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 - 33اإلحاطات
عرض عام
أثو تتاء الف تترتة ني تتد ا س تتت ةا  ،اس تتتمع اجملد تتس مىل تتدد م تتل
اإلحاقات اليت مل تكل مةتع ة وضوح اي ود حمدد يف جديفل أ مال
اجملد تتس ،لكوه تتا كان تتت مدرج تتة حت تتت و تتود فةي تتدة خمتدف تتة م تتل ج تتديفل
األ مال.
إحاط ز ز ززات يق ز ز ززدمها رفس ز ز ززاء اهليئ ز ز ززات الفرعي ز ز ززة التابع ز ز ززة
جمللس األمن
أثواء الفرتة نيد ا ست ةا  ،عتد اجملدتس ستت جدستات يف
مقتار العوتتد امل وتتول ”محاقتات يعتتدمها رؤستتاء اهليئتات الفة يتتة التا تتة
جملدتتس األمتتل“ ،ن ت ندم خالهلتتا رؤستتاء خمتدتتف الدجتتال يفاألفةنتتة ال امدتتة
امل وي تتة ابجل تلاءات يفمكافح تتة اإلرذ تتاب مىل اجملد تتس ةيفض تاً ام تتة تتل
مل تدك األجهلة(.)1050
اإلحاطات األخرى
أثو ت تتاء الف ت تترتة ني ت تتد ا س ت تتت ةا  ،اس ت تتتمع اجملد ت تتس مىل مح ت تتاقتني
مع تتدمتني م تتل رئ تتيس موظم تتة األم تتل يفالت تتايفل يف أيفريفاب يف ذل تتك احل تتني،
يفمحاقة مل رئيس حمكمة ال دل الديفلية ُعدت يف جدسة مغدعة(.)1051
إحاطززة قززدمها رئززيس منظمززة األمززن والتعززاون يف أورواب يف
ذل احلني
يف  9شتتعا /فرباية  ،2010نت ندم ئتتب رئتتيس التتوزراء يفيفزيتتة
الر تؤيفل اخلارجيتتة يفالتجتتارة يف أيةلوتتدا ،متكدم تاً صتتفت رئتتيس موظمتتة
األم تتل يفالت تتايفل يف أيفريفاب يف ذل تتك احل تتني ،محاق تتة مىل اجملد تتس ر تتال
األيفلوايت األساسية لةائسة أيةلودا ملوظمة األمل يفالت ايفل مبتا يف ذلتك
جم تتا ت الت تتايفل تتني األم تتم املتح تتدة يفاملوظم تتة .يفأش تتار مىل أل أيةلو تتدا
س تتت تمد هنج تتا مدي تتا يفموص تتفا أثو تتاء رائس تتتها ،يفح تتدد جممو تتة م تتل
األيفلوايت اليت تكفل اتعاع هن متوازل يفمتسق دى ن اق ثالثة أ اد
لامل :السياستي ال ستكةي ،يفا نتصتادي العيئتي ،يفالعرتةي .يفترتمل
أيفلتتوايت موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل ل تتام  2012يف مقتتار ذ ت ه األ تتاد

