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 مالحظة استهاللية  
 52 املادة  

 األمتور متل ت تاك منديميتة يفكتا ت أيف توظيمتات نيتام ديفل اول ما امليثاق ذ ا يف ليس - 1 
 ذتتتت ه دامتتتتت متتتتا يفمواستتتتعاً  فيهتتتتا صتتتتاحلاً  اإلنديمتتتتي ال متتتتل يكتتتتول متتتتا التتتتديفيل يفاألمتتتتل الستتتتدم حبفتتتتظ املت دعتتتة

 .يفمعادئها املتحدة األمم معاصد مع متالئمة يفنراقها اإلنديمية الوكا ت أيف التوظيمات
 متتوهم تتتتالف التت يل أيف التوظيمتتات ذتت ه مثتل يف التتداخدول املتحتتدة األمتتم أ نتتاء يعت ل - 2 

 أيف اإلنديمية التوظيمات ذ ه قةيق  ل احملدية لدمواز ات السدمي احلل لتد   جهدذم كل الوكا ت تدك
 .األمل جمدس  دى  ةضها نعل يفذلك الوكا ت ذ ه  واس ة

ع أل األمتل جمدس  دى - 3   احملديتة املواز تات هلت ه الستدمي احلتل متل ا ستتكثار  دتى يرتجنِّ
 أيف األمة ي ويها اليت الديفل مل   دب اإلنديمية الوكا ت تدك  واس ة أيف اإلنديمية التوظيمات ذ ه   ةيق

 .األمل جمدس جانب مل  ديها ابإلحالة
 .35 يف 34 املادتني ت عيق األحوال مل حبال املادة ذ ه ت  نل   - 4 

 
 53 املادة  

 كدمتتا العمتتع، أ متتال يف اإلنديميتتة يفالوكتتا ت التوظيمتتات تدتتك األمتتل جمدتتس يستتتددم - 1 
 فإنتت  نفستتها يفالوكتتا ت التوظيمتتات أمتتا .يفمشتتةاف  مةانعتتت  حتتتت حيوئتت   مدهتتا يفيكتتول مالئمتتاً، ذلتتك رأى
 تعتتدم اتتا يفيُستتتثإ اجملدتتس، مذل  غتت  العمتتع أ متتال متتل  متتل اي العيتتام يتتدذا  دتتى أيف مبعتنتتاذا جيتتوز  

  دي  موصوص ذو اا املادة ذ ه مل 2 الفعةة يف امل ةَّفة األ داء ديفل مل ديفلة أية ضد تتد  اليت التدا  
 متل ال تديفال سياستة جتتدد موتع اإلنديميتة التوظيمتات يف هبتا املعصتود يكتول التيت التدا   أيف 107 املادة يف

 قدتتب  دتى  وتاءً  اهليئتة، مىل فيت  يُ هتتد نتد الت ي الونتت اتني أل مىل يفذلتتك التديفل، تدتك متل ديفلتة جانتب
 .الديفل تدك مل ديفلة أية جانب مل آخة  ديفال كل موع  ل ابملسؤيفلية الرال، ذات احلكومات
 ديفلتتتة أيتتتة  دتتتى املتتتادة ذتتت ه متتتل 1 الفعتتتةة يف املتتت كورة “امل اديتتتة الديفلتتتة”  عتتتارة تو عتتتق - 2 

 .امليثاق ذ ا  دى مون ة ديفلة أية أ داء مل الثانية ال املية احلةب يف كانت
 

 54 املادة  
 التتديفيل يفاألمتتل الستتدم حلفتتظ األ متتال متتل جيتتةي مبتتا اتم  دتتم  دتتى األمتتل جمدتتس يكتتول أل جيتتب 
 .موها مجةاؤه يلمع ما أيف منديمية يفكا ت  واس ة أيف توظيمات مبعتنى
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 األستتتتتاسَ  املتحتتتتتدة األمتتتتتم ميثتتتتتاق متتتتتل الثتتتتتامل الفصتتتتتل يتتتتتوفة 
 يفاألمتتتتتل الستتتتتالم صتتتتتول يف اإلنديميتتتتة التوظيمتتتتتات ملرتتتتتاركة الدستتتتتوري
  دتتى اإلنديميتتة التوظيمتتاتِّ  52 املتتادة ترتتجع حتتني . ففتتي(1)التتديفليني
  دتتتى  ةضتتتها نعتتتل الستتتدمية ابلوستتتائل املواز تتتات تستتتوية  دتتتى ال متتتل

يستت ني ابلتوظيمتات  أل لدمجدتس 53 املتادة جتيل اجملدس لدوظة فيها،
 مةانعتتتتت  حتتتتتت  مدهتتتتا يكتتتتول أل  دتتتتى اإلنفتتتتاذ مجتتتتةاءات يف اإلنديميتتتة
تعدتتت   ضتتتةيفرة أل  دتتتى 54 املتتتادة يفتتتتو  .موتتت  صتتتةيح يفرذلٍ  يفمشتتتةاف 

 يكتتول حبيتتث أنرتت ة متتل  تت  تنتت دع مبتتا اجملدتتس اإلنديميتتة التوظيمتتات
 .األيفنات مجيع يف هبا اتم  دم  دى

يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، نتتتام جمدتتتس األمتتتل  توستتتيع  
يفت ميتتتق تفا دتتت  متتتع التوظيمتتتات اإلنديميتتتة يفديفل اإلنديميتتتة متتتل أجتتتل 
صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتتتل التتتتديفليني. يفابإلضتتتتتافة مىل ا جتما تتتتات التتتتتيت 

يفاألمل التا ع لالحتاد األفةيعي يفموظمة ي عدذا سووايً مع جمدس السدم 
األمل يفالت ايفل يف أيفريفاب، اخت  اجملدس نةارات تةمتي مىل ت ليتل الت تايفل 
مع جام ة الديفل ال ة ية يفموظمة الت ايفل اإلسالمي، يف مقتار الفصتل 
الثتتامل متتل امليثتتاق. يفرحتتب اجملدتتس أينتتاً ابجلهتتود التتيت يعتت هلا كتتل متتل 

ةب أفةيعيا يفا حتاد األفةيعي، مبا يف ذلك اجلما ة ا نتصادية لديفل غ
متتا ت دتتق موهتتا ابحلالتتة يف مو عتتة الستتاحل يفغتتةب أفةيعيتتا يفمتتا تو تتوي 
 ديتتت  متتتل حتديتتتدات مةتع تتتة يف ذتتتاتني املو عتتتتني اب جتتتتار ابملدتتتدرات 

__________ 

 الوكتتتتتتتتا ت أيف التوظيمتتتتتتتتات” مىل امليثتتتتتتتتاق متتتتتتتتل الثتتتتتتتتامل الفصتتتتتتتتل يرتتتتتتتت  (1) 
 حيتتتث متتتل اجملدتتتس يف هبتتتا امل متتتول املمارستتتةَ  املةجتتتعُ  يفيتعتتتع “.اإلنديميتتتة

 يفديفل اإلنديميتتتتة لدموظمتتتتات كمتتتتةادفَتني   املصتتتت دحني ذتتتت يل استتتتتددام 
  الديفلية. املوظمات مل يفغ ذا اإلنديمية

يفاجلةميتتتة املوظمتتتة  تتترب الوقويتتتة، يفابلعةصتتتوة يف خدتتتي  غيويتتتا. يفنتتتد أذل 
ات حفتتظ الستتتالم التتيت تعودذتتتا اجملدتتس   مديتتتني جديتتتدتني متتل  مديتتت

موظمات منديمية، األيفىل يف مايل يفالثانية يف مجهورية أفةيعيا الوس ى، 
يفزاد متل العتوام املتتاذيفل  ت  لع ثتتة ا حتتاد األفةيعتتي يف الصتومال. يف دتتى 
التتتتةغم متتتتل ذتتتت ه الت تتتتورات، يفاصتتتتل اجملدتتتتس م اجلتتتتة مستتتتالة التكامتتتتل 

يتل اهليئتات اإلنديميتة يفديفل يفالو ية ا حتياقية، مبا يف ذلك مسالة متو 
 اإلنديمية يف جهودذا الةامية مىل موع األزمات يفمدارهتا.

 الثتتتتتتتامل الفصتتتتتتتل مبوجتتتتتتتب اجملدتتتتتتتس يتع هتتتتتتتا التتتتتتتيت يفاملمارستتتتتتتة 
 نةاراتتتتتتتتت  يف تتجدتتتتتتتى كمتتتتتتتا امليثتتتتتتتتاق، متتتتتتتل( 54 مىل 52 متتتتتتتل املتتتتتتتواد)

  ستتتتتتتتتة يف يفصتتتتتتتتتفها أييت ،2013يف  2012يفمدايف تتتتتتتتتت  يف  تتتتتتتتتامي 
 الصتتتدة ذات يفموانرتتات  اجملدتتس نتتةاراتِّ  األيفل العستتم يفي تتة  .أنستتام

املت دعتتة ابلت تتايفل متتع التوظيمتتات اإلنديميتتتة يفديفل  املواضتتي ية ابملستتائل
 العستتتم صتتتول الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني. يفيوضتتتحاإلنديميتتتة متتتل أجتتتل 

 حتتا ت متتع ت امدتت  لتتدى ا تمتتدذا اجملدتتس، التتيت الستتعل خمتدتتف الثتتام
 يف اإلنديميتة التوظيمتات يف التجتايفب متع جهتود نظةه، نيد ذي م يوة
 الت ايفل مىل الوتلاع أقةاف د وة السدمية أيف ابلوسائل املواز ات تسوية
العستم الثالتث  مديتات حفتظ الستالم  اإلنديمية. يفادد املوظمات مع

اإلنديميتتتة التتتيت د مهتتتا اجملدتتتس، يفيف   تتتض احلتتتا ت أذل هبتتتا مبوجتتتب 
 الفصتتتل الستتتتا ع متتتتل امليثتتتتاق، مبتتتا يف ذلتتتتك استتتتتددام العتتتتوة. يفيصتتتتف

 اإلنديميتتتتة لدتوظيمتتتتات اجملدتتتتس فيهتتتتا أذل التتتتيت احلتتتتا ت الةا تتتتع العستتتتم
 .امليثتتتتاق متتتتل الستتتتا ع الفصتتتتل مبوجتتتتب منفتتتتاذ رجتتتتةاءات اب ضتتتت الع

 اجملدتتتتتتتتس  تتتتتتتني اإل تتتتتتتالغ يفآليتتتتتتتات قةائتتتتتتتتق اخلتتتتتتتامس العستتتتتتتم يفيوضتتتتتتتح
 .اإلنديمية يفالتوظيمات

  
 املواضيعية البنود إطار امليثاق يف من الثامن الفصل أحكام يف النظر -أو  

 مالحظة 
األمتتتل، ختتتالل الفتتترتة  جمدتتتس األيفل اارستتتات العستتتم يغ تتتي 

 يف اإلنديميتتتة التوظيمتتتات متتتع ابلت تتتايفل يتصتتتل فيمتتتا نيتتتد ا ستتتت ةا ،
 املستتتتتائل متتتتتع الرتكيتتتتتل  دتتتتتى التتتتتديفليني، يفاألمتتتتتل الستتتتتالم صتتتتتول جمتتتتتال

 العتةارات( أ: ) تا نستمني فتة يني يف العستم ذ ا نُظم يفند .املواضي ية
امليثتتاق؛  متتل الثتتامل ابلفصتتل تتصتتل مواضتتي ية املتدتت ة  رتتال مستتائل

 الفصتل  تفست  تتصتل مواضتي ية مسائل توايفلت اليت )ب( املوانرات
 .يفت عيع  امليثاق مل الثامل

 تتصززل مواضززيعية بشزز ن مسززائلاملتذززنة  القززرارات -ألززف 
 امليثاق من الثامن ابلفصل

ال ديتتتتتتتتد متتتتتتتتل العتتتتتتتتةارات املتدتتتتتتتتت ة ختتتتتتتتالل الفتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد يف  
ا ستت ةا ، أ تاد اجملدتس لكيتد أل الت تايفل متع التوظيمتات اإلنديميتة 

يتجتتلأ متتل األمتتل اجلمتتا ي،  دتتى الوحتتو يفديفل اإلنديميتتة ذتتو جتتلء   
املوصتتتتوص  ديتتتت  يف الفصتتتتل الثتتتتامل. كمتتتتا استرتتتتهد اجملدتتتتس ابلفصتتتتل 
الثتتتامل يف ستتت ي  لت ليتتتل الت تتتايفل متتتع ا حتتتتاد األفةيعتتتي يفجام تتتة التتتديفل 
ال ة يتتة يفموظمتتة الت تتايفل اإلستتالمي. يفيف تدتتك العتتةارات، أكتتد اجملدتتس 

متتتتتتل التتتتتتديفليني، جمتتتتتتددا مستتتتتتؤيفليت  الةئيستتتتتتية  تتتتتتل صتتتتتتول الستتتتتتالم يفاأل
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التسديم ال املوظمتات اإلنديميتة أنتدر  دتى فهتم أستعاب الولا تات  مع
املستدحة ابلوظتة مىل م ةفتهتا ابملوتاقق املرتمولة  و يتهتا، يف دتى متكتتني 
ا ستتتجا ة املعكتتةة يف ستتياق موتتتع نرتتوهبا أيف تستتويتها. يفأُنتتة، كمتتتا يف 

املةل ال ي ميكل السووات املاضية، ال ا فتعار مىل التمويل املستدام يف 
التوعؤ    ي د  ائعاً رئيسياً ابلوسعة لع ض املوظمات اإلنديمية،  يد أل 
اجملدس متسك  ةأي  العائل ال لمني املوارد الالزمة مسؤيفلية تعع  دتى 
 تتتاتق املوظمتتتات اإلنديميتتتة يفديفل اإلنديميتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك متتتل ختتتالل 

يففيمتتتتتا يت دتتتتتق  .(2)ءاشتتتتترتاكات أ نتتتتتائها يفالتتتتتد م املعتتتتتدم متتتتتل الرتتتتتةكا
اب حتتتاد األفةيعتتي  دتتى يفجتت  التحديتتد، شتتدد اجملدتتس  دتتى أل اجلهتتود 

__________ 

 الستتتدم يفجمدتتتس األمتتتل جملدتتتس املرتتترتك العيتتتال يف املعتتتدأ ذتتت ا لكيتتتد أ يتتتد (2) 
 2012 حليةال/يونيت  13  تتارير امل تمتد األفةيعتي لالحتاد التا ع يفاألمل

(S/2012/444، 11 الفعةة.)  

املرتترتكة يفاملوسنتتعة التتيت ينتت دع هبتتا جمدتتس األمتتل يفا حتتتاد األفةيعتتي يف 
مستتتتائل الستتتتالم يفاألمتتتتل يوعغتتتتي أل تستتتتتود مىل ستتتتد ات كتتتتل موهمتتتتتا 

 يفكفاءات  يفندرات .
مشتتتارات نائمتتتة ابلعتتتةارات التتتيت تتنتتتمل  1يفتتتتةد يف اجلتتتديفل  

صةاة مىل الفصل الثامل، مىل جانب أحكام رئيسية أخةى يفردت يف 
العةارات نفسها  رال تفس  الفصتل الثتامل يفت عيعت  يفكانتت موضتوع 
موانرتات دستتورية ُ عتتدت ختالل الفترتة نيتتد ا ستت ةا   دتى الوحتتو 

ابء. يفتت ةق ذ ه األحكام ابألساس ملسائل  - املعني يف العسم األيفل
مليلة الوسعية يفمتويل  مديات الستالم التيت تعودذتا املوظمتات التكامل يفا

اإلنديميتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتة. يفنتتتتد ارتئتتتتي أ  يُتتتتدر  يف اجلتتتتديفل املتتتت كور 
األحكام التيت أ يتد هبتا لكيتد املستؤيفلية الةئيستية لدمجدتس  تل صتول 

 السالم يفاألمل الديفليني ل دم ضةيفرهتا.
  

 1اجلديفل 
 امليثاق  من الثامن حتيل صراحًة أو على حنو آخر إىل الفصل إشارات فيها وردت اليت مواضيعية املتذنة بش ن مسائل القرارات

 احلكم العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
 يفاملوظمتتتتتتتتتات املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتني الت تتتتتتتتايفل
 الستتتتتالم صتتتتتول يف اإلنديميتتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتتة
 األمتتتتم  تتتتني ال النتتتتة التتتتديفليني: ت ليتتتتل يفاألمتتتتل
 ا حتتاد يفداصة اإلنديمية، يفاملوظمات املتحدة
 األفةيعي

 (2012) 2033العةار 
 2012كانول الثام/يواية   12

الفصل الثامل )الفعةاتل الثالثة يفال اشةة مل الديعاجتة؛ يفالفعتةة 
 مل املو وق( 1

اإلنديميتتتتتتة تستتتتتتتفيد متتتتتتل م ةفتهتتتتتتا  املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفديفل
 الولا تتتتتتتات نرتتتتتتتوب ملوتتتتتتتع جهتتتتتتتود متتتتتتتل تع لتتتتتتت  ابملو عتتتتتتتة فيمتتتتتتتا

 تسويتها )الفعةة الةا  ة مل الديعاجة( أيف
 جمدتتتتس اإلنديميتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتة املوظمتتتتات تععتتتتي أل ضتتتتةيفرة
 األيفنتتتتتتات مجيتتتتتتع يف مبعتتتتتتادرات الستتتتتتالم اتم  دتتتتتتم  دتتتتتتى األمتتتتتتل
 الثاموة مل الديعاجة( )الفعةة
 اجلهتتود املرتترتكة يفاملوسنتتعة التتيت يعتت هلا جمدتتس تستتتود أل ضتتةيفرة
 يفاألمتتتتتتل التتتتتتتا ع لالحتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتي مىل الستتتتتتدم يفجمدتتتتتتس األمتتتتتتل

 مل املو وق( 5يفندرات  )الفعةة  يفكفاءات  موهما كل سد ات
احلاجة مىل ت ليل ممكانية التوعؤ ابملوارد الالزمة لدمعتادرات التيت 
تن دع هبتا املوظمتات اإلنديميتة يفديفل اإلنديميتة )الفعتةة الثانيتة 

 ل املو وق(م 20يف  19 رةة مل الديعاجة، يفالفعةاتل 
اتعتتاع : الستتالم حلفتتظ املتحتتدة األمتتم  مديتتات

 األ  اد مت دد هن 
 (2013) 20٨6العةار 
 2013كانول الثام/يواية   21

 مل املو وق( 1٨)الفعةة الفصل الثامل 
 

https://undocs.org/ar/S/2012/444
https://undocs.org/ar/S/RES/2033(2012)
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 احلكم العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
 يفاملوظمتتتتتتتتتات املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتني الت تتتتتتتتايفل
 الستتتتتالم صتتتتتول يف اإلنديميتتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتتة
 الديفليني يفاألمل

S/PRST/2013/12 
 2013آب/أغس س  6

الفصل الثامل )الفعةات الةا  ة يفالةا  ة  رةة يفالسادسة  رةة 
 يفالثالثة يفالثالثول(

 املو عة اإلنديمية تستفيد مل م ةفتها اإلنديمية يفديفلاملوظمات 
تستتتتتويتها  أيف الولا تتتتتات نرتتتتتوب ملوتتتتتع جهتتتتتود متتتتتل تع لتتتتت  فيمتتتتتا

 السا  ة( )الفعةة
احلاجة مىل ت ليل ممكانية التوعؤ ابملوارد الالزمة لدمعتادرات التيت 
تن دع هبا املوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية )الفعةة التاس ة 

 يفال رةيفل(
 يفاملوظمتتتتتتتتتات املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم  تتتتتتتتتني ايفلالت تتتتتتتت

 الستتتتتالم صتتتتتول يف اإلنديميتتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتتة
  تتني الت زريتتة الرتتةاكة التتديفليني: ت ليتتل يفاألمتتل
 اإلسالمي الت ايفل يفموظمة املتحدة األمم

S/PRST/2013/16 
 ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 2٨

 2013 أكتو ة

 الفصل الثامل )الفعةة الثانية(
 

   
يفمتتتل ديفل اإلشتتتارة صتتتةاحًة مىل الفصتتتل الثتتتامل، أنتتتة اجملدتتتس  

 تتتتديفر التوظيمتتتتات اإلنديميتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتة فيمتتتتا اختتتتت ه متتتتل نتتتتةارات 
 رتتتال قائفتتتة متتتل املواضتتتيع املت دعتتتة  صتتتول الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني. 
يفيت دق   ض ذ ه العةارات  عنااي  شئة، مثل لمني احلديفد يف يفج  

، (4)ة، يفالعةصتتتو(3)دأنرتتت ة ا جتتتتار يفاحلةكتتتة غتتت  املرتتتةيف ة  تتترب احلتتتديف 
نتيجتة لا متال  يفالتهديدات اليت يت تة  هلتا الستالم يفاألمتل التديفليال

يفذوتتتتتتاك نتتتتتتةارات أختتتتتتةى أشتتتتتتارت مىل أ يتتتتتتة املوظمتتتتتتات  .(5)ةاإلرذا يتتتتتت
اإلنديمية يفديفل اإلنديمية فيمتا يت دتق  عوتود تكتةر  ةضتها  دتى اجملدتس 

 وتاء الستتالم   تد انتهتتاء ” ، يف(6)“املستتدحاألقفتتال يفالوتلاع ”متل نعيتل 
“الوتتتتتتتتتتتتلاع

“محايتتتتتتتتتتتتة املتتتتتتتتتتتتدنيني يف الولا تتتتتتتتتتتتات املستتتتتتتتتتتتدحة” ، يف(7)
(٨) ،

“األسدحة الصغ ة” يف
 .(10)“ةأة يفالسالم يفاألملامل” ، يف(9)

__________ 

 (3) S/PRST/2012/16، التاس ة. الفعةة  

 (4) S/PRST/2012/24، رتتتةة يفاخلامستتتة  رتتتةة يفالةا  تتتة ال اشتتتةة الفعتتتةات  
  يفال رةيفل. يفاحلادية  رةة يفالسادسة

 (5) S/PRST/2013/1، يفالةا  تتتتتتتتتتتة يفال رتتتتتتتتتتتةيفل يفالثانيتتتتتتتتتتتة الةا  تتتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتتتةات 
  يفال رةيفل.

 (6) S/PRST/2013/8، رةة. الثانية الفعةة   

 (7) S/PRST/2012/29، رةة. الثانية الفعةة   

 (٨) S/PRST/2013/2، يفال رةيفل. احلادية لفعةةا  

، الفعةات السادستة يفالستا  ة يفالستا  ة  رتةة متل (2013) 2117العةار  (9) 
 مل املو وق.  19يف  16يف  15يف  12يف  10يف  1الديعاجة يفالفعةات 

 تتصززل مواضززيعية مسززائل تناولززت الززيت املناقشززات -ابء 
 وتطبيقه امليثاق من الثامن الفصل بتفسري

 تتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتتتتل جدستتتتتتتتتتتات جمدتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتل امل عتتتتتتتتتتتتودة يف يف  
 دى مواصتدة ت ليتل  ، حثن املراركول اجملدس2013يف  2012  امي

التعتتتتدم احملتتتتةز فيمتتتتا يت دتتتتق ابلت تتتتايفل متتتتع التوظيمتتتتات اإلنديميتتتتة يفديفل 
اإلنديمية يف مقار الفصل الثامل. يفمل أذم املوانرات اليت ُ عدت يف 

كتتتتتل متتتتتل اجملدتتتتتس  ذتتتتت ا الرتتتتتال تدتتتتتك التتتتتيت ت ةنتتتتتت مىل مستتتتتؤيفليات
 يفالتوظيمتتتات اإلنديميتتتة يفديفل اإلنديميتتتة يف الت امتتتل متتتع األزمتتتات  وتتتد
انتتتتد  ها. يفيف حتتتتني اتفتتتتق أ نتتتتاء اجملدتتتتس  دتتتتى أ يتتتتة الرتتتتةاكة متتتتع 
التوظيمتتتات اإلنديميتتتة، تعايوتتتت آراؤذتتتم  رتتتال قعي تتتة يفن تتتاق التكامتتتل 
يفالو يتتة ا حتياقيتتتة فيمتتا يت دتتتق ابألمتتم املتحتتتدة يفاملوظمتتات اإلنديميتتتة 

حتتتتا ت تستتتتدط النتتتتوء  دتتتتى  . يفتتتتتةد أد ه ثتتتتال (11)يفديفل اإلنديميتتتتة
 ة هل ه املوانرات.ال واصة الةئيسي

 
__________ 

 15 يفالفعتةة الديعاجتة متل  رةة الثاموة الفعةة ،(2013) 2122 العةار (10) 
  املو وق. مل

 األمتتتل جمدتتتس أل نتتتاء ال اشتتتةة الستتتووية ال متتتل حدعتتتة تعةيتتتة أينتتتاً  انظتتتة (11) 
 .13 الصفحة (،S/2013/280) حديثاً  املوتدعني
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 1احلالة  
 ودون اإلقليميزززة واملنظمزززات املتحزززدة األمزززم بزززني التعزززاون 

 الزززززدوليني: تعزيزززززز واألمزززززن السزززززالم صزززززون يف اإلقليميزززززة
 وخباصزة اإلقليميزة، واملنظمزات املتحدة األمم بني العالقة
 األفريقي ا حتاد

م كةة مفاذيمية أ دهتا الةائسة )جووب أفةيعيا( ألغةا  يف  
 رتتال  2012كتتانول الثام/يوتتاية   12املوانرتتة التتيت تعتتةر مجةاؤذتتا يف 

ت ليل ال النة  ني األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديميتة، يفداصتة ا حتتاد 
حتاد األفةيعي األفةيعي، أُ ةب  ل العدق لكول الد م ال ي يعدم  ا 

يف  مديتتتات الستتتالم ُيستتتتددم يف   تتتض األحيتتتال  دتتتى لتتتو يتتتةاد  تتت  
اجملدس مل مسؤيفليت  الةئيسية مبوجب امليثاق فيما يت دتق  صتول  م فاء

الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني. يفُأشتتت  يف الورنتتتة املفاذيميتتتة مىل أل ا حتتتتاد 
ت األمتم األفةيعي كثت اً متا يرتارك يف حتا ت غت  مواتيتة لورتة  مديتا

املتحتتتدة حلفتتتظ الستتتالم أيف حتتتا ت مل يتوصتتتل فيهتتتا اجملدتتتس مىل توافتتتق 
 رتتال مستتار ال متتل،  يومتتا يكتتول لالحتتتاد األفةيعتتي فيهتتا ميتتلة نستتعية.  
كمتتتتا يفرد يف الورنتتتتة املفاذيميتتتتتة أل األمتتتتم املتحتتتتتدة يفا حتتتتتاد األفةيعتتتتتي 

يتتتتتتلا ل يواجهتتتتتتال حتتتتتتتدايت يف حتعيتتتتتتق نتتتتتتدر أكتتتتتترب متتتتتتل ا تستتتتتتاق   
ا ستترتاتيجي يف جهتتود موتتع نرتتوب الولا تتات يفمدارهتتتا، يفأل السياستتي 

جتاذتتتتتل جمدتتتتتتس األمتتتتتتل لدمعتتتتتتادرات اإلنديميتتتتتتة ميكتتتتتتل أل يعتتتتتتو  ثعتتتتتتة 
املوظمتات اإلنديميتة يف اجملدتس  وصتتف  يفستي اً يتحدتى ابلولاذتة يفاظتتى 

                           .(12)ابحرتام يفاسع الو اق يف حا ت الولاع
 ، حتتتت ر اثتتتتل كيويتتتتا متتتتل األختتتت  رقتتتتار6702اجلدستتتتة يفيف  

 املوظمتتتتات يفغتتتت ه متتتتل األفةيعتتتتي ا حتتتتتاد  عيمتتتتة أل خيتتتتل ت تتتتايفل ميكتتتتل
يفنتتتال مل ا حتتتتاد  .(13)متتتا ألزمتتتة يستتتتجيب متتتل أيفل كوهنتتتا اإلنديميتتتة

تتتدنة ألحكتتتام الفصتتتل الثتتتامل يفمىل  األفةيعتتتي يت دتتتع مىل تفستتت  أكثتتتة جِّ
توافتتتتق يف االراء  رتتتتال جممو تتتتة متتتتل املعتتتتادمل متتتتل نعيتتتتل د تتتتم مدكيتتتتة 
ال واصة األفةيعية للمام األمور يفتوليها يفضع األيفلوايت؛ يفالت عيق املةل 

مبعتتتتتدأ امليتتتتتلة  يفا  تكتتتتتاري ملعتتتتتدأ التكامتتتتتل؛ يفا حتتتتترتام املتعتتتتتادل يفالتعيتتتتتد
. يفابملثل، ذكةت اثدة مثيو يا أل املوظمات اإلنديميتة يفديفل (14)الوسعية

اإلنديميتتة يف يفضتتتع أفنتتل يؤذدهتتتا لدتصتتتدي ملعتتادرات الستتتالم يفاألمتتتل 
اإلنديميتتتة، يفخُدصتتتت مىل أنتتت  متتتل املفتتترت  أ  يكتتتول ت عيتتتق الفصتتتل 

__________ 

  .S/2012/13 انظة (12) 

 (13) S/PV.6702، 12 الصفحة.  

