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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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  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل هاييت 
، استتتتتتتمع اجملدتتتتتس مىل محاقتتتتتتة 2012شتتتتتعا /فرباية  2٨يف  

ندمتها اثدة الو ايت املتحدة، رئيسة   ثة اجملدس مىل ذتاييت يف الفترتة 
. يفأ دغتتتتت  تتتتل ا جتما تتتتات 2012شتتتتعا /فرباية  16مىل  13متتتتل 

اليت  عدت مع رئيس اجلمهورية يفرئيس الوزراء يفأ ناء جمدس الريو  
ملتتدم. يفنالتتت مل يفجمدتس الوتتواب يفمتتع اثدتتي الع تتاع اخلتتاص يفاجملتمتتع ا

اجملدس رأى أل التحدايت اهلائدة اليت تواجهها ذاييت فيما يت دق امور 
موهتتتا األمتتتل يفم تتتادة اإل متتتار   تتتد الللتتتلال يفال مديتتتة السياستتتية تت دتتتب 
توسيق اجلهود مل جانب مجيتع أصتحاب املصتدحة. يف حظتت أنت  يف 
ق حتتتتتني يتتتتتدرك ال ديتتتتتد متتتتتل اهلتتتتتايتيني أل   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة لتحعيتتتتت

ا ستتتتتعةار يف ذتتتتاييت تنتتتت دع  تتتتديفر ضتتتتةيفري يف احلفتتتتاظ  دتتتتى األمتتتتل 
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 أفتتةاد الع ثتة أ متتال 

غالل يفانتهاك جوسيني أدى مىل آتكل الد م املعتدم لدع ثتة يفنتون  است
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 

 .(1057)املليد مل احلواد  يفضمال مساءلة املسؤيفلني  وها
 

 إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل غرب أفريقيا 
، استتتتتتتمع اجملدتتتتتتس مىل محاقتتتتتتات 2012أاير/متتتتتتايو  31يف  

متتتع املغتتتةب لدجتتتلء  نتتتدمتها اثدتتتة التتتو ايت املتحتتتدة يفالةئيستتتة املرتتتاركة
مع توغو لدجلء  املت دق  ديرباي مل الع ثة؛ يفاثل فةنسا يفالةئيس املرارك

؛ يفاثتتتتتل جوتتتتتوب (105٨)ة )فةنستتتتتا(املت دتتتتتق  كتتتتتوت ديفتتتتتوار متتتتتل الع ثتتتتت
يفالتتةئيس املرتتارك متتع املمدكتتة املتحتتدة لدجتتلء املت دتتق  ستت اليول  أفةيعيتا

 مل الع ثة.
التتو ايت املتحتتدة، التتيت تكدمتتت أينتتا ابلويا تتة يفنالتتت اثدتتة  

 أاير/ 20يف  19 تتل التتةئيس املرتتارك هلتتا، مل التتلايرة مىل ليتترباي يتتومي 
مايو ركلت  دى العحث يف جهود العدد فيما يت دتق مبؤسستات األمتل 
يفستتتيادة العتتتانول يفاملصتتتاحلة الوقويتتتة يفالتدفتتتيض التتتتدرجيي لع ثتتتة األمتتتم 

الت ايفل فيما  ني الع ثات  ني   ثتة األمتم املتحدة يف ليرباي، فنال  ل 
__________ 

(1057) S/PV.6724 4-2، الصفحات . 

شتتتارك أ نتتتاء اجملدتتتس أينتتتا يف اجتمتتتاع لدجما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل  (105٨)
 غةب أفةيعيا يف أ يدجال. 

