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 اإلحاطات - 33
 عرض عام 
أثوتتتتاء الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل  تتتتدد متتتتل  

اإلحاقات اليت مل تكل مةتع ة  وضوح اي  ود حمدد يف جديفل أ مال 
اجملدتتتتس، لكوهتتتتا كانتتتتت مدرجتتتتة حتتتتتت  وتتتتود فةيتتتتدة خمتدفتتتتة متتتتل جتتتتديفل 

 األ مال.
 

إحاطزززززززات يقزززززززدمها رفسزززززززاء اهليئزززززززات الفرعيزززززززة التابعزززززززة  
 األمن جمللس

أثواء الفرتة نيد ا ست ةا ،  عتد اجملدتس ستت جدستات يف  
الفة يتتة التا  تتة  محاقتات يعتتدمها رؤستتاء اهليئتات ”مقتار العوتتد امل وتتول 

دجتتال يفاألفةنتتة ال امدتتتة ، نتتدنم خالهلتتا رؤستتاء خمتدتتف ال“جملدتتس األمتتل
امل ويتتتة ابجلتتتلاءات يفمكافحتتتة اإلرذتتتاب مىل اجملدتتتس  ةيفضتتتاً  امتتتة  تتتل 

 .(1050) مل تدك األجهلة
 

 اإلحاطات األخرى 
أثوتتتتتاء الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ، استتتتتتمع اجملدتتتتتس مىل محتتتتتاقتني  

األمتتتتل يفالت تتتتايفل يف أيفريفاب يف ذلتتتتك احلتتتتني، معتتتتدمتني متتتتل رئتتتتيس موظمتتتتة 
 .(1051)يفمحاقة مل رئيس حمكمة ال دل الديفلية ُ عدت يف جدسة مغدعة

 
إحاطززة قززدمها رئززيس منظمززة األمززن والتعززاون يف أورواب يف  

 ذل  احلني
، نتتدنم  ئتتب رئتتيس التتوزراء يفيفزيتتة 2010شتتعا /فرباية  9يف  

يةلوتتتدا، متكدمتتتاً  صتتتفت  رئتتتيس موظمتتتة ألرتتؤيفل اخلارجيتتتة يفالتجتتتارة يف ا
األمتتتل يفالت تتتايفل يف أيفريفاب يف ذلتتتك احلتتتني، محاقتتتة مىل اجملدتتتس  رتتتال 

مبتا يف ذلتك  يةلودا ملوظمة األمل يفالت ايفلأاأليفلوايت األساسية لةائسة 
جمتتتا ت الت تتتايفل  تتتني األمتتتم املتحتتتدة يفاملوظمتتتة. يفأشتتتار مىل أل أيةلوتتتدا 

تمد هنجتتتتا  مديتتتتا يفموصتتتتفا أثوتتتتاء رائستتتتتها، يفحتتتتدد جممو تتتتة متتتتل ستتتتت 
األيفلوايت اليت تكفل اتعاع هن  متوازل يفمتسق  دى ن اق ثالثة أ  اد 
لامل: السياستي ال ستكةي، يفا نتصتادي العيئتي، يفالعرتةي. يفترتمل 

يف مقتتتار ذتت ه األ  تتتاد  2012أيفلتتوايت موظمتتة األمتتتل يفالت تتايفل ل تتام 
__________ 

لالقتتتتالع  دتتتتى مليتتتتد متتتتل امل دومتتتتات  رتتتتال اهليئتتتتات الفة يتتتتة جملدتتتتس  (1050)
 األمل، مبا يف ذلك الدجال يفاهليئات األخةى، انظة اجللء التاسع. 

 .  7051اجلدسة  (1051)

حةيتة الت عت  يفحةيتة يفستائط اإل تالم، مبتا يدتي: ال متل  دتى ضتمال  ما
تةكتتتل  دتتتى حةيتتتة  يف ذلتتتك حةيتتتة اإلنرتنتتتت؛ يفالتد تتتيط  جتما تتتات

تكتتويل اجلم يتتات يفالتجمتتع، يفحةيتتة التتديل يفامل تعتتد، يفا جتتتار ابلعرتتة، 
يفال وصتتتةية يفالت صتتتب يف جمتتتال الةايضتتتة؛ يفاحلفتتتاظ  دتتتى أ دتتتى امل تتتاي  
ألنرتت ة مةانعتتة ا نتدتتاابت؛ يفالوظتتة يف اخليتتارات املتاحتتة فيمتتا يت دتتق 

