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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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انظتتة اجلتتلء الستتادس ،العستتم اثنيتتا” ،التحعيتتق يف املواز تتات يفتعصتتي
احلعائق“ ،اجلديفل .2

16-06865

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

إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل هاييت
يف  2٨ش ت تتعا /فرباية  ،2012اس ت تتتمع اجملد ت تتس مىل محاق ت تتة
ندمتها اثدة الو ايت املتحدة ،رئيسة ثة اجملدس مىل ذتاييت يف الفترتة
م تتل  13مىل  16ش تتعا /فرباية  .2012يفأ دغ تتت تتل ا جتما تتات
اليت عدت مع رئيس اجلمهورية يفرئيس الوزراء يفأ ناء جمدس الريو
يفجمدتس الوتواب يفمتتع اثدتتي الع تتاع اخلتتاص يفاجملتمتتع املتتدم .يفنالتتت مل
اجملدس رأى أل التحدايت اهلائدة اليت تواجهها ذاييت فيما يت دق امور
موهتتا األمتتل يفم تتادة اإل متتار تتد اللل تلال يفال مديتتة السياستتية تت دتتب
توسيق اجلهود مل جانب مجيتع أصتحاب املصتدحة .يف حظتت أنت يف
حت تتني يت تتدرك ال ديت تتد مت تتل اهلت تتايتيني أل ثت تتة األمت تتم املتحت تتدة لتحعي ت تق
ا س تتتعةار يف ذ تتاييت تنت ت دع تتديفر ضت تةيفري يف احلف تتاظ د تتى األم تتل
يفا ستعةار ،فإهنم يتراقةيفل أينا الةغعة يف رؤية الع ثة تغادر يف هناية
امل اف خمدنفتة مؤسستات ذايتيتة نويتة تنت دع مبستؤيفلياهتا .يفنالتت مل
يفابء الكتول ا يفا د تتاءات املت دعتة ابرتكتتاب تض أفتةاد الع ثتة أ متتال
استغالل يفانتهاك جوسيني أدى مىل آتكل الد م املعتدم لدع ثتة يفن نتو
أ ماهلا .يفابسم ثة جمدتس األمتل ،أفتادت اهنتا ترت ة عدتق ابلت مزاء
ذ ه ا د اءات ،يفتتونع مل األمم املتحدة أل تتد تدا ملوتع يفنتوع
املليد مل احلواد يفضمال مساءلة املسؤيفلني وها(.)1057
إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل غرب أفريقيا
يف  31أاير/م ت تتايو  ،2012اس ت تتتمع اجملد ت تتس مىل محاق ت تتات
نتتدمتها اثدتتة التتو ايت املتحتتدة يفالةئيستتة املرتتاركة متتع املغتتةب لدجتتلء
املت دق ديرباي مل الع ثة؛ يفاثل فةنسا يفالةئيس املرارك مع توغو لدجلء
املت د ت تتق ك ت تتوت ديف ت توار م ت تتل الع ث ت تة (فةنس ت تتا)()105٨؛ يفاث ت تتل جو ت تتوب
أفةيعيتا يفالتةئيس املرتتارك متتع املمدكتتة املتحتتدة لدجتتلء املت دتتق ست اليول
مل الع ثة.
يفنالتتت اثدتتة التتو ايت املتحتتدة ،التتيت تكدمتتت أينتتا ابلويا تتة
تتل ال تةئيس املرتتارك هلتتا ،مل ال تلايرة مىل ليتترباي يتتومي  19يف  20أاير/
مايو ركلت دى العحث يف جهود العدد فيما يت دتق مبؤسستات األمتل
يفستتيادة العتتانول يفاملصتتاحلة الوقويتتة يفالتدفتتيض التتتدرجيي لع ثتتة األمتتم
املتحدة يف ليرباي ،فنال ل الت ايفل فيما ني الع ثات ني ثتة األمتم