ما يدتي :ال متل دتى ضتمال حةيتة الت عت يفحةيتة يفستائط اإل تالم ،مبتا
يف ذل تتك حةي تتة اإلنرتن تتت؛ يفالتد تتيط جتما تتات تةك تتل د تتى حةي تتة
تكتتويل اجلم يتتات يفالتجمتتع ،يفحةيتتة التتديل يفامل تعتتد ،يفا جتتتار ابلعرتتة،
يفال وص تةية يفالت صتتب يف جمتتال الةايضتتة؛ يفاحلفتتاظ دتتى أ دتتى امل تتاي
ألنر ت ة مةانعتتة ا نتدتتاابت؛ يفالوظتتة يف اخليتتارات املتاحتتة فيمتتا يت دتتق
تحديد األسدحة يفموع نروب الولا ات يفالتهديتدات ال تا ةة لدحتديفد
الوقوية اليت ترتكل حتتدايت جلميتع اجملتم تات .يفابإلضتافة مىل ذلتك،
ذكتتة أل موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل ستترتكل دتتى ت ليتتل األمتتل يفا ستتتعةار
م تتل خ تتالل احلك تتم الةش تتيد ،يفت تتدا مكافح تتة الفس تتاد ،يفت لي تتل توفي ت
العةار  )2000( 1325يفغ ه مل العةارات املتصدة ابألمل اجلوسام.
يفشتتدد ك ت لك دتتى أ يتتة الت تتايفل الوثيتتق يفالف تتال تتني موظمتتة األمتتل
يفالت تايفل يفاألمتم املتحتدة يف التصتتدي لدتهديتدات امل عتدة ترب الوقويتتة
مث تتل اجلةمي تتة املوظم تتة؛ يفالتهدي تتدات اإللكرتيفني تتة ،مب تتا يف ذل تتك جت تةائم
الفنتتاء اإللكتترتيفم؛ يفاملد تدرات؛ يفاإلرذتتاب؛ يفا جتتتار ابلعرتتة .يفذكتتة
أنت سيست ى مىل مجيتتاد ستتعل ميكتتل هبتتا محتةاز تعتتدم لتتو حتعيتتق تستتوية
دائمت ت تتة ل ت ت تتدد مت ت تتل الولا ت ت تتات يف مو عت ت تتة موظمت ت تتة األمت ت تتل يفالت ت ت تتايفل،
مبتتا يف ذلتتك الولا تتات يف مولتتديففا ،فيمتتا يت دتتق رندتتيم تةانسدنيستترتاي؛
يفيف جورجيا ،فيما يت دتق اراضتي أدتازاي يفأيفستيتيا اجلوو يتة؛ يفالوتلاع يف
غورن تتو ك تتارااب  .يفأش تتار مىل أن ت ت يف د تتم ذ ت ت ه اجله تتود ،ستس تتتفيد
أيةلوتتدا متتل جتة تهتتا اخلاصتتة يف تستتوية الولا تتات يف الس ت ي مىل مجي تتاد
سعل إلحةاز تعدم لتو حتعيتق تستوايت دائمتة يفم اجلتة ذت ه الولا تات
امل عدة(.)1052
يفرحتتب أ نتتاء اجملدتتس وائتتب رئتتيس التتوزراء يفيفزيتتة اخلارجيتتة
يفالتجت تتارة يف أيةلوت تتدا يفذوت تتايفه دت تتى تت تتويل مهت تتام رائست تتة موظمت تتة األمت تتل
يفالت تايفل يف ذلتتك احلتني .يف دعتوا دتى ديفر موظمتتة األمتل يفالت تتايفل يف
صتتول الستتدم يفاألمتتل التتديفليني ،يفأ ة توا تتل لييتتدذم لايفلتتوايت التتيت
حتتددذا ال تةئيس يف ذلتتك احلتتني .يفابإلضتتافة مىل ذلتتك ،شتتدديفا دتتى
أ يتة الت تتايفل الوثيتتق تتني موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يفاملوظمتتات اإلنديميتتة
األخةى يفاألمم املتحدة.

يفيف  7أاير/مايو  ،2013ندم يفزية خارجيتة أيفكةانيتا محاقتة
__________
( )1050لالق تتالع د تتى ملي تتد م تتل امل دومت تتات ر تتال اهليئت تتات الفة ي تتة جملد تتس مىل اجملد تتس ص تتفت رئ تتيس موظم تتة األم تتل يفالت تتايفل يف أيفريفاب يف ذل تتك
احلتتني .يفذك تتة أل الةائستتة األيفكةاني تتة ستيستتة مدي تتة ذدس تتوكي 40 +
األمل ،مبا يف ذلك الدجال يفاهليئات األخةى ،انظة اجللء التاسع.
( )1051اجلدسة .7051
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__________
( ،S/PV.6715 )1052الصفحات .5-2

