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ضتتتتةيفرة استتتتتمةار تعيتتتتد كافتتتتة التتتتديفل األقتتتتةاف يف امل اذتتتتدة ابلتلاماهتتتتتا 
الت اذديتتة؛ يفأكتتد اجملدتتس متتل جديتتد نتتةاره ال تتددتتى مجهوريتتة كتتوراي 
الر عية الدميعةاقية  ل مجيع األسدحة الوويفية يفالربام  الوويفية احلالية، 

لعتت ائف يفأل تتددتتى  تتل ستتائة مجيتتع  تتةام  أستتدحة التتدمار الرتتامل يفا
التسيارية احلالية  ركل كامل يفنا ل لدتحعق يف  رج ة في . يفيف العةار 
ذات ، نام اجملدس  ت ليل يفمتديد اجللاءات املفةيفضة  دتى مجهوريتة كتوراي 

 الر عية الدميعةاقية.
 

 و ية فريق اخلرباء متديد  
، اختتت  اجملدتتس ابإلمجتتاع العتتةار 2012حليةال/يونيتت   12يف  
 متتتتتتتتتتتوز/ 12، التتتتتتتتتت ي نتتتتتتتتتتةر فيتتتتتتتتتت  أل ميتتتتتتتتتتدد حتتتتتتتتتتىت (2012) 2050
متل  26يف ية فةيق اخلرباء،  دى الوحو احملدد يف الفعتةة  2013 يولي 

 .(2009) 1٨74العةار 

  
 اجللسات: منع ا نتشار/مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية

 يفاثئق أخةى العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 

 37ابملادة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6752 

نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  16
2012 

     S/PRST/2012/13 

S/PV.6783 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت   12

2012 

مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  
(S/2012/423 )

ندمتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتو ايت 
 املتحدة

   (2012) 2050العةار    
15-0-0 

S/PV.6904  
 كتتتتانول الثتتتتام/ 22

 2013يواية 

مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  
(S/2013/41 )

التتتتتتتتتتتتو ايت ندمتتتتتتتتتتتتت  
 املتحدة

   (2013) 20٨7العةار    
15-0-0 

S/PV.6932  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  7

2013 

مرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  
(S/2013/136 )

ديفلتتتتتتتتتتتة  14ندمتتتتتتتتتتتت  
 )أ( نو

 ، دجيكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 ،يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدااةك

 ،يفكوتتتتتتتتدا ،يفالفدعتتتتتتتني
 يفالياابل ،يفذولودا

 (2013) 2094العتتتتةار   
15-0-0 

 
 لو ايت املتحدة، يفالياابل.أسرتاليا، يف دجيكا، يفتوغو، يفمجهورية كوراي، يفالدااةك، يفريفاندا، يففةنسا، يفالفدعني، يفكودا، يفاملغةب، يفاملمدكة املتحدة، يفذولودا، يفا (أ) 

   
 بناء السالم بعد انتهاء النزال - 3٧

 عرض عام 
،  عد جمدس األمتل ثتال  2013مىل  2012 يف الفرتة مل 

جدسات يف سياق  واء السالم   د انتهاء الولاع، يفا تمد  يتا  رائستيا 
يفاحدا. يفنظة اجملدس يف التعتارية الستووية لدجوتة  وتاء الستالم يف اثوتتني 
مل اجلدسات، يفأ عب ذلتك حتوارات تفا ديتة غت  رمسيتة، يفيف جدستة 

متتتني ال تتتام  تتتل  وتتتاء الستتتالم   تتتد موفصتتتدة، نظتتتة اجملدتتتس يف تعةيتتتة األ
 انتهاء الولاع، يفا تمد العيال الةائسي.

 

 التقارير السنوية للجنة بناء السالم 
، أ تتتةز األمتتتني ال تتام التعتتتدم احملتتتةز 2012متوز/يوليتت   12يف  

 وتاء الستالم، الت ي يرتمل جلوتة  وتاء   د سوتني مل است ةا  ذيكل 
الستتالم يفصتتوديفق  وتتاء الستتالم يفمكتتتب د تتم  وتتاء الستتالم، يف  ستتيما 
يف ليرباي يفست اليول يفغيويتا. يفذكتة ثالثتة جمتا ت ميكتل لدجوتة فيهتا أل 
تف تتل املليتتد متتل أجتتل ت ليتتل لثتت  أديفات  وتتاء الستتالم: حتستتني نتتدرهتا 