املتحتتدة يف ليتترباي يف مديتتة األمتتم املتحتتدة يف كتتوت ديفتوار يفالتحتتدايت
األمويتتة دتتى قتتول احلتتديفد تتني ليتترباي يفكتتوت ديف توار .يفالتعتتى أ نتتاء
الع ثتتة تةئيس ليتترباي يفيفزيتتة ال تتدل يفاملفتتتش ال تتام لدرتتةقة يفك ت لك متتع
اثدي اجملتمع املدم ،كما زاريفا خميم الالجئني التا ع لرةكة ةامي إلنتا
األخراب يف زيفيتدريف ،ليترباي ،ابلعتةب متل احلتديفد اإليفواريتة .يف وتدما
س تتئدت الةئيس تتة تتل الف تترتة ا نتعالي تتة لع ث تتة األم تتم املتح تتدة يف لي تترباي،
د ت مىل زايدة الد م الديفيل لرةقة ليرباي مل أجل توف األمل متريا
مع ا لفا املتونع يف نوات األمم املتحدة .يفشدد يفزية ال دل دى
ض ت تةيفرة حتعي تتق ال دال تتة د تتى ل تتو مةك تتلي مبس تتا دة مةاك تتل ال دال تتة
اخلمس تتة املع تتةر منر تتاؤذا يف مق تتار د تتم األم تتم املتح تتدة لعو تتاء الس تتالم.
يفأش تتارت اثد تتة ال تتو ايت املتح تتدة مىل أل اجملد تتس ش تتهد د تتى التع تتدم
الكعت ت ت الت ت ت ي حععت ت ت شت ت ت ب لي ت تترباي موت ت ت هنايت ت تة احل ت تتةب األذدي ت تتة يف
ام .)1059(2003
يفنال اثل فةنسا ،ال ي تكدم أينا ابستم التةئيس املرتارك لت ،
مل املهم تتة الةئيس تتية لدع ث تتة مىل ك تتوت ديف ت توار يف  21يف  22أاير/م تتايو
كانت ذتي تعيتيم مديتة حتعيتق ا ستتعةار .يفالتعتى أ نتاء الع ثتة تةئيس
ك تتوت ديف ت توار يفرئت تتيس ال تتوزراء يفيفزراء آخ ت تةيل يفرئت تتيس اجلم ي تتة الوقويت تتة
يفاجملمو تتات الربملاني تتة يفأ ن تتاء امل ارض تتة غ ت ت الربملاني تتة .يفأك تتد ال ت تةئيس
يفمس تؤيفلول حكوميتتول آخ تةيفل أل مصتتالح ن تتاع األمتتل ي تلال يواج ت
نعصتا يف املتوارد ،يف حتظ أ نتاء اجملدتتس أل مديتة نتلع ستالح يفتستةيح
يفم ادة مدما اال ف مل املعاتدني السا عني تلال يفاحدة مل أحد
التحتتدايت يفأكثةذتتا ت عيتتدا .يفذكتتة اثتتل فةنستتا أل أ نتتاء الع ثتتة متكو توا
مل تعييم التهديدات اجلديدة لدسدم يفاألمل اليت تربر ت ليل يفجود مدية
األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف اجللء الغة متل العدتد يفت ليتل الوستائل
الالزمة حلماية املدنيني ،مبا يف ذلك ل قةيق الت ايفل فيما ني الع ثات
متتع ثتتة األمتتم املتحتتدة يف ليتترباي .يفأضتتاف أل الوتتاس دتتى أر الوانتتع
أ ة ت ت توا ت تتل خمت ت تايففهم الكعت ت ت ة يف ت تتدد م ت تتل اجمل ت تتا ت ،مث ت تتل األم ت تتل،
مب تتا يف ذل تتك حةك تتة األس تتدحة يفذجم تتات املع تتاتدني املتمةكت تليل يف ليعت ت اي
يفالتحتتدايت ا نستتانية التتيت تواج ت الالجئتتني .يفيف اخلتتتام ،نتتال مل الع ثتتة
أاتحتتت لدمجدتتس فهتتم األيفلتتوايت الةئيستتية دتتى لتتو أفنتتل ملتتا يت تتني
دى األمم املتحدة ل مل جهود(.)1060