  .14 الصفحة نفس ، املةجع (14) 

ثدتو كتل متل . يفد تا ا(15)الثامل ابملةيفنة يفاحلكمة الالزمتتني أمتةا  ست ا
مثيو يتتا يفكيويتتا يفأذر يجتتال يفتوغتتو مىل تليفيتتد املوظمتتات اإلنديميتتة ابملتتوارد 

 .(16)املالية يفاملوارد األخةى
 يتتتتوخى امليثتتتاق متتتل الثتتتامل اثدتتتة كولومعيتتتا أل الفصتتتل يفرأت 
 اجلمتتتتا ي، األمتتتتل متتتتل يتجتتتتلأ   كجتتتتلء اإلنديميتتتتة املوظمتتتتات مستتتتا ة
 مجيتتتتاد مىل الةاميتتتتة يفمعادراهتتتتتا رؤى ذتتتت ه املوظمتتتتات يفمجةاءاهتتتتتا يفيتتتتثمنل
. يف حتتتتتظ اثتتتتتل غواتيمتتتتتا  أل (17)اختصاصتتتتتها ن تتتتتاق ضتتتتتمل حدتتتتتول

ال النة  ني جمدس األمل يفالكيا ت اإلنديمية   تعتصة  دى األ مال 
ثتاق متل املي 52الونائية يفجهود الوساقة  دى الوحو املتوخى يف املادة 

،  تل ذتي 53أيف  دى مجةاءات اإلنفتاذ  دتى الوحتو املتتوخى يف املتادة 
تت دى ذلك لترمل ازدايد مرتاركة التوظيمتات اإلنديميتة يف  مديتات 

 .(1٨)حفظ السالم يفيف أنر ة  واء السالم
اثدتتتة التتتو ايت املتحتتتدة  دتتتى أل جملدتتتس األمتتتل يف يتتتة  يفشتتتددت 

فةيدة مل نو ها يف املية يفأساسية تتمثل يف صتول الستالم يفاألمتل التديفليني 
يفأنتتت    خينتتتع هليئتتتات أختتتةى، يفمتتتل مث   ميكتتتل أل يكتتتول ذوتتتاك شتتتيك 

عتتتةره  دتتتى  يتتتا ،   سياستتتياً يف  ماليتتتاً، يوافتتتق اجملدتتتس مبوجعتتت   دتتتى متتتا ت
. يفشتتتتتدد اثتتتتتل (19)املوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة متتتتتل سياستتتتتات  رتتتتتكل مستتتتتتعل

املمدكة املتحدة  دى أل اتعاع سياسة الوه  الواحتد الت ي يواستب اجلميتع 
يف سياق ال النات املؤسسية أمتة غت  يفان تي، يفنتال مل ال النتة التيت تورتا 
متتتع موظمتتتة منديميتتتة يوعغتتتي أ  ترتتتكل ستتتا عة ابلوستتتعة مىل ال النتتتات متتتع 

. يفأضاف أل التوسيق  ني جمدس األمتل يفجمدتس الستدم (20)ائة املوظماتس
يفاألمتتل التتتا ع لالحتتتاد األفةيعتتي   ميكتتل أل يعتتوم م  يف ستتياق متتا جملدتتس 

                           .(21)األمل مل أسععية فيما يت دق  صول السالم يفاألمل الديفليني
 تتتتدد متتتتل املتكدمتتتتني مىل حالتتتتة ليعيتتتتا يفأحتتتتداثها التتتتيت يفأشتتتتار  

 تتتتني اجملدتتتتتس اب تعارذتتتتتا مثتتتتا   دتتتتى اخلتتتتتالف  2011جتتتتةت يف  تتتتام 
يفا حتتتتاد األفةيعتتتتي يفموظمتتتات منديميتتتتة أختتتةى. فايفضتتتتح اثتتتل جوتتتتوب 

__________ 

 (15) S/PV.6702 (Resumption 1)، 9 الصفحة.  

 (16) S/PV.6702، أذر يجتتتتتتتتال(؛ 16 يفالصتتتتتتتتفحة )كيويتتتتتتتتا(؛ 12 الصتتتتتتتتفحة( 
 ،S/PV.6702 (Resumption 1) يف )توغتتتتتتتتتو(؛ 32 يف 31 يفالصتتتتتتتتتفحتال

  )مثيو يا(. 10 الصفحة

 (17) S/PV.6702، 15 الصفحة.  

  .1٨ الصفحة نفس ، املةجع (1٨) 

  .20 الصفحة نفس ، املةجع (19) 

  .34 الصفحة نفس ، املةجع (20) 

 (21) S/PV.6702 (Resumption 1)، 13 الصفحة.  

https://undocs.org/ar/S/2012/13
https://undocs.org/ar/S/PV.6702
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https://undocs.org/ar/S/PV.6702
https://undocs.org/ar/S/PV.6702%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6702
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أفةيعيتتتا أل خةي تتتة ال ةيتتتق التتتيت يفضتتت ها ا حتتتتاد األفةيعتتتي حلتتتل الوتتتلاع 
السياستتي يف ليعيتتا مت جتاذدهتتا يفحتتلن حمدهتتا خيتتار نصتتف نتتوات موظمتتة 
حدتتف  تتال األقدستتي لديعيتتا، يف شتتد اجملدتتَس أل يصتتغي الراء ا حتتتاد 

. يفأ ةب اثل  (22)عي حىت يتسإ موع نروب املليد مل الولا اتاألفةي
جتاذتتتتل املونتتتتف  كيويتتتتا أينتتتتاً  تتتتل أستتتتف  مزاء ال ةيعتتتتة التتتتيت جتتتتةى هبتتتتا

األفةيعتتتي أيف مل يوظتتتة فيتتت  م  جلئيتتتاً يف حتتتاليت ليعيتتتا يفكتتتوت ديفتتتوار يف 
 حتعتتتتتتتتتق  ، يف حتتتتتتتتتني أل احلالتتتتتتتتتة يف الستتتتتتتتتودال شتتتتتتتتتهدت2011  تتتتتتتتتام

مَجتتتتتع  تتتتتني د تتتتتم األمتتتتتم املتحتتتتتدة املتتتتتادي يفالدوجستتتتتيت  “جيتتتتتد متتتتتلي ”
يفالسياستتي متتل جهتتة يفالرتتة ية السياستتية التتيت يوفةذتتا ا حتتتاد األفةيعتتي 

. (23)يفاهليئتتتتتتة احلكوميتتتتتتة الديفليتتتتتتة امل ويتتتتتتتة ابلتوميتتتتتتة متتتتتتل جهتتتتتتة أختتتتتتتةى
تتتة اثتتتل املمدكتتتة املتحتتتدة  وجتتتود اختالفتتتات أساستتتية  يفيف املعا تتتل، ذكن

 ية يفا حتاد األفةيعي  رال ليعيا، يف تني يفجوذةية  ني جام ة الديفل ال ة 
اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا يفا حتاد األفةيعتي  رتال كتوت 
ديفتتوار، يف تتني اهليئتتة احلكوميتتة الديفليتتة امل ويتتة ابلتوميتتة يف  تتض أ نتتاء 
ا حتتتاد األفةيعتتي  رتتال مريتترتاي. يفخدتت  مىل أل ال النتتة متتع املوظمتتات 

وعغتي ت ليلذتا   ةيعتة تتفتق متع ميثتاق األمتم اإلنديمية يفديفل اإلنديمية ي
املتحتتدة، حبيتتث يتستتإ حتعيتتق أنصتتى استتتفادة متتل أيفجتت  التكامتتل  تتني 

                           .(24)األمم املتحدة يففةادى املوظمات اإلنديمية
 

 2احلالة  
 ودون اإلقليميزززة واملنظمزززات املتحزززدة األمزززم بزززني التعزززاون 

 الدوليني واألمن السالم صون يف اإلقليمية
 2013آب/أغستتتتتت س  6امل عتتتتتتودة يف  7015اجلدستتتتتتة  يف 

 رال الت ايفل  ني األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية، 
شتتتتدد املرتتتتاركول  دتتتتى احلاجتتتتة مىل كفالتتتتة ا تستتتتاق يفالتتتتت زر يفالف اليتتتتة 
اجلما يتتتة يف اجلهتتتود التتتيت تعتتت هلا األمتتتم املتحتتتدة يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة 

 دتتتق ابإلنتتت ار املعكتتتة يفموتتتع نرتتتوب الولا تتتات، يفديفل اإلنديميتتتة فيمتتتا يت
يفحفتتتظ الستتتالم يف وتتتاء الستتتالم. كمتتتا أاثر  تتتدد متتتل املتكدمتتتني مستتتالة 

 .(25)ختصي  املوارد لدتوظيمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية
__________ 

 (22) S/PV.6702، 5 يف 4 الصفحتال.  

  .14 يف 12 الصفحتال نفس ، املةجع (23) 

  .32 الصفحة نفس ، املةجع (24) 

 (25) S/PV.7015 3٨)ريفانتتدا(؛ يفالصتتفحة  22)مثيو يتتا(؛ يفالصتفحة  ٨، الصتفحة 
 )أيفغوتتتتتدا(؛ 40 الصتتتتتفحة ،S/PV/7015 (Resumption 1) يف )توغتتتتتو(؛
 يفالصتفحتال )نيجت اي(؛ 54 يفالصتفحة أفةيعيتا(؛ )جووب 41 يفالصفحة

  )السودال(. 59 يفالصفحة ) وتسوا (؛ 57 يف 56

يت دق اب حتاد األفةيعي  دى يفجت  التحديتد، انترتح اثتل يففيما  
مثيو يا أل يُ ترب ا حتاد األفةيعتي موظمتة ترتغل مون تاً متميتلاً فيمتا يت دتق 

. يفنتتتتال اثتتتل ريفانتتتتدا مل اجملدتتتتس (26)ابلتفا تتتل الةمستتتتي متتتتع جمدتتتس األمتتتتل
موتظمة  دى مونف ا حتاد األفةيعتي يفاجلمتا تني يوعغي أل ي ندِّع  صورة 

. يفا تتتترب اثتتتل توغتتتو أنتتت  متتتل (27)ا نتصتتتاديتني اإلنديميتتتتني التتتتا  تني لتتت 
النةيفري توضيح ال النة  ني جمدتس األمتل يفجمدتس الستدم يفاألمتل التتا ع 
لالحتتتاد األفةيعتتي، متتل أجتتل حتاشتتي اإلحعاقتتات يفحتتا ت ستتوء الفهتتم 

 .(2٨) سرتاتيجيات  ني املوظمتنياليت تورا نتيجة اختالف ا
ثتتتتل املمدكتتتتة املتحتتتتدة متتتتل م  تتتتاء األيفلويتتتتة لوضتتتتع ايفحتتتت ر  

معادمل توجيهيتة صتارمة لدت تايفل  تني املؤسستات أيف اإلفتةا  يف تتديفيل 
تفتيتتت األمتتل ”مثتتل ذتت ه املعتتادمل،  يومتتا أشتتار اثتتل فةنستتا مىل خ تتة 

ت . يفخدتتتتتت  اثتتتتتتل ا حتتتتتتتاد الةيفستتتتتتي مىل أل املوظمتتتتتتتا(29)“اجلمتتتتتتا ي
اإلنديمية يفديفل اإلنديمية    د أل ت مل  دى ا ستفادة العصوى مل 
ممكا هتا حتعيعا ملصاحل األمم املتحدة،  دى لو ميتثل  صتةامة ملعتادمل 

. يفأينتتتتد اثتتتتل الصتتتتني (30)ال نتتتتوية ال امليتتتتة يف املوظمتتتتة يفجمدتتتتس األمتتتتل
 ضةيفرة أل تكول اإلجةاءات اليت تتد ذا املوظمات اإلنديمية متماشية

      .(31)مع أحكام نةارات جمدس األمل يفمتفعة مع ما أيذل    اجملدس
األيفلويتتتتتتة لآلليتتتتتتات  اثدتتتتتتة كولومعيتتتتتتا أنتتتتتت  يوعغتتتتتتي م  تتتتتتاءيفرأت  

اإلنديمية يفديفل اإلنديميتة لتستوية املستائل املت دعتة  صتول الستالم يفاألمتل 
. يفنتتال اثتتل ذتتاييت مل املعتتدأ (32)التتديفليني نعتتل محالتهتتا مىل جمدتتس األمتتل

ال ي يعوم  دي  الت ايفل  ني األمم املتحدة يفاملوظمتات اإلنديميتة مكتةٌس 
مىل  ، يفد تتتتتا54يف  53دتني يف ميثتتتتتاق األمتتتتتم املتحتتتتتدة، خاصتتتتتة يف املتتتتتا

اوذ  جديد لدت ايفل يستود مىل معادمل حمددة  وضوح يفمىل مقار نانوم 
. يفذذتتتتتب اثتتتتتل ذوتتتتتديفراس مىل أل رفتتتتتع مستتتتتتوى الت تتتتتايفل متتتتتع (33)دنيتتتتق

املوظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية لل خيفف ال بء  تل كاذتل اجملدتس 
__________ 

 (26) S/PV.7015، 9 الصفحة.  

  .21 الصفحة نفس ، املةجع (27) 

  .3٨ الصفحة نفس ، املةجع (2٨) 

  )فةنسا(. 35 يفالصفحة املتحدة(؛ )املمدكة 33 الصفحة نفس ، املةجع (29) 

  .37 الصفحة نفس ، املةجع (30) 

  .39 الصفحة نفس ، املةجع (31) 

 (32) S/PV.7015 (Resumption 1)، 14 الصفحة.  

  .1٨ الصفحة نفس ، املةجع (33) 

https://undocs.org/ar/S/PV.6702
https://undocs.org/ar/S/PV.7015
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ة متتتل فحستتتب،  تتتل يفمتتتل شتتتان  أينتتتاً أل يتتتوفة أكتتترب نتتتدر متتتل الرتتتة ي
 .(34)األزمات خالل مراركة الرةكاء اإلنديميني يف أيفنات

متكدمول آخةيفل  ل د مهتم لتوه  متةتعط ابلستياق  يفأ ةب 
. (35)يةمتتي مىل ت ليتتل الت تتايفل  تتني األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتتات اإلنديميتتة

اثتتتتتتل غواتيمتتتتتتا   تتتتتتل رأي مفتتتتتتاده أل ن تتتتتتاق الرتتتتتتةاكة  تتتتتتني يفأ تتتتتتةب 
املوظمتتتات اإلنديميتتتة يفاألمتتتم املتحتتتدة ستتتيدتدف متتتل حالتتتة مىل أختتتةى 
حستب الظتةيفف املتغت ة، يفأنت  يف حتال مل يتتم  تل قةيتق احلتوار توفيتتُق 
أيفج  ا ختالف  ني العةارات اليت تتد ذا املوظمات اإلنديميتة يفتدتك 

ة، فسيت ني آن اك تسوية ذت ه ا ختالفتات اليت ت تمدذا األمم املتحد
. يفأضتاف اتتثال كتل متتل مجهوريتتة (36)متل امليثتتاق 103يف ضتوء املتتادة 

كتتوراي يفاهلوتتد أل جهتتود ت ليتتل الت تتايفل متتع موظمتتة   يوهتتا   يوعغتتي أل 
. (37)تعتتتتود مىل اختتتتتالل أيف مىل محلتتتتاق ضتتتتةر اصتتتتوات منديميتتتتة أختتتتةى

ية األمم املتحدة يفتعسيم يفيفصف اثل ابكستال معادمل الترايفر يفأسعع
ال مل  ركل ف ال يفاتستاق التَوه  اهنتا امل تاي  ال امتة املوظنِّمتة لت تور 

أحكتتام الفصتتل الثتتامل، التتيت متتل خالهلتتا ميكتتل حتعيتتق  أشتتكال ليفيتتل
. يفأكد اثل أيفكةانيا احلاجة مىل حتديد اجملا ت اليت ميكل (3٨)التكامل

أل ت متتتل مبوتهتتتى الف اليتتتة  فيهتتتا لدموظمتتتات اإلنديميتتتة يفديفل اإلنديميتتتة
 .(39)م اً أيف ابلتوازي مع   نها الع ض  ركل خيدو مل التوافس

 
 3احلالة  
عمززززززل  أسززززززالي : األمززززززن جملززززززس رئززززززيس مززززززنكرة تنفيززززززن 

 األمن جملس
ترتتتتتةيل  26امل عتتتتتودتني يف  7052يف  6٨70اجلدستتتتتتني  يف 

 دتتتتتتتتى  2013ترتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتو ة  29يف  2012الثتتتتتتتتام/نوفمرب 
التتتوايل  رتتال أستتاليب  متتل اجملدتتس، أشتتار ال ديتتد متتل املرتتاركني مىل 
 الفصل الثامل مل امليثاق يف سياق الت ايفل مع املوظمات اإلنديمية.

__________ 

  .30 الصفحة نفس ، املةجع (34) 

 35 يفالصتتتتتتتتتتفحة األيفريف (؛ )ا حتتتتتتتتتتتاد 23 الصتتتتتتتتتتفحة نفستتتتتتتتتت ، املةجتتتتتتتتتتع (35) 
 )منديفنيستتتتتتتتيا(؛ 47 يفالصتتتتتتتتفحة )متتتتتتتتاليلاي(؛ 45 يفالصتتتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتتتا(؛
  )ليتوانيا(. 52 يفالصفحة

 (36) S/PV.7015، 1٨ الصفحة.  

 S/PV/7015 يف كتتتتتتتتتتوراي(؛ )مجهوريتتتتتتتتتتة 40 الصتتتتتتتتتتفحة نفستتتتتتتتتت ، املةجتتتتتتتتتع (37) 

(Resumption 1)، اهلود(. 49 يف 4٨ الصفحتال(  

 (3٨) S/PV.7015، 31 الصفحة.  

 (39) S/PV/7015 (Resumption 1)، أيفكةانيا(. 35 الصفحة(  

، د تتتتا اثتتتتل كولومعيتتتتا مىل منرتتتتاء آليتتتتة 6٨70اجلدستتتتة ففتتتتي  
إلنديميتة التيت تتحمتل لتحسني الصالت  ني جمدس األمل يفاملوظمتات ا

. يفأشتتتار (40)مستتؤيفليات فة يتتة أيف تكامديتتتة  تتل صتتول الستتتالم يفاألمتتل
اثتتل توغتتو مىل احلتتوارات التفا ديتتة غتت  الةمسيتتة التتيت جتتةت  تتني جمدتتس 
األمتتتتل يفاجلما تتتتة ا نتصتتتتادية لتتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتتا يفا حتتتتتاد األفةيعتتتتي 

متتل تعتتادل  يستتايف، يفأ تتةز متتلااي ا ستتتلادة  -  رتتال أزمتتيت متتايل يفغيويتتا
معتتتدأ الو يتتتة  االراء  رتتتكل معاشتتتة متتتع املوظمتتتات اإلنديميتتتة يف ستتتياق

تتة اثتتل اهلوتتد (41)ا حتياقيتتة يفمبوجتتب الفصتتل الثتتامل متتل امليثتتاق . يفذكن
أستتتاليب اإلكتتتةاه التتتيت جييلذتتتا لتتت  الفصتتتل  أل منعتتتال اجملدتتتس  دتتتى اتعتتتاع

الستتتا ع، مهمتتتاًل أحكتتتام الفصتتتدني الستتتادس يفالثتتتامل، أدى مىل نتتتتائ  
كسية يف سياق حمايف ت تسوية  تدة أزمتات، يفأيفضتح أل    تد أل  

تتتتتتل اجملدتتتتتتس ت ايفنتتتتتت  متتتتتتع املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة، يفداصتتتتتتة ا حتتتتتتتاد  اسن
. يفيفافتتتتق اثتتتتل نيوزيالنتتتتدا  دتتتتى أل نو يتتتتة تفا تتتتل جمدتتتتس (42)األفةيعتتتتي

األمتتل متتع جمدتتس الستتدم يفاألمتتل التتتا ع لالحتتتاد األفةيعتتي   تتتلال أنتتل 
. (43)كتتول  ديتت  يفأدىن اتتا يوعغتتي أل تكتتول  ديتت  كثتت  اتتا ميكتتل أل ت

يفأ ةب اثال كل مل جووب أفةيعيا يفالسوغال  ل األسف مليل اجملدس 
لالنتعائية يف الت امل متع نتةارات املوظمتات اإلنديميتة،  دتى التةغم متل 
التعتتدم احملتتةز يف املرتتايفرات الستتووية  تتني جمدتتس األمتتل يفجمدتتس الستتدم 

. يفانرتح اثل مجهورية كوراي ممكانية (44)فةيعييفاألمل التا ع لالحتاد األ
حماكتتاة آليتتة الترتتايفر الستتووي  تتني جمدتتس األمتتل يفجمدتتس الستتدم يفاألمتتل 
التتتتتتتتتتتتتتتا ع لالحتتتتتتتتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتتتتتتتتي يفمرستتتتتتتتتتتتتتاء مثدهتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتع املوظمتتتتتتتتتتتتتتات 

 .(45)األخةى اإلنديمية
، رحتتب اتتثال كتتل متتل الربازيتتل يف دجيكتتا 7052اجلدستتة  يفيف 

 توستتتتتتتيع الت تتتتتتتايفل متتتتتتتع املوظمتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتتتتة يففعتتتتتتتاً 
. يفحتتتث اثتتتل ريفانتتتدا اجملدتتتس  دتتتى احتتترتام نتتتةارات (46)الثتتتامل لدفصتتتل

ا حتاد األفةيعي، يفك لك  دى  عد مرايفرات جمدية يفحستوة التونيتت 
__________ 

 (40) S/PV.6870، كولومعيا(. 6 الصفحة(  

  .17 يف 16 الصفحتال نفس ، املةجع (41) 

  .27 يف 26 الصفحتال نفس ، املةجع (42) 

  .31 الصفحة نفس ، املةجع (43) 

 S/PV.6870 يف أفةيعيتتتتتتتتتتا(؛ )جوتتتتتتتتتتوب 22 الصتتتتتتتتتتفحة نفستتتتتتتتتت ، املةجتتتتتتتتتتع (44) 

(Resumption 1)، السوغال(. 13 الصفحة(  

 (45) S/PV.6870 (Resumption 1)، 4 الصفحة.  