املتحتتدة يف ليتترباي يف مديتتة األمتتم املتحتتدة يف كتتوت ديفتتوار يفالتحتتدايت 
األمويتتة  دتتى قتتول احلتتتديفد  تتني ليتترباي يفكتتتوت ديفتتوار. يفالتعتتى أ نتتتاء 
الع ثتتة  تتةئيس ليتترباي يفيفزيتتتة ال تتدل يفاملفتتتش ال تتتام لدرتتةقة يفكتت لك متتتع 

خميم الالجئني التا ع لرةكة  ةامي إلنتا   اثدي اجملتمع املدم، كما زاريفا
األخراب يف زيفيتدريف، ليترباي، ابلعتةب متل احلتديفد اإليفواريتة. يف وتدما 
ستتتئدت الةئيستتتة  تتتل الفتتترتة ا نتعاليتتتة لع ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف ليتتترباي، 
د ت مىل زايدة الد م الديفيل لرةقة ليرباي مل أجل توف  األمل متريا 

نوات األمم املتحدة. يفشدد يفزية ال دل  دى  مع ا لفا  املتونع يف
ضتتتتةيفرة حتعيتتتتق ال دالتتتتة  دتتتتى لتتتتو  مةكتتتتلي مبستتتتا دة مةاكتتتتل ال دالتتتتة 

يف مقتتتار د تتتم األمتتتم املتحتتتدة لعوتتتاء الستتتالم.  اخلمستتتة املعتتتةر منرتتتاؤذا
يفأشتتتتارت اثدتتتتة التتتتو ايت املتحتتتتدة مىل أل اجملدتتتتس شتتتتهد  دتتتتى التعتتتتدم 

ة احلتتتتتتةب األذديتتتتتتة يف الكعتتتتتت  التتتتتت ي حععتتتتتت  شتتتتتت ب ليتتتتتترباي موتتتتتت  هنايتتتتتت
 .(1059)2003  ام

يفنال اثل فةنسا، ال ي تكدم أينا ابستم التةئيس املرتارك لت ،  
أاير/متتتتايو   22يف  21متتتتة الةئيستتتتية لدع ثتتتتة مىل كتتتتوت ديفتتتتوار يف مل امله

كانت ذتي تعيتيم  مديتة حتعيتق ا ستتعةار. يفالتعتى أ نتاء الع ثتة  تةئيس  
كتتتتوت ديفتتتتوار يفرئتتتتيس التتتتوزراء يفيفزراء آختتتتةيل يفرئتتتتيس اجلم يتتتتة الوقويتتتتة 
يفاجملمو تتتتات الربملانيتتتتة يفأ نتتتتاء امل ارضتتتتة غتتتت  الربملانيتتتتة. يفأكتتتتد التتتتةئيس 

ميتتتول آختتتةيفل أل مصتتتالح ن تتتاع األمتتتل   يتتتلال يواجتتت  يفمستتؤيفلول حكو 
نعصتا يف املتوارد، يف حتظ أ نتاء اجملدتتس أل  مديتة نتلع ستالح يفتستتةيح 
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 متكوتتوا 

ديدة لدسدم يفاألمل اليت تربر ت ليل يفجود  مدية مل تعييم التهديدات اجل
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 

ايففهم الكعتتتتتت ة يف  تتتتتتدد متتتتتتل اجملتتتتتتا ت، مثتتتتتتل األمتتتتتتل، أ ة تتتتتتوا  تتتتتتل خمتتتتتت
ليعتتتت اي  يفذلتتتتك حةكتتتة األستتتتدحة يفذجمتتتتات املعتتتاتدني املتمةكتتتتليل  يف مبتتتا

يفالتحتتدايت ا نستتانية التتيت تواجتت  الالجئتتني. يفيف اخلتتتام، نتتال مل الع ثتتة 
أاتحتتت لدمجدتتتس فهتتتم األيفلتتتوايت الةئيستتتية  دتتى لتتتو أفنتتتل ملتتتا يت تتتني 

 .(1060)  مل جهود دى األمم املتحدة   ل
__________ 

(1059) S/PV.6777 4-2، الصفحات . 