ت عئتتتتة املتتتتوارد؛ يفالرتكيتتتتل  دتتتتى ا ستتتتتفادة متتتتل  نتتتتويتها يفنتتتتدرهتا  دتتتتى 
ابقتتتةاد  دتتتى  وتتتاء الستتتالم يف األمتتتد ال ويتتتل؛ يفمضتتتافة نيمتتتة كعتتت ة يف 

https://undocs.org/ar/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/PV.6752
https://undocs.org/ar/S/PV.6752
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https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
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  تتتتتض الستتتتتيانات غتتتتت  املتصتتتتتدة ابلع ثتتتتتات يف شتتتتتكل د تتتتتم حكتتتتتومي 
 .(1124)ديفيل

يف تتة  التتةئيس الستتا ق لدجوتتة  وتتاء الستتالم )ريفانتتدا( التعةيتتة  
. يفذكتتتتة أل الدجوتتتتة استتتتتجا ت ل دتتتتب املرتتتتورة (1125)الستتتتووي لدجوتتتتة

يفالد م املعدم مل غيويا، يف  لك أصعحت غيويا العدد الستادس املتدر  
 دتتتى جتتتديفل أ متتتال   دتتتى جتتتديفل أ متتتال الدجوتتتة، رغتتتم أنتتت  مل يكتتتل

اجملدس يفمل تُوَرة في    ثة أسودت هلا يف ية. يفستدط النتوء  دتى ثالثتة 
 واصة مل التعةية: اجلهود التيت تعت هلا الدجوتة لدت امتل متع املؤسستات 
املاليتتتة الديفليتتتة؛ يفنتتتدرهتا  دتتتى ت ليتتتل امل ةفتتتة يفتعتتتادل اخلتتتربات؛ يفضتتتةيفرة 

دة، يفديفرذا ا ستراري ت ليل تفا دها مع األجهلة الةئيسية لامم املتح
لديها. يففيما خي  ال النة  ني الدجوة يفاجملدس، شدد الةئيس  دى أل 
اإلحاقتتتات التتتيت يعتتتدمها رؤستتتاء الترتتتكيالت الع ةيتتتة املدصصتتتة مىل 

ابنتظام نعتل نظتة اجملدتس ديفراي يف أيفضتاع  اجملدس أصعح جيةي تعدميها
دعتتتتة هبتتتتا. العدتتتتدال املدرجتتتتة يف جتتتتديفل أ متتتتال الدجوتتتتة يفالتتتتو ايت املت 

يفأشتتار أينتتا مىل مجتتةاء اجملدتتس حتتوارات تفا ديتتة غتت  الةمسيتتة يف   تتض 
احلتتتتتتا ت الع ةيتتتتتتة. يف تتتتتتتاليفة  دتتتتتتى ذلتتتتتتتك، أشتتتتتتار مىل أل استتتتتتتت ةا  

أ تتةز ممكانيتتة ت تتوية  النتة ديواميتتة  تتني الدجوتتة يفاجملدتتس،  2010  تام
يفشدد  دى ضةيفرة توضيح اجملدس لدمجا ت احملتددة التيت ميكتل فيهتا 

 .(1126)رة الدجوةالتماس مرو 
يفشتتدد التتةئيس احلتتايل لدجوتتة  وتتاء الستتالم  دتتى ضتتةيفرة فهتتم  

مل حتعتتتتتتق كامتتتتتتل  أفنتتتتتتل ل عي تتتتتتة ديفر الدجوتتتتتتة يفن انتتتتتت ، يف حتتتتتتظ أهنتتتتتتا
ممكا هتتتتتتتا   تتتتتتُد. يفترتتتتتتاقة أينتتتتتتا ا نرتاحتتتتتتات املعدمتتتتتتة متتتتتتل رؤستتتتتتاء 
 الترتتكيالت الع ةيتتة املدصصتتة، يفذتتي: توقيتتد ال النتتات  تتني اجملدتتس
يفالترتتتتكيالت الع ةيتتتتة املدصصتتتتة يفمضتتتتفاء ال تتتتا ع املؤسستتتتي  ديهتتتتا؛ 
يفتوضتتتتتيح تعاستتتتتم املستتتتتؤيفليات متتتتتع العيتتتتتادة ال ديتتتتتا لامتتتتتم املتحتتتتتدة يف 

