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رئيس مجلس األمن من ا ممثا  ا ائائ   موجها  ل    2020آذار/ما رس  9رسااااااااا  ا  م ر ا    
  جنوب أفريقي   ئى األم  ا متحئة

أتشرف بأن أحيل طيه تقييم أعمال مجلس األمن خالل فترة رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا في شهر  
 )انظر المرفق(. 2019تشرين األول/أكتوبر 

م المتحدة. ومع أن أعضاء آخرين وقد أعدت التقييَم البعثُة الدائمة لجمهورية جنوب أفريقيا لدى األم 
 في المجلس قد اسُتشيروا، ينبغي أال ُينظر إلى هذا التقييم باعتباره يمثل آراء المجلس. 

 وأرجو ممتنًا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس األمن. 
 

 م تجيالالسفير جيري  )توقيع(

 الممثل الدائم لجنوب أفريقيا
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ا موجه  ل   رئيس مجلس األمن من ا ممث    2020آذار/م رس  9مرفق ا رس    ا م ر     
 ا ئائ   جنوب أفريقي   ئى األم  ا متحئة

  تقيي  أعما   مجلس األمن  ال  فترة رئا سااااااااا  جمهوريا  جنوب أفريقيا   ت ااااااااارين األو /  
 (2019 أكتوبر

 
 مقئم   

، 2019 جمهورية جنوب أفريقيا في تشـــــرين األول/أكتوبر   لقد عقد مجلس األمن خالل فترة رئاســـــته من قبل  
ــتين و    25ما عدده   ــتين خا ــ ــة مفتوحة، فضــــال عن جلســ ــتا مناقشــ ــة مفتوحة، منها جلســ ــاورات    16جلســ ــة للمشــ جلســ

 . “ أي مسائل أخرى ”  جلسات لمشاورات المجلس بكامل هيئته في إطار البند المعنون   6الرسمية و   غير 

ارات واتفق على بيانين رئاســـــــــــــيين وثمانية بيانات  ـــــــــــــحفية. ومن  واتخذ مجلس األمن خمســـــــــــــة قر  
الســالم واألمن في أفريقيات تعبئة ”المناســبات البار ة التي مي ت فترة رئاســة جنوب أفريقيا إجراء مناقشــة بشــأن 

الدور الســالم واألمن في أفريقيات ” “؛ ومناقشــة بشــأن2020الشــباب من أجل إســكات دوي المدافع بحلول عام 
 ؛ ومناقشة مفتوحة بشأن المرأة والسالم واألمن.“المحوري للدبلوماسية الوقائية، ومنع نشوب الن اعات وحلها

ووفقا للممارســــــات التي درجت عليها المنظمة، اســــــتهلقت جنوب أفريقيا فترة رئاســــــتها بعر  برنام    
لمشــــــــــــاورات التي أجراها المجلس في العمل المؤقت لمجلس األمن لذلك الشــــــــــــهر، واعُتمد برنام  العمل في ا
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 أفريقي   

السـالم واألمن في أفريقيات تعبئة ” تشـرين األول/أكتوبر جلسـة مناقشـة بشـأن 2عقد مجلس األمن في   
، ورك ت الجلســـة على الدور اايجابي الذي يؤديه “2020الشـــباب من أجل إســـكات دوي المدافع بحلول عام 

ب األفريقي في عمليات الســـالم. واســـتفاد النقال من المســـاهمات التي أدلى بها قادة الشـــباب األفريقي، الشـــبا
ــف من المالحظات التي  ــتشـ ــابي. وُيسـ ــباب، آية الشـ ــة لالتحاد األفريقي المعنية بالشـ بمن فيهم المبعوثة الخا ـ

ُتشـف منها اعتراف بأن هذه الفئة أدلى بها أعضـاء المجلس تفاؤل بشـأن فئة الشـباب من سـكان القارة، كما اسـ 
الســـــــــكانية تحتاث إلى اســـــــــتثمار ودعم كبيرين من خالل مبادرات مناســـــــــبة ترك  على التعليم والتدريب وريادة  

 األعمال وتهيئة فرص العمل.
 

 جمهوري  ا كونغو ا ئيمقراطي   

بحيرات الكبرى تشــرين األول/أكتوبر إلى إحاطة عن الحالة في منطقة ال 3اســتمع مجلس األمن في  
وعن تنفيذ