 . 5املةجع نفس ، الصفحة  (1060)
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يفنتتال اثتتل جوتتوب أفةيعيتتا، التت ي تكدتتم أينتتا ابستتم التتةئيس  
 أاير/ 23املرتتتارك لتتت ، مل الغتتتة  متتتل ميفتتتاد الع ثتتتة مىل ستتت اليول يف 

كال ذو ترجيع مواصدة اجلهود مل أجل توقيد السالم   2012مايو 
يفاملصاحلة الوقوية. يفاجتمع أ ناء اجملدس  ةئيس س اليول، يف دد مل 
الوزراء، يفاثدني  ل مجيع األحلاب السياسية ال رةة املسجدة، يفالدجوة 
ا نتدا يتتتة الوقويتتتة، يفكتتت لك متتتع أ نتتتاء اجملتمتتتع املتتتدم، مبتتتا يف ذلتتتك 

ت الوسائية. يفذكة اثل جووب أفةيعيا أل مستالة ا نتدتاابت اجملمو ا
املععدتتتة كانتتتت ابرزة ختتتالل زايرة اجملدتتتس. يفكتتتال اجملدتتتس نتتتد تدعتتتى متتتل 
التتةئيس التلامتتتا يفاضتتتحا   مديتتتة حتتةة يفنليهتتتة يفشتتتفافة، يفأ دوتتتت الدجوتتتة 
ا نتدا ية الوقوية أن  جيتةي محتةاز تعتدم جيتد يف األ متال التحنت ية 

ستتتتتتجةي يف ترتتتتتةيل الثتتتتتام/نوفمرب. يف تتتتتاليفة  دتتتتتى  لالنتدتتتتتاابت التتتتتيت
ذلتتك،  حتتظ أل تونيتتع مجيتتع األحتتلاب السياستتية م تتال  يوافتتق  دتتى 
ختتتو  ا نتدتتتاابت  ولاذتتتة يف تتتدم الدجتتتوء مىل ال وتتتف ُيرتتت ِّة أ نتتتاء 
الع ثة ابلتفاؤل. يفيف اخلتام، نتال منت   دتى التةغم متل املرتاكل املتععيتة، 

املؤسسية، فإل س اليول تس   دى  مثل   الة الرعاب يفان دام العدرة
 .(1061)قةيق  واء سالم دائم

 
 ليشيت - إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل تيمور 
، ذكتتتتتة اثتتتتتل جوتتتتتوب 2012ترتتتتتةيل الثتتتتتام/نوفمرب  12يف  

ليرتتتيت أل الغتتتة  متتتل التتتلايرة يف  -أفةيعيتتتا يفرئتتتيس الع ثتتتة مىل تيمتتتور 
كال، يف مجدتة أمتور،   2012ترةيل الثام/نوفمرب  6مىل  3الفرتة مل 

ليريت. يفذكة أل أ ناء  -ذو م ادة لكيد التلام اجملدس  د م تيمور 
ايفريل يف احلكومتتة، مبتتل فتتيهم التتةئيس يفرئتتيس الع ثتتة التعتتوا مبدتدتتف احملتت

التتتوزراء يفالتتتوزراء الةئيستتتيول يفابلرتتتةقة الوقويتتتة يفنتتتوات التتتدفاع يفكتتت لك 
ابملوظمتتات غتت  احلكوميتتة. يفيف حتتني  حتتظ التعتتدم احملتتةز، أشتتار مىل 
  تتتض التحتتتدايت التتتيت يواجههتتتا العدتتتد، مثتتتل ت ليتتتل مؤسستتتات الديفلتتتة 

د انتهتاء يف يتة   ثتة األمتم املتحتتدة يفنتدراهتا العنتائية، مبتا يف ذلتك،   ت
ليرتتتتتيت، يفا نتهتتتتتاء متتتتتل التحعيعتتتتتات يف مجيتتتتتع  -املتكامدتتتتتة يف تيمتتتتتور 

اجلتتتتتتتةائم اخل تتتتتتت ة، يفاستتتتتتتت ةا  ن تتتتتتتتاع األمتتتتتتتل يفالتوميتتتتتتتة ا جتما يتتتتتتتتة 
 دتتتى التتت ي يتتتو   (2012) 2037يفا نتصتتتادية. يفأشتتتار مىل العتتتةار 

 كتتتتتتتتتتتانول األيفل/  31متديتتتتتتتتتتتد يف يتتتتتتتتتتتة الع ثتتتتتتتتتتتة متديتتتتتتتتتتتدا أختتتتتتتتتتت ا حتتتتتتتتتتتىت 
، يفنتتال مل أصتتحاب املصتتدحة التيمتتوريني يفافعتتوا  دتتى 2012 ديستتمرب

