https://undocs.org/ar/S/PV.6959
https://undocs.org/ar/S/PV.6959
https://undocs.org/ar/S/2013/239
https://undocs.org/ar/S/2013/259
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6975
https://undocs.org/ar/S/PV.6975
https://undocs.org/ar/S/2013/326
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/7
https://undocs.org/ar/S/PV.7009
https://undocs.org/ar/S/PV.7009
https://undocs.org/ar/S/2013/438
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7030
https://undocs.org/ar/S/PV.7030
https://undocs.org/ar/S/2013/521
https://undocs.org/ar/S/PV.7054
https://undocs.org/ar/S/PV.7054
https://undocs.org/ar/S/2013/606
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/2013/623
https://undocs.org/ar/S/PV.7056
https://undocs.org/ar/S/PV.7056
https://undocs.org/ar/S/2013/606
https://undocs.org/ar/S/2013/653
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7061
https://undocs.org/ar/S/PV.7061
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/2013/623
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً  يفاثئق أخةى العود الفة ي
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل  املتكدمول
 املمتو ول( -امل ارضول  -

املمدكتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتدة،        
التتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/673) 

S/PV.7078  
كتتتتتتتتتانول األيفل/   10

 2013ديسمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 (S/2013/709الصومال )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  الصومال 
 لامني ال ام 

املمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام 

 

 
 مثندت جووَب أفةيعيا يفزيةهتا لد النات الديفلية يفالت ايفل الديفيل؛ يفمثنل أذر يجال يفزية اخلارجية. )أ( 
 يفكازاخستال يفكيويا يفلكسمربغ يفمصة يفالوةيفي  يفالياابل. مثيو يا يفأسرتاليا يفمنديفنيسيا يفأيفغودا يفمي اليا يفالربازيل يفتةكيا يفالدااةك يفالسويد يفالصومال يففودودا )ب( 

  
 احلالة يف بوروندي - 4

 عرض عام 
ختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةا ،  عتتتد جمدتتتس األمتتتل أر تتتع  

جدستتتتتتات يفاختتتتتتت  نتتتتتتةارا فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابحلالتتتتتتة يف  وريفنتتتتتتدي. يفابلوظتتتتتتة مىل 
، ركتتتل اجملدتتتس اذتمامتتت   دتتتى 2015ا نتدتتتاابت املعتتتةر مجةاؤذتتتا يف  تتتام 

التعتتتدم احملتتتةز يفالتحتتتدايت املواجهتتتة يف  مديتتتة  وتتتاء الستتتالم، فوتتتانش مجدتتتة 
أمور موها انتهاكات حعوق اإلنسال، يفاحلكم الةشيد، يفمكافحة الفستاد، 

 يفال وف السياسي، يفال دالة ا نتعالية، يفاحلالة ا جتما ية يفا نتصادية.
 (64)يفيف مقار متديد يف ية مكتب األمم املتحدة يف  وريفنتدي 

،  نتتتش اجملدتتتس أينتتتا حتتتتول املكتتتتب متتتل   ثتتتة (65)لفتتترتة ستتتوة يفاحتتتدة
 سياسية خاصة مىل يفجود لفةيق ن ةي لامم املتحدة يف هناية األمة.

 
إحاطات مقدمة من املمثلة اخلاصة لألمني العزام، ورئزيس  

 تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء السالم

، ندمت املمثدة اخلاص لامني ال ام 2012متوز/يولي   5يف  
لعوريفنتتتتتدي يفرئيستتتتتة مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف  وريفنتتتتتدي محاقتتتتتة مىل 

التة ا جتما يتة يفا نتصتادية أ ناء اجملدس  رال احلالة السياستية يفاحل
يف حظتتت أل العدتتد نتتد ظتتل يف مبوتتاى  تتل أ متتال ال وتتف يف  وريفنتتدي. 