اء جلوتتتتتة  وتتتتتاء الستتتتتالم املرتتتتتورة مىل اجملدتتتتتس يف الونتتتتتت امليتتتتتدال؛ يفمستتتتتد
لتتتدى نظتتتةه يف ا نتعتتتال متتتل صتتتيغة مىل أختتتةى متتتل مرتتتاركة  املواستتتب

األمتتتتم املتحتتتتدة؛ يفتعتتتتادل امل دومتتتتات ديفراي متتتتع اجملدتتتتس  رتتتتال الفتتتتةص 
 .(1127)يفاملداقة الع ةية
__________ 

(1124) S/PV.6805 3 يف 2، الصفحتال. 

(1125) S/2012/70. 

(1126) S/PV.6805 5 يف 4، الصفحتال. 

 .٨يف  7املةجع نفس ، الصفحتال  (1127)

يفذكتتتتتة  ئتتتتتب التتتتتةئيس يفرئتتتتتيس الرتتتتتعكة يفسياستتتتتة ال مديتتتتتات  
يففتتتتتةت  عوتتتتتك التتتتتديفيل أل جلوتتتتتة  وتتتتتاء الستتتتتالميفاخلتتتتتدمات الع ةيتتتتتة يف ال

متتدخالت يفتوجيهتتتات مفيتتتدة لافةنتتتة الع ةيتتتة التا  تتتة لدعوتتتك التتتديفيل، 
يفأضتتتاف نتتتائال مل العوتتتك شتتتهد تعتتتدما يف جمتتتا ت الترتتتكيدة الع ةيتتتة 
املدصصة يفيف مجيع العددال الستة املدرجة يف جديفل األ مال. يفأشار 

 .(112٨) ونة الديفليةالتوسيق أكثة  دى ص يد ذيكل امل مىل ضةيفرة
يفأثتتتتإ املتكدمتتتتتول  دتتتتى جهتتتتتود مجيتتتتع الترتتتتتكيالت الع ةيتتتتتة  

املدصصة التا  ة لدجوة  واء السالم. يفشدديفا أينا  دى ضةيفرة ت ليل 
العتتدرات الوقويتتة يفتوقيتتد ال النتتة متتع اجملدتتس، يف  ستتيما يف متتا يت دتتق 
 وو ية التفا ل  ني اهليئتني يفالديفر ا ستراري لدجوة فيما يت دق  وظة 

ت  واء السالم يف العددال املدرجتة يف جتديفل أ ماهلتا. اجملدس يف يف اي
يفد تتا املتكدمتتول أينتتتا مىل حتستتني التوستتيق  تتتني اجلهتتات امل ويتتة  عوتتتاء 
الستتتتتالم، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك األجهتتتتتلة الةئيستتتتتية يفيفكتتتتتا ت األمتتتتتم املتحتتتتتدة، 
يفكتتت لك املؤسستتتات املاليتتتة الديفليتتتة يفاجلهتتتات الفا دتتتة األختتتةى ختتتار  

 موظومة األمم املتحدة. 
، نظتتتة اجملدتتتس يف تعةيتتتة جلوتتتة 2013نيستتتال/أ ةيل  25يف يف  

. يفنام الةئيس السا ق لدجوة يفاثل  وغالديش   ة  (1129) واء السالم
،  دتتتتى ت ليتتتتل 2012التعةيتتتتة. يفذكتتتتة أل الدجوتتتتة ركتتتتلت، ختتتتالل  تتتتام 

املؤسستتتتات، يفتيستتتت   متتتتل الترتتتتكيالت الع ةيتتتتة املدصصتتتتة، يفت ليتتتتل 
تومية األفةيعي، يفت ميق  النة الرةاكات مع العوك الديفيل يفمصةف ال

 مدهتتا متتع اجلهتتات الفا دتتة الةئيستتية يف امليتتدال، يفت ليتتل شتتةاكتها متتع 
أجهلة األمم املتحتدة الةئيستية، يف  ستيما جمدتس األمتل، يفيفضتع اتوذ  

 .(1130)جديد لدت ايفل فيما  ني  ددال اجلووب
يفنتال التةئيس احلتايل لدجوتة  وتاء الستالم، مةكتلا  دتى الوظيفتة  

