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 مالحظة استهاللية  
 2013-2012يغ تتتتتي اجلتتتتتلء الستتتتتادس املمارستتتتتات التتتتتيت اتع هتتتتتا جمدتتتتتس األمتتتتتل ختتتتتالل الفتتتتترتة  

(، يفذتتتي األحكتتتام املت دعتتتة  تستتتوية 3٨مىل  33تفستتت  أحكتتتام الفصتتتل الستتتادس يفت عيعهتتتا )املتتتواد متتتل  يف
 مل ميثاق األمم املتحدة. 99مىل  11واز ات ابلوسائل السدمية، يفك لك املواد مل امل

العسم األيفل كيف يفجنهت الديفل انتعاه جمدس يفاجللء السادس معسَّم مىل أر  ة أنسام رئيسية. فيعني  
متل امليثتاق. يفيعتدم ذت ا  35األمل مىل مواز ات أيف حا ت م يوة خالل الفرتة نيد ا ست ةا   مال ابملادة 

( 3) 11 العستتم أينتتا  ةضتتاً ملتتا اتع تت  كتتل متتل اجلم يتتة ال امتتة يفاألمتتني ال تتام متتل اارستتات، مبوجتتب املتتادتني
وايل، لتوجيتت  انتعتتاه اجملدتتس مىل حتتا ت متتل شتتاهنا أل هتتتدد حفتتظ الستتالم يفاألمتتل متتل امليثتتاق  دتتى التتت 99 يف

التتديفليني. يفيتوتتايفل العستتم الثتتام أنرتت ة التحعيتتق يفتعصتتي احلعتتائق التتيت اضتت دع هبتتا اجملدتتس يفاهليئتتات األختتةى 
ث حملتة  امتة ، مبا يف ذلتك   ثتات جمدتس األمتل. يفيعتدم العستم الثالت34يفميكل ا تعارذا يفان ًة يف ن اق املادة 

 تتتتل نتتتتةارات اجملدتتتتس املتدتتتت ة فيمتتتتا يت دتتتتق  تستتتتوية املواز تتتتات ابلوستتتتائل الستتتتدمية. يفذتتتتو يوضتتتتح،  دتتتتى يفجتتتت  
التحديد، توصيات اجملدتس مىل أقتةاف املواز تات يفد مت  لدمستا ي التيت يعت هلا األمتني ال تام متل أجتل تستوية 

دستتتورية املت دعتتة  تفستت  أيف ت عيتتق أحكتتام املواز تتات ابلوستتائل الستتدمية. يفي تتة  العستتم الةا تتع املوانرتتاتِّ ال
. يف  يوتتانش اجلتلء الستتادس  رتتكل مستتتفيض اارستتات اجملدتتس فيمتتا 99الفصتل الستتادس متتل امليثتتاق يفاملتتادة 

يت دق  تسوية املواز ات ابلوسائل السدمية، يفلكو  يةكل  دى مواد خمتارة تتربز ال ةيعتة التيت مت هبتا ختالل الفترتة 
ت عيق أحكام الفصل السادس مل امليثاق يف نةارات اجملدس يفمدايف ت . يفيغ ي اجللء نيد ا ست ةا  تفس  يف 

الثتامل متتل ذتت ا املدحتتق اجلهتتود املرتترتكة أيف املتلاموتتة التيت  تت هلا اجملدتتس يفالتوظيمتتات أيف الوكتتا ت اإلنديميتتة متتل 
 أجل تسوية املواز ات ابلوسائل السدمية خالل الفرتة نيد ا ست ةا .

، يفاصتل اجملدتس الوظتة يف  تدد كعت  متل املستائل يفشتارك  ورتا  يف 2013-2012الفترتة يفخالل  
تسوية املواز ات ابلوسائل الستدمية يف ال ديتد متل احلتا ت يف مجيتع ألتاء ال تامل. يفنظتةا لتلايتد املواز تات التيت 

املةتع تة ابملواز تات تورب داخل الديفل يفتدك اليت متتد  رب احلديفد الوقوية، يفيف ضوء احلساسيات السياسية 
أيف احلتتتا ت اجلديتتتدة املدرجتتتة يف نائمتتتة املستتتائل امل ةيفضتتتة  دتتتى جمدتتتس األمتتتل، يفاصتتتل اجملدتتتس اتعتتتاع اارستتتت  
املتمثدتتة يف العتتدء أيف  ابلوظتتة  رتتكل متتتواتة يف املواز تتات أيف احلتتا ت التتيت يُتتةجح أيف ميكتتل أل ت تتةنِّ  الستتالم 

 رمسيتة، متل نعيتل املرتتايفرات غت  الةمسيتة التيت ي عتدذا  كامتتل يفاألمتل التديفليني لدد تة يفذلتك يف ستتيانات غت 
، كما يف حالة متايل، يف/أيف يف جدستات رمسيتة م عتودة يف مقتار العوتود احلاليتة. يفنظتة اجملدتس أينتا يف (1)ذيئت 

، يفالتحتتدايت التتيت تواجتت  مكافحتتة اإلرذتتاب يف أفةيعيتتا يف ستتياق صتتول (2)مستتائل شتتامدة متتل نعيتتل العةصتتوة
اب تعارذتتتا  وتتتودا فة يتتتة ضتتتمل العوتتتود  (4)، يفموتتتع نرتتتوب الولا تتتات يفاملتتتوارد ال عي يتتتة(3)ألمتتتل التتتديفلينيالستتتالم يفا

يفمل توانش املواز ات أيف احلا ت يف مقتار  وتود جديتدة م  يف حتا ت  درة. ف دتى ستعيل  املواضي ية العائمة.
الستالم ”املت دتق مبو عتة حمتددة يفامل وتول  املثال، جةى الوظتة يف احلالتة يف متايل أليفل متةة يف مقتار العوتد العتائم

 .“احلالة يف مايل”، يفمل مث نونرت يف مقار  ود جديد مت دق  عدد حمدد ذو “يفاألمل يف أفةيعيا
 
 

 انظة اجللء الثام، العسم األيفل، فيما يت دق ابملرايفرات غ  الةمسية يفاجلدسات غ  الةمسية األخةى. (1) 
 (2) S/PV.6865 يف S/PV.6865 (Resumption 1). 

 (3) S/PV.6965. 

 (4) S/PV.6982 يف S/PV.6982 (Resumption 1). 

https://undocs.org/ar/S/PV.6865
https://undocs.org/ar/S/PV.6865%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6965
https://undocs.org/ar/S/PV.6982
https://undocs.org/ar/S/PV.6982%20(Resumption%201)
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هنجتا مت تدد اجلوانتب مزاء  2013- 2012يفت كس العتةارات التيت اختت ذا اجملدتس ختالل الفترتة  
املواز تات ابلوستائل  دتس يفاملستا ي الةاميتة مىل تستويةاحلا ت املدرجتة يف نائمتة املستائل امل ةيفضتة  دتى اجمل

الستتدمية. يفت كتتتس متتتدايف ت اجملدتتتس ختتتالل الفتتترتة نيتتد ا ستتتت ةا  جتتتتدد ا ذتمتتتام  ت ليتتتل آليتتتات تستتتوية 
املواز تتات ابلوستتائل الستتدمية  متتال ابلفصتتل الستتادس متتل امليثتتاق   تتةق موهتتا محالتتة املواز تتات مىل حمكمتتة 

شتتتتةاك املتتتتةأة يف تستتتتوية املواز تتتتات ابلوستتتتائل الستتتتدمية، يفالرتتتتةاكة متتتتع املوظمتتتتات ال تتتتدل الديفليتتتتة، يفزايدة م
 اإلنديمية يف الت امل مع الولا ات، يفاستددام آليات اإلن ار املعكة.
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 إحالة املنازعات أو احلا ت إىل جملس األمن - أو 
 11املادة  
لدجم ية ال امتة أل تسترت ي نظتة جمدتس األمتل مىل  - 3 

 األمل الديفيل لدد ة.األحوال اليت اتمل أل ت ةنِّ  السدم يف 
 

 35املادة  
لكل  نو مل األمم املتحدة أل يوعنِّ  جمدس األمل  - 1 

أيف اجلم يتتتة ال امتتتتة مىل أي نتتتلاع أيف مونتتتتف متتتل الوتتتتوع املرتتتار مليتتتت  يف 
 املادة الةا  ة يفالثالثني. 

لكل ديفلتة ليستت  نتواً يف األمتم املتحتدة أل توعنِّت   - 2 
جمدس األمل أيف اجلم ية ال امة مىل أي نلاع تكول قةفاً فيت  مذا كانتت 
تععل معدماً يف خصوص ذ ا الولاع التلامات احلل الستدمي املوصتوص 

  ديها يف ذ ا امليثاق. 
 دى ال ةيعة اليت  12يف  11جتةى أحكام املادتني  - 3 
 جلم ية ال امة املسائل اليت تُوعَّ  مليها يففعاً هل ه املادة. ت اك هبا ا

 
 99املادة  
لامني ال ام أل يوعنِّ  جمدس األمل مىل أية مسالة يةى أهنا ند  

 هتدد حفظ السدم يفاألمل الديفيل.
 

 مالحظة 
( مل ميثاق األمم املتحتدة لدتديفل 2) ( يف1) 35جتيل املادة  

األ نتتاء فيهتتا أل توعنِّتت  جمدتتس األ نتتاء يف األمتتم املتحتتدة يفالتتديفل غتت  
 األمل مىل أي نلاع أيف أية حالة أخةى.

متتل امليثتتاق، ميكتتل لكتتل  99( يف 3) 11يفيف مقتتار املتتادتني  
متتتل اجلم يتتتة ال امتتتة يفاألمتتتني ال تتتام،  دتتتى التتتتوايل، أل يستتترت ي انتعتتتاه 
اجملدتتس مىل احلتتا ت أيف املستتائل التتيت اتمتتل أيف ميكتتل أل هتتتدد صتتول 

 السالم يفاألمل الديفليني.
يفيتتتةد يف ثالثتتتة أنستتتام فة يتتتة أد ه يفصتتتٌف لدممارستتتات التتتيت  

. يفيعتتدم العستتم 2013-2012اتع هتتا اجملدتتس هبتت ا الرتتال يف الفتترتة 
الفة ي ألف است ةاضا لدمواز ات أيف احلا ت اليت أحالتها الديفل مىل 

. يفيتوتتتتتتايفل العستتتتتمال الفة يتتتتتال ابء يفجتتتتتتيم 35اجملدتتتتتس  متتتتتال ابملتتتتتادة 
التتيت أحاهلتتا كتتل متتل األمتتني ال تتام يفاجلم يتتة ال امتتة مىل اجملدتتس  املستتائل

حتتا ت ُاتمتتل أل ت تتةنِّ  الستتالم يفاألمتتل التتديفليني لدد تتة اب تعارذتتا 
 ( مل امليثاق  دى التوايل.3) 11 يف 99يففعا لدمادتني 

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةا ، ظدتت محتا ت التديفل األ نتاء  
يفاألمتتني ال تتام لدمواز تتات أيف احلتتا ت ترتتكنِّل األستتاس التت ي يستتتود مليتت  

يتةى أهنتا نتد هتتتدد صتول الستالم يفاألمتتل اجملدتس يف الوظتة يف املستائل التتيت 
مشتتتارة صتتتةاة مىل  التتتديفليني، يفكتتتال م ظتتتم ذتتت ه اإلحتتتا ت خيدتتتو متتتل أي

. يفابلوستتعة لدمستتائل احملالتتة متتل األمتتني ال تتام، اختتت ت 99يف  35املتتادتني 
تدك اإلحا ت، مضافة مىل الةسائل، شكل محاقات ندمها األمني ال تام 

 رمسية.  نفس  أيف اثدوه يف جدسات رمسية يفغ
يف دتتتى الوحتتتو املعتتتني مبليتتتد متتتل التفصتتتيل يف العستتتم الفة تتتي ألتتتف  

حتا ت  أد ه، يفجنهت التديفل األ نتاء انتعتاه اجملدتس مىل ستعع مواز تات أيف
تت دتتق مبوتتاقق جغةافيتتة متوو تتة. يفاستترتُ ي انتعتتاه اجملدتتس مىل مجي هتتا  واستت ة 

 رسائل خ ية مل الديفل األ ناء املتاثةة أيف مل ديفل اثلثة.
يفابستتتتتتتتثواء رستتتتتتتالتني )تت دعتتتتتتتال ابحلالتتتتتتتة  تتتتتتتني مثيو يتتتتتتتا يفمريتتتتتتترتاي  

يفال النتتتتات  تتتتني مستتتتةائيل يفالستتتتودال(، جتتتتةى الوظتتتتة يف م ظتتتتم املواز تتتتات 
احلالتتة يف ”احلتتا ت يف مقتتار  وتتود م ةيفضتتة حاليتتا  دتتى اجملدتتس، ذتتي  أيف

احلالتتتة فيمتتتا يت دتتتق ” يف “الرتتتةق األيفستتتط، مبتتتا يف ذلتتتك ننتتتية فدستتت ني
أل  . غتت “ يستتايف - احلالتتة يف غيويتتا”يف  “و الدميعةاقيتتةجبمهوريتتة الكونغتت

اجملدس نظة اجملدس احلالة فيما يت دق ابلسودال يفجووب الستودال يف مقتار 
 ود أ يدت صياغت . فعد اتفق اجملدس  دى أل املسائل املتصتدة ابلستودال 
يفجوتتتتوب الستتتتودال، مبتتتتا فيهتتتتا ال مديتتتتة املدتد تتتتة لالحتتتتتاد األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم 

يف دارفتتتور يفنتتتوة األمتتتم املتحتتتدة األمويتتتة املؤنتتتتة أل يتتتي يف  ثتتتة األمتتتم  املتحتتتدة
(، ستتتتيُوظة 2012) 2046املتحتتتتدة يف جوتتتتوب الستتتتودال يفنتتتتةار اجملدتتتتس 

يف مقتتتتتتار العوتتتتتتد  2013 نتتتتتتوفمرب ترتتتتتتةيل الثتتتتتتام/ 11فيهتتتتتتا ا تعتتتتتتاراً متتتتتتل 
 .(5)“تعارية األمني ال ام  ل السودال يفجووب السودال”امل وول 

يفاسرت ى األمني ال ام انتعاه اجملدس مىل احلالة يف مايل  ل قةيق  
محاقتتة نتتدمها يفكيتتل األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل السياستتية يف ستتياق مرتتايفرات 
غ  رمسية  عدذا اجملدس  كامل ذيئت . يفجدية ابل كة أل املسائل املتصتدة 

الستتتالم ”عوتتتد امل وتتتول مبتتتايل، التتتيت جتتتةى الوظتتتة فيهتتتا أليفل متتتةة يف مقتتتار ال
 2012األيفل/ديستتمرب  ، أصتتعحت ا تعتتارا متتل كتتانول“يفاألمتتل يف أفةيعيتتا

 .(6)“احلالة يف مايل”تُدرس يف مقار العود امل وول 
__________ 

 .S/2013/657انظة  (5) 

  .S/2012/961انظة  (6) 

https://undocs.org/ar/S/2013/657
https://undocs.org/ar/S/2012/961
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يفلدمجدتتتتتتس أل ي تتتتتتاك املواز تتتتتتات أيف احلتتتتتتا ت اجلديتتتتتتدة يف  
يف نائمتتتة املستتتائل  ستتتياق  وتتتد متتتل العوتتتود العائمتتتة. يفمدرا   وتتتد جديتتتد

امل ةيفضتتة  دتتى جمدتتس األمتتل   ي تت  ابلنتتةيفرة يفجتتود مواز تتة أيف حالتتة 
 جديدة.

يفمل حتِّل اجلم ية ال امة صةاحًة مىل اجملدتس أي مستالة اتمتل  
 أل ت ةنِّ  السالم يفاألمل الديفليني لدد ة.

 
 اإلحا ت من الدول - ألف

نظةا لكثةة  دد الةسائل املوجهة مىل اجملدس يفالتلاماً ابهلتدف  
يفذو تغ ية الت تور الت ي ا ترتى اارستات اجملدتس،  املةجعاملتوخى مل 

يتوتتتتتايفل العستتتتتم الفة تتتتتي ألتتتتتف حصتتتتتةاً الةستتتتتائل املوجهتتتتتة متتتتتل التتتتتديفل 
؛ 35صتتتتتتتةاحة مىل املتتتتتتتادة  مىل اجملدتتتتتتتس التتتتتتتيت: )أ( أشتتتتتتتارت األ نتتتتتتتاء

جملدتتس مىل مواز تتة أيف حالتتة م يوتتة يفقدعتتت انتعتتاه ا استترت ت )ب( يف/أيف
مليتت  اختتتاذ مجتتةاء حمتتدد  رتتاهنا ) غتتض الوظتتة  متتا مذا كتتال اجملدتتس نتتد 
استجاب ل لك ال دب أم  (، سواٌء أفنت تدك الةسائل مىل مدرا  
 وتتد  تتام جديتتد أيف  وتتد فة تتي جديتتد يف نائمتتة املستتائل امل ةيفضتتة  دتتى 

 ما اتعع يف املالحق السا عة.  . يفيركنِّل ذ ا الوه  حتو   اجملدس أم
يفمل تُتتدر  يف ذتت ا العستتم الفة تتي الةستتائل التتواردة متتل التتديفل األ نتتاء 
التتتتتيت تعتصتتتتتة  دتتتتتى نعتتتتتل م دومتتتتتتات  رتتتتتال مواز تتتتتة أيف حالتتتتتة م يوتتتتتتة 

اجملدتس أل ي عتد جدستة متل جدستات  أيف أل يتدت   يُ دب فيها مىل يف 
 حمدد.  أي مجةاء آخة

التتتتتيت تستتتتترت ي انتعتتتتتاه اجملدتتتتتس مىل  يفالةستتتتتائل امل ةيفضتتتتتة أد ه 
يس اجملدتتس معاشتتةًة ديفل يفجهتهتتا مىل رئتت مواز تتات أيف حتتا ت   يوهتتا،

: يفيف (٨)ةأيف ديفل اثلثتت (7)متتاثةة ابملواز تة أيف احلالتتة املرتار مليهتا أ نتاء
 يستايف، يُفجهتت الةستالة مىل األمتني ال تام يفلكتل اجملدتس  - حالة غيويتا

 .(9)اءذو ال ي قُدب ملي  اختاذ مجة 
، ا تُتتتربت احلتتتا ت املت دعتتتة 2013-2012يفختتتالل الفتتترتة  

ددة التتيت أحيدتتت مىل اجملدتتس حتتا ت ُاتمتتل أل  عدتتدال أيف موتتاقق حمتت
هتدد السالم يفاألمل التديفليني. يفأييت يف مجيتع الةستائل التواردة يف ذت ا 

__________ 

 (7) S/2012/57 يف ،S/2012/118 يف ،S/2012/126 يف ،S/2012/127 ،
، S/2012/864 ، يفS/2012/857 ، يفS/2012/181 ، يفS/2012/132 يف
 . S/2013/517 ، يفS/2013/414 ، يفS/2013/268 ، يفS/2013/247 يف

 (٨) S/2012/840  يفS/2012/859 . 

 (9) S/2012/254.  

العستتتم الفة تتتي  يتتتاٌل   عي تتتة احلالتتتة، متتتع نتتتدر حمتتتديفد متتتل التفاصتتتتيل 
متتل اإلينتتاح لدتسدستتل التتلم  لاحتتدا . يفيف حتتني يتتوفة الفصتتل  أيف

الستادس متل امليثتتاق األستاس التت ي ميكنتل التديفل األ نتتاء متل توجيتت  
انتعاه اجملدس مىل مسائل   يوها، مل تكتل مواضتيع الةستائل املوجهتة مىل 
اجملدتتس حمصتتورة يف ن تتتاق أحكتتام الفصتتتل الستتادس. ففتتتي رستتالة متتتل 

 ال، يفصتف املمثتل احلالتَة يف ن تاع غتلة اهنتا اثل مصة  دى سعيل املثت
تت  اثتتل مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة مىل (10)“ تتديفال” . يفابملثتتل، يفجن

اجملدتتس رستتالًة  رتتال مجتتةاءات يُتتد ى أل ريفانتتدا اختتت هتا، يفاصتتفا مايذتتا 
. يفمتتل جهتتة أختتةى، ا تتترب (11)“ متتال  تتديفانيا جديتتدا”ترتتكل  اهنتتا

السوريني مىل  دده يهدد استعةاره يفأمو  اثل األردل أل تدفق الالجئني 
 .(12)مع ما يرتتب  دى ذلك مل آاثر  دى السالم يفاألمل الديفليني

 2012متوز/يوليتت   25تعةيتةه املتؤر  يفأكتد األمتني ال تتام، يف  
 تتل مستتؤيفلية احلمايتتة، أل أي ديفلتتة  نتتو رمكاهنتتا، يف مقتتار الفصتتل 
السادس مل امليثاق، أل تسرت ي انتعاه اجملدس مىل أي مواز ة أيف حالة 
ترتتتتتمل ارتكتتتتتاب جتتتتتةائم أيف انتهاكتتتتتات تت دتتتتتق ابملستتتتتؤيفلية  تتتتتل محايتتتتتة 

ت هتت  ال ةنتي يفاجلتتةائم الستكال متل اإلابدة اجلما يتتة يفجتةائم احلتةب يفال
. غتتتت  أل التتتتديفل األ نتتتتاء مل توجتتتت  انتعتتتتاه (13)املعرتفتتتتة ضتتتتد اإلنستتتتانية

اجملدتس ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا  مىل أي حتتا ت تت دتتق مبستتؤيفلية 
 احلماية أيف تر  مىل تدك املسؤيفلية أيف تو وي  ديها.

يفيف الةستائل التتواردة أد ه، قُدتب مىل اجملدتتس اختتاذ مجتتةاءات  
متوو تتتتة موهتتتتا،  دتتتتى ستتتتعيل املثتتتتال،  عتتتتد جدستتتتة  اديتتتتة )أيف جدستتتتتة 

، (15)التتتتدا   املدموستتتة، أيف اختتتتاذ   تتتض اإلجتتتةاءات أيف (14)استتتتثوائية(
. يفكتتتت لك قدعتتتتت التتتتديفل مىل (16)كفالتتتتة ا متثتتتتال لعتتتتةارات اجملدتتتتس أيف

__________ 

 (10) S/2012/840 . 

 (11) S/2012/857 . 

 34التتتيت أشتتتار فيهتتتا اثتتتل األردل مىل املتتتادة  S/2013/247انظتتتة الوثيعتتتة  (12) 
مل امليثتاق فيمتا يتصتل   دعاتت  املوجهتة مىل اجملدتس، يفمتل  يوهتا قدعت  أل 

 دس  لايرة مىل األردل. يعوم اجمل

 . 41، الفعةة S/2012/578انظة  (13) 

 (14) S/2012/254، يف S/2012/840يف ، S/2012/859يف ، S/2013/517 . 

 (15) S/2012/857يف ، S/2013/247يف ، S/2013/268يف ، S/2013/414 ،
 .S/2013/517 يف

 (16) S/2012/158  يفS/2012/164. 

https://undocs.org/ar/S/2012/57
https://undocs.org/ar/S/2012/118
https://undocs.org/ar/S/2012/126
https://undocs.org/ar/S/2012/127
https://undocs.org/ar/S/2012/132
https://undocs.org/ar/S/2012/840
https://undocs.org/ar/S/2012/859
https://undocs.org/ar/S/2012/254
https://undocs.org/ar/S/2012/840
https://undocs.org/ar/S/2012/857
https://undocs.org/ar/S/2013/247
https://undocs.org/ar/S/2012/578
https://undocs.org/ar/S/2012/254
https://undocs.org/ar/S/2012/857
https://undocs.org/ar/S/2013/247
https://undocs.org/ar/S/2013/268
https://undocs.org/ar/S/2013/414
https://undocs.org/ar/S/2013/517
https://undocs.org/ar/S/2012/158
https://undocs.org/ar/S/2012/164
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أيف أل  (17)“مجيتتتتع التتتتتدا   النتتتتةيفرية”اجملدتتتتس يف رستتتتائدها أل يتدتتتت  
 .(1٨)يعةر أل حالة م يوة ابتت تركل هتديدا لدسالم يفاألمل الديفليني

 
 3٥صرحية إىل املادة  إشاراتالرسائل اليت تتضمن  
، مل ُيرتتة مىل أي متتادة حمتتددة 2013-2012ختتالل الفتترتة  

متتل متتواد امليثتتاق يف م ظتتم الةستتائل التتيت يفجهتهتتا التتديفل األ نتتاء مىل 
__________ 

 (17) S/2012/840. 

 (1٨) S/2013/247. 

 أيف مىل  “مواز تتتتتتة”رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس األمتتتتتتل لتوجيتتتتتت  انتعتتتتتتاه اجملدتتتتتتس مىل 
متل امليثتاق ُأشت  مليهتا صتةاحة يف  35  يوها. غ  أل املتادة  “حالة”

مواز تتتتتتتتتتتات أيف حتتتتتتتتتتتا ت يف الرتتتتتتتتتتتةق رستتتتتتتتتتتالتني أحيتتتتتتتتتتتل فيهمتتتتتتتتتتتا مىل 
. يفاستتتتتتجا ًة ملتتتتا جتتتتتاء يف كدتتتتتتا الةستتتتالتني،  عتتتتتد اجملدتتتتتس (19)األيفستتتتط

. يفتتةد (20)جدستني مغدعتني لدوظتة يف احلتا ت التيت يُفجنت  انتعاذت  مليهتا
 .1الةسالتال امل كوراتل يف اجلديفل 

__________ 

 (19) S/2012/840 يف S/2013/247. 

 (20) S/PV.6863 يف S/PV.6957. 
  

 1اجلديفل 
3٥ابملادة الرسائل اليت تستشهد صراحة 

 
 حمنة اجلدسة يفاترخيها امل دوب مل جمدس األمل اختاذهاإلجةاء  الةسائل

 احلالة يف الشرق األوسط،  ا يف ذل  قضية فلسطني   

 2012ترتتةيل الثتتام/نوفمرب  14رستتالة مؤرختتة 
موجهة مىل رئيس جمدس األمل مل املمثل التدائم 

 ()أ(S/2012/840ملصة لدى األمم املتحدة )

 عتتد جدستتة  اجدتتة جملدتتس األمتتل كتتي يوظتتة يف ال مديتتة ال ستتكةية 
اإلستتتتتةائيدية غتتتتت  الرتتتتتة ية يفاملستتتتتتمةة ضتتتتتد الرتتتتت ب الفدستتتتت ي ، 
يفا ض الع مبستؤيفليات   تل صتول الستالم يفاألمتل التديفليني ابختتاذ 

 ل ديفال فورامجيع التدا   النةيفرية الكفيدة  ونف ا

S/PV.6863 مغدعة() 
الثتتتتام/نوفمرب  ترتتتتةيل 14

2012 

   احلالة يف الشرق األوسط

موجهتة  2013نيستال/أ ةيل  25رسالة مؤرختة 
مىل رئيس جمدس األمل مل املمثل الدائم لتاردل 

 (S/2013/247)األمم املتحدة لدى 

اإلنستتانية اخل تت ة التتيت يواجههتتا األردل نتيجتتة  “احلالتتة”تعةيتتة أل 
لتتتتتدفق الالجئتتتتني الستتتتوريني مليتتتت  ترتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم يفاألمتتتتل 

املستا دة املاليتة الالزمتة  يفديفلالديفليني مل ذي تُةكت ديفل ضتا ط 
لتمكتني األردل متتل حتمتتل أ عائهتتا، يفد تتوة األردل مىل املرتتاركة يف 

 جدسة خاصة جملدس األمل، يفمجةاء اجملدس زايرة لاردل

S/PV.6957 مغدعة() 
 2013نيسال/أ ةيل  30

 

لدوظة يف االاثر اخل  ة املرتتعة  دتى اهلجمتات ”، قدب اثل املغةب أينا مجةاء موانرة مفتوحة  اجدة 2012ترةيل الثام/نوفمرب  20يف رسالة مؤرخة  )أ( 
 .(S/2012/859) “ال سكةية اإلسةائيدية املستمةة ضد الر ب الفدس ي  يف غلة

  
 الرسائل اليت تتضمن طلبا ابختاذ إجراء معني 
يف م ظتتم الةستتائل التتيت يفجهتهتتتا التتديفل األ نتتاء مىل جمدتتتس  

األمتتتل ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا  لكتتتي تستتترت ي انتعاَذتتت  مىل نتتتلاع 
م تتتني أيف حالتتتة م يوتتتة، مل يُ دتتتب مىل اجملدتتتس اختتتتاذ أي مجتتتةاء حمتتتدد، 

قُدتتتتب  عستتتتاقة ت متتتتيم الةستتتتائل اب تعارذتتتتا متتتتل يفاثئتتتتق اجملدتتتتس.  يفماتتتتا
يُوظَتتتتة يف تدتتتتك الةستتتتتائل يف ذتتتت ا العستتتتم لكوهنتتتتتا فيمتتتتا يعتتتتديف غتتتتت   يفمل

 مل امليثاق يفت عيعها. 35أ ية ابلوسعة لتفس  املادة  ذات

التواردتني يف  35يفمضافة مىل اإلشتارتني الصتةاتني مىل املتادة  
تتل ذتت ا العستم  دتتى الةستتائل التيت يفجهتت1اجلتديفل  ت انتعتتاه اجملدتتس ، يةكن

مىل مواز تتات أيف حتتا ت م يوتتة يفقُدتتب فيهتتا مليتت  أل يتدتت  مجتتةاءات 
حمتتتتددة،  غتتتتض الوظتتتتة  متتتتا مذا كتتتتال اجملدتتتتس نتتتتد لتتتت  تدتتتتك ال دعتتتتات 

يدعِّهتتتتا. يفيف صتتتتياغة امليثتتتتاق أييت أل املواز تتتتات أيف احلتتتتا ت التتتتيت  مل أم
ند تؤدي  (34)ابإلشارة مىل املادة  35يُوعن  مليها اجملدس  مال ابملادة 

يفمل شاهنا أل ت ةنِّ  حفظ  “احتكاك ديفيل أيف ند ]تت[تث  نلا ا”مىل 
 السالم يفاألمل الديفليني لدد ة.
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يفرغتتتتم أل غالعيتتتتة املواز تتتتات أيف احلتتتتا ت املعينوتتتتة أد ه تت دتتتتق  
مبواز ات أيف حا ت نائمتة ُ ةضتت  دتى اجملدتس ابلف تل لدوظتة فيهتا، 

هنتا حتتتوي  دتى  واصتة جديتدة )يُفجت  انتعتاه فعد أُدرجتت فيمتا يدتي أل
اجملدس مليها( يف سياق املواز ة أيف احلالة املستمةة خُيرى أل تؤدي مىل 
تصتت يد املواز تتة أيف احلالتتة العائمتتة أصتتال أيف مىل تتتدذورذا أيف تفانمهتتا. 
يفيتةد  يتتال ذتت ه الةستتائل أد ه، مصتحواب  وصتتف لدستتياق ال تتام التت ي 

 ُندمت في  مىل اجملدس.
 

 *السودال يفجووب السودال 
، يفج  اثتل الستودال رستالًة مىل 2012شعا /فرباية  27يف  

متمتةد  1 500 رئيس جمدس األمل يعدغ  فيها ابهلجوم ال ي شو  لو
مل احلةكة الرت عية لتحةيتة الستودال، متد ومني حستب ز مت   نتعا  

.  (21)يفجوود مل اجليش الر يب لتحةية السودال التا ع جلووب السودال
 “يتحمتتتتتتل مستتتتتتؤيفليات ”يفيف الةستتتتتتالة، قدتتتتتتب املمثتتتتتتل مىل اجملدتتتتتتس أل 

رستتالة ]...[ حلكومتتة ديفلتتة جوتتوب الستتودال ”مبوجتتب امليثتتاق  توجيتت  
. يفمحلانتا (22)“]...[ لخةت كث ا يفذلك حىت تكتف  تل ذت ا ال متل

 2012شتتعا /فرباية  29 تدتتك الرتتكوى، شتتجب اثتتل الستتودال يف 
  وتوب الستتودال، يفقدتب مىل اجملدتتساإلجتةاءات التيت اختتت هتا حكومتة ج

د تتوة حكومتتة جوتتتوب الستتودال مىل الكتتتفن فتتورا  تتتل  تتديفاهنا يف تتتل ”
. يفردا  دتتى ذلتتك، يفجتت  اثتتل (23)“مستتاندهتا ملدتدتتف حةكتتات التمتتةند

 آذار/ 2جوتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتودال رستتتتتتتتتتالًة مىل رئتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتل يف 
التت ي يرتتو   “ال تتديفال”لفتتت فيهتتا انتعتتاه اجملدتتس مىل  2012 متتارس
. يف شتتتتد املمثتتتتُل (24) دتتتتى جوتتتتوب الستتتتودال “ تتتتال ذتتتتوادة”دال الستتتتو 

ذتتتت ه األ متتتتال ال ديفانيتتتتة ]...[ يفأل  يتتتتديل ]...[”أل  جمدتتتتس األمتتتتل
يتدتتتتت  تتتتتتدا   حازمتتتتتة ضتتتتتد اخلةقتتتتتوم تنتتتتتمل يفنتتتتتف  تتتتتديفاهنا الستتتتتافة 

. يفأ عتتب ذلتتك (25)“يفذجماهتتتا  دتتى مندتتيم مجهوريتتة جوتتوب الستتودال
  رتتال يفنتتوع 2012 تتام سدستتدٌة متتل الةستتائل تدعاذتتا اجملدتتس ختتالل 

__________ 

يفافق اجملدتس  دتى أل جيتةي الوظتة يف املستائل املتصتدة ابلستودال يفجوتوب  * 
مقتتار العوتتد  ، يف2013ترتتةيل الثتتام/نوفمرب  11الستتودال، ا تعتتارا متتل 

)انظتتتة “ تعتتتارية األمتتتني ال تتتام  تتتل الستتتودال يفجوتتتوب الستتتودال”امل وتتتول 
S/2013/657.) 

 (21) S/2012/118 . 

 . 2املةجع نفس ، الصفحة  (22) 

 (23) S/2012/127 2، الصفحة . 

 (24) S/2012/132. 

 (25) S/2012/132.املةفق ، 

 رب احلديفد  تني العدتديل، يف  ستيما احتتالل جوتوب  حواد   سكةية
. يفيف (26)الستتتتتتودال ملديوتتتتتتة ذجدتتتتتتي  التتتتتت ي نتتتتتتدد  تتتتتت  اثتتتتتتل الستتتتتتودال

مصتتتدرا ”، أ دتتت  اثتتتل الستتتودال اجملدتتتس ال 2013آذار/متتتارس  22
أل نتتتوات حةكتتتات التمتتتةد املستتتدحة يف دارفتتتور يفاجلعهتتتة  أكتتتد “موثونتتتا
السودانية ت د لرلن ذجتوم  دتى مورتاة نف يتة تعتع غتةب  دتدة  الثورية 

كتتتادندي يف يف يتتتة جوتتتوب كةدفتتتال. يفيف الةستتتالة، حتتتثن املمثتتتُل جمدتتتس 
األمتتتل رحلتتتاح  دتتتى مدانتتتة ذتتت ا التحتتتةك الستتتديب متتتل جانتتتب حةكتتتات 
التمتتتةد التا  تتتة لدجعهتتتة الثوريتتتة الستتتودانية التتت ي يتتتةاد  تتت  نستتتف  مديتتتة 

تتتت  اثتتتتل جوتتتتوب الستتتتودال 2013و أاير/متتتتاي 6. يفيف (27)الستتتالم ، يفجن
رسالة مىل رئيس اجملدس لفت فيها ا نتعاه مىل معتل كوال ديوق كوال، 
سد ال نعائل الديوكا نعوك،  دى يد  واصة مل نعيدة املس ية ال ة ية 

انتهاكتتا صتتارخا لعتتةارات جمدتتس األمتتل ”الستتودانية التت ي  تتدنه املمثتتل 
مىل اجملدس  نفسها، قدب املمثل . يفيف الةسالة(2٨)“يفلسائة ا تفانات

 أل يتد  جممو ة مل التدا  .
 