الواستت ة الو تتاق، يفأل احلكومتتة  تتلزت األمتتل يف مجيتتع ألائتت . يفابلت دتتع 
، أ تتتتتةزت احلاجتتتتتة مىل أل ت متتتتتل األحتتتتتلاب 2015مىل انتدتتتتتاابت  تتتتتام 
__________ 

لالقنتتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد متتتتتل امل دومتتتتتات  تتتتتل مكتتتتتتب األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف  (64) 
الع ثتتتتتات السياستتتتتية ” وريفنتتتتتدي، انظتتتتتة اجلتتتتتلء ال اشتتتتتة، العستتتتتم الثتتتتتام، 

 “.ت  واء السالميف  ثا

 .(2013) 2090العةار  (65) 

رضتة غت  الربملانيتة. السياسية حبةية كامدة يفأ ية احلوار السياستي متع امل ا
يف يومتتتتتا  حظتتتتتت محتتتتتةاز تعتتتتتدم مؤسستتتتتي يف جمتتتتتال حعتتتتتوق اإلنستتتتتال، 

ستتتتيما التحعيتتتتق يف العنتتتتااي احلساستتتتة متتتتل جانتتتتب الدجوتتتتة الوقويتتتتة  يف 
متتع  -املستتتعدة حلعتتوق اإلنستتال املورتتاة حتتديثا يفمصتتالح ن تتاع ال دالتتة 

م  تتاء األيفلويتتة  ستتتعالل العنتتاء يفمستتاءلة العنتتاة، أفتتادت أينتتا  تتل 
يفجتود أاتتا  لدنتتغط يفالرتذيتتب املتوجهني ضتتد موظمتتات اجملتمتتع املتتدم، 
يفأ متتال العتتتل ختتار  ن تتاق العنتتاء، يفاستتتمةار اإلفتتالت متتل ال عتتاب. 
يففيمتا يت دتتق  ت ليتتل اإلدارة ال امتتة  صتتفة  امتتة، شتتددت  دتتى حتستتل يف  

يتتتتتة النتتتتتةائب متتتتتل جانتتتتتب املكتتتتتتب العوريفنتتتتتدي لايتتتتتةادات كفتتتتتاءة جعا
يفالتتتدا   املتدتت ة متتل أجتتل توفيتت  ا ستترتاتيجية الوقويتتة لدحكتتم الةشتتيد 
يفمكافحة الفساد. يففيما يت دق ابحلالة ا جتما ية يفا نتصادية، أ ة ت 
 تل ندعهتتا مزاء استتتمةار ان تتدام األمتتل الغت ائي يف ألتتاء كثتت ة متتل العدتتد، 

اد ستتعل  تتيش  ديدتتة دتتالف زرا تتة الكفتتاف يفمىل ت ليتتل يفد تتت مىل مجيتت
يف دتتى نفتتس املوتتوال، د تتا رئتتيس ترتتكيدة  وريفنتتدي التا  تتة . (66)الت دتتيم

لدجوتتتتتة  وتتتتتاء الستتتتتالم حكومتتتتتة  وريفنتتتتتدي مىل املرتتتتتاركة يف حتتتتتوار نرتتتتتط 
يفشتتتتامل متتتتع مجيتتتتع األقتتتتةاف السياستتتتية الفا دتتتتة  رتتتتال انتدتتتتاابت  تتتتام 

ةاءات أنتتوى ضتتد انتهاكتتات ، يفشتتجع  وريفنتتدي  دتتى اختتتاذ مجتت2015
حعوق اإلنسال يفال وف السياسي يفاإلفالت مل ال عاب، يفت ليل الدجوة 
الوقويتتتتة املستتتتتعدة حلعتتتتوق اإلنستتتتال، يفمنرتتتتاء آليتتتتات ال دالتتتتة ا نتعاليتتتتة، 
يفتكثيف مسا ي مكافحة الفساد، يفتوفيت   تة م  اإلدمتا  ا جتمتا ي 

جتما يتتتتتتتتة يفا نتصتتتتتتتتادي. يفأ تتتتتتتتةب أينتتتتتتتتا  تتتتتتتتل العدتتتتتتتتق مزاء احلالتتتتتتتتة ا 
. يفذكة اثتل  وريفنتدي أل حكومتت  أحتةزت تعتدما كعت ا (67)يفا نتصادية

__________ 

 (66) S/PV.6799 7-2، الصفحات. 
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https://undocs.org/ar/S/2013/673
https://undocs.org/ar/S/PV.7078
https://undocs.org/ar/S/PV.7078
https://undocs.org/ar/S/2013/709
https://undocs.org/ar/S/RES/2090(2013)
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