 (46) S/PV.7052 الربازيتتتتتتل(؛ يف  31، الصتتتتتتفحة(S/PV.7052 (Resumption 1) ،
 ) دجيكا(.  12الصفحة 

https://undocs.org/ar/S/PV.7015
https://undocs.org/ar/S/PV/7015%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV/7015%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV/7015%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7015
https://undocs.org/ar/S/PV/7015%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.6870%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6870%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.6870%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
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. يفأ تاد اثتل جوتوب أفةيعيتا لكيتد رأيت  العائتتل (47)متع العتارة األفةيعيتة
ال الت ايفل متع املوظمتات اإلنديميتة يوعغتي أل يستتود مىل معتدأ الو يتة 

. يفأشتار اثتل شتيدي (4٨)يفموظَّمتة ا حتياقية يفأل جيتةي   ةيعتة متستعة
__________ 

 (47) S/PV.7052، 14 يف 13 الصفحتال.  

 (4٨) S/PV.7052 (Resumption 1)، 21 الصفحة.  

متتع  مىل احلاجتتة مىل ت ميتتق املرتتايفرات متتع املوظمتتات اإلنديميتتة، مترتتياً 
 .(49)توزيع املهام يف مقار الفصل الثامل مل امليثاق

__________ 

  .5 الصفحة نفس ، املةجع (49) 

  
 املنازعات ابلوسائل السلمية تسوية جمال يف اإلقليمية التنظيمات اجمللس جبهود اعرتاف -اثنيا 

 مالحظة 
األمل ابجلهود اليت تع هلا  جمدس الثام ا رتاف العسم يتوايفل 
 احملديتتة املواز تتات تستتوية متتل أجتتل اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة املوظمتتات
 ذتتتت ا نُظنتتتتم يفنتتتتد .امليثتتتتاق متتتتل 52 املتتتتادة مقتتتتار يف الستتتتدمية ابلوستتتتائل

 ابجلهود اليت تع هلا املت دعة العةارات (أ: ) ا يف نسمني فة يني العسم
الستتدمية؛  متتل أجتتل تستتوية املواز تتات ابلوستتائل اإلنديميتتة التوظيمتتات

 لدمواز تتات اإلنديميتة تستتوية التوظيمتات توايفلتت التيت )ب( املوانرتات
 .السدمية ابلوسائل

 
 التنظيمزززززات ابجلهزززززود الزززززيت تبزززززنهلا املتعلقزززززة القزززززرارات -ألف 

 ابلوسائل السلميةمن أجل تسوية املنازعات  اإلقليمية
اجملدتتتتتتتس، يف  تتتتتتتدد متتتتتتتل العتتتتتتتةارات التتتتتتتيت اختتتتتتتت ذا يف  رحتتتتتتتب 

ابجلهتتتتود التتتتيت  تتتت لتها قائفتتتتة يفاستتتت ة متتتتل ، 2013يف  2012  تتتتامي

املوظمتتتتات اإلنديميتتتتة يفغتتتت  اإلنديميتتتتة يف تستتتتوية املواز تتتتات ابلوستتتتائل 
الستتتدمية يفأينتتتد تدتتتك اجلهتتتود، يفد تتتا األقتتتةاف مىل املرتتتاركة يف ال مديتتتة 
السياسية اليت تعودذا التوظيمات اإلنديميتة يفديفل اإلنديميتة ممتا  صتورة 

 يتتتتال  2ملتحتتتدة. يفيتتتتةد يف اجلتتتتديفل مستتتتعدة أيف اب شتتتترتاك متتتتع األمتتتتم ا
يفيتربز  لتدك العةارات يوضح أي املوظمتات اإلنديميتة ذُكتة يف كتل نتةار

ابختصتتتتتار اإلجتتتتتةاءات التتتتتيت نامتتتتتت هبتتتتتا تدتتتتتك املوظمتتتتتات  دتتتتتى لتتتتتو 
أحتتتتتا  هبتتتتتا جمدتتتتتس األمتتتتتل  دمتتتتتاً فيمتتتتتا يت دتتتتتق  تستتتتتوية املواز تتتتتات  متتتتتا

 تتتتتتد ابلوستتتتتتائل الستتتتتتدمية. يفتتتتتتتةد تفاصتتتتتتيل مضتتتتتتافية يف التتتتتتو  التتتتتتوارد  
 اجلديفل. هناية

  
 2اجلديفل 

 القرارات املتعلقة جبهود التنظيمات اإلقليمية يف تسوية املنازعات ابلوسائل السلمية

 املوظمات اإلنديمية امل كورة يف العةار العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
اإلجتتتتتتتتةاءات التتتتتتتتيت اختتتتتتتتت هتا املوظمتتتتتتتتات 

 يفاليت ايط اجملدس  دماً هبااإلنديمية 
  اإلشارة صراحًة إىل الفصل الثامن مع

: أفةيعيتتا يف يفاألمتتل الستالم
 يف الولا تتتتات نرتتتتوب موتتتتع

 التصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي: أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 اجل رية لاسعاب

S/PRST/2013/4
 أ()

 2013نيسال/أ ةيل  15
 امل تتتت  التتتتديفيل ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي، يفاملتتتتؤمتة

 الكتتتتتتتتربى، يفاجلما تتتتتتتتة العحتتتتتتتت ات مبو عتتتتتتتتة
 أفةيعيتا، يفاجلما تة غتةب لديفل ا نتصادية
 األفةيعتتتتتتتتتتي، يفاهليئتتتتتتتتتتة لدجوتتتتتتتتتتوب اإلاائيتتتتتتتتتتة

ابلتوميتتتتتتتتتتتة،  امل ويتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتة احلكوميتتتتتتتتتتتة
أفةيعيتا،  يفسط لديفل ا نتصادية يفاجلما ة
 ال ة  املغةب يفاحتاد

 متتتتتل ختتتتتالل الولا تتتتتات نرتتتتتوب موتتتتتع
 اجل رية الرتكيل  دى أسعاهبا

https://undocs.org/ar/S/PV.7052
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/4
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/4
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 املوظمات اإلنديمية امل كورة يف العةار العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
اإلجتتتتتتتتةاءات التتتتتتتتيت اختتتتتتتتت هتا املوظمتتتتتتتتات 

 يفاليت ايط اجملدس  دماً هبااإلنديمية 
: أفةيعيتتا يف يفاألمتتل الستالم
 لتتتتتتتتتو: الستتتتتتتتتاحل مو عتتتتتتتتتة
  تتتتتو  أكثتتتتتة هنتتتتت  ا تمتتتتتاد
 يفتوسيعا

S/PRST/2012/26
 )ب(

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  10
 2012 ديسمرب

 ا نتصتتتتتادية ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي، يفاجلما تتتتة
أفةيعيا، يفاحتاد املغةب ال ة ،  غةب لديفل
يفالصتحةاء، يفا حتتاد  الستاحل ديفل يفجتمع

 األيفريف ، يفموظمة الت ايفل اإلسالمي

معادرات تةمي مىل م اجلة التحدايت 
 امل عدة اليت تواجها مو عة الساحل

األمتتتتتني ال تتتتتام  تتتتتل  تعتتتتتارية
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودال يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 

 ) (السودال

)د((2012) 2063العةار 
 األفةيعتتتتي ا حتتتتتاد ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يففةيتتتتق 

 ابلتوفي  امل   املستوى الةفيع
 تيس   مدية السالم يف دارفور

S/PRST/2012/20 يف الرةق األيفسطاحلالة 
 )ه(

 2012أيدول/سعتمرب  26
 الرتتتتتةق يف الولا تتتتتات تستتتتتوية جهتتتتتود جام ة الديفل ال ة ية

األيفستتتتتتتتط؛ يفحفتتتتتتتتظ الستتتتتتتتالم يف وتتتتتتتتاء 
 اخلتتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتالم؛ يفد تتتتتتتتتتم

 يفجام تتتة املتحتتتدة األمتتتم  تتتني املرتتترتك
  سورية امل   ال ة ية الديفل

  دون اإلشارة صراحة إىل الفصل الثامن
: أفةيعيتتا يف يفاألمتتل الستالم

 مكافحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدايت
 يف أفةيعيتتتتتتتتتتتا يف اإلرذتتتتتتتتتتتاب
 الستتتتتتتتتتتالم صتتتتتتتتتتتول ستتتتتتتتتتتياق
 الديفليني يفاألمل

S/PRST/2013/5 
 2013أاير/مايو  13
 

ا حتتتاد األفةيعتتي، يفا حتتتاد األيفريف ، يفموظمتتة 
الت تتتايفل اإلستتتالمي، يفجام تتتة التتتديفل ال ة يتتتة، 

أفةيعيتتتتتا،  غتتتتتةب لتتتتتديفل ا نتصتتتتتادية يفاجلما تتتتة
 يفالصتتتتتتتحةاء، يفاهليئتتتتتتتتة الستتتتتتتاحل ديفل يفجتمتتتتتتتع
 املغةب ابلتومية، يفاحتاد امل وية الديفلية احلكومية
 ال ة 

 مكافحة اإلرذاب

يفاألمتتل يف أفةيعيتتا؛  الستالم
 )يف(احلالة يف مايل

S/PRST/2012/9 
 2012نيسال/أ ةيل  4

 جهود الوساقة أفةيعيا غةب لديفل ا نتصادية اجلما ة

 (2012) 2056العةار  
 2012متوز/يولي   5

أفةيعيتتتا  غتتتةب لتتتديفل ا نتصتتتادية اجلما تتتة
 يفا حتاد األفةيعي

جهتتتود الوستتتاقة يفغ ذتتتا متتتل اجلهتتتود 
 املع يفلة إل ادة الوظام الدستوري

 (2012) 2071العةار  
ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  12

2012 

 تسوية الولاع أفةيعيا غةب لديفل ا نتصادية اجلما ة

 (2012) 20٨5العةار  
 2012كانول األيفل/ديسمرب   20

أفةيعيتتا،  غتتةب لتتديفل ا نتصتتادية اجلما تتة
يفموظمتتتتتتتة الت تتتتتتتايفل اإلستتتتتتتالمي، يفا حتتتتتتتتاد 

 األفةيعي

 جهود الوساقة

 (2013) 2100العةار  
 2013نيسال/أ ةيل  25

أفةيعيتتا،  غتتةب لتتديفل ا نتصتتادية اجلما تتة
 يفا حتاد األفةيعي، يفا حتاد األيفريف 

د م  مديتة تفايفضتية شتامدة يفخةي تة 
 قةيق انتعالية

األمتتتتتني ال تتتتتام  تتتتتل  تعتتتتتارية
 السودال يفجووب السودال

 (2012) 2035العةار 
 2012شعا /فرباية  17

 املستتتتتتتوى الةفيتتتتتع األفةيعتتتتتتي ا حتتتتتتاد فةيتتتتتق
 ابلتوفي  امل  

 ت ليل السالم يفا ستعةار يف دارفور

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/26
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F20&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F20&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/9
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/9
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
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 املوظمات اإلنديمية امل كورة يف العةار العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
اإلجتتتتتتتتةاءات التتتتتتتتيت اختتتتتتتتت هتا املوظمتتتتتتتتات 

 يفاليت ايط اجملدس  دماً هبااإلنديمية 
 S/PRST/2012/5 

 2012آذار/مارس  6
 األفةيعتتي ا حتتتاد ا حتتتاد األفةيعتتي، يففةيتتق

ابلتوفيتتت ، يفجام تتتتة  امل تتتت  املستتتتوى الةفيتتتع
 الديفل ال ة ية

تستتتتتتتتتوية الوتتتتتتتتتلاع يف يف يتتتتتتتتتيت جوتتتتتتتتتوب  
كةدفتتال يفالويتتل األزرق؛ يفاملفايفضتتات 

  ني السودال يفجووب السودال
 (2012) 2046العةار  

 2012أاير/مايو  2

 األفةيعتتي ا حتتتاد ا حتتتاد األفةيعتتي، يففةيتتق
 ابلتوفيتتتتت ، يفاهليئتتتتتة امل تتتتت  املستتتتتتوى الةفيتتتتتع

 ابلتومية امل وية الديفلية احلكومية

املفايفضتتتتتات  تتتتتني الستتتتتودال يفجوتتتتتوب 
 السودال

 (2012) 2047العةار  
 2012أاير/مايو  17

 األفةيعتتتي ا حتتتتاد ا حتتتتاد األفةيعتتتي يففةيتتتق
 ابلتوفي  امل   املستوى الةفيع

املفايفضتتتتتات  تتتتتني الستتتتتودال يفجوتتتتتوب 
 السودال

 S/PRST/2012/19 
 2012آب/أغس س  31

 األفةيعتتي ا حتتتاد ا حتتتاد األفةيعتتي، يففةيتتق
 ابلتوفيتتتتت ، يفاهليئتتتتتة امل تتتتت  املستتتتتتوى الةفيتتتتتع

 ابلتومية امل وية الديفلية احلكومية

املفايفضتتتتتات  تتتتتني الستتتتتودال يفجوتتتتتوب 
 السودال

  (2012) 2075العةار  
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  16

 املستتتتتتتوى الةفيتتتتتع األفةيعتتتتتتي ا حتتتتتتاد فةيتتتتتق
 ابلتوفي  امل  

املفايفضتتتتتات  تتتتتني الستتتتتودال يفجوتتتتتوب 
 السودال

 (2013) 2104العةار  
 2013أاير/مايو  29

 األفةيعتتتي ا حتتتتاد ا حتتتتاد األفةيعتتتي يففةيتتتق
 ابلتوفي  امل   املستوى الةفيع

املفايفضتتتتتات  تتتتتني الستتتتتودال يفجوتتتتتوب 
 السودال

 S/PRST/2013/14 
 2013آب/أغس س  23

 األفةيعتتي ا حتتتاد ا حتتتاد األفةيعتتي، يففةيتتق
 ابلتوفيتتتتت ، يفاهليئتتتتتة امل تتتتت  املستتتتتتوى الةفيتتتتتع

 ابلتومية امل وية الديفلية احلكومية

املفايفضتتتتتات  تتتتتني الستتتتتودال يفجوتتتتتوب 
 السودال

 (2013) 2091العةار  
 2013شعا /فرباية  14

 األفةيعتتتتي ا حتتتتتاد ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يففةيتتتتق
 ابلتوفي  امل   املستوى الةفيع

 ت ليل السالم يفا ستعةار يف دارفور

 (2013) 2126العةار  
 2013ترةيل الثام/نوفمرب  25

 األفةيعتتتتي ا حتتتتتاد ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يففةيتتتتق
 ابلتوفي  امل   املستوى الةفيع

املفايفضتتتتتات  تتتتتني الستتتتتودال يفجوتتتتتوب 
 السودال

 (2013) 2132العةار  
 2013كانول األيفل/ديسمرب   24

 الديفليتتة احلكوميتتة ا حتتتاد األفةيعتتي يفاهليئتتة
 ابلتومية امل وية

احلتتوار يفالوستتاقة  تتني نتتادة ابرزيتتل يف 
 جووب السودال

 (2012) 2069العةار  يف أفغانستالاحلالة 
 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  9

اإلنديمتتتتي،  لدت تتتتايفل آستتتتيا جوتتتتوب را  تتتتة
 شتتتتتتتتوغهاي لدت تتتتتتتتايفل، يفموظمتتتتتتتتة يفموظمتتتتتتتتة
 يفا حتتتتتتتتتتتتاداجلمتتتتتتتتتتا ي،  األمتتتتتتتتتتتل م اذتتتتتتتتتتدة

 يف يفالت تتتتتتتتايفل األمتتتتتتتتل األيفريف ، يفموظمتتتتتتتتة
 أيفريفاب

معتتتتتتتتادرات لت ليتتتتتتتتل األمتتتتتتتتل يفالت تتتتتتتتايفل 
 اإلنديميني

 (2013) 2120 العةار 
 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 10

2013 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F5&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F5&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2047(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F19&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F19&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2013%2F14&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2013%2F14&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2132(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120(2013)
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 املوظمات اإلنديمية امل كورة يف العةار العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
اإلجتتتتتتتتةاءات التتتتتتتتيت اختتتتتتتتت هتا املوظمتتتتتتتتات 

 يفاليت ايط اجملدس  دماً هبااإلنديمية 
 (2013) 2123العةار  يف العوسوة يفاهلةسك احلالة

 2013ترةيل الثام/نوفمرب  12
  تتتتتتتال حدتتتتتتتف ا حتتتتتتتتاد األيفريف ، يفموظمتتتتتتتة

 يف يفالت تتتتتتتايفل األمتتتتتتتل األقدستتتتتتتي، يفموظمتتتتتتتة
 أيفريفاب

 مسهامات يف توفي  اتفاق السالم

يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا احلالتتتتة 
 الوس ى

 (2013) 20٨٨العةار 
 2013كانول الثام/يواية   24

أفةيعيتتتا  يفستتتط لتتتديفل ا نتصتتتادية اجلما تتتة
 يفا حتاد األفةيعي

 الوساقة

 (2013) 2121العةار  
األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل  10

2013 

  

 (2013) 2127العةار  
 2013كانول األيفل/ديسمرب   5

  أفةيعيا يفسط لديفل ا نتصادية اجلما ة

 (2012) 2045 العةار ديفوار كوت يف احلالة
 2012 أ ةيل/نيسال 26

 ا نتصتتتتتتادية يفاجلما تتتتتتة األفةيعتتتتتتي ا حتتتتتتتاد
 أفةيعيا غةب لديفل

ت ليتتتتتتتتل املصتتتتتتتتاحلة الوقويتتتتتتتتة يفتوقيتتتتتتتتد 
 السالم

 (2012) 2062 العةار 
 2012متوز/يولي   26

  

 (2013) 2112العةار  
 2013متوز/يولي   30

  

فيمتتتتتتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتتتتتتق   احلالتتتتتتتتتتتتتتة
 الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو جبمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 الدميعةاقية

S/PRST/2012/22 
ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة  19

2012 

 العحتتتتتت ات مبو عتتتتتتة امل تتتتتت  التتتتتتديفيل املتتتتتتؤمتة
 لدجوتتتتتتتوب اإلاائيتتتتتتتة يفاجلما تتتتتتتة الكتتتتتتتربى،

 األفةيعي، يفا حتاد األفةيعي

جهود م ادة السالم يفاألمل يف شةق 
 مجهورية الكونغو الدميعةاقية

 (2012) 2076العةار  
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  20

  

 (2013) 209٨العةار  
 2013آذار/مارس  2٨

  

 S/PRST/2013/17 
 2013ترةيل الثام/نوفمرب  14

  

 (2012) 204٨العةار   يسايف - يف غيويا احلالة
 2012أاير/مايو  1٨

 ا نتصتتتتتتادية ا حتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتي، يفاجلما تتتتتتة
 العدتتتتتتتتدال يفمجا تتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا، غتتتتتتتةب لتتتتتتتديفل
 األيفريف  يفا حتاد ابلربتغالية، الواقعة

اجلهود املع يفلة ملواجهة األزمة، مبا فيهتا 
نادهتتتتتا اجلما تتتتة جهتتتتود الوستتتتاقة التتتتيت 

 ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا
 (2013) 2092العةار  

 2013شعا /فرباية  22
 أفةيعيتتتتتا غتتتتتةب لتتتتتديفل ا نتصتتتتتادية اجلما تتتتتة
 ابلربتغالية الواقعة العددال يفمجا ة

التوستتتتتتيق متتتتتتتع األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة  رتتتتتتتال 
  ني األحلاب السياسية مدية التحايفر 

https://undocs.org/ar/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F22&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F22&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2013%2F17&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2013%2F17&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2092(2013)
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 املوظمات اإلنديمية امل كورة يف العةار العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
اإلجتتتتتتتتةاءات التتتتتتتتيت اختتتتتتتتت هتا املوظمتتتتتتتتات 

 يفاليت ايط اجملدس  دماً هبااإلنديمية 
 (2013) 2103العةار  

 2013أاير/مايو  22
  

 (2012) 2070العةار  اييتهب املسالة املت دعة
 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  12

 أمتتتتتتم موظمتتتتتتة التتتتتتديفل األمةيكيتتتتتتة، يفاحتتتتتتتاد
 الكاريعية اجلوو ية، يفاجلما ة أمةيكا

 حتعيق ا ستعةار يفم ادة اإل مار

 (2013) 2119العةار  
 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  10

  

 S/PRST/2012/6 يف الرةق األيفسط احلالة
 2012 آذار/مارس 21

 تتتتتني  املرتتتتترتك اخلتتتتتاص ت يتتتتتني املع تتتتتو  جام ة الديفل ال ة ية
ال ة يتتتتة  التتتتديفل يفجام تتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم

 مىل سورية
 (2012) 2042العةار  

 2012نيسال/أ ةيل  14

 اخلتتتتتتتتتاص لدمع تتتتتتتتتو  التتتتتتتتتد م تعتتتتتتتتتدمي 
 سورية مىل املررتك

 (2012) 2051العةار  
 2012حليةال/يوني   12

لتتتتتديفل  الت تتتتتايفل جمدتتتتتس معتتتتتادرة د تتتتتم ال ة ية اخلدي  لديفل الت ايفل جمدس
  رال اليمل اخلدي  ال ة ية

 S/PRST/2013/3 
 2013شعا /فرباية  15

 يف السياستتتتتي ا نتعتتتتتال  مديتتتتتة د تتتتتم ال ة ية اخلدي  لديفل الت ايفل جمدس
 اليمل

 (2012) 2065العةار  يف س اليولاحلالة 
 2012أيدول/سعتمرب  12

 ا نتصتتتتتتادية يفاجلما تتتتتتة األفةيعتتتتتتي، ا حتتتتتتتاد
 مانو هنة يفاحتاد أفةيعيا، غةب لديفل

 التومية واء السالم يفحتعيق 

 (2013) 2097العةار  
 2013آذار/مارس  26

  

 (2013) 2124العةار  يف الصومال احلالة
 2013ترةيل الثام/نوفمرب  12

 الديفليتتة احلكوميتتة ا حتتتاد األفةيعتتي يفاهليئتتة
 ابلتومية امل وية

 احلوار الرامل لدجميع

 
 تتنمل الفعةاتل اخلامسة يفالتاس ة  رةة مشارات صةاة مىل الفصل الثامل. )أ( 
 تتنمل الفعةة األيفىل مشارة صةاة مىل الفصل الثامل. )ب( 
  تتتل ال تتتام األمتتتني تعتتتارية” امل وتتتول العوتتتد صتتتياغة نُتعنحتتتت ،(S/2013/657) 2013 نتتتوفمرب/الثتتتام ترتتتةيل 11 املؤرختتتة األمتتتل جمدتتتس رئتتتيس مبتتت كةة  متتتال ) ( 

 .“السودال يفجووب السودال  ل ال ام األمني تعارية” لتصعح “السودال
 عاجة مشارة صةاة مىل الفصل الثامل.تتنمل الفعةة التاس ة مل الدي )د( 
 تتنمل الفعةاتل الثانية يفالةا  ة  رةة مشارات صةاة مىل الفصل الثامل. )ه( 
  وتد مقتار يف ذلك التارير مو  مبايل املتصدة نونرت املسائل ،(S/2012/961) 2012 ديسمرب/األيفل كانول 20 املؤرخة األمل جمدس رئيس مب كةة  مال )يف( 

 الستتالم” امل وتتول األ متتال جتتديفل  وتتد مقتتار يف ستتا عاً  اجملدتتس فيهتتا نظتتة التتيت املستتائل ضتتمو  أدرجتتت التت ي ،“متتايل يف احلالتتة” امل وتتول األ متتال جتتديفل
 .“أفةيعيا يف يفاألمل

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2013%2F3&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2013%2F3&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/657
https://undocs.org/ar/S/2013/657
https://undocs.org/ar/S/2012/961
https://undocs.org/ar/S/2012/961
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اجملدتتتتس، يف نتتتتةاره  رتتتتال موتتتتع نرتتتتوب الولا تتتتات يف  شتتتتجع 
 ،  دتتى تستتوية“أفةيعيتتاالستتالم يفاألمتتل يف ”أفةيعيتتا الصتتادر حتتتت  وتتد 

املواز تتتات احملديتتتة ابلوستتتائل الستتتدمية متتتل ختتتالل التوظيمتتتات اإلنديميتتتة 
يفديفل اإلنديميتتتتتة، شتتتتتةي ة أ  تت تتتتتار  أنرتتتتت تها متتتتتع معاصتتتتتد األمتتتتتم 

. يففيمتتتا يت دتتتق مبو عتتتة الستتتاحل، رحتتتب اجملدتتتس (50)املتحتتتدة يفمعادئهتتتا
ابملعتتتتتتادرات التتتتتتيت اختتتتتتت هتا املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة متتتتتتل أجتتتتتتل التصتتتتتتدي 
لدتحدايت امل عدة املت ددة األ  اد اليت تواجهها املو عة، يفلكوت  شتدد 
 دتتى أ يتتة ت ليتتل الت تتايفل  تترب اإلنديمتتي يفاألنتتاليمي  دتتى أستتاس معتتدأ 

. يفيف نةار آخة  رال الستالم يفاألمتل يف (51)املسؤيفلية ال امة يفاملررتكة
يمية أفةيعيا، ا رتف اجملدس ابلد م ال ي تعدم  األقةاف الفا دة اإلند

 .(52)يفديفل اإلنديمية لدجهود الةامية مىل مكافحة اإلرذاب
يت دتتتق جبمهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، أثتتتإ اجملدتتتس  دتتتى يففيمتتتا  

اجلهود اليت ستارع مىل  ت هلا كتل متل اجلما تة ا نتصتادية لتديفل يفستط 
 أفةيعيتتتا يفا حتتتتاد األفةيعتتتي يف أ عتتتاب التحةكتتتات ال ستتتكةية  ئتتتتالف 

.  2012لدجما تتتات املستتتدحة يف كتتتانول األيفل/ديستتتمرب  “ستتتيديكا”
فانتا لونتف مقتالق الوتار يفاتفانتا كما رحب اجملدتس  تونيتع األقتةاف ات

حتتتتتت ر ايتتتتة  2013كتتتتانول الثام/يوتتتتاية   11سياستتتتيا يف ليربفيتتتتل يف 
اجلما ة ا نتصادية لديفل يفسط أفةيعيا، يفقدب مىل األمني ال ام توف  