دحتديفد  تحديد األسدحة يفموع نروب الولا ات يفالتهديتدات ال تا ةة ل
الوقوية اليت ترتكل حتتدايت جلميتع اجملتم تات. يفابإلضتافة مىل ذلتك، 
ذكتتة أل موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل ستترتكل  دتتى ت ليتتل األمتتل يفا ستتتعةار 
متتتل ختتتالل احلكتتتم الةشتتتيد، يفتتتتدا   مكافحتتتة الفستتتاد، يفت ليتتتل توفيتتت  

يفغ ه مل العةارات املتصدة ابألمل اجلوسام.  (2000) 1325العةار 
يفشتتدد كتت لك  دتتى أ يتتة الت تتايفل الوثيتتق يفالف تتال  تتني موظمتتة األمتتل 
يفالت تايفل يفاألمتم املتحتدة يف التصتتدي لدتهديتدات امل عتدة  ترب الوقويتتة 
مثتتتتل اجلةميتتتتة املوظمتتتتة؛ يفالتهديتتتتدات اإللكرتيفنيتتتتة، مبتتتتا يف ذلتتتتك جتتتتةائم 

درات؛ يفاإلرذتتاب؛ يفا جتتتار ابلعرتتة. يفذكتتة الفنتتاء اإللكتترتيفم؛ يفاملدتت
أنتت  سيستت ى مىل مجيتتاد ستتعل ميكتتل هبتتا محتتةاز تعتتدم لتتو حتعيتتق تستتوية 
دائمتتتتتتتة ل تتتتتتتدد متتتتتتتل الولا تتتتتتتات يف مو عتتتتتتتة موظمتتتتتتتة األمتتتتتتتل يفالت تتتتتتتايفل، 

ذلتتك الولا تتات يف مولتتديففا، فيمتتا يت دتتق رندتتيم تةانسدنيستترتاي؛  يف مبتتا
أيفستيتيا اجلوو يتة؛ يفالوتلاع يف يفيف جورجيا، فيما يت دتق اراضتي أدتازاي يف 

 غورنتتتتو كتتتتارااب . يفأشتتتتار مىل أنتتتت  يف د تتتتم ذتتتت ه اجلهتتتتود، ستستتتتتفيد 
يةلوتتتدا متتتل جتة تهتتتا اخلاصتتتة يف تستتتوية الولا تتتات يف الستتت ي مىل مجيتتتاد أ

سعل إلحةاز تعدم لتو حتعيتق تستوايت دائمتة يفم اجلتة ذت ه الولا تات 
 .(1052)امل عدة

يفرحتتب أ نتتاء اجملدتتس  وائتتب رئتتيس التتوزراء يفيفزيتتة اخلارجيتتة  
يةلوتتتتدا يفذوتتتتايفه  دتتتتى تتتتتتويل مهتتتتام رائستتتتة موظمتتتتة األمتتتتتل أيفالتجتتتتارة يف 

 يفالت تايفل يف ذلتتك احلتني. يف دعتتوا  دتى ديفر موظمتتة األمتل يفالت تتايفل يف
صتتتول الستتتدم يفاألمتتتل التتتديفليني، يفأ ة تتتوا  تتتل لييتتتدذم لايفلتتتوايت التتتيت 
حتتتددذا التتتةئيس يف ذلتتتك احلتتتني. يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتك، شتتتدديفا  دتتتى 
أ يتة الت تتايفل الوثيتتق  تتني موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يفاملوظمتتات اإلنديميتتة 

 األخةى يفاألمم املتحدة.
حاقتة ، ندم يفزية خارجيتة أيفكةانيتا م2013أاير/مايو  7يفيف  

مىل اجملدتتتس  صتتتفت  رئتتتيس موظمتتتة األمتتتل يفالت تتتايفل يف أيفريفاب يف ذلتتتك 
 40احلتتتني. يفذكتتتة أل الةائستتتة األيفكةانيتتتة ستيستتتة  مديتتتة ذدستتتوكي + 

__________ 

(1052) S/PV.6715 5-2، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/PV.6715
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التتيت تةكتتل  دتتى جتتتايفز اخلالفتتات يفتوضتتيح ديفر يفأذتتداف موظمتتة األمتتل 
يفالت تتتتايفل يف اهليكتتتتل األمتتتت  احلتتتتديث. يفيفضتتتتح  تتتتددا متتتتل األيفلتتتتوايت 