أل ديفر الع ثتتتة استتتتوفد يفأنتتت  يوعغتتتي لدع ثتتتة ا نستتتحاب.  يتتتد أل االراء  
كانت متعايوة  رال ديفر األمتم املتحتدة يف املستتععل. يفذكتة أل األمتم 

__________ 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (1061)

د انستتتحاب الع ثتتتة تعتتدمي التتتد م مىل املؤسستتتات املتحتتدة ستواصتتتل   تت
الوقويتتتة التيموريتتتة يف شتتتةاكة متتتع احلكومتتتة. غتتت  أل ال وصتتتة الةئيستتتي 

تدتتتتتتك املةحدتتتتتتة اجلديتتتتتتدة ستتتتتتيكول اإلمستتتتتتاك  لمتتتتتتام األمتتتتتتور  دتتتتتتى  يف
 .(1062)الوق  الص يد

 
 إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل اليمن 
، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل محتتتتاقتني 2013فربايتتتتة /شتتتتعا  7يف  

ندمهما اثال املمدكة املتحدة يفاملغةب، يف ا الةئيسال املراركال لدع ثتة 
 مىل اليمل.
ملمدكة املتحتدة ال الغتة  متل الع ثتة مىل التيمل يفأفاد اثل ا 

 2051كال ذو تعييم توفي  العةار   2013كانول الثام/يواية   27يف 
يفتعيتتتتيم متتتتا أحتتتتةز متتتتل تعتتتتدم فيمتتتتا يت دتتتتق   مديتتتتة ا نتعتتتتال  (2012)

ع ثتتة ابلتتةئيس، التت ي أ دتت  السياستتي. يفختتالل التتلايرة، التعتتى أ نتتاء ال
اجملدتتتس ال املةحدتتتة األيفىل متتتل ال مديتتتة ا نتعاليتتتة، التتتيت تو تتتوي  دتتتى 
م تتتادة اهليكدتتتة ال ستتتكةية يفت ليتتتل املكاستتتب ضتتتد توظتتتيم العا تتتدة، نتتتد 
اكتمدتتت يفأل املةحدتتة الثانيتتة ستترتكل  دتتى احلتتوار التتوق  متهيتتدا إلجتتةاء 

أينتتتا أل الدجوتتتة . يفذكتتتة املمثتتتل 2014ا نتدتتتاابت يف شتتتعا /فرباية 
ال ستتتكةية نيمتتتت ختتتالل التتتلايرة  صتتتورة مجيا يتتتة املةاستتتيم التتتيت صتتتدرت 
متتؤخةا  غيتتة توحيتتد ذياكتتل العيتتادة، يفنالتتت مل الرتكيتتل سيوصتتب االل 
 دتتى مصتتالح يفزارة الداخديتتتة. يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، نتتتدم فةيتتق األمتتتم 
املتحتتتتتتدة الع تتتتتتةي محاقتتتتتتة م الميتتتتتتة  رتتتتتتال احلالتتتتتتة اإلنستتتتتتانية املثتتتتتت ة 

نل ا . يفيف ذ ا الصدد، نال املمثل مل خ ة ا ستتجا ة اإلنستانية لال
حتتا  مىل د تم متايل مضتايف، يفمل رئتيس التيمل  2013يف اليمل ل ام 

                         .(1063)د ا أصدناء اليمل مىل تعدمي املسا دة
يفنتتدم اثتتل املغتتةب مفتتادة  تتل ا جتما تتات التتيت  عتتدت متتع  

رئتتيس التتوزراء يفالدجوتتة التحنتت ية ملتتؤمتة احلتتوار التتوق  يفجمدتتس الت تتايفل 
رئتتتتيس التتتتوزراء  دتتتتى ال ععتتتتات التتتتيت يفنتتتتد ركتتتتل لتتتتديفل اخلدتتتتي  ال ة يتتتتة. 