 .(53)الد م جلهود الوساقة اجلارية اليت تع هلا اجلما ة ا نتصادية
 يت دتتتق جبمهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، رحتتتب اجملدتتتس يففيمتتتا 

 يفاجلما تتتتة الكتتتتربى العحتتتت ات مبو عتتتتة امل تتتت  التتتتديفيل املتتتتؤمتة يع لتتتت  مبتتتتا
 متواصتتدة يف جهتتود متتل األفةيعتتي يفا حتتتاد األفةيعتتي لدجوتتوب اإلاائيتتة
الرتتةني متتل العدتتد.  اجلتتلء يف نصتتاهبما مىل يفاألمتتل الستتالم م تتادة ستتعيل

،  دتتتتى مقتتتتار 2013شتتتتعا /فرباية  24يفرحتتتتب اجملدتتتتس ابلتونيتتتتع، يف 
السالم يفاألمل يفالت ايفل جلمهورية الكونغو الدميعةاقية يفاملو عة،  ة اية 

يفرئتتيس األمتتني ال تتام لامتتم املتحتتدة يفرئيستتة مفوضتتية ا حتتتاد األفةيعتتي 
اجلما ة اإلاائية لدجووب األفةيعي يفرئيس املتؤمتة التديفيل امل ت  مبو عتة 

__________ 

 (50) S/PRST/2013/4، رةة. التاس ة الفعةة   

 (51) S/PRST/2012/26، ال اشةة. الفعةة  

 (52) S/PRST/2013/5، يفال رةيفل. الثانية الفعةة  

 الديعاجتتة؛ متتل يفالستتا  ة السادستتة الفعتتةاتل ،(2013) 20٨٨ العتتةارال (53) 
  املو وق. مل 4 الفعةة ،(2013) 2121 يف

العحتت ات الكتتربى، يفقالَتتب التتديفل املون تتة  دتتى مقتتار الستتالم يفاألمتتل 
 .(54)يفالت ايفل ابلوفاء التام ابلتلاماهتا  وية صادنة

 يستتتتتايف يف  - أ عتتتتتاب ا نعتتتتتالب التتتتت ي يفنتتتتتع يف غيويتتتتتايفيف  
، أحتتتا  اجملدتتتس  دمتتتاً ابجلهتتتود التتتيت يعتتت هلا 2012نيستتتال/أ ةيل  12

ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يفاجلما تتتتة ا نتصتتتتادية لتتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتتا يفمجا تتتتة 
حتتتتاد األيفريف  متتتل أجتتتل م تتتادة الوظتتتام العدتتتدال الواقعتتتة ابلربتغاليتتتة يفا 
، رحتتب اجملدتتس ابجلهتتود التتيت 2013الدستتتوري مىل نصتتا  . يفيف  تتام 

تعتت هلا اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا لتتد م  مديتتة مصتتالح 
 .(55) يسايف - ن اع األمل يف غيويا

 آذار/ 22أ عتتتتتاب ا نعتتتتتالب التتتتت ي يفنتتتتتع يف متتتتتايل يف يفيف  
  دتتى 2012نيستتال/أ ةيل  6، أنتتة اجملدتتس ابلتونيتتع يف 2012متارس 
مقتتاري أ تتةم  ة ايتتة الوستتيط التتتا ع لدجما تتة ا نتصتتادية لتتديفل  اتفتتاق

يف متتايل أل  غتتةب أفةيعيتتا، يفنتتةر أنتت  يت تتني  دتتى الستتد ات ا نتعاليتتة
تنتتتتتع خةي تتتتتة قةيتتتتتق إل تتتتتادة مرستتتتتاء الوظتتتتتام الدستتتتتتوري،  تتتتتد م متتتتتل 

 .(56)اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا يفشةكاء ديفليني آخةيل
يت دتتتتتق  تيستتتتت  املفايفضتتتتتات  تتتتتني الستتتتتودال يفجوتتتتتوب يففيمتتتتتا  

مستتتتائل متتتتا   تتتتد ا نفصتتتتال، مبتتتتا يف ذلتتتتك الرتتيعتتتتات  الستتتتودال  رتتتتال
احلديفديتتة يفالوضتتع الوهتتائي ملو عتتة أ يتتي، يفاصتتل اجملدتتس اإل تتةاب  تتل 

. (57)ابلتوفيتتت  امل تتت  املستتتتوى الةفيتتتع د متتت  لالحتتتتاد األفةيعتتتي يفلفةيعتتت 
يفأ ةب اجملدس  ل د م  الكامل خلةي تة ال ةيتق التيت ا تمتدذا جمدتس 

 2012نيستتتال/أ ةيل  24لالحتتتتاد األفةيعتتتي يف الستتتدم يفاألمتتتل التتتتا ع 

 ، كمتتتتتتتتتا أ تتتتتتتتتةب يف نتتتتتتتتتةاره(5٨) رتتتتتتتتتال الستتتتتتتتتودال يفجوتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتودال
 تتتتتتل ا تلامتتتتتت  اختتتتتتتاذ  2012أاير/متتتتتتايو  2املتتتتتتؤر   (2012) 2046

يف  متتتل امليثتتتاق 41يتتتةاه مواستتتعا متتتل تتتتدا   مضتتتافية مبوجتتتب املتتتادة  متتتا
__________ 

 (54) S/PRST/2012/22، الفعتتتتةة ،(2013) 209٨ يفالعتتتتةار الثاموتتتتة؛ الفعتتتتة 
  املو وق. مل 2 يفالفعةة الديعاجة مل السادسة

 يف الديعاجتتتتتتتتة؛ متتتتتتتتل الةا  تتتتتتتتة الفعتتتتتتتتةة ،(2012) 204٨ (العتتتتتتتتةارال55) (55) 
  الديعاجة. مل الثاموة الفعةة ،(2013) 2103

 متتتتل ٨ يفالفعتتتتةة الديعاجتتتتة متتتتل الةا  تتتتة الفعتتتتةة ،(2012) 2056 العتتتتةار (56) 
 يفديفل اإلنديميتة املوظمتات تعت هلا التيت ابجلهتود أينا اجملدس أنة املو وق.
 أفةيعيتا غتةب لتديفل ا نتصتادية يفاجلما تة األفةيعتي ا حتتاد مثتل اإلنديمية
 متايل يف األزمتة جتةاء متل املو عتة شتهدهتا التيت اإلنسانية لآلاثر استجا ةً 
  (.S/PRST/2013/20 يف S/PRST/2012/7 )انظة

  الديعاجة. مل الثاموة الفعةة ،(2013) 2104 العةار (57) 

  الديعاجة. مل السا  ة الفعةة ،(2012) 2047 العةار (5٨) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/20
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2047(2012)
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حالتتتة  تتتدم امتثتتتال األقتتتةاف لدتتتتدا   احملتتتددة يف ذلتتتك العتتتةار. يفأشتتتار 
اجملدتتس أينتتاً مىل  تتدد متتل االليتتات التتيت أنرتتاذا ا حتتتاد األفةيعتتي، مبتتا 
فيهتتتتتتتا االليتتتتتتتة املدصصتتتتتتتة لدتحعيتتتتتتتق يف اد تتتتتتتاءات تعتتتتتتتدمي التتتتتتتد م مىل 
اجلما تتتتات املتمتتتتةدة املستتتتدحة؛ يفالفةيتتتتق الفتتتت  لتتتترب م  احلتتتتديفد التتتتتا ع 

أ يي املوراة  ملو عة املررتكة يفالتحةي التحعيق د األفةيعي؛ يفجلوةلالحتا
لدتحعيق يف معتل أحد حفظة الستالم يفستد ال نعيدتة ديوكتا نعتوك يف 

، يفجتتتدد اجملدتتتس لييتتتده الكامتتتل جلهتتتود 2013أاير/متتتايو  4أ يتتتي يف 
الوستتتاقة املرتتترتكة  تتتني ا حتتتتاد األفةيعتتتي يفاألمتتتم املتحتتتدة فيمتتتا يت دتتتق 

كتتتانول   15يف  تتد انتتد ع الوتتتلاع يف جوتتوب الستتودال يف  .(59) تتدارفور
، أشاد اجملدس جبهود الوساقة  ني األقةاف يف 2013األيفل/ديسمرب 

ابلتوميتتة،  امل ويتتة الديفليتتة احلكوميتتة جوتتوب الستتودال التتيت نادهتتتا اهليئتتة
 . (60) د م مل األمم املتحدة يفا حتاد األفةيعي

اجملدتتتتس  دتتتتى ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يفاجلما تتتتة ا نتصتتتتادية يفأثتتتتإ  
لديفل غةب أفةيعيا ملا يع  ن  مل جهود لتوقيد السالم يفا ستعةار يف 

حتتتتتتاد ، يفرحتتتتتب ابلتتتتتديفر التتتتت ي يؤديتتتتت  كتتتتتل متتتتتل ا (61)كتتتتتوت ديفتتتتتوار
األفةيعتي يفاجلما تة ا نتصتادية لتديفل غتةب أفةيعيتا يفاحتتاد هنتة متانو يف 

. يفابلوسعة لدصومال، شجع (62)د م  واء السالم يفالتومية يف س اليول
اجملدتتتس احلكومتتتة ا حتاديتتتة  دتتتى نيتتتادة حتتتوار يفقتتت  شتتتامل لدجميتتتع، 
 تتتد م متتتل   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي املستتتا دة مىل الصتتتومال يفاهليئتتتة 

 .(63)حلكومية الديفلية امل وية ابلتومية يفا حتاد األفةيعيا
يت دتتتتتق ابحلالتتتتتة يف أفغانستتتتتتال، أحتتتتتا  اجملدتتتتتس  دمتتتتتاً يففيمتتتتا  

مىل ت ليتتتتتل األمتتتتتل يفالت تتتتتايفل اإلنديميتتتتتني، ابملعتتتتتادرات اإلنديميتتتتتة الةاميتتتتتة 
فيها تدك التيت جيتةي توفيت ذا يف مقتار را  تة جوتوب آستيا لدت تايفل  مبا

اإلنديمتي يفموظمتتة شتوغهاي لدت تتايفل يفموظمتة م اذتتدة األمتل اجلمتتا ي 
 .(64)يفا حتاد األيفريف  يفموظمة األمل يفالت ايفل يف أيفريفاب

__________ 

 2091 يف املو تتوق؛ متتل 13 يف 4 الفعتتةاتل ،(2013) 2126 العتتةارال (59) 
  الديعاجة. مل التاس ة الفعةة ،(2013)

  الديعاجة. مل السا  ة الفعةة ،(2013) 2132 العةار (60) 

 الديعاجتتتتتتتتتة؛ متتتتتتتتتل  رتتتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتةة ،(2012) 2062 العتتتتتتتتتةارال (61) 
  الديعاجة. مل  رةة السا  ة الفعةة ،(2013) 2112 يف

 الديعاجتتتتتتتتتة؛ متتتتتتتتتل  رتتتتتتتتتةة الثالثتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتةة ،(2012) 2065 العتتتتتتتتتةارال (62) 
  الديعاجة. مل التاس ة الفعةة ،(2013) 2097 يف

  املو وق. مل 25 الفعةة ،(2013) 2124 العةار (63) 

  الديعاجة. مل  رةة الةا  ة الفعةة ،(2012) 2069 العةار (64) 

لدحالتة يف العوستوة يفاهلةستك، كتةر اجملدتس اإل تةاب  يفابلوسعة 
 تتل تعتتديةه ألفتتةاد موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يف أيفريفاب يفا حتتتاد األيفريف  

حدتتتتتف  تتتتتال يفغ  تتتتتا متتتتتل املوظمتتتتتات يفالوكتتتتتا ت، مبتتتتتا فيهتتتتتا موظمتتتتتة 
األقدسي، إلسهاماهتم يف توفي  ا تفاق اإلقاري ال ام لدستالم املونتع 

 .(65)1995يف  ام 
يتصتتتل ابحلالتتتة يف ذتتتاييت، أكتتتد اجملدتتتس ديفر كتتتل متتتل يففيمتتتا  

موظمة الديفل األمةيكية يفاحتاد أمم أمةيكا اجلوو يتة يفاجلما تة الكاريعيتة 
 .(66)يف د م ا ستعةار يفم ادة اإل مار

يت دتتتتق ابلرتتتتةق األيفستتتتط، نتتتتوه اجملدتتتتس ابجلهتتتتود التتتتيت يففيمتتتتا  
جام ة الديفل ال ة ية لتسوية الولا ات يف املو عة يفشج ها  دى  تع هلا

ى يفجتتت  التحديتتتد، يف  دتتتب متتتل . يف دتتت(67)مواصتتتدة  تتت ل تدتتتك اجلهتتتود
،  عد اجملدس جدسة  رتال اجلمهوريتة ال ة يتة (6٨)جام ة الديفل ال ة ية

 . يفرحتتتب  ت يتتتني املع تتتو 2012كتتتانول الثام/يوتتتاية   31الستتتورية يف 
ال ة يتتة مىل ستتورية،  التتديفل يفجام تتة املتحتتدة  تتني األمتتم املرتترتك اخلتتاص

نتتتة اجملدتتتس أينتتتاً . يففيمتتتا يت دتتتق ابلتتتيمل، أ(69)يفأ تتتةب  تتتل لييتتتده لتتت 
انتعال سياسي، يفشتدد  مبعادرة جمدس الت ايفل اخلديجي لدرتتيب ل مدية

 .(70) دى ضةيفرة مواصدة د م تدك ال مدية
  

 تسزززززززوية التنظيمزززززززات تناولزززززززت الزززززززيت املناقشزززززززات -ابء 
 السلمية ابلوسائل للمنازعات اإلقليمية

الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، أشتتار خمتدتتف أ نتتاء اجملدتتس  ختتالل 
مىل  دة أزمات يف سياق موانراهتم لت ور الت ايفل  ني األمتم املتحتدة 

__________ 

  الديعاجة. مل السا  ة الفعةة ،(2013) 2123 العةار (65) 

 الديعاجتتتتتتتتة؛ متتتتتتتتل  رتتتتتتتتةة التاستتتتتتتت ة الفعتتتتتتتتةة ،(2012) 2070 العتتتتتتتةارال (66) 
  الديعاجة. مل  رةة اخلامسة الفعةة ،(2013) 2119 يف

 (67) S/PRST/2012/20، اخلامسة. الفعةة  

 متل 2012 آذار/متارس ٨ مؤرختة  حعتة رسالة يفيف .S/2012/71 انظة (6٨) 
 جام تتة اخت تتت  التت ي العتتةار اجملدتتس تدعتتى (،S/2012/142) ال تتام األمتتني
 جمدتتتتس فيتتتت  ُد تتتتي يفالتتتت ي ،2012 شتتتتعا /فرباية 12 يف ال ة يتتتتة التتتتديفل
  مررتكة. أاية  ة ية سالم حفظ نوات تركيل يف الوظة مىل األمل

 (69) S/PRST/2012/6 الفعتتتتةاتل الةا  تتتتة يفاخلامستتتتة. كتتتتتال األمتتتتني ال تتتتام جلام تتتتتة ،
( متل 3) 52الديفل ال ة يتة نتد استرتهد، يف  يانت  أمتام جمدتس األمتل، ابملتادة 

 (.7، الصفحة S/PV.6710  امليثاق كاساس ل دب الد م مل اجملدس )انظة

 متتتتتتتل  رتتتتتتتةة يفاخلامستتتتتتتة اخلامستتتتتتتة الفعتتتتتتتةاتل ،(2012) 2051 العتتتتتتتةار (70) 
  الثاموة. الفعةة ،S/PRST/2013/3 يف املو وق؛ مل 1 يفالفعةة الديعاجة

https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2132(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/20
https://undocs.org/ar/S/2012/71
https://undocs.org/ar/S/2012/142
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ar/S/PV.6710
https://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/3
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املواز تتتتتتات  يفالتوظيمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتتتة يف جمتتتتتتال تستتتتتتوية
ابلوستتتتائل الستتتتتدمية، يفكتتتتال متتتتتل  تتتتني تدتتتتتك احلتتتتا ت األزمتتتتتة يف ليعيتتتتتا 

 يتتتتتة الستتتتتورية  دتتتتتى لتتتتتو متتتتتا توضتتتتتح  ديفتتتتتوار يفاجلمهوريتتتتتة ال ة  يفكتتتتتوت
أد ه. يف نش أ ناء اجملدس أيناً ال النة  ني اجملدس  5يف  4 احلالتال

يفا حتتتاد األفةيعتتي فيمتتا يتصتتل مبوتتع نرتتوب الولا تتات يف أفةيعيتتا،  دتتى 
 .6الوحو املعني يف احلالة 

 
 4احلالة  
 السالم واألمن يف أفريقيا: منطقة الساحل 
املتتتتتدايف ت التتتتتيت جتتتتتةت  رتتتتتال مو عتتتتتة الستتتتتاحل يف  ختتتتتالل 
، أشتتتتار 2012كتتتتانول الثام/يوتتتتاية   26امل عتتتتودة يف  6709اجلدستتتتة 
اجملدتتس مىل التتدريفس املستتتتفادة متتل التجة تتة املرتتهودة يف ليعيتتتا أ نتتاء 

فيمتتتا يت دتتتق ابلت تتتايفل متتتع املوظمتتتات اإلنديميتتتة. فعتتتال اثتتتل اهلوتتتد، يف 
م تتتتة  حديثتتتت   تتتتل استتتترتاتيجية التصتتتتدي لتتتتتاث  األزمتتتتة الديعيتتتتة  دتتتتى 
مو عتتة الستتاحل، مل األمتتم املتحتتدة جيتتب أل تكفتتل تكامتتل خ  هتتا 

. يفأكتد اثتل جوتوب أفةيعيتا (71) حتاد األفةيعيمع اجلهود اليت يع هلا ا
جمددا أل أي  مدية سياسية اسرتاتيجية حلل األزمة يف ليعيا يفما يفراءذا 

 .(72)يوعغي أل ترمل ديفراً حمورايً لالحتاد األفةيعي
 

 ٥احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط 
 2012 أيدول/سعتمرب 26امل عودة يف  6٨41اجلدسة خالل  

، نالتتتتتت اثدتتتتتتة “احلالتتتتتة يف الرتتتتتةق األيفستتتتتتط”يف مقتتتتتار العوتتتتتد امل وتتتتتتول 
الو ايت املتحدة مل اجملدس يععى مغدول األيدي رغم أل جام تة التديفل 

ال ة يتتتة  ال ة يتتتة أ تتتدت خل تتتة لالنتعتتتال السياستتتي الستتتدمي يف اجلمهوريتتتة
. يفأكتتتدت اثدتتتة (73)الستتتورية، أيتتتدهتا أغدعيتتتة ستتتاحعة يف اجلم يتتتة ال امتتتة

جوتتوب أفةيعيتتا أل جام تتة التتديفل ال ة يتتة ذتتي املوظمتتة التتيت متدتتك أ متتق 
درايتتة ابلتتديواميات يف املو عتتة يفالعتتادرة  دتتى تعتتدمي حدتتول حمتتددة لدوتتلاع. 

أي  يفأ ة تت  تل أستفها ألل اجملدتس مل يكتل حتىت ذلتك الونتت نتد نتتدم
د تتتم ف تتتال يفجمتتتٍد جلهتتتود اجلام تتتة ال ة يتتتة فيمتتتا يت دتتتق   مديتتتة الستتتالم يف 

. يفأثتتإ متكدمتتول آختتةيفل  دتتى ديفر جام تتة التتديفل (74)الرتتةق األيفستتط
__________ 

 (71) S/PV.6709، 9 الصفحة.  

  .22 الصفحة نفس ، املةجع (72) 

 (73) S/PV.6841، 15 الصفحة.  

  .17 يف 16 الصفحتال نفس ، املةجع (74) 

. يفشتتددت اثدتتة كولومعيتتا،   تتد التوويتت  (75)ال ة يتتة فيمتتا يت دتتق  فدستت ني
مليلة ابل مل ال ي تعوم    جام ة الديفل ال ة ية فيما يتصل  ديعيا،  دى ا

الوستتتتتتتتتتتتعية التتتتتتتتتتتتيت تتمتتتتتتتتتتتتتع هبتتتتتتتتتتتتا اجلام تتتتتتتتتتتتة فيمتتتتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتتتتق ابجلمهوريتتتتتتتتتتتتة 
 .(76)السورية ال ة ية
 

 ٦احلالة  
السززززززالم واألمززززززن يف أفريقيززززززا: منززززززع نشززززززوب النزاعززززززات  

 أفريقيا يف
 2013نيسال/أ ةيل  15امل عودة يف  6946اجلدسة خالل  

 رتتتال موتتتع نرتتتوب الولا تتتات يف أفةيعيتتتا، أاثر ال ديتتتد متتتل املتكدمتتتني 
مسائل تت دتق ابلت تايفل  تني جمدتس األمتل يفا حتتاد األفةيعتي. فعتد د تا 
اثل مثيو يا اجملدس مىل ا لتلام مبعادمل الفصل الثامل، مؤكتداً أل ذوتاك 

كع اً لدتحسني فيما يت دتق ابلترتايفر يفالت تايفل  تني األمتم املتحتدة   جما ً 
. يف حتتظ اثتتتل أستتترتاليا أل الت تتايفل  تتتني ا حتتتتاد (77)يفا حتتتاد األفةيعتتتي

. (7٨)األفةيعتتتي يفاألمتتتم املتحتتتدة ل املتتتا كتتتال متتتدفو ا  ورتتتوب األزمتتتات
يفأنة اثل الو ايت املتحدة ابحلاجة مىل شةاكات أنوى يفأكثة ديواميتة 
 تتني مجيتتع اجلهتتات الفا دتتة املرتتاركة يف جهتتود موتتع نرتتوب الولا تتات 
يفالتصتتتتتدي هلتتتتتا، تُعتتتتتإ  دتتتتتى أستتتتتاس امليتتتتتلة الوستتتتتعية لكتتتتتل جهتتتتتة موهتتتتتا 

. يف حتتتظ اثتتتل غواتيمتتا  أل ال ةيعتتتة التتتيت (79)يفالعتتدرات التتتيت متتدكهتتا
يتفا تتل هبتتا اجملدتتس متتع املوظمتتات اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة، يف مقتتار 

متتتل امليثتتتاق، ختتدتتتف متتتل حالتتتة مىل أختتتةى، يفأل ت تتتدد الفصتتتل الثتتتامل 
الرةاكات يسفة أحيا ً  ل ص وابت فيما يت دق مبسائل ا ختصاص 

. يفأشتتار اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي مىل أحكتتام الفصتتل الثتتامل، (٨0)يفالتوفيتت 
موضحاً أهنا تتوخى مل األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديميتة أل يكمنتل  

لاتتت  الوستتعية، يفلكوتت  أكتتد جمتتددا التتديفر كتتل موهتتا االختتة متتل ختتالل مي
. يفابملثتل، (٨1)الةئيسي جملدس األمتل يف صتول الستالم يفاألمتل التديفليني

__________ 

 )فةنستتا(؛ 13 يف 12 يفالصتتفحتال )املغتتةب(؛ 9 الصتتفحة نفستت ، املةجتتع (75) 
 يفالصتفحة )كولومعيتا(؛ 2٨ يفالصفحة الةيفسي(؛ )ا حتاد 20 يفالصفحة

  )الربتغال(. 34 يفالصفحة )ابكستال(؛ 32 يفالصفحة )اهلود(؛ 31

  .2٨ الصفحة نفس ، املةجع (76) 

 (77) S/PV.6946، 9 الصفحة.  

  .11 الصفحة نفس ، املةجع (7٨) 

  .13 الصفحة نفس ، املةجع (79) 

  .15 الصفحة نفس ، املةجع (٨0) 

  .19 الصفحة نفس ، املةجع (٨1) 

https://undocs.org/ar/S/PV.6709
https://undocs.org/ar/S/PV.6841
https://undocs.org/ar/S/PV.6946
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أ تتاد اثتتل املمدكتتة املتحتتدة لكيتتد مستتؤيفلية جمدتتس األمتتل ال امليتتة  تتل 
صتتتول الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني، يفشتتتجع يف الونتتتت نفستتت   دتتتى د تتتم 

يعتتي فيمتتا يعتتوم  تت  متتل  متتل جمدتتس الستتدم يفاألمتتل التتتا ع لالحتتتاد األفة 
حتتتني رحتتتب اتتتثال كتتتل متتتل مجهوريتتتة  . يفيف (٨2)ملوتتتع نرتتتوب الولا تتتات

اي يفريفاندا ابملرايفرات السووية اليت جتةي  تني جمدتس الستدم يفاألمتل كور 
التتتتتتتا ع لالحتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتي يفجمدتتتتتتس األمتتتتتتل، انرتحتتتتتتا مواصتتتتتتدة حتستتتتتتني 

__________ 

  .2٨ الصفحة نفس ، املةجع (٨2) 

. يفأشتتتار اثتتتل فةنستتتا مىل أل توتتتوع (٨3)ال النتتتات  تتتني ذتتت يل اجلهتتتازيل
األستتتتتتتتعاب اجل ريتتتتتتتتة لدولا تتتتتتتتات، مبتتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتتك األ  تتتتتتتتاد ا نتصتتتتتتتتادية 

منتةار اختصتاص جمدتس األمتل  أ  ميثل حتتدايً ميوتعيفا جتما ية، يوعغي 
اجملدتتس أل يتصتتدى هلتت ه املستتائل ابلت تتايفل الوثيتتق متتع  هبتتا، يفأل  دتتى

ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يفاملوظمتتتتات ديفل اإلنديميتتتتة األفةيعيتتتتة، يففعتتتتاً لدفصتتتتل 
                           .(٨4)الثامل مل امليثاق
__________ 

  )ريفاندا(. 35 يفالصفحة كوراي(؛ )مجهورية 32 الصفحة نفس ، املةجع (٨3) 

    .33 الصفحة نفس ، املةجع (٨4) 
 عمليات حفظ السالم اليت تقودها تنظيمات إقليمية -اثلثا 

 مالحظة 
العستتتتتم الثالتتتتتث اارستتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتتل فيمتتتتتا يت دتتتتتق يصتتتتتف  

ابلت تتتتتايفل  تتتتتني األمتتتتتم املتحتتتتتدة يفاملوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يف جمتتتتتال حفتتتتتظ 
العتتتةارات  (أ: ) تتا يف نستتمني فتتتة يني العستتتم ذتت ا نُظتتتم يفنتتدالستتالم. 