16-06865

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

التتيت تةكتتل دتتى جتتتايفز اخلالفتتات يفتوضتتيح ديفر يفأذتتداف موظمتتة األمتتل يفاألم تتم املتح تتدة جي تتب أل تص تتعح أكث تتة يفان ي تتة يفف الي تتة يفموجه تتة ل تتو
يفالت تتايفل يف اهليك تتل األمت ت احل تتديث .يفيفض تتح تتددا م تتل األيفل تتوايت حتعيق الوتائ (.)1053
ل تام  2013دتتى ن تاق أ تتاد األمتل التتثال  ،يفأشتار مىل أل الةائستتة
يفأشاد أ ناء اجملدس مبوظمة األمل يفالت تايفل دتى مستا تها
األيفكةاني تتة ت ت تتلم حت تتديث األديفات السياس تتية ال س تتكةية ملوظم تتة األم تتل العيم ت تتة يفجهودذ ت تتا الةامي ت تتة مىل تس ت تتوية الولا ت تتات ال ت تتيت ق ت تتال أم ت تتدذا،
يفالت تتايفل ،يفستواصتتل اإلستتهام يف مجيتتاد حتتل مستتتدام يفقويتتل األجتتل يف س تتيما يف أفغانس تتتال ،يفالعوس تتوة يفاهلةس تتك ،يفجورجي تتا ،يفكوس تتوفو،
لدولا ات اليت قال أمدذا يف مواقعها .يفابإلضافة مىل ذلتك ،ذكتة أل يف غورنتتو كتتارااب  ،يفرحع توا ايفلتتوايت يفمعتتادرات الةائستتة األيفكةانيتتة يف
الةائسة األيفكةانية ست مل دى حتسني العصمة العيئية لانر ة املتصدة ذ ت ا الصتتدد .يفشتتج وا موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يفاألمتتم املتحتتدة دتتى
ابل انت تتة الةاميت تتة مىل زايدة ا ست تتتعةار يفاألمت تتل ،يفت ليت تتل حةيت تتة يفست تتائط ت ليل التوسيق يفالت ايفل يوهما مل خالل تكمدتة جهتود كتل موهمتا يف
اإل الم ،يفمواصدة معادرات نلع السالح ،يفمكافحة ا جتار ابلعرة .صول السدم يفاألمل الديفليني .يفشاقة ض األ ناء الةأي العائل مل
املوظم ت تتات اإلنديمي ت تتة األخ ت تتةى ستس ت تتتفيد م ت تتل خ ت تتربة موظم ت تتة األم ت تتل
يفالت ايفل يف جما ت مثل حتديد األستدحة ،يفمكافحتة اإلرذتاب ،يفموتع
نرتتوب الولا تتات يفالتستتوية تتد انتهتتاء الو تلاع ،يفال مديتتات ا نتدا يتتة
يف مدي تتات مرس تتاء الدميعةاقي تتة ،يفت تتدا و تتاء الثع تتة ،فن تتال تتل ت لي تتل
األمل يفمكافحة اإلرذاب(.)1054

يفت تتةق مىل جممو تتة متتل األيفلتتوايت األختتةى يفت هتتد ابلست ي
مىل محةاز تعدم يف جما ت مل نعيل ت ليل التسامح يف دم التمييتل متل
خ تتالل ت د تتيم الر تتعاب ،يفحةي تتة تك تتويل اجلم ي تتات يفالتجم تتع ،يفحةي تتة
احلةك ت ت تتة ،يفاحل ت ت توار ت ت تتني األدايل يف ت لي ت ت تتل حةي ت ت تتة ال ت ت تتديل أيف امل تع ت ت تتد،
يفا نتداابت الدميعةاقية يفمةانعة ا نتداابت .يفأخ ا ،شدد دى أ ية
الت ت تتايفل ت تتني موظم ت تتة األم ت تتل يفالت ت تتايفل يفاألم ت تتم املتح ت تتدة ،يف س ت تتيما __________
فيم تتا يت دت تتق ابإلن ت ت ار املعكت تتة يفال م تتل املعكت تتة ملوت تتع نرت تتوب الولا ت تتات ( ،S/PV.6961 )1053الصفحات .4-2
ال ويفتتة ،مبتتا يف ذلتتك وتتاء تتامل أكثتتة أمتتا يفأموتتا يفد تتم التتديفل التتيت متتتة ( )1054املةجع نفست  ،الصتفحتال  6يف ( 7أسترتاليا)؛ يفالصتفحة ( 13مجهوريتة
كتتوراي)؛ يفالصتتفحة ( 13التتو ايت املتحتتدة)؛ يفالصتتفحة ( 1٨املمدكتتة
مبةحدتتة انتعاليتتة .يفذكتتة أل قعي تتة الت تتايفل تتني موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل
املتحدة).