 مثيو يا يفمريرتاي 
، شتتتتجب اثتتتتُل مثيو يتتتتا أنرتتتت ة 2012آذار/متتتتارس  14يف  

، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك أ متتتتتتال (29)“املل ل تتتتتتة لالستتتتتتتعةار”حكومتتتتتتة مريتتتتتترتاي 
إلرذتتتتتتاب، يفحتتتتتتث اجملدتتتتتتَس  دتتتتتتى كفالتتتتتتة أل تدتتتتتتتلم مريتتتتتترتاي ابلعتتتتتتةارات ا

. (30)الصتتتتتدة يفأل تكتتتتتف  تتتتتل األنرتتتتت ة التتتتتيت تل تتتتتلع ا ستتتتتتعةار ذات
يفردت مىل رئتتتتيس جمدتتتتس  2012آذار/متتتتارس  16رستتتتالة مؤرختتتتة  يفيف

 األمتتتتتتل يفأشتتتتتت  فيهتتتتتتا مىل التوغتتتتتتل املل تتتتتتوم لدعتتتتتتوات اإلثيو يتتتتتتة ملستتتتتتافة 
، حث اثل “لدسيادة اإلريرتية كيدومرتا يف  مق أرا  خاض ة 1٨”

تتتتل مستتتتؤيفليات  العانونيتتتتة يفاألخالنيتتتتة يفاختتتتتاذ ”مريتتتترتاي اجملدتتتتَس  دتتتتى  حتمخ
التتتتتتدا   املواستتتتتعة لدتصتتتتتدي هلتتتتت ه األ متتتتتال ال ديفانيتتتتتة املةتكعتتتتتة ضتتتتتتد 
األراضتتي اخلاضتت ة لدستتيادة اإلريرتيتتة، يفضتتمال ال دالتتة يفاحتترتام ستتيادة 

رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتتل  . يف تتتتاليفة  دتتتتى ذلتتتتك، يفردت مىل(31)“العتتتتانول
__________ 

 (26) S/2012/225 يف ،S/2012/252 يف ،S/2012/264. 

 (27) S/2013/183. 

 (2٨) S/2013/268. 

مريتتترتاي يدفتتتت فيهمتتتتا جتتتاءت الةستتتالة رداً  دتتتى رستتتالتني يفردات متتتتل اثتتتل  (29) 
انتعتاه اجملدتتس مىل حتتواد  ان تتوت  دتى أنرتت ة  ستتكةية مل ومتتة نفتت هتا 
مثيو يتتا  دتتى احلتتديفد  تتني العدتتديل، يفي دتتب مىل اجملدتتس اختتتاذ جممو تتة متتل 

 (.S/2012/126 يف S/2012/57اإلجةاءات )

 (30) S/2012/158 .املةفق ، 

 (31) S/2012/164 .املةفق ، 
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قدتتب فيهتتا رئتتيس مريتترتاي متتل  2012آذار/متتارس  27رستتالة مؤرختتة 
لدتحعيتق يف  “ذيئة حتعيق مستعدة يفشفافة يفمستؤيفلة”اجملدس تركيل 

متتتتتتلا م تتتتتتتور  حكومتتتتتتة التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة األمةيكيتتتتتتة يف اهلجمتتتتتتات 
 .(32)املرةيف ة اليت شوتها مثيو يا  دى مريرتاي غ 
 

  يسايف -غيويا  
 يستتايف  - ، يفجتت  رئتتيس يفزراء غيويتتا2012نيستال/أ ةيل  9يف  

رمبتا ]يكتول[  دتى يفشتك ”رسالة مىل األمني ال ام ي دم  فيها ال  دتده 
الدخول يف ديفامة جديتدة متل ان تدام ا ستتعةار السياستي التداخدي   تد 

. يفيف تدتتك الةستتالة، قدتتب (33)“أل رُفتتض ... نعتتول نتتتائ  ا نتدتتاابت
اجتما تتتا استتتتثوائيا لدراستتتتة ”جمدتتتس األمتتتل أل ي عتتتد  رئتتتيس التتتوزراء مىل

يفلعحتتث ممكانيتتة مرستتال نتتوة   يستتايف ]...[ -الوضتتع التتداخدي يف غيويتتا 
، 2012نيستال/أ ةيل  13. يفيف (34)“ يستايف -حلفظ السالم يف غيويتا 

ندنم األمني ال ام املستا د لدرتؤيفل السياستية مىل اجملدتس محاقتًة ُ عتدت 
توايفلتتتت استتتتيالء اجلتتتيش  دتتتى الستتتد ة يف يف ستتتياق مرتتتايفرات مغدعتتتة يف 

 .(35)2012نيسال/أ ةيل  12 يسايف يف  - غيويا
 

 سةائيلالسودال يفم 
موجهتتتة  2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  17يف رستتتالة مؤرختتتة  

مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتتل، قدتتتتب اثتتتتل الستتتتودال مىل اجملدتتتتس،  صتتتتفت  
يتدتتتتتتتت  التتتتتتتتتدا   املالئمتتتتتتتتة الكفيدتتتتتتتتة ”رئتتتتتتتتيس اجملمو تتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتتة، أل 

نصتتف ستتالح اجلتتو اإلستتةائيدي ملصتتوع ال متتوك ال ستتكةي يف  “ردانتتة
. يفنتتتتد جتتتتاء ذتتتت ا (36)2012األيفل/أكتتتتتو ة ترتتتتةيل  24يف  اخلةقتتتتوم

 2012ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة  25ال دتتتب يف أ عتتتاب رستتتالة مؤرختتتة 
 ،يفجهها اثل السودال مىل رئيس اجملدس ) عب اجتماع ُ عتد  يوهمتا(

 دتتتى  دتتتده  “ال تتتديفال اهلمجتتتي”يفذتتتي الةستتتالة التتتيت أدال فيهتتتا املمثتتتل 
ستتتتتتتعة يففعتتتتتتتا اإلجتتتتتتتةاءات املوا” يفأكتتتتتتتد أنتتتتتتت  يتونتتتتتتتع أل يتدتتتتتتت  اجملدتتتتتتتس

. يف اليفة  دى ذلك، يفيف سياق جدسة  عتدذا اجملدتس يف (37)“ل لك
لدوظتتتة يف تعةيتتتة األمتتتني ال تتتام  تتتل  2012ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة  24

__________ 

 (32) S/2012/181 .املةفق ، 

 (33) S/2012/254 .املةفق الثام ، 

 املةجع نفس .  (34) 

 (35) S/2012/626 2، الصفحة. 

 (36) S/2012/864. 

 (37) S/2012/790. 

ال مديتتتة املدتد تتتة لالحتتتتاد األفةيعتتتي يفاألمتتتم املتحتتتدة يف دارفتتتور، أشتتتار 
  مىل احلادثة يفنال من  يتونع أل يديل اجملدُس اهلجوم ألنت  اثل السودال

                                          .(3٨)يفملعادمل امليثاق يفمعاصده “انتهاك صار  ملفهوم األمل يفالسدم”
    

 مجهورية الكونغو الدميعةاقية 
، يفجتتتتتت  اثتتتتتتل مجهوريتتتتتتة 2012ترتتتتتتةيل الثتتتتتتام/نوفمرب  19يف  

الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة رستتتتتالة مىل رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتتل يعدغتتتتت  فيهتتتتتا ال 
متتا  تتةح ]...[ يت تتة  هلجمتتات ترتتوها نتتوات اجلتتيش الةيفانتتدي ” دتتده 

. يفيف الةسالة، د ا املمثُل اجملدَس مىل العيتام جبمدتة “الوظامي ديفل ذوادة
، “ال متتتل ال تتتديفام اجلديتتتد التتت ي شتتتوت  ريفانتتتدا”ا أمتتتور موهتتتا مدانتتتة ذتتت 

يفقدتتتتتتتتب مىل اجملدتتتتتتتتس أل ي عتتتتتتتتتد جدستتتتتتتتة مفتوحتتتتتتتتتة  اجدتتتتتتتتة لدوظتتتتتتتتتة يف 
. يف عتتتد اجملدتتتس جدستتتًة  رتتتال احلالتتتة فيمتتتا يت دتتتق جبمهوريتتتة (39)املستتتالة

. يف دتتى التتةغم 2012ترتتةيل الثتتام/نوفمرب  20الكونغتتو الدميعةاقيتتة يف 
تدتتتك الةستتتالة  تتت اهتا يف العيتتتال  متتل  تتتدم مشتتتارة اثتتتل ريفانتتتدا صتتةاحًة مىل

(، فعتتتد شتتتكك يف 2012) 2076التتت ي أدىل  تتت   عتتتب اختتتتاذ العتتتةار 
، 2013متوز/يوليتت   15 . يفيف(40)ستتةد األحتتدا  التت ي يفرد يف الةستتالة

جتتتدد العتتتال ”يفجنت  اثتتل مجهوريتتة الكونغتو الدميعةاقيتتة انتعتتاه اجملدتس مىل 
يتتتتديل ”،  دتتتتى أل يفحتتتتث اجملدتتتتس، يف مجدتتتة أمتتتتور “يف كيفتتتو الرتتتتمالية

ابنستتحاب العتتوات اخلاصتتة الةيفانديتتة الفتتوري ”يفأل أيمتتة  “جتتتدد العتتتال
. يفيف رستتالة (41)“يف تتال شتتةيف  متتل أراضتتي مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة

، أ دت  اثتل 2013متوز/يوليت   16 حعة يُفجهتت مىل رئتيس اجملدتس يف 
انديتة ريفاندا الةئيس  ونوع  مديات نصتف مت متد أصتا ت األراضتي الةيف 

ان النتتا متتل مو عتتة تستتي ة  ديهتتتا العتتوات املستتدحة جلمهوريتتة الكونغتتتو 
الدميعةاقيتتة يف  ثتتة موظمتتة األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتة 

اختتتتتتتتتتاذ كتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتدا   ”الكونغتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتة، يفقدتتتتتتتتتب مىل اجملدتتتتتتتتتس 
. (42)لنتتتتتتتمال التونتتتتتتتف الفتتتتتتتوري أل متتتتتتتال العصتتتتتتتف تدتتتتتتتك “املواستتتتتتتعة

تتتتتتتتتتت  اثتتتتتتتتتتتل مجهوريتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتو 2013 آب/أغستتتتتتتتتتت س 23 يفيف ، يفجن
الدميعةاقيتتة انتعتتاه اجملدتتس مىل احلالتتة يف  تتال كيفتتو، فتتادال  وجتت  ختتاص 

متتارس، يفقدتتتب مىل اجملدتتس أل يتدتتت   23اهلجمتتات التتتيت شتتوتها حةكتتتة 
جممو ة مل اإلجةاءات ترمل مدانة اهلجمات التيت شتوتها احلةكتة يفاألمتة 

__________ 

 (3٨) S/PV.68516 ، الصفحة. 

 (39) S/2012/857. 

 (40) S/PV.6866 ريفاندا(. 5يف  4، الصفحتال( 

 (41) S/2013/414. 

 (42) S/2013/426 . 
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ت الوظاميتتة التا  تتة لدجتتيش اب نستتحاب الفتتوري يفغتت  املرتتةيف  لدوحتتدا
. يفيف رسالة مؤرخة (43)الةيفاندي مل أراضي مجهورية الكونغو الدميعةاقية

موجهتتة مىل رئيستتة جمدتتس األمتتل، د تتا اثتتل  2013آب/أغستت س  29
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة مىل  عتتد جدستتة قارئتتة لدمجدتتس يف ضتتوء 

                                             .(44)دميعةاقيةتصا د األ مال ال دائية يف شةني مجهورية الكونغو ال
يفمل يؤد أي مل الةسائل املرار مليها أ تاله مىل مدرا   وتد جديتد  
ستتائل امل ةيفضتتة  دتتى اجملدتتس. يفمتتع ذلتتك، جتتتدر  دتتى الوحتتو يف نائمتتة امل

ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  11املتتتت كور أ تتتتاله مالحظتتتتة أل اجملدتتتتس اتفتتتتق، يف 
،  دتتى أل يُوظتتة يف املستتائل املتصتتدة ابلستتودال يفجوتتوب الستتودال، 2013

تعتارية األمتني ال تام  تل ”ا تعارا متل ذلتك التتارير، يف مقتار العوتد امل وتول 
. يفمل يوتتتتتانش اجملدتتتتتس الةستتتتتائل املت دعتتتتتة (45)“وتتتتتوب الستتتتتودالالستتتتتودال يفج

 .(46)ابل النات  ني مسةائيل يفالسودال يفابحلالة  ني مريرتاي يفمثيو يا
 
 اإلحا ت من األمني العام  - ابء

متتل امليثتتاق  دتتى أنتت  جيتتوز لامتتني ال تتام أل  99تتتو  املتتادة  
حفتتتظ الستتتالم يوعنتتت  جمدتتتس األمتتتل مىل أيتتتة مستتتالة يتتتةى أهنتتتا نتتتد هتتتتدد 

يفاألمتتل التتديفليني. يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، مل يسترتتهد األمتتني 
 ،   صةاحة يف  ضموا. 99ابملادة  ال ام

متتتتتل امليثتتتتتاق  99،   حتتتتتتدد املتتتتتادة 35يف دتتتتتى غتتتتتةار املتتتتتادة  
الوسيدة اليت ميكل لامني ال ام أل يوج  هبا نظة جمدس األمتل مىل أيتة 

ند هتدد حفظ السالم يفاألمل الديفليني. يفيف السووات األخ ة،  مسالة
اتسع ن اق املمارسات اليت يتع ها اجملدس، يفأصعحت اإلحاقات اليت 

 ني أ ناء تُ عد  ستكراف االفاق يف سياق املرايفرات غ  الةمسية 
اجملدس محدى األديفات املتاحة لامني ال ام لتوعي  اجملدس مىل احلا ت 

__________ 

 (43) S/2013/512 . 

 (44) S/2013/517. 

 (45) S/2013/657 . 

انظتتتتتة تعةيتتتتتتةي جمدتتتتتتس األمتتتتتتل مىل اجلم يتتتتتة ال امتتتتتتة يف ديفرتيهتتتتتتا الستتتتتتا  ة  (46) 
 (.A/68/2يف  A/67/2يفالستني يفالثاموة يفالستني )

تدتتك اإلحاقتتات، فعتتد أنتتة   تتض  اجلديتتدة. يفرغتتم اجلتتدل التت ي تثتت ه
أ ناء اجملدس استتددامها ختالل الفترتة نيتد ا ستت ةا  )فيمتا يت دتق 
مبتتايل  دتتى يفجتت  اخلصتتوص( اب تعارذتتا أداة مفيتتدة لدمجدتتس يف جهتتود 

 .(47)ناية اليت يع هلاالو 
، يفخالل محاقتة  ستكرتاف 2012شعا /فرباية  10يفيف  

االفتتتاق ُ عتتتدت يف ستتتياق مرتتتايفرات غتتت  رمسيتتتة، أقدَتتتع يفكيتتتل األمتتتني 
أ ناَء اجملدس  دى االاثر املرتتعة  دى أ متال  ال ام لدرؤيفل السياسية

ةيتتة نفتت هتا يف متتايل مجا تتٌة مستتدحة يُتتل م ارتعاقهتتا ابحلةكتتة الوقويتتة لتح
أزيفاد التتيت تستت ى مىل حصتتول الرتتمال  دتتى استتتعالل ، يفذتتي األ متتال 

. يفيفاصتتتل اجملدتتتس (4٨)مرتتتةد يف جتتتب 15 000التتتيت تستتتععت يف نتتتليفح 
. لكل الوظة يف املسائل (49)2012موانرة احلالة يف مايل خالل  ام 

 كتتتتتتتتتتانول األيفل/  20املتصتتتتتتتتتتدة مبتتتتتتتتتتايل أصتتتتتتتتتتعح جيتتتتتتتتتتةي ا تعتتتتتتتتتتارا متتتتتتتتتتل 
متتل رئتتيس جمدتتس األمتتل، يف مقتتار ، يفمبوجتتب متت كةة 2012 ديستتمرب

يفند ُضمنِّوت في  املسائل اليت نظة فيها  “احلالة يف مايل”العود امل وول 
 .(51)اجملدس يف مقار العود السا ق

 
 اإلحا ت من اجلمعية العامة  - جيم

( متتل امليثتتاق، 3) 11جيتتوز لدجم يتتة ال امتتة، مبوجتتب املتتادة  
أل تستتتترت ي نظتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل مىل األحتتتتوال التتتتيت اتمتتتتل أل ت تتتتةنِّ  

ا ستتتتت ةا ، الستتتتالم يفاألمتتتتل التتتتديفليني لدد تتتتة. يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد 
                                                                                     حتِّل اجلم ية ال امة مىل اجملدس أي مسائل مبوجب ذ ه املادة. مل

__________ 

 (47) S/2013/280 ؛ يف 14، الصفحةS/2014/213 17، الصفحة . 

. يفختتتالل املوانرتتتات التتتيت شتتتهدهتا حدعتتتة ال متتتل 31، الصتتتفحة A/67/2انظتتتة  (4٨) 
لفائتتدة أ نتتاء جمدتتس  2012الستتووية ال اشتتةة امل عتتودة يف ترتتةيل الثتتام/نوفمرب 

األمتتتتتل املوتدعتتتتتتني حتتتتتتديثا، أُشتتتتتت  مىل محاقتتتتتتات استكرتتتتتتاف االفتتتتتتاق ك ةيعتتتتتتة 
 “ىل التهديتتتتتدات الواشتتتتتئة لدستتتتالم يفاألمتتتتتل التتتتتديفلينيلدفتتتتت انتعتتتتتاه األ نتتتتاء م”

 (. يفسيعت مايل مثا   دى ذلك. 14، الصفحة S/2013/280)انظة 

، أحتتال األمتتني ال تتام رستتالة متتل رئتتيس 2012يف ترتتةيل األيفل/أكتتتو ة  (49) 
 ا متتل اجملدتتس اختتتاذ مجتتةاءاتمتتايل املؤنتتت يفرئتتيس يفزراء متتايل ي دعتتال فيهتت

(S/2012/727 .) 

 (51) S/PV.6898  يفS/2012/961 . 
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2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    
 

16-06865 382 

 

 احلقائقالتحقيق يف املنازعات وتقصي  - اثنياً 
 مالحظة 

 34املادة  
جملدس األمل أل يفح  أي نلاع أيف أي مونف ند يؤدي مىل  

احتكاك ديفيل أيف ند يث  نلا ا لكي يعةر ما مذا كال استمةار ذ ا الولاع 
 .أيف املونف مل شان  أل ي ةن  لدد ة حفظ السدم يفاألمل الديفيل

مل امليثاق  دتى أل جملدتس األمتل أل يفحت   34املادة تو   
أي نتتلاع أيف أي مونتتف نتتد يتتؤدي مىل احتكتتاك ديفيل أيف نتتد يثتت  نلا تتاً. 
يف وتتتاًء  دتتتى ذلتتتك، لدمجدتتتس أل يعتتتةر متتتا مذا كتتتال استتتتمةار ذتتت ا الوتتتلاع 

 احلالة مل شان  أل ي ةن  لدد ة حفظ السالم يفاألمل الديفليني. أيف
األمتتني ال تتام أيف األجهتتلة األختتةى  34يف  متوتتع صتتيغة املتتادة  

مل أداء مهام التحعيق، يف  حتدن مل صالحية اجملدس ال امتة يف م ةفتة 
ع أيف حالتتة متتل ختتالل ميفتتاد   ثتتة تعصتتي الونتتائع ذات الصتتدة اي نتتلا 

 حعائق أيف حتعيق.
ما سعق، يعدنم العسم الثام  ةضاً  اماً ملمارسات يفيف ضوء  

متتتل  34اجملدتتتس فيمتتتا يت دتتتق  تعصتتتي احلعتتتائق يفالتحعيتتتق يففعتتتاً لدمتتتادة 
امليثتتتاق، يفذتتتو متتتوظم يف ثالثتتتة أنستتتام فة يتتتة. يفيعحتتتث العستتتم الفة تتتي 
ألتتتف يف   ثتتتات جمدتتتس األمتتتل؛ يفالعستتتم الفة تتتي ابء يف مهتتتام األمتتتني 

حلعتتتائق؛ يفالعستتتتم الفة تتتتي جتتتتيم يف ال تتتام املت دعتتتتة ابلتحعيتتتتق يفتعصتتتتي ا
 حا ت أخةى أنةن فيها اجملدس مهام حتعيق.

يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، أيففتتتد اجملدتتتس  تتتس   ثتتتات  
دف، يف مجدة أمور، مىل د م العددال يفاحلكومات، يفتعييم احلالة  دى هت

أر  الوانتتتع، يفكتتت لك توفيتتت  نةاراتتتت . يفأنتتتةن اجملدتتتس أينتتتاً مهتتتام التحعيتتتق 
املوكدتتة مىل األمتتني ال تتام فيمتتا يت دتتق ابجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية يفرحتتب 

عيتتتتا هبتتتتا، يفقدتتتتب مىل األمتتتتني ال تتتتام منرتتتتاء جلوتتتتة حتعيتتتتق يف مجهوريتتتتة أفةي
الوستت ى لدتحعيتتق يف متتلا م يفنتتوع انتهاكتتات لدعتتانول التتديفيل اإلنستتام 

كتانول   1يفالعانول التديفيل حلعتوق اإلنستال متل نعتل مجيتع األقتةاف موت  
. يفأنتةن اجملدتس التحعيعتات التيت أجةهتتا أجهتلة أختةى 2013الثام/يواية 

 دا األمني ال ام، مل نعيل جمدس حعوق اإلنسال، يفا تمد  ديهتا لتدى 
 ظةه يف العوود الواردة يف نائمة املسائل امل ةيفضة  دي .ن
 

 بعثات جملس األمن  - ألف
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، أيففتتتتد جمدتتتتس األمتتتتل  تتتتس  

  ثتتتتات مىل ذتتتتاييت؛ يفغتتتتةب أفةيعيتتتتا )ليتتتترباي، يفكتتتتوت ديفتتتتوار يفاجلما تتتتة 
ليرتتتتتيت؛  -ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا، يفستتتتت اليول(؛ يفتيمتتتتتور 

يفأفةيعيتتتتا )مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة، يفريفانتتتتدا، يفأيفغوتتتتدا، يفالتتتتيمل؛ 
يفمثيو يتتتتتتتا(. يفمل تكتتتتتتتل أي متتتتتتتل   ثتتتتتتتات اجملدتتتتتتتس ختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة نيتتتتتتتد 
ا ستتتتتتتت ةا  مكدنفتتتتتتتة مبهتتتتتتتام حتعيتتتتتتتق. يفيف م ظتتتتتتتم احلتتتتتتتا ت،  دتتتتتتتت 
اختصاصات الع ثات مهام مثل تكتةار لكيتد د تم اجملدتس حلكومتات 

 ل ذلتك التد م؛ أيف تعيتيم توفيت   العددال اليت متت زايرهتا أيف اإل ةاب
نتتتةارات جمدتتتس األمتتتل ذات الصتتتدة؛ أيف تعيتتتيم ت تتتور احلالتتتة  دتتتى أر  
الوانتتع؛ أيف د تتم يفاستتت ةا  يفتعيتتتيم ديفر يفيف يتتة   ثتتات حفتتظ الستتتالم 
يفالع ثات السياسية ذات الصدة. يفتةد التفاصيل املت دعة  ع ثات جمدس 

يف ذلتك متدهتا ، مبتا 2013-2012 األمل اليت أيففدت ختالل الفترتة
 .2يفتركيدها يفالواثئق ذات الصدة هبا، يف اجلديفل 

  
 2اجلديفل 

 2013-2012بعثات جملس األمن، 
 العود اجلدسة يفاترير ان عادذا التعةية ا ختصاصات التركيل املعصد الع ثةمدة 
 شعا / 13-16       

 2012فرباية 
التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتدة )رئتتتتتتتتتتتتيس  ذاييت

يفا حتتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتتي، الع ثتتتتتتتتتتة(، 
يفأذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، يفأملانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
يفابكستتتال، يفالربتغتتال، يفتوغتتو، 
يفجوتتتتتوب أفةيعيتتتتتا، يفغواتيمتتتتتتا ، 
يففةنستتتتتا، يفكولومعيتتتتتا، يفاملغتتتتتةب، 

 )أ(يفاملمدكة املتحدة، يفاهلود

S/2012/82 S/2012/534 S/PV.6724 

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  2٨
2012 

  ثتتتتتتة جمدتتتتتتس 
 األمل

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F82&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F82&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F534&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F534&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6724+&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6724+&Lang=E


النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق -اجلزء السادس    

 

383 16-06865 

 

 العود اجلدسة يفاترير ان عادذا التعةية ا ختصاصات التركيل املعصد الع ثةمدة 
 أاير/ 24-1٨       

 2012مايو 
غتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتا 
)ليتتتترباي، يفكتتتتوت 
ديفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار 
يفاجلما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ا نتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادية 
لتتتتتتتتتتديفل غتتتتتتتتتتتةب 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 

 يفس اليول(

التتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتدة يفاملغتتتتتتتتتتةب 
)اشتتتتتتترتكا يف رائستتتتتتتة الع ثتتتتتتتة مىل 

 ليرباي(،
فةنسا يفتوغو )اشرتكتا يف رائسة 
الع ثتتتتتتتتتتتتتتة مىل كتتتتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتتتتوار 
يفاجلما تتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتتادية لتتتتتتتتديفل 

 غةب أفةيعيا(،
املمدكة املتحدة يفجووب أفةيعيا 
)اشتتتتتترتكتا يف رائستتتتتتة الع ثتتتتتتة مىل 
ستتتت اليول(، يفا حتتتتتتاد الةيفستتتتتي، 
يفأذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، يفأملانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
يفابكستال، يفالربتغال، يفالصني، 

 يفغواتيما ، يفكولومعيا، يفاهلود

S/2012/344 S/2014/242 S/PV.6777 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  31

2012 

  ثتتتتتتة جمدتتتتتتس 
 األمل

 ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 3-6
 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب

2012 

جوتتوب أفةيعيتتا )رئتتيس الع ثتتة(،  ليريت -ور تيم
يفأذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، يفابكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، 

 يفالربتغال، يفتوغو، يفاهلود

S/2012/793 S/2012/889 S/PV.6858 
 ترتتتتتتةيل الثتتتتتتام/ 12

 2012نوفمرب 

  ثتتتتتتة جمدتتتتتتس 
 األمل

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول  27
الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاية 

2013 

املمدكة املتحدة يفاملغةب )اشرتكا  اليمل
يف رائستتتتتتتتتتة الع ثتتتتتتتتتتة(، يفا حتتتتتتتتتتتاد 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، يفأذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، 
يفاألرجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني، يفأستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا، 
يفابكستتتتتتال، يفتوغتتتتتو، يفمجهوريتتتتتة  
كتتتتتتتتتتتتوراي، يفريفانتتتتتتتتتتتتدا، يفالصتتتتتتتتتتتتني، 
 يفغواتيما ، يففةنسا، يفلكسمربغ

S/2013/61 S/2013/173 S/PV.6916 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  7

2013 

  ثتتتتتتة جمدتتتتتتس 
 األمل

 ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 3-9
األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

2013 

أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
)مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 
يفأيفغوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 

 يفمثيو يا(

يفاملغتتتتتتتتتتةب )اشتتتتتتتتتترتكا يف فةنستتتتتتتتتتا 
رائستتتتتتتتتتتة الع ثتتتتتتتتتتتة مىل مجهوريتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(، 
يفالو ايت املتحدة )رئيس الع ثة 
مىل ريفانتتتتدا(، يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة 
)رئتتتتتتتتيس الع ثتتتتتتتتة مىل أيفغوتتتتتتتتدا(، 
يفأذر يجتتال يفريفانتتدا )اشتترتكتا يف 
رائستتتتتتتتتتتة الع ثتتتتتتتتتتتة مىل مثيو يتتتتتتتتتتتا(، 
يفا حتتتتاد الةيفستتتي، يفاألرجوتتتتني، 

ال، يفتوغتتتو، يفأستتترتاليا، يفابكستتتت
يفمجهوريتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتوراي، يفالصتتتتتتتتتتني، 

 يفغواتيما ، يفلكسمربغ

S/2013/579 S/2014/341 S/PV.7045 
 ترتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 21

 2013 أكتو ة

  ثتتتتتتة جمدتتتتتتس 
 األمل

 
 مل يتمكل اثل الصني مل ا لتحاق ابلع ثة. )أ( 
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، نتتتتتام اجملدتتتتتس، يفنتتتتتد 2012ترتتتتتةيل الثتتتتتام/نوفمرب  26يفيف  
، (51)ُ ةضتتت  ديتت  املتت كةة املفاذيميتتة التتيت أ تتدنذا اتتثال اهلوتتد يفالربتغتتال

رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتتتل   عتتتتتد موانرتتتتتة مفتوحتتتتتتة  رتتتتتال توفيتتتتت  متتتتتت كةة 
(S/2010/507)،  أشتتتتتتار يف ستتتتتتتيانها  تتتتتتدد متتتتتتتل أ نتتتتتتاء اجملدتتتتتتتس مىل

تتتتتتتد اثتتتتتتتل فةنستتتتتتتا ضتتتتتتتةيفرة (52)استتتتتتتتددام اجملدتتتتتتتس لدع ثتتتتتتتات . فعتتتتتتتد أكن
استدالص فوائتد أكترب متل ذت ه الع ثتات  ةستم أذتدافها  رتكل أكثتة 

. يفمل جهتة (53)تاجات املستددصة موهاحتديداً يفضمال متا  ة ا ستو
التتيت يعتتوم  “التتلايرات امليدانيتتة”أختتةى، أكتتد اثتتل جوتتوب أفةيعيتتا أل 

فهم احلالة  دى أر   اجملدس   تلال يفسيدة ذامة متكنل اجملدس مل هبا
الوانع يفمل اختاذ نةارات مستتو ة. يفأضتاف أل اجملدتس يوعغتي أل يوظتة 

التتتتتيت يعتتتتتوم  “الع ثتتتتتات املصتتتتتغةة”يف زايدة تدتتتتتك التتتتتلايرات، مبتتتتتا فيهتتتتتا 
 .(54)رؤساء األجهلة اهليئات الفة ية هبا
 
مهزززززام األمزززززني العزززززام املتعلقزززززة ابلتحقيزززززق وتقصزززززي  - ابء

 احلقائق 
السوتني نيد ا ست ةا ، أنةن اجملدس يف اثوني مل  خالل فرتة 

نةاراتتتتتتتت  مهتتتتتتتام األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام املت دعتتتتتتتة ابلتحعيتتتتتتتق أيف تدتتتتتتتك املت دعتتتتتتتة 
 احلعائق.  تعصي

ففتتي ستتياق الوتتلاع املستتدح يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية يف دتتى  
 آب/ 21مثتتة ا ستتتددام املل تتوم لاستتدحة الكيميائيتتة ضتتد املتتدنيني يف 

تتتب اجملدتتس يف العتتتةار2013أغستت س  ( رنرتتتاء 2013) 211٨ ، رحن
__________ 

 (51) S/2012/853. 

 (52) S/PV.6870. 

 .19املةجع نفس ، الصفحة  (53) 

 .21املةجع نفس ، الصفحة  (54) 

األمتتني ال تتام   ثتتة لدتحعيتتق يف متتلا م استتتددام األستتدحة الكيميائيتتة يف 
. (55)جتيم 42/37 جلمهورية ال ة ية السورية  مالً  عةار اجلم ية ال امتةا

تتتت  األمتتتتني ال تتتتام رستتتتالة مؤرختتتتة 2013) 211٨ يف متتتتالً ابلعتتتتةار (، يفجن
مىل رئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس األمتتتتتتتل تتنتتتتتتتمل  2013ترتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتو ة  7

يف العنتتتاء  دتتتى  تتتة م  األستتتدحة  توصتتتيات  رتتتال ديفر األمتتتم املتحتتتدة
. يفيف تدتتتتك الةستتتتالة، أشتتتتار (56)الكيميائيتتتتة لدجمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية
 وتتتائ   2013أيدول/ستتعتمرب  16األمتتني ال تتام مىل أنتت  أ دتت  اجملدتتس يف 

التحعيتتق التت ي أجةتتت    ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتحعيتتق يف متتلا م استتتددام 
ال ة يتتة الستتورية  رتتال احلتتاد  التت ي األستتدحة الكيميائيتتة يف اجلمهوريتتة 

 يف مو عة الغوقة  دمرق. 2013آب/أغس س  21يفنع يف 
يتتتتتة يف مجهوريتتتتتة يف دتتتتتى ضتتتتتوء التتتتتتدذور الستتتتتةيع لدحالتتتتتة األمو 

ابهنيتتتتار كامتتتتل يف العتتتتانول يفالوظتتتتام، ”أفةيعيتتتتا الوستتتت ى التتتتيت اتستتتتمت 
، اختتت  اجملدتتس “يفان تتدام ستتيادة العتتانول، يفمظتتاذة التتتوتة  تتني ال وائتتف

( التتت ي 2013) 2127 العتتتةار 2013كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   5يف 
قدتتب فيتت  مىل األمتتني ال تتام أل يعتتتوم  دتتى يفجتت  الستتة ة رنرتتاء جلوتتتة 

ديفليتتتة لفتتترتة أيفليتتتة متتتدهتا ستتتوة، متتتل أجتتتل التحعيتتتق يف التعتتتارية حتعيتتتق 
املت دعتتتة  ونتتتوع انتهاكتتتات لدعتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام يفالعتتتانول التتتديفيل 
حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال يفانتهاكتتتتتات حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتتا 

، يفمجتع م دومتات  تل (57)2013الثام/يوتاية  كانول 1الوس ى مو  
يفاملستتتتتتتتتتا دة  دتتتتتتتتتتى حتديتتتتتتتتتتد ذتتتتتتتتتتويتهم  متتتتتتتتتتةتكيب تدتتتتتتتتتتك ا نتهاكتتتتتتتتتتات

حماسعتهم(. يفلالقالع  دى مجيع األحكام ذات الصدة التيت  )يفضمال
  .3يفردت يف ذ يل العةاريل، انظة اجلديفل 

__________ 

 (، الفعةة السادسة مل الديعاجة.2013) 211٨العةار  (55) 

 (56) S/2013/591. 