تواجههتتتتتتا احلكومتتتتتتتة يف الفتتتتتترتة ا نتعاليتتتتتتتة، يف  ستتتتتتيما  دتتتتتتتى الصتتتتتتت يد 
السياستتي. يفيف ذتت ا الصتتدد، حتتث اجملدتتس  دتتى اختتتاذ نتتةارات حازمتتة 
ضد مل ي ةنل ال مديتة السياستية. يففيمتا يت دتق اب جتمتاع متع األمتني 

، نتتال مل الع ثتتة أثوتتت ال تتام جملدتتس الت تتايفل اخلديجتتي يفأصتتدناء التتيمل
 دتتتتى التتتتد م السياستتتتي يفاملتتتتايل جملدتتتتس الت تتتتايفل، يفحثتتتتت   دتتتتى مواصتتتتدة 

__________ 

(1062) S/PV.6858 4-2، الصفحات . 

(1063) S/PV.6916 3، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2037(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6858
https://undocs.org/ar/S/PV.6916
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جهوده. يفيف اخلتام، كةر ما نال  اثل املمدكة املتحدة، نائال مل الع ثة 
حععتتتتت الوجتتتتاح يفمرتتتت ا مىل أل متتتتل النتتتتةيفري لدمجدتتتتس، متتتتل االل 

 .(1064)فصا دا، رصد توفي  املةاحل التالية مل ال مدية ا نتعالية
 

 إحاطة بش ن بعثة جملس األمن إىل أفريقيا 
، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل 2013ترتتتتةيل األيفل/أكتتتتتو ة  21يف  

اثتتتتل املغتتتتةب، يفالتتتتةئيس املرتتتتارك متتتتع فةنستتتتا لدجتتتتلء محاقتتتتات نتتتتدمها 
املت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة متتتتتل الع ثتتتتتة، يفاثتتتتتل املمدكتتتتتة 
املتحدة، التةئيس املرتارك متع توغتو لدجتلء املت دتق ايفغوتدا متل الع ثتة، 
يفاثل ريفاندا، الةئيس املرارك مع أذر يجتال لدجتلء املت دتق اثيو يتا متل 

 ا حتاد األفةيعي(، يفاثتل التو ايت املتحتدة، رئتيس الع ثة )مبا يف ذلك
 اجللء املت دق  ةيفاندا مل الع ثة.

 ةلةئيستتتتتيفنتتتتتال اثتتتتتل املغتتتتتةب، متحتتتتتداث أينتتتتتا ابلويا تتتتتة  تتتتتل ا 
املرارك ل ، مل رسالة الع ثة مىل مجهورية الكونغو الدميعةاقية يف الفرتة 

ركتتتتتتتتلت  دتتتتتتتتى توفيتتتتتتتت   2013ترتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتو ة  6مىل  4متتتتتتتتل 
ا لتلامات الواردة يف ا تفاق اإلقاري  رال السالم يفاألمتل يفالت تايفل 

، (2013) 209٨جلمهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة يفاملو عتتتتة يفالعتتتتةار 
يف دتتى حتتث مجيتتع امل ويتتني  دتتى ال متتل لنتتمال  تتاح املفايفضتتات يف  
كمعتتتا . يفختتتالل التتتلايرة،  عتتتد أ نتتتاء الع ثتتتة اجتما تتتات متتتع أ دتتتى 
الستتتتد ات، مبتتتتا يف ذلتتتتك التتتتةئيس يفيفزراء التتتتدفاع يفالداخديتتتتة يفال تتتتتدل. 

يتتتتة توفيتتتت  اإلصتتتتالحات يف يفشتتتتدد اجملدتتتتس يف ا جتما تتتتات  دتتتتى أ 
خمتدتتتتف اجملتتتتا ت، مبتتتتا يف ذلتتتتك ن تتتتاع األمتتتتل؛ يفم تتتتادة  ستتتتط ستتتتد ة 
الديفلتتتتتة؛ يفمرستتتتتاء الدميعةاقيتتتتتة يفحتعيتتتتتق الالمةكليتتتتتة يفاملصتتتتتاحلة الوقويتتتتتة؛ 
يفاحلوكمة ا نتصتادية. يفأ تةب  تدد متل املتكدمتني  تل رأي مفتاده أل 

ترتتكدها  استت ادة الستالم التدائم يف العدتد تت دتتب تستوية املرتكدة التيت
متتتتتارس، لكتتتتتل اجملدتتتتتس شتتتتتجع  دتتتتتى مواصتتتتتدة مفايفضتتتتتات   23حةكتتتتتة 