ا سترتتتتتتارية لدجوتتتتتتة لتتتتتتدى اجملدتتتتتتس، يوعغتتتتتتي أل تتتتتتتؤدي ديفرا يف د تتتتتتم 
التتدرجيي ا سرتاتيجيات التيت يوظتة فيهتا اجملدتس  رتال  مديتة اخلفتض 

يفا نتعال فيمتا يت دتق  ثالثتة متل الع ثتات املوجتودة يف العدتدال املدرجتة 
 دتتتتتتتتى جتتتتتتتتديفل أ متتتتتتتتال الدجوتتتتتتتتة، يفيف مقتتتتتتتتالع اجملدتتتتتتتتس  دتتتتتتتتى آختتتتتتتتة 
املستجدات املت دعة جبهود  واء السالم  عب  مدية ا نتعال يفاخلتةيف  
لع ثة ما مل   ثات األمم املتحدة. يفأضتاف أل الدجوتة ميكتل أل تتوفة 

 __________ت نينِّمة مىل اجملدس  ود نظةه يف خيارات لدحا ت اليت تكتول موظورا

 .11 يف 10املةجع نفس ، الصفحتال  (112٨)

(1129) S/2013/63. 

(1130) S/PV.6954 4 يف 3، الصفحتال. 

https://undocs.org/ar/S/PV.6805
https://undocs.org/ar/S/2012/70
https://undocs.org/ar/S/PV.6805
https://undocs.org/ar/S/2013/63
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فيها  مدية  واء السالم يف العددال املدرجة  دى جديفل أ مال الدجوة 
 .(1131)تواج  حتدايت خ  ة

يفشتتتتدد املتكدمتتتتول  دتتتتى أ يتتتتة املدكيتتتتة الوقويتتتتة يفاحلاجتتتتة مىل  
حتستتتتتني توستتتتتيق ال متتتتتل يفتوزي تتتتت   تتتتتني اجلهتتتتتات الفا دتتتتتة ذات الصتتتتتدة 
يفممكتتا ت جلوتتة  وتتتاء الستتالم يف جمتتتال ت عئتتة املتتتوارد. يفد تتوا أينتتتا مىل 
حتستتني أستتاليب  متتل الدجوتتة يفأشتتاريفا مىل نيمتتة املستتا دة ا سترتتارية 

 اليت ميكل أل تعدمها مىل اجملدس فيما يت دق  و ايت  واء السالم. 
 

 تقرير األمني العام عن بناء السالم يف أعقاب انتهاء النزال 
، نظة اجملدس يف تعةية 2012كانول األيفل/ديسمرب  20يف  

. يفنتتال األمتتني (1132)األمتتني ال تتام  تتل  وتتاء الستتالم يف أ عتتاب الوتتلاع
ال تتام منتت  مت محتتةاز تعتتدم كعتت  موتت  نرتتة تعةيتتةه األيفل  تتل املوضتتوع يف 

جهود األمم املتحدة لعواء السالم يف أ عاب  ، يفمل(1133)2009 ام 
أكثتتتة اتستتتانا يفف اليتتتة يفأنستتتب تونيتتتتا، متتتع انتهتتتاء الوتتتلاع نتتتد أصتتتعحت 

حتعيتتتتتتق م تتتتتتازات مدحوظتتتتتتة يف جمتتتتتتا ت تستتتتتتوية الولا تتتتتتات، يف مديتتتتتتتة 
التد تتيط التتيت تةا تتي املوظتتتور اجلوستتام، يفالتمويتتل، يفستتيادة العتتتانول. 
غتتتتت  أنتتتتت  أشتتتتتار مىل محتتتتتةاز تعتتتتتدم أنتتتتتل يف جمتتتتتال احلوكمتتتتتة يفا نت تتتتتاي 

مستتتتة لوجتتتتاح  وتتتتاء ا نتصتتتتادي. يفأ تتتتةز األمتتتتني ال تتتتام ثالثتتتتة  واصتتتتة حا
 .(1134)السالم ذي الرمولية يف واء املؤسسات يفاستدامة الد م الديفيل

يفأ تتتتةز رئتتتتيس جلوتتتتة  وتتتتاء الستتتتالم نيمتتتتة التعتتتتارية الديفريتتتتة التتتتيت  
يعتتدمها األمتتني ال تتام مىل اجملدتتس يفاجلم يتتة ال امتتة  رتتال  وتتاء الستتالم، 

__________ 

 .6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (1131)

(1132) S/2012/746. 

(1133) S/2009/304. 

(1134) S/PV.6897 4-2، الصفحات. 