 24(، الفعتتتتتتتةة الثالثتتتتتتتة متتتتتتتل الديعاجتتتتتتتة يفالفعتتتتتتتةة 2013) 2127العتتتتتتتةار  (57) 
   املو وق. مل

 3اجلديفل 
 2013-2012التحقيق و/أو تقصي احلقائق اليت اضطلع هبا األمني العام، قراران يشريان إىل أنشطة 

 التُحكم يفاترخي  العةار
 احلالة يف الشرق األوسط  

 ( 2013) 211٨العةار 
 2013أيدول/سعتمرب  27

رحنب اجملدس رنراء األمني ال ام   ثة األمم املتحتدة لدتحعيتق يف متلا م استتددام األستدحة الكيميائيتة يف 
 ترتتتةيل الثتتتام/ 30املتتتؤر   جتتتيم 42/37اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية )الع ثتتتة(  متتتال  عتتتةار اجلم يتتتة ال امتتتة 

، 19٨٨آب/أغس س  26( املؤر  19٨٨) 620ل ي أ يد لكيده  عةار جمدس األمل ا 19٨7نوفمرب 
 يفأ ةب  ل تعديةه ملا نامت    الع ثة مل أ مال )الفعةة السادسة مل الديعاجة(
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 التُحكم يفاترخي  العةار
املعتتتدم متتل الع ثتتة، يفأكتتتد  (S/2013/553) 2013أيدول/ستتعتمرب  16أحتتا  اجملدتتس  دمتتاً ابلتعةيتتتة املتتؤر     

ضتتةيفرة توفيتت  الع ثتتة لو يتهتتا، يفشتتدد  دتتى ضتتةيفرة التحعيتتق يف املتتلا م ذات املصتتدانية التتيت تصتتدر مستتتععال 
 مل الديعاجة( رال استددام األسدحة الكيميائية يف اجلمهورية ال ة ية السورية )الفعةة السا  ة 

نتتةر اجملدتتس أل أيذل  فةيتتق متعتتدم متتل متتوظفي األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتا دة يف يفنتتت معكتتة مىل أنرتت ة  
موظمتتتة حظتتتة األستتتدحة الكيميائيتتتة يف اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفقدتتتب مىل املتتتدية ال تتتام ملوظمتتتة حظتتتة 

توفيتتتتت  نتتتتتةار اجملدتتتتتس التوفيتتتتت ي املتتتتتؤر  األستتتتتدحة الكيميائيتتتتتة يفاألمتتتتتني ال تتتتتام أل يت تتتتتايف   رتتتتتكل يفثيتتتتتق يف 
يفذتت ا العتةار،  وستتائل موهتا أنرتت تهما التوفي يتة يف امليتتدال، يفقدتب كتت لك مىل  2013أيدول/ستعتمرب  27

أايم متتل اتريتتر اختتتاذ العتتةار، ابلترتتايفر متتع املتتدية ال تتام  10األمتتني ال تتام أل يعتتدم مىل اجملدتتس يف غنتتول 
ا نتنتاء، متع املتديةة ال امتة ملوظمتة الصتحة ال امليتة، توصتيات  ملوظمة حظة األسدحة الكيميائية، يفحسب

 (٨ رال ديفر األمم املتحدة يف العناء  دى  ة م  اجلمهورية ال ة ية السورية لاسدحة الكيميائية )الفعةة 
 شجع اجملدس التديفل األ نتاء  دتى تعتدمي التد م، مبتا يف ذلتك التد م ابملتوظفني يفاخلتربة التعويتة يفامل دومتات 

يفامل دات يفاملوارد املالية يفغ  املالية يفاملسا دة، ابلتوسيق مع املتدية ال تام ملوظمتة حظتة األستدحة الكيميائيتة 
يفاألمني ال ام، مل أجل متكني موظمة حظة األستدحة الكيميائيتة يفاألمتم املتحتدة متل توفيت   مديتة العنتاء 

يفنةر أل أيذل لدديفل األ نتاء ابحلصتول  دتى   دى  ة م  اجلمهورية ال ة ية السورية لاسدحة الكيميائية،
األستدحة الكيميائيتة التيت حتددذا املتدية ال تام ملوظمتة حظتة األستدحة الكيميائيتة يفمةانعتهتا يفنعدهتا يفحتويدهتا 
يفتتتتدم ذا، مبتتتا يتفتتتق متتتع معصتتتد اتفانيتتتة حظتتتة استتتتحدا  يفمنتتتتا  يفختتتتليل يفاستتتت مال األستتتدحة الكيميائيتتتة 

عنتتاء  دتتى  تتة م  اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية لاستتدحة الكيميائيتتة يف يفتتتدم  تدتتك األستتدحة، يفضتتمال ال
 (10أ كة يفنت يفاسدم يفج  )الفعةة 

نتتتةر اجملدتتتس أل يستتتت ة  ابنتظتتتام توفيتتت  نتتتةار اجملدتتتس التوفيتتت ي ملوظمتتتة حظتتتة األستتتدحة الكيميائيتتتة املتتتؤر   
يفقدب مىل املتدية ال تام ملوظمتة حظتة يفذ ا العةار يف اجلمهورية ال ة ية السورية،  2013أيدول/سعتمرب  27

األستتدحة الكيميائيتتة أل يعتتدم تعةيتتةا مىل جمدتتس األمتتل،  تتل قةيتتق األمتتني ال تتام، يتتدر  فيتت  م دومتتات ذات 
يوما مث كل شتهة   تد ذلتك،  30صدة انر ة األمم املتحدة املت دعة  توفي  ذ ا العةار، يفذلك يف غنول 

األستتدحة الكيميائيتتة يفمىل األمتتني ال تتام م تتالغ جمدتتس األمتتل  يفقدتتب كتت لك مىل املتتدية ال تتام ملوظمتتة حظتتة
 (12  ةيعة موسعة، حسب ا نتناء، حبا ت  دم ا متثال هل ا العةار أيف لعةار اجملدس التوفي ي )الفعةة 

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
 (2013) 2127العةار 

 2013كانول األيفل/ديسمرب   5
قدب اجملدس مىل األمني ال ام أل يعوم  دى يفج  السة ة رنراء جلوة حتعيق ديفلية لفرتة أيفلية متدهتا ستوة، تتتالف 
مل خرباء يف كل مل العانول اإلنسام الديفيل يفنانول حعوق اإلنسال، مل أجل التحعيق فورا يف التعارية املت دعتة 

 يفالعتتانول التتديفيل حلعتتوق اإلنستتال يفانتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال يف مجهوريتتة ابنتهاكتتات العتتانول اإلنستتام التتديفيل
، يفمجتتع م دومتتات تستتا د يف حتديتتد 2013كتتانول الثام/يوتتاية   1أفةيعيتتا الوستت ى متتل نعتتل مجيتتع األقتتةاف موتت  

حماستعة ذوية مةتكيب تدك ا نتهاكات يفاخلةيفنتات يفاإلشتارة مىل مستؤيفليتهم اجلوائيتة احملتمدتة يفاملستا دة يف ضتمال 
 (24املسؤيفلني  وها، يفد ا مجيع األقةاف مىل الت ايفل التام مع ذ ه الدجوة )الفعةة 

قدب اجملدس مىل األمني ال ام أل يعدم تعةيةا مىل اجملدس  ل الوتائ  اليت توصتدت مليهتا جلوتة التحعيتق   تد  
 (25ستة أشهة يفسوة مل اترير اختاذ ذ ا العةار )الفعةة 

  
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، أيففتتد األمتتني ال تتام، مبعتتادرة  

موتتتت ،   ثتتتتتتني ميتتتتتدانيتني ألغتتتتتةا  تعيتتتتيم متتتتتدى التهديتتتتتد التتتتت ي متثدتتتتت  
العةصوة يف خدي  غيويتا متل جهتة، يفمتدى التهديتد الوتاجم  تل األزمتة 

 الديعية يف مو عة الساحل مل جهة أخةى.

، أحتتتتتتال 2012كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   17مؤرختتتتتتة يف ةستتتتتتالة  
األمني ال ام مىل اجملدس تعةية الع ثة املوفدة مىل مو عة الستاحل لتعيتيم 
متتدى التهديتتد الوتتاجم  تتل األزمتتة الديعيتتة يف املو عتتة، يفتعيتتيم العتتدرات 
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. يفنظتتتة (5٨)الوقويتتتة يفالديفليتتتة األيفستتتع ن انتتتاً ملواجهتتتة تدتتتك التحتتتدايت
أثوتتتتاء جدستتتتت   2012كتتتتانول الثام/يوتتتتاية   26اجملدتتتتس يف التعةيتتتتة يف 

. يفختالل “الستالم يفاألمتل يف أفةيعيتا”امل عودة يف مقار العود  6709
اجلدسة، ندنم يفكيتل األمتني ال تام لدرتؤيفل السياستية محاقتة مىل اجملدتس 

تتتتتب (59) رتتتتتال الوتتتتتتائ  التتتتتيت خدصتتتتتت مليهتتتتتا الع ثتتتتتة يفتوصتتتتتياهتا . يفرحن
مثدتة يف ميفتتاد   ثتة التعيتتيم، يفكتت لك املتكدمتول مبعتتادرة األمتني ال تتام املت

تتتت  الع ثتتتة ، التتتيت اختتتتت ت 6717. يفيف اجلدستتتة (60)ابلتعةيتتتة التتت ي أ دن
يف مقتار  2012شتعا /فرباية  21شكل موانرتة مفتوحتة ُأجةيتت يف 

العوتتتتد نفستتتت ، نظتتتتة اجملدتتتتس متتتتةة أختتتتةى يف تعةيتتتتة الع ثتتتتة. يفنتتتتونه  تتتتدة 
، (61)  ثتتتتتة التعيتتتتتيم متكدمتتتتتني مبعتتتتتادرة األمتتتتتني ال تتتتتام املتمثدتتتتتة يف ميفتتتتتاد

  نتهم  دتى الوظتة جتدايً يف الوتتائ  التيت خدصتت مليهتا الع ثتة  يفحثن 
                                              . (62)يفيف توصياهتا
، يفجن  األمتني 2012كانول الثام/يواية   1٨يف ةسالة مؤرخة  

ال ام انتعاه اجملدس مىل تعةية   ثة التعييم املوفدة مىل خدي  غيويا لتعييم 
يفتعييم العدرات الوقوية مدى التهديد ال ي متثد  العةصوة يف املو عة، 

يفاإلنديميتتتتتتة لكفالتتتتتتة الستتتتتتالمة يفاألمتتتتتتل العحتتتتتتةيني يف املو عتتتتتتة، يفيفضتتتتتتع 
. يفنتتتد نظتتتة (63)توصتتتيات  رتتتال رد اكتتتل متتتل جانتتتب األمتتتم املتحتتتدة

شتتتتعا /فرباية  27امل عتتتتودة يف  6723اجملدتتتتس يف التعةيتتتتة يف جدستتتتت  
توقيتتد الستتالم يف غتتةب أفةيعيتتا: العةصتتوة يف ”يف مقتتار العوتتد  2012

 __________. يفختتالل اجلدستتة، رحنتتب املتكدمتتول مبعتتادرة األمتتني (64)“خدتتي  غيويتتا

 (5٨) S/2012/42. 

 (59) S/PV.6709،  الصفحتال 2  3يف.  

)ا حتتتتتتتاد الةيفستتتتتتي(؛  9)اهلوتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتفحة  ٨املةجتتتتتتع نفستتتتتت ، الصتتتتتتفحة  (60) 
)التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة(؛  13)أملانيتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة  12يف  11يفالصتتتتتفحتال 
 20)أذر يجتتتتال(؛ يفالصتتتتفحة  1٨)غواتيمتتتتا (؛ يفالصتتتتفحة  17يفالصتتتفحة 
 )توغو(. 

 (61) S/PV.6717 أذر يجتتتتتتتتتتتتتال(؛  29)توغتتتتتتتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  5، الصتتتتتتتتتتتتتفحة(
)اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاابل(؛  10، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6717 (Resumption 1) يف

 )مايل(.  2٨ يفالصفحة

 (62) S/PV.6717 29)كولومعيتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  20يف  19، الصتتتتتتتتتتتتتتتفحتال 
 25يف  24، الصتتتتتتتفحتال S/PV.6717 (Resumption 1))أذر يجتتتتتتتال(؛ يف 

 )أسرتاليا(. 

 (63) S/2012/45. 

أحتتتا   تتتدد متتتل املتكدمتتتني  دمتتتاً أينتتتاً ابلتعةيتتتة ختتتالل جدستتتة اجملدتتتس  (64) 
 19)املغتتتةب(؛ يفالصتتتفحة  16، الصتتتفحة S/PV.6717. انظتتتة: 6717

، S/PV.6717 (Resumption 1)) تتتتتول(؛ يف  41)كولومعيتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة 

. يفترتتاقة اتتثال جوتتوب أفةيعيتتا (65)ال تتام املتمثدتتة يف ميفتتاد   ثتتة التعيتتيم
يفتوغتتتو ندتتتق   ثتتتة التعيتتتيم يفمالحظتهتتتا ال تلايتتتد األدلتتتة  دتتتى أ متتتال 
العةصتتوة يف خدتتي  غيويتتتا يرتتكنل هتديتتتداً رئيستتياً آختتتة لدستتالم يفاألمتتتل 

                                               .(66)احل ا نتصادية يف  ددال املو عةيفاملص
يفاتستتم ا يتتة خاصتتة ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا  اإلجتتةاُء  

نرتاء   ثتتة لتعصتي احلعتتائق لدتحعتتق الت ي اختتت ه اجملدتس فيمتتا يت دتتق ر
مل ملا م استددام األسدحة الكيميائية يف اجلمهورية ال ة ية السورية. 

 أ ةز م امل منراء ذ ه الع ثة. 1يفجتمع احلالة 
 

 1احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط،  ا يف ذل  قضية فلسطني 
. 6950 ،  عد اجملدس جدست 2013نيسال/أ ةيل  24يف  
املوانرتتة املفتوحتتة، أ دتت  يفكيتتل األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل السياستتية يفختتالل 

اجملدتتتتس ال األمانتتتتة ال امتتتتة جتتتتتةي موانرتتتتات متتتتع حكومتتتتة اجلمهوريتتتتة 
ال ة ية السورية  رال ن اق يفقةائتق  متل   ثتة األمتم املتحتدة لتعصتي 

متتتتتتلا م استتتتتتتددام األستتتتتتدحة  احلعتتتتتتائق امللمتتتتتتع ميفادذتتتتتتا لدتحعتتتتتتق متتتتتتل
فيتتة املتتلا م املتنتتار ة التتيت توستتب ذجمتتات . يف دتتى خد(67)الكيميائيتتة

ابألستتدحة الكيميائيتتة مىل العتتوات احلكوميتتة يفنتتوات املتمتتةديل، أيفضتتح 
أل األمني ال ام ي تلم أل ينمل الوظة يف مجيع امللا م ذات املصدانية 
التتتتتيت تستتتتترت ي التتتتتديفل األ نتتتتتاء انتعاذتتتتت  مليهتتتتتا يفالتحعيتتتتتق فيهتتتتتا  وتتتتتد 

ني ال تتتتام، يف تدتتتتك املةحدتتتتة، . يفأضتتتتاف أل مونتتتتف األمتتتت(6٨)ا نتنتتتتاء
يتمثنل يف ضةيفرة التحعيق يف امللا م العائدة  ونوع حواد  استددمت 

. يفأشتار كت لك (69)فيها األسدحة الكيميائية يف مديويَت حدب يفمحت 
مىل أل احملععتتني موكعتتول  دتتى دراستتة امل دومتتات التتيت يفردت ملتتيهم متتل 

ددام حتتتتتواد  تو تتتتتوي  دتتتتتى استتتتتت ديفل أ نتتتتتاء  رتتتتتال متتتتتلا م يفنتتتتتوع
األستتتتتتدحة الكيميائيتتتتتتة، يف انتظتتتتتتار الستتتتتتماح هلتتتتتتم  تتتتتتدخول األراضتتتتتتي 
السورية. يفأ ةب  تدد متل املتكدمتني  تل د مهتم جلهتود األمتني ال تام 

__________ 

)تتتتتتتتتتتتتتتتتتونس(؛  12 )اليتتتتتتتتتتتتتتتتتاابل(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 11يف  10 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال
 )لكسمربغ(.  16 يفالصفحة

 (65) S/PV.6723 14يف  13)أذر يجتتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال  9، الصتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 )توغو(.  26)ابكستال(؛ يفالصفحة 

 )توغو(. 26)جووب أفةيعيا(؛ يفالصفحة  20نفس ، الصفحة املةجع  (66) 

 (67) S/PV.6950 6، الصفحة . 

 املةجع نفس . (6٨) 

 املةجع نفس . (69) 
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النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق -اجلزء السادس    

 

387 16-06865 

 

املع يفلتتتة لدتحعيتتتق يف مجيتتتتع متتتلا م استتتتتددام األستتتدحة الكيميائيتتتتة يف 
.  يتتتتد أل اثتتتتل ا حتتتتتاد الةيفستتتتي حتتتتث (70)اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية

 دتتتى أ ن تستستتتدم حملتتتايف ت جتتتتايفز التحعيعتتتات التتتيت التتتديفل األ نتتتاء 
قدعتهتتتتتتا الستتتتتتد ات الستتتتتتورية  رتتتتتتال استتتتتتتددام األستتتتتتدحة الكيميائيتتتتتتة 

. يفكتتتت لك انتعتتتتد (71)2013آذار/متتتتارس  19ابلعتتتتةب متتتتل حدتتتتب يف 
املمثتتتل األمانتتتة ال امتتتة ل تتتدم م تتتدائها ا تستتتاق يفالرتتتفافية الالزمتتتني يف 

 .(72)ذلك الرال
، ختتتتالل املوانرتتتتة املفتوحتتتتة التتتتيت 2013متوز/يوليتتتت   23يفيف  

أ دتتت  املوستتتق اخلتتتاص ل مديتتتة الستتتالم يف ، 7007ُأجةيتتتت يف اجلدستتتة 
الرتتتتةق األيفستتتتتط اجملدتتتتس ال املمثدتتتتتة الستتتتامية لرتتتتتؤيفل نتتتتلع الستتتتتالح 
يفرئتتتيس   ثتتتة تعصتتتي احلعتتتائق ستتتيجةايل زايرة مىل دمرتتتق  ستتتتكمال 
املرتتتايفرات  رتتتال قةائتتتق الت تتتايفل امل دو تتتة إلدارة   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة 

كدمتول الستد ات . يفحتث مت(73)لدتحعيق   ةيعة سديمة يفآموتة يفكفتؤة
السورية  دى أل تتتيح لفةيتق األمتم املتحتدة يفصتوً  كتاماًل لدتحعيتق يف 

 .(74)مجيع امللا م
 ،703٨ ،  عتد اجملدتس جدستتت 2013أيدول/ستعتمرب  27يفيف  

 211٨ التتيت اختتت ت شتتكل اجتمتتاع رفيتتع املستتتوى ا تمتتد أثوتتاءه العتتةار
__________ 

 (70) S/PV.6950 23ة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة )التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتد 16، الصتتتتتتتتتتفحة 
)أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا(؛  2٨)املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

)ا حتتتتتتتتتتتتتتتاد  17يف  16، الصتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.6950 (Resumption 1) يف
 )ن ة(.  45)الياابل(؛ يفالصفحة  19األيفريف (؛ يفالصفحة 

 (71) S/PV.6950 26، الصفحة . 

 املةجع نفس . (72) 

 (73) S/PV.7007 7، الصفحة. 

)مجهوريتتتتة كتتتتوراي(؛  23)أستتتترتاليا(؛ يفالصتتتتفحة  22املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (74) 
 36)فةنستتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  33)ابكستتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  26يفالصتتتتتتتتتفحة 

 47)التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتفحة  3٨)املمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتفحة 
 )ا حتاد األيفريف (. 

متتل العتتةار، قدتتب اجملدتتس  ٨(. يفيف الفعتتةة 3( )انظتتة اجلتتديفل 2013)
املتحتتتدة يف مىل األمتتتني ال تتتام أل يعتتتدنم مليتتت  توصتتتيات  رتتتال ديفر األمتتتم 

العنتتتتاء  دتتتتى  تتتتة م  اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية لاستتتتدحة الكيميائيتتتتة 
 211٨. يف مالً ابلعةار (75) د م مل موظمة حظة األسدحة الكيميائية

(، يفجن  األمني ال ام رستالة مىل رئتيس اجملدتس انترتح فيهتا منرتاء 2013)
تحتدة متل   ثة مررتكة  تني موظمتة حظتة األستدحة الكيميائيتة يفاألمتم امل

أجتتتتل توفيتتتت  األديفار يفاملستتتتؤيفليات املووقتتتتة  كتتتتل موظمتتتتة  متتتتالً ابلعتتتتةار 
(، يفالعنتتتتتتتتتتاء  دتتتتتتتتتتى  تتتتتتتتتتة م  األستتتتتتتتتتدحة الكيميائيتتتتتتتتتتة 2013) 211٨

. يفمل ي عد اجملدس أي جدسات غت  رمسيتة (76)لدجمهورية ال ة ية السورية
تتت  رئتتتيس جمدتتتس  لدوظتتتة يف رستتتالة األمتتتني ال تتتام. يف وضتتتاً  تتتل ذلتتتك، يفجن

. (77)ة مىل األمتتتتني ال تتتتام أذل فيهتتتتا رنرتتتتاء الع ثتتتتة املرتتتترتكةاألمتتتتل رستتتتال
يفأحيل التعةية الرهةي األيفل لدع ثة املررتكة مىل جمدس األمل  ل قةيتق 

موجهتتتتة متتتتل األمتتتتني  2013األيفل/أكتتتتتو ة  ترتتتتةيل 2٨رستتتتالة مؤرختتتتة 
                                               .(7٨)ال ام مىل رئيس اجملدس

 
 حا ت أخرى أقر  فيها جملس األمن مهام حتقيق - جيم

خالل الفرتة نيد ا ست ةا ، أنةن اجملدس مهام حتعيق تؤديها  
املتحتتتتتدة الستتتتتامية حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال يفجمدتتتتتس حعتتتتتوق مفوضتتتتتة األمتتتتتم 

اإلنستتال فيمتتا يت دتتق ابملستتائل امل ةيفضتتة  دتتى جمدتتس األمتتل. يفيتنتتمل 
 أحكام نةارات اجملدس اليت تر  مىل ذ ه املهام. 4اجلديفل 

__________ 

توفيتتتتت ي ( نتتتتتةار اجملدتتتتتس ال2013) 211٨تنتتتتتمنل املةفتتتتتق األيفل لدعتتتتتةار  (75) 
، 2013أيدول/ستتتتعتمرب  27ملوظمتتتتة حظتتتتة األستتتتدحة الكيميائيتتتتة املتتتتؤر  

التت ي قالتتب اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يففعتتاً  لتلاماهتتتا مبوجتتب اتفانيتتة 
حظتتة األستتدحة الكيميائيتتة،  تعتتدمي م دومتتات  تتل أستتدحتها الكيميائيتتة، 

 يش. يف ل مةافق ختليوها يفمنتاجها أيناً، يفابلت ايفل مع  مديات التفت

 (76) S/2013/591. 

 (77) S/2013/603. 

 (7٨) S/2013/629. 
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2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    
 

16-06865 388 

 

 4اجلديفل 
  2013-2012القرارات ذات الصلة  هام التحقيق والتحري اليت اضطلعت هبا هيئات أخرى اتبعة لألمم املتحدة وأقر ها جملس األمن، 

 التُحكم يفاترخي  العةار
 ليشيت -احلالة يف تيمور   

 (2012) 2037العةار 
 2012شعا /فرباية  23

 

احتترتام استتعاللية اجلهتتاز العنتائي، يفمذ يرتتدد  دتى ضتتةيفرة مكافحتة ظتتاذةة اإلفتتالت مذ ي يتد لكيتتد ضتةيفرة 
مل ال عاب، مع ا  رتاف ابستمةار الوع  الرديد يف متوارد الوظتام العنتائي يفابجلهتود التيت تعت هلا حكومتة 

ليد متل ليريت  دى مواصدة   ل امل -ليريت ملواجهة ذ ه التحدايت، يفمذ يرجع العيادة يف تيمور  -تيمور 
، 2006اجلهود مل أجل حتديد املسؤيفلية  ل اجلةائم اجلسيمة، مبا فيها اجلتةائم التيت ارتكعتت أثوتاء أزمتة  تام 

 ليريت )الفعةة السا  ة مل الديعاجة( -حسب ما أيفصت    جلوة التحعيق اخلاصة املستعدة لتيمور 
دالتة، يفي تةب  تل لييتده لا متال التيت يؤكد مل جديد أ ية اجلهود اجلارية متل أجتل حتعيتق املستاءلة يفال 

ليرتيت يف ذت ا الصتدد  -ليرتيت ملستا دة حكومتة تيمتور  -تؤديها   ثة األمم املتحدة املتكامدتة يف تيمتور 
يف حديفد يف يتها، يفلدمعادرات الةامية مىل ت ليل مكتب أمني حعوق اإلنسال يفال دالة، يفيردد  دى أ يتة 

ترةيل  2ليريت املؤر   - تعةية جلوة التحعيق اخلاصة املستعدة لتيمور توفي  احلكومة لدتوصيات الواردة يف
 (10مل التعةية )الفعةة  22٨مىل  225، مبا يف ذلك الفعةات 2006األيفل/أكتو ة 

ليرتيت  دتى توفيت  اإلجتةاءات التيت  -ي دب مىل الع ثة أل تواصتل  ت ل جهودذتا ملستا دة حكومتة تيمتور  
ل ُتكيتتتف تدتتتك اجلهتتتود حستتتب معتنتتتيات احلتتتال مبتتتا ي تتتلز ف اليتتتة اجلهتتتاز أيفصتتتت هبتتتا جلوتتتة التحعيتتتق، يفأ

 (12العنائي )الفعةة 
  احلالة يف ليبيا 

 (2012) 2040العةار 
 2012آذار/مارس  12

كتانول   25حاقة املعدمة مل مفوضة األمم املتحدة السامية حلعوق اإلنسال يف ابإل مذ ايط  دما ك لك
يفتعةيتتة جلوتتة التحعيتتق الديفليتتة امل ويتتة  ديعيتتا التت ي نُتتدم مىل جمدتتس حعتتوق اإلنستتال يف  2012الثام/يوتتاية 

 )الفعةة الثاموة  رةة مل الديعاجة( 2012آذار/مارس  2
   

شتتتعا /فرباية  12يفمتتتل ختتتالل  يتتتال أصتتتدره التتتةئيس  تتتتارير  
، (79)“محايتتتة املتتتدنيني يف الولا تتتات املستتتدحة”يف مقتتتار العوتتتد  2013

ستتتدنم اجملدتتتس ا يتتتة جلتتتال التحعيتتتق يف  ثتتتات تعصتتتي احلعتتتائق الديفليتتتة 
اب تعارذتتتتا آليتتتتات نينمتتتتة لدتحعتتتتق متتتتل ا نتهاكتتتتات اجلستتتتيمة املل ومتتتتة 

ال يفالعتتانول التتديفيل اإلنستتام يفالتحعيتتق لدعتتانول التتديفيل حلعتتوق اإلنستت
فيهتتتا. يفيف العيتتتال نفستتت ، نظتتتة اجملدتتتس يف ممكانيتتتة ا ستتتت انة ابلدجوتتتة 
الديفليتتتة لتعصتتتتي احلعتتتتائق يف املستتتتائل اإلنستتتتانية املورتتتتاة قععتتتتاً لدمتتتتادة 

متتتتتل الربيفتوكتتتتتول اإلضتتتتتايف األيفل  تفانيتتتتتات جويتتتتتف. يفيف العتتتتتةار  90
التحعيتتتتق التتتتيت أنرتتتتاهتا (، د تتتتا اجملدتتتتس مجيتتتتع جلتتتتال 2013) 2122

مدرجة يف جديفل أ مال اجملدس  حا ت األمم املتحدة لكي حتعق يف
__________ 

 (79) S/PRST/2013/2. 

مىل تنمني متا تعدمت  متل محاقتات م دومتات  تل االاثر املغتايةة التيت 
 .(٨0)تدحق ابلوساء يفالفتيات مل جةاء الولا ات املسدحة

املوجهتتة  2012أاير/متتايو  1٨يفكمتا يفرد يف الةستتالة املؤرختة  
مىل رئتتيس جمدتتس األمتتل متتل اثتتل الربتغتتال، حبتتث املرتتاركول يف حدعتتة 

عتائق التحتدايتِّ التيت تواجههتا ذيئتات الوعاي  رال آليات تعصتي احل
. يفمتتتتل (٨1)تعصتتتتي احلعتتتتائق يفكتتتت لك ال وامتتتتل التتتتيت تستتتتهم يف  احهتتتتا

ال واصة اليت أث ت يف تدك املوانرتات أ يتة التونيتت الت ي تورتا فيت  
ذتتت ه االليتتتات؛ مذ شتتتدد املرتتتاركول يف حدعتتتة الوعتتتاي  دتتتى أل  متتتل 

فيتتت  الكفايتتتة   تتتد  االليتتتات املتتت كورة يوعغتتتي أل يتتتتم يف يفنتتتت معكتتتة مبتتتا
انتتتتتتد ع األزمتتتتتتة لتمكيوهتتتتتتا متتتتتتل اإلستتتتتتهام يف موتتتتتتع يفنتتتتتتوع مليتتتتتتد متتتتتتل 

__________ 

 )ه(.  2(، الفعةة 2013) 2122العةار  (٨0) 

 أاير/ 1٨أحتتال التعةيتتَة مىل رئتتيس جمدتتس األمتتل املمثتتُل التتدائم لدربتغتتال يف  (٨1) 
 (. S/2012/373، يفند صدر  وصف  يفثيعة مل يفاثئق اجملدس )2012مايو 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/ar/S/2012/373
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ا نتهاكتتتتتات، يفلتتتتتيس فعتتتتتط التحعيتتتتتق يف ا نتهاكتتتتتات التتتتتيت ارُتكعتتتتتت 
ابلف تتل. يففيمتتا يت دتتق ابلتتديفر التت ي ميكتتل لدمجدتتس أل يؤديتت ، انتترُتح 
مقالع اجملدس  دى لو أكثة انتظاماً  دى تعتارية الدجتال أيف الع ثتات 

راة  تكديف مل جهات أخةى غ  اجملدس. يفجةى الترديد أينتاً املو
 دتتتتى أل يف ممكتتتتتال اجملدتتتتس ت ليتتتتتل أيف د تتتتم   ثتتتتتات تعصتتتتي احلعتتتتتائق 
املورتتتاة  تكديتتتف متتتل جهتتتات غتتت ه ال ي دتتتب مىل التتتديفل يفاجلهتتتات 
الفا دتتتتتتة األختتتتتتةى أل تت تتتتتتايفل يف التحعيتتتتتتق أيف يف توفيتتتتتت  التوصتتتتتتيات. 

س احلديثة ال هد، مبا يف ذلك يفسيعت أمثدة  دى   ض اارسات اجملد
( مىل تعةيتتة جلوتتة التحعيتتق الديفليتتة 2011) 2000اإلشتتارة يف العتتةار 

امل ويتتتتة  كتتتتوت ديفتتتتوار املورتتتتاة مبوجتتتتب تكديتتتتف متتتتل جمدتتتتس حعتتتتوق 
 .(٨2)اإلنسال يفالوتائ  اليت خدصت مليها

مواسعات نظتة فيهتا اجملدتس يف  4مىل  2يفتوضح احلا ت مل  
مليها   ثات لتعصي احلعائق ات  تة هليئتات األمتم املتحتدة  نتائ  توصدت

  دا األمني ال ام فيما يت دق ابحلالة يف الرةق األيفسط يفاحلالة يف ليعيا.
 

 2احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط 
 6711 ، نظة اجملدس يف جدستت 2012شعا /فرباية  4يف  

ةار  دتتتى يف مرتتتةيفع نتتتةار  رتتتال الوتتتلاع الستتتوري. يفحصتتتل مرتتتةيفع العتتت
صتواتً مؤيتداً، لكوتت  مل يُ تمتد  ستتعب تصتويت اثوتتني متل األ نتتاء  13

التتتتدائمني يف اجملدتتتتتس ضتتتتتده. يفمبوجتتتتتب مرتتتتةيفع العتتتتتةار، كتتتتتال اجملدتتتتتس 
ستتتتي الب الستتتتد ات الستتتتورية ابلت تتتتايفل الكامتتتتل متتتتع مفوضتتتتية األمتتتتم 
املتحدة حلعوق اإلنسال يفمع جلوة التحعيق اليت أيففتدذا جمدتس حعتوق 

ل املوانرة اليت تدتت التصتويت، أ تةب اثتل أملانيتا . يفخال(٨3)اإلنسال
 تتتتل أستتتتف  ألل التتتتةيفح التوفيعيتتتتة التتتتيت ستتتتادت املفايفضتتتتات مل تتتتتؤدِّ مىل 
تنتتتمني مرتتتتةيفع العتتتتةار تكديفتتتتاً رنرتتتاء جلوتتتتة لدتحعيتتتتق يف انتهاكتتتتات 

 .(٨4)حعوق اإلنسال،  دى لو ما د ا ملي   دده
، أ تتتةب 7007، يف اجلدستتتة 2013يف متوز/يوليتتت   23يفيف  

 تدة متكدمتني  تل العدتق مزاء الوتتائ  التواردة يف التعةيتة األخت  لدجوتتة 
التت ي  (٨5) ويتتة ابجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتوريةالتحعيتتق الديفليتتة املستتتعدة امل

__________ 

 (٨2) S/2012/373 11، الصفحة. 

 (٨3) S/2012/77 11، الفعةة. 

 (٨4) S/PV.6711 ، 6الصفحة. 

 (٨5) A/HRC/23/58. 