__________
__________
( ،S/PV.6777 )1059الصفحات .4-2
( ،S/PV.6724 )1057الصفحات .4-2
( )105٨ش تتارك أ ن تتاء اجملد تتس أين تتا يف اجتم تتاع لدجما تتة ا نتص تتادية ل تتديفل ( )1060املةجع نفس  ،الصفحة .5
غةب أفةيعيا يف أ يدجال.
16-06865
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يفنتتال اثتتل جوتتوب أفةيعيتتا ،ال ت ي تكدتتم أينتتا ابستتم ال تةئيس
املر تتارك ل ت  ،مل الغ تتة م تتل ميف تتاد الع ث تتة مىل س ت اليول يف  23أاير/
مايو  2012كال ذو ترجيع مواصدة اجلهود مل أجل توقيد السالم
يفاملصاحلة الوقوية .يفاجتمع أ ناء اجملدس ةئيس س اليول ،يف دد مل
الوزراء ،يفاثدني ل مجيع األحلاب السياسية ال رةة املسجدة ،يفالدجوة
ا نتدا يتتة الوقويتتة ،يفك ت لك متتع أ نتتاء اجملتمتتع املتتدم ،مبتتا يف ذلتتك
اجملمو ات الوسائية .يفذكة اثل جووب أفةيعيا أل مستالة ا نتدتاابت
املععدتتة كانتتت ابرزة ختتالل زايرة اجملدتتس .يفكتتال اجملدتتس نتتد تدعتتى متتل
ال تةئيس التلامتتا يفاضتتحا مديتتة حتتةة يفنليهتتة يفشتتفافة ،يفأ دوتتت الدجوتتة
ا نتدا ية الوقوية أن جيتةي محتةاز تعتدم جيتد يف األ متال التحنت ية
لالنتدت تتاابت الت تتيت ست تتتجةي يف تر ت تةيل الثت تتام/نوفمرب .يف ت تتاليفة دت تتى
ذلتتك ،حتتظ أل تونيتتع مجيتتع األح تلاب السياستتية م تتال يوافتتق دتتى
خ تتو ا نتد تتاابت ولاذ تتة يف تتدم الدج تتوء مىل ال و تتف يُر ت ِّة أ ن تتاء
الع ثة ابلتفاؤل .يفيف اخلتام ،نتال منت دتى التةغم متل املرتاكل املتععيتة،
مثل الة الرعاب يفان دام العدرة املؤسسية ،فإل س اليول تس دى
قةيق واء سالم دائم(.)1061
إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل تيمور  -ليشيت
يف  12تر ت تةيل الث ت تتام/نوفمرب  ،2012ذك ت تتة اث ت تتل جو ت تتوب
أفةيعي تتا يفرئ تتيس الع ث تتة مىل تيم تتور  -لير تتيت أل الغ تتة م تتل الت تلايرة يف
الفرتة مل  3مىل  6ترةيل الثام/نوفمرب  2012كال ،يف مجدتة أمتور،
ذو م ادة لكيد التلام اجملدس د م تيمور  -ليريت .يفذكة أل أ ناء
الع ثتتة التعتوا مبدتدتتف احملتايفريل يف احلكومتتة ،مبتتل فتتيهم التةئيس يفرئتتيس
التتوزراء يفالتتوزراء الةئيستتيول يفابلر تتةقة الوقويتتة يفن توات التتدفاع يفك ت لك
ابملوظمتتات غ ت احلكوميتتة .يفيف حتتني حتتظ التعتتدم احملتتةز ،أشتتار مىل
تتض التحتتدايت التتيت يواجههتتا العدتتد ،مثتتل ت ليتتل مؤسستتات الديفلتتة
يفنتدراهتا العنتائية ،مبتا يف ذلتك ،تد انتهتاء يف يتة ثتة األمتم املتحتتدة
املتكامدت تتة يف تيمت تتور  -ليرت تتيت ،يفا نتهت تتاء مت تتل التحعيعت تتات يف مجيت تتع
اجلت ت ت تةائم اخل ت ت ت ت ة ،يفاس ت ت تتت ةا ن ت ت تتاع األم ت ت تتل يفالتومي ت ت تتة ا جتما ي ت ت تتة
يفا نتصتتادية .يفأشتتار مىل الع تةار  )2012( 2037ال ت ي يتتو دتتى
متديت ت ت ت تتد يف ي ت ت ت ت تتة الع ث ت ت ت ت تتة متديت ت ت ت تتدا أخ ت ت ت ت ت ا ح ت ت ت ت تتىت  31ك ت ت ت ت تتانول األيفل/
ديستتمرب  ،2012يفنتتال مل أصتتحاب املصتتدحة التيمتتوريني يفافعتوا دتتى
أل ديفر الع ثتتة اس تتتوفد يفأن ت يوعغتتي لدع ث تتة ا نس تتحاب .ي تتد أل االراء
كانت متعايوة رال ديفر األمتم املتحتدة يف املستتععل .يفذكتة أل األمتم