كمعا . يفذكة اثل املغةب أينا أل زايرة اجملدس أاتحت تعييم انترار 
لتتواء التتتدخل التتتا ع لع ثتتة موظمتتة األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق ا ستتتعةار يف 

 .(1065)مجهورية الكونغو الدميعةاقية
يفنتتتتدم اثتتتتل املمدكتتتتة املتحتتتتدة، متحتتتتداث أينتتتتا ابلويا تتتتة  تتتتل  

التتتةئيس املرتتتارك لتتت ، محاقتتتة مىل اجملدتتتس  رتتتال التتتلايرة مىل أيفغوتتتدا يف 
أ نتتتتاء الع ثتتتتة اجتم تتتتوا  . يفنتتتتال مل2013ترتتتتةيل األيفل/أكتتتتتو ة  7

__________ 

 . 4يف  3املةجع نفس ، الصفحتال  (1064)

(1065) S/PV.7045 4-2، الصفحات . 

ابلةئيس يفيفزية الدفاع يفيفزية اخلارجية، يفحتد  الةئيس  ل التعدم احملةز 
يف احملتتتتاداثت يف كمعتتتتا   تتتتني حكومتتتتة مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة 

متتارس. يف شتتد أ نتتاء اجملدتتس رئتتيس أيفغوتتدا أل يستتتددم  23يفحةكتتة 
ت ايفل يفمواصدة نفوذه لنمال التوفي  الكامل إلقار السالم يفاألمل يفال

                         .(1066)ت ليل السالم يف املو عة
اثتتل ريفانتتدا، متحتتداث أينتتا ابستتم التتةئيس املرتتارك لتت ،  يفنتتال 

 ترتتتتتتةيل األيفل/ ٨مل الغتتتتتتة  متتتتتتل ميفتتتتتتاد الع ثتتتتتتة يف أديتتتتتتس أاباب مىل 
كتتتال ذتتتو ت ليتتتل الرتتتةاكة يفت ليتتتل الت تتتايفل  تتتني ا حتتتتاد   2013 أكتتتتو ة

األفةيعتتتتتي يفاألمتتتتتم املتحتتتتتدة. يفمترتتتتتيا متتتتتع اختصاصتتتتتات الع ثتتتتتة،  عتتتتتد 
ك الستتا ع جملدتتس األمتتل يفجمدتتس ا جتمتتاع ا سترتتاري الستتووي املرتترت 

 ترتتتتتتتتتتةيل األيفل/ ٨الستتتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتا ع لالحتتتتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتتتتي يف 
، يفنونرتتتتتت  تتتتتدة مواضتتتتتيع، موهتتتتتا مو عتتتتتة العحتتتتت ات 2013 أكتتتتتتو ة

الكتتتتتتتتربى، يفالستتتتتتتتودال يفجوتتتتتتتتوب الستتتتتتتتودال، يفمو عتتتتتتتتة الستتتتتتتتاحل. يفيف 
ا جتماع، اتفق اجملدسال  موما  دى املواضيع نيد املوانرة مل حيث 

مبا يف ذلك  دى قعي ة األزمة، يف دى الرةاكات امل دو ة يف دى املعدأ، 
احلل الالزم لتحعيق السالم املستدام يف العددال املتاثةة ابلولاع. يفا تمد 

أكد في  جمدس السدم يفاألمل يفأ ناء جمدس األمل  (1067) يال مررتك
 دتتتتتى ضتتتتتةيفرة ت ليتتتتتل الرتتتتتةاكة العائمتتتتتة  دتتتتتى املستتتتتتويني ا ستتتتترتاتيجي 

 دتتى حتتد ستتواء لكفالتتة استتتجا ة أكثتتة ف اليتتة لدتحتتدايت  يفالترتتغيدي
 . (106٨)املتغ ة اليت تواجهها العارة األفةيعية يف جمايل السدم يفاألمل

م اثتتل التتو ايت املتحتتدة تعةيتتةا  تتل الع ثتتة مىل ريفانتتدا يف يفنتتد 
، اليت  تدأت  تلايرة مىل مةكتل لدتستةيح 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  7