املت دعتتتتتة   مديتتتتتات حفتتتتتظ الستتتتتالم التتتتتيت تعودذتتتتتا توظيمتتتتتات منديميتتتتتة؛ 
الستتتتتتتالم التتتتتتتيت تعودذتتتتتتتا املوانرتتتتتتتات املت دعتتتتتتتة   مديتتتتتتتات حفتتتتتتتظ  )ب(

 توظيمات منديمية.
 

القززززرارات املتعلقززززة بعمليززززات حفززززظ السززززالم الززززيت  -ألف 
 تقودها تنظيمات إقليمية

الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، أذل اجملدتتتس رنرتتتاء   ثتتتتني ختتتالل  
منديميتتتتة، األيفىل ملتتتتايل يف جديتتتتدتني حلفتتتتظ الستتتتالم  عيتتتتادة موظمتتتتات 

، يفزاد 2013يفالثانيتتة جلمهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يف  تتام  2012  تتام
الصتتتتتتتومال ختتتتتتتالل  يف األفةيعتتتتتتتي ا حتتتتتتتتاد العتتتتتتتواَم املتتتتتتتاذيفل  تتتتتتت  لع ثتتتتتتتة

يفالتتتو  املصتتتاحب لتتت (.  3)انظتتتة اجلتتتديفل  2013يف  2012  تتتامي

ل التيت يفجدند اجملدس يف يَة العوة الديفلية لدمسا دة األموية يف أفغانستتا
تعودذتتتتتتا موظمتتتتتتتة حدتتتتتتف  تتتتتتتال األقدستتتتتتي، يفاإلذَل املموتتتتتتتوح لدتتتتتتتديفل 
األ ناء املراركة يف العتوة الديفليتة ابختتاذ مجيتع التتدا   الالزمتة لدوفتاء 
 و يتها. يففيما يت دق ابلعوسوة يفاهلةسك، رحب اجملدس اب تلام ا حتاد 

ثيتتتتا األيفريف  اإل عتتتتاء  دتتتتى  مديتتتتت  ال ستتتتكةية، يفجتتتتدند اإلذل ل مديتتتتة أل
التا  تتتتة لعتتتتوة ا حتتتتتاد األيفريف ، يفأحتتتتا   دمتتتتاً مبستتتتا ة   ثتتتتة الرتتتتةقة 
التا  ة لالحتاد األيفريف  يف ت ليل سيادة العانول يفذي الع ثة اليت انتهت 

. كما رحب اجملدس  عةار موظمة 2012حليةال/يوني   30يف يتها يف 
 حدتف  تتال األقدستي اإل عتتاء  دتى معةذتتا يف العوستوة يفاهلةستتك يفأذِّل

يفمعتتة حدتتف  لدتتديفل األ نتتاء، التتيت ت متتل ممتتا متتل ختتالل  مديتتة ألثيتتا
 ال األقدسي أيف ابلت ايفل م هما، ابختاذ مجيع التدا   الالزمتة ألداء 

 مهامها. 
العتتتةارات يفالتغيتتت ات التتتيت أدخدتتتت  دتتتى  3يفتتتتةد يف اجلتتتديفل  

يف ايت   ثتتتات حفتتتظ الستتتالم التتتيت تعودذتتتا موظمتتتات منديميتتتة ختتتالل 
 ا ست ةا .الفرتة نيد 
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 3اجلديفل 

 القرارات املتعلقة بعمليات حفظ السالم اليت تقودها منظمات إقليمية

 العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
املوظمتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتة 

 امل كورة يف العةار
اإلجتتةاءات التتيت اختتت هتا املوظمتتات اإلنديميتتة يفالتتيت اتتيط 

 هبا اجملدس  دماً 
 (2012) 2069 العةار أفغانستال يف احلالة

 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 9
 (2013) 2120 العةار
 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 10

 الديفليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة
 األمويتتتتة، لدمستتتتا دة

 حدف موظمة  عيادة
 األقدسي  ال

 ابستتتتتتددام اإلذل متتتتتع ،(1 الفعتتتتتةة) الو يتتتتتة جتديتتتتتد
 (2 الفعةة) العوة
 

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتوة يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفاهلةسك

 (2012) 2074 العةار
 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 14
 (2013) 2123 العةار
 2013 نوفمرب/الثام ترةيل 12

 التا  تتتتتتتة ألثيتتتتتتتا  مديتتتتتتتة
 األيفريف  ا حتتتتاد لعتتتوة

  تتال حدتتف يفموظمتتة
 األقدسي

 اإلذل متتتتتع ،(11 يف 10 الفعتتتتتةاتل) الو يتتتتتة جتديتتتتتد
 (16 مىل 14 الفعةات) العوة ابستددام

 مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتة يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتة
 الوس ى أفةيعيا

 (2013) 2127 العةار
 2013 ديسمرب/األيفل كانول 5

 الديفليتتتتة التتتتد م   ثتتتتة
 أفةيعيتتتتتتا مجهوريتتتتتتة يف

  عيتتتتتتتتتتادة الوستتتتتتتتتت ى،
 األفةيعتتتتتتتتتتتتي ا حتتتتتتتتتتتتاد

 يفاجلما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 لتتتتتتتتتديفل ا نتصتتتتتتتتادية

 أفةيعيا يفسط

 التتتتتتتدا   مجيتتتتتتع ابختتتتتتتاذ اإلذل متتتتتتع جديتتتتتتدة، يف يتتتتتتة
 :يدي ما يف لدمسا ة الالزمة

 ال ام يفالوظام األمل يفاست ادة املدنيني محاية ‘1’
 ستتد ة يفاستتت ادة التتعالد يف ا ستتتعةار حتعيتتق ‘2’

 العدد أراضي كامل  دى الديفلة
 املستتتتتتتتتا دة لتعتتتتتتتتتدمي املواتيتتتتتتتتتة الظتتتتتتتتتةيفف خدتتتتتتتتتق ‘3’

 اإلنسانية
 اإلدما  يفم ادة يفالتسةيح السالح نلع  مدية ‘4’
 يفم تتتتادة إلصتتتتالح يفالديفليتتتتة الوقويتتتتة اجلهتتتتود ‘5’

 (2٨ الفعةة) يفاألمل الدفاع ن ا ي ذيكدة
 (2012) 20٨5 العةار مايل يف احلالة

 2012 ديسمرب/األيفل كانول 20
 الديفليتتتتة التتتتد م   ثتتتتة

 يف أفةيعيتتتتتتتتتتة  عيتتتتتتتتتادة
 ا حتتاد  عيادة مايل،

 يفاجلما تتتتتتة األفةيعتتتتتتي
 لتتتتتتتتتديفل ا نتصتتتتتتتتادية

 أفةيعيا غةب

 التتتتتتتدا   مجيتتتتتتع ابختتتتتتتاذ اإلذل متتتتتتع جديتتتتتتدة، يف يتتتتتتة
 :يدي مبا لدعيام الالزمة

 التدفاع نتوات نتدرات  واء م ادة يف املسا ة  (أ)
 املالية يفاألمل

 موتتتتاقق استتتتت ادة يف املاليتتتتة الستتتتد ات د تتتتم (ب)
 اجلما تات ستي ةة حتت الوان ة منديمها مل الرمال
 التهديتد متل احلتدن  يفيف يفاملستدحة، يفاملت ةفتة اإلرذا ية
 اإلرذا ية املوظمات تركد  ال ي

 متتتتل ا ستتتتتعةار حتعيتتتتق أنرتتتت ة مىل ا نتعتتتتال ( )
 يفتتد يم األمتل حفتظ يف املالية السد ات د م أجل
 الديفلة سد ة

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
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 العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
املوظمتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتة 

 امل كورة يف العةار
اإلجتتةاءات التتيت اختتت هتا املوظمتتات اإلنديميتتة يفالتتيت اتتيط 

 هبا اجملدس  دماً 
 الةئيسية مسؤيفليتها يف املالية السد ات د م (د)

 السكال محاية يف املتمثدة
 متتل آموتتة  يئتتة هتيئتتة يف املاليتتة الستتد ات د تتم (ه)

 مدنيني  عيادة اإلنسانية املسا دة ميصال  مدية أجل
 يفالالجئني داخديا لدمرةديل ال و ية يفال ودة

  مدهتتتتتتا يفأمتتتتتتاكل يفمورتتتتتت هتا أفةادذتتتتتتا محايتتتتتتة (يف)
 أمتتتتل يفضتتتتمال هبتتتتا، تنتتتت دع التتتتيت يفاملهمتتتتة يفم تتتداهتا
 (9 الفعةة) أفةادذا توعل يفحةية

 (2012) 2036 العةار الصومال يف احلالة
 2012 فرباية/شعا  22

 ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يف األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

 الصومال

 الالزمتة التتدا   مجيتع ابختاذ اإلذل مع مضافية، مهمة
 يفستائة الرتعاب حةكتة ترتكد  الت ي اخل ة مل لدحد

   ثتتتتتتتة نتتتتتتتوام يفزايدة املستتتتتتتدحة، امل ارِّضتتتتتتتة اجلما تتتتتتتات
 (2 يف 1 الفعةاتل) الصومال يف األفةيعي ا حتاد

 (2012) 2072 العةار 
 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 31

 التتتتتتتدا   مجيتتتتتتع ابختتتتتتتاذ اإلذل متتتتتتع الو يتتتتتتة، جتديتتتتتتد 
 (املو وق فعةة) الالزمة

 (2012) 2073 العةار 
 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 7

 التتتتتتتدا   مجيتتتتتتع ابختتتتتتتاذ اإلذل متتتتتتع الو يتتتتتتة، جتديتتتتتتد 
 (1 الفعةة) الالزمة

 (2013) 2093 العةار 
 2013 مارس/آذار 6

 التتتتتتتدا   مجيتتتتتتع ابختتتتتتتاذ اإلذل متتتتتتع الو يتتتتتتة، جتديتتتتتتد 
 (1 الفعةة) الالزمة

 (2013) 2111 العةار 
 2013 يولي /متوز 24

 يف الصتتتتومالية الستتتتد ات مستتتتا دة مضتتتتافية، مهمتتتتة 
 (1٨ الفعةة) الصومال مل الفحم تصدية موع

 (2013) 2124 العةار 
 2013 نوفمرب/الثام ترةيل 12

 التتتتتتتدا   مجيتتتتتتع ابختتتتتتتاذ اإلذل متتتتتتع الو يتتتتتتة، جتديتتتتتتد 
 (3 يف 1 الفعةاتل) العوة نوام يفزايدة الالزمة

    
 الدولية يف مايل بقيادة أفريقية الدعمبعثة  
  تتتتد انتتتتد ع التمتتتتةد يف  تتتتال متتتتايل يف كتتتتانول الثام/يوتتتتتاية  
، 2012آذار/متتتتتتارس  22يفيفنتتتتتتوع ا نعتتتتتتالب ال ستتتتتتكةي يف  2012

أ دغتتتتتت اجلما تتتتتة ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا األمتتتتتنَي ال تتتتتام يف 
ية   لمهتتتتا  دتتتتى اختتتتتاذ مجيتتتتع التتتتتدا   النتتتتةيفر  2012نيستتتتال/أ ةيل  5

دفا تتتتا  تتتتل يفحتتتتدة متتتتتايل يفستتتتتالمتها اإلنديميتتتتتة، حمتكمتتتًة مىل الفصتتتدني 
. يفأينتتد ا حتتتتاد األفةيعتتي نتتتةار اجلما تتتة (٨5)الستتا ع يفالثتتتامل متتل امليثتتتاق __________ 

 (٨5) S/2012/237، 3 الصفحة. 

ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتا، يفأذتتتاب مبجدتتتتس األمتتتل أل يتتتتد م،  
. يفيف العتةار (٨6)كمتسالة  اجدتة، نرة نوة ات  ة لدجما ة ا نتصتادية

، أحتتا  اجملدتتس  دمتتا 2012متوز/يوليتت   5املتتؤر   (2012) 2056
هب ا ال دب يفأ ةب  ل است داده ملواصدة الوظة في  حتال تتوافة املليتد 

 مل التفاصيل  ل الورة املتوخى. 
__________ 

 (٨6) S/2012/478، الوثيعتتتتتتتة أينتتتتتتتا انظتتتتتتتة .16 الفعتتتتتتتةة S/2012/439، التتتتتتتيت 
 األفةيعي. ا حتاد مل ااثل قدب هبا اال

https://undocs.org/ar/S/RES/2036%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/237
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/478
https://undocs.org/ar/S/2012/439
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يفابإلشتتارة مىل قدتتتب الستتد ات ا نتعاليتتتة يف متتايل احلصتتتول  
 دتتتتى املستتتتا دة ال ستتتتكةية متتتتل أجتتتتل استتتتت ادة األراضتتتتي التتتتيت حتتدهتتتتا 
اجلما تتتتتات املستتتتتتدحة يف الرتتتتتمال، قدتتتتتتب رئتتتتتيس مفوضتتتتتتية اجلما تتتتتتة 

 عتتتد  2012أيدول/ستتتعتمرب  2٨يفل غتتتةب أفةيعيتتتا يف ا نتصتتتادية لتتتد
اجتمتتتاع  اجتتتل جملدتتتس األمتتتل لدوظتتتة يف نرتتتة نتتتوة لتحعيتتتق ا ستتتتعةار 

املتتتتتتؤر   (2012) 2071. يفيف العتتتتتتةار (٨7)مبوجتتتتتتب الفصتتتتتتل الستتتتتتا ع
ده لتدعيتتتتتة ، أ دتتتتتل اجملدتتتتتس استتتتتت دا2012ترتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتو ة  12

ال دتتتتتب، يفقدتتتتتب مىل األمتتتتتني ال تتتتتام أل يتتتتتوفة املد نِّ تتتتتني ال ستتتتتكةيني 
يفاألمويتتتتتني فتتتتتورا ملستتتتتا دة اجلما تتتتتة ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا 

يومتا.   45يفا حتاد األفةيعي يفأل يعدم تعةيةاً يتنتمل توصتيات ختالل 
كما د ا اجملدس الديفل األ ناء يفاملوظمات اإلنديمية يفالديفلية، مبا يف 

لتتتتك ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يفا حتتتتتاد األيفريف ، مىل العيتتتتام  صتتتتورة موستتتتعة ذ
 تعدمي املسا دة يفاخلربة الفويتة يفالتتدريب يف وتاء العتدرات لتد م العتوات 

، أشتتتتار جمدتتتتس الستتتتدم 2012ترتتتتةيل األيفل/أكتتتتتو ة  24املاليتتتتة. يفيف 
يفاألمل التتا ع لالحتتاد األفةيعتي مىل استتكمال جهتود التد تيط إليفتاد 

ة  عيادة أفةيعية مىل مايل، يفحث جمدَس األمل  دى اختتاذ نتةار نوة ديفلي
. يفأحيتتتل مفهتتتوم  مديتتتات   ثتتتة التتتد م الديفليتتتة يف (٨٨)أيذل ابنترتتتارذا

متتتتتايل  عيتتتتتادة أفةيعيتتتتتتة، التتتتت ي ا تمدتتتتتت  اجلما تتتتتتة ا نتصتتتتتادية لتتتتتتديفل 
ترتةيل  23أفةيعيا يفأينتده ا حتتاد األفةيعتي، مىل جمدتس األمتل يف  غةب

. يفذكتتتتة األمتتتتني ال تتتتام يف تعةيتتتتةه مىل جمدتتتتس (٨9)2013الثتتتتام/نوفمرب 
، أل املفهتتتتتتوم 2012ترتتتتتتةيل الثتتتتتام/نوفمرب  2٨األمتتتتتل، الصتتتتتادر يف 

املعتترتح يتتوفة أساستتاً لوضتتع خ تتط توفي يتتة أكثتتة تفصتتيال، يفذلتتك ألل 
األستتئدة األساستتية  رتتال كيفيتتة نيتتادة العتتوة يفاحلفتتاظ  ديهتتا يفتتتدريعها 

 . (90)جا ةيفجتهيلذا يفمتويدها ما زالت  ال م

__________ 

 (٨7) S/2012/739. متل التواردة أيدول/ستعتمرب 1٨ املؤرخة الةسالة أينا انظة 
 لدجما تة ات  تة نتوة  ورتة لتاذل قدعتا تتنتمل يفاليت املؤنت، مايل رئيس

 الستتتتتد ات يفستتتتت ت (.S/2012/727) أفةيعيتتتتتا غتتتتتةب لتتتتتديفل ا نتصتتتتتادية
 مىل ي دتتتب األمتتتل جملدتتتس نتتتةار استصتتتدار مىل كتتت لك متتتايل يف ا نتعاليتتتة

 احلتتتتتةب جتتتتتةائم متتتتتةتكيب حماكمتتتتتة يف املستتتتتا دةَ  الديفليتتتتتة ال ستتتتتكةية العتتتتتوة
  (.S/2012/784) مايل  ال يف املعرتفة اإلنسانية ضد يفاجلةائم

 (٨٨) S/2012/825.  

 (٨9) S/2012/876.  

 (90) S/2012/894 كتتتتتتتانول   2. يفيف العيتتتتتتتال املتتتتتتتؤر  ٨6يف  74-66، الفعتتتتتتتةات
(، ذكتتتتتتتتتتة جمدتتتتتتتتتتس يفزراء اجلما تتتتتتتتتتة S/2012/905) 2012األيفل/ديستتتتتتتتتتمرب 

ا نتصتتتتادية لتتتتديفل غتتتتةب أفةيعيتتتتا أل العدتتتتتق يستتتتايفره  ستتتتعب غيتتتتتاب قتتتتتا ع 
ا ستتت جال،  دتتى متتا يعتتديف، يف توصتتيات التعةيتتة فيمتتا يت دتتق ابإلذل  ورتتة 

يتتة يفحتتث اجملدتتَس  دتتى أل يةا تتي،   ثتتة التتد م الديفليتتة يف متتايل  عيتتادة أفةيع

 كتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  20املتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2012) 20٨5يفابلعتتتتتتتتتتتتتتتةار  
، أذل اجملدتس  ورتتة   ثتة التد م الديفليتتة يف متايل  عيتتادة 2012 ديستمرب

 3 300أفةيعيتتة لفتترتة أيفليتتة متتدهتا ستتوة يفاحتتدة يفحتتدند نوامهتتا مبتتا  تتدده 
ستتا ة  عتتوات. يفنتتد أُذِّل لع ثتتة التتد م فتتةد، يفد تتا التتديفل األ نتتاء مىل امل

الديفليتتة ابختتتتاذ مجيتتتع التتتدا   الالزمتتتة لتوفيتتت  يف يتهتتا، مبتتتا يف ذلتتتك د تتتم 
جهتتتتود احملكمتتتتة اجلوائيتتتتة الديفليتتتتة حملاكمتتتتة متتتتةتكيب ا نتهاكتتتتات اخل تتتت ة 
حلعوق اإلنسال. يفشدد اجملدس أينا  دى احلاجة مىل حتستني التد تيط 

جوميتتتة يف الرتتتمال، يفقدتتتب مىل األمتتتني ال ستتتكةي نعتتتل  تتتدء ال مديتتتة اهل
ال ام أل يؤكد مسععا ارتياح اجملدس هل ه ال مدية. كما شدد  دى أل أي 
د تتم تعدمتت  األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتتات اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتتة يفالتتديفل 
األ نتتاء يف ستتياق ال مديتتة ال ستتكةية يف متتايل يوعغتتي أل يكتتول متستتعا 

عتتانول التتديفيل حلعتتوق اإلنستتال يفالعتتانول متتع العتتانول التتديفيل اإلنستتام يفال
التتتتديفيل لالجئتتتتني. يفأ تتتتةب اجملدتتتتس أينتتتتاً  تتتتل ا تلامتتتت  الوظتتتتة يف تعتتتتدمي 
جممو تتة  واصتتة د تتم لوجستتيت اولتتة متتل الترب تتات يفمتتل األمتتم املتحتتدة 
لتتتد م الع ثتتتة، يفأشتتتار مىل أنتتت  اتتتيط  دمتتتاً  ةستتتالة األمتتتني ال تتتام املؤرختتتة 

(  رتتتتتتال املوضتتتتتتوع S/2012/926) 2012كتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتمرب  13
يفي دتتتتتب مىل األمتتتتتني ال تتتتتام مواصتتتتتدة يفضتتتتتع يفحتستتتتتني اخليتتتتتارات املت دعتتتتتة 

                                                     .(91)يوما 30   واصة الد م امل كورة خالل
، تدعى اجملدس رسالًة مل 2013كانول الثام/يواية   1٨يفيف  

رئتتيس مفوضتتية اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا التت ي  شتتد 
اجملدس اختاذ تدا    اجدة لاسةاع  ورة   ثة الد م الديفلية، يف ضوء 
اهلجمات اليت شوتها مجا تات مستدحة يف  تال متايل يف مديتة اهلجتوم 
املنتتتتاد التتتتيت  تتتتدأهتا فةنستتتتا  وتتتتاًء  دتتتتى قدتتتتب الستتتتد ات ا نتعاليتتتتة يف 

 لك حتتتثن رئتتتيُس متتتايل املؤنتتتت اجملدتتتَس  دتتتى الت جيتتتل . يفكتتت(92)متتتايل
__________ 

 وتتد الوظتتة يف التعةيتتة، احلاجتتة املدحتتة مىل اختتتاذ نتتةار أيذل ابستتتددام العتتوة 
 يفنرة   ثة الد م الديفلية مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق.

، نتتتتدم األمتتتتني ال تتتتام مىل جمدتتتتس األمتتتتل 2013كتتتتانول الثام/يوتتتتاية   20يف  (91) 
 ستتتتيت لع ثتتتتة التتتتد م الديفليتتتتة يف تعةيتتتتةهخيتتتتارات متوو تتتتة لتتتتتوف  التتتتد م الدوج

(S/2013/37 يفيف اجلدستتتتة .)كتتتتانول  22التتتتيت  عتتتتدذا اجملدتتتتس يف  6905
 رتتتتال احلالتتتتة يف متتتتايل، التتتتتمس اتتتتثال كتتتتوت ديفتتتتوار  2013الثام/يوتتتتاية 

موافعتة اجملدتس  دتى يفتراد، ابسم اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيتا، 
 12، الصتتفحة S/PV.6905جممو تتة  واصتتة د تتم لوجستتيت يفمتتايل قارئتتة )

 )تراد((. 16يف  15)كوت ديفوار(؛ يفالصفحتال 

 (92) S/2013/35. اجلما تتتتتتتتتتة فوضتتتتتتتتتتيةم رئتتتتتتتتتتيس قدتتتتتتتتتتب الةستتتتتتتتتتالة، تدتتتتتتتتتتك يف 
 ريثمتتتا التتتتدا   تدتتتك تعتتتدمي يف الوظتتتة أينتتتا األمتتتل جمدتتتس مىل ا نتصتتادية

 متتل املعدمتتة الدوجستتيت التتد م  واصتتة جممو تتة  رتتال نتتةارا اجملدتتس يتدتت 
 املتحدة. األمم
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https://undocs.org/ar/S/2012/876
https://undocs.org/ar/S/2012/894
https://undocs.org/ar/S/2012/905
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/739
https://undocs.org/ar/S/2013/37
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 ورتتتة الع ثتتتة، متتتع اإلشتتتارة مىل حتوهلتتتا مىل  مديتتتة ات  تتتة لامتتتم املتحتتتدة 
. يفردا  دى ذلك، أحتا  اجملدتس (93)لتحعيق ا ستعةار يفحفظ السالم

 دمتتا  تدتتك اإلشتتارة يفقدتتب مىل األمتتني ال تتام أل يتتدر  يف تعةيتتةه  تتل 
آذار/متتارس توصتتيات  رتتال خيتتارات  20متتايل املعتتةر أل يصتتدر نعتتل 

. يفنتتد أيتتد ا حتتتاد (94)منرتتاء  مديتتة حفتتظ ستتالم ات  تتة لامتتم املتحتتدة
األفةيعتتي حتويتتل   ثتتة التتد م الديفليتتة يف متتايل  عيتتادة أفةيعيتتة مىل  مديتتة 
حفظ سالم ات  ة لامم املتحدة، يفشدد  دى أل الع ثة املعرتحة يوعغي 

هتتتتتتتدف مىل تفكيتتتتتتك الرتتتتتتعكات أل ُتكدنتتتتتتف  و يتتتتتتة إلنفتتتتتتاذ الستتتتتتالم 
اإلرذا ية يفاإلجةامية اليت تورتط يف الرتمال، يفأنت  يوعغتي جملدتس األمتل 
أل جيتتةي مرتتايفرات متتع ا حتتتاد األفةيعتتي يفاجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل 
غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا دصتتتتتوص مستتتتتائل موهتتتتتا نيتتتتتادة يفتكتتتتتويل الع ثتتتتتة امللمتتتتتع 

ة ، أيفصتتتتى رئتتتتيس مفوضتتتتي2013آذار/متتتتارس  26. يفيف (95)منرتتتتاؤذا
اجلما تتتتة ا نتصتتتتادية  تحويتتتتل   ثتتتتة التتتتد م الديفليتتتتة مىل   ثتتتتة لتحعيتتتتق 
ا ستعةار ات  ة لامم املتحتدة ُتكدنتف  و يتة راد تة، متع احلفتاظ  دتى 

نتد  مرذتا يني أيف متمتةديل نوة موازية تتمتتع ابلعتدرات الالزمتة ل تةد أي
. يفندم األمتني ال تام مىل جمدتس األمتل خيتارات يف (96)ي يديفل التجمع

                                                     . (97)2013آذار/مارس  26 ا الصدد يف ذ
، أنرتتتتتتا اجملدتتتتتتس   ثتتتتتتة األمتتتتتتم 2013نيستتتتتال/أ ةيل  25يفيف  

املتحتتدة املتكامدتتتة املت تتتددة األ  تتتاد لتحعيتتق ا ستتتتعةار يف متتتايل  عتتتةاره 
الصتتتادر مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع. يفتعتتتةر أل تُوعتتتل  (2013) 2100

  ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة يف  الستتد ة متتل   ثتتة التتد م الديفليتتة مىل
__________ 

 (93) S/2013/113. 