يفأشار مىل أ ية ال واصة الثالثة اليت شدد  ديها األمني ال ام، يف حظ 
ت املت دعة مبراركة املةأة يف  واء السالم الواردة أينا التحديل يفالتوصيا

يف ذلك التعةية. يفرحب ابلتوصيات احملددة التثال  التواردة يف التعةيتة 
يفاملوجهتتتتتة مىل الدجوتتتتتة متتتتتل أجتتتتتل حتستتتتتني ت تتتتتايفل الرتتتتتةكاء يفاتستتتتتانهم 
يفتكاتفهم يفراء ا سرتاتيجيات الوقوية لعواء السالم؛ يفحتديتد اخليتارات 

متتل التواصتتل متتع العدتتدال املدرجتتة  دتتى جتتديفل ألشتتكال خمتدفتتة يفمةنتتة 
 .(1135)أ ماهلا؛ يفت ليل الت ايفل  ني الدجوة يفجمدس األمل

يفرحتتتتب املتكدمتتتتول ابلتعتتتتدم احملتتتتةز موتتتت  نرتتتتة التعةيتتتتة األيفل  
يفيفاصتتدوا الرتكيتتل  دتتى ممكتتا ت التتديفر ا سترتتاري التت ي تنتت دع  تت  
جلوتتة  وتتاء الستتتالم لتتدى اجملدتتتس. يفأنتتةيفا أينتتتا  نتتةيفرة  تتت ل مليتتد متتتل 
اجلهتتتتود يف  وتتتتاء الستتتتالم، مبتتتتا يف ذلتتتتك ت ليتتتتل العتتتتدرات يفاملؤسستتتتتات 

حتترتام الستيادة الوقويتتة؛ يفت ليتل التوستتيق الوقويتة يفستيادة العتتانول، متع ا
يفالتفا ل  تني الدجوتة يفاألجهتلة الةئيستية لامتم املتحتدة؛ يفت ليتل التد م 
املتتتتتتتايل التتتتتتتديفيل املستتتتتتتتدام يفالت تتتتتتتايفل الوثيتتتتتتتق  تتتتتتتني جلوتتتتتتتة  وتتتتتتتاء الستتتتتتتالم 
يفاملؤسسات املالية الديفلية يفاإلنديميتة؛ يفكفالتة الرتمولية يفزايدة مرتاركة 

م اجلتتة األستتعاب اهليكديتتة لدوتتلاع، مبتتا يف ذلتتك املتتةأة يف  وتتاء الستتالم؛ يف 
 األسعاب املتصدة ابلتومية ا نتصادية يفا جتما ية. 

يفيف تدتتتتك اجلدستتتتة، ا تمتتتتد اجملدتتتتس  يتتتتا  رائستتتتيا، أكتتتتد فيتتتت   
جمتتددا، يف مجدتتة أمتتور، أل املدكيتتة الوقويتتة يفاملستتؤيفلية الوقويتتة  وصتتةال 

رتاركة املتةأة يف  وتاء أساسيال إلحالل الستالم املستتدام، يفأنتة ا يتة م
السالم، يفشدد  دى ضةيفرة زايدة توسيق اجلهود املع يفلتة لعوتاء الستالم 

  .(1136)يفاتسانها يفتكامدها
__________ 

 .5 يف 4املةجع نفس ، الصفحتال  (1135)

(1136) S/PRST/2012/29. 

 
 اجللسات: بناء السالم بعد انتهاء النزال

 العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 

 أخةى
التتتتتتد وات  متتتتتتالً 

 37ابملادة 
 39 التتتتتتتتد وات  متتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتادة

 املتكدمول يفغ ذا
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       S/PV.6805 ،
 S/PV.6805 يف

(Resumption 1)  
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   12

2012   

تعةيتتتة جلوتتتة  وتتتاء الستتتالم  تتتل 
 (S/2012/70)ديفرهتا اخلامسة 

متتتتتتتتتتتتتتت كةة شتتتتتتتتتتتتتتتفوية مؤرختتتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتة  2012متوز/يوليتتت   2

مىل األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتتل الع ثتتتتتة 
الدائمة لكولومعيا لتدى األمتم 

 (S/2012/511)املتحدة 

ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  2٨ 
 )أ( نوا

التتتتتتةئيس الستتتتتتا ق لدجوتتتتتتة  وتتتتتتاء 
الستتالم )ريفانتتدا(، يفرئتتيس جلوتتة 
 وتتتتتتتتاء الستتتتتتتتالم ) تتتتتتتتوغالديش(، 