ق أ  تتاد األمتل التتثال ، يفأشتار مىل أل الةائستتة  دتتى ن تا 2013 ل تام
األيفكةانيتتتة ت تتتتلم حتتتتديث األديفات السياستتتية ال ستتتكةية ملوظمتتتة األمتتتل 
يفالت تتتايفل، يفستواصتتتل اإلستتتهام يف مجيتتتاد حتتتل مستتتتدام يفقويتتتل األجتتتل 
لدولا ات اليت قال أمدذا يف مواقعها. يفابإلضافة مىل ذلتك، ذكتة أل 

ني العصمة العيئية لانر ة املتصدة الةائسة األيفكةانية ست مل  دى حتس
ابل انتتتتتة الةاميتتتتتة مىل زايدة ا ستتتتتتعةار يفاألمتتتتتل، يفت ليتتتتتل حةيتتتتتة يفستتتتتائط 

 ابلعرة. مكافحة ا جتاريف اإل الم، يفمواصدة معادرات نلع السالح، 
يفت تتةق مىل جممو تتة متتل األيفلتتوايت األختتةى يفت هتتد ابلستت ي  

 دم التمييتل متل مىل محةاز تعدم يف جما ت مل نعيل ت ليل التسامح يف 
ختتتتالل ت دتتتتيم الرتتتتعاب، يفحةيتتتتة تكتتتتويل اجلم يتتتتات يفالتجمتتتتع، يفحةيتتتتة 
احلةكتتتتتتتة، يفاحلتتتتتتتوار  تتتتتتتني األدايل يف ت ليتتتتتتتل حةيتتتتتتتة التتتتتتتديل أيف امل تعتتتتتتتد، 
يفا نتداابت الدميعةاقية يفمةانعة ا نتداابت. يفأخ ا، شدد  دى أ ية 
الت تتتتتتايفل  تتتتتتني موظمتتتتتتة األمتتتتتتل يفالت تتتتتتايفل يفاألمتتتتتتم املتحتتتتتتدة، يف  ستتتتتتيما 

يت دتتتتق ابإلنتتتت ار املعكتتتتة يفال متتتتل املعكتتتتة ملوتتتتع نرتتتتوب الولا تتتتات  متتتتافي
ال ويفتتة، مبتتا يف ذلتتك  وتتاء  تتامل أكثتتة أمتتا  يفأموتتا يفد تتم التتديفل التتيت متتتة 
مبةحدتتة انتعاليتتة. يفذكتتة أل قعي تتة الت تتايفل  تتني موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل 

يفاألمتتتم املتحتتتتدة جيتتتتب أل تصتتتتعح أكثتتتة يفان يتتتتة يفف اليتتتتة يفموجهتتتتة لتتتتو 
 .(1053)تائ حتعيق الو
يفأشاد أ ناء اجملدس مبوظمة األمل يفالت تايفل  دتى مستا تها  

العيمتتتتتة يفجهودذتتتتتا الةاميتتتتتة مىل تستتتتتتوية الولا تتتتتات التتتتتيت قتتتتتال أمتتتتتتدذا، 
ستتتتيما يف أفغانستتتتتال، يفالعوستتتتوة يفاهلةستتتتك، يفجورجيتتتتا، يفكوستتتتوفو،  يف 

يف غورنتتتو كتتتارااب ، يفرحعتتتوا ايفلتتتوايت يفمعتتتادرات الةائستتتة األيفكةانيتتتة يف 
الصتتتدد. يفشتتتج وا موظمتتتة األمتتتل يفالت تتتايفل يفاألمتتتم املتحتتتدة  دتتتى ذتتت ا 

ت ليل التوسيق يفالت ايفل  يوهما مل خالل تكمدتة جهتود كتل موهمتا يف 
صول السدم يفاألمل الديفليني. يفشاقة   ض األ ناء الةأي العائل مل 
املوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتتة األختتتتتةى ستستتتتتتتفيد متتتتتتل ختتتتتربة موظمتتتتتتة األمتتتتتتل 

يد األستدحة، يفمكافحتة اإلرذتاب، يفموتع يفالت ايفل يف جما ت مثل حتد
نرتتتوب الولا تتتات يفالتستتتوية   تتتد انتهتتتاء الوتتتلاع، يفال مديتتتات ا نتدا يتتتة 
يف مديتتتات مرستتتاء الدميعةاقيتتتة، يفتتتتدا    وتتتاء الثعتتتة، فنتتتال  تتتل ت ليتتتل 

 .(1054)األمل يفمكافحة اإلرذاب
__________ 

(1053) S/PV.6961 4-2، الصفحات . 