 (94) S/2013/129.  

 (95) S/2013/163. آذار/ 20 مؤرختتتتتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتالة أينتتتتتتتتتتتتتتا اجملدتتتتتتتتتتتتتتس تدعتتتتتتتتتتتتتتى 
 األفةيعتتتتتتتتتي ا حتتتتتتتتتتاد يف يفاألمتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتدم مفتتتتتتتتتو  متتتتتتتتتل 2013 متتتتتتتتتارس

(S/2013/192) األمتتتتتتم  مديتتتتتتة مىل ُتستتتتتتود ألل احلتميتتتتتتة النتتتتتتةيفرة تؤكتتتتتتد 
 السا ع. الفصل مقار يف راد ة يف يتة املعرتحة املتحتدة

 (96) S/2013/231. 

 (97) S/2013/189 تدعتتتتتتى اجملدتتتتتتس رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 2013أاير/متتتتتتايو  3. يفيف ،
( متتل ا حتتتاد األفةيعتتي يفاجلما تتة S/2013/265) 2013نيستتال/أ ةيل  19

تعستتيم ”ااتل املوظمتتال أل ا نتصتادية لتديفل غتتةب أفةيعيتا، ذكتتةت فيهتا ذتت
التمتوخى  ني   ثة األمتم املتحتدة لتحعيتق ا ستتعةار يفالعتوة املوازيتة  “ال مل

امللمع ا حتفاظ هبا ند يؤدي مىل تعييتد اإلستتهام الف دتتي لد وصتة األفةيعتي 
يف مكافحتتتتة اإلرذتتتتاب يف متتتتايل يفمو عتتتتة الستتتتاحل، يفقدعتتتتتا مىل اجملدتتتتس أل 

 يفيف آليتتتتة الت تتتايفل املتتتتتوخى منرتتتتاؤذا  يوهمتتتتا ي يتتتد الوظتتتتة يف ديفر املوظمتتتتتني
يف تتني   ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتددة األ  تتاد لتحعيتتق ا ستتتعةار يف 

 الوسعية.  مايل  واًء  دى معدأي الو ية ا حتياقية يفامليلة

، يفأل تنتتتم الع ثتتتة املتكامدتتتة األفتتتةاد ال ستتتكةيني 2013متوز/يوليتتت   1
يفأفتتةاد الرتتةقة متتل   ثتتة التتد م الديفليتتة التت يل يستتتوفول م تتاي  األمتتم 
املتحدة. يفأذل اجملدس أينا لدعوات الفةنسية ابستددام مجيع الوسائل 

مدة يف حال ت ةضها لتهديد يفشيك الالزمة لدتدخل د ماً لدع ثة املتكا
 يفخ   يف واًء  دى قدب األمني ال ام. 

 
 بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
يف أ عتتتتتاب انعتتتتتالب يفنتتتتتع يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى يف  

، د تتتتا جمدتتتتس الستتتتدم يفاألمتتتتل التتتتتا ع لالحتتتتتاد 2013آذار/متتتتارس  24
األفةيعتتتي جمدتتتَس األمتتتل مىل اغتوتتتام الفةصتتتة يف جدستتتت  امللمتتتع  عتتتدذا 

، لتد م   ثتة 2013أاير/مايو  15ال مجهورية أفةيعيا الوس ى يف  ر
توقيتتتتتد الستتتتتالم يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى التتتتتيت تعودذتتتتتا اجلما تتتتتة 

. يفمل يُتدتتتتت  أي نتتتتتةار يف تدتتتتتتك (9٨)ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل يفستتتتتط أفةيعيتتتتتا
نةر جمدس الستدم يفاألمتل نرتة  2013حليةال/يوني   17اجلدسة، يفيف 

. يفيف (99)أفةيعيتتة يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى  ثتتة د تتم ديفليتتة  عيتتادة 
، أ دل جمدس السدم يفاألمتل منرتاء   ثتة التد م 2013متوز/يولي   19

فتتتةدا،  3 652الديفليتتتة لفتتترتة أيفليتتتة متتتدهتا ستتتتة أشتتتهة  عتتتوام جممو تتت  
يتالف يف م ظم  مل الوحدات ال امدة يف   ثة توقيتد الستالم، يفد تا 

لرتتتةكاء الثوتتتائيني لتتتد م حتويتتتل   ثتتتة جمدتتتَس األمتتتل يفا حتتتتاد األيفريف  يفا
. يفنتتتد رحتتتب (100)توقيتتتد الستتتالم مىل   ثتتتة د تتتم ديفليتتتة  عيتتتادة أفةيعيتتتة

 ترتتتةيل األيفل/ 10املتتتؤر   (2013) 2121جمدتتتس األمتتتل، يف نتتتةاره 
 ،  عتتتتتةار جمدتتتتتس الستتتتتدم يفاألمتتتتتل يفشتتتتتجع  دتتتتتى تف يتتتتتل2013أكتتتتتو ة 

ا نتعتتال متتل   ثتتة توقيتتد الستتالم مىل   ثتتة التتد م الديفليتتة، يفقدتتب مىل 
األمتتتني ال تتتام تعتتتتدمي املد نِّ تتتني ملستتتا دة اجلما تتتتة ا نتصتتتادية لتتتتديفل 
يفسط أفةيعيا يفا حتاد األفةيعي يف ذ ه ال مدية. يفقدب اجملدس ك لك 

يوما تعةيتةا يتنتمل خيتارات  30مىل األمني ال ام أل يعدم يف غنول 
لتتتوف  التتد م التتديفيل، مبتتا يف ذلتتك ممكانيتتة حتويتتل   ثتتة التتد م مفصتتدة 

                           الديفلية مىل  مدية حفظ سالم ات  ة لامم املتحدة. 
__________ 

 (9٨) S/2013/306.  

 (99) S/2013/397.  

(100) S/2013/476. رسالة ال ام األمني أحال ،2013 أيدول/سعتمرب 20 يف 
 يف يفاألمتتتتل الستتتتدم مفتتتتو  متتتتل يفردت 2013 أيدول/ستتتتعتمرب 6 مؤرختتتتة
  تتتتتتتتتل م دومتتتتتتتتتات فيهتتتتتتتتتا يفنتتتتتتتتتدمت (،S/2013/566) األفةيعتتتتتتتتتي ا حتتتتتتتتتتاد

 األفةيعتي يفا حتاد أفةيعيا يفسط لديفل ا نتصادية اجلما ة  ني املرايفرات
 مىل الوستت ى أفةيعيتتا مجهوريتتة يف الستتالم توقيتتد   ثتتة متتل ا نتعتتال  رتتال
 الوس ى. أفةيعيا مجهورية يف الديفلية الد م   ثة

https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/113
https://undocs.org/ar/S/2013/129
https://undocs.org/ar/S/2013/163
https://undocs.org/ar/S/2013/192
https://undocs.org/ar/S/2013/231
https://undocs.org/ar/S/2013/189
https://undocs.org/ar/S/2013/265
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/306
https://undocs.org/ar/S/2013/397
https://undocs.org/ar/S/2013/476
https://undocs.org/ar/S/2013/566
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، أذل اجملدتتتس يف نتتتةاره 2013كتتانول األيفل/ديستتتمرب   5يفيف  
 ورتتتتتتة   ثتتتتتتة التتتتتتد م الديفليتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا  (2013) 2127

شتهةا مبوجتب الفصتل الستا ع متل امليثتاق، متع نعتل  12الوس ى ملتدة 
الستتتد ة متتتل   ثتتتة توقيتتتد الستتتالم مىل   ثتتتة التتتد م الديفليتتتة ا تعتتتارا متتتل 

. يفرغتتم أل اجملدتتس قدتتب مىل (101)2013كتتانول األيفل/ديستتمرب  19
األمتتني ال تتام أل يواصتتل تتتوف  املرتتورة التعويتتة يفمرتتورة اخلتترباء لالحتتتاد 
األفةيعتتتتي يف خت تتتتيط   ثتتتتة التتتتد م الديفليتتتتة يفنرتتتتةذا، فعتتتتد شتتتتدد  دتتتتى 
مستتتتتتؤيفلية املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة  تتتتتتل لمتتتتتتني املتتتتتتوارد العرتتتتتتةية يفاملاليتتتتتتة 
يفالدوجستتتتتتية يفغ ذتتتتتا متتتتتل املتتتتتوارد. يفرحتتتتتب اجملدتتتتتس ابستتتتتت داد ا حتتتتتتاد 

دمي الد م املايل مىل   ثة الد م الديفلية، يفقدب مىل األمني األيفريف  لتع
ال ام منراء صوديفق استئمام لدع ثة ميكل لدرةكاء تعدمي الد م املايل 
متتتتتل خاللتتتتت . كمتتتتتا أحتتتتتا  اجملدتتتتتس  دمتتتتتا مبتتتتتا ارآته ا حتتتتتتاد األفةيعتتتتتي 
يفاجلما ة ا نتصادية لديفل يفسط أفةيعيا مل أل   ثة الد م الديفلية ند 

ايتتتة امل تتاف حتويدهتتتا مىل  مديتتة حفتتتظ ستتالم ات  تتتة لامتتتم يت تتني يف هن
املتحتتتتدة، ف دتتتتب مىل األمتتتتني ال تتتتام أل يعتتتتدم، ابلترتتتتايفر متتتتع ا حتتتتتاد 
األفةيعتتي، توصتتيات مىل اجملدتتس يف غنتتول ثالثتتة أشتتهة. يفأختت ا، أذل 
اجملدتتتتس لدعتتتتوات الفةنستتتتية، التتتتيت رحتتتتب جمدتتتتس الستتتتدم يفاألمتتتتل التتتتتا ع 

ابختتتتاذ مجيتتتع التتتتدا   الالزمتتتة لتتتد م   ثتتتة لالحتتتتاد األفةيعتتتي  ت ليلذتتتا، 
التتتتتد م الديفليتتتتتة حتتتتتىت مو تتتتتد ا ستتتتتت ةا  التتتتتتايل لدو يتتتتتة يف غنتتتتتول 

                           أشهة.  ستة
 

 بعثة ا حتاد األفريقي يف الصومال 
خنتت ت   ثتتة ا حتتتاد األفةيعتتي يف الصتتومال ل تتدة  مديتتات  

استتتتتت ةا  ختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة ابلتعةيتتتتتة أدت مىل مضتتتتتافة َمهمتتتتتة 
جديدة هلا يفحصول زايدتني يف نوامها املتاذيفل  ت . يفنتد أحتا  اجملدتس 
 دمتتتاً ابملفهتتتوم ا ستتترتاتيجي التتت ي يفضتتت   ا حتتتتاد األفةيعتتتي يفخم  تتتو 

لد مديات اليت تتوخى   ثة ا حتاد األفةيعي يف الصومال  األمم املتحدة
 2036، يفمتتتتتتتتتل مث أذل لدع ثتتتتتتتتتة ابلعتتتتتتتتتةار (102)توفيتتتتتتتتت ذا يف املستتتتتتتتتتععل

__________ 

   مديتتة فاشتتاد العتتةار،  دتتى التصتتويت   تتد األفةيعتتي ا حتتتاد اثتتل تكدتتم (101)
 الفتترتة قتتوال استتتمةت التتيت األمتتل يفجمدتتس األفةيعتتي ا حتتتاد  تتني الترتتايفر
 يفشتتدد األمتتل، جمدتتس مبستتؤيفليات املستتاس ديفل العتتةار اختتتاذ مىل املفنتتية
 أختتتتةى، مبرتتتتايفرات يت دتتتتق فيمتتتتا ال مديتتتتة ذتتتت ه تكتتتتةار مىل احلاجتتتتة  دتتتتى
 أفنتتل  صتتورة م تتا ال متتل أجتتل متتل ابلصتتومال، املت دعتتة تدتتك ستتيما يف 
(S/PV.7072، ٨ الصفحة.)  

 رئتتتيس متتتل التتتواردة 2012 الثام/يوتتتاية كتتتانول 6 املؤرختتتة الةستتتالة انظتتتة (102)
 ا ستتتتتتتترتاتيجي املفهتتتتتتتتوم هبتتتتتتتتا ايتتتتتتتتل يفالتتتتتتتتيت األفةيعتتتتتتتتي ا حتتتتتتتتتاد مفوضتتتتتتتتية

(S/2012/19،)  َاملتتتتتتؤر  الصتتتتتومال  تتتتتل ال تتتتتتام لامتتتتتني اخلتتتتتاص يفالتعةيتتتتتة 

ابختتتتاذ مجيتتتع التتتتدا   الالزمتتتة  2012شتتتعا /فرباية  22يف  (2012)
لدحتد متتل التهديتد التت ي ترتكد  حةكتتة الرتعاب يفغ ذتتا متل مجا تتات 
امل ارضة املسدحة، يفقدب مىل ا حتاد األفةيعي زايدة نوام نوات الع ثتة 

فتتةدا. يفيف حتتني يفافتتق اجملدتتس  دتتى  17 731فتتةد مىل  12 000متتل 
توستتتتيع جممو تتتتة  واصتتتتة التتتتد م الدوجستتتتيت املعتتتتدم لدع ثتتتتة  ستتتتتي اب 
احتياجتتتات العتتتوام اجلديتتتد لدعتتتوات يف دتتتى تنتتتمني ذلتتتك التتتد م  دتتتى 
أساس استثوائي سداد تكاليف امل دات املمدوكة لدوحتدات، فعتد كتةر 

ةية يفاملاليتتة لكيتتد مستتؤيفلية املوظمتتات اإلنديميتتة  تتل لمتتني املتتوارد العرتت
يفالدوجستتتية يفغ ذتتا متتل املتتوارد. يفد تتا اجملدتتس الرتتةكاء مىل د تتم الع ثتتة 
 ل قةيق توف  التمويل الالزم ملةتعات العتوات، يفامل تدات، يفاملستا دة 
التعويتتتة، يفاملستتتا ات متتتل ختتتالل صتتتوديفق األمتتتم املتحتتتدة ا ستتتتئمام 

 رتال ت عيتق اخلاص ابلع ثة. يفكةر اجملدس أينا قدع  مىل األمني ال ام 
 الرفافية يفاملساءلة فيما يت دق ابملوارد املعدمة مىل الع ثة. 

 (2012) 2073يف  تتتد جتديتتتد يف يتتتة الع ثتتتة مبوجتتتب العتتتةار  
، أجتتتتتتةى ا حتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتي 2012الثتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتةيل  7املتتتتتتؤر  

است ةاضتتتتتا استتتتترتاتيجيا لدع ثتتتتتة يف ضتتتتتوء الظتتتتتةيفف املتغتتتتت ة  دتتتتتى أر  
الوانع، يفذي حتديدا نعل الستد ة متل احلكومتة ا حتاديتة ا نتعاليتة مىل 

. (103)احلكومتتتتتتتتتة ا حتاديتتتتتتتتتتة يفحتستتتتتتتتتتل احلالتتتتتتتتتتة األمويتتتتتتتتتتة يف الصتتتتتتتتتتومال
الستتتتتدم يفاألمتتتتتل التتتتتتا ع ، قدتتتتتب جمدتتتتتس 2013شتتتتتعا /فرباية  27 يفيف

لالحتاد األفةيعي مىل جمدس األمل أل أيذل  ت ليل   ثة ا حتاد األفةيعي 
يفجممو ة  واصة التد م املعدمتة هلتا، يف ت ليتل التتدا   الةاميتة مىل ت توية 
نتتتتتتدرات الع تتتتتتاع األمتتتتتت  يف الصتتتتتتومال، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك تتتتتتتوف  التتتتتتد م 

  مديات مررتكة مع الدوجسيت األساسي لدعوات الصومالية اليت تعوم 
 . (104)  ثة ا حتاد األفةيعي

 آذار/ 6املتتؤر   (2013) 2093ره يفرحتتب اجملدتتس، يف نتتةا 
،  وتتتتائ  ا ستتتت ةا  ا ستتترتاتيجي، يفلكوتتت  أ عتتتى احلتتتد 2013متتتارس 

األنصتتتتى لدع ثتتتتة  دتتتتى متتتتا كتتتتال  ديتتتت . غتتتت  أل اجملدتتتتس نتتتتةر أل حظتتتتة 
__________ 

  دتتى الع ثتتة،  توستتيع فيتت  يوصتتى التت ي 2012 الثام/يوتتاية كتتانول 31
 يفان يتتتتة األكثتتتتة ال ةيتتتتق اب تعتتتتاره ا ستتتترتاتيجي، املفهتتتتوم يف املعتتتتني الوحتتتتو
 (.S/2012/74) ندما لدمني

 ال تتام لامتتني املرتترتك العيتال اجملدتتس تدعتتى ،2013 شتعا /فرباية 14 يف (103)
 املوظمتتتني  تتني اجلاريتتة املرتتايفرات  تتل األفةيعتتي ا حتتتاد مفوضتتية يفرئتتيس

 يت دتق فيمتا انتدم املنتي ستعل  رتال مرترتكة رؤيتة مىل التوصتل أجل مل
  (.S/2013/94) ابلصومال

(104) S/2013/134.  

https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036%20(2012)
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https://undocs.org/ar/S/2012/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/74
https://undocs.org/ar/S/2013/94
https://undocs.org/ar/S/2013/134
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يفمت التوسع في  ابلعةار  (1992) 733األسدحة، ال ي أرسي ابلعةار 
،   يستتتتةي  دتتتتى شتتتتحوات األستتتتدحة أيف امل تتتتدات (2002) 1425

ال ستتتكةية، يف   دتتتى تعتتتدمي املستتتا دة املدصصتتتة لتتتد م شتتتةكاء الع ثتتتة 
 2093. يفكتتتتتت لك رحتتتتتتب اجملدتتتتتتس يف العتتتتتتةار (105) ستتتتتتتدداماهتم أيف
ابست ةا  األمني ال ام لوجود األمم املتحدة يف الصتومال،  (2013)

يفقدتتب مليتتت  أل يعتتدم تعةيتتتةا  تتل نتائجتتت  مىل اجملدتتس يف مو تتتد أنصتتتاه 
 ذلك انرتاح تعسيم ال مل  ني األمم ، مبا يف2013نيسال/أ ةيل  19

املتحتتتتدة يفا حتتتتتاد األفةيعتتتتي. يف تتتتاليفة  دتتتتى ذلتتتتك، قدتتتتب اجملدتتتتس مىل 
، أل 2013متوز/يولي   24املؤر   (2013) 2111الع ثة، يف العةار 

ومالية يف كجتتتلء متتتل توفيتتت ذا يف يتهتتتا مبستتتا دة الستتتد ات الصتتت تعتتتوم
 اختاذ التدا   الالزمة ملوع تصدية الفحم مل الصومال. 

يفيف ضوء التوصيات الصادرة  ل است ةا  مرترتك  تني ا حتتاد  
، قدتب اجملدتس مىل ا حتتاد األفةيعتي، ابلعتةار (106)األفةيعي يفاألمم املتحتدة

، زايدة نتتتتوام 2013 ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب 12( املتتتتؤر  2013) 2124
متتل  22 126فتتةدا مىل  تتدد أنصتتاه  17 731تتتتتتتال متتل   ثتتت  يف الصومتتتتتت

األفتتتةاد الوظتتتاميني، يفنتتتةر توستتتيع جممو تتتة  واصتتتة التتتد م الدوجستتتيت يففعتتتا 
ل لك. يفأكد اجملدتس أل الغتة  متل التلايدة ذتو ت ليتل العتدرات ال ستكةية 

شتهةا يفذلتك كجتلء  24 يف 1٨لدع ثة  دى املدى العصت  ملتدة تترتايفح  تني 
لالنستتتتحاب، يفلكوتتتت  ستتتتدنم يف الونتتتتت نفستتتت  ال  متتتتل استتتترتاتيجية شتتتتامدة

األيفضتتاع يف الصتتومال ليستتت مواستتعة   تتد لوعتتل تع يتتة الع ثتتة يفنرتتة  مديتتة 
 حفظ سالم ات  ة لامم املتحدة.

 
املناقشزززات املتعلقزززة بعمليزززات حفزززظ السزززالم الزززيت  - ابء

 تقودها تنظيمات إقليمية
ختتالل الفتترتة نيتتتد ا ستتت ةا ،  عتتد اجملدتتتس موانرتتًة  رتتتال  

نوة كوسوفو اليت تعودذتا موظمتة حدتف  تال األقدستي يف  ثتة ا حتتاد 
األيفريف  امل ويتتتة  ستتتيادة العتتتانول يف كوستتتوفو،  دتتتى لتتتو متتتا يتعتتتني يف 

أد ه. يفتتتتتتتتتتتتتةد املوانرتتتتتتتتتتتتات املت دعتتتتتتتتتتتتة ابحلالتتتتتتتتتتتتة يف متتتتتتتتتتتتايل،  7احلالتتتتتتتتتتتتة 
. يفتغ ي ٨نرة   ثة الد م الديفلية  عيادة أفةيعية، يف احلالة  سيما يف 

املوانرتتتتات املت دعتتتتة ابحلالتتتتة يف الصتتتتومال، يفحتديتتتتدا مستتتتتالة  9احلالتتتتة 
  ال وصة العحةي لع ثة ا حتاد األفةيعي.

__________ 

 املستتا دة تعتدمي مىل اإلنديميتة يفاملوظمتات التتديفل أينتا األمتل جمدتس د تا (105)
 ختتتتتتتتليل  مديتتتتتتتات ستتتتتتتالمة لتحستتتتتتتني ا حتاديتتتتتتتة الصتتتتتتتومال حكومتتتتتتتة مىل

  يفاستددامها. يفتوزي ها يفتسجيدها األسدحة

(106) S/2013/620.  

 ٧احلالة  
 11٩٩و  (1٩٩٨  11٦0قزززززززرارات جملزززززززس األمزززززززن  
 (1٩٩٩  123٩و  (1٩٩٨  1203و  (1٩٩٨ 
 (1٩٩٩  1244و 
خالل الفرتة نيد ا ست ةا ، يفاصل أ نتاء اجملدتس موانرتة  

مهتتتام نتتتوة كوستتتوفو يف  ثتتتة ا حتتتتاد األيفريف  امل ويتتتة  ستتتيادة العتتتانول يف  
ستتتتوفو، مبتتتتا يف ذلتتتتك يف يتتتتة فةنتتتتة ال متتتتل اخلاصتتتتة امل ويتتتتة ابلتحعيتتتتق كو 

التا  ة لع ثة ا حتاد األيفريف  امل كورة اليت تتمثل يف التحعيق يفالرةيفع، 
مذا انتنى األمة، يف حماكمة األفةاد املوسوب مليهم التور  يف امل امدتة 
غتتتتتتتتت  اإلنستتتتتتتتتانية لاشتتتتتتتتتداص يفا جتتتتتتتتتتار غتتتتتتتتت  املرتتتتتتتتتةيفع ابأل نتتتتتتتتتاء 

 شتتتتتتتتتعا / ٨التتتتتتتتتيت ُ عتتتتتتتتتدت يف  6713. يفيف اجلدستتتتتتتتتة (107)العرتتتتتتتتتةية
لدوظتتة يف تعةيتتة األمتتني ال تتام  رتتال   ثتتة األمتتم املتحتتدة  2012 فربايتتة

لادارة املؤنتة يف كوسوفو، دفتع اثتل صتة يا ال   ثتة ا حتتاد األيفريف  
لتتتتتيس  وستتتتت ها أل ت متتتتتل ختتتتتار  كوستتتتتوفو، يفمتتتتتل مث فهتتتتتي   متتدتتتتتتتك 

ا ختصاص الكايف إلجةاء حتعيق شامل، يفمثل  الو يتة الكافيتتة يف   
ذتتتتت ا التحعيتتتتتق   ميكتتتتتل ضتتتتتمان  م  مذا أجتتتتتةي حتتتتتتت ر ايتتتتتة جمدتتتتتس 

. يفشكك اثل ا حتاد الةيفسي يف حياد نوة كوسوفو يف  ثة (10٨)األمل
ا حتتتتتاد األيفريف ، يفقدتتتتب توضتتتتيحا فيمتتتتا يت دتتتتق ابإلهنتتتتاء امللمتتتتتع هلتتتت ه 

يفد ا اثل الصني   ثتة ا حتتاد . (109)األخ ة ديفل موافعة جمدس األمل
األيفريف  يفالكيتتا ت الديفليتتة األختتةى مىل التوفيتت  الصتتارم لتتو ايت كتتل 

__________ 

 نيتتتتتتتد الفتتتتتتترتة ختتتتتتتالل كوستتتتتتتوفو نتتتتتتتوة  مديتتتتتتتات تعتتتتتتتارية  دتتتتتتتى لالقتتتتتتتالع (107)
 حليتتتتتتتتتتتتتتةال/ ٨ املتتتتتتتتتتتتتتؤر  S/2012/420 التعتتتتتتتتتتتتتتارية انظتتتتتتتتتتتتتتة ا ستتتتتتتتتتتتتتت ةا ،

 ؛2012 أيدول/ستتتتتتتتتتتتتعتمرب 6 املتتتتتتتتتتتتتؤر  S/2012/688 يف ؛2012 يونيتتتتتتتتتتتتت 
 ؛2012 الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 26 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر  S/2012/873 يف
 املؤر  S/2013/317 يف ؛2013 آذار/مارس 20 املؤر  S/2013/179 يف

 أيدول/ستتتتتتتتتتتعتمرب 25 املتتتتتتتتتتتؤر  S/2013/572 يف ؛2013 أاير/متتتتتتتتتتتايو 24
 ؛2013 األيفل/ديستتتتتتمرب كتتتتتتانول 13 املتتتتتتؤر  S/2013/737 يف ؛2013

  دتتتتتتتتى يفلالقتتتتتتتتالع .2014 شتتتتتتتتعا /فرباية 20 املتتتتتتتتؤر  S/2014/113 يف
 انظتتتة العتتتانول،  ستتتيادة امل ويتتتة األيفريف  ا حتتتتاد   ثتتتة أنرتتت ة  تتتل تعتتتارية
 الثتتتتتتتتام/ كتتتتتتتتانول 31 املؤرختتتتتتتتة S/2012/72 الوثيعتتتتتتتتة متتتتتتتتل األيفل املةفتتتتتتتتق
 ةاملؤرختتتتتتتتتتت S/2012/275 الوثيعتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتل األيفل يفاملةفتتتتتتتتتتتق ؛2012 يوتتتتتتتتتتتاية
 S/2012/603 الوثيعتتتتتتتتة متتتتتتتتل األيفل يفاملةفتتتتتتتتق ؛2012 نيستتتتتتتتال/أ ةيل 27

 S/2012/818 الوثيعتتتة متتتل 1 يفاملةفتتق ؛2012 آب/أغستتت س 3 املؤرختتة
 الوثيعتتتتتتتتتة متتتتتتتتتل 1 يفاملةفتتتتتتتتتق ؛2012 الثتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتةيل ٨ املؤرختتتتتتتتتة

S/2013/72 الوثيعتتتتتتة متتتتتتل 1 يفاملةفتتتتتتق ؛2013 شتتتتتتعا /فرباية 4 املؤرختتتتتتة 
S/2013/254 الوثيعتتة متتل 1 يفاملةفتتق ؛2013 نيستتال/أ ةيل 30 املؤرختتة 
S/2013/631 2013 األيفل/أكتو ة ترةيل 2٨ املؤرخة.  