ئتيس الرتعكة يف ئب التةئيس يفر 
يفسياستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات ال مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
يفاخلتتتتتتتتدمات الع ةيتتتتتتتتة، العوتتتتتتتتك 
التتتتتديفيل، يفرئتتتتتيس يففتتتتتد ا حتتتتتتاد 

 األيفريف  لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 (ب)املد ويل

 

https://undocs.org/ar/S/2012/746
https://undocs.org/ar/S/2009/304
https://undocs.org/ar/S/PV.6897
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/29
https://undocs.org/ar/S/PV.6805
https://undocs.org/ar/S/PV.6805
https://undocs.org/ar/S/PV.6805%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6805%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6805%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2012/70
https://undocs.org/ar/S/2012/511


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

 

265 16-06865 

 

 العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 

 أخةى
التتتتتتد وات  متتتتتتالً 

 37ابملادة 
 39 التتتتتتتتد وات  متتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتادة

 املتكدمول يفغ ذا
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       S/PV.6897 
 S/PV.6897 يف

(Resumption 1) 
 كتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ 20

   2012ديسمرب 

تعةيتتتة األمتتتني ال تتتام  تتتل  وتتتاء 
الستتتتتتتتالم يف أ عتتتتتتتتاب انتهتتتتتتتتاء 

 (S/2012/746)الولاع 
ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  25 

 ) ( نوا
جلوتتتتتتتتتتة  وتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتالم رئتتتتتتتتتتيس 

يف ئتتتتتتب رئتتتتتتيس  ) تتتتتتوغالديش(،
يففد ا حتتاد األيفريف ، يفاملةانتب 
التتتدائم لالحتتتتاد األفةيعتتتي لتتتدى 

 األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املد ويل

S/PRST/2012/29 

S/PV.6954 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25

2013 

تعةيتتتة جلوتتتة  وتتتاء الستتتالم  تتتل 
ديفرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا السادستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2013/63) 
التتتتتتةئيس الستتتتتتا ق لدجوتتتتتتة  وتتتتتتاء   

الستتتالم ) تتتتوغالديش(، يفرئتتتتيس 
 جلوة  واء السالم )كةيفاتيا(

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتس، يفالتتتتةئيس 
الستتتتتتتتتتا ق لدجوتتتتتتتتتتة 
 وتتتتتتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتتتتتتالم 
) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغالديش(، 
يفرئتتتيس جلوتتتة  وتتتاء 
 السالم )كةيفاتيا(

 

 
ب يفأرميويتتتا، يفأستتترتاليا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيةلوتتتدا، يفالربازيتتتل، يف دجيكتتتا، يف وريفنتتتدي، يفتتتتونس )ابستتتم حةكتتتة  تتتدم ا ليتتتاز(، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفجوتتتو األرجوتتتتني،  )أ( 

يعتتتال، ، يفنالستتتودال، يفالستتتودال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفستتت اليول، يفشتتتيدي، يفكةيفاتيتتتا، يفكوتتتدا، يفلكستتتمربغ، يفليتتترباي، يفمتتتاليلاي، يفمصتتتة، يفاملكستتتيك، يفالوتتتةيفي 
 يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفالياابل.

  مثَّل كولومعيا يفزيُة خارجيتها. )ب( 
اإلستتتتالمية( )ابستتتتم حةكتتتتة  تتتتدم ا ليتتتتاز(، يفالربازيتتتتل، يف وتستتتتوا ، يفالعوستتتتوة يفاهلةستتتتك،  -األرجوتتتتتني، يفأرميويتتتتا، يفأستتتترتاليا، يفمنديفنيستتتتيا، يفميتتتتةال )مجهوريتتتتة  ) ( 

كتتتوراي، يفالتتتدااةك، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفكةيفاتيتتتا، يفلكستتتمربغ، يفليتتترباي، يفمتتتاليلاي، يفالوتتتةيفي ، يفنيجتتت اي، يف تتتيالريفس، يفاتيدوتتتد، يفتةكيتتتا، يفمجهوريتتتة  
 يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفالياابل.