أكتتد ارتكتتاب جممو تتة يفاستت ة متتل انتهاكتتات العتتانول التتديفيل اإلنستتام 
يفالعتتتتتتانول التتتتتتديفيل حلعتتتتتتوق اإلنستتتتتتال، يفقالتتتتتتب املتكدمتتتتتتول مبحاستتتتتتتعة 

 .(٨6)املسؤيفلني  وها حماسعة كامدة
 

 3احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط،  ا يف ذل  قضية فلسطني 
. 6757،  عد اجملدس اجلدسة 2012نيسال/أ ةيل  23يف  

تتتتب  تتتتدد متتتتل املتكدمتتتتني  عتتتتةار جمدتتتتس حعتتتتوق  يفختتتتالل املوانرتتتتة، رحن
، التتت ي أذل جبمدتتتة أمتتتور موهتتتا ميفتتتاد   ثتتتة لتعصتتتي 19/17اإلنستتتال 

احلعتتائق فيمتتا يت دتتق  تتتاث  املستتتوقوات اإلستتةائيدية  دتتى حالتتة حعتتوق 
  .(٨7)اإلنسال يف األر  الفدس يوية احملتدة

، أجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةى اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس يف 2013نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  24يفيف  
موانرتتتتتتة مفتوحتتتتتتة أختتتتتتتةى  رتتتتتتال احلالتتتتتتة يف الرتتتتتتتةق  6950جدستتتتتتت 

دداً األيفسط، مبا يف ذلك ننتية فدست ني. يفرحنتب   تض املتكدمتني جمت
 عةار جمدس حعوق اإلنسال منراء   ثة ديفلية مستعدة لتعصي احلعائق 
فيمتتا يرتتتتب  دتتى املستتتوقوات اإلستتةائيدية متتل تتتدا يات  دتتى حعتتوق 
اإلنستتتتتال لدرتتتتت ب الفدستتتتت ي  يف مجيتتتتتع ألتتتتتاء األراضتتتتتي الفدستتتتت يوية 

. يفأشتتتتار اثتتتل املمدكتتتتة املتحتتتتدة مىل حتتتواد  ضتتتتد ت فيهتتتتا (٨٨)احملتدتتتة
إلسةائيدية، يفذكنتة ال املمدكتة املتحتدة د تت مىل مجتةاء نوات الدفاع ا

حتعيتتق يف تدتتك ا شتتتعاكات يفرحنعتتت ابلتحعيعتتات التتيت شتتة ت فيهتتا 
احلكومتتتتتة اإلستتتتتةائيدية م ة تتتتتتًة  تتتتتل ت د هتتتتتا مىل مستتتتتتاءلة اجلوتتتتتاة  دتتتتتتى 

. يفذكتتة اثتتل ابكستتتال،  تتديفره، أل   ثتتة األمتتم املتحتتدة (٨9)انرتفتتوه متتا
ع يف غتتتتلة، التتتتيت أنرتتتتاذا جمدتتتتس حعتتتتوق لتعصتتتتي احلعتتتتائق  رتتتتال الوتتتتلا 

اإلنستتتتتال، كانتتتتتت نتتتتتد أ دوتتتتتت أل املستتتتتتوقوات اإلستتتتتةائيدية تةمتتتتتل مىل 
. (90)ان تتتتدام ال دالتتتتة الرتتتتتديد التتتت ي ي تتتتام موتتتتت  الرتتتت ب الفدستتتتت ي 

__________ 

 (٨6) S/PV.7007 املمدكتتتتتتتتتتتتتة  36)ريفانتتتتتتتتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  24، الصتتتتتتتتتتتتتفحة(
 )ا حتاد األيفريف (. 47املتحدة(؛ يفالصفحة 

 (٨7) S/PV.6757 املغتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتفحة  24، الصتتتتتتتفحة(31   ؛)ابكستتتتتتتتال(
) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغالديش(؛  16، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6757 (Resumption 1) يف

 يسدودا(. أ) 1٨يفالصفحة 

 (٨٨) S/PV.6950 ابكستتتتتتتتال(؛ يف  31، الصتتتتتتتفحة(S/PV.6950 (Resumption 1) ،
 )تةكيا(.  43الصفحة 

 (٨9) S/PV.6950 23يف  22، الصفحتال. 

 .31املةجع نفس ، الصفحة  (90) 
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املمثتتتل مىل مجتتتةاء حتعيتتتق مستتتتعل يف يففتتتاة  ةفتتتات جتتتةادات يف  يفد تتتا
                        .(91)السجول اإلسةائيدية مل أجل تعدمي اجلواة مىل ال دالة

، 2013متوز/يوليتتتتتتت   23امل عتتتتتتتودة يف  7007يفيف اجلدستتتتتتتة  
 ة  اثل متاليلاي،  وصتف   نتواً يف الدجوتة اخلاصتة امل ويتة ابلتحعيتق 

إلستتتتتتتةائيدية التتتتتتتيت متتتتتتتتس حعتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتال لدرتتتتتتت ب يف املمارستتتتتتتات ا
الفدستت ي  يفغتت ه متتل الستتكال ال تتةب يف األراضتتي احملتدتتة، تعةيتتةا  تتل 
مرتتاركت  يف   ثتتة لتعصتتي احلعتتائق أيففتتدذا جمدتتس حعتتوق اإلنستتال مىل 
تتتتال يفالعتتتتاذةة يفأكتتتتتد أل احلالتتتتة يف األر  الفدستتتت يوية مستتتتتتمةة يف   من

 .(92)التدذور
 

 4احلالة  
 احلالة يف ليبيا 
 6731، نظتتة اجملدتتس يف جدستتت  2012آذار/متتارس  7يف  

. يفأ د  (93)يف تعةية األمني ال ام  ل   ثة األمم املتحدة لدد م يف ليعيا
لامني ال ام يفرئيس   ثتة األمتم املتحتدة يف ليعيتا اجملدتَس املمثل اخلاص 

أل الع ثتتة ت تتتلم ميتتالء أيفلويتتة نصتتوى لتتد م الستتد ات الديعيتتة يفاجملتمتتع 
املدم الدييب لكفالة أل تكول  مدية ا نتعال يف ليعيا مرتسدة يف نُظُم 
يفمؤسستات يفاارستات ذات أستس متيوتتة يف جمتال ستيادة العتتانول يفأل 

احرتام حعوق اإلنسال، مترياً مع التوصيات احملددة لديفر  تتم يف مقار
. (95)،(94)الع ثة اليت يفردت يف تعةية جلوة التحعيق الديفلية امل وية  ديعيتا

يفذكة اثل ليعيا أل حالة حعوق اإلنسال شاغل مل الرواغل الةئيسية 
لدحكومتتتة، يفأكتتتد ت تتتايفل احلكومتتتة متتتع جلوتتتة التحعيتتتق الديفليتتتة ختتتالل 

 .(96)يدانية مىل خمتدف املدل يفاملواقق الديعيةزايراهتا امل
يفتفايفتتتتتتتت آراء املتكدمتتتتتتني  رتتتتتتال ا ستتتتتتتوتاجات التتتتتتواردة يف  

تعةية جلوتة التحعيتق الديفليتة. فعتد شتدد اثتل ا حتتاد الةيفستي  دتى أل 
ال رتتةات متتل اإلصتتاابت يف صتتفوف املتتدنيني التتيت أ دغتتت  وهتتا جلوتتة 
التحعيق نتجت  ل النتةابت اجلويتة التيت شتوتها موظمتة حدتف  تال 

__________ 

 .32املةجع نفس ، الصفحة  (91) 

 (92) S/PV.7007 مل الو  اإلنكديلي[. 41، الصفحة[ 

 (93) S/2012/129 . 

 (94) A/HRC/19/68 . 

 (95) S/PV.6731 4، الصفحة. 

 .7املةجع نفس ، الصفحة  (96) 

، يفأشتتتار اثتتتل الصتتتني مىل أل (97)ليعيتتتا دتتتى)حدتتتف الوتتتاتو(   األقدستتتي
التعةيتة يتت كة صتتةاحة أل أذتتدافاً م ينوتتة مل تكتتل مورتت ت  ستتكةية
(9٨) .

أمتتتتا اتتتتثال التتتتو ايت املتحتتتتدة يففةنستتتتا، فوجنهتتتتا ا نتعتتتتاه مىل أل التعةيتتتتة 
خدتت  مىل أل احلدتتف شتتلن ذتت ه النتتةابت اجلويتتة متتع تصتتميم يفاضتتح 

 .(99) دى تفادي سعو  ضحااي مل املدنيني
، استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس يف 2012أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  16يفيف  
مىل محاقتتتتتة متتتتتل املتتتتتد ي ال تتتتتام لدمحكمتتتتتة اجلوائيتتتتتة  6772 جدستتتتتت 

الديفليتتة، التت ي أنتتةن ال جلوتتة التحعيتتق الديفليتتة نتتدنمت يف تعةيةذتتا
(100) 

. يفابإلضتافة مىل ذلتك، (101) ةضا  اما لدجةائم التيت ارُتكعتت يف ليعيتا
حدتتتف الوتتتاتو مل يت متتتد استتتتهداف  نتتتال منتتت  تعتتتنين يف التعةيتتتة نفستتت  أل

املتتدنيني يف ليعيتتا، يفأ دتت  اجملدتتس ال مكتتتب املتتد ي ال تتام قدتتب مليتتداً 
متدنيني  مل امل دومات  ل  س حواد  أسفةت  ل سعو  ضحااي

تت  اثتتل املمدكتتة املتحتتدة ا نتعتتاه مىل اجلهتتود (102)ريةحبستتب التعتتا . يفيفجن
التتيت  تت هلا احلدتتف لدتعديتتل مىل أدىن حتتد متتل خمتتاقة يفنتتوع ضتتحااي يف 
صتتتفوف املتتتدنيني،  يومتتتا كتتتةر اثتتتل الصتتتني أل تعةيتتتَةي جلوتتتة التحعيتتتق 

حدتتتف  الديفليتتة يفاحملكمتتة اجلوائيتتتة الديفليتتة أشتتارا كال تتتا مىل أل أنرتت ة
أسفةت  ل يفنوع ضحااي مل املدنيني، يفأكد أل اجملدس  الواتو يف ليعيا

. يف حتظ اثتل فةنستا يف ذت ا (103)مل حع  يفمل يفاجع  م ةفتة احلعيعتة
الصتتتتتدد أل تعةيتتتتتة املتتتتتد ي ال تتتتتام شتتتتتدند  دتتتتتى  تتتتتدم يفجتتتتتود أي دليتتتتتل 

ارتكعتتت  تتل  حدتتف الوتتاتو خ  تتت أيف  واصتتة ترتت  مىل أل نيتتادة أيف
أل رئيس يفزراء ليعيا ت هند نصد جةائم ضد السكال املدنيني. يفأضاف 

ال جتةي حكومت  حتعيعها اخلاص يفأل احلدف ستيعدنم د مت  الكامتل 
. يفأ ة ت اثدة الو ايت املتحتدة  تل ندتق  ميتق مزاء حتا ت (104)هلا

ا غتصاب اليت يفثنعت جلوة التحعيق الديفلية يفنو ها  رتكل موهجتي، 
احتتتترتام يفأكتتتتدت أل اإلفتتتتالت متتتتل ال عتتتتاب   ميكتتتتل أل يستتتتتعيم متتتتع 

. يفرأى اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي أل (105)حعتتوق اإلنستتال يفستتيادة العتتانول
__________ 

 .9املةجع نفس ، الصفحة  (97) 

 .12املةجع نفس ، الصفحة  (9٨) 

 .11يف  10املةجع نفس ، الصفحتال  (99) 

(100) A/HRC/17/44. 

(101) S/PV.6772 3، الصفحة . 

 املةجع نفس .  (102)

 )الصني(.  15)املمدكة املتحدة( يفالصفحة  13املةجع نفس ، الصفحة  (103)

 . 16املةجع نفس ، الصفحة  (104)

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (105)
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متتتل املهتتتم مواصتتتدة تعيتتتيم العيتتتا ت التتتواردة متتتل جلوتتتة التحعيتتتق الديفليتتتة 
. يفرحنتتب (106)التا  تة جملدتتس حعتوق اإلنستتال، متل  تتني مصتادر أختتةى

اثتتتل الربتغتتتال ابلتتتت زر  تتتني مكتتتتب املتتتد ي ال تتتام لدمحكمتتتة اجلوائيتتتة 
الديفلية يفجلوتة التحعيتق الديفليتة، يفأشتار مىل الوتتائ  التيت خدصتت مليهتا 

. يفأكتتد اثتتل كولومعيتتا أل الت تتايفل  تتني احملكمتتة (107)الدجوتتة يف تعةيةذتتا
. يفأشار اثل (10٨)يفجلوة التحعيق، يف مجدة ذيئات أخةى، أمة أساسي

أملانيتتتتتتتتا أينتتتتتتتتاً مىل الوتتتتتتتتتائ  التتتتتتتتيت خدصتتتتتتتتت مليهتتتتتتتتا جلوتتتتتتتتة التحعيتتتتتتتتتق، 
اب متثال لدم اي   “مجيع ال يل لديهم سد ة ف دية يف ليعيا”يفقالب 

. يفأكتتتد اثتتتل املغتتتةب ت تتتايفل الستتتد ات (109)الديفليتتتة حلعتتتوق اإلنستتتال
الديعية مع جلوة التحعيق، يفحث اثتل املمدكتة املتحتدة، متع منتةاره هبت ا 

. يفابإلشارة مىل (110)الت ايفل، حكومة ليعيا  دى محةاز مليد مل التعدم
، حتتتث اتتتثال (111) ق لدجوتتتة التحعيتتتق الديفليتتتة امل ويتتتة  ديعيتتتاتعةيتتتة ستتتا

. يفاختتتم اثتل (112)فةنسا يفتوغو السد ات الديعية  دى اختاذ مجةاءات
أذر يجال املوانرة ابلثواء  دى السد ات الديعية  لتلامها ابلتحعيق يف 

                        .(113)احلواد  اليت حددهتا جلوة التحعيق الديفلية
، استتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتس يف 2012ترتتتتتتتةيل الثتتتتتتتام/نوفمرب  7يفيف  
ة اجلوائيتتتتة مىل محاقتتتتة متتتتل املد يتتتتة ال امتتتتة لدمحكمتتتت 6٨55جدستتتتت  

__________ 

 . 7املةجع نفس ، الصفحة  (106)

 املةجع نفس . (107)

 . 14املةجع نفس ، الصفحة  (10٨)

 . 12املةجع نفس ، الصفحة  (109)

)املمدكتتة  13يف  12)املغتةب( يفالصتفحتال  10املةجتع نفست ، الصتتفحة  (110)
 املتحدة(. 

(111) A/HRC/19/68 . 

 )توغو(. 17)فةنسا( يفالصفحة  16املةجع نفس ، الصفحة  (112)

 .19املةجع نفس ، الصفحة  (113)

الديفلية. يفخالل املوانرة اليت أ ععت ذلك، أيفرد متكدمول يف م ة   
كدمتهم مشاراٍت متوو ة مىل تعةية جلوة التحعيق الديفلية. فالحظ اثل 
ا حتتتاد الةيفستتتي أل احملكمتتتة مل حتتتةز تعتتتدماً يف التحعيتتتق يف امل دومتتتات 

وتوب . يفيف ذلتك الصتدد، حتث اثتل ج(114)الواردة متل جلوتة التحعيتق
. يفأ تتةب (115)أفةيعيتتا مكتتتب املد يتتة ال امتتة  دتتى استتتكمال التحعيتتق

اثتتل التتو ايت املتحتتدة  تتل ابلتت  العدتتق مزاء اد تتاءات حبتتديف  جتتةائم 
اغتصتتاب يف وتتف جوستتي يفثنعتهتتا جلوتتة التحعيتتق، يفت دتتع مىل احلصتتول 
 دتتتتى مليتتتتد متتتتل التعتتتتارية متتتتل املد يتتتتة ال امتتتتة  تتتتل جهودذتتتتا يف ذتتتت ا 

تتل اتتثال الربتغتتال . يف دتتى غتتة (116)الصتتدد ار اثتتل التتو ايت املتحتتدة، ركن
يفأملانيا يف كدمتيهما  دى امل دومات الواردة  رال اجلةائم املتصتدة  وتوع 

 (117)اجلوس يفحا ت ا غتصاب املوهجتي التيت حتددهتا جلوتة التحعيتق
يفكةر اثال كولومعيا يفالربتغال الد وات السا عة إلنامة ت ايفل أيفثق  ني 

يفذيئات أخةى، مل  يوها مفوضية األمم املتحدة حلعوق جلوة التحعيق 
. يفذكتتتة اثتتتل املغتتتةب أل ليعيتتتا (11٨)اإلنستتتال يفاحملكمتتتة اجلوائيتتتة الديفليتتتة

مىل تةكيتتتل احملاكمتتتات  دتتتى املستتتؤيفلني الكعتتتار التتت ي يفجنهتتتت  ستستتت ى
ملتتتيهم جلوتتتة التحعيتتتق الديفليتتتة املستتتتعدة اهتامتتتات، يفأهنتتتا يفضتتت ت مقتتتار 

ال دالة ا نتعاليتة يفاملصتاحلة الوقويتة يفاحلفتاظ  دتى خ ة  امة لتحعيق 
  .(119)السالم ا جتما ي

 
__________ 

(114) S/PV.6855 الصفحة ، 7. 

 . ٨املةجع نفس ، الصفحة  (115)

 . 9املةجع نفس ، الصفحة  (116)

 )أملانيا(.  1٨)الربتغال( يفالصفحة  16املةجع نفس ، الصفحة  (117)

 )الربتغال(.  16)كولومعيا( يفالصفحة  4املةجع نفس ، الصفحة  (11٨)

 .15املةجع نفس ، الصفحة  (119)

   
 قرارات جملس األمن املتعلقة بتسوية املنازعات ابلوسائل السلمية -اثلثا 

  33املادة  
ستتتمةاره أل جيتب  دتتى أقتةاف أي نتتلاع متل شتتال ا -1 

ي ةنِّ  حفظ السدم يفاألمل الديفيل لدد ة أل يدتمسوا حد  ابدمل ذي 
 دء   ةيق املفايفضة يفالتحعيتق يفالوستاقة يفالتوفيتق يفالتحكتيم يفالتستوية 
العنائية، أيف أل يدجايفا مىل الوكا ت يفالتوظيمتات اإلنديميتة أيف غ ذتا 

 مل الوسائل السدمية اليت يعع  ديها اختيارذا.

جمدتتتس األمتتتل أقتتتةاف الوتتتلاع مىل أل يستتتويفا يفيتتتد و  - 2 
  يوهم مل الولاع  تدك ال ُةُق مذا رأى ضةيفرة ذلك. ما

 36املادة  
جملدتتتس األمتتتل يف أيتتتة مةحدتتتة متتتل مةاحتتتل نتتتلاع متتتل  - 1 

أيف مونتتف شتتعي   تت  أل يوصتتي مبتتا يتتةاه  33الوتتوع املرتتار مليتت  يف املتتادة 
 سوية. مالئماً مل اإلجةاءات يفقُةُق الت
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 دتتتى جمدتتتس األمتتتل أل يةا تتتي متتتا اختتتت ه املتوتتتاز ول  - 2 
 مل مجةاءات سا عة حلل الولاع العائم  يوهم. 

 دتتى جمدتتس األمتتل يفذتتو يعتتدم توصتتيات  يففعتتاً هلتت ه  - 3 
 املادة أل يةا ي أينتاً أل املواز تات العانونيتة جيتب  دتى أقتةاف الوتلاع

ديفليتتتتتة يففعتتتتتاً أل ي ةضتتتتتوذا  دتتتتتى حمكمتتتتتة ال تتتتتدل ال -  صتتتتتفة  امتتتتتة -
 ألحكام الوظام األساسي هل ه احملكمة. 

 
 37املادة  
مذا أخفعتتت التتديفل التتيت يعتتوم  يوهتتا نتتلاع متتل الوتتوع  - 1 

يف حد  ابلوسائل املعيَّوة يف تدك املادة يفجتب  33املرار ملي  يف املادة 
  ديها أل ت ةض   دى جمدس األمل. 

استتتتمةار ذتتت ا الوتتتلاع متتتل  مذا رأى جمدتتتس األمتتتل أل - 2 
شتتتان  يف الوانتتتع أل ي تتتةنِّ  لدد تتتة حفتتتظ الستتتدم يفاألمتتتل التتتديفيل نتتتةر 

أيف يوصي مبتا يتةاه مالئمتاً متل  36مذا كال يعوم   مل يففعاً لدمادة  ما
 شةيف  حل الولاع.

 
 3٨املادة  
أل  - مذا قدتتب مليتت  مجيتتع املتوتتاز ني ذلتتك - جملدتتس األمتتل 

م ملتتتيهم  توصتتتيات   عصتتتد حتتتل الوتتتلاع حتتتالً ستتتدمياً، يفذلتتتك  تتتديفل يعتتتدنِّ
 .37 مىل 33مخالل احكام املواد مل 

 

 مالحظة 
( متل ميثتاق األمتم املتحتدة  دتى اإلقتار 1) 33تو  املتادة  

ال ي يوعغي لاقةاف اتعا   لتسوية نلا اهتا ابلوسائل السدمية. يفيففعا 
ف مىل تستوية ( مل امليثاق، يتد و جمدتس األمتل األقتةا2) 33لدمادة 

 33الولا ات فيما  يوهتا ابلوستائل الستدمية املوصتوص  ديهتا يف املتادة 
مبتتتا يتتتةاه مالئمتتتاً متتتل اإلجتتتةاءات ”(. يفجيتتتوز لدمجدتتتس أل يوصتتتي 1)

(. يفقععتتتاً 1) 36لتستتتوية املواز تتتات مبوجتتتب املتتتادة ‘‘ يفقُتتتُةق التستتتوية
(،  دتتتتتى جمدتتتتتس األمتتتتتل أل يةا تتتتتي متتتتتا اختتتتتت ه 3( يف )2) 36لدمتتتتتادة 

 ول مل مجةاءات سا عة حلل الولاع العائم  يوهم يفأل يةا ي أيناً املتواز 
أل املواز ات العانونية يوعغي، كعا دة  امة، أل حتيدها األقةاف فيهتا 

(  دتتتتى أنتتتت  ميكتتتتل 2) 37مىل حمكمتتتتة ال تتتتدل الديفليتتتتة. يفتتتتتو  املتتتتادة 
، يفجتيتل “يوصي مبتا يتةاه مالئمتا متل شتةيف  حتل الوتلاع”لدمجدس أل 

يعتتدم مىل ]األقتتةاف[ توصتتيات   عصتتد حتتل ”دتتس أل لدمج 3٨املتتادة 
 “.الولاع حال سدميا

يفيتوتتتتتتايفل العستتتتتتُم الثالتتتتتتث ابلدراستتتتتتة نتتتتتتةاراتِّ جمدتتتتتتس األمتتتتتتل  
أنر ة اجملدتس املت دعتة  اليت متثل 2013 يف 2012الصادرة يف  امي 

 تستتتوية املواز تتتات ابلوستتتائل الستتتدمية يف مقتتتار الفصتتتل الستتتادس متتتل 
امليثتتاق. يفيتتتالف ذتت ا العستتم متتل أر  تتة أنستتام فة يتتة. فيتوتتايفل العستتم 
الفة ي ألِّف نتةارات اجملدتس ذات الصتدة الصتادرة  رتال مستائل  امتة 

امليثتاق.  أيف مواضي ية يفاليت أش  فيها مىل أحكام الفصل السادس متل
يفيعني العستم الفة تي ابء كيتف رحنتب اجملدتس ابجلهتود املع يفلتة لتستوية 
املواز ات ابلوستائل الستدمية أيف شتجنع تدتك اجلهتود أيف أينتدذا، يفذلتك 
 تتتتل قةيتتتتق نتتتتةارات اختتتتت ذا دصتتتتوص حتتتتا ت تت دتتتتق  عدتتتتدال م يوتتتتة 

حتتا ت منديميتتة. يفيتتورد العستتم الفة تتي جتتيم  ةضتتا  امتتا ألنرتت ة  أيف
ؤينِّتتدة لتستتوية املواز تتات ابلوستتائل الستتدمية التتيت يرتترتك فيهتتا اجملدتتس امل

األمتني ال تام. يفيرتت  العستم الفة تي دال ابنتنتتاب مىل خمتدتف الستتعل 
اليت شجع هبا اجملدس يفد نم اجلهود التيت تعت هلا املوظمتات اإلنديميتة يف 
تستتتتوية املواز تتتتات ابلوستتتتائل الستتتتدمية، يفالتتتتيت تتتتتةد  تفصتتتتيل أيفستتتتع يف 

 .الثامل اجللء
 

القزززززززززرارات املتذزززززززززنة يف إطزززززززززار البنزززززززززود العامزززززززززة  - ألف
 واملواضيعية

يتتورد ذتت ا العستتم الفة تتي  ةضتتا  امتتا لدعتتةارات التتيت اختتت ذا  
جمدتتتتتتس األمتتتتتتل  رتتتتتتال املستتتتتتائل ال امتتتتتتة يفاملواضتتتتتتي ية املتصتتتتتتدة  تستتتتتتوية 
املواز تتات ابلوستتائل الستتدمية. يفتعتتنين العتتةارات التتيت اختتت ذا اجملدتتس يف 

أنتتت  اتعتتتع هنجتتتا مت تتتدد اجلوانتتتب فيمتتتا يتصتتتل  2013-2012الفتتترتة 
  تسوية املواز ات ابلوسائل السدمية.

تة اجملدتس مشتارة صتةاة مىل  يفيف الفرتة نيد  ا ست ةا ، مل يرِّ
متتتتل امليثتتتتاق  99يفاملتتتتادة  35مىل  33الفصتتتتل الستتتتادس أيف املتتتتواد متتتتل 

فيمتتا نتتدر. غتت  أل اجملدتتس كتتةر د وتتت  التتديفل األ نتتاء مىل تستتوية  م 
مواز اهتا ابلوسائل السدمية  دى الوحو املعني يف الفصتل الستادس متل 

ستتي التت ي تنتت دع  تت  حمكمتتة ال تتدل امليثتتاق، يفشتتدند  دتتى التتديفر الةئي
. يفأشتتتار اجملدتتتس أينتتتا مىل أنتتت  سيواصتتتل (120)الديفليتتتة يف ذتتت ا الصتتتدد

استكرتتتاف الستتتتعل الكفيدتتتتة مبوتتتتع نرتتتوب الولا تتتتات املستتتتدحة يفيفضتتتتع 
__________ 

(120) S/PRST/2012/1 ترتتجيع ”، الفعتتةة الثالثتتة، فيمتتا يت دتتق ابلعوتتد امل وتتول
 “. يفت ليل سيادة العانول يف جمال صول السالم يفاألمل الديفليني

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/1
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التتتتتتتدا   الالزمتتتتتتة مل اجلتتتتتتة األستتتتتتعاب اجل ريتتتتتتة لدولا تتتتتتات  غيتتتتتتة كفالتتتتتتة 
 . (121)املستدام السالم

اجملدتتس  دتتتى أل أنرتت ة األمتتتم يف دتتى الصتتت يد ال مدتتي، شتتتدد  
املتحدة حلفظ السالم يوعغي أل تتم حبيث تيسة  واء السالم   تد انتهتاء 
الوتتلاع، يفموتتع ا نتكتتتاس مىل الوتتلاع املستتتدح، يفالتعتتدم لتتتو حتعيتتق الستتتالم 

. يفشتتدد أينتتا  دتتى أ يتتة مدراك حتتتدايت  وتتاء (122)يفالتوميتتة املستتتدامني
لدتعيتتيم يفالتد تتتيط ا ستتترتاتيجي متتتل الستتالم رجتتتةاء  مديتتتات متكامدتتتة 

أجتتتتتتتل كفالتتتتتتتة ا تستتتتتتتاق  تتتتتتتني صتتتتتتتوع الستتتتتتتالم يفحفتتتتتتتظ الستتتتتتتالم يف وتتتتتتتاء 
. يفد تتم اجملدتتس أينتتا ديفر املستتا ي احلميتتدة التت ي تنتت دع (123)الستتالم

 تتتت    ثتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم املت تتتتددة األ  تتتتاد، يفكتتتت لك ديفرذتتتتا يف تيستتتت  
 .(124) مديات الترايفر  ني السكال احملديني يفاجملتمع املدم

 يفستتتتتتتتتتتدنم اجملدتتتتتتتتتتتس، يف العتتتتتتتتتتتةارات التتتتتتتتتتتيت اختتتتتتتتتتتت ذا يف الفتتتتتتتتتتترتة 
، مبتا لدمستتا ي احلميتدة التتيت يعتت هلا األمتني ال تتام متتل 2012-2013

ديفر مهتتتتم، يفشتتتتجع األمتتتتني ال تتتتام  دتتتتى مواصتتتتدة استتتتتددام الوستتتتاقة 
أمكل لدمسا دة يف فض الولا ات سدمياً فيما يت دق ابلت تايفل  حيثما

. يف دتتى يفجت  اخلصتتوص، (125)اإلنديميتة تني األمتتم املتحتدة يفاملوظمتتات 
، “الستتتالم يفاألمتتتل يف أفةيعيتتتا”شتتتدد اجملدتتتس، يف مقتتتار العوتتتد امل وتتتول 

 دتتى أل مكافحتتة اإلفتتتالت متتل ال عتتاب  دتتتى جتتةائم احلتتةب يفاجلتتتةائم 
املةتكعتتة ضتتد اإلنستتانية يفاإلابدة اجلما يتتة ترتتكل  وصتتةا ذامتتا يف موتتع 

األقفتتال يفالوتتلاع ” وتتول . يففيمتتا يتصتتل ابلعوتتد امل(126)نرتتوب الولا تتات
، د ا اجملدس الديفل األ ناء يفكيا ت األمتم املتحتدة يفغ ذتا “املسدح

متتتل األقتتتةاف امل ويتتتة مىل كفالتتتة مدرا  أحكتتتام محايتتتة ال فتتتل يف مجيتتتع 
. يفكتتةر اجملدتتس لكيتتد أ يتتة (127)مفايفضتتات الستتالم يفاتفانتتات الستتالم

__________ 

(121) S/PRST/2013/2ثانيتتتتتة  رتتتتتةة، فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابلعوتتتتتد امل وتتتتتول ، الفعتتتتتةة ال
 . “محاية املدنيني يف الولا ات املسدحة”

، فيمتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتق ابلعوتتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتتول 2(، الفعتتتتتتتتتةة 2013) 20٨6العتتتتتتتتتةار  (122)
 . “ مديات األمم املتحدة حلفظ السالم”

 . 4املةجع نفس ، الفعةة  (123)

 )ه(.  ٨املةجع نفس ، الفعةة  (124)

(125) S/PRST/2013/12 الفعتتتتةة الثانيتتتتة  رتتتتةة، فيمتتتتا يت دتتتتق ابلعوتتتتد امل وتتتتول ،
الت تتتتايفل  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة يفاملوظمتتتتات اإلنديميتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتة يف ”

 . “صول السالم يفاألمل الديفليني

(126) S/PRST/2013/4 .الفعةة الةا  ة  رةة ، 

(127) S/PRST/2013/8 الفعتتتةة السادستتتة  رتتتةة، فيمتتتا يت دتتتق ابلعوتتتد امل وتتتول ،
 . “األقفال يفالولاع املسدح”

ت محتتالل الستتالم م اجلتتة اجلتتةائم املةتكعتتة ضتتد املتتةأة موتت   دايتتة  مديتتا
، (12٨)يفجهود الوساقة يفاتفانات يفنف مقالق الوتار يفاتفانتات الستالم

يفكتةر أينتتا لكيتتد أ يتة ديفر املتتةأة يف موتتع نرتوب الولا تتات يفتستتويتها 
 .(129)يفيف  واء السالم

 
القززززززززرارات املتذززززززززنة يف إطززززززززار البنززززززززود املتعلقززززززززة  - ابء

 كددة ببلدان
يورد ذ ا العسم الفة ي  ةضا  اما ملمارسات اجملدس الةامية  

مىل تستتتتتوية املواز تتتتتات ابلوستتتتتائل الستتتتتدمية ت عيعتتتتتا ألحكتتتتتام الفصتتتتتل 
السادس مل امليثاق يف سياق حا ت تت دتق  عدتدال حمتددة أيف مبوتاقق 

( متتل امليثتتاق تتتو   دتتى 2) 33م يوتتة. يفجتتتدر اإلشتتارة مىل أل املتتادة 
 و األقتتةاف مىل تستتوية مواز اهتتتا ابلوستتائل أنتت  جيتتوز لدمجدتتس أل يتتد

( مذا رأى ضتتتتتةيفرة ذلتتتتتك. يفتتتتتتو  1) 33املوصتتتتتوص  ديهتتتتتا يف املتتتتتادة 
يوصتتي مبتتا يتتةاه مالئمتتاً ”(  دتتى أنتت  جيتتوز لدمجدتتس أل 1) 36املتتادة 

(، جيتتتتوز 2) 37يفمبوجتتتتب املتتتتادة “. متتتتل اإلجتتتتةاءات يفقتتتتةق التستتتتوية
لوانتتع أل ي تتةنِّ  لدمجدتتس، مذا رأى أل استتتمةار الوتتلاع متتل شتتان  يف ا

لدد ة حفظ السدم يفاألمل الديفيل، أل يعتةر ممتا أل يعتوم   متل يففعتاً 
. “يوصتتي مبتتا يتتةاه مالئمتتاً متتل شتتةيف  حتتل الوتتلاع”أيف أل  36لدمتتادة 

 دى أن  جملدس األمل، مذا قدب ملي  مجيع املتواز ني  3٨يفتو  املادة 
ذلتك ذلك، أل يعدم ملتيهم توصتيات   عصتد حتل الوتلاع حتال ستدميا، يف 

 .37مىل  33 ديفل مخالل احكام املواد مل 
يتتتتف يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتد ا ستتتتت ةا ،  متتتد اجملدتتتتس مىل تكي 

األديفات املتاحة لتستوية املواز تات ابلوستائل الستدمية التيت نت   ديهتا 
الفصل السادس مل امليثاق لتتواسب مع سياق حا ت حمتددة. ف وتد 
الت امتتتتل متتتتع احلتتتتا ت امل عتتتتدة التتتتيت تعتتتتةر فيهتتتتا يفنتتتتوع هتديتتتتد لدستتتتالم 
يفاألمتتتل التتتديفليني، استتتتددم اجملدتتتس األديفات املتاحتتتة مبوجتتتب الفصتتتل 

يثاق ابلتوازي متع تدتك املتاحتة مبوجتب الفصتل الستادس السا ع مل امل
موتتتت  متتتتل أجتتتتل م تتتتادة الستتتتالم مىل نصتتتتا   يفالتوصتتتتية ابختتتتتاذ مجتتتتةاءات 

__________ 

(12٨) S/PRST/2012/29 الفعتتتتةة اخلامستتتتة  رتتتتةة، فيمتتتتا يت دتتتتق ابلعوتتتتد امل وتتتتول ،
 .  12 (، الفعةة2013) 2106، يفالعةار “ واء السالم   د انتهاء الولاع”

(129) S/PRST/2012/3 الفعتتتتتةة الثانيتتتتتة  رتتتتتةة، فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابلعوتتتتتد امل وتتتتتول ،
)ي(،  ٨(، الفعتتتةة 2013) 20٨6، يفالعتتتةار “ة يفالستتتالم يفاألمتتتلاملتتتةأ”

. يفيف “ مديات األمم املتحدة حلفتظ الستالم”فيما يت دق ابلعود امل وول 
(، أحتتا  2013) 2122الفعتتةة الثالثتتة  رتتةة متتل الديعاجتتة متتل العتتةار 

اجملدتتتتتس  دمتتتتتا ا يتتتتتة الترتتتتتايفر يفالتحتتتتتايفر  رتتتتتكل مستتتتتتمة  تتتتتني الوستتتتتاء 
 يفجهات صوع العةار  دى الص يديل الوق  يفالديفيل. 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/2
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اتعتتاع أستتاليب لتستتوية املواز تتات ابلوستتائل الستتدمية. يفيتوتتايفل ذتت ا  أيف
العستتتتتم الفة تتتتتي أينتتتتتا توصتتتتتيات اجملدتتتتتس املت دعتتتتتة  تستتتتتوية املواز تتتتتات 
ابلوستتائل الستتدمية التتيت يفردت يف نتتةارات اجملدتتس، ستتواء أكانتتت تدتتك 
العتتةارات نتتد اخُتتت ت مبوجتتب الفصتتل الستتادس أيف الفصتتل الستتا ع متتل 