__________
( )1061املةجع نفس  ،الصفحة .6
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املتحتتدة ستواصتتل تد انستتحاب الع ثتتة تعتتدمي التتد م مىل املؤسستتات
الوقوي تتة التيموري تتة يف ش تةاكة م تتع احلكوم تتة .غ ت أل ال وص تتة الةئيس تتي
يف تد ت تتك املةحد ت تتة اجلدي ت تتدة س ت تتيكول اإلمس ت تتاك لم ت تتام األم ت تتور دت ت تتى
الص يد الوق (.)1062
إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل اليمن
يف  7ش تتعا /فرباي تتة  ،2013اس تتتمع اجملد تتس مىل محت تتاقتني
ندمهما اثال املمدكة املتحدة يفاملغةب ،يف ا الةئيسال املراركال لدع ثتة
مىل اليمل.
يفأفاد اثل املمدكة املتحتدة ال الغتة متل الع ثتة مىل التيمل
يف  27كانول الثام/يواية  2013كال ذو تعييم توفي العةار 2051
( )2012يفتعي تتيم م تتا أح تتةز م تتل تع تتدم فيم تتا يت د تتق مدي تتة ا نتع تتال
السياستتي .يفختتالل ال تلايرة ،التعتتى أ نتتاء الع ثتتة ابلتةئيس ،ال ت ي أ د ت
اجملد تتس ال املةحد تتة األيفىل م تتل ال مدي تتة ا نتعالي تتة ،ال تتيت تو تتوي د تتى
م تتادة اهليكدتتة ال ستتكةية يفت ليتتل املكاستتب ضتتد توظتتيم العا تتدة ،نتتد
اكتمدتتت يفأل املةحدتتة الثانيتتة ستترتكل دتتى احلتوار التتوق متهيتتدا إلجتةاء
ا نتدتتاابت يف شتتعا /فرباية  .2014يفذكتتة املمثتتل أينتتا أل الدجوتتة
ال ستتكةية نيمتتت ختتالل ال تلايرة صتتورة مجيا يتتة املةاستتيم التتيت صتتدرت
متتؤخةا غيتتة توحيتتد ذياكتتل العيتتادة ،يفنالتتت مل الرتكيتتل سيوصتتب االل
دتتى مصتتالح يفزارة الداخديتتة .يفابإلضتتافة مىل ذلتتك ،نتتدم فةيتتق األمتتم
املتح ت تتدة الع ت تتةي محاق ت تتة م المي ت تتة ر ت تتال احلال ت تتة اإلنس ت تتانية املث ت ت ت ة
لالنل ا  .يفيف ذ ا الصدد ،نال املمثل مل خ ة ا ستتجا ة اإلنستانية
يف اليمل ل ام  2013حتتا مىل د تم متايل مضتايف ،يفمل رئتيس التيمل
د ا أصدناء اليمل مىل تعدمي املسا دة(.)1063
يفنتتدم اثتتل املغتتةب مفتتادة تتل ا جتما تتات التتيت عتتدت متتع
رئتتيس التتوزراء يفالدجوتتة التحنت ية ملتؤمتة احلتوار التتوق يفجمدتتس الت تتايفل
ل تتديفل اخلد تتي ال ة ي تتة .يفن تتد رك تتل رئ تتيس ال تتوزراء د تتى ال عع تتات ال تتيت
تواجههت ت تتا احلكومت ت تتة يف الفت ت تترتة ا نتعاليت ت تتة ،يف ست ت تتيما دت ت تتى الص ت ت ت يد
السياستتي .يفيف ذ ت ا الصتتدد ،حتتث اجملدتتس دتتى اختتتاذ ن تةارات حازمتتة
ضد مل ي ةنل ال مديتة السياستية .يففيمتا يت دتق اب جتمتاع متع األمتني
ال تتام جملدتتس الت تتايفل اخلديجتتي يفأصتتدناء التتيمل ،نتتال مل الع ثتتة أثوتتت
د تتى ال تتد م السياس تتي يفامل تتايل جملد تتس الت تتايفل ،يفحثتت ت د تتى مواص تتدة