 األخطار اليت سدد السالم واألمن الدوليني - 3٨
 عرض عام 
األمتتتل جدستتتة  ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ،  عتتتد جمدتتتس 

ابألخ تتار التتيت هتتتدد الستتالم يفاألمتتل التتديفليني، يفا تمتتد  يفاحتتدة تتصتتل
 يتتتا  رائستتتيا. يفيف تدتتتك اجلدستتتة، استكرتتتف اجملدتتتس ممكانيتتتة ا تمتتتاد 
مونتتتتف شتتتتامل موستتتتق يفف تتتتتال ملواجهتتتتة التهديتتتتدات احملدنتتتتة ابلستتتتتالم 
يفاألمتتتتتتل التتتتتتديفليني التتتتتتيت ترتتتتتتكدها التتتتتتتدفعات غتتتتتت  املرتتتتتتةيف ة لدمتتتتتتواد 

 ال  ل الواس  رب احلديفد. يفالعنائع، فن
 

 أتمني احلدود ضد التدفقات غري املشروعة 
، كتتتتال م ةيفضتتتتا  دتتتتى اجملدتتتتس 2012نيستتتتال/أ ةيل  25يف  

يفرنتتتتتتتتتتة مفاذيميتتتتتتتتتتة أ تتتتتتتتتتدذا التتتتتتتتتتةئيس )التتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتدة( لتوجيتتتتتتتتتت  
. يفأكتتتد األمتتتني ال تتتام أل احلتتتديفد غتتت  احملميتتتة  رتتتتكل  (1137)مدايف تتتت 

كاف تتيح ا جتار ابملدتدرات يفاألستدحة يفالتهةيتب يفمتويتل اإلرذتاب، 
يفمتتتتتةيفر املتتتتتواد املت دعتتتتتة استتتتتدحة التتتتتدمار الرتتتتتامل، يفامل تتتتتادل املؤججتتتتتة 
لدولا تتتتتتتتتات، يفاألحيتتتتتتتتتاء الربيتتتتتتتتتة يفالعرتتتتتتتتتة. يفمبتتتتتتتتتا أل ذتتتتتتتتت ه التتتتتتتتتتدفعات 

__________ 

(1137) S/2012/195ةفق.، امل 

الوقويتة، يفتتدمة اجملتم تات احملديتة يفحيتاة املرةيف ة تعو  الستيادة  غ 
األشتتداص يفتغتت ي اإلرذتتاب يفهتتتدد الستتالم يفاألمتتل، فتتاجملدس حمتتق يف 

الوثيتتتتتق  ديهتتتتتا. يفأضتتتتتاف نتتتتتائال مل مكافحتتتتتة تدتتتتتك التتتتتتدفعات  تةكيتتتتتله
 املرتتةيف ة تت دتتب ت ليتتل أمتتل احلتتديفد يفالت تتايفل اإلنديمتتي يفتصتتديق غتت 

األمتم املتحتدة ملكافحتة  الصكوك العانونية يفتوفي ذا، متل نعيتل اتفانيتة
اجلةمية املوظمة  رب الوقوية، يفتوف  الد م لعواء ندرات الديفل األ ناء 
لكي تتغدب  دتى الظتةيفف التيت تتتيح ازدذتار ذت ا الورتا  اإلجةامتي. 
يفالتتتتلم األمتتتني ال تتتام  تعتتتدمي تعةيتتتة مىل اجملدتتتس يف غنتتتول ستتتتة أشتتتهة، 

ف مستتا دة التتديفل يعتتدم فيتت  تعييمتتا شتتامال ل متتل األمتتم املتحتتدة هبتتد
 .(113٨)األ ناء يف التصدي لدتدفعات غ  املرةيف ة

__________ 

(113٨) S/PV.6760 ترتتتتةيل الثتتتتام/ ٨. يفنظتتتتة اجملدتتتتس يف 4-2، الصتتتتفحات 
ختتالل مرتتايفرات غتت  رمسيتتة لدمجدتتس  كامتتل ذيئتتت  يف  2012نتتوفمرب 

 2012ترتتتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتو ة  19تعةيتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام املتتتتتتتتتتتؤر  
(S/2012/777 التتتتتتت ي أ تتتتتتتد  دتتتتتتتى أستتتتتتتاس املستتتتتتتا ات التتتتتتتواردة متتتتتتتل ،)

تت تايفل  تل كثتب  كيتا  ات  تا لامتم املتحتدة يفثتال  يفكتا ت ديفليتة 20
 مع األمم املتحدة.
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