(10٨) S/PV.6713، 7 الصفحة.  

  .16 يف 15 الصفحتال نفس ، املةجع (109)
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التنظيمات اإلقليمية -اجلزء الثامن   
 

 

495 16-06865 

 

موهتتتتتتا  متتتتتتال  عتتتتتتةارات جمدتتتتتتس األمتتتتتتل، يفأكتتتتتتد اتتتتتتثال جوتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتا 
يفغواتيمتتا   دتتى التتتلام شتتة  احليتتاد يفالولاذتتة  وتتد توفيتت  نتتوة كوستتوفو 

 . (110)يف  ثة ا حتاد األيفريف  ملهام يف يتيهما
يفأكد اثال أملانيا يفاملمدكتة املتحتدة أل كتال متل نتوة كوستوفو  

. يفأ ةب اثال املمدكة (111)يف  ثة ا حتاد األيفريف  يتصةف يففعا لو يت 
املتحتتتدة يففةنستتتا  تتتل ثعتهمتتتا يف نتتتدرة الع ثتتتة  دتتتى مجتتتةاء التحعيعتتتات 

. يفذكتتتتةت اثدتتتتة التتتتو ايت املتحتتتتدة أل (112)  ةيعتتتتة حمايتتتتدة يفمستتتتتعدة
أنرتت ة  الع ثتتة ذتتي اهليئتتة املواستتعة إلجتتةاء حتعيتتق يف اد تتاءات ارتكتتاب

، يفقالعتت ال مجةامية خ  ة، مبتا يف ذلتك ا جتتار ابأل نتاء العرتةية
يعتتوم الستتكال الصتتةب يف  تتال كوستتوفو يفحكومتتة صتتة يا  دتتى الفتتور 

                           .(113)رزالة مجيع احلواجل اليت ت وق حةية توعل العوة يفالع ثة
 

 ٨احلالة  
 احلالة يف مايل 
ختتالل املوانرتتات املفنتتية مىل منرتتاء   ثتتة التتد م الديفليتتة يف  

مايل  عيادة أفةيعيتة، حتث   تض أ نتاء اجملدتس  دتى ا ستتجا ة فتورا 
لوداء اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا يفا حتاد األفةيعي الدا ي 

امل عتتودة يف  6٨٨2مىل اإلذل  ورتتة   ثتتة  عيتتادة أفةيعيتتة. يفيف اجلدستتة 
الستتتتالم ”يف مقتتتتار العوتتتتد امل وتتتتول  2012أليفل/ديستتتتمرب كتتتتانول ا  10

يفاألمتتتتل يف أفةيعيتتتتا: مو عتتتتة الستتتتاحل: لتتتتو ا تمتتتتاد هنتتتت  أكثتتتتة  تتتتو  
، أذتتتتتاب اثدتتتتتو كتتتتتوت ديفتتتتتوار يفجوتتتتتوب أفةيعيتتتتتا يفكولومعيتتتتتا “يفتوستتتتتيعا

. (114)يفالربتغال يفاهلود ابجملدس أل يوظة يف ال دب يف الونتت املواستب
الستتتتتتتتاحل تتتتتتتتتتيح فةصتتتتتتتتة جديتتتتتتتتدة يفرأى اثتتتتتتتتل غواتيمتتتتتتتتا  أل مو عتتتتتتتتة 

 ستتتتتتدالص التتتتتدريفس متتتتتل األستتتتتاليب املتوو تتتتتة لدرتتتتتةاكة  تتتتتني األمتتتتتم 
املتحتتدة يفاملوظمتتتات األفةيعيتتتة  دتتى لتتتو متتتا يعةذتتا الفصتتتل الثتتتامل متتتل 
امليثتتاق. يفأشتتار مىل أل أيفىل املعتتادرات املتصتتدة مبتتايل كانتتت نتتد نرتتات 

د األفةيعي، يف اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا  د م مل ا حتا
__________ 

 أفةيعيتا(؛ )جوتوب 29 يفالصتفحة )الصتني(؛ 17  الصفحة نفس ، املةجع (110)
  )غواتيما (. 31 يفالصفحة

  املتحدة(. )املمدكة 24 يفالصفحة )أملانيا(؛ 1٨ الصفحة نفس ، املةجع (111)

  )فةنسا(. 26 يفالصفحة املتحدة(؛ )املمدكة 24 الصفحة نفس ، املةجع (112)

  .33 يف 32 الصفحتال نفس ، املةجع (113)

(114) S/PV.6882، 16 يفالصتتتتفحة ديفتتتتوار(؛ )كتتتتوت 13 يف 12 الصتتتتفحتال 
 أفةيعيا(؛ )جووب 32 يفالصفحة )الربتغال(؛ 2٨ يفالصفحة )كولومعيا(؛
  )اهلود(. 35 يفالصفحة

يفرحتتتب متتتل حيتتتث املعتتتدأ ابلرتتتةاكات  تتتني األمتتتم املتحتتتدة يفالكيتتتا ت 
اإلنديميتة يفديفل اإلنديميتتة التتيت تتتتيح مكاستب توعثتتق  تتل املتتلااي الوستتعية 

 .(115)لكل قةف ديفل املساس ابملهام املوكدة مىل اجملدس يف امليثاق
 

 ٩احلالة  
 احلالة يف الصومال 
، 2012شتتتتعا /فرباية  22امل عتتتتودة يف  671٨يف اجلدستتتتة  

التتتتت ي أذل فيتتتتت   توستتتتتيع   ثتتتتتة  (2012) 2036اختتتتت  اجملدتتتتتس نتتتتتةاره 
ا حتاد األفةيعي يف الصومال. يفتكدم اثل املمدكة املتحدة   د ذلك، 
فاكد أ ية التلام احل ر  وتد العيتام  تاي  متتل  تتسكةي يف التتصومال 
يفضتتتتمال أل يستتتتهم ذلتتتتك ال متتتتل يف ا ستتتترتاتيجية السياستتتتية األيفستتتتع 

ل العتتتتتتةار . يفأ تتتتتتةب  تتتتتتدة متحتتتتتتدثني  تتتتتتل أستتتتتتفهم أل(116)لدصتتتتتتومال
. (117)يتنتتتمل د تتتم األصتتتول العحةيتتتة داختتتل   ثتتتة ا حتتتتاد األفةيعتتتي مل

يف حتتتظ اثتتتل الربتغتتتال يفجتتتود نيتتتود  دتتتى ميلانيتتتة حفتتتظ الستتتالم يفنتتتونه 
ابحلاجتتة مىل توستتيع نا تتدة اجلهتتات املالتتة الديفليتتة لدع ثتتة،  يومتتا أ تتةز 
اتتتتتتتتثال أملانيتتتتتتتتا يففةنستتتتتتتتا اإلستتتتتتتتهامات الكعتتتتتتتت ة التتتتتتتتيت نتتتتتتتتدمها ا حتتتتتتتتتاد 

. يفأاثر  تتدة متكدمتتني متتةة أختتةى مستتالة افتعتتار ال وصتتة (11٨)يفريف األ
امل عتتتتتودة يف  6٨54العحتتتتتةي ابلع ثتتتتتة مىل التتتتتد م، يفذلتتتتتك يف اجلدستتتتتة 

. يفأكتد (119) رال احلالة يف الصومال 2012ترةيل الثام/نوفمرب  7
اثتتتتل جوتتتتوب أفةيعيتتتتا احلاجتتتتة مىل حتستتتتني ممكانيتتتتة التوعتتتتؤ يفا ستتتتتدامة 

. يفكةر اثتل أملانيتا العتول (120)  ثة ا حتاد األفةيعي يت دق  تمويل فيما
                           .(121)مسؤيفل أيناً  ل توف  التمويل املستدام لدع ثة مل اجملدس

__________ 

  .34 يف 33 الصفحتال نفس ، املةجع (115)

(116) S/PV.6718 3 الصفحة.  

 6 يف 5 يفالصتتتتفحتال املتحتتتتدة(؛ )التتتتو ايت 3 الصتتتتفحة نفستتتت ، املةجتتتتع (117)
  أفةيعيا(. يفجووب )اهلود

 7 يفالصفحة )أملانيا( 6 يفالصفحة )الربتغال(؛ 4 الصفحة نفس ، املةجع (11٨)
 متتتل األفةيعتتتي ا حتتتتاد   ثتتتة مىل املعتتتدم ابلتتتد م اجملدتتتس يفرحتتتب )فةنستتتا(.
 الةائستتتتتتتتيني  يانيتتتتتتتت  يف يفذلتتتتتتتتك األيفريف ، ا حتتتتتتتتتاد ستتتتتتتتيما يف  شتتتتتتتتةكائها،

 2013 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتت  6 يف 2012 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتارس 5 يف الصتتتتتتتتتتتتتتتادريل
(S/PRST/2012/4، يفS/PRST/2013/7)  

(119) S/PV.6854 غواتيمتتتا (؛ 5 يفالصتتتفحة أفةيعيتتتا(؛ )جوتتتوب 4 الصتتتفحة( 
  )اهلود(. 6 يفالصفحة

  .4 الصفحة نفس ، املةجع (120)

  .5 الصفحة نفس ، املةجع (121)

   

https://undocs.org/ar/S/PV.6882
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/7
https://undocs.org/ar/S/PV.6854
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 إنفاذ إجراءات ابختاذ اإلقليمية للتنظيمات األمن جملس إذن - رابعا
 مالحظة 
العستتتم الةا تتتع املمارستتتة التتتيت يتع هتتتا جمدتتتس األمتتتل يف يتوتتتايفل  

استتددام التوظيمتات اإلنديميتتة يفديفل اإلنديميتة  ختتتاذ مجتةاءات منفتتاذ 
مل امليثاق. كما يرمل ذت ا  53 دى الوحو املوصوص  دي  يف املادة 

التتيت  العستتم توفيتت  التوظيمتتات اإلنديميتتة لستتائة تتتدا   الفصتتل الستتا ع
 لث، مثل اجللاءات يفالتدا   العنائية. تةد يف العسم الثا مل
يفنتتد نُظنتتتم ذتت ا العستتتم يف نستتمني فتتتة يني  تتا: )أ( العتتتةارات املت دعتتتة  

ابإلذل لتوظيمتتتتات منديميتتتتة ابختتتتتاذ مجتتتتةاءات منفتتتتاذ؛ )ب( املوانرتتتتات 
املت دعتتتتة ابإلذل لتوظيمتتتتات منديميتتتتة ابختتتتتاذ مجتتتتةاءات منفتتتتاذ يفتوفيتتتت ذا 

 تدا   أخةى مبوجب الفصل السا ع.
 

لتنظيمزات إقليميزة ابختزاذ القزرارات املتعلقزة ابإلذن  - ألف
 إجراءات إنفاذ 
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، اختتتتت  اجملدتتتتس  تتتتدة نتتتتةارات  

 رال مجةاءات اإلنفاذ يفغ ذا مل تدا   الفصل السا ع اليت تعوم هبا 
نائمتتتة هبتتت ه العتتتةارات، يفذتتتو  4التوظيمتتتات اإلنديميتتتة. يفيعتتتدم اجلتتتديفل 

ةار يفيستتتدط النتتتوء  دتتتى اتتتدد املوظمتتتات اإلنديميتتتة املتتت كورة يف كتتتل نتتت
اإلجةاءات اليت اخت هتا دصوص اإلنفاذ يفسائة تدا   الفصل السا ع. 
يفتوعسم العةارات اليت اختت ذا اجملدتس ختالل الفترتة نيتد ا ستت ةا  يف 
ذتتتتت ا الصتتتتتدد مىل الفئتتتتتات التتتتتثال  التاليتتتتتة: )أ( ا  تتتتترتاف ابجلتتتتتلاءات 

اإلنديميتتتتتة؛  يفغ ذتتتتتا متتتتتل مجتتتتتةاءات اإلنفتتتتتاذ التتتتتيت ا تمتتتتتدهتا املوظمتتتتتات
قدب ت ايفل التوظيمات اإلنديمية يف توفي  اجللاءات يفغ ذا مل  )ب(

تتتتتتتتدا   الفصتتتتتتتل الستتتتتتتا ع؛ ) ( اإلذل لدتوظيمتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتة ابختتتتتتتتاذ 
  مجةاءات منفاذ.

 
 4اجلديفل 

قرارات اجمللس الزيت اعزرُتف مزن خالهلزا ءجزراءات اإلنفزاذ وُأذن للمنظمزات اإلقليميزة ابختاذهزا   زا يف ذلز  تزدابري الفصزل السزابع غزري 
 املشمولة يف القسم الثالث(

 

 العةار يفاترخي  العود
املوظمتتتتتتتتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتتتتتتتتة 

 امل كورة يف العةار
اإلجةاءات اليت اختت هتا املوظمتات اإلنديميتة يفالتيت اتيط اجملدتس 

  دماً هبا
الستتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتل يف     

 أفةيعيا؛ احلالة يف مايل
 (2012) 2056العةار 

 2012متوز/يولي   5
اجلما تتتتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتتتتادية 
لتتتتتتتتديفل غتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتا 

 يفا حتاد األفةيعي

أحتتتا   دمتتتاً  عتتتةار املوظمتتتتني اإلنديميتتتتني فتتتة  جتتتلاءات 
حمتتتددة اهلتتتدف يف متتتايل يفأ تتتةب  تتتل استتتت داده لدوظتتتة يف 

 (6اختاذ تدا   مواسعة )الفعةة 
 (2012) 2071العةار  

 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  12

اجلما تتتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتتتادية 
 لديفل غةب أفةيعيا

أحتتتا   دمتتتا  عتتتةارات اجلما تتتتة ا نتصتتتادية لتتتديفل غتتتتةب 
حمددة اهلدف يف مايل يفأ ةب  ل  أفةيعيا  فة  جلاءات

 (2است داده لدوظة يف اختاذ اإلجتةاءات املواسعة )الفعةة 
احلالتتتتتتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتتتتتتة 

 أفةيعيا الوس ى
  (2013) 2121العةار 
 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  10

أحتتا   دمتتا  ت ديتتق مرتتاركة مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يف   ا حتاد األفةيعي
كافتتتة أنرتتت ة ا حتتتتاد األفةيعتتتي يففتتتة  تتتتدا   ضتتتد نتتتادة 

 حتالف سيديكا 
د تتتا أصتتتحاب املصتتتدحة مىل حتستتتني التوستتتيق فيمتتتا  يتتتوهم 
متتتتل ختتتتالل نوتتتتوات موهتتتتا فةنتتتتة ال متتتتل اإلنديميتتتتتة التا  تتتتتة 
لالحتتتتتاد األفةيعتتتي يفاستتتترتاتيجية األمتتتتم املتحتتتتدة اإلنديميتتتتة، 
يفذلتتتتتك لدتتتتتتصدي لدتهديتتتتتد التتتتت ي يتتتتتركد  جتتتتتيُش التتتتةب 

 (12لدمعايفمة )الفعةة 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2056+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2071+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
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 العةار يفاترخي  العود
املوظمتتتتتتتتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتتتتتتتتة 

 امل كورة يف العةار
اإلجةاءات اليت اختت هتا املوظمتات اإلنديميتة يفالتيت اتيط اجملدتس 

  دماً هبا
 (2013) 2127العةار      

 2013كانول األيفل/ديسمرب   5
املوظمتتتتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتتتتة 

 يفا حتاد األفةيعي
حتث  دتتى ت تايفل املوظمتتات اإلنديميتة يف توفيتت  اجلتتلاءات 

 (60)الفعةة  (2013) 2127 مال ابلعةار 
شتتدد  دتتى التوستتيق  تتني مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل 
لعوتتتاء الستتتالم يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، يففةنتتتة ال متتتل 

  تتتة لالحتتتتاد األفةيعتتتي، يف  ثتتتة التتتد م الديفليتتتة اإلنديميتتتة التا
أنرتتتت ة املتتتتدنيني  يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى، يف محايتتتتة

 (31يفمكافحة  مديات جيش الةب لدمعايفمة )الفعةة 
احلالتتتتتتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتتتتتتة 

 الكونغو الدميعةاقية
 ( 2012) 2053العةار 
 2012حليةال/يوني   27

ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
يفاملوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات ديفل 

 اإلنديمية

د تتتتتا مىل مواصتتتتتدة املرتتتتتاركة يف اجلهتتتتتود املع يفلتتتتتة لتحعيتتتتتق 
ا ستتتعةار يف جمتتايل األمتتل يفمكافحتتة ا ستتتغالل يفا جتتتار 
غتت  املرتتةيف ني يف املتتوارد ال عي يتتة )الفعتتةة الستتا  ة  رتتةة 

 مل الديعاجة( 
كةر د م ال مل اإلنديمي ملواجهتة جتيش التةب لدمعايفمتة 

 (21يفمحاية املدنيني )الفعةة 
 -يف غيويتتتتتتتتتتتتا احلالتتتتتتتتتتتتة 
  يسايف

 ( 2012) 204٨العةار 
 2012أاير/مايو  1٨

ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتتي، 
يفاجلما تتتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتتتادية 
لتتتتتتتتديفل غتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتا، 
يفمجا تتتة العدتتتدال الواقعتتتة 
ابلربتغاليتتتتتتتتتتتتتة، يفا حتتتتتتتتتتتتتتاد 
األيفريف ، يفاملوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 اإلنديمية

أحتتتا   دمتتتا ابجلهتتتود التتتيت تعتتت هلا املوظمتتتات اإلنديميتتتة يف 
تعودذتتتتا اجلما تتتتة مواجهتتتتة األزمتتتتة يفجبهتتتتود الوستتتتاقة التتتتيت 

ا نتصتتتتتتادية لتتتتتتديفل غتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتا )الفعتتتتتتةة الةا  تتتتتتة متتتتتتل 
 الديعاجة(

شتتتتجع  دتتتتى الت تتتتايفل يف توفيتتتت  اجلتتتتلاءات  متتتتال ابلعتتتتةار 
 (9)الفعةة  (2012) 204٨

 ( 2012) 2077العةار  احلالة يف الصومال
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  21

جدد الد وات مىل املراركة يف مكافحة العةصوة يفالس و  املوظمات اإلنديمية
 (10املسدح يف العحة )الفعةة 

 ( 2013) 2125العةار  
 2013ترةيل الثام/نوفمرب  1٨

جتتتتتتدد اإلذل ابستتتتتتتددام العتتتتتتوة لعمتتتتتتع أ متتتتتتال العةصتتتتتتوة  
 (12يفالس و املسدح )الفعةة 

تعتتتتتتارية األمتتتتتتني ال تتتتتتام 
 تتل الستتودال يفجوتتوب 

 السودال 

  (2012) 2035العةار 
 2012شعا /فرباية  17

حتتتتتتث  دتتتتتتى الت تتتتتتايفل يف توفيتتتتتت  اجلتتتتتتلاءات  متتتتتتال ابلعتتتتتتةار  ا حتاد األفةيعي
 (12)الفعةة  (2004) 1556يفالعةار  (2005) 1591

  (2013) 2091العةار 
 2013شعا /فرباية  14

  

   
يفيف  تتتتتتتدة حتتتتتتتا ت، جتتتتتتتتايفب اجملدتتتتتتتس ختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة نيتتتتتتتد  

ا ستتت ةا  متتع معتتادرة املوظمتتات اإلنديميتتة مىل فتتة  جتتلاءات. ففتتي 
، 2012آذار/متتتارس  22أ عتتتاب ا نعتتتالب التتت ي يفنتتتع يف متتتايل يف 

فتتتتتة  كتتتتتل  متتتتتل اجلما تتتتتة ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا يفا حتتتتتتاد 

تتتدا   جتتلاءات ضتتد متتد ةي ا نعتتالب، مبتتا يف ذلتتك حظتتة األفةيعتتي 
. يفنتد أحتا  اجملدتس  دمتا هبت ه العتتةارات (122)الستفة يفجتميتد األصتول

__________ 

  .2 النميمة ،S/2012/209 انظة (122)

https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2053(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2048+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2077(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/209
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. يفيف أ عتاب (123)يفأ ةب  ل است داده لدوظة يف اختاذ تدا   مواسعة
، 2012نيسال/أ ةيل  12 يسايف يف  - ا نعالب ال ي يفنع يف غيويا

 لتتتتتتتتتا ع لالحتتتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتتتي مرتتتتتتتتاركة  دنتتتتتتتتق جمدتتتتتتتتُس الستتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتل ا
 يستتايف يف مجيتتع أنرتت ة ا حتتتاد األفةيعتتي يففتتة  تتتدا   حظتتة  - غيويتا

السفة يفجتميد األصول  دى مد ةي ا نعالب، يفد ا جمدس األمل مىل 
. فاستجاب اجملدس  فة  حظة السفة (124)د م ذ ه التدا   اجللائية

تدتتتتمس متتتل مجيتتتع   دتتتى نتتتادة ا نعتتتالب، يفكدنتتتف جلوتتتة اجلتتتلاءات ال
الديفل يفاملوظمات الديفلية يفاإلنديمية يفديفل اإلنديميتة أي م دومتات نتد 
تةاذتتا مفيتتدة  رتتال اإلجتتةاءات التتيت تتدتت ذا متتل أجتتل التوفيتت  الف تتال 

. يفيف أ عتتاب ا نعتتالب التت ي يفنتتع يف (125)لدتتتدا   اجللائيتتة املفةيفضتتة
س ، فتتتة  جمدتتت2013آذار/متتتارس  24مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يف 

الستتدم يفاألمتتل التتتا ع لالحتتتاد األفةيعتتي حظتتة الستتفة يفجتميتتد األصتتول 
ضتتتتد املتتتتتورقني يف ا ستتتتتيالء  دتتتتى الستتتتد ة يف دنتتتتق مرتتتتاركة مجهوريتتتتة 
أفةيعيا الوس ى يف مجيع أنر ة ا حتاد األفةيعي، يفحث جمدس األمتل 
 دى الوظة يف اختتاذ تتدا   صتارمة ضتد اجلهتات السياستية يفال ستكةية 

فةيعيتتتا الوستتت ى النتتتال ة يف أ متتتال هتتتتدف مىل تعتتتويض يف مجهوريتتتة أ
اتفانتتتتات ليربفيتتتتل يفيف انتهاكتتتتتات لدعتتتتانول التتتتتديفيل اإلنستتتتام يفحلعتتتتتوق 

. يفنتتتتد اكتفتتتتى اجملدتتتتس يف ابدمل األمتتتتة ابإلحاقتتتتة  دمتتتتا (126)اإلنستتتتال
، مث نتتةر أل يفتتة  حظتتةا  دتتى توريتتد (127) عتتةار جمدتتس الستتدم يفاألمتتل

ستتت ى يفحتتتث مجيتتع األقتتتةاف يفمجيتتتع األستتدحة مىل مجهوريتتتة أفةيعيتتا الو 
التتتتتتديفل األ نتتتتتتاء، فنتتتتتتال  تتتتتتل املوظمتتتتتتات الديفليتتتتتتة يفاإلنديميتتتتتتة يفديفل 

. يفيفاصتتتتل (12٨)اإلنديميتتتتة،  دتتتتى أل تنتتتتمل الت تتتتايفل متتتتع فةيتتتتق اخلتتتترباء
اجملدتتس أينتتا حتتث ا حتتتاد األفةيعتتي يفاألقتتةاف األختتةى  دتتى الت تتايفل 

أي م دومتات  ركل كامل مع الدجوة يففةيق اخلرباء،   ستتتيما  تتتتوف  
 1591يف حوزة أي موهم  ل توفيت  التتدا   املفةيفضتة مبوجتب العتةار 

 .(129)املتصدني ابلسودال (2004) 1556يفالعةار  (2005)
يففيما يت دق رجةاءات اإلنفاذ، جدد اجملدس مبوجب الفصل  

شهةا، اإلذل املمووح، شامال استددام مجيع  12السا ع مةتني، يفملدة 
__________ 

  .6 الفعةة (2012) 2056 العةار (123)

 .4 يف 1 النميمتال ،S/2012/298 انظة (124)

 )يف(. 9 الفعةة ،(2012) 204٨ العةار (125)

(126) S/2013/202، 7 الفعةة األيفىل، النميمة. 