__________
( ،S/PV.6858 )1062الصفحات .4-2
( ،S/PV.6916 )1063الصفحة .3
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اجلزء األول  -النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية
جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

جهوده .يفيف اخلتام ،كةر ما نال اثل املمدكة املتحدة ،نائال مل الع ثة ابلةئيس يفيفزية الدفاع يفيفزية اخلارجية ،يفحتد الةئيس ل التعدم احملةز
حعع تتت الوج تتاح يفمرت ت ا مىل أل م تتل النت تةيفري لدمجد تتس ،م تتل االل يف احمل تتاداثت يف كمع تتا تتني حكوم تتة مجهوري تتة الكونغ تتو الدميعةاقي تتة
يفحةكتتة  23متتارس .يف شتتد أ نتتاء اجملدتتس رئتتيس أيفغوتتدا أل يستتتددم
فصا دا ،رصد توفي املةاحل التالية مل ال مدية ا نتعالية(.)1064
نفوذه لنمال التوفي الكامل إلقار السالم يفاألمل يفالت ايفل يفمواصدة
إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل أفريقيا
ت ليل السالم يف املو عة(.)1066
يف  21تر ت تةيل األيفل/أكتت تتو ة  ،2013است تتتمع اجملدت تتس مىل
يفنتتال اثتتل ريفانتتدا ،متحتتداث أينتتا ابستتم التةئيس املرتتارك لت ،
محاق تتات ن تتدمها اث تتل املغ تتةب ،يفالت تةئيس املر تتارك م تتع فةنس تتا لدج تتلء مل الغ ت تتة م ت تتل ميف ت تتاد الع ث ت تتة يف أدي ت تتس أاباب مىل  ٨تر ت ت تةيل األيفل/
املت د ت تتق جبمهوري ت تتة الكونغ ت تتو الدميعةاقي ت تتة م ت تتل الع ث ت تتة ،يفاث ت تتل املمدك ت تتة أكتتتو ة  2013كتتال ذتتو ت ليتتل الر تةاكة يفت ليتتل الت تتايفل تتني ا حتتتاد
املتحدة ،التةئيس املرتارك متع توغتو لدجتلء املت دتق ايفغوتدا متل الع ثتة ،األفةيع ت تتي يفاألم ت تتم املتح ت تتدة .يفمتر ت تتيا م ت تتع اختصاص ت تتات الع ث ت تتة ،ع ت تتد
يفاثل ريفاندا ،الةئيس املرارك مع أذر يجتال لدجتلء املت دتق اثيو يتا متل ا جتمتتاع ا سترتتاري الستتووي املرتترتك الستتا ع جملدتتس األمتتل يفجمدتتس
الع ثة (مبا يف ذلك ا حتاد األفةيعي) ،يفاثتل التو ايت املتحتدة ،رئتيس الس ت ت ت تتدم يفاألمت ت ت ت تتل الت ت ت ت تتا ع لالحتت ت ت ت تتاد األفةيع ت ت ت تتي يف  ٨تر ت ت ت ت تةيل األيفل/
اجللء املت دق ةيفاندا مل الع ثة.
أكتت تتو ة  ،2013يفنونرت تتت ت تتدة مواضت تتيع ،موهت تتا مو عت تتة العح ت ت ات