)مجهوريتة  13)أسترتاليا(؛ يفالصتفحة  7يف  6املةجع نفست ، الصتفحتال  (1054)
)املمدكتتة  1٨(؛ يفالصتتفحة )التتو ايت املتحتتدة 13كتتوراي(؛ يفالصتتفحة 

 املتحدة(. 
  

 1اجلديفل 
 اهليئات الفرعية التابعة جمللس األمنإحاطات قدمها رفساء 

 37الد وات  مالً ابملادة  اجلدسة يفاترخيهاحمنة 
التتتتتتتتد وات  متتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

    
S/PV.6767  

 2012أاير/مايو  10
أرميويتتتتتا يفمستتتتتعانيا يفأستتتتترتاليا 
يفمستتتتتتتتتتتتتتتتتةائيل يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ال ة يتتتتتتتة الستتتتتتتورية يفالومستتتتتتتا 

 يفالياابل

رئيس يففد ا حتاد 
األيفريف  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى 

 األمم املتحدة

 1267 وجتتتتب العتتتتةاريلمجيتتتتع أ نتتتتاء اجملدتتتتس، يفمجيتتتتع املتتتتد ويل، يفرئتتتتيس الدجوتتتتة ال امدتتتتة مب
 رتتتتال توظتتتتيم العا تتتتدة يفمتتتتا يتتتتةتعط  تتتت  متتتتل أفتتتتةاد يفكيتتتتا ت،  (2011) 19٨9 يف (1999)

 رتتتال مكافحتتتة اإلرذتتتاب، يفرئتتتيس  (2001) 1373يفرئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة  متتتالً ابلعتتتةار 
 (2004) 1540الدجوة املوراة  مالً ابلعةار 

S/PV.6862  
 ترتتتتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتتتتام/ 14

 2012نوفمرب 

 مستتتتتعانيا يفمستتتتتةائيل يف ولوتتتتتدا
يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية 
 يفسويسةا يفذولودا يفالياابل

رئيس يففد ا حتاد 
 األيفريف 

 1267مجيتتتع أ نتتتاء اجملدتتتس، يفمجيتتتع املتتتد ويل،)أ( يفرئتتتيس الدجوتتتة ال امدتتتة مبوجتتتب العتتتةاريل 
، (2001) 1373، يفرئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتةار (2011) 19٨9يف  (1999)

 (2004) 1540يفرئيس الدجوة املوراة  مال ابلعةار 
S/PV.6881  

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ 7
 2012ديسمرب 

 رتال الصتومال  (2009) 1907( يف 1992) 751رئيس الدجوة ال امدتة مبوجتب العتةاريل   
، (2011) 19٨9يف  (1999) 1267يفمريتتتترتاي، يفرئتتتتيس الدجوتتتتة ال امدتتتتة مبوجتتتتب العتتتتةاريل 

، يففةيتق جمدتس األمتل ال امتل امل ت  ابألقفتال (2011) 19٨٨يفالدجوة املوراة  ماًل ابلعةار 
 رتتتتتال الستتتتتودال  (2005) 1591يفالوتتتتتلاع املستتتتتدح، يفرئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتةار 

 171٨، يفرئيس الدجوة املوراة  مال ابلعتةار (2006) 1737يفالدجوة املوراة  مال ابلعةار 
 رتتتتال ليعيتتتتا، يفالفةيتتتتق ال امتتتتل  (2011) 1970، يفالدجوتتتتة املورتتتتاة  متتتتال ابلعتتتتةار (2006)

الةمسي امل   ابلواثئق يفاملسائل اإلجةائية األخةى، يفرئيس الفةيتق ال امتل املدصت  امل ت   غ 
 مبوع نروب الولا ات يفحدها يف أفةيعيا
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 37الد وات  مالً ابملادة  اجلدسة يفاترخيهاحمنة 
التتتتتتتتد وات  متتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

    
S/PV.6964  

 2013أاير/مايو  10

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةائيل يفالربتغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية 

 يفليدتورتايل يفالياابل

رئيس يففد ا حتاد 
 األيفريف 

 1267مجيتتتتتع أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس، يفمجيتتتتتع املتتتتتد ويل، رئتتتتتيس الدجوتتتتتة ال امدتتتتتة مبوجتتتتتب العتتتتتةاريل 
، (2001) 1373، يفرئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتةار (2011) 19٨9يف  (1999)

 (2004) 1540يفرئيس الدجوة املوراة  مال ابلعةار 
S/PV.7071  

 ترتتتتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتتتتام/ 27
 2013نوفمرب 

مستتةائيل يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة 
الستتتتتورية يفكةيفاتيتتتتتا يفالومستتتتتا 