لتتتتتتتتتوه   تتتتتتتتتل نظتتتتتتتتت ه املتعتتتتتتتتتع يف جمدتتتتتتتتتدات امليثتتتتتتتتتاق. يفخيتدتتتتتتتتتف ذتتتتتتتتت ا ا
 السا عة. املةجع

يفخالل الفرتة نيتد ا ستت ةا ، يفضتع اجملدتس توصتيات  استتوادا  
مىل الظةيفف اخلاصة السائدة يف امليدال. يفستواء تعتةنر يفنتوع خ تة يهتدد 
الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني أم  ، فتتتإل املواز تتتات التتتيت توايفهلتتتا اجملدتتتس يف 

يف م ظتتتتتم احلتتتتتا ت، مواز تتتتتات ذات  كانتتتتتت،  2013-2012الفتتتتترتة 
قا ع يفق  نرعت  ني مجا ات  ةنية يف/أيف ديوية يف/أيف سياسية خمتدفة. 
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، شتتجع اجملدتتس يف مجيتتع احلتتا ت تعةيعتتا 
أصحاب املصدحة  دى ا لةا  يف حوار سياسي شامل كوسيدة لتهيئة 

 (131)مفايفضتتتتتتتات أيف (130) يئتتتتتتتة مواتيتتتتتتتة تفنتتتتتتتي مىل مجتتتتتتتةاء انتدتتتتتتتاابت
، أيف مىل ت ليتتتتتل (133)موانرتتتتتات أيف (132) مديتتتتات لدستتتتتالم يفاملصتتتتتاحلة أيف

الوحدة الوقوية يفاحلتوار التوق   رتال جوانتب رئيستية، متل نعيتل احلتديفد 
. يفأشتتتتار اجملدتتتتس أينتتتتا مىل أل نُظتتتتم اإلنتتتت ار يفا ستتتتتجا ة (134)الداخديتتتتة

، يفالوستاقة، يفالتتدا   املعكةيل، يفالد دوماسية الونائية، يفا نترتار الونتائي
ال مدية لولع السالح، يفاسرتاتيجيات صوع الستالم يفحفتظ الستالم يف وتاء 
الستتتتالم، ذتتتتي  واصتتتتة مرتا  تتتتة يفمتكامدتتتتة متتتتل استتتترتاتيجية شتتتتامدة ملوتتتتع 

 نروب الولا ات.
__________ 

(، الفعتتةة اخلامستتة متتل الديعاجتتة، فيمتتا يت دتتق 2012) 2065العتتةارات  (130)
، 11(، الفعةة 2013) 20٨٨ ؛ يف“حلالة يف س اليولا”ابلعود امل وول 

؛ “احلالتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى”فيمتتتتتا يت دتتتتتتق ابلعوتتتتتتد امل وتتتتتتول 
احلالتتتة يف ”، فيمتتتا يت دتتتق ابلعوتتتد امل وتتتول 4(، الفعتتتةة 2013) 2090 يف

(، الفعتتتتتتتةة السادستتتتتتتة متتتتتتتل الديعاجتتتتتتتة، 2013) 2103 ؛ يف“ وريفنتتتتتتتدي
 .“ يسايف -يف غيويا  احلالة”يت دق ابلعود امل وول  فيما

 5(، الفعتتةة الثاموتتة  رتتةة متتل الديعاجتتة يفالفعتتةة 2012) 2044العتتةار  (131)
احلالتتة فيمتتا يت دتتق ابلصتتحةاء ”متتل املو تتوق، فيمتتا يت دتتق ابلعوتتد امل وتتول 

 . “الغة ية

، فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابلعوتتتتتتد امل وتتتتتتول 13(، الفعتتتتتتةة 2012) 2041العتتتتتتةارال  (132)
، فيمتتتا يتصتتتل 2(، الفعتتتةة 2012) 2067 ؛ يف“احلالتتتة يف أفغانستتتتال”

 .“احلالة يف الصومال”ابلعود امل وول 

احلالتتة ”، فيمتتا يت دتتق ابلعوتتد امل وتتول 1(، الفعتتةة 2012) 205٨العتتةار  (133)
 . “يف نربص

(، الفعتتتةة السادستتتة متتتل الديعاجتتتة، فيمتتتا يت دتتتق 2012) 2061العتتتةار  (134)
 .“ابل ةاقاحلالة فيما يت دق ”ابلعود امل وول 

يففيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف  وريفنتتدي، د تتا اجملدتتس احلكومتتة مىل  
، متل ختالل 2015ترجيع مجةاء انتدتاابت شتامدة لدجميتع يف  تام 

 .(135)ا ستمةار يف حتسني احلوار  ني مجيع األقةاف الفا دة الوقوية
أفةيعيا الوس ى، د ا اجملدس يففيما يت دق ابحلالة يف مجهورية  

مىل الت جيتتتل ابلتوفيتتت  التتتتام لونتتتف مقتتتالق الوتتتار املونتتتع  تتتني احلكومتتتة 
، يفلالتفتتاق السياستتي  رتتال تستتوية األزمتتة التت ي “ستتيديكا”يفائتتتالف 

يفن تتتتت  األغدعيتتتتة الةائستتتتية يفامل ارضتتتتة الدميعةاقيتتتتة يفاجلما تتتتات املستتتتدحة 
جبمهوريتتتتة أفةيعيتتتتا  يفرئتتتتيس جلوتتتتة املتا  تتتتة امل ويتتتتة“ ستتتتيديكا”يفائتتتتتالف 

. يفأ تتتتتةب (136)الوستتتتت ى يفاجلما تتتتتة ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل يفستتتتتط أفةيعيتتتتتا
 كتتتتتانول الثتتتتتام/  11اجملدتتتتتس  تتتتتل لييتتتتتده  تفانتتتتتات ليربفيتتتتتل املؤرختتتتتة 

 2013نيستتتتتتتال/أ ةيل  1٨، يفم تتتتتتتالل  اميوتتتتتتتا املتتتتتتتؤر  2013 يوتتتتتتتاية
يفخةي ة ال ةيق املوعثعة  ل مؤمتة نمة  اميوا، التيت تتوفة مجي تا أساستا 

جيتتتاد تستتتوية سياستتتية ستتتدمية لازمتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، إل
يفقالتتتتتتب ابلت جيتتتتتتل  توفيتتتتتت ذا  دتتتتتتى ا تعتتتتتتار أنتتتتتت  ستتتتتتيؤدي مىل مجتتتتتتةاء 

. يفنتد تتدذورت احلالتة يف (137)انتداابٍت حةة تتسم ابلولاذة يفالرتفافية
مجهورية أفةيعيا الوس ى تدذورا كع ا خالل الفرتة نيد ا ست ةا ، اا 

مىل تعةيتتة أهنتتا ترتتكل هتديتتدا لدستتالم يفاألمتتل التتديفليني يف دفتع اجملدتتس 
. يفأكد اجملدتس د مت   تفانتات (13٨)2013كانول األيفل/ديسمرب   5

، 2013أاير/متتايو  3ليربفيتتل، يفم تتالل  اميوتتا، يفنتتداء  ةازافيتتل املتتؤر  
يفاإل تالل التت ي ا تمتده فةيتتق ا تصتال التتديفيل امل ت  جبمهوريتتة أفةيعيتتا 

ترتتتتةيل  ٨ تتتت  الثالتتتتث التتتت ي  عتتتتده يف ابنغتتتتي يف الوستتتت ى يف اجتما
. يفابلتتتتوازي متتتع نرتتتة   ثتتتة التتتد م الديفليتتتة (139)2013الثتتتام/نوفمرب 

 عيادة أفةيعية املوفدة مىل مجهورية أفةيعيا الوس ى، أ تةب اجملدتس  تل 
ندعتتت  ال ميتتتق مزاء تصتتتا د ال وتتتف  تتتني األدايل يفال وائتتتف فنتتتال  تتتل 

ال ةنيتتتة يفالديويتتتة يفنادهتتتتا، يفحتتتث ال وتتتف املوجتتت  ضتتتد أ وتتتاء اجلما تتتات 
مجيتع األقتتةاف يفأصتحاب املصتتدحة يف مجهوريتتة أفةيعيتا الوستت ى  دتتى 

موتتتع  ال متتتل م تتتا متتتل أجتتتل ت ليتتتل احلتتتوار  تتتني ال وائتتتف يفاألدايل  غيتتتة
 .(140)استمةار تدذور األيفضاع يف امليدال

__________ 

 . 4(، الفعةة 2013) 2090العةار  (135)

 . 5(، الفعةة 2013) 20٨٨العةار  (136)

  .3 يف 1(، الفعةاتل 2013) 2121العةار  (137)

 (، الفعةة احلادية يفالثالثول مل الديعاجة. 2013) 2127العةار  (13٨)

 .1املةجع نفس ، الفعةة  (139)

  .19املةجع نفس ، الفعةة  (140)
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يففيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف كتتتوت ديفتتتوار، شتتتدد اجملدتتتس، يفذتتتو  
يتصتتتةف مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع متتتل امليثتتتاق،  دتتتى النتتتةيفرة املدحتتتة 

حلة  دتتتى مجيتتتع  ختتتتاذ تتتتدا    مديتتتة متتتل أجتتتل مرستتتاء ال دالتتتة يفاملصتتتا
املستتتوايت يفيف مجيتتع املوتتاحي،  ستتعل موهتتا ال متتل هبمتتة متتع موظمتتات 
اجملتمتتتع املتتتتدم  غيتتتة التصتتتتدي لاستتتعاب الكاموتتتتة التتتيت أشتتتت دت فتيتتتتل 
األزمات يف كوت ديفوار. يفحث اجملدس احلكومة  دى اختاذ خ وات 
 مديتتتتة ملوتتتتع أ متتتتال ال وتتتتف  تتتتني ال وائتتتتف يفالتصتتتتدي هلتتتتا  تتتتل قةيتتتتق 

عيتتق توافتتق  تتةيض يف االراء  دتتى الصتت يد التتوق   رتتال الستت ي مىل حت
. مضتافًة مىل ذلتك، (141)سعل التصدي ملساليت اهلوية يفحيتازة األراضتي

شتتتتجع اجملدتتتتس جلوتتتتة احلتتتتوار يفاحلعيعتتتتة يفاملصتتتتاحلة  دتتتتى م تتتتاز أ ماهلتتتتا 
 .(142)يفحتعيق نتائ  مدموسة

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةا ، اخت  اجملدس، متصةفا مبوجب  
الفصل السا ع مل امليثاق، أر  ة نةارات  رال احلالة املت دعة جبمهورية 

توصتتيات تت دتتق  تستتوية ، موهتتا اثوتتال تنتتموا (143)الكونغتتو الدميعةاقيتتة
، شتتتتتجع 2012املواز تتتتتات ابلوستتتتتائل الستتتتتدمية. ففتتتتتي حليةال/يونيتتتتت  

اجملدتتتس احلكومتتتة  دتتتتى ت ليتتتل احلدتتتتول غتتت  ال ستتتتكةية اب تعارذتتتا جتتتتلءا 
يتجلأ مل احلتل الرتامل لدحتد متل اخل تة الت ي ترتكد  اجلما تات   

، رحتتب 2013. يفيف آذار/متتارس (144)املستتدحة الكونغوليتتة يفاألجوعيتتة
 دتتى ا تفتتاق اإلقتتاري  2013شتتعا /فرباية  24دتتس ابلتونيتتع يف اجمل

 رتتتتتتتال الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتل يفالت تتتتتتتايفل جلمهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتة 
، يفقالتتب التتديفل املون تتة  دتتى ا تفتتاق اإلقتتاري ابلوفتتاء (145)يفاملو عتتة

 .(146)ابلتلاماهتا  دى لو اتم يف وية صادنة
 يستايف، أكتد اجملدتس أنت  يوعغتي جلميتتع  -يففيمتا يت دتق  غيويتا  

لام اجلهتتتتات امل ويتتتتة أل ت متتتتل  دتتتتى ضتتتتمال ا ستتتتتعةار متتتتل ختتتتالل التتتتت
يفاضتتتح رجتتتةاء حتتتوار سياستتتي شتتتامل حعيعتتتي يةمتتتي مىل هتيئتتتة ظتتتةيفف 
تفنتتي مىل استتتت ادة يفاحتترتام الوظتتتام الدستتتتوري   تتد مجتتتةاء انتدتتتاابت 
موثونة، اا ييسة يف هناية امل اف توفي  اإلصتالحات الةئيستية يفت ليتل 

__________ 

 . 10(، الفعةة 2012) 2062العةار  (141)

 (، الفعةة السا  ة مل الديعاجة. 2013) 2101العةار  (142)

( 2012) 207٨ ( يف2012) 2076 ( يف2012) 2053العتتتتتتتةارات  (143)
 (.2013) 209٨ يف

 .3(، الفعةة 2012) 2053العةار  (144)

(145) S/2013/131 .املةفق ، 

 . 2يف 1(، الفعةاتل 2013) 209٨العةار  (146)

. يففيمتتا يت دتق  ديترباي، نتتةنر اجملدتس أل احلالتتة يف (147)مؤسستات الديفلتة
تتستم ابهلراشتة يفمتا  ةحتت  ا زالت، رغتم التعتدم الكعت  احملتةز،العدد م

. يفأذتتتتتاب (14٨)ترتتتتتكل هتديتتتتتدا لدستتتتتالم يفاألمتتتتتل التتتتتديفليني يف املو عتتتتتة
اجملدتتتتس جبميتتتتع الل متتتتاء الديربييتتتتتل ترتتتتجيع املصتتتتاحلة احلعيعيتتتتة يفاحلتتتتوار 
الرتتتامل هبتتتدف توقيتتتد الستتتالم يفالتتتدفع نتتتدما ابلت تتتور التتتدميعةاقي يف 

 .(149)ليرباي
يففيمتتتا يت دتتتق مبتتتايل، تصتتتدى اجملدتتتس  ستتتة ة لازمتتتة يف  تتتام  
أل  2012، يفنتتةنر يف متوز/يوليتت  (150)رصتدار  يتتانني رائستتيني 2012

احلالة يف العدد تركل هتديتدا لدستالم يفاألمتل التديفليني، يفأ تةب، يفذتو 
هتتود يتصتةف مبوجتب الفصتل الستا ع متل امليثتاق،  تل لييتده لكتل اجل

اليت تع هلا السد ات ا نتعالية يف مايل  د م مل اجلما تة ا نتصتادية 
لديفل غةب أفةيعيا يفا حتاد األفةيعي يفالعددال اجملايفرة يف ددال أخةى يف 
املو عتتة يفاألمتتم املتحتتدة متتل أجتتل مجيتتاد حتتل ستتدمي لدحالتتة يف  تتال 

ة . يفقدتتب مىل األمتتني ال تتام أل يعتتدم التتد م جلهتتود الوستتاق(151)متتايل
اجلارية حاليا،  وسائل موها املستا ي احلميتدة التيت يعت هلا اثدت  اخلتاص 

. يفأنتتة اجملدتتس ابخل تتوات التتيت اختتت هتا متتايل، مبتتا يف (152)لغتتةب أفةيعيتتا
 دتتتتتى اتفتتتتتاق  2012نيستتتتتال/أ ةيل  6ذلتتتتتك متتتتتل ختتتتتالل التونيتتتتتع يف 

مقتتاري أ تتةم  ة ايتتة اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا متتل أجتتل 
ة قةيتتتق إل تتتادة مرستتتاء الوظتتتام الدستتتتوري، يفمنامتتتة حتتتوار يفضتتتع خةي تتت

. (153)يفقتتت  جتتتامع، يفتوظتتتيم انتدتتتاابت رائستتتية حتتتةة يفشتتتفافة يفنليهتتتة
يفشتتدد اجملدتتس أينتتا  دتتى أ يتتة دختتول الستتد ات ا نتعاليتتة يف متتايل 
ستةي ا يف  مديتتة حتتوار شتتامل يفتفا تل حعيعتتي متتع خمتدتتف اجملمو تتات 

دتتتتتتس ابلتتتتتتتدا   األيفليتتتتتتة املتدتتتتتت ة . يفأشتتتتتتاد اجمل(154)السياستتتتتتية يف متتتتتتايل
 .(155) ست ادة الوظام الدستوري يفالوحدة الوقوية يف مايل

__________ 

 (، الفعةة السادسة مل الديعاجة. 2013) 2103العةار  (147)

(، الفعتتتتتتتتةة احلاديتتتتتتتتة  رتتتتتتتتةة متتتتتتتتل الديعاجتتتتتتتتة، 2012) 2079العتتتتتتتتةارال  (14٨)
  سة  رةة مل الديعاجة.(، الفعةة اخلام2013) 212٨ يف

 212٨ (، الفعتتتتتةة ال اشتتتتتةة متتتتتل الديعاجتتتتتة، يف2012) 2079العتتتتتةارال  (149)
 (، الفعةة الثانية  رةة مل الديعاجة. 2013)

(150) S/PRST/2012/7 يف S/PRST/2012/9 . 

  .11(، الفعةة 2012) 2056العةار  (151)

 . 12املةجع نفس ، الفعةة  (152)

 .  (، الفعةة اخلامسة  رةة مل الديعاجة2012) 2071العةار  (153)

 (، الفعةة السادسة مل الديعاجة. 2013) 2100العةار  (154)

 . 1املةجع نفس ، الفعةة  (155)

https://undocs.org/ar/S/2013/131
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/7
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ومتة  دتى مواصتدة يففيما يت دق  س اليول، حتث اجملدتس احلك 
جهودذتتتا إلجتتتةاء حتتتوار حعيعتتتي يفشتتتامل يفموتتتتظم متتتع مجيتتتع أصتتتحاب 
املصتتدحة امل ويتتني  دتتى الصتت يديل التتوق  يفالتتديفيل  رتتال أذتتداف  وتتاء 
الستتتتالم يفالتوميتتتتتة يف العدتتتتتد، يفحتتتتتث احلكومتتتتتة أينتتتتتا  دتتتتتى ضتتتتتمال أل 
يواصتتتتتل  تتتتتة م  حتعيتتتتتق الةختتتتتاء ت ليتتتتتل متتتتتا أحتتتتتةز متتتتتل تعتتتتتدم يف د تتتتتم 

يفاألمويتتتتة يفاملؤسستتتتات امل ويتتتتة ابل دالتتتتة يفحعتتتتوق املؤسستتتتات السياستتتتية 
اإلنسال يف العدد، مبا يف ذلك مل خالل توفي  توصيات جلوة احلعيعة 

 .(156)يفاملصاحلة
يففيما يت دتق ابلصتومال، كتةر اجملدتس، يفذتو يتصتةف مبوجتب  

الفصتتتتل الستتتتا ع متتتتل امليثتتتتاق، لكيتتتتد د متتتت  الكامتتتتل ل مديتتتتة جيعتتتتويت 
لدستتالم يفامليثتتاق ا حتتتادي ا نتعتتايل الدتت يل يتتوفةال مقتتارا لدتوصتتل مىل 
حتتتتتتل سياستتتتتتي دائتتتتتتم يف الصتتتتتتومال، يفأكتتتتتتد ضتتتتتتةيفرة حتعيتتتتتتق املصتتتتتتاحلة 

مؤسستتات صتتومالية متثيديتتة  ةينتتة العا تتدة يفالوهتتو  ابحلتتوار يفمنامتتة 
. يفشتتتدد اجملدتتتس  دتتتى التتتديفر احلاستتتم لدستتتد ات (157)شتتتامدة لدجميتتتع

الصتتتتومالية اجلديتتتتدة يف حتعيتتتتق املصتتتتاحلة يفمحتتتتالل الستتتتالم يفا ستتتتتعةار 
التتتدائمني يف الصتتتومال، كمتتتا شتتتدد  دتتتى أ يتتتة نيتتتام تدتتتك الستتتد ات 

. يفشجع (15٨)تعالية وضع  ة م  لتحديد أيفلوايت ما   د املةحدة ا ن
اجملدتتتتتتس احلكومتتتتتتة ا حتاديتتتتتتة الصتتتتتتومالية  دتتتتتتى الرتتتتتتةيفع يف  مديتتتتتتات 
املصاحلة الوقوية لاسةاع  وت ة اجلهود الةامية مىل منراء ذياكل حكم 

 .(159)حمدي مستدامة يفشة ية يفمتثيدية يف مجيع ألاء العدد
يففيما يت دق ابحلالتة يف الستودال، يفداصتة يف دارفتور، رحتب  

اجملدتتتس مبعتتتتادرة كعتتتت  الوستتتت اء املرتتترتك  تتتتني ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم 
ذلتتتتك املتحتتتتدة يف دارفتتتتور الةاميتتتتة مىل تورتتتتيط  مديتتتتة الستتتتالم، مبتتتتا يف 

تورتتي ها متتل ختتالل العيتتام متتل جديتتد رشتتةاك احلةكتتات غتت  املوننِّ تتة، 
يفشتتتجع كعتتت  الوستتت اء املرتتترتك  دتتتى أل أيختتت  يف احلستتتعال  مديتتتات 

 . (160)السالم األخةى ذات الصدة
يففيمتتتتا يت دتتتتق ابلصتتتتحةاء الغة يتتتتة، ستتتتدنم اجملدتتتتس ال تكتتتتةيس الوضتتتتع  

التتتتتةاذل أمتتتتتة غتتتتت  مععتتتتتول، يفأذتتتتتاب ابل تتتتتةفني مواصتتتتتدة م تتتتتداء اإلرادة 
__________ 

 . ٨(، الفعةة 2012) 2065العةار  (156)

 (، الفعةة الثالثة مل الديعاجة. 2012) 2036العةار  (157)

 . 4يف 2(، الفعةاتل 2012) 2067العةار  (15٨)

 . 25(، الفعةة 2013) 2124العةار  (159)

 . 24يف  9(، الفعةاتل 2013) 2113العةار  (160)

السياستتتية يفال متتتل يف  يئتتتة مواتيتتتة لدحتتتوار، مبتتتا يكفتتتل توفيتتت  العتتتةارات 
 . (161)اح املفايفضاتذات الصدة يف 

يففيمتتتا يت دتتتق افغانستتتتال، رحتتتبن اجملدتتتس ابجلهتتتود املتواصتتتدة  
غانيتة لدمنتي نتدما   مديتة الستالم يفاملصتاحلة، اليت تع هلا احلكومة األف

مبا يف ذلك مل خالل اجملدس األ دى لدسالم يفتوفي  الرب م  األفغام 
لتحعيق السالم يفم ادة اإلدما ، متل أجتل تف يتل حتوار شتامل تعتوده 
أفغانستتتال  رتتال املصتتاحلة يفاملرتتاركة السياستتية  دتتى الوحتتو التتتوارد يف 

يوع  ال وف، يف  تة    أي ”مع كل مل   يال مؤمتة كا ل  رال احلوار
يفاترتم ”، مبا فيهتا توظتيم العا تدة، “صدة ابملوظمات اإلرذا ية الديفلية

يفلديتتت  ”، مبتتتا يف ذلتتتك أحكامتتت  املتصتتتدة حبعتتتوق اإلنستتتال، “الدستتتتور
، يفشتتجع اجملدتتس “اإلرادة لدمرتتاركة يف  وتتاء أفغانستتتال تتتو م ابلستتالم

حلميتتتدة لع ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة احلكومتتتة  دتتتى ا ستتتتفادة متتتل املستتتا ي ا
لتعتتتتتدمي املستتتتتا دة مىل أفغانستتتتتتال  غيتتتتتة د تتتتتم ذتتتتت ه ال مديتتتتتة حستتتتتب 
ا نتنتتتاء، يف احتتترتام كامتتتل لتوفيتتت  التتتتدا   يفاإلجتتتةاءات التتتيت يفضتتت ها 

( يفستتتتتتتتتتائة 2011) 19٨٨( يف 1999) 1267اجملدتتتتتتتتتتس يف نةاريتتتتتتتتتت  
. يفكتةر اجملدتس، يفذتو يتصتةف مبوجتب الفصتتل (162)نةاراتت  ذات الصتدة

ا ع متتل امليثتتتاق، د وتتت  مجيتتع األقتتتةاف يفاجلما تتات األفغانيتتتة مىل الستت
املرتتتتاركة العونتتتتاءة يف حتتتتوار سياستتتتي ستتتتدمي جيتتتتةي يف مقتتتتار الدستتتتتور 
األفغام، يفمىل ال مل مع املالني الديفليني مل أجل التومية ا نتصادية 

 .(163)يفا جتما ية يف العدد، يفتفادي الدجوء مىل ال وف
ليرتيت، حتث اجملدتس مجيتتع  -يففيمتا يت دتق ابحلالتة يف تيمتتور  

األقةاف يف العدد، يفخصوصا العتادة السياستيني،  دتى مواصتدة ال متل 
حتتوار سياستتي يف دتتى توقيتتد د تتائم الستتالم، يفأكتتد م تتا يفا لتتةا  يف 

متل جديتد لييتده الكامتل لدجهتود املستتمةة التيت يعت هلا املمثتل اخلتاص 
ليرتتتتتتيت متتتتتتل أجتتتتتتل ت ليتتتتتتل ثعافتتتتتتة احلكتتتتتتم  - لامتتتتتتني ال تتتتتتام يف تيمتتتتتتور

 .(164)الدميعةاقي  ل قةيق  مديات ت ايفنية ترمل اجلميع
__________ 

 5(، الفعةة الثاموة  رةة متل الديعاجتة يفالفعتةة 2012) 2044العةارال  (161)
(، الفعتتتةة الثاموتتتة  رتتتةة متتتل الديعاجتتتة 2013) 2099متتتل املو تتتوق؛ يف

 مل املو وق.  5يفالفعةة 

 . 13(، الفعةة 2012) 2041العةار  (162)

(، الفعتتتتتتتتتةاتل الثاموتتتتتتتتتة يفال رتتتتتتتتتةيفل يفالتاستتتتتتتتت ة 2012) 2069العتتتتتتتتتةارال  (163)
(، الفعتتتتتتتتتةاتل التاستتتتتتتتت ة 2013) 2120 ل متتتتتتتتتل الديعاجتتتتتتتتتة؛ يفيفالثالثتتتتتتتتتو 

 يفال رةيفل يفاألر  ول مل الديعاجة. 

 . 2(، الفعةة 2012) 2037العةار  (164)
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تتتب اجملدتتتس ايفجتتت  التحستتتل التتتيت   يففيمتتتا يت دتتتق ابل تتتةاق، رحن
قةأت  دتى احلالتة األمويتة يف العدتد يفشتدد  دتى أل حتتدايت األمتل يف 

ي احلفاظ  دى ذ ا التحسل  ل ال ةاق   تلال ماثدة يفأن  مل النةيفر 
 .(165)قةيق احلوار السياسي اهلادف يفالوحدة الوقوية

يتتتتتة ال ة يتتتتتة يفشتتتتتهد اجملدتتتتتس  وتتتتتد نظتتتتتةه يف احلالتتتتتة يف اجلمهور  
 الستتورية يفتصتتدي  هلتتا ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا  انعستتاماً يف االراء

. غتتت  أل اجملدتتتس (166)جتدتتتى يف  جتتتله  تتتل ا تمتتتاده مرتتتةيفَ ي نتتتةاريل
متكنتتل متتل ا تمتتاد جممو تتة متتل العتتةارات ت عيعتتاً لدفصتتل الستتادس متتل 
امليثتتتاق. فاكتتتد اجملدتتتس األ يتتتة العالغتتتة إلجيتتتاد تستتتوية سياستتتية ستتتدمية 
لازمة السورية يفكةر نداءه مل أجل التوفي  ال اجل يفالرتامل يفالفتوري 
جلميع جوانب معرتح املع تو  اخلتاص املرترتك لامتم املتحتدة يفجام تة 

. يفشتدد  دتى أل (167)الديفل ال ة ية مىل سورية املكول مل ست نعتا 
احلتتتل الوحيتتتد لازمتتتة ذتتتو حتتتل يوعثتتتق  تتتل  مديتتتة سياستتتية شتتتامدة تتتتتم 

دتتتى أستتتاس العيتتتال اخلتتتتامي جملمو تتتة ال متتتل متتتل أجتتتل  عيتتتادة ستتتورية  
، يفشتتدد (16٨)2012حليةال/يونيتت   30ستتورية ) يتتال جويتتف( املتتؤر  

أينا  دى ضةيفرة  عد مؤمتة ديفيل  رال اجلمهورية ال ة ية الستورية يف 
 .(169)أ كة يفنت اكل

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، رأى اجملدتتس أل احلالتتة فيمتتا  
يت دق ابلستودال يفجوتوب الستودال ابتتت ترتكنل خ تةا جستيما يهتدد 

. يفاختتتتت  اجملدتتتتس جممو تتتتة متتتتل العتتتتةارات (170)الستتتتالم يفاألمتتتتل التتتتديفليني
 دتتتتى مجتتتتةاءات مت تتتتددة. يففيمتتتتا يت دتتتتق ابلتوصتتتتيات املتصتتتتدة  تو تتتتوي

 تستتوية املواز تتات ابلوستتائل الستتدمية، نتتةر اجملدتتس أل يتدتت  كتتل متتل 
الستتودال يفجوتتوب الستتودال مجتتةاءات شتتىت اثتتة فتتوري، ترتتمل الونتتف 
الفوري لكل األ مال ال دائية، يفالسحب غ  املرةيف  جلميتع نواهتمتا 

ديفد، يفتف يتتتتتل آليتتتتتات أمتتتتتل احلتتتتتديفد املستتتتتدحة مىل جانعيهمتتتتتا متتتتتل احلتتتتت
النةيفرية، يفالونف الفوري لدد اية ال دائية يف يفسائل اإل تالم، فنتال 
 تتتل يفنتتتف أي ا تتتتداءات  دتتتى املمتدكتتتات يفالةمتتتوز الديويتتتة يفالثعافيتتتة 

__________ 

 2110 (، الفعتتتتةة اخلامستتتتة متتتتل الديعاجتتتتة؛ يف2012) 2061العتتتتةارال  (165)
 (، الفعةة اخلامسة مل الديعاجة. 2013)

(166) S/2012/77  يفS/2012/538 . 

(167) S/PRST/2012/10 .الفعةة السا  ة ، 

 (، املةفق الثام.2013) 211٨العةار  (16٨)

(، الفعتتتتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتتتتة  رتتتتتتتتتتةة متتتتتتتتتتل الديعاجتتتتتتتتتتة، 2013) 211٨العتتتتتتتتتتةار  (169)
 .  17يف 16 يفالفعةاتل

 ، الفعةة األيفىل. S/PRST/2012/5انظة  (170)

. يفكتتتتتتةر اجملدتتتتتتس   نتتتتتتا متتتتتتل (171)املمدوكتتتتتتة ملتتتتتتواق  الديفلتتتتتتة األختتتتتتةى
أينتا أل يستتانف التوصيات امل كورة يف نةارات  حعة. يفنتةر اجملدتس 

الستتودال يفجوتتوب الستتودال املفايفضتتات  تتال شتتةيف  متتل أجتتل التوصتتل 
. (172)مىل اتفتتتاق  رتتتال العنتتتااي احلامستتتة املتصتتتدة ابلوتتتلاع  تتتني العدتتتديل

يففيمتتا يت دتتق ا يتتي، أ تتةب اجملدتتس  تتل تصتتميم   دتتى أل تتتتم تستتوية 
الوضتتتتتتع املستتتتتتتععدي أل يتتتتتتي  تتتتتتل قةيتتتتتتق املفايفضتتتتتتتتتات،    تتتتتتل قةيتتتتتتق 

. يفد تا اجملدتتس (173)انفةاديتتة يتدت ذا أي قتتةف متل ال تتةفنيمجتةاءات 
 .(174)“فتح ابب احلوار فوراً ”أينا مىل الونف الفوري لدعتال يفمىل 

يففيما يت دق ابحلالة يف نتربص، ا ترتف اجملدتس ابلتعتدم احملتةز  
يف املفايفضات الكامدة، لكو   حتظ أل ذلتك التعتدم لتيس كافيتا يفأنت  
مل يؤدنِّ مىل تسوية شتامدة يفدائمتة. يفحتث اجملدتس اجلتانعني  دتى مواصتدة 

ابلتتتل يمني  (، فاذتتتاب2011) 2026موانرتتتاهتما. يفأشتتتار مىل نتتتةاره 
العيتتام مبتتا يدتتي: )أ( اإلستتهام جبهود تتا يف مليتتد متتل ال متتل متتل أجتتل 
التوصتل مىل أيفجت  تعتتارب يف يفجهتات الوظتة  رتتال العنتااي اجلوذةيتتة؛ 
)ب( مواصتتدة ال متتل متتع الدجتتال التعويتتة هبتتدف حتستتني احليتتاة اليوميتتة 
لدععارصة؛ ) ( حتسني اجلو ال ام ال ي جتةي فيت  املفايفضتات،   تةق 

مل تةكيل الةستائل املوجهتة مىل اجلمهتور  دتى أيفجت  التعتارب يفستعل تر
املني ندماً، يفتوجي  رسائل  وناءة يفموسجمة أكثة؛ )د( زايدة مراركة 

 .(175)اجملتمع املدم يف ال مدية حسب ا نتناء
 

القززززرارات الززززيت يشززززارِّك  وجبهززززا األمززززني العززززام يف  - جيم
 تسوية املنازعات ابلوسائل السلمية

متتتل امليثتتتاق  دتتتى أل لامتتتني ال تتتام أل يوعنتتت   99تتتو  املتتتادة  
جمدتتس األمتتل مىل أيتتة مستتالة يتتةى أهنتتا نتتد هتتتدد حفتتظ الستتالم يفاألمتتل 

يفمتتتتتتع أل امليثتتتتتتاق   يصتتتتتتف أيف اتتتتتتدد ديفر األمتتتتتتني ال تتتتتتام التتتتتتديفليني. 
يت دتتق مبستتائل الستتالم يفاألمتتل، فتتإل جهتتود اجملدتتس املت دعتتة مبوتتع  فيمتتا

نرتتوب الولا تتات يفتستتوية املواز تتات ابلوستتائل الستتدمية انتنتتت  دتتى 
لتو متلايتتد مشتةاك األمتتني ال تتام. يفلت لك يرتتارك األمتني ال تتام مرتتاركة 

__________ 

 . 1(، الفعةة 2012) 2046العةار  (171)

 . 2املةجع نفس ، الفعةة  (172)

 (، الفعةة السا  ة  رةة مل الديعاجة. 2013) 2126العةار  (173)

 .1(، الفعةة 2013) 2132العةار  (174)

(، 2013) 20٨9 ؛ يف3 يف 1(، الفعتتتتتتتةاتل 2012) 205٨العتتتتتتتةارات  (175)
 .3 يف 1(، الفعةاتل 2013) 2114 ؛ يف3 يف 1الفعةاتل 

https://undocs.org/ar/S/2012/77
https://undocs.org/ar/S/2012/538
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/5
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م ابلتوستتتيق متتتع اجملدتتتس أيف  وتتتاًء  دتتتى مكثفتتتة يف تيستتت  جهتتتود الستتتال
 قدع ، كما يتنح مل نةارات اجملدس يف ذ ا الصدد.