يفن ت تتال اث ت تتل املغ ت تتةب ،متح ت تتداث أين ت تتا ابلويا ت تتة ت تتل الةئيس ت تة
املرارك ل  ،مل رسالة الع ثة مىل مجهورية الكونغو الدميعةاقية يف الفرتة
م ت ت تتل  4مىل  6ترت ت ت تةيل األيفل/أكت ت ت تتو ة  2013رك ت ت تتلت د ت ت تتى توفيت ت ت ت
ا لتلامات الواردة يف ا تفاق اإلقاري رال السالم يفاألمتل يفالت تايفل
جلمهوريت تتة الكونغت تتو الدميعةاقيت تتة يفاملو عت تتة يفالع ت تةار ،)2013( 209٨
يف دتتى حتتث مجيتتع امل ويتتني دتتى ال متتل لنتتمال تتاح املفايفضتتات يف
كمع تتا  .يفخ تتالل ال تلايرة ،ع تتد أ ن تتاء الع ث تتة اجتما تتات م تتع أ د تتى
الست تتد ات ،مبت تتا يف ذلت تتك ال ت تةئيس يفيفزراء الت تتدفاع يفالداخديت تتة يفال ت تتدل.
يفش تتدد اجملد تتس يف ا جتما تتات د تتى أ ي تتة توفي ت ت اإلصت تتالحات يف
خمتد تتف اجمل تتا ت ،مب تتا يف ذل تتك ن تتاع األم تتل؛ يفم تتادة س تتط س تتد ة
الديفلت تتة؛ يفمرست تتاء الدميعةاقيت تتة يفحتعيت تتق الالمةكليت تتة يفاملصت تتاحلة الوقويت تتة؛
يفاحلوكمة ا نتصتادية .يفأ تةب تدد متل املتكدمتني تل رأي مفتاده أل
استت ادة الستالم التدائم يف العدتد تت دتتب تستوية املرتكدة التيت ترتتكدها
حةكت تتة  23مت تتارس ،لكت تتل اجملدت تتس شت تتجع دت تتى مواصت تتدة مفايفضت تتات
كمعا  .يفذكة اثل املغةب أينا أل زايرة اجملدس أاتحت تعييم انترار
لتواء التتتدخل التتتا ع لع ثتتة موظمتتة األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق ا ستتتعةار يف
مجهورية الكونغو الدميعةاقية(.)1065

الك ت ت تتربى ،يفالس ت ت تتودال يفجو ت ت تتوب الس ت ت تتودال ،يفمو ع ت ت تتة الس ت ت تتاحل .يفيف
ا جتماع ،اتفق اجملدسال موما دى املواضيع نيد املوانرة مل حيث
املعدأ ،مبا يف ذلك دى قعي ة األزمة ،يف دى الرةاكات امل دو ة يف دى
احلل الالزم لتحعيق السالم املستدام يف العددال املتاثةة ابلولاع .يفا تمد
يال مررتك( )1067أكد في جمدس السدم يفاألمل يفأ ناء جمدس األمل
دت تتى ض ت تةيفرة ت ليت تتل الر ت تةاكة العائمت تتة دت تتى املست تتتويني ا س ت ترتاتيجي
يفالترتتغيدي دتتى حتتد س تواء لكفالتتة استتتجا ة أكثتتة ف اليتتة لدتحتتدايت
املتغ ة اليت تواجهها العارة األفةيعية يف جمايل السدم يفاألمل(.)106٨