اجلديفل 1
إحاطات قدمها رفساء اهليئات الفرعية التابعة جمللس األمن
الت ت تتد وات مت ت تالً
حمنة اجلدسة يفاترخيها الد وات مالً ابملادة  37ابملادة  39يفغ ذا املتكدمول
أرميويت تتا يفمست تتعانيا يفأس ت ترتاليا
S/PV.6767
 10أاير/مايو  2012يفمس ت ت ت ت ت ت ت تةائيل يفاجلمهوري ت ت ت ت ت ت تتة
ال ة يت ت تتة الست ت تتورية يفالومست ت تتا
يفالياابل
مست تتعانيا يفمس ت تةائيل يف ولوت تتدا
S/PV.6862
 14ترت ت ت ت ت تةيل الث ت ت ت ت تتام /يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية
يفسويسةا يفذولودا يفالياابل
نوفمرب 2012
S/PV.6881

 7ك ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتانول األيفل/
ديسمرب 2012

16-06865

رئيس يففد ا حتاد مجي تتع أ ن تتاء اجملد تتس ،يفمجي تتع امل تتد ويل ،يفرئ تتيس الدجو تتة ال امد تتة مبوج تتب العت تةاريل 1267
األيفريف لت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدى ( )1999يف  )2011( 19٨9ر تتال توظ تتيم العا تتدة يفم تتا يت تةتعط ت ت م تتل أفت تةاد يفكي تتا ت،
يفرئ تتيس الدجو تتة املور تتاة مت تالً ابلع تةار  )2001( 1373ر تتال مكافح تتة اإلرذ تتاب ،يفرئ تتيس
األمم املتحدة
الدجوة املوراة مالً ابلعةار )2004( 1540
رئيس يففد ا حتاد مجيتتع أ نتتاء اجملدتتس ،يفمجيتتع املتتد ويل(،أ) يفرئتتيس الدجوتتة ال امدتتة مبوجتتب الع تةاريل 1267
( )1999يف  ،)2011( 19٨9يفرئت تتيس الدجوت تتة املورت تتاة مت تتال ابلعت تةار ،)2001( 1373
األيفريف
يفرئيس الدجوة املوراة مال ابلعةار )2004( 1540
رئيس الدجوة ال امدتة مبوجتب العتةاريل  )1992( 751يف  )2009( 1907رتال الصتومال
يفمري تترتاي ،يفرئ تتيس الدجو تتة ال امد تتة مبوج تتب العت تةاريل  )1999( 1267يف ،)2011( 19٨9
يفالدجوة املوراة مالً ابلعةار  ،)2011( 19٨٨يففةيتق جمدتس األمتل ال امتل امل ت ابألقفتال
يفالو ت تلاع املست تتدح ،يفرئت تتيس الدجوت تتة املورت تتاة مت تتال ابلعت تةار  )2005( 1591رت تتال الست تتودال
يفالدجوة املوراة مال ابلعةار  ،)2006( 1737يفرئيس الدجوة املوراة مال ابلعتةار 171٨
( ،)2006يفالدجو تتة املور تتاة م تتال ابلعت تةار  )2011( 1970ر تتال ليعي تتا ،يفالفةي تتق ال ام تتل
غ الةمسي امل ابلواثئق يفاملسائل اإلجةائية األخةى ،يفرئيس الفةيتق ال امتل املدصت امل ت
مبوع نروب الولا ات يفحدها يف أفةيعيا
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الت ت تتد وات مت ت تالً
حمنة اجلدسة يفاترخيها الد وات مالً ابملادة  37ابملادة  39يفغ ذا املتكدمول
مس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تةائيل يفالربتغ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتال رئيس يففد ا حتاد
S/PV.6964
 10أاير/مايو  2013يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية األيفريف
يفليدتورتايل يفالياابل
مستةائيل يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة رئ ت ت ت ت ت ت ت تتيس نس ت ت ت ت ت ت تتم
S/PV.7071
 27ترت ت ت ت ت تةيل الث ت ت ت ت تتام /الست تتورية يفكةيفاتيت تتا يفالومست تتا الر تؤيفل العانوني تتة
لوف ت ت ت ت ت تتد ا حتت ت ت ت ت ت تتاد
يفالياابل
نوفمرب 2013
األيفريف لت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدى
األمم املتحدة
S/PV.7076