، رحنب اجملدس ابل مل ال ي 2013-2012يفخالل الفرتة  
ك لك ملسا دة أقةاف الولاع اض دع    األمني ال ام يفاثدوه اخلاصول  

نعتتل  عتتد املفايفضتتات الستتدمية يفأثواءذتتا يف  تتدذا، يفنتتونه  تت لك ال متتتل 
. يفقدب اجملدس أينتا مىل األمتني ال تام أل يعتوم،  تل (176)يفا رتف   

قةيق اثدي  اخلاصني،  ت ليل نتدرات الوستاقة ألقتةاف الوتلاع يف تيست  
دس مىل األمني ال ام . يف اليفًة  دى ذلك، قدب اجمل(177)احلوار يفت ليله

يفاثديتت  اخلاصتتني د تتم جهتتود الوستتاقة التتيت تعتت هلا املوظمتتات األختتةى، 
يفقدب مىل األمني ال ام أينا   ل مسا ي  احلميدة لتيس  احلوار  تني 

. يفقدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل األمتتتتتني ال تتتتتام  (17٨)صتتتتتاحعة املصتتتتتدحة اجلهتتتتتات
 تتتتتني كتتتت لك أل يستكرتتتتتف اخليتتتتارات املتاحتتتتتة لتيستتتتت  ت ليتتتتل احلتتتتتوار 

األقتتتتةاف امل ويتتتتة يفيعتتتتدم تعتتتتارية  وهتتتتا يفأل يعتتتتدم التتتتد م يف اجملتتتتا ت 
 .(179)احلامسة األ ية مثل احلوار الوق  يفال مديات ا نتدا ية

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، ا تمتتد األمتتني ال تتام  رتتكل  
مكثتتف  دتتى مع وثيتت  اخلاصتتني يفمسترتتاري  اخلاصتتني يفاثديتت  اخلاصتتني 

__________ 

مل وتتتتتتتول ، فيمتتتتتتتا يت دتتتتتتتق ابلعوتتتتتتتد ا7(، الفعتتتتتتتةة 2012) 2044العتتتتتتتةارات  (176)
(، الفعتتتةة 2012) 205٨ ؛ يف“احلالتتتة فيمتتتا يت دتتتق ابلصتتتحةاء الغة يتتتة”

احلالتتتتة يف ”التاستتتت ة  رتتتتةة متتتتل الديعاجتتتتة، فيمتتتتا يت دتتتتق ابلعوتتتتد امل وتتتتول 
(، الفعةة الثاموة مل الديعاجتة، فيمتا يت دتق 2013) 20٨٨ ؛ يف“نربص

؛ “احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتتتتتتتتتت ى”ابلعوتتتتتتتتتتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتتتتتتتتتتول 
احلالتتتتتة ”، فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابلعوتتتتتد امل وتتتتتول 7الفعتتتتتةة  (،2013) 2099 يف

 .“يت دق ابلصحةاء الغة ية فيما

احلالتة ”، فيما يت دق ابلعود امل وتول 3(، الفعةة 2012) 20٨5العةارال  (177)
، فيمتتتا يت دتتتق ابلعوتتتد امل وتتتول 7(، الفعتتتةة 2013) 2127 ؛ يف“يف متتتايل

 .“احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى”

احلالتتة ”، فيمتتا يتصتتل ابلعوتتد امل وتتول 16(، الفعتتةة 2012) 2053العتتةارات  (17٨)
(، الفعتتتتةة 2012) 2062 ؛ يف“فيمتتتتا يت دتتتتق جبمهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة

 209٨ ؛ يف“احلالتتتتتة يف كتتتتتوت ديفتتتتتوار”، فيمتتتتتا يتصتتتتتل ابلعوتتتتتد امل وتتتتتول 11
احلالتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق ”، فيمتتتتتا يتصتتتتتل ابلعوتتتتتد امل وتتتتتول 14(، الفعتتتتتةة 2013)

، 19(، الفعتتتتتتتتتتتتةة 2013) 2112 ؛ يف“هوريتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتةجبم
 .  “احلالة يف كوت ديفوار”يتصل ابلعود امل وول  فيما

، فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابلعوتتتتتتد امل وتتتتتتول 16(، الفعتتتتتتةة 2012) 2051العتتتتتتةارال  (179)
، 16(، الفعتتتتتتتتتةة 2012) 2076 ؛ يف“احلالتتتتتتتتتة يف الرتتتتتتتتتةق األيفستتتتتتتتتط”
احلالة ”، الفعةة الثاموة، فيما يتصل ابلعود امل وول S/PRST/2012/22 يف

 .“فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقية

. يفشتتارك األمتتني ال تتام يف تيستت  (1٨0)  متتل جهتتودملستتا دت  فيمتتا يع لتت
جهتتتود الستتتالم ابلت تتتايفل متتتع املوظمتتتات اإلنديميتتتة، كت ايفنتتت  متتتثاًل متتتع 
ا حتتتاد األفةيعتتي يفاهليئتتة احلكوميتتة الديفليتتة امل ويتتة ابلتوميتتة يف الستتودال 
يفجوتتتوب الستتتودال، يفمتتتع اجلما تتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل يفستتتط أفةيعيتتتا يف 

يفكتتتوت ديفتتتوار، يفمتتتتع اجلما تتتة ا نتصتتتتادية مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتتت ى 
 يسايف، يفمع املتؤمتة التديفيل امل ت   -لديفل غةب أفةيعيا يف مايل يفغيويا 

مبو عة العح ات الكربى يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية، يفمع جام ة 
التتديفل ال ة يتتة يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يف صتتورة مستتتعدة يف كتتل 

. يفكثتت ا متتا كانتتت مستتا ي األمتتني ال تتام متتل الصتتحةاء الغة يتتة يفنتتربص
الةامية مىل تستوية املواز تات تت دتق  ت ليتل احلتوار السياستي أيف التوق ، 

 يستتتتايف  -كمتتتتا كتتتتال احلتتتتال يف مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة يفغيويتتتتا 
يفكتتتوت ديفتتتتوار يفليعيتتتتا. يفيف كتتتل متتتتل متتتتايل يفالصتتتحةاء الغة يتتتتة يفنتتتتربص 

متيتتتل ديفر األمتتتني ال تتتام ابلةاقتتت  يفالتتتيمل يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، 
 ركل أ مق يف التصدي لدحالة يفمراركت  الور ة مل خالل جهتود 

 الوساقة يفاملسا ي احلميدة.
يفنظتتتةا خل تتتورة الوتتتلاع يف اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، اختتتت ت  

، الت ي 66/253العتةار  2012شتعا /فرباية  16اجلم ية ال امتة يف 
يتتع ذيئتتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة د تتَم قدعتتت فيتت  مىل األمتتني ال تتام يفمج

جهتتود جام تتة التتديفل ال ة يتتة،  تتل قةيتتق ت يتتني مع تتو  ختتاص لعتت ل 
املستتتتا ي احلميتتتتدة الةاميتتتتة مىل ترتتتتجيع التوصتتتتل حلتتتتل ستتتتدمي لازمتتتتة 
الستتتورية، يف تتتل قةيتتتق تعتتتدمي املستتتا دة التعويتتتة يفاملاديتتتة، ابلترتتتايفر متتتع 

 آذار/ 21  . يفيف  يتتتتتتتتال رائستتتتتتتتي متتتتتتتتؤر (1٨1)جام تتتتتتتتة التتتتتتتتديفل ال ة يتتتتتتتتة
، رحتتتب اجملدتتتس  ت يتتتني املع تتتو  اخلتتتاص املرتتترتك  تتتني 2012 متتتارس

األمتتتم املتحتتتدة يفجام تتتة التتتديفل ال ة يتتتة مىل ستتتورية يفأ تتتةب  تتتل كامتتتل 
د م  جلهتود املع تو  اخلتاص املرترتك متل أجتل مهنتاء ال وتف يف نترتاح 

. يفكتال املع تو  اخلتاص املرترتك نتد (1٨2)الوعا  الست ال ي تعدَّم   
خ تتًة تتتتالف  2012آذار/متتارس  16 رستتالة ستتا عة مؤرختتة انتترتح يف

متتتتتل ستتتتتت نعتتتتتا  يفتةمتتتتتي مىل اإلهنتتتتتاء الفتتتتتوري لكتتتتتل أشتتتتتكال ال وتتتتتف 
يفانتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال يفمىل لمتتني يفصتتول املستتا دات اإلنستتانية 
يفتيستتت   مديتتتة انتعتتتاٍل سياستتتي  عيتتتادة ستتتورية تفنتتتي مىل منامتتتة نظتتتام 

__________ 

 دتتى ستتعيل املثتتال، املع تتو  اخلتتاص لامتتني ال تتام مىل مو عتتة الستتاحل،  (1٨0)
متتم املتحتتدة يفجام تتة التتديفل ال ة يتتة مىل يفاملع تتو  اخلتتاص املرتترتك  تتني األ

 سورية، يفاملسترار اخلاص لامني ال ام امل   ابليمل.

 . 11، الفعةة 66/253نةار اجلم ية ال امة  (1٨1)

(1٨2) S/PRST/2012/6 .الفعةات الةا  ة يفاخلامسة يفالسادسة يفالسا  ة ، 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/6
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ء حتتوار سياستتي شتتامل سياستتي ت تتددي دميعةاقتتي،  وستتائل موهتتا  تتد
 تتتتتتني حكومتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتة ال ة يتتتتتتة الستتتتتتورية يفامل ارضتتتتتتة الستتتتتتورية. يفيف 

، أكد اجملدس يف  يال رائسي أ ية يفجود آلية 2012نيسال/أ ةيل  5
مشةاف ات  ة لامم املتحدة يف اجلمهورية ال ة يتة الستورية تكتول ف التة 
يفذات مصتتتتدانية يفذلتتتتك لةصتتتتد نيتتتتام مجيتتتتع األقتتتتةاف  ونتتتتف ال وتتتتف 

( 2012) 2042. يفيف العتتتتتتتتتتتتةاريل (1٨3)املستتتتتتتتتتتتدح  كافتتتتتتتتتتتتة أشتتتتتتتتتتتتكال 
، أ اد اجملدس لكيد لييده الكامتل  نترتاح (1٨4)(2012) 2043 يف

املع و  اخلتاص املرترتك الت ي يةمتي مىل اإلهنتاء الفتوري لكتل أشتكال 
. يفلكتتل املع تتو  اخلتتاص املرتترتك استتتعال متتل موصتتع  يف (1٨5)ال وتتف

  جديتتتتد خدفتتتتاً لتتتت    تتتتد ذلتتتتك ، يفُ تتتتنين مع تتتتو 2012آب/أغستتتت س 
 عديتتتل. يفختتتالل متتتا تععتتتى متتتل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ،  عتتتد اجملدتتتس 
جدستتات  ديتتدة غتت  أنتت  مل يتدتت  أي نتتةار آختتة  رتتال ذتت ه املستتالة 

 اليت كانت نيد نظةه الف دي.
أما فيما يت دق ابليمل، فعتد أيتد اجملدتس ابإلمجتاع يفابستتمةار  

جهتتود املستتا ي احلميتتدة التتيت  تت هلا األمتتني ال تتام  تتل قةيتتق مسترتتاره 
 2051، اختتت  اجملدتتس العتتةار 2012حليةال/يونيتت   12اخلتتاص. ففتتي 

__________ 

(1٨3) S/PRST/2012/10 .الفعةة السادسة ، 

(، أنرتتتتتا اجملدتتتتتس   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة 2012) 2043مبوجتتتتتب العتتتتتةار  (1٨4)
لدمةانعة يف اجلمهورية ال ة ية السورية  عيادة رئيس لدمةانعني ال ستكةيني. 

 تتل يف يتتة الع ثتتة يفأنرتت تها، انظتتة  يفلالقتتالع  دتتى مليتتد متتل امل دومتتات
 . “ مديات حفظ السالم”اجللء ال اشة، العسم الثام، 

 .1(، الفعةة 2012) 2042العةار  (1٨5)

في   دى أ ية  عد مؤمتة لدحوار الوق  ينمن  شدد (، ال ي2012)
مجيتتتع األقتتتةاف يفيكتتتول ترتتتاركيا يفشتتتفافا يفذا مغتتتلى، يفقالتتتب  ونتتتف 
مجيتتع األ متتال التتيت يتتةاد هبتتا تعتتويض حكومتتة الوفتتاق الوقويتتة يف مديتتة 
ا نتعتتال السياستتتي، يفأ تتةب  تتتل استتت داده لدوظتتتة يف اختتتاذ مليتتتد متتتل 

متتل امليثتتتاق مذا  41جتتتب املتتادة التتتدا  ، مبتتا يف ذلتتتك اختتتاذ تتتدا   مبو 
استتتمةت ذتت ه األ متتال. يفيف العتتةار نفستت ، قدتتب اجملدتتس مىل األمتتني 
ال تتام أل يواصتتل التتديفر التت ي يعتتوم  تت  متتل ختتالل مستتا ي  احلميتتدة، 

 كتانول الثتام/  27. يفيف (1٨6) سعل مل  يوها جهود مستراره اخلتاص
د م  ل مدية  ، أيففد اجملدس   ثة مىل اليمل إل ادة لكيد2013يواية 

ا نتعتتتال السياستتتي اجلاريتتتة يف العدتتتد، يفكتتت ا ملرتتتاركة اجملتمتتتع التتتديفيل يف 
توفي  معادرة جمدس الت ايفل لديفل اخلدتي  ال ة يتة، مبتا يرتمل املسترتار 

 شتتتتتتتتتتتتعا / 15. يفيف (1٨7)اخلتتتتتتتتتتتتاص يفمستتتتتتتتتتتتا ي  احلميتتتتتتتتتتتتدة يف التتتتتتتتتتتتيمل
ب ، أصدر اجملدس  يا  رائسيا أكتد فيت  أنت    يتلال يةانت2013 فرباية

احلالة يف اليمل  تل كثتب يفأنت  سيواصتل متا  تت   تل نتةب لدد توات 
 .(1٨٨)العادمة اليت تُتد  مل أجل حتعيق انتعال سياسي سدمي

 يتتتال ألنتتتواع األنرتتت ة التتتيت اضتتت دع هبتتتا  5يفيتتتةد يف اجلتتتديفل  
يت دتتتق  تستتوية املواز تتتات ابلوستتتائل  األمتتني ال تتتام يفأينتتدذا اجملدتتتس فيمتتا
 السدمية يفموع نروب الولا ات.

__________ 

 .16 يف 6 يف 5(، الفعةات 2012) 2051العةار  (1٨6)

 ، املةفق.S/2013/61انظة  (1٨7)

(1٨٨) S/PRST/2013/3.الفعةة الثاموة ، 
 

 5اجلديفل 
 2013-2012القرارات اليت شارك  وجبها األمني العام يف جهود اجمللس الرامية إىل تسوية املنازعات ابلوسائل السلمية، 

 أيدنه اجملدسنوع الورا  ال ي  احلكم العةار يفاترخي 
   أفريقيا   

   احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
 (2013) 20٨٨العةار 
 2013الثام/يواية  كانول  24

 املسا ي احلميدة الفعةة الثاموة مل الديعاجة

 (2013) 2121العةار 
 2013األيفل/أكتو ة  ترةيل 10

 الد م يف جمال الوساقة 4الفعةة 

 (2013) 2127العةار 
 2013األيفل/ديسمرب  كانول  5

 الد م يف جمال الوساقة 7الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/10
https://undocs.org/ar/S/2013/61
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/3
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 أيدنه اجملدسنوع الورا  ال ي  احلكم العةار يفاترخي 
   احلالة يف كوت ديفوار   

 (2012) 2062العةار 
 2012متوز/يولي   26

 املسا ي احلميدة 11الفعةة 

 (2013) 2112العةار 
 2013متوز/يولي   30

 املسا ي احلميدة 19الفعةة 

  احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
 (2012) 2053العةار 
 2012حليةال/يوني   27

 الد م ا نتدا  16الفعةة 

 املسا ي احلميدة 17الفعةة  
S/PRST/2012/22 

 2012األيفل/أكتو ة  ترةيل 19
 املسا ي احلميدة الفعةة الثاموة

 (2012) 2076العةار 
 2012الثام/نوفمرب  ترةيل 20

 تعييم احلوار 16الفعةة 

 (2013) 209٨العةار 
 2013آذار/مارس  2٨

 السالمتعييم توفي   مدية  5الفعةة 

 املسا ي احلميدة 14الفعةة  
   بيساو -احلالة يف غينيا 

 (2013) 2092العةار 
 2013شعا /فرباية  22

 احلوار يفالد م ا نتدا  3الفعةة 

 (2013) 2103العةار 
 2013أاير/مايو  22

 د م احلوار ٨الفعةة 

   احلالة يف منطقة البحريات الكربى
S/PRST/2013/11 

 2013متوز/يولي   25
 تعييم توفي   مدية السالم الفعةة السا  ة

   احلالة يف ليبيا
S/PRST/2013/21 

 2013األيفل/ديسمرب  كانول  16
 د م احلوار الفعةة الثالثة

   احلالة يف مايل
 (2012) 2056ار العة 
 2012متوز/يولي   5

 الد م يف جمال الوساقة 12الفعةة 
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 أيدنه اجملدسنوع الورا  ال ي  احلكم العةار يفاترخي 
 (2012) 2071العةار    
 2012األيفل/أكتو ة  ترةيل 12

 د م احلوار 4الفعةة 
 الد م يف جمال الوساقة 10الفعةة 

 (2012) 20٨5العةار 
 2012األيفل/ديسمرب  كانول  20

 الد م يف جمال الوساقة 3الفعةة 

 (2013) 2100العةار 
 2013نيسال/أ ةيل  25

 د م املةحدة ا نتعالية يفاحلوار 2الفعةة 

  تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان
 (2012) 2063العةار 
 2012متوز/يولي   31

 الوساقة 20الفعةة 

 (2013) 2113العةار 
 2013متوز/يولي   30

 الوساقة 24يف  9الفعةاتل 

   احلالة فيما يتعلق ابلصحراء الغربية
 (2012) 2044العةار 
 2012نيسال/أ ةيل  24

 الوساقة 9 يف 6الفعةاتل 

 (2013) 2099العةار 
 2013نيسال/أ ةيل  25

 الوساقة 9 يف 6الفعةاتل 

   أورواب
   احلالة يف قربص

 (2012) 205٨العةار 
 2012متوز/يولي   19

الفعتتتتتتتتةة التاستتتتتتتت ة  رتتتتتتتتةة متتتتتتتتل 
 الديعاجة

 الد م يف جمال الوساقة

 (2013) 20٨9العةار 
 2013الثام/يواية  كانول  24

الفعةاتل الثالثتة يفالتاست ة  رتةة 
 مل الديعاجة

 الد م يف جمال الوساقة

 (2013) 2114العةار 
 2013متوز/يولي   30

الفعةاتل الثالثتة يفالتاست ة  رتةة 
 مل الديعاجة

 الد م يف جمال الوساقة

   األوسطالشرق 
  احلالة يف الشرق األوسط  اجلمهورية العربية السورية(

 S/PRST/2012/6  
  2012آذار/مارس  21

 احلوار السياسي الفعةة اخلامسة

S/PRST/2012/10  
  2012نيسال/أ ةيل  5

 اإلشةاف  دى يفنف مقالق الوار الفعةة السادسة

 آلية توفي  السالم السا  ةالفعةة  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/10
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 أيدنه اجملدسنوع الورا  ال ي  احلكم العةار يفاترخي 
 ( 2012) 2042العةار    
 2012نيسال/أ ةيل  14

 آلية توفي  السالم 1الفعةة 

  (2012) 2043العةار 
 2012نيسال/أ ةيل  21

 آلية توفي  السالم 1الفعةة 

   احلالة يف الشرق األوسط  اليمن(
 (2012) 2051العةار 
 2012حليةال/يوني   12

 املسا ي احلميدة 16الفعةة 

S/PRST/2013/3 
 2013شعا /فرباية  15

 املسا ي احلميدة الفعةة الثاموة

 
القزززرارات املتعلقزززة  شزززاركة الرتتيبزززات أو الوكزززا ت  - دال

 اإلقليمية 
متتتتل  52ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا  يفمترتتتتياً متتتتع املتتتتادة  

تتتب اجملدتتتس ابجلهتتتود املع يفلتتتة  لتستتتوية املواز تتتات ابلوستتتائل امليثتتتاق، رحن
الستتدمية  تتل قةيتتق املوظمتتات اإلنديميتتة يفغ ذتتا متتل الرتتيعتتات يفأ تتةب 
 تتتتل لييتتتتده هلتتتتا، يفشتتتتجع  دتتتتى مواصتتتتدة  تتتت ل تدتتتتك اجلهتتتتود، يفأذتتتتاب 

اقتتتةاف الوتتتلاع أل ترتتتارك يف ذتتت ه ال مديتتتات التتتيت تعودذتتتا املوظمتتتات 
ابلتفصتتيل يفالكيتتا ت اإلنديميتتة يفأل تت تتايفل م هتتا. يفيتتورد اجلتتلء الثتتامل 

نتتةاراتِّ اجملدتتس املت دعتتة ابجلهتتود املرتترتكة أيف املتلاموتتة التتيت  تت هلا اجملدتتس 
يفالرتتيعات أيف الوكا ت اإلنديمية مل أجل تستوية املواز تات ابلوستائل 

 السدمية خالل الفرتة نيد ا ست ةا .

   
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2043%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/3
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 تفسري أحكام الفصل السادس من امليثززاق أو تطبيقهااملناقشة الدستورية اليت متس  - رابعا
 مالحظة 
يتوايفل العسم الةا ع املوانرات الةئيسية التيت دارت يف جمدتس  

األمتتل فيمتتا يت دتتق  تفستت  أحكتتام حمتتددة يفردت يف الفصتتل الستتادس 
واز تتتتتات متتتتل امليثتتتتاق  رتتتتال ديفر اجملدتتتتتس يفاألمتتتتني ال تتتتام يف تستتتتوية امل

ابلوستتتتائل الستتتتدمية. يفيستتتتتع د العستتتتم املوانرتتتتاتِّ املت دعتتتتة ابملوظمتتتتات 
 اإلنديمية، اليت تةد يف اجللء الثامل.

يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، جتتتاءت يف متتتدايف ت اجملدتتتس  
يفكتت لك مىل  ،(191)99 يف (190)36 يف (1٨9)33مىل املتتواد  مشتتارات صتتةاة

 يفمل يثِّة م ظمها موانرات دستورية. (192)الفصل السادس مل امليثاق
__________ 

، S/PV.7019 انظتتتة فيمتتتا يت دتتتق حبمايتتتة املتتتدنيني يف الولا تتتات املستتتدحة، (1٨9)
نول يف )ذولوتدا(؛ يففيمتا يت دتق  ترتجيع يفت ليتل ستيادة العتا 77الصفحة 

 22، الصتتتتتتتفحة S/PV.6705 جمتتتتتتال صتتتتتتول الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتل التتتتتتديفليني،
 S/PV.6705)جوتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا(؛ يف  26)ابكستتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة 

(Resumption 1) موريريوس(.  13، الصفحة( 

صتتول الستتالم  انظتتة فيمتتا يت دتتق  ترتتجيع يفت ليتتل ستتيادة العتتانول يف جمتتال (190)
 22)أملانيتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة  5، الصتتتتتفحة S/PV.6705 يفاألمتتتتتل التتتتتديفليني،

  ابكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(؛ يف(S/PV.6705 (Resumption 1) 24، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
   )األرجوتني(.

 33، الصتتفحة S/PV.6838انظتتة فيمتتا يت دتتق ابألقفتتال يفالوتتلاع املستتدح،  (191)
 35، الصتتتتتتفحة S/PV.6980)اهلوتتتتتتد(؛ يف  35)ابكستتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفحة 

، (S/2010/507)اهلود(؛ يففيما يت دق  توفي  م كةة رئيس جمدتس األمتل )
S/PV.6870 لكستتتمربغ(؛ يف  34، الصتتتفحة(S/PV.7052 ٨، الصتتتفحة 

 S/PV.7052)فةنستتتتتتتتتتتتتتتا(؛ يف  17)املمدكتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

(Resumption 1) وزيدودا(.)ني 10، الصفحة  

انظتتتتة فيمتتتتا يتصتتتتل ابلت تتتتايفل  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة يفاملوظمتتتتات اإلنديميتتتتة يفديفل  (192)
 14، الصتتتتفحة S/PV.6702اإلنديميتتتتة يف صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتتل التتتتديفليني، 

 4 يف 3، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.6702 (Resumption 1))كولومعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛ يف 
)نيوزيدوتتتتدا(؛  29، الصتتتتفحة S/PV.7015 (Resumption 1))ابكستتتتتال(؛ يف 

، (S/2010/507يففيمتتتتتتتتتا يتصتتتتتتتتتتل  توفيتتتتتتتتتت  متتتتتتتتت كةة رئتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتل )
S/PV.6870 اهلوتتتتتتتتتتتتتتد(؛  27)ابكستتتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  15، الصتتتتتتتتتتتتتتفحة(

 20، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7052)نيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا(؛ يف  32يف 31يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال 
، S/PV.7052 (Resumption 1))اهلوتتتتتتتتد(؛ يف  30)ابكستتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتفحة 

)تةكيتتتتا(؛ يففيمتتتتتا يتصتتتتل ابلستتتتتالم  13)نيوزيدوتتتتدا(؛ يفالصتتتتتفحة  10الصتتتتفحة 
)ابكستتتال(؛ يففيمتتا  26يف  25، الصتتفحتال S/PV.6946يفاألمتتل يف أفةيعيتتا، 

 32، الصتتتفحتال S/PV.6790يت دتتق حبمايتتة املتتتدنيني يف الولا تتات املستتدحة، 
يف جمتتال صتتول )اهلوتتد(؛ يففيمتتا يتصتتل  ترتتجيع يفت ليتتل ستتيادة العتتانول  33يف 

)اهلوتتد(؛ يففيمتتا يتصتتل  14، الصتتفحة S/PV.6849الستتالم يفاألمتتل التتديفليني، 
)ال تتتتةاق(؛ يففيمتتتتا  3، الصتتتتفحة S/PV.6990ابحلالتتتتة  تتتتني ال تتتتةاق يفالكويتتتتت، 

 - العستتم الةا تتع متتل أر  تتة أنستتام فة يتتة ذتتي: ألتتف يفيتتتالف 
أ يتتة أحكتتتام الفصتتتل الستتتادس ابملعارنتتة متتتع أحكتتتام الفصتتتل الستتتا ع؛ 

متتتتل امليثتتتتاق؛  36محالتتتتة املواز تتتتات العانونيتتتتة يف ضتتتتوء املتتتتادة  -يفابء 
اإلشتتتتارة مىل يفستتتتائل التستتتتوية الستتتتدمية لدمواز تتتتات يف ضتتتتوء  -يفجتتتتيم 
 99دام األمتتتني ال تتتام لدمتتتادة استتتتد -متتتل امليثتتتاق؛ يفدال  33املتتتادة 

لتستتتتوية املواز تتتتات ابلوستتتتائل الستتتتدمية. يفيتنتتتتمل ذتتتت ا العستتتتم أينتتتتا 
احلتتا ت التتيت جتتةت فيهتتا موانرتتات دستتتورية ذات صتتدة ختتالل الفتترتة 

 املرمولة اب ست ةا .
 
أمهية أحكام الفصل السزادس ابملقارنزة مزع أحكزام  -لف أ

 الفصل السابع
الفرتة نيد ا ستت ةا ، ت ةنتت املوانرتات يف اجملدتس خالل  

مىل الفتتتةق  تتتني أحكتتتام الفصتتتدني الستتتادس يفالستتتا ع متتتل امليثتتتاق. يفيف 
احلتتا ت التتيت جتتتةي موانرتتتتها أد ه، حتتدند املتكدمتتول قعي تتة التتتتدا   
املتتوخى أل يتدتت ذا اجملدتس يف مقتتار كتل فصتتل، يفتوتايفلوا تونيتتت ذتت ه 

ستتائدة يف امليتتدال التتيت ميكتتل التصتتدي هلتتا التتتدا   يفماذيتتة الظتتةيفف ال
 تدا   يتد ذا اجملدس مبوجب أحد الفصدني الستادس أيف الستا ع متل 
امليثاق، يف مديفا مىل حتديل نستعة التكدفتة مىل ال ائتد  وتد اختتاذ اجملدتس 

 ذ ه التدا  .
 

 ٥احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط 
 كتتتتتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتتتتتام/  31امل عتتتتتتتتتتتتتتودة يف  6710يف اجلدستتتتتتتتتتتتتتة  

كتتتانول   24، كتتتال م ةيفضتتتا  دتتتى اجملدتتتس رستتتالة مؤرختتتة 2012 يوتتتاية
__________ 

)املمثتل اخلتاص  6، الصتفحة S/PV.7068ت دتق ابل تةاق، يتصل ابحلالة فيما ي
لامتتني ال تتام يفرئتتيس   ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتا دة مىل ال تتةاق(؛ يففيمتتا 

، S/PV.7011 (Resumption 1)يتصل ابحلالتة يف مو عتة العحت ات الكتربى، 
انيتتتتا املتحتتتتدة(؛ يففيمتتتتا يتصتتتتل ابحلالتتتتة يف الرتتتتةق )مجهوريتتتتة تول  10الصتتتتفحة 

 34)ابكستتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  30، الصتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6710األيفستتتتتتتتتتتتتط، 
)املمدكتتة  9، الصتتفحة S/PV.6711)توغتتو(؛ يف  35)أذر يجتتال(؛ يفالصتتفحة 

حتتتتتدة(؛ يففيمتتتتتا يتصتتتتتل ابحلالتتتتتة يف الرتتتتتةق األيفستتتتتط، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك ننتتتتتية املت
)غواتيمتتتا (؛ يففيمتتتا يتصتتتل   مديتتتات  32، الصتتتفحة S/PV.6706فدستتت ني، 

)توغتتتتتتتتو(؛  15، الصتتتتتتتتفحة S/PV.6903األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة حلفتتتتتتتتظ الستتتتتتتتالم، 
 7٨)كتتتوت ديفتتتوار(؛ يفالصتتتفحة  67)نيوزيدوتتتدا(؛ يفالصتتتفحة  33يفالصتتتفحة 
 ) ميعيا(. 
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يفجههتتتتتا األمتتتتتني ال تتتتتام مىل رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتتل  2012الثام/يوتتتتتاية 
متل جام تة التديفل ال ة يتة  رتال احلالتة يف اجلمهوريتة يفأحال هبا رسالة 
. يف نتتش أ نتتاء اجملدتتس، يف ضتتوء األزمتتة، فةصتتَة (193)ال ة يتتة الستتورية

ا تماد مرةيفع نةار ندم  املغةب لدتصدي أل مال ال وف السائدة يف 
العدد. يفذكة األمني ال ام جلام ة الديفل ال ة ية أن  يت دع مىل د م نةار 

ةاف ابلونتتف الفتتوري جلميتتع أ متتال ال وتتف محايتتًة ي التتب مجيتتع األقتت
لدرت ب الستتوري، يف عتدء حتتوار يفقتت  جتاد حتتتت ر ايتة جام تتة التتديفل 

. يفأيفضح اثل فةنسا أن    يوجد شتيء  دتى اإلقتالق يف (194)ال ة ية
مرتتتتتةيفع العتتتتتةار التتتتت ي انرتحتتتتت  املغتتتتتةب مُيكتتتتتل تفستتتتت ه  دتتتتتى أنتتتتت  مذل 

  يوتتتتدر  يف مقتتتتار ”ابستتتتتددام العتتتتوة. يفأضتتتتاف أل مرتتتتةيفع العتتتتةار 
. يفأشتتتتار، (195)“الفصتتتتل الستتتتا ع. لتتتتل   ن تتتتد أي  مديتتتتة  ستتتتكةية

مضتتتتافة مىل ذلتتتتك، مىل أل اهلتتتتدف املتتتتتوخى ذتتتتو مجيتتتتاد قةيعتتتتة ستتتتدمية 
لددتتتتتةيف  متتتتتل األزمتتتتتة تستتتتتمح لدرتتتتت ب الستتتتتوري ابلت عتتتتت  حبةيتتتتتة  تتتتتل 

. يفأيفضح اثل املمدكة املتحدة أل مرةيفع العةار   يعرتح (196)ت د ات 
غي   دى اجلمهورية ال ة ية السورية مل اخلار ؛  ل ذتو يتد و فة  الت

مىل السماح لدر ب السوري ابختاذ خيارات   وفس . يفأضاف أل خ ة 
أي ”تو توي  دتى  جام ة الديفل ال ة ية اليت يؤيتدذا مرتةيفع العتةار  

مهنتتتتتا توعنتتتتت  نتتتتتادة  ،  تتتتتل“تتتتتتدا   نستتتتتةية”يف   دتتتتتى “ تتتتتتدخل ختتتتتارجي
ية مىل ممكانية أل يوظة اجملدس يف اختاذ التدا   اجلمهورية ال ة ية السور 

. يفنعنتت  اثتتل ابكستتتال مىل (197)الالزمتتة مذا مل يوضتتع حتتد فتتوري لد وتتف
ضتتتتةيفرة أل تتتتتتم املوانرتتتتة متتتتع املةا تتتتاة يفا حتتتترتام الكتتتتامدني  ستتتتتعالل 
اجلمهورية ال ة ية السورية يفيفحتدهتا يفستيادهتا يفستالمتها اإلنديميتة، يفأل 

ل الستتادس متتل امليثتتاق يفمعتتادمل تستتوية املواز تتات تظتتل يف مقتتار الفصتت
ي التتب  . يفنتتال اثتتل أذر يجتتال منتت  يوعغتتي أ (19٨)ابلوستتائل الستتدمية

اجملتمتتتتتع التتتتتديفيل حكومتتتتتة اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة الستتتتتورية يفحتتتتتدذا ابختتتتتتاذ 
تتتل  دتتتى منوتتتاع امل ارضتتتة  خ تتتوات م يوتتتة،  تتتل جيتتتب  ديتتت  أينتتتا أل يةكن

الوظتتة م  يف التتتدا   التتيت تالئتتم  ابلعيتتام ابملثتتل. يفأضتتاف أنتت    ميكتتل
يفتتفق مع أحكام الفصل الستادس متل ميثتاق األمتم املتحتدة، ”احلالة 

__________ 

(193) S/2012/71. 

(194) S/PV.6710، 12 الصفحة.  