يفنتتدم اثتتل التتو ايت املتحتتدة تعةيتةا تتل الع ثتتة مىل ريفانتتدا يف
 7ترةيل األيفل/أكتو ة  ،2013اليت تدأت تلايرة مىل مةكتل لدتستةيح
يف موتو تتو .يفأ تتةب أ نتتاء الع ثتتة تتل ارتيتتاحهم لدتاكتتد متتل أل ثتتة
موظمة األمم املتحدة حلعيق ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية
تن دع ديفر ذتام ،ابلت تايفل متع الستد ات الةيفانديتة ،يف كفالتة متكتل
املعاتدني السا عني مل العوات الدميعةاقية لتحةيتة ريفانتدا متل استتئواف
حيت تتاهتم .يفيف كيغت تتايل ،زارت الع ثت تتة جو ت تتاح األقفت تتال التت تتا ع ملؤسس ت تتة
غيليفست تتي الت كاريت تتة لت تتاابدة اجلما يت تتة ،يفذت تتو مست تتتودع دائت تتم لدصت تتور
يفالرتتهادات املت دعتتة ابإلابدة اجلما يتتة التتيت يفن تتت تتام  ،1994كتتال
يفنت تتدم اثت تتل املمدكت تتة املتحت تتدة ،متحت تتداث أينت تتا ابلويا ت تتة ت تتل نت تتد افتُت تتتح يف ت تتام  .2004يفالتعت تتى أ نت تتاء الع ثت تتة أينت تتا مس ت تؤيفلني
ال تةئيس املر تتارك ل ت  ،محاق تتة مىل اجملد تتس ر تتال ال تلايرة مىل أيفغو تتدا يف حك تتوميني ،مب تتل ف تتيهم ال تةئيس يفيفزي تتة اخلارجي تتة يفيفزي تةا ال تتدفاع يفاملالي تتة.
 7تر ت تةيل األيفل/أكت تتو ة  .2013يفنت تتال مل أ ن تتاء الع ث تتة اجتم ت توا __________
__________
( )1064املةجع نفس  ،الصفحتال  3يف .4
( ،S/PV.7045 )1065الصفحات .4-2
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( )1066املةجع نفس  ،الصفحتال  4يف .5
(.S/2013/611 )1067
( ،S/PV.7045 )106٨الصفحتال  5يف .6
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يفنونرت حالة ا تفاق اإلقاري رال السالم يفاألمل يفالت ايفل فنال يفد تت التةئيس مىل استتددام نفتوذ دتتده فيمتا يت دتق حبةكتة  23متتارس
تتل مستتائل أختتةى .يفيف م تتة اإلشتتارة مىل التهديتتد ال ت ي تر تتكد لت ليل السالم يفمهناء حماداثت كمعا (.)1069
حةكت تتة  23مت تتارس ،مىل جانت تتب الع ت توات الدميعةاقيت تتة لتحةيت تتة ريفانت تتدا__________ ،
أك تتدت الع ث تتة د تتى ضت تةيفرة أ ن يعع تتل أي د تتد ،مب تتا يف ذل تتك ريفان تتدا )1069( ،املةجع نفس  ،الصفحتال  6يف .7
ابلتس ت تتامح مزاء أي مدير ت تتيا أيف ن ت تتوة مس ت تتدحة يف تع ت تتدمي ال ت تتد م هل ت تتا.
اجللسات :بعثة جملس األمن
اجلدسة يفاترخيها
S/PV.6724

 2٨شعا /فرباية
2012

العود الفة ي

الواثئق

محاقتتة معدمتتة متتل ثتتة جمدتتس
األم تتل مىل ذ تتاييت ( 13مىل 16
شعا /فرباية )2012