 9ك ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتانول األيفل/
ديسمرب 2013

مجيت تتع أ نت تتاء اجملدت تتس ،يفمجيت تتع املت تتد ويل ،رئت تتيس الدجوت تتة ال امدت تتة مبوجت تتب العت تةاريل 1267
( )1999يف  ،)2011( 19٨9يفرئت تتيس الدجوت تتة املورت تتاة مت تتال ابلعت تةار ،)2001( 1373
يفرئيس الدجوة املوراة مال ابلعةار )2004( 1540
مجي تتع أ ن تتاء اجملد تتس ،يفمجي تتع امل تتد ويل ،يفرئ تتيس الدجو تتة ال امد تتة مبوج تتب العت تةاريل 1267
( )1999يف  ،)2011( 19٨9يفرئت تتيس الدجوت تتة املورت تتاة مت تتال ابلعت تةار ،)2001( 1373
يفرئيس الدجوة املوراة مال ابلعةار )2004( 1540
رئ تتيس الدجو تتة املور تتاة م تتال ابلعت تةار  )2003( 1521ر تتال لي تترباي يفالفةي تتق ال ام تتل امل ت ت
مدي تتات حف تتظ الست تتالم ،يفرئ تتيس الدجو تتة املورت تتاة مت تالً ابلعت تةار  )2004( 1533رت تتال
مجهوريت تتة الكونغت تتو الدميعةاقيت تتة ،يفرئت تتيس جلوت تتة جمدت تتس األمت تتل املورت تتاة مت تتال ابلعت تةار 1572
( )2004ر تتال ك تتوت ديفت توار ،يفالفةي تتق ال ام تتل غت ت الةمس تتي امل ت ت ابحملكمت تتني ال تتديفليتني،
يفرئيس الدجوة املوراة مال ابلعةار  )2012( 204٨رال غيويا  -يسايف

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

اجلديفل 2
إحاطات قدمها الرئيس يف ذل احلني ملنظمة األمن والتعاون يف أورواب
حمنت تتة اجلدست تتة يفاتريت تتر
ان عادذا

الد وات مالً ابملادة  39يفغ ذا

املتكدمول

ال ت تةئيس يف ذلت تتك احلت تتني ملوظمت تتة األمت تتل مجيع أ ناء اجملدس ،يفالةئيس يف ذلك احلتني ملوظمتة األمتل يفالت تايفل يف أيفريفاب يف ئتب رئتيس التوزراء
S/PV.6715
 9شعا /فرباية  2012يفالت تتايفل يف أيفريفاب يف ئتتب رئتتيس التتوزراء يفيفزية اخلارجية يفالتجارة يف أيةلودا
يفيفزية اخلارجية يفالتجارة يف أيةلودا
ال ت تةئيس يف ذلت تتك احلت تتني ملوظمت تتة األمت تتل مجيتتع أ نتتاء اجملدتتس ،يفال تةئيس يف ذلتتك احلتتني ملوظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يف أيفريفاب يفيفزيتتة اخلارجيتتة يف
S/PV.6961
 7أاير/مايو  2013يفالت ت ت تتايفل يف أيفريفاب يفيفزيت ت تتة اخلارجي ت تتة يف أيفكةانيا
أيفكةانيا

 - 34بعثة جملس األمن
مجيع أ ناء اجملدس .يففيما يدي موجلات اإلحاقتات حستب الرتتيتب
عرض عام
()1056
.
خ تتالل الف تترتة ني تتد ا س تتت ةا  ،أيفف تتد جمد تتس األم تتل تتس اللم يفحسب املو عة
ثات مىل امليدال .يف دت يفجهات الع ثات دة ددال أفةيعية(__________ )1055
( )1056لالقتتالع د تتى ملي تتد متتل امل دوم تتات تتل تكتتويل الع ث تتات يفتعاريةذ تتا،
يفتيم تتور  -لير تتيت يفذ تتاييت يفال تتيمل .يفللف تتت الع ث تتات م تتل اثد تتني تتل

__________
( )1055مثيو ي ت تتا يفأيفغو ت تتدا يفمجهوري ت تتة الكونغ ت تتو الدميعةاقي ت تتة يفريفان ت تتدا يفس ت ت اليول
يفكوت ديفوار يفليرباي.
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