  .20 الصفحة نفس ، املةجع (195)

  .20 الصفحة نفس ، املةجع (196)

 .21 الصفحة نفس ، املةجع (197)

 .30 الصفحة نفس ، املةجع (19٨)

. يفأ تتةب (199)“يفتتتويل ا ذتمتتام الواجتتب لتتديفر جام تتة التتديفل ال ة يتتة
اثل توغو  ل العدق مزاء فةص توفي  خةي ة ال ةيق الع يدة األثة اليت 

يف مقتار الفصتل الستادس متل  أ دهتا جام ة الديفل ال ة يتة يفاملوضتو ة
امليثتتتتتاق، نتتتتتائال مل احلكومتتتتتة غتتتتت  مستتتتتت دة لدتوحتتتتتي أيف لدمرتتتتتاركة يف 

. (200)ال مديتتتتة ا نتعاليتتتتة  دتتتتى الوحتتتتو املوصتتتتى  تتتت  يف خةي تتتتة ال ةيتتتتق
يفأيفضح رئيس يفزراء ن ة يفيفزية خارجيتها، متكدما أينا  صفت  رئيس 

الستتتورية، أل مهمتتتت  الدجوتتتة الوزاريتتتة ال ة يتتتة امل ويتتتة ابجلمهوريتتتة ال ة يتتتة 
ليستتتت قدتتتب التتتتتدخل ال ستتتكةي متتتتل اجملدتتتس أيف اختتتتتاذ نتتتةار لصتتتتاحل 
التتتتتدخل ال ستتتتكةي. يفأكتتتتد أل الرتتتت ب الستتتتوري ذتتتتو متتتتل ي تتتتود مليتتتت  

                                                                                     .(201)الرال يف أل يعةر مل اكم 
، 6711يف  تتتتتتد أر  تتتتتتة أايم، نظتتتتتتة اجملدتتتتتتس ختتتتتتالل جدستتتتتتت   

ديفلتة  19، يف مرةيفع نتةار ندمتت  2012شعا /فرباية  4امل عودة يف 
 نوا يف اجملدس لصاحل  13. يفرغم تصويت (202) نوا، موها املغةب

 ستتتتعب تصتتتتويت اثوتتتني متتتتل األ نتتتتاء  مرتتتةيفع العتتتتةار، فإنتتتت  مل يُ تمتتتد
. يفند أ تةب م ظتم أ نتاء اجملدتس  تل (203)الدائمني يف اجملدس ضده

أستتفهم ملتتا انتهتتى مليتت  التصتتويت. فايفضتتح اثتتل أملانيتتا، التت ي شتتاقةه 
اثتتل املمدكتتة املتحتتدة يفاثدتتة التتو ايت املتحتتدة التتةأي، أل اهلتتدف متتل 

ل ة يتتة يفجتتلء كعتت  متتل مرتتةيفع العتتةار كتتال ا ستتتجا ة مىل نتتداء التتديفل ا
اجملتمتع التتديفيل متتل أجتتل د تتم معتتادرة جام تتة التتديفل ال ة يتتة الةاميتتة مىل 

. (204)مجيتتتتتاد حتتتتتل سياستتتتتي لازمتتتتتة يتتتتتتم التوصتتتتتل مليتتتتت   عيتتتتتادٍة ستتتتتورية
املمثل مىل أل مرةيفع العةار مل يتو ن فة  حظة  دى األستدحة  يفأشار

ق يف نظتتتتتتام جتتتتتتلاءات، يفمل يتنتتتتتتمل تكديفتتتتتتا رنرتتتتتتاء جلوتتتتتتة لدتحعيتتتتتت أيف
. يفأيفضح اثل املمدكة املتحدة أن ، يف (205)انتهاكات حعوق اإلنسال

مستتتت ى لدتوصتتتتل مىل توافتتتتق يف االراء، أ يتتتتد الوظتتتتة يف نتتتت  مرتتتتتةيفع 
، لتعديتتد خمتتايفف “نتتةارا مبوجتتب الفصتتل الستتادس”العتتةار، التت ي كتتال 

  ض أ ناء اجملدس  رال تغي  الوظام، يفالتدخل ال سكةي، يففتة  
__________ 

 .34 الصفحة نفس ، املةجع (199)

 .35 الصفحة نفس ، املةجع (200)

 .40 يف 39 الصفحتال نفس ، املةجع (201)

(202) S/2012/77. 

(203) S/PV.6711، 2 الصفحة. 

 )التتتتتو ايت 6 يفالصتتتتتفحة )أملانيتتتتتا(؛ 6 يف 5 الصتتتتتفحتال نفستتتتت ، املةجتتتتتع (204)
  املتحدة(. )املمدكة 9 يفالصفحة املتحدة(؛

 .6 الصفحة نفس ، املةجع (205)
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. يفذكتتة اثتتل اهلوتتد أل مرتتةيفع (206)أيف جتتلاءاتحظتتة  دتتى األستتدحة 
متل امليثتاق، يفد تا  42العةار يستع د صةاحة أي تدا   مبوجب املادة 

مىل حتتتتتوار سياستتتتتي جتتتتتدي  تتتتتني حكومتتتتتة اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة الستتتتتورية 
. (207)يفأقيتاف امل ارضتتة كافتتة يُ عتد حتتتت ر ايتتة جام تة التتديفل ال ة يتتة

، حيث أكد أل مرةيفع العةار يفأ دى اثل أذر يجال مالحظات ااثدة
يد م فكةة مجياد حل سدمي لازمة يف اجلمهورية ال ة ية الستورية يفأنت  

 42  يتنتتتتتتتتتمل أي حكتتتتتتتتتم جييتتتتتتتتتتل اختتتتتتتتتتاذ تتتتتتتتتتتدا   مبوجتتتتتتتتتب املتتتتتتتتتتادة 
 .(20٨)امليثاق مل
 

 ٦احلالة  
 احلالة بني العراق والكويت 
، 2013حليةال/يونيتتتت   27امل عتتتتودة يف  6990يف اجلدستتتة  

الت ي يتو   دتى مهنتاء جممو تة  (2013) 2107اخت  اجملدتس العتةار 
مل التدا   اختخ ت يف حق ال ةاق مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق، 
يفذتتي تتتدا   تت دتتق ر تتادة املتتواقوني الكتتويتيني مىل يفقتتوهم )مبتتل فتتيهم 
أفتتتتةاد العتتتتوات املستتتتدحة الكويتيتتتتة احملتجتتتتليفل كاستتتتةى حتتتتةب( يفم تتتتادة 

، مضتتتافة مىل م تتتادة رفتتتات املتتتتوفني متتتل متتتواق  الكويتتتت يف دتتتدال اثلثتتتة
. يفمبعتنتتى العتتةار (209)املمتدكتتات الكويتيتتة التتيت استتتوىل  ديهتتا ال تتةاق

، أهنى اجملدس أينا ديفر األمني ال ام املتصل  تعدمي (2013) 2107
ملتد ة مبوجب التعارية حتديدا  ل امتثال ال ةاق لدتدا   املعيوة أ اله ا

يفستتتتدنم اجملدتتتتس يف ذتتتت ا العتتتتةار ال احلالتتتتة العائمتتتتة . (210)الفصتتتتل الستتتتا ع
آنتتت اك يف ال تتتةاق ختتدتتتف كثتتت ا  تتتل احلالتتتة التتتيت كانتتتت نائمتتتة يفنتتتت اختتتتاذ 

(. يفستتتتتتدنم اجملدتتتتتتس أينتتتتتتا ا يتتتتتتة استتتتتتت ادة ال تتتتتتةاق 1990) 661العتتتتتتةار 
 .(211)(1990) 661لدمكانة الديفليتة التيت كتال يتعوؤذتا نعتل اختتاذ العتةار 

يفاألذم مل ذلك أل اجملدس رحب ابلت ايفل اجلاري  ني ال ةاق يفالكويت 
يف العحتتتتتث  تتتتتل الكتتتتتويتيني املفعتتتتتوديل يفر تتتتتااي العدتتتتتدال الثالثتتتتتة يفأذتتتتتاب 

ا تعتتتارا ألحكتتتام الفصتتتل الستتتادس متتتل ميثتتتاق األمتتتم ”حبكومتتتة ال تتتةاق، 
 ، أل تواصتتتتتل“املتحتتتتدة املت دعتتتتتة  تستتتتتوية املواز تتتتات ابلوستتتتتائل الستتتتتدمية

__________ 

 .9 الصفحة نفس ، املةجع (206)

 .11 الصفحة نفس ، املةجع (207)

  .15 الصفحة نفس ، املةجع (20٨)

 ) (؛ 3 يف )د( 2 يف ) ( 2 الفعتتتتةات ،(1991) 6٨6 العتتتةاريل انظتتتة (209)
  .30 الفعةة ،(1991) 6٨7 يفالعةار

  .14 الفعةة ،(1999) 12٨4 العةار (210)

  الديعاجة. مل الثانية الفعةة ،(2013) 2107 العةار (211)

يف العحتتتتتث  تتتتتتل  (212)الت تتتتتايفل متتتتتتع الدجوتتتتتة الديفليتتتتتتة لدصتتتتتديب األمحتتتتتتة
األشتتتتتداص التتتتت يل   يتتتتتلال مصتتتتت ذم غتتتتت  م تتتتتةيفف يف تتتتتل املمتدكتتتتتات 

. يفقدب اجملدس مىل املمثتل اخلتاص لامتني ال تام يف ال تةاق (213)املفعودة
أل ي لز يفيد م يفيسهل اجلهتود املت دعتة هبت ا الرتال، يفقدتب مىل األمتني 

يعتتتدم تعةيتتتةا مستتتتعال مىل اجملدتتتس  تتتل ذتتت ه املستتتائل يف ال تتتام أينتتتا أل 
تعاريةه  ل التعدم احملةز يف الوفاء مبسؤيفليات   ثتة األمتم املتحتدة لتعتدمي 

 .(214)املسا دة مىل ال ةاق
يف عتتب ا تمتتاد العتتةار، نتتال يفزيتتة خارجيتتة ال تتةاق مل اجملدتتس  

ةا  ال تتةاق متتل أحكتتام الفصتتل الستتا ع متتل إلختت”اجتمتتع  ختتتاذ نتتةار 
. مث  تتتتة  تعييمتتتتا إل تتتتازات ال تتتتةاق يف (215)“ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة

جمتتال استتت ادة مكانتتت  الديفليتتة، يفأشتتار فيمتتا يت دتتق ابحلالتتة  تتني ال تتةاق 
يفالكويتتتت مىل أل املستتتالة الوحيتتتدة التتتيت   تتتتلال م ةيفحتتتة ذتتتي مستتتالة 

عتتتودة. يفذكتتة أنتت  مت محتتةاز تعتتتدم  املفعتتوديل الكتتويتيني يفاملمتدكتتات املف
كعتت  يف مقتتار الت تتايفل الثوتتائي، يفأكتتد أل ال تتةاق سيستتتمة يف الت تتايفل 

انتعتتل ]...[ مىل ”يفستتيليد متتل يفتتت ة ذتت ا الت تتايفل خاصتتة يفأل املدتتف 
 2107. يفرأي يفزية اخلارجية أل العةار (216)“أحكام الفصل السادس

يرتتتكنل ت تتتورا نو يتتتا يف ال النتتتة  تتتني ال تتتةاق يفالكويتتتت يفأل  (2013)
الت تتتتايفل  يوهمتتتتا ستتتتيكول مثتتتتا  اتتتتت ى  تتتت  يف تستتتتوية املواز تتتتات  تتتتني 

 الديفل ابلوسائل السدمية.
 

 ٧احلالة  
 (S/2010/507تنفين منكرة رئيس جملس األمن   
 ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 29امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودة يف  7052يف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
، نظتتتتتتتة اجملدتتتتتتتس يف أستتتتتتتاليب  مدتتتتتتت  يف ضتتتتتتتوء متتتتتتت كةة 2013 أكتتتتتتتتو ة

. يفخالل املوانرة، أشار املتكدمول مىل (217)مفاذيمية  ممتها أذر يجال
السادس يفالستا ع متل امليثتاق.  مجةاءات اخت ذا اجملدس مبوجب الفصدني

__________ 

 ر ايتتة حتتتت الثالثتتة يفالعدتتدال الكويتتت يفاتدكتتات متتواق   تتل العحتتث متن  (212)
 العتتةار يف  ديتت  املوصتتوص الوحتتو  دتتى األمحتتة، لدصتتديب الديفليتتة الدجوتتة
6٨6 (1991).   

 2 يفالفعتتتتتتتتةة الديعاجتتتتتتتتة متتتتتتتتل الةا  تتتتتتتتة الفعتتتتتتتتةة ،(2013) 2107 العتتتتتتتتةار (213)
  املو وق. مل

  .4 الفعةة نفس ، املةجع (214)

(215) S/PV.6990، 3 الصفحة.  

 .3 الصفحة نفس ، املةجع (216)

(217) S/2013/613، .املةفق 

https://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)
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https://undocs.org/ar/S/RES/686%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/2107(2013)
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https://undocs.org/ar/S/2013/613
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فتتتا ةب اثتتتل ابكستتتتال  تتتل ا تعتتتتاده انتتت  يوعغتتتي لدمجدتتتس أل ي تمتتتتد 
 درجتتتة أكتتتترب  دتتتتى الد دوماستتتتية يفتستتتتوية املواز تتتتات ابلوستتتتائل الستتتتدمية 

. يفرأى أل ا  تمتتتاد املفتتتة  (21٨)مبوجتتتب الفصتتتل الستتتادس متتتل امليثتتتاق
ل ديتد متل  دى الفصل السا ع ميكتل أل يتؤدي مىل متازق فيمتا يتصتل اب

العتةارات “ ندستية يفنتوة”العنااي يفأل خيدق ان عا ا خاقئا  رال مدى 
. يفشتتدد اثتتتل اهلوتتد  دتتتى أنتتت  (219)املتدتت ة ختتتار  مقتتار الفصتتتل الستتتا ع

يوعغي لدمجدس، نعل أل أيذل ابختاذ تدا   مبوجب الفصتل الستا ع متل 
امليثتتتاق، أل يعتتت ل جهتتتودا جديتتتة متتتل أجتتتل تستتتوية املواز تتتات ابلوستتتائل 

. يفأكتتد (220)لستتدمية متتل ختتالل اختتتاذ تتتدا   مبوجتتب الفصتتل الستتادسا
اثتتل نيوزيدوتتدا أل ذوتتاك الكثتت  جتتدا اتتا جيتتب العيتتام  تت  لتمكتتني اجملدتتس 
مل أل ينت دع  ف اليتة أكترب ابملستؤيفليات املهمدتة  درجتة أكترب متل  تني 

يفذتتتتي مستتتؤيفليات  يف مقتتتتار  املستتتؤيفليات املووقتتتتة  تتت  مبوجتتتتب امليثتتتاق، أ 
الستتتتادس يفاملت دعتتتتة مبوتتتتع نرتتتتوب الولا تتتتات يفتستتتتوية املواز تتتتات الفصتتتتل 

. يفأشار مىل أل املعادرات الونائية أنتل تكدفتة متل (221)ابلوسائل السدمية
 مديتتتات حفتتتظ الستتتالم أيف منفتتتاذ الستتتالم متتتل حيتتتث املتتتوارد يفاألريفاح،  

أل احتمتتتتتا ت حتعيعهتتتتتا نتتتتتتائ  دائمتتتتتة ت تتتتتاك األستتتتتعاب اجل ريتتتتتة  كمتتتتتا
. يفأ تةب اثتل تةكيتا  تل رأي ااثتل ملتا جتاء (222)حتاأكثتة تةجي لدولا ات

 دتى لستتال اثتل نيوزيدوتتدا، فعتال منتت  يوعغتي لدمجدتتس استتددام التتتدا   
. (223)املتدتتت ة مبوجتتتب الفصتتتل الستتتادس متتتل امليثتتتاق  دتتتى لتتتو أفنتتتل

يف استتتددام قتتةق خمتدفتتة “ التفكتت ُ ”يفأضتتاف أنتت  يت تتني  دتتى اجملدتتس 
از تتات، يفذلتتك ديفل املستتاس حبعتت  يف لدتوصتتل مىل تستتوايت ستتدمية لدمو

 .(224)السا ع اختاذ تدا   مبوجب الفصل
 

__________ 

(21٨) S/PV.7052، 20 الصفحة. 

 نفس . املةجع (219)

 .30 الصفحة نفس ، املةجع (220)

(221) S/PV.7052 (Resumption 1)، 10 الصفحة. 

 جدستتتة يف أينتتا الفكتتتةة ذتت ه  تتل نيوزيدوتتتدا اثتتل يفأ تتتةب نفستت . املةجتتع (222)
 الستالم حلفظ املتحدة األمم  مديات  رال ُ عدت اليت 6903 اجملدس
  (.33 الصفحة ،S/PV.6903 )انظة

  .13 الصفحة نفس ، املةجع (223)

 نفس . املةجع (224)

 3٦إحالزززززة املنازعزززززات القانونيزززززة يف ضزززززوء املزززززادة  -ابء 
 امليثاق من

متتل امليثتتاق  دتتى أنتت  يوعغتتي،  صتتفة  امتتة،  36تتتو  املتتادة  
ا العانونيتتة مىل حمكمتة ال تتدل لاقتةاف يف املواز تات أل حتيتتل مواز اهتت

الديفليتتتتتة. يفختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ، يفكمتتتتتا يتعتتتتتني متتتتتل احلالتتتتتة 
امل ةيفضتتتتتتة أد ه، شتتتتتتجع املتكدمتتتتتتول اجملدتتتتتتَس  دتتتتتتى محالتتتتتتةِّ املواز تتتتتتات 
العانونية مىل احملكمة  دى لو أكثتة تتواتةا، يفحثتوه  دتى قدتبِّ املرتورة 

الواحيتتتة العانونيتتتة. العانونيتتتة متتتل احملكمتتتة  رتتتال املستتتائل امل عتتتدة متتتل 
يفقدتتتب املتكدمتتتول متتتل اجملدتتتس يفالتتتديفل األ نتتتاء ت ليتتتَل ديفر احملكمتتتة 

 ابلدجوء مليها  دى لو أكثة تواتةا يفالععول  تمت ها اب ختصاص.
 

 ٨احلالة  
تشزززجيع وتعزيزززز سزززيادة القزززانون يف جمزززال صزززون السزززالم  

 ولينيواألمن الد
 كتتتتتتتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتتتتتتتام/  19امل عتتتتتتتتتتتتتتودة يف  6705يف اجلدستتتتتتتتتتتتتتة  

، نظتتة اجملدتتس يف تعةيتتة األمتتني ال تتام  تتل ستتيادة العتتانول 2012 يوتتاية
. (225)يفال دالتتة ا نتعاليتتة يف جمتم تتات الوتتلاع يفجمتم تتات متتا   تتد الوتتلاع

يفاتفتتق املتكدمتتول  دتتى األ يتتة العالغتتة لستتيادة العتتانول يف موتتع نرتتوب 
يفم تتادة  وتتاء اجملتم تتات. يفلت ليتتل ستتيادة العتتانول، انتترتح اثتتل الولا تتات 

متتتل امليثتتتاق التتتيت  36أملانيتتتا أل ُتستتتتدَدم  دتتتى لتتتو أكثتتتة تتتتواتةا املتتتادة 
تستتتتتتتتمح لدمجدتتتتتتتتس أل يوصتتتتتتتتي التتتتتتتتديفل رحالتتتتتتتتة اجلوانتتتتتتتتب العانونيتتتتتتتتة 

. يفد تتتا مىل نعتتتول (226)لدمواز تتتات الديفليتتتة مىل حمكمتتتة ال تتتدل الديفليتتتة
ختصتتتاص اإلللامتتتي لدمحكمتتتة كوستتتيدة لرتستتتير املليتتتد متتتل التتتديفل اب 

 دتتتتتى  ستتتتتيادة العتتتتتانول، داختتتتتل جمدتتتتتس األمتتتتتل يفيف ال النتتتتتات الديفليتتتتتة
 .(227)سواء حد

يفأ تتةب اثتتل ابكستتتال  تتل اتفانتت  متتع توصتتية األمتتني ال تتام  
ال اجملدس حباجة مىل ت ليل د م  حملكمة ال دل الديفليتة،   تةق موهتا 

تتتتتتت  مستتتتتتائل م عتتتتتتدة متتتتتتل الواحيتتتتتتة قدتتتتتتب الفتتتتتتتايفى موهتتتتتتا كدمتتتتتتا يفاجه
__________ 

(225) S/2011/634. 

(226) S/PV.6705، 5 الصفحة. 

تت  (227)  ٨ الصتتفحة ،S/PV.6705 انظتتة ااثدتتة. د تتوات آختتةيفل متكدمتتول يفجن
 )ابكستتتتتتال(؛ 22 يفالصتتتتتفحة )غواتيمتتتتتا (؛ 21 يفالصتتتتتفحة )الربتغتتتتتال(؛
 ،S/PV.6705 (Resumption 1) يف أفةيعيتتتتتتتا(؛ )جوتتتتتتتوب 27 يفالصتتتتتتتفحة
  األيفريف (. )ا حتاد 3 الصفحة

https://undocs.org/ar/S/PV.7052
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. يفشتتتتاقة اثتتتتُل جوتتتتوب أفةيعيتتتتا اثتتتتَل ابكستتتتتال التتتتةأي، (22٨)العانونيتتتتة
أضتتاف أل تعتتدمي قدعتتات لدحصتتول  دتتى فتتتايفى ستتُيعنين أل اجلتتدل  مذ

العدمي  رتال اارستة جمدتس األمتل صتالحيات  فتوق العتانول التديفيل نتد 
التتتتتديفيل ، يفأل اجملدتتتتتس ي متتتتتل يف مقتتتتتار العتتتتتانول “ فتتتتتا  ديتتتتت  التتتتتلمل”

. يفأكتتتدت اثدتتتتة الربازيتتتتل  تتتتديفرذا أل (229)يتدتتتت ه متتتتل مجتتتتةاءات فيمتتتا
 متتل احملكمتتة يستتهم يف احلفتتاظ  دتتى غدعتتة العتتانول يف توظتتيم الرتتؤيفل 
الديفلية، يفأل اجملدس رمكان  أل يواصل استكراف الديفر ا ستراري 

. يفشتتدد اثتتل  تت يف  دتتى أ يتتة  متتل احملكمتتة يف حتتتل (230)لدمحكمتتة
 الديفل، يفذكة يف ذ ا الصتدد أل ذوتاك  تامدني اتددال املواز ات  ني

مدى مسهام الديفل يف صول السالم يفاألمل الديفليني يفالتلامها   لك، 
يف تتتتا ا  تتتترتاف ابختصتتتتاص احملكمتتتتة ابلفصتتتتل يف املواز تتتتات يفاإلنتتتتةار 

. يفشتتتتاقةت كوستتتتتاريكا  تتتت يف (231)احكامهتتتتا يفا متثتتتتال الكامتتتتل هلتتتتا
أل اجملدتتتس جيتتتب أل يواصتتتل د متتت  مونفهتتتا ذتتت ا، فرتتتدد اثدهتتتا  دتتتى 

حملكمتتة ال تتدل الديفليتتة، يف  ستتيما يف حالتتة  تتدم ا متثتتال لاللتلامتتات 
 94الواشتتئة  تتل العتتةارات التتيت تتدتت ذا احملكمتتة، يفذلتتك  متتال ابملتتادة 

 . (232)مل امليثاق
يفأكتتتد اثتتتل موريرتتتيوس  دتتتى أنتتت    يتتتلال يت تتتني  دتتتى اجملتمتتتع  

التتديفيل أل يورتتب آليتتة مواستتعة لتستتوية الولا تتات العانونيتتة تكتتول متاحتتة 
يصدِّر ستوى ثدتث التديفل األ نتاء يف األمتم  جلميع الديفل. يفذكة أن  مل

مل الوظام األساسي حملكمة ال تدل  36املتحدة م ال ت مبوجب املادة 
الديفليتتتة يعتتتتة فيهتتتا اب ختصتتتتاص اإلللامتتتتي لدمحكمتتتة، يفأل ال ديتتتتد متتتتل 
التتديفل التتيت أصتتدرت ذتت ه اإل تتال ت أ ة تتت أينتتا  تتل حتفظتتات تُعينِّتتد 

متتتتتتتل احلتتتتتتتا ت، ذتتتتتتت ا  اختصتتتتتتتاص احملكمتتتتتتتة، أيف تستتتتتتتتع د، يف ال ديتتتتتتتد
ملغتتاء م ال هتتتا  ا ختصتتاص. يفأضتتاف أل ديف  أختتةى تستت ى لتغيتت  أيف

حيومتا تُ تتة  مواز تتة  دتى احملكمتتة أيف حتتني تكتول املواز تتة  دتتى يفشتتك 
أل تُ تتة   ديهتتا،  غيتتة استتتع اد اختصتتاص احملكمتتة يف املواز تتة امل ويتتتة، 

واز تتات يفذتتو متتا يعتتني الصتت وابت التتيت تواجههتتا التتديفل يف الفصتتل يف امل
. يفأكتتد اثتتل ن غيلستتتال أل حمكمتتة ال تتدل (233)مبوجتتب العتتانول التتديفيل

الديفليتتة تعتتوم  تتديفر ذتتام  وصتتفها اجلهتتاز العنتتائي الةئيستتي لتتدى األمتتم 
__________ 

  .22 الصفحة نفس ، املةجع (22٨)

  .27 الصفحة نفس ، املةجع (229)

  .30 الصفحة نفس ، املةجع (230)

  .35 الصفحة نفس ، املةجع (231)

  .3٨ الصفحة نفس ، املةجع (232)

(233) S/PV.6705 (Resumption 1)، 13 الصفحة.  

املتحتدة، يفأل متتل النتةيفري أل تكتتول احملكمتة محتتدى االليتات الةئيستتية 
 .(234)لتسوية املواز ات ابلوسائل السدمية

يفختتالل ذتت ه اجلدستتة، أصتتدر اجملدتتس  يتتا  رائستتيا شتتدند فيتت   
 دى الديفر الةئيسي حملكمة ال دل الديفلية يف الفصل يف املواز ات  ني 
التتديفل يف دتتى ال متتل العتتينِّم التت ي تنتت دع  تت . يفلتت لك، أذتتاب اجملدتتس 

عتتتل   تتد  و يتتتة احملكمتتة يففعتتتا لوظامهتتا األساستتتي أل ابلتتديفل التتيت مل تع
 .(235)توظة يف العيام   لك

 ترتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 17امل عتتتتتتتتتتتتتتتودة يف  6٨49يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة  
ال دالتتتتتة، متتتتتع الستتتتتالم يف ”، نظتتتتتة اجملدتتتتتس يف موضتتتتتوع 2012 أكتتتتتتو ة

، مستتوداً يف “الرتكيل  صتفة خاصتة  دتى ديفر احملكمتة اجلوائيتة الديفليتة
. يفنال اثل اهلود مل (236)ذلك مىل م كةة مفاذيمية  ممتها غواتيما 

 دى اجملدس أل يةكل أكثة  دى الفصل السادس مل امليثاق  وضاً  ل 
ديفٌر يف اختتتتتتاذ تتتتتتدا   نستتتتتةية، يفأشتتتتتار مىل أل حملكمتتتتتة ال تتتتتدل الديفليتتتتتة 

. يفيف الستتتتياق (237)الفصتتتل يف املواز تتتات  تتتني التتتتديفل مبوجتتتب امليثتتتاق
نفس ، أكد اثل ابكستال أل سيادة العانول تت لز  ودما خيدو ت عيق 
العتتتتانول التتتتديفيل متتتتل أيتتتتة استتتتتثواءات أيف م تتتتاي  ملديفجتتتتة، يفأل  وستتتتع 
اجملدتتتتس ت ليتتتتل ستتتتيادة العتتتتانول  تتتتل قةيتتتتق الدجتتتتوء مىل حمكمتتتتة ال تتتتدل 

. يفد تتت اثدتتة ذوتتديفراس التتديفل مىل (23٨) دتتى لتتو أكثتتة تتتواتةاالديفليتتة 
 .(239)نعول اختصاص احملكمة ديفل حتفظ

 
اإلشززارة إىل وسززائل التسززوية السززلمية للمنازعززات  -جززيم 

 من امليثاق 33يف ضوء املادة 
متتل امليثتتاق مىل جممو تتة يفاستت ة متتل يفستتائل  33ترتت  املتتادة  

يتعتتتني متتتل احلتتتا ت امل ةيفضتتتة أد ه، يفاصتتتل تستتتوية املواز تتتات. يفكمتتتا 
اجملدتتتتس، ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، الرتكيتتتتل  دتتتتى ديفر املتتتتةأة يف 
تسوية املواز ات ابلوسائل السدمية يف دتى ديفر املوظمتات اإلنديميتة يف 

 موع نروب الولا ات  دى الص يد ال املي.
__________ 

  .2٨ يف 27 الصفحتال نفس ، املةجع (234)

(235) S/PRST/2012/1، الثالثة. الفعةة  

(236) S/2012/731، .املةفق  

(237) S/PV.6849، 14 الصفحة.  

  .16 الصفحة نفس ، املةجع (23٨)

(239) S/PV.6849 (Resumption 1)، 16 الصفحة.  

https://undocs.org/ar/S/PV.6705%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/1
https://undocs.org/ar/S/2012/731
https://undocs.org/ar/S/PV.6849
https://undocs.org/ar/S/PV.6849%20(Resumption%201)
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، أ تتتتتتةب “املتتتتتتةأة يفالستتتتتتالم يفاألمتتتتتتل”يففيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابلعوتتتتتتد  
أي  رتتتال ضتتتةيفرة مرتتتاركة املتتتةأة اب تعتتتار األ نتتتاء  تتتل تتتتوافعهم يف التتتة 

ذتت ه املرتتاركة يفستتيدًة مىل موتتع نرتتوب الولا تتات يفحدنهتتا يف وتتاء الستتالم،  
كمتتتا اتفعتتتتوا  دتتتتى أل   غتتتتإ  تتتتل مرتتتتاركتها د متتتتاً ملستتتتا ي محتتتتالل 
الستتالم التتدائم. يفأستتفةت املوانرتتات  رتتال ذتت ا املوضتتوع  تتل ا تمتتاد 

التت ي أ تتةب فيتت  اجملدتتس  تتل ا تلامتت  توجيتت   (2013) 2122العتتةار 
مليتتتد متتتل ا ذتمتتتام ملرتتتاركة املتتتةأة يف تستتتوية الولا تتتات يف وتتتاء الستتتالم، 
يفأنتتتتتتتة فيتتتتتتت  ابحلاجتتتتتتتتة مىل زايدة مرتتتتتتتاركة املتتتتتتتتةأة يف مجيتتتتتتتع املوانرتتتتتتتتات 

 الصدة مبوع نروب الولا ات املسدحة يفحبدنِّها. ذات
يفك لك أم ل اجملدس الوظة يف األ  تاد اإلنديميتة ملوتع نرتوب  

الستتتالم ”الولا تتتات يف املوانرتتتات التتتيت أجةاذتتتا يف مقتتتار العوتتتد امل وتتتول 
فدتتتتتالل املوانرتتتتتات  رتتتتتال ذتتتتت ا العوتتتتتد، أشتتتتتاد “. يفاألمتتتتتل يف أفةيعيتتتتتا

ال ي يفض   ا حتاد األفةيعي، املتكدمول هبيكل موع نروب الولا ات 
يفشتتتتتتتدديفا  دتتتتتتتى أ يتتتتتتتة الرتتتتتتتةاكات  تتتتتتتني املوظمتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتة يفديفل 
اإلنديميتتتتة. يفأشتتتتار املتكدمتتتتول أينتتتتا مىل يفستتتتائل أختتتتةى ملوتتتتع نرتتتتوب 
الولا تتتتتات، كاملستتتتتا ي احلميتتتتتدة يفالوستتتتتاقة يفاحلتتتتتوار، يفآليتتتتتات اإلنتتتتت ار 

 املعكة، يفالد دوماسية الونائية.
 

 ٩احلالة  
 واألمن املرأة والسالم 
اليت ُ عدت  رتال املتةأة يفالستالم يفاألمتل  6٨77يف اجلدسة  

، نظتتتتة اجملدتتتس يف تعةيتتتة األمتتتتني 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  30يف 
. يفختتتالل املوانرتتتة، ركتتتل املتكدمتتول  دتتتى ديفر املتتتةأة يف موتتتع (240)ال تتام

. يفأكتتتتد يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام (241)نرتتتتوب الولا تتتتات يفيف  وتتتتاء الستتتتالم
الستتالم أل املتتتةأة تستتت يع،  تتتل    تتد أل تتتتؤدي ديفرا ل مديتتات حفتتتظ 

 __________نياداي يف املراركة السياسية يفحلن الولا ات يفا نتعال مل مةحدة الوتلاع 

(240) S/2012/732.  

 أختةى جدسات يف أينا الولا ات نروب موع يف املةأة مراركة نونرت (241)
 الثتتتتتتتتام/ كتتتتتتتتانول 21 يف امل عتتتتتتتتودة 6903 اجلدستتتتتتتتة ففتتتتتتتتي لدمجدتتتتتتتتس.

 ،‘‘الستتتالم حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم  مديتتتات’’ العوتتتد  رتتتال 2013 يوتتتاية
 جهتتود متتل ال تتام األمتتني يع لتت  مبتتا املتكدمتتول رحتتب املثتتال، ستتعيل  دتتى
 يف وتتتاء يفحدنهتتتا املواز تتتات نرتتتوب موتتتع ستتتياق يف املتتتةأة متثيتتتل زايدة لتتتد م
 ابإلمجتتتاع اجملدتتتس اختتتت  اجلدستتتة، تدتتتك يفيف (.S/PV.6903 )انظتتتة الستتالم
   ثتتتات تكديتتتف ممكانيتتتة مىل فيتتت  أشتتتار التتت ي (2013) 20٨6 العتتتةار
 موتتتتع جهتتتود يف الوستتتاء مرتتتاركة د تتتم موهتتتا مهتتتام جبمدتتتة الستتتالم حفتتتظ
  )ي((. ٨ )الفعةة السالم يف واء يفحدنها الولا ات نروب

. يفنتتدم أينتتا أمثدتتة حمتتددة  تتل  تتاح املتتةأة يف (242)مىل مةحدتتة الستتالم
. يفأشتتتتارت اثدتتتتة فةيتتتتق املوظمتتتتات غتتتت  احلكوميتتتتة (243)حتتتتل الولا تتتتات

ة يفالستتتالم يفاألمتتتل مىل أل الوستتتاء ينتتت د ل، رغتتتم ال امتتتل امل تتت  ابملتتتةأ
يواجهو  مل نيود يفحواجل،  تديفر رئيستي يف موتع نرتوب الولا تات  ما

يفحدنِّها يفيف  واء السالم  دى الص د اجملتم ي يفالوق  يفالتديفيل، يفذلتك 
 تتدءا متتل مةحدتتة اإلنتت ار املعكتتة يفحتتىت مةحدتتة م تتادة العوتتاء   تتد انتهتتاء 

ب أفةيعيتتا أ تتةب  تتل العدتتق مزاء استتتمةار . لكتتل اثتتل جوتتو (244)الوتتلاع
التمثيل الوان  لدمةأة يف  مديات السالم الةمسية، يفمل مث د ا مىل أل 
يتتتم  دتتى لتتو أكثتتة انتظامتتا استتت ةا  حالتتة التوفيتت  لتوصتتيات األمتتني 

. يفنتتتال اثتتتل ا حتتتتاد الةيفستتتي مل املرتتتاركة (245)ال تتتام يف ذلتتتك الرتتتال
ولا تتتات يفيف تستتتويتها شتتتة  مستتتعق املعاشتتتةة لدوستتتاء يف موتتتع نرتتتوب ال

. يفذكتتة اثتتل غواتيمتتا  (246)ذتتام لدتغدتتب  دتتى ال وتتف املوجتت  ضتتدذل
. يف حتظ (247)أن    ميكل حتعيتق ستالم دائتم ديفل تتوف  األمتل لدمتةأة

اثتتل الصتتني أل املتتةأة غالعتتا متتا تكتتول ذتتي النتتحية يف ستتيانات الوتتلاع 
امتتتة يف موتتتع نرتتتوب يفمتتا   تتتد انتهتتتاء الوتتتلاع، غتتت  أهنتتا أينتتتا شتتتةيكة ذ

، (24٨)الولا ات يفيف الوساقة  راهنا يفم ادة اإل مار   تد انتهتاء الوتلاع
. يفأضتاف اثتل الصتتني (249)يفذتو التةأي التت ي شتاقةه مايه اثتل كةيفاتيتتا

أن   ود مجتةاء اجملدتس متدايف ت  رتال حتا ت الوتلاع يفمتا   تد انتهتاء 
وصتتتتفها  واصتتتتة الوتتتتلاع، يوعغتتتتي لتتتت  أل يتوتتتتايفل محايتتتتة املتتتتةأة يفحعونهتتتتا  

. يفتكدتتتتم اثتتتتل ا حتتتتتاد األيفريف ، فكتتتتةر ت ديعتتتتات جتتتتاءت (250)حموريتتتتة
 دتتى لستتتال م ظتتتم املتكدمتتتني يفأشتتار مىل أل املوظمتتتات الوستتتائية تعتتتوم 
 تتتديفر ذتتتام لدغايتتتة يف موتتتع نرتتتوب الولا تتتات يفتستتتويتها، يف وتتتاء الستتتالم 

ستانية . يفنعنهت اثدة ليتوانيا مىل أل ت متيم املوظتورات اجلو(251)املستدام
يف مسائل موع نروب الولا ات يفتسويتها يفم تادة التاذيتل   تد انتهتاء 
الوتتتلاع أمتتتٌة مل يكتمتتتل   تتتد، يفمىل ضتتتةيفرة أل يواصتتتل اجملدتتتس ا ذتمتتتام 

__________ 

(242) S/PV.6877، 7 الصفحة. 