رس تتالة مؤرخ تتة  ٨ش تتعا /فرباية  2012موجه تتة مىل األم تتني ال تتام ذاييت
مل رئيس جمدس األمل ()S/2012/82
تعةي تتة ث تتة جمد تتس األم تتل مىل ذ تتاييت 13 ،مىل  16ش تتعا /فرباية
)S/2012/534( 2012
رسالة مؤرخة  1٨أاير/مايو  2012موجهة مىل األمني ال تام متل
رئيس جمدس األمل ()S/2012/344
تعةيت تتة ث تتة جمد تتس األمت تتل مىل ليت تترباي يفكت تتوت ديفت توار يفست ت اليول،
 1٨مىل  24أاير/مايو )S/2014/242( 2012
رس ت تتالة مؤرخ ت تتة  31تر ت ت تةيل األيفل/أكتت ت تتو ة  2012موجه ت تتة مىل
األمني ال ام مل رئيس جمدس األمل ()S/2012/793
تعةي تتة ث تتة جمد تتس األم تتل مىل تيم تتور -لير تتيت 3 ،مىل  6ترت تةيل
الثام/نوفمرب )S/2012/889( 2012
رستتالة مؤرختتة  25كتتانول الثام/يوتتاية  2013موجهتتة مىل األمتتني اليمل
ال ام مل رئيس جمدس األمل ()S/2013/61
تعةي ت تتة ثت تتة جمدت تتس األم ت تتل مىل ال ت تتيمل 27 ،كت تتانول الثام/يوت تتاية
)S/2013/173( 2013
رسالة مؤرخة  27أيدول/سعتمرب  2013موجهة مىل األمني ال تام
مل رئيس جمدس األمل ()S/2013/579
تعةي تتة ث تتة جمد تتس األم تتل مىل مثيو ي تتا يفأيفغو تتدا يفريفان تتدا يفمجهوري تتة
الكونغو الدميعةاقية (مبا يف ذلك ا حتاد األفةيعي) ،مل  3مىل 9
ترةيل األيفل/أكتو ة )S/2014/341( 2013

محاقتتة معدمتتة متتل ثتتة جمدتتس
S/PV.6777
 31أاير/مايو  2012األم ت تتل مىل غ ت تتةب أفةيعيت تتا (م ت تتل
 1٨مىل  24أاير/مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتايو
)2012
محاقتتة معدمتتة متتل ثتتة جمدتتس
األم ت ت ت تتل مىل تيم ت ت ت تتور  -لير ت ت ت تتيت
( 1مىل  7تر تةيل الثتتام/نوفمرب
(أ)
)2012

S/PV.6858

 12ترةيل الثام/
نوفمرب 2012

محاقتتة معدمتتة متتل ثتتة جمدتتس
األم ت تتل مىل ال ت تتيمل ( 27ك ت تتانول
الثام/يواية )2013

S/PV.6916

 7شعا /فرباية
2013

التتد وات م تالً
ابملادة 37

محاقتتة معدمتتة متتل ثتتة جمدتتس
S/PV.7045
 21تر ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تةيل األيفل /األمل مىل أفةيعيا (متل  3مىل 9
ترةيل األيفل/أكتو ة )2013
أكتو ة 2013

املتكدمول
الو ايت املتحدة

جوت ت ت ت ت تتوب أفةيعيت ت ت ت ت تتا
يففةنست ت تتا يفال ت ت تتو ايت
املتحدة
جووب أفةيعيا

املغ ت ت ت تتةب يفاملمدك ت ت ت تتة
املتحدة
ريفان ت ت ت ت تتدا يفاملغت ت ت ت ت تتةب
يفاملمدكت ت ت تتة املتحت ت ت تتدة
يفالو ايت املتحدة

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

 - 3٥إعالء ش ن سيادة القانون وتعزيزها أثناء صون السلم واألمن الدوليني
عرض عام

س ززيادة الق ززانون والعدال ززة ا نتقالي ززة يف جمتمع ززات النز ززال
وما بعد النزال

خالل الفرتة نيد ا ست ةا  ،عد جمدس األمل ثال جدسات فيما
يف  19كت تتانول الثام/يوت تتاية  ،2012عت تتد اجملدت تتس موانرت تتة
يتصل ر الء شال سيادة العتانول يفت ليلذتا أثوتاء صتول الستدم يفاألمتل
مفتوحة رال م الء شال سيادة العانول يفت ليلذا أثوتاء صتول الستالم
الديفليني يفأصدر يا رائسيا يفاحدا.
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