 الديعاجة. مل  رةة السادسة الفعةة ،(2013) 2121 العةار (127)

 .60 يف 54 الفعةاتل ،(2013) 2127 العةار  (12٨)

 .12 الفعةة ،(2013) 2091 العةار (129)

وستتتتتتتائل الالزمتتتتتتتة، مىل التتتتتتتديفل يفاملوظمتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتة املت ايفنتتتتتتتة متتتتتتتع ال
الستتد ات الصتتومالية يف مكافحتتة العةصتتوة يفالستت و املستتدح يف العحتتة 

متصتتةفاً مبوجتتب  . يفكتت لك  متتد اجملدتتس،(130)نعالتتة ستتواحل الصتتومال
الفصتتتتتل الستتتتتا ع، مىل لكيتتتتتد د متتتتت  لدمعتتتتتادرات التتتتتيت اختتتتتت هتا األمتتتتتم 

عتتي لتيست  التحتتةك اإلنديمتتتتي ضتد جتتيش التتةب املتحتدة يفا حتتتاد األفةي
، (131)لدمعايفمتتتتتتة يفمحايتتتتتتة املتتتتتتدنيني يف مجهوريتتتتتتة الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتة

ذلتتتتتك اجلهتتتتود الةاميتتتتتة مىل ت ليتتتتتل العتتتتدرات ال ستتتتتكةية لدعدتتتتتدال  يف مبتتتتا
املتنةرة مل جيش الةب لدمعايفمتة. يفكتةر اجملدتس أينتا د وتت  لالحتتاد 

اإلنديمية امل وية مىل املراركة يف اجلهود األفةيعي يفمجيع املوظمات ديفل 
املع يفلتتتتتتتتتة لتحعيتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتة، 

ذلتتك متتل ختتالل مكافحتتة ا ستتتغالل يفا جتتتار غتت  املرتتةيف ني  يف مبتتا
 .(132)ابملوارد ال عي ية

يف تتتتتتتتديفل ا ستتتتتتتتتتواد مىل الفصتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتا ع، رحتتتتتتتتتب اجملدتتتتتتتتتس  
ادية لتتتتتديفل يفستتتتتط أفةيعيتتتتتا ابملعتتتتتادرات التتتتتيت اختتتتتت هتا اجلما تتتتتة ا نتصتتتتت

يفاجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا يفجلوتتة خدتتي  غيويتتا يفاملوظمتتة 
العحةية لغةب يفيفسط أفةيعيا، ابلت ايفل مع ا حتاد األفةيعي، مل أجتل 

. يفشتتجع اجملدتتس (133)ت ليتتل الستتالمة يفاألمتتل العحتتةيني يف خدتتي  غيويتتا
املوظمتات يفالتديفل  أينا الرتةكاء التديفليني  دتى تعتدمي التد م مىل تدتك

متتتل أجتتتل ت ليتتتل نتتتدراهتا  دتتتى مكافحتتتة العةصتتتوة يفالستتت و املستتتدح يف 
العحتتتتتتة، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك نتتتتتتدرهتا  دتتتتتتى تستتتتتتي  التتتتتتديفرايت  دتتتتتتى صتتتتتت يد 

. يفابملثتتتل، رحتتتب اجملدتتتس ابملعتتتادرات اإلنديميتتتة الةاميتتتة مىل (134)املو عتتتة
م اجلتتتتتة أثتتتتتة اجلةميتتتتتة املوظمتتتتتة  تتتتترب الوقويتتتتتة يف غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا يفمو عتتتتتة 

، يفد تتتا الرتتتةكاء (136)، مبتتتا يف ذلتتتك ا جتتتتار ابملدتتتدرات(135)لستتتاحلا
 الديفليني مىل د م ذ ه املعادرات.

 
__________ 

 .  12، الفعةة (2013) 2125 ؛ يف12، الفعةة (2012) 2077العةارال  (130)

 .21 الفعةة ،(2012) 2053 العةار (131)

 الديعاجة. مل  رةة السا  ة الفعةة نفس ، املةجع (132)

 الديعاجة. مل ال اشةة الفعةة ،(2012) 2039 العةار (133)

(134) S/PRST/2013/13، رةة. السادسة الفعةة   

(135) S/PRST/2012/2.  

(136) S/PRST/2013/22. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/298
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/2013/202
https://undocs.org/ar/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2039(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/22
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املناقشززززززات املتعلقززززززة ابإلذن لتنظيمززززززات إقليميززززززة  - ابء
 ابختاذ إجراءات إنفاذ

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا  موانرتتتتات توايفلتتتتت  أجةيتتتتت 
يفتوفيتتتَ ذا لغتتت  ذلتتتك متتتل اختتتتاذ التوظيمتتتات اإلنديميتتتة مجتتتةاءات منفتتتاذ 

تدا   الفصل الستا ع. يفنتد  دتت املوانرتات املت كورة الستؤال املت دتق 
جتتلاءات يستتا د يف  مديتتة التفتتايف  التتيت  مبتتا مذا كتتال التهديتتد  فتتة 

يفيتتةد  ييستتةذا ا حتتتاد األفةيعتتي  تتني الستتودال يفجوتتوب الستتودال أم  .
يت  عتتتدت التتت 6962أد ه. يفيف اجلدستتتة  10تفصتتتيل ذلتتتك يف احلالتتتة 

فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابحلالتتتتتة يف ليعيتتتتتا، شتتتتتجع اثتتتتتل  2013أاير/متتتتتايو  ٨يف 
ابكستتتتال موظمتتتة حدتتتف  تتتال األقدستتتي  دتتتى الت تتتايفل الكامتتتل متتتع 
احملكمتتتة اجلوائيتتتة الديفليتتتة يف التحعيتتتق يف تعتتتارية تفيتتتد  ونتتتوع ضتتتحااي 

 .(137)مدنيني يف مقار  مدية موظمة حدف  ال األقدسي يف ليعيا
 

 10احلالة  
 تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان 
 6764يف اجلدستتتة  (2012) 2046 عتتتب ا تمتتتاد العتتتةار  

، ال ي أ ةب في  اجملدس  ل ا تلام  2012أاير/مايو  2امل عودة يف 
متتل امليثتتاق يف حالتتة امتوتتاع الستتتودال  41اختتتاذ تتتدا   مبوجتتب املتتادة 

يفجوتتتوب الستتتودال  تتتل اختتتتاذ اخل تتتوات الفوريتتتة التتتيت حتتتددذا ا حتتتتاد 
ال األفةيعي  ستئواف املفايفضات  رتال ال النتات   تد ا نفصتال، نت

اثل الصني مل اجملتمع الديفيل  دي  أ  يتدخل يف جهود الوساقة اليت 
__________ 

(137) S/PV.6962 16 الصفحة. 

. (13٨)يعتت هلا ا حتتتاد األفةيعتتي يفاملوظمتتات يفالعدتتدال األختتةى يف املو عتتة
يفكةر اثل ا حتاد الةيفسي اإل ةاب  ل تفنيد  حل املراكل األفةيعية 

متتتسار  اب  تمتتاد  دتتى موانتتف املوظمتتات اإلنديميتتة يفتعييماهتتتا. يفا تتترب
فتتتة  اجلتتتلاءات خ تتوًة مت ةفتتة لدتتتاث   دتتى ال تتةفني، يفذكتتة أنتت  ي تتتلم 

. يفذكتتتة (139)متتل امليثتتتاق 41أل يتتلل   وايتتتة االاثر املرتتعتتة  دتتتى املتتتادة 
اثدو كل متل جوتوب أفةيعيتا يفأملانيتا يفكولومعيتا يففةنستا يفتوغتو يفاملمدكتة 

حتتتتتتاد املتحتتتتتدة يفالربتغتتتتتال أل التصتتتتتويت أظهتتتتتة يفنتتتتتدم التتتتتد م لعتتتتتةار ا 
. يفا تتتتتترتف اثتتتتتتل (140)األفةيعتتتتتتي  رتتتتتتال الستتتتتتودال يفجوتتتتتتوب الستتتتتتودال

ابكستتتتال مبحوريتتتتتتة ديفر ا حتتتتتاد األفةيعتتتي يف تستتتتوية املستتتتائل املت دعتتتتة 
اجلتتتلاءات  افةيعيتتتا. يفذذتتتب، يف م تتتة  حتتتت يةه متتتل التهديتتتتتتتد  تتتتتتفة 

استتتددامها، مىل أل اجملدتتتس مييتتتل مىل ا ستتتجا ة لالحتتتتاد األفةيعتتتي  أيف
ة انتعائيتتتتتتة  دتتتتتتى أستتتتتتاس متتتتتتل الوف يتتتتتتتة يفاحلتتتتتتتساابت التتتتتتتسياسية  صتتتتتتور 
. يف حظ اثتل غواتيمتا  أل اجملدتس  وتدما صتونت لصتاحل (141)النيعة

العتتتتتةار مل يكتتتتتل يستتتتتتجيب فحتتتتتتسب لدوتتتتتتتداء التتتتتتت ي يفجهتتتتتتت  ا حتتتتتتتتاد 
                           .(142)األفةيعتتي، يفماا كال يؤدي أينا الديفر ال ي أيفكد  ملي  امليثاق

__________ 

(13٨) S/PV.6764، 4 الصفحة.  

 .7 يف 6 الصفحتال نفس ، املةجع (139)

 )أملانيتتتتتا(؛ 6 يفالصتتتتفحة أفةيعيتتتتتا(؛ )جوتتتتوب 5 الصتتتتتفحة نفستتتت ، املةجتتتتع (140)
 )توغتتو(؛ 9 يفالصتتفحة )فةنستتا(؛ ٨ يفالصتتفحة )كولومعيتتا(؛ 7 يفالصتتفحة
  )الربتغال(. 12 يفالصفحة املتحدة(؛ )املمدكة 10 يفالصفحة

  .11 الصفحة نفس ، املةجع (141)

  .12 يف 11 الصفحتال نفس ، املةجع (142)

  
 تقد  التنظيمات اإلقليمية التقارير عما تضطلع به من أنشطة يف جمال - خامسا

 صون السالم واألمن الدوليني
 مالحظة 
يعحتتتث العستتتم اخلتتتامس مستتتالَة تعتتتدمي التوظيمتتتات اإلنديميتتتة  

التعتتتارية  متتتا تنتتت دع  تتت  متتتل أنرتتت ة يف جمتتتال صتتتول الستتتالم يفاألمتتتل 
مل امليثتاق، يفنتد نُظنتم العحتث يف نستمني  54الديفليني يف مقار املادة 

فة يني  ا: )أ( العةارات املت دعة  تعدمي التوظيمات اإلنديمية التعارية؛ 
 )ب( املوانرات اليت توايفلت تعدمي التوظيمات اإلنديمية التعارية.

 

 القرارات املتعلقة بتقد  التنظيمات اإلقليمية التقارير - ألف
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، أشتتتار اجملدتتتس مشتتتارة صتتتةاة  

يف نةاراتتتت . يفيف حتتتا ت أختتتةى، قدتتتب اجملدتتتس  54يفاحتتتدة مىل املتتتادة 
 مديتتات  مىل املوظمتتات اإلنديميتتة موافاتتت   تعتتارية  متتا تنتت دع  تت  متتل

الستتالم أيف مجتتةاءات اإلنفتتاذ، أيف أل يُ دِّتتع األمتتني ال تتام اجملدتتَس  حفتتظ
ابستمةار  دى األنرت ة التيت تنت دع هبتا املوظمتات اإلنديميتة يف جمتال 

 (.5صول السالم يفاألمل الديفليني )انظة اجلديفل 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2046%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6962
https://undocs.org/ar/S/PV.6764
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 5اجلديفل 
 التقارير القرارات املتعلقة بتقد  التنظيمات اإلقليمية

 التلامات تعدمي التعارية العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
   ٥4اإلشارة الصرحية إىل املادة    

الت تتايفل  تتني األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتتات 
اإلنديميتتتتتتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتتتتتتة يف صتتتتتتتتتول 
السالم يفاألمتل التديفليني: ت ليتل ال النتة 

يفاملوظمتتتتتتتتتتتتات  تتتتتتتتتتتتني األمتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة 
 اإلنديمية، يف  سيما ا حتاد األفةيعي

 (2012) 2033العةار 
 2012كانول الثام/يواية   12

وظمات اإلنديمية يفديفل اإلنديمية جمدس األمل  دى أل تُععي امل
 54 دم يف مجيع األيفنات مبا تعوم    مل جهود، يففعا لدمادة 

 مل امليثاق )الفعةة الثاموة مل الديعاجة( 
 

   ا لتزامات األخرى بتقد  التقارير
توقيتتتتتتتتتتد الستتتتتتتتتتالم يف غتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتا: 

 العةصوة يف خدي  غيويا
 (2012) 2039العةار 
 2012شعا /فرباية  29

أل ي دِّتتتع األمتتتنُي ال تتتام اجملدتتتس ابنتظتتتام  دتتتى أي تعتتتدم حتتتتةزه 
اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا يفاجلما تتة ا نتصتتادية 

 (10)الفعةة لديفل يفسط أفةيعيا يفجلوة خدي  غيويا 
  (2012) 2069العةار  احلالة يف أفغانستال

 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  9
  (2013) 2120العةار 
 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  10

أل ت دِّع العوُة الديفلية لدمسا دة األموية اجملدتس  دتى متا تعتوم 
 (أ)(٨   مل أنر ة مل خالل التعارية الفصدية )الفعةة 

  (2012) 2074العةار  احلالة يف العوسوة يفاهلةسك
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  14

  (2013) 2123العةار 
 2013ترةيل الثام/نوفمرب  12

أل تعتتتتوم التتتتديفل األ نتتتتاء التتتتيت تتصتتتتةف متتتتل ختتتتالل ا حتتتتتاد 
األيفريف  يفموظمتتتة حدتتتف  تتتال األقدستتتي أيف ابلت تتتايفل م همتتتا 
مبوافتاة اجملدتس كتتل ثالثتة أشتتهة  دتى األنتل،  تعةيتتة  تل نرتتا  
 مديتتتة ألثيتتتا التا  تتتة لعتتتوة ا حتتتتاد األيفريف  يفالوجتتتود التتتتا ع ملعتتتة 

 (2013) 2123ف  ال األقدسي )العةار نيادة موظمة حد
 )ب((1٨الفعةة 

  (2013) 2127العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
 2013كانول األيفل/ديسمرب   5

يومتتا  تتل  60أل يعتدم ا حتتتاد األفةيعتتي تعةيتتةا مىل اجملدتتس كتتل 
ديفليتتتة  عيتتتادة أفةيعيتتتة يف مجهوريتتتة نرتتتة يفأنرتتت ة   ثتتتة التتتد م ال

 (32أفةيعيا الوس ى )الفعةة 
  (2012) 20٨5العةار  احلالة يف مايل

 2012كانول األيفل/ديسمرب   20
يوما  رال  60أل يعدم ا حتاد األفةيعي تعةيةا مىل اجملدس كل 

نرة يفأنر ة   ثة الد م الديفلية يف مايل  عيادة أفةيعية )الفعةة 
10) 

 ( 2012) 2077العةار  الصومال )العةصوة(احلالة يف 
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  21

أل تعد  املوظمتات اإلنديميتة املت ايفنتة متع الستد ات الصتومالية 
شتتتتتتهة مبتتتتتتا أحتتتتتتةز متتتتتتل تعتتتتتتدم يف اجملدتتتتتتَس يف غنتتتتتتول تستتتتتت ة أ
 (33اإلجةاءات املتد ة )الفعةة 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2033+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2039+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2085(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2077(2012)
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 التلامات تعدمي التعارية العةار يفاترخي  العود/العود الفة ي
  (2013) 2125العةار     

 2013الثام/نوفمرب ترةيل  1٨

أل تعد  املوظمتات اإلنديميتة املت ايفنتة متع الستد ات الصتومالية 
اجملدتتتتتتَس يف غنتتتتتتول تستتتتتت ة أشتتتتتتهة مبتتتتتتا أحتتتتتتةز متتتتتتل تعتتتتتتدم يف 

 (29اإلجةاءات املتد ة )الفعةة 
  (2012) 2036العةار  احلالة يف الصومال

 2012شعا /فرباية  22
 

أل ي دع ا حتاد األفةيعي اجملدَس  دى توفي  يف ية   ثة ا حتاد 
األفةيعي،  ل قةيق تعدمي تعتارية خ يتة، يف مو تد   يتجتايفز 

يومتا  60يفكتل  (2012) 2036يوما  عب اختاذ العتةار  30
 ( )(21  د ذلك )الفعةة 

  (2013) 2093العةار  
 2013آذار/مارس  6

أل يواصتتل ا حتتتاد األفةيعتتي مقتتالَع اجملدتتس  دتتى توفيتت  يف يتتة 
  ثتتتتة ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي  تتتتل قةيتتتتق تعتتتتدمي تعتتتتارية خ يتتتتة كتتتتل 

 )د((٨يوما )الفعةة  90
 

املؤرختتتتتة  S/2012/424؛ يف 2012آذار/متتتتتارس  12املؤرختتتتتة  S/2012/150لالقتتتتتالع  دتتتتتى التعتتتتتارية الصتتتتتادرة ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ، انظتتتتتة الواثئتتتتتق  )أ( 
 S/2013/182 ؛ يف2012كتتتتانول األيفل/ديستتتتمرب   12املؤرختتتتة  S/2012/921؛ يف 2012أيدول/ستتتتعتمرب  7املؤرختتتتة  S/2012/692؛ يف 2012حليةال/يونيتتتت  11

 S/2013/750؛ يف 2013أيدول/ستتتتعتمرب  17املؤرختتتتة  S/2013/558؛ يف 2013حليةال/يونيتتتت   20املؤرختتتتة  S/2013/363؛ يف 2013آذار/متتتتارس  22املؤرختتتة 
 .  2013كانول األيفل/ديسمرب   1٨املؤرخة 

املؤرختتتتة  S/2012/307؛ يف 2012آذار/متتتتارس  7املؤرختتتتة  S/2012/138لالقتتتتالع  دتتتتى التعتتتتارية الصتتتتادرة ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ، انظتتتتة الواثئتتتتق  )ب( 
املؤرخة  S/2013/263؛ يف 2013شعا /فرباية  12املؤرخة  S/2013/90؛ يف 2012ترةيل الثام/نوفمرب  6املؤرخة  S/2012/813؛ يف 2012أاير/مايو  9
 . 2013ترةيل الثام/نوفمرب  26املؤرخة  S/2013/692؛ يف 2013ترةيل الثام/نوفمرب  6املؤرخة  S/2013/646؛ يف 2013أاير/مايو  3

؛ 2012آذار/متتتتتتارس  26املؤرختتتتتتة  S/2012/176، انظتتتتتتة الواثئتتتتتتق (2012) 2036لالقتتتتتتالع  دتتتتتتى تعتتتتتتارية ا حتتتتتتتاد األفةيعتتتتتتي الصتتتتتتادرة  متتتتتتال ابلعتتتتتتةار  ) ( 
 ترتتتتتةيل األيفل/ 12املؤرختتتتتة  S/2012/764؛ يف 2012آب/أغستتتتت س  24املؤرختتتتتة  S/2012/666؛ يف 2012حليةال/يونيتتتتت   20املؤرختتتتتة  S/2012/468 يف

 .2013كانول الثام/يواية   25املؤرخة  S/2013/56؛ يف 2012أكتو ة 

املؤرختة  S/2013/606يف  2013حليةال/يونيت   24املؤرختة  S/2013/371، انظتة التوثيعتني (2013) 2093لالقالع  دى التعارية الصادرة  متال ابلعتةار  )د( 
 .2013ترةيل األيفل/أكتو ة  14

   
اجملدس، يف نةاره املت دق ابلرةاكة مع ا حتاد األفةيعي، يفأكد  

ضةيفرة حتسني التفا ل يفالترايفر يفالتوسيق  دتى لتو موتتظم  تني جمدتس 
. يفحتتتتدد (143)األمتتتتل يفجمدتتتتس الستتتتدم يفاألمتتتتل التتتتتا ع لالحتتتتتاد األفةيعتتتتي

اجملدس أينا التلامتات اإل تالغ الوان تة  دتى  تاتق املوظمتات اإلنديميتة 
يتتتات حفتتتظ الستتتالم يفمجتتتةاءات اإلنفتتتاذ التتتيت تعودذتتتا فيمتتتا يت دتتتق   مد

تدتتتتتك املوظمتتتتتات، يففيمتتتتتا يتصتتتتتل جبهتتتتتود تستتتتتوية املواز تتتتتات ابلوستتتتتائل 
 السدمية يف حالة مو عة الساحل.

__________ 

 متتتع الستتتووية ا جتما تتتات متا  تتتة  نتتتةيفرة  دمتتتا اجملدتتتس أحتتتا  كتتت لك (143)
 ختتتالل متتتل ذلتتتك يف مبتتتا األفةيعتتتي، لالحتتتتاد التتتتا ع يفاألمتتتل الستتتدم جمدتتتس
 الولا تات نرتوب مبوع امل   األمل جملدس التا ع املدص  ال امل الفةيق

 املدصتتتتتتت  ال امتتتتتتتل الفةيتتتتتتتق تعةيتتتتتتتةي أينتتتتتتتا انظتتتتتتتة يفحدهتتتتتتتا. أفةيعيتتتتتتتا يف
 متتتل يفملليتتتد (.S/2013/778 يف S/2012/965) 2013 يف 2012 ل تتتامي

 التاسع. اجللء انظة ال امل، الفةيق أنر ة  ل امل دومات

املناقشززززززززات الززززززززيت تناولززززززززت تقززززززززد  التنظيمززززززززات  - ابء
 اإلقليمية التقارير

أشتتتتار أ نتتتتاء اجملدتتتتس يف  نتتتتع حتتتتا ت مشتتتتارًة صتتتتةاة مىل  
دايف هتم  رتال املستتائل املتصتدة  صتتول الستالم يفاألمتتل يف متت 54املتادة 

يف  2012شعا /فرباية  9امل عودة يف  6715الديفليني. ففي اجلدسة 
محاقتتة معدمتتة متتل التتةئيس احلتتايل ملوظمتتة األمتتل ”مقتتار العوتتد امل وتتول 
يفأ تتتتاد لكيتتتتد  54، أشتتتتار اثتتتتل اهلوتتتتد مىل املتتتتادة “يفالت تتتتايفل يف أيفريفاب

تق املوظمتات اإلنديميتة ر عتاء اجملدتس  دتى  دتم ا لتلام الوانع  دتى  تا
. يفذكة اثل (144)اتم انر تها املت دعة  صول السالم يفاألمل الديفليني

، التتيت نتتدمت موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يف 54جوتتوب أفةيعيتتا أل املتتادة 
أيفريفاب محاقتتتتتتتها اإل الميتتتتتتة مىل اجملدتتتتتس يف مقارذتتتتتا، تتتتتتتوخى الت تتتتتايفل 

__________ 

(144) S/PV.6715، 12 الصفحة. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/150
https://undocs.org/ar/S/2012/424
https://undocs.org/ar/S/2012/692
https://undocs.org/ar/S/2012/921
https://undocs.org/ar/S/2013/182
https://undocs.org/ar/S/2013/363
https://undocs.org/ar/S/2013/558
https://undocs.org/ar/S/2013/750
https://undocs.org/ar/S/2012/138
https://undocs.org/ar/S/2012/307
https://undocs.org/ar/S/2012/813
https://undocs.org/ar/S/2013/90
https://undocs.org/ar/S/2013/263
https://undocs.org/ar/S/2013/646
https://undocs.org/ar/S/2013/692
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/176
https://undocs.org/ar/S/2012/468
https://undocs.org/ar/S/2012/666
https://undocs.org/ar/S/2012/764
https://undocs.org/ar/S/2013/56
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/371
https://undocs.org/ar/S/2013/606
https://undocs.org/ar/S/2012/965
https://undocs.org/ar/S/2013/778
https://undocs.org/ar/S/PV.6715


 
2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

16-06865 502 

 

املوظمات اإلنديمية يف صتول الستالم يفاألمتل العوي  ني جمدس األمل يف 
 .(145)الديفليني

 2013آب/أغستتتت س  6امل عتتتتودة يف  7015يفيف اجلدستتتتة  
الت ايفل  ني األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديمية ”قار العود امل وول يف م

، استرتتتهد اثتتتل “يفديفل اإلنديميتتتة يف صتتتول الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني
نتتائال مهنتتا ت دتتب متتل املوظمتتات اإلنديميتتة أل تععتتي  54اهلوتتد ابملتتادة 

__________ 

  .21 الصفحة نفس ، املةجع (145)

جمدتتس األمتتل  دتتى  دتتم اتم انرتت تها يف جمتتال صتتول الستتالم يفاألمتتل 
. يفذكتتةت اثدتتة جتتلر ستديمال أل  دتتدذا أنتتة دائمتتا  تتديفر (146)التديفليني

، يف م عتتتاء اجملدتتتس 54املوظمتتتات اإلنديميتتتة، مبوجتتتب ا متثتتتال لدمتتتادة 
 دى  دم ابألنر ة اليت تن دع هبا املوظمات اإلنديميتة هبتدف صتول 

  .(147)السالم يفاألمل الديفليني
__________ 

(146) S/PV.7015 (Resumption 1)، 4٨ الصفحة.  

 .61 الصفحة نفس ، املةجع (147)

 
 

https://undocs.org/ar/S/PV.7015%20(Resumption%201)