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 

م، ابلت تايفل متع الستد ات الةيفانديتة، يف كفالتة متكتل تن دع  ديفر ذتا
املعاتدني السا عني مل العوات الدميعةاقية لتحةيتة ريفانتدا متل استتئواف 
حيتتتتتاهتم. يفيف كيغتتتتتايل، زارت الع ثتتتتتة جوتتتتتاح األقفتتتتتال التتتتتتا ع ملؤسستتتتتة 
غيليفستتتتتي الت كاريتتتتتة لتتتتتاابدة اجلما يتتتتتة، يفذتتتتتو مستتتتتتودع دائتتتتتم لدصتتتتتور 

، كتتال 1994ة اجلما يتتة التتيت يفن تتت  تتام يفالرتتهادات املت دعتتة ابإلابد
. يفالتعتتتتتى أ نتتتتتاء الع ثتتتتتة أينتتتتتا مستتتتتؤيفلني 2004نتتتتتد افتُتتتتتتح يف  تتتتتام 

حكتتتوميني، مبتتتل فتتتيهم التتتةئيس يفيفزيتتتة اخلارجيتتتة يفيفزيتتتةا التتتدفاع يفاملاليتتتة. 
__________ 

 . 5يف  4املةجع نفس ، الصفحتال  (1066)

(1067) S/2013/611 . 

(106٨) S/PV.7045 6يف  5، الصفحتال . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7045
https://undocs.org/ar/S/2013/611
https://undocs.org/ar/S/PV.7045
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فنال  يفنونرت حالة ا تفاق اإلقاري  رال السالم يفاألمل يفالت ايفل
ديتتتد التتت ي ترتتتكد   تتتل مستتتائل أختتتةى. يفيف م تتتة  اإلشتتتارة مىل الته

متتتتتارس، مىل جانتتتتب العتتتتتوات الدميعةاقيتتتتة لتحةيتتتتتة ريفانتتتتتدا،  23حةكتتتتة 
أكتتتدت الع ثتتتة  دتتتى ضتتتةيفرة أ ن يععتتتل أي  دتتتد، مبتتتا يف ذلتتتك ريفانتتتتدا، 
ابلتستتتتتامح مزاء أي مديرتتتتتيا أيف نتتتتتوة مستتتتتدحة يف   تعتتتتتدمي التتتتتد م هلتتتتتا. 

متتارس  23يفد تت التةئيس مىل استتددام نفتوذ  دتتده فيمتا يت دتق حبةكتة 
 . (1069)السالم يفمهناء حماداثت كمعا لت ليل 

__________ 

 . 7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (1069)

   
 اجللسات: بعثة جملس األمن

 واثئق ال العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
التتتد وات  متتتالً 

 املتكدمول 37ابملادة 

     
S/PV.6724 

شعا /فرباية  2٨
2012                                                                         

محاقتتة معدمتتة متتتل   ثتتة جمدتتتس 
 16مىل  13األمتتتتل مىل ذتتتتاييت )

 (2012شعا /فرباية 

موجهتتتة مىل األمتتتني ال تتتام  2012شتتتعا /فرباية  ٨رستتتالة مؤرختتتة 
                                                                            (S/2012/82مل رئيس جمدس األمل )

شتتتتعا /فرباية  16مىل  13ذتتتتاييت، تعةيتتتتة   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل مىل 
2012 (S/2012/534) 

 الو ايت املتحدة ذاييت

S/PV.6777 
                         2012أاير/مايو  31

  ثتتة جمدتتتس محاقتتة معدمتتة متتتل 
األمتتتتتل مىل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا )متتتتتل 

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  24مىل  1٨
2012) 

موجهة مىل األمني ال تام متل  2012أاير/مايو  1٨رسالة مؤرخة 
                                                                            (S/2012/344رئيس جمدس األمل )

تعةيتتتتة   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتتل مىل ليتتتترباي يفكتتتتوت ديفتتتتوار يفستتتتت اليول، 
 (S/2014/242) 2012أاير/مايو  24مىل  1٨

جوتتتتتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتا  
يففةنستتتتتتتتتا يفالتتتتتتتتتو ايت 