 .7 يف 6 الصفحتال نفس ، املةجع (243)

 .10 الصفحة نفس ، املةجع (244)

 .16 الصفحة نفس ، املةجع (245)

 .20 الصفحة نفس ، املةجع (246)

 .24 الصفحة نفس ، املةجع (247)

 .32 الصفحة نفس ، املةجع (24٨)

  .64 الصفحة نفس ، املةجع (249)

  .33 يف 32 الصفحتال نفس ، املةجع (250)

  .3٨ الصفحة نفس ، املةجع (251)

https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/732
https://undocs.org/ar/S/PV.6903
https://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6877
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. يفأشارت اثدتة  تفيتا مىل ضتةيفرة العوتاء  دتى ديفر املتةأة (252)ابملوضوع
.  وصتتفها  تتامال متتل  وامتتل حتتلنِّ الولا تتات يفحتعيتتق اإلن تتاي املستتتدام

يفأضتافت أل لدمتتةأة ديفر ذتتام تؤديتت  يف كامتتل ديفرات األزمتتات، ا تتتداء 
متتتل موتتتع نرتتتوب الولا تتتات يفحدنِّهتتتا يفيفصتتتو  مىل  وتتتاء الستتتالم يفحتعيتتتق 

. يفيف الستتتتتياق (253)املصتتتتاحلة يفم تتتتادة اإلدمتتتتتا    تتتتد انتهتتتتتاء الولا تتتتات
نفس ، شدد اثتل نيجت اي  دتى أ يتة هتيئتة  يئتة متكيويتة تيستة مرتاركة 

. يفأ ةزت اثدة تونس أ يتة (254)مجيع مةاحل  مديات السالم املةأة يف
حرتتتد مليتتتد متتتل التتتد م التعتتت  لدمجتمتتتع املتتتدم، يفداصتتتة املوظمتتتات 
الوسائية، يف ضوء الديفر اهلام ال ي تن دع    تدك املوظمات يف موعِّ 
تصتتتتا د ال وتتتتف املوجتتتت  ضتتتتد املتتتتةأة  تتتتل قةيتتتتق ت ليتتتتل آليتتتتات اإلنتتتت ار 

ات املةأة  دى املرتاركة  ورتا  يف  مديتات موتع املعكة، يفيف توميةِّ ندر 
 . (255)نروب الولا ات يفالوساقة  راهنا يفحدنِّها

، 2013حليةال/يونيتت   24امل عتتودة يف  69٨4يفيف اجلدستتة  
نظتتتتة اجملدتتتتس يف موضتتتتوع ال وتتتتف اجلوستتتتي يف حتتتتا ت الوتتتتلاع، يفكتتتتال 

. يفذكتتة (256)ا املمدكتتة املتحتتدةم ةيفضتتا  ديتت  متت كةة مفاذيميتتة  ممتهتت
اثل أسرتاليا أل ال وف اجلوسي تكتيك متعع يف الولا تات يفذتو نتيجتة 
هلتتا أينتتا. يفأضتتاف أل متتل شتتان  مقالتتة أمتتد الولا تتات يفت ميعهتتا، يفأل 
موَ   أمٌة أساستي حلمايتة املتدنيني يف الولا تات يفم تادة  وتاء اجملتم تات 

تتتَل جمتتتةند ضتتتحااي، . يفأيفضتتتح أل ا(257)التتتيت دمةهتتتتا الولا تتتات لوستتتاء لس 
ُذلن  وصة حيوي يف موع نروب الولا ات يفحدنِّها يفيف م ادة العواء   ل

يفاملصتتتتتاحلة؛ يفحتتتتتث اجملدتتتتتس  دتتتتتى استتتتتتددام ستتتتتد ت  العالغتتتتتة األ يتتتتتة 
. يفتكدمتتت اثدتتة لكستتمربغ فعالتتت منتت    شتتك (25٨)إلحتتالل الستتالم

معاشتةا يف أل ال وف اجلوسي يف حا ت الولاع موضوٌع يتصل اتصتا  
ابلستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني، يفمل ال دالتتتة،  وو يهتتتا التصتتتاحلي يفال عتتتا  
 دتتى الستتواء، التتيت ت انتتب  دتتى اجلتتةائم املةتكعتتة ميكتتل أل تتتؤدي ديفرا 

. يفأكتدت اثدتة الستويد أل (259)يفنائيا ميوتع انتد ع الوتلاع يف املستتععل
ولا تتات املرتتاركة الكامدتتة يفاملتستتايفية لدوستتاء يفالةجتتال يف موتتع نرتتوب ال

__________ 

  .69 الصفحة نفس ، املةجع (252)

  .71 الصفحة نفس ، املةجع (253)

  .٨2 الصفحة نفس ، املةجع (254)

  .٨9 الصفحة نفس ، املةجع (255)

(256) S/2013/335، .املةفق  

(257) S/PV.6984، 26 الصفحة. 

 .27 الصفحة نفس ، املةجع (25٨)

 .31 الصفحة نفس ، املةجع (259)

. يفذكتتة اثتتل (260)يف وتتاء الستتالم أمتتٌة أساستتي ملكافحتتة ال وتتف اجلوستتي
ذولوتدا أنتت  غالعتا متتا ُيستتتدف ابلتديفر التت ي ميكتل لدمتتةأة أل تؤديتت  يف 
مجيتاد احلدتتول  تترب موتتع نرتوب الولا تتات يفحدنهتتا يفحتويدهتتا، يفأل نتتدراهتا 
يف ذت ا اجملتتال غتت  مستتتددمة مبتتا يكفتتي، اتتا يعدتت  يف هنايتتة امل تتاف 
ف اليتتتتتتتَة أيتتتتتتتة  مديتتتتتتتة لدستتتتتتتالم يفم تتتتتتتادة الت متتتتتتت  يفاتتتتتتتدن متتتتتتتل ممكانيتتتتتتتة 

. يفخدُتتت  مىل أنتتت    غِّتتتإ  تتتل مرتتتاركة الوستتتاء يف مجيتتتاد (261) احهتتتا
. يفابملثتل، أكتد اثتل (262)احلدول لدولا ات يفيف  مديات م ادة الت مت 

كودا أل  دى اجملدس أل يتد  تدا   مدموستة لتد م فتةص الوستاء يف 
اذ العتتتتةارات  دتتتتى نتتتتدم املستتتتايفاة متتتتع الةجتتتتال يف مجيتتتتتع املرتتتتاركة يفاختتتتت

. يفكتتةرت اثدتتة العوستتوة (263) مديتتات موتتع نرتتوب الولا تتات يفتستتويتها
يفاهلةسك ما أُ ةب  و  يف مداخالت ستا عة، فعالتت مل مشتةاك املتةأة 
يف جهود موع نروب الولا ات يفالوساقة  رتاهنا، يفمحلتاق مسترتاريل 

متتتتم املتحتتتتدة حلفتتتتظ الستتتتالم يف  ثاهتتتتتا لرتتتتؤيفل محايتتتتة املتتتتةأة  ع ثتتتتات األ
                             .(264)السياسية اخلاصة أمة أساسي لعواء يفت ليل السالم

 ترتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 1٨امل عتتتتتتتتتتتتتتتودة يف  7044يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة  
، نظة اجملدس يف موضوع املةأة يفسيادة العانول يفال دالة 2013 أكتو ة

ا نتعاليتتتتتة يف حتتتتتا ت الوتتتتتلاع، استتتتتتوادا مىل يفرنتتتتتة مفاذيميتتتتتة  ممتهتتتتتا 
 2122. يفيف اجلدستتتة، ا تمتتتد اجملدتتتس ابإلمجتتتاع العتتتةار (265)أذر يجتتتال

ال ي أ تةب فيت   تل ا تلامت  ميتالء مليتد متل ال وايتة ملستالة  (2013)
تتتتتتتويل املتتتتتتةأة األديفار العياديتتتتتتة يفمرتتتتتتاركتها يف تستتتتتتوية الولا تتتتتتات يف وتتتتتتاء 

متتل مرتتاركة املتتةأة يفمتتل مةا تتاة املستتتائل الستتالم، يفستتدنم ا يتتة التتلايدة 
اجلوستتتانية يف مجدتتتة أمتتتور موهتتتا مجيتتتع املوانرتتتات املتصتتتدة مبوتتتع نرتتتوب 

 .(266)الولا ات املسدحة يفتسويتها
يفختتالل املوانرتتة التتيت أ ععتتت ذلتتك، أثتتإ األمتتني ال تتام  دتتى  

يفلكيتتتتده  تتتت لك األ يتتتتَة  (2013) 2122اجملدتتتتس   تمتتتتاده العتتتتةار 
. (267)ة املتتةأة يف موتتع الولا تتات يفحدنهتتا يفيف  وتتاء الستتالماحملوريتتة ملرتتارك

__________ 

 .3٨ الصفحة نفس ، املةجع (260)

 .64 الصفحة نفس ، املةجع (261)

 نفس . املةجع (262)

 .67 الصفحة نفس ، املةجع (263)

 .75 الصفحة نفس ، املةجع (264)

(265) S/2013/587، .املةفق  

  .7 يف 1 الفعةاتل ،(2013) 2122 العةار انظة (266)

(267) S/PV.7044، 3 الصفحة. 
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يفأكتتدت املتتديةة التوفي يتتة هليئتتة األمتتم املتحتتدة لدمستتايفاة  تتني اجلوستتني 
يفمتكتتتتني املتتتتةأة  دتتتتى أل نيتتتتادة الوستتتتاء أمتتتتة حمتتتتوري لدمصتتتتاحلة يفتستتتتوية 
الولا تتتتتتات، يفجلهتتتتتتود  وتتتتتتاء الستتتتتتالم التتتتتتيت حتتتتتتتةز نتتتتتتتائ  لصتتتتتتاحل األستتتتتتة 

شتتدت اثدتتة التتو ايت املتحتتدة اجملدتتَس أل يتدتت  . يف (26٨)يفاجملتم تتات
خ وات مدموستة كتي يتستإ لدمتةأة املرتاركة  رتكل كامتل يف اجلهتود 
الةامية مىل جتوب نروب الولا ات يفاحتوائها، ما دامت ستت ام حتمتاً 

. (269)ذتتتي أينتتتا  وتتتد فرتتتل تدتتتك اجلهتتتود أيف نتيجتتتة لستتتوء خت ي هتتتا
ملرتاركة الف التة لدمتةأة متتل يفأشتار  تدة متكدمتني مىل متا تو تتوي  ديت  ا

. يفنتتتال (270)أ يتتتة يف حتعيتتتق الستتتالم املستتتتدام يفا ستتتتعةار ا جتمتتتا ي
اثتتل منديفنيستتيا مل العتتةار املتدتت  دليتتل يفاضتتح  دتتى نتتوة  لميتتة اجملدتتس 
فيمتتتا يت دتتتق  تتتديفر املتتتةأة يف موتتتع نرتتتوب الولا تتتات يفتستتتويتها يفيف  وتتتاء 

 .(271)السالم يفحفظ 
 

 10احلالة  
 السالم واألمن يف أفريقيا 
، 2013نيستتتتال/أ ةيل  15امل عتتتتودة يف  6946يف اجلدستتتتة  

موتتتتع نرتتتتوب الولا تتتات يف أفةيعيتتتتا: التصتتتتدي ”نظتتتة اجملدتتتتس يف العوتتتد 
 كةة مفاذيميتتتة  ممتهتتتا ، يفكتتتال م ةيفضتتتا  ديتتت  متتت“لاستتتعاب اجل ريتتتة

. يفأ ة تتتتت رئيستتتتة اجملدتتتتس  تتتتل أمدهتتتتا يف أل تكتتتتول ذتتتت ه (272)ريفانتتتتدا
اجلدسة فةصًة لكي ي تايفد اجملدتس الوظتة يف املفهتوم يفاملمارستة املت دعتني 
مبوتتتتتتتع نرتتتتتتتوب الولا تتتتتتتات امل متتتتتتتول هبمتتتتتتتا حاليتتتتتتتا يف موظومتتتتتتتة األمتتتتتتتم 

أ ية أل . يفشدد األمني ال ام يف كدمت  أمام اجملدس  دى (273)املتحدة
تنتَمل جهتود الوستتاقة أ  تكتول اتفانتتات الستالم جمتتةد اتفانتات  تتني 
الودب السياسية مل اجلة مراكل سياسية آنية،  ل  دى ا تفانات أل 
ت اك أينا األسعاب الكاموة يفراء الولا ات، يفأل تسمح مبراركة مجيع 

. يفأضاف أن  يوعغي أينتا ال متل هبتا يفرصتدذا (274)أصحاب املصدحة
__________ 

 .7 الصفحة نفس ، املةجع (26٨)

 .16 الصفحة نفس ، املةجع (269)

 )الصتتتتتتتني(، 26 يفالصتتتتتتفحة )أستتتتتتترتاليا(، 17 الصتتتتتتفحة نفستتتتتتت ، املةجتتتتتتع (270)
 49 يفالصتتتتتفحة )نيوزيدوتتتتدا(، 44 يفالصتتتتتفحة )الربازيتتتتل(، 36 يفالصتتتتفحة
  يفاهلةسك(. )العوسوة 65 يفالصفحة )ليتوانيا(،

  .94 الصفحة نفس ، املةجع (271)

(272) S/2013/204، .املةفق  

(273) S/PV.6946، 2 الصفحة. 

 .3 الصفحة نفس ، املةجع (274)

. يف حتتظ أينتتاً أل اإلجتتةاءات املتدتت ة (275)فاذذتتا  دتتى لتتو كامتتليفمن
 دى الص يد اإلنديمتي ملوتع نرتوب الولا تات أيف التصتدي هلتا تكتستي 

. يفأكتد اثتل توغتو حاجتة (276)أ ية ابلغة يف  املوا ال ي يتلداد تةا  تا
أفةيعيتتتتتتا مىل مجيتتتتتتاد حدتتتتتتول ذيكديتتتتتتة، يُتوصتتتتتتل مليهتتتتتتا حمديتتتتتتا، لدتصتتتتتتدي 

. يفد تا اجملدتَس أينتا مىل (277)الكاموة يفراء الولا ات لاسعاب ال ميعة
استتتتتددام آليتتتتات موتتتتع نرتتتتوب الولا تتتتات نتتتتدر اإلمكتتتتال، مرتتتت ا مىل 

متتتتل امليثتتتتاق، يفذتتتتو متتتتا ستتتتي لز، يف تعتتتتديةه، نظتتتتَم  41يف  40املتتتتادتني 
. يفأشار اثل (27٨)اإلن ار املعكة يفديفَر اجملدس يف موع نروب الولا ات

يفاألمتتتتل التتتتيت أنرتتتتاذا ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي،  أستتتترتاليا مىل موظومتتتتة الستتتتدم
ستتيما ا ستتتددام ا ستتترتاتيجي متتل جانتتب جمدتتتس الستتدم يفاألمتتتل  يف 

يفمدارة الستتتدم يفاألمتتتل التتتتا َ ني  لالحتتتتاد األفةيعتتتي لدممثدتتتني يفالع ثتتتات، 
. (279)املستوى، يفميفاد   ثات تعصي احلعائق ييفت يني الوس اء الةفي 

ا حتتتتاد األفةيعتتتي ملوتتتع نرتتتوب الوتتتلاع يفحتتتث املمثتتتل  دتتتى د تتتم آليتتتات 
االخ ة يف الت ور، مثل الوظتام العتاري لانت ار املعكتة يففةيتق احلكمتاء 

. يفحتتتث اجملدتتتَس أينتتتا  دتتتى (2٨0)يفاالليتتتة األفةيعيتتتة  ستتتت ةا  األنتتتةال
ا ستتتتتتتتتفادة  رتتتتتتتتكل أفنتتتتتتتتل متتتتتتتتل األديفات الونائيتتتتتتتتة، مبتتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتتك 

. (2٨1)ن اريتتتة املعكتتتةةاستكرتتتاف االفتتتاق يفزايدة ا ستتتتجا ة لدعتتتوادر اإل
يفرأى اثل الو ايت املتحدة أل مل األمور النةيفرية ت ليُل الرتكيل  دى 
احلوكمتتتة يف وتتتاء املؤسستتتات كوستتتيدة ملوتتتع نرتتتوب الولا تتتات أيف التغدتتتب 

. يفأكتتتد اثتتتل األرجوتتتتني أل أي أستتتدوب يتتتؤدي مىل تستتتوية (2٨2) ديهتتتا
ة الولا تتات، املواز تتات ستتدميا متتل اجلتتدية أل ُيستتتددم أينتتا يف تستتوي

يفشتتدد يف ذتت ا الصتتدد  دتتى التتديفر اخلتتاص التت ي ي هتتد  تت  امليثتتاق مىل 
األمني ال ام يف جمال املسا ي احلميتدة يفالوستاقة يف دتى ا لتتلام الوانتع 
 دتتتتتتى مجيتتتتتتع التتتتتتديفل األ نتتتتتتاء  ععتتتتتتول تستتتتتتوية املواز تتتتتتات ابلوستتتتتتائل 

. يفذكتة اثتتل ا حتتاد الةيفستي أل الوجتتاح يف موتع نرتتوب (2٨3)الستدمية
لا ات، يف  سيما يف أفةيعيا، ي تمتد  دتى املهتارة يف استتددام  تدد الو

__________ 

 نفس . املةجع (275)

 نفس . املةجع (276)

 .7 الصفحة نفس ، املةجع (277)

 نفس . املةجع (27٨)

 .11 الصفحة نفس ، املةجع (279)

 نفس . املةجع (2٨0)

 نفس . املةجع (2٨1)

  .13 الصفحة نفس ، املةجع (2٨2)

  .1٨ الصفحة نفس ، املةجع (2٨3)
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متتتتتتل األديفات احملتتتتتتددة، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك اإلنتتتتتت ار يفا ستتتتتتتجا ة املعكتتتتتتةال 
يفالد دوماستتية الونائيتتة يفالوستتاقة يفاملستتا ي احلميتتدة يفاملصتتاحلة يفتتتدا   
 واء الثعة. يفلفت ا نتعاه مىل أ ية املوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية 
يفمىل تتتتوافة آليتتتات لدد دوماستتتية الونائيتتتة مواستتتعة  درجتتتة أكتتترب يفتةا تتتي 

. يفرأى اثتتل الصتتني يفاثدتتة لكستتمربغ أنتت     تتد (2٨4)اخلصتتائ  احملديتتة
مل ا ستفادة مل ديفر جلوتة  وتاء الستالم يف مستا دة العدتدال اخلارجتة 

. يفأشارت اثدة لكسمربغ أينا مىل (2٨5)مل الولاع  دى توقيد السالم
ة الرتتتةاكات يفالت تتتايفل  تتتني اجملدتتتس يفا حتتتتاد األفةيعتتتي يفاملوظمتتتات أ يتتت

. يفأكتتتتتتد اثتتتتتتل (2٨6)ديفل اإلنديميتتتتتتة يف جمتتتتتتال موتتتتتتع نرتتتتتتوب الولا تتتتتتات
ابكستتتتتتتال أل متتتتتتل شتتتتتتال زايدة ا  تمتتتتتتاد  دتتتتتتى أديفات الد دوماستتتتتتية 
الونائيتتتتتة املوصتتتتتوص  ديهتتتتتا يف الفصتتتتتل الستتتتتادس متتتتتل امليثتتتتتاق، يفتدتتتتتك 

أل تستتتتتا د  دتتتتتى موتتتتتع نرتتتتتوب  املودرجتتتتتة يف مقتتتتتار الفصتتتتتل الثتتتتتامل،
. يفأشاد أينا  ديفر املكاتتب اإلنديميتة (2٨7)الولا ات يفيفنف تصا دذا

التا  تتتتة لامتتتتم املتحتتتتدة يف تعتتتتدمي اخلتتتتتدمات متتتتل أجتتتتل موتتتتع نرتتتتتوب 
الولا ات، يفيف مسا دة العددال اخلارجة مل الولاع  تل قةيتق املستا ي 

املستتا دة يف احلميتتدة يفالوستتاقة يفاحلتتوار يفتعتتدمي املستتا دة ا نتدا يتتة يف 
مصتتتتتالح ن تتتتتاع األمتتتتتتل يفنتتتتتلع الستتتتتالح يفالتستتتتتتةيح يفم تتتتتادة اإلدمتتتتتتا ،  

أثتتتتإ  دتتتتتى ا حتتتتتاد األفةيعتتتتتي  ستتتتت انت  مبجمو تتتتتة يفاستتتت ة متتتتتل  كمتتتتا
. يفنتال اثتل (2٨٨)األديفات املتاحة مبوجب الفصل السادس متل امليثتاق

املمدكتتتتتة املتحتتتتتدة منتتتتت   وتتتتتدما تدتتتتتوح أزمتتتتتة يف األفتتتتتق، متتتتتل النتتتتتةيفري 
؛ يفأضتتتتتتاف أل حتستتتتتتني نظتتتتتتم اإلنتتتتتت ار املعكتتتتتتة أمتتتتتتٌة اكترتتتتتتافها معكتتتتتتةا

. يفأشتتار مىل التتديفر التت ي يعتتوم  تت  يف ذتت ا الصتتدد مكتتتُب (2٨9)حيتتوي
األمتتم املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا يفمكتتتب األمتتم املتحتتدة اإلنديمتتي لوستتط 
أفةيعيتا، يفأ تةب  تل أمدت  يف أل يتوجح مةكتل األمتم املتحتدة لد مديتات 

. يفذكتتتة، (290)يف محتتتدا  فتتتارق يفمدارة األزمتتتات املورتتتا حتتتديثا آنتتت اك
مضافة مىل ذلك، أن    يلال ذواك الكث  اا يت ني العيام  ت  يف جمتايل 
الوستتتاقة يفالد دوماستتتية الونائيتتتة، يفاستتتتوكة هتتتتةب الكثتتت  متتتل أ نتتتاء 

. يفنتتونه (291)اجملدتتس متتل مستتؤيفلياهتم فيمتتا يت دتتق مبوتتع نرتتوب الولا تتات __________ 

  .19 الصفحة نفس ، املةجع (2٨4)

  )لكسمربغ(. 24 يفالصفحة )الصني( 21 الصفحة نفس ، املةجع (2٨5)

  .24 الصفحة نفس ، املةجع (2٨6)

  .26 يف 25 الصفحتال نفس ، املةجع (2٨7)

 .26 الصفحة نفس ، املةجع (2٨٨)

 .2٨ الصفحة نفس ، املةجع (2٨9)

 نفس . املةجع (290)

 نفس . املةجع (291)

  نظ  هلا لدتصدي لدتحدايت  اثل املغةب مبا مت يف أفةيعيا مل ت عئة
التتتيت تواجههتتتا املو عتتتة  دتتتى صتتت يدي األمتتتل يفا ستتتتعةار، متتتل ختتتالل 
يفستتاقة اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا يفاجلما تتة ا نتصتتادية 
لتتتتتتتتديفل يفستتتتتتتتط أفةيعيتتتتتتتتا يفاملتتتتتتتتؤمتة التتتتتتتتديفيل امل تتتتتتتت  مبو عتتتتتتتتة العحتتتتتتتت ات 

تحتتتتتدة . يفشتتتتتدد  دتتتتتى أل ت ليتتتتتل الت تتتتتايفل  تتتتتني األمتتتتتم امل(292)الكتتتتتربى
يفالعدتتتتتتتتدال املتنتتتتتتتتةرة يف املو عتتتتتتتتة يفيف املو عتتتتتتتتة ديفل اإلنديميتتتتتتتتة لتتتتتتتتد م 
مؤسسات الديفلة يفخمتدف االليات املوراة  دى الص يد ديفل اإلنديمي 
مل اجلتتتة األستتتعاب الكاموتتتة يفراء الولا تتتات أمتتتٌة ضتتتةيفري أكثتتتة متتتل أي 

. يفلفتتتتت اثتتتتل مجهوريتتتتة كتتتتوراي ا نتعتتتتاه مىل االليتتتتات (293)يفنتتتتت منتتتتى
َمورا لتستتتوية الولا تتتات يفالتتتيت تستتتتمد جتتت يفرذا متتتل املمارستتتة احملديتتتة التتتت

احملديتتة، حيتتث رأى أهنتتا ميكتتل أل تستتد التتوع  يفأل تدتتيب ا حتياجتتات 
. يفأضتتتتتتتاف أل (294)احملديتتتتتتة يف جمتتتتتتتا ت ال دالتتتتتتتة يفالستتتتتتتالم يفاملصتتتتتتتاحلة

املؤسستتات التتيت ترتتكنل مصتتدرا لال تتتلاز التتوق  يفت تتدن  وتتوا ً لدولاذتتة، 
، ميكتتل أل تتتتيح يفستتيدة ملوتتع نرتتوب الولا تتات مثتتل موتتتدايت احلكمتتاء

يفلتحعيق املصاحلة يف واء السالم، يفذو ما ميكل أل يوفة أفنتل احلدتول 
. يفأشار (295)لدولا ات اليت تو وي  دى خدفيات  ةنية يفثعافية خمتدفة

اثتل فةنستتا مىل األديفات األساستية املتاحتتة مبوجتب امليثتتاق يف حتتا ت 
س أينتتتا أل يع تتتث  ةستتتائل سياستتتية يفأل الوتتتلاع، فعتتتال مل  وستتتع اجملدتتت

. (296)يتدتتت  تتتتدا   يفنائيتتتة،  تتتل يفأل يفتتتة  اجلتتتلاءات  وتتتد ا نتنتتتاء
يفستتاق مثتتا   دتتى ذلتتك الوستتاقَة التتيت نتتام هبتتا رئتتيس جوتتوب أفةيعيتتتا 
السا ق، ات و معيكي،  ني السودال يفجووب السودال  د م مل جمدس 

 تتتةم  رتتتال مجهوريتتتة األمتتتل، يفا تفتتتاَق اإلقتتتاري لامتتتني ال تتتام التتت ي أُ 
الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة يفمو عتتتتة العحتتتت ات الكتتتتربى  تتتتد م متتتتل ا حتتتتتاد 

املتحدة يفاملوظمات األفةيعيتة ميكوهتا  األفةيعي، يفذو ما يظهة أل األمم
. يفأكدت اثدتة (297)التصدي م ا لاسعاب اجل رية اخلاصة  كل نلاع

عتتتي يفموظماتتتت  ريفانتتدا أل الت تتتايفل يفالرتتتةاكة  تتتني اجملدتتتس يفا حتتتتاد األفةي
ديفل اإلنديميتة يكتستتي أ يتتة ابلغتة، يفرحعتتت  ت ليتتل ذت ا الت تتايفل  دتتى 

__________ 
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متتتتتتدى الستتتتتتووات األختتتتتت ة مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك  تتتتتتل قةيتتتتتتق الفةيتتتتتتق ال امتتتتتتل 
                             .(29٨)املدص  امل   مبوع نروب الولا ات يف أفةيعيا يفحدنها

 
مززززن امليثززززاق  ٩٩اسززززتذدام األمززززني العززززام للمززززادة  -دال 

 السلميةلتسوية املنازعات ابلوسائل 
لامتتتني ال تتتام أل يوعنتتت   متتتل امليثتتتاق  دتتتى أل 99تتتو  املتتتادة  

جمدتتَس األمتتل مىل أيتتة مستتالة يتتةى أهنتتا نتتد هتتتدد حفتتظ الستتالم يفاألمتتل 
التتتتتتديفليني. يفنتتتتتتد نتتتتتتونش  دتتتتتتى لتتتتتتو صتتتتتتةيح استتتتتتتددام األمتتتتتتني ال تتتتتتام 

يف مقار جدستني ُ عدات  رتال توفيت  مت كةة رئتيس جمدتس  99 لدمادة
(. يفيف ذاتني اجلدستني، أيند  دة متكدمني اتعاع S/2010/507األمل )

 ، كما ذو معني أد ه.99اارسة استكراف االفاق  مال ابملادة 
 

 11احلالة  
 (S/2010/507تنفين منكرة رئيس جملس األمن   
امل عتتتودة يف  6٨70ختتتالل املوانرتتتة التتتيت جتتتةت يف اجلدستتتة  

 99اثل لكسمربغ مىل املادة ، أشار 2012ترةيل الثام/نوفمرب  26
مل امليثاق، فاكتد أل اارستة استكرتاف االفتاق )التيت  تدأهتا املمدكتة 

( مثاٌل جيد  دى ت عيتق ذت ه 2010املتحدة يف ترةيل الثام/نوفمرب 
. يفأشتتتتار متكدمتتتتول آختتتتةيفل أينتتتتا مىل اارستتتتة استكرتتتتاف (299)املتتتتادة

 دتتى أل تصتتعح االفتتاق، فتتاثووا  دتتى فائتتدهتا ابلوستتعة لدمجدتتس يفحثتتوا 
 . (300)اارسة م تادة مل اارسات 

 ترتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 29امل عتتتتتتتتتتتتتتتودة يف  7052يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة  
 رتتتال املوضتتتوع نفستتت ، رحتتتب اثتتتل املمدكتتتة املتحتتتدة  2013 أكتتتتو ة

ستتتتت داد األمانتتتتتة ال امتتتتتة ل تتتتة  احلتتتتتا ت املثتتتتت ة لدعدتتتتق  دتتتتتى نظتتتتتة اب
__________ 

  .35 الصفحة نفس ، املةجع (29٨)

(299) S/PV.6870، 34 الصفحة.  

 11)أملانيتتا(؛ يفالصتتفحة  9)الربتغتتال(؛ يفالصتتفحة  4املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (300)
 )سويسةا(.  40)نيوزيدودا(؛ يفالصفحة  31)املمدكة املتحدة(؛ يفالصفحة 

متتل ميثتتاق األمتتم املتحتتدة أداة ف التتة ملوتتع  99اجملدتتس، اتتا جي تتل املتتادة 
. يفأينتتتتد ال ديتتتد متتتتل أ نتتتتاء اجملدتتتس يفمتتتتل غتتتت  (301)نرتتتوب الولا تتتتات

األ نتتتتتتاء فيتتتتتت  استتتتتتتدداَم الوستتتتتتائل املتاحتتتتتتة لدمجدتتتتتتس ملوتتتتتتع نرتتتتتتوب 
محاقتتات استكرتتاف االفتتاق التتيت تعتتدمها  الولا تتات، يفخصتتوا ابلتت كة

األمانتتتتتتة ال امتتتتتتة م تتتتتتتربيل مايذتتتتتتا أداة مفيتتتتتتدة جتتتتتتدا لدتصتتتتتتدي  ستتتتتتة ة 
. أمتتا اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي، (302)لاخ تتار التتيت هتتتدد الستتالم يفاألمتتل

فايفضتتتح أل جدستتتات استكرتتتاف االفتتتاق ت تتتورت لتصتتتعح موانرتتتات 
نتت  حتق مؤنتة لعنااي يووي أ نتاء اجملدتس أنفستهم موانرتتها يف يف 

أيف لعنااي تعع خار  ن تاق اختصتاص اجملدتس، لكتل جتتةي موانرتتها 
جملةد استددام صيغة حديثة مل صي  الوعاي. يفرأى أن   ودما يكول 

                             .(303)جديفل أ مال اجملدس حافال، تصعح ذ ه املمارسة غ  ضةيفرية
األمتتتني ال تتتام يفأشتتتار اثتتتل فةنستتتا أينتتتاً مىل ممكانيتتتة استتتتددام  
يف ستتتياق املتتتازق التتت ي يواجهتتت  جمدتتتس األمتتتل فيمتتتا يت دتتتق  99لدمتتتادة 

ابلولاع السوري  ستعب استتددام أ نتاء اجملدتس التدائمني حتق التوعض. 
تتتتة املمثتتتتل مبعتتتترتح رئتتتتيس فةنستتتتا التتتتدا ي مىل يفضتتتتع مديفنتتتتة لعوا تتتتد  يفذكن
الستتتدوك تتنتتتمل معتتتادمل توجيهيتتتة  ستتتتددام حتتتق التتتوعض، يفأكتتتد أل 

ت ديق اارسة حق الوعض يف احلا ت اليت يُ ترب فيها أل  ذلك سيستتعع
. يفيف ذت ا الصتدد، انترتح اثتل (304)جةميًة ند ارُتكعت  دى ن اق يفاستع

متل امليثتاق،  تديفر  99فةنسا أل يُ هد لامني ال ام، استوادا لةيفح املادة 
 رئيسي يف منراء آلية من ار تستتعع ت ديق اارسة حق الوعض.

__________ 

(301) S/PV.7052، ٨ الصفحة.  

)املمدكتتة املتحتتدة(؛  7)لكستتمربغ(؛ يفالصتتفحة  5املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (302)
 34)سويستتتتتتتةا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  26)أستتتتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  21يفالصتتتتتتتفحة 
)نيوزيدوتتتتتتتدا(؛  10 ، الصتتتتتتتفحةS/PV.7052 (Resumption 1))الستتتتتتتويد(؛ 
) دجيكتتتتتتتتتا، متحدثتتتتتتتتتة ابستتتتتتتتتم ذولوتتتتتتتتتدا أينتتتتتتتتتا(؛  12يف  11يفالصتتتتتتتتتفحتال 

 )أيةلودا(. 24)مسعانيا(؛ يفالصفحة  15)تةكيا(؛ يفالصفحة  13 يفالصفحة

(303) S/PV.7052، 1٨ الصفحة. 
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