 يفالياابل

رئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس نستتتتتتتتتتتتتتتتتم 
الرتتتؤيفل العانونيتتتتة 
لوفتتتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
األيفريف  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى 

 األمم املتحدة

 1267مجيتتتتع أ نتتتتاء اجملدتتتتس، يفمجيتتتتع املتتتتد ويل، يفرئتتتتيس الدجوتتتتة ال امدتتتتة مبوجتتتتب العتتتتةاريل 
، (2001) 1373، يفرئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتةار (2011) 19٨9يف  (1999)

 (2004) 1540يفرئيس الدجوة املوراة  مال ابلعةار 

S/PV.7076  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  9

 2013ديسمرب 

 رتتتتال ليتتتترباي يفالفةيتتتتق ال امتتتتل امل تتتت   (2003) 1521رئتتتتيس الدجوتتتتة املورتتتتاة  متتتتال ابلعتتتتةار   
 رتتتتتال  (2004) 1533لعتتتتةار   مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتتالم، يفرئتتتتيس الدجوتتتتة املورتتتتتاة  متتتتالً اب

 1572مجهوريتتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة، يفرئتتتتتيس جلوتتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتتل املورتتتتتاة  متتتتتال ابلعتتتتتةار 
مستتتتي امل تتتت  ابحملكمتتتتتني التتتتديفليتني،  رتتتتال كتتتتوت ديفتتتتوار، يفالفةيتتتتق ال امتتتتل غتتتت  الة  (2004)

  يسايف - رال غيويا  (2012) 204٨يفرئيس الدجوة املوراة  مال ابلعةار 
 

 أدىل  ئب رئيس يففد ا حتاد األيفريف   عيال ابسم ا حتاد األيفريف . )أ( 
      

 2اجلديفل 
 إحاطات قدمها الرئيس يف ذل  احلني ملنظمة األمن والتعاون يف أورواب 

حمنتتتتتة اجلدستتتتتة يفاتريتتتتتر 
 املتكدمول يفغ ذا 39 الد وات  مالً ابملادة ان عادذا 

   
S/PV.6715 

 2012شعا /فرباية  9
التتتتتةئيس يف ذلتتتتتك احلتتتتتني ملوظمتتتتتة األمتتتتتل 
يفالت تتايفل يف أيفريفاب يف ئتتب رئتتيس التتوزراء 

 يفيفزية اخلارجية يفالتجارة يف أيةلودا

 ئتب رئتيس التوزراء مجيع أ ناء اجملدس، يفالةئيس يف ذلك احلتني ملوظمتة األمتل يفالت تايفل يف أيفريفاب يف 
 يةلوداأيفيفزية اخلارجية يفالتجارة يف 

S/PV.6961 
 2013أاير/مايو  7

التتتتتةئيس يف ذلتتتتتك احلتتتتتني ملوظمتتتتتة األمتتتتتل 
يفالت تتتتتتتايفل يف أيفريفاب يفيفزيتتتتتتتة اخلارجيتتتتتتتة يف 

 أيفكةانيا

األمتتل يفالت تتايفل يف أيفريفاب يفيفزيتتة اخلارجيتتة يف مجيتتع أ نتتاء اجملدتتس، يفالتتةئيس يف ذلتتك احلتتني ملوظمتتة 
 أيفكةانيا

 
 

 بعثة جملس األمن - 34
 عرض عام 
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، أيففتتتتد جمدتتتتس األمتتتتل  تتتتس  

 (1055)  ثات مىل امليدال. يف دت يفجهات الع ثات  دة  ددال أفةيعية
ليرتتتيت يفذتتتاييت يفالتتتيمل. يفللفتتتت الع ثتتتات متتتل اثدتتتني  تتتل  -يفتيمتتتور 

__________ 

مثيو يتتتتتتا يفأيفغوتتتتتتدا يفمجهوريتتتتتتة الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتة يفريفانتتتتتتدا يفستتتتتت اليول  (1055)
 ديفوار يفليرباي.  يفكوت

مجيع أ ناء اجملدس. يففيما يدي موجلات اإلحاقتات حستب الرتتيتب 
 .(1056)اللم  يفحسب املو عة

__________ 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل تكتتتويل الع ثتتتات يفتعاريةذتتتا،  (1056)
التحعيتتتق يف املواز تتتات يفتعصتتتي ”انظتتتة اجلتتتلء الستتتادس، العستتتم اثنيتتتا، 

 . 2، اجلديفل “عائقاحل
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