 املتحدة

S/PV.6858 
 ترةيل الثام/ 12

                                                                         2012نوفمرب 

محاقتتة معدمتتة متتتل   ثتتة جمدتتتس 
ليرتتتتتتتتتتيت  - األمتتتتتتتتتتل مىل تيمتتتتتتتتتتور

ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  7مىل  1)
 )أ((2012

موجهتتتتتتة مىل  2012األيفل/أكتتتتتتتو ة ترتتتتتتةيل  31رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
                                                                            (S/2012/793األمني ال ام مل رئيس جمدس األمل )
ترتتتتةيل  6مىل  3ليرتتتتيت،  -تعةيتتتتة   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل مىل تيمتتتتور

 (S/2012/889) 2012/نوفمرب الثام

 جووب أفةيعيا 

S/PV.6916  
شعا /فرباية  7

2013                                                                                                 

محاقتتة معدمتتة متتتل   ثتتة جمدتتتس 
كتتتتتتانول   27األمتتتتتل مىل التتتتتيمل )

 (2013الثام/يواية 

موجهتتة مىل األمتتني  2013كتتانول الثام/يوتتاية   25رستتالة مؤرختتة 
                                                                            (S/2013/61ال ام مل رئيس جمدس األمل )

كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   27تعةيتتتتتتة   ثتتتتتتة جمدتتتتتتس األمتتتتتتل مىل التتتتتتيمل، 
2013 (S/2013/173) 

املغتتتتتتتتتتتتتةب يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتة  اليمل
 املتحدة

S/PV.7045 
 ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 21

                                                                                                 2013أكتو ة 

محاقتتة معدمتتة متتتل   ثتتة جمدتتتس 
 9مىل  3األمل مىل أفةيعيا )متل 

 (2013األيفل/أكتو ة  ترةيل

موجهة مىل األمني ال تام  2013أيدول/سعتمرب  27رسالة مؤرخة 
                                                                             (S/2013/579مل رئيس جمدس األمل )

تعةيتتتتة   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل مىل مثيو يتتتتا يفأيفغوتتتتدا يفريفانتتتتدا يفمجهوريتتتتة 
 9مىل  3الكونغو الدميعةاقية )مبا يف ذلك ا حتاد األفةيعي(، مل 

 (S/2014/341) 2013ترةيل األيفل/أكتو ة 

نتتتتتتتتتتتتتتتتدا يفاملغتتتتتتتتتتتتتتتتتةب ريفا 
يفاملمدكتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتدة 

 يفالو ايت املتحدة

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

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

 عرض عام 
ا ست ةا ،  عد جمدس األمل ثال  جدسات فيما خالل الفرتة نيد  

يتصل ر الء شال سيادة العتانول يفت ليلذتا أثوتاء صتول الستدم يفاألمتل 
 الديفليني يفأصدر  يا  رائسيا يفاحدا.

 

سززززيادة القززززانون والعدالززززة ا نتقاليززززة يف جمتمعززززات النزززززال  
 زالبعد الن وما

،  عتتتتتد اجملدتتتتتس موانرتتتتتة 2012كتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   19يف  
مفتوحة  رال م الء شال سيادة العانول يفت ليلذا أثوتاء صتول الستالم 

https://undocs.org/ar/S/PV.6724
https://undocs.org/ar/S/PV.6724
https://undocs.org/ar/S/2012/82
https://undocs.org/ar/S/2012/534
https://undocs.org/ar/S/PV.6777
https://undocs.org/ar/S/PV.6777
https://undocs.org/ar/S/2012/344
https://undocs.org/ar/S/2014/242
https://undocs.org/ar/S/PV.6858
https://undocs.org/ar/S/PV.6858
https://undocs.org/ar/S/2012/793
https://undocs.org/ar/S/2012/889
https://undocs.org/ar/S/PV.6916
https://undocs.org/ar/S/PV.6916
https://undocs.org/ar/S/2013/61
https://undocs.org/ar/S/2013/173
https://undocs.org/ar/S/PV.7045
https://undocs.org/ar/S/PV.7045
https://undocs.org/ar/S/2013/579
https://undocs.org/ar/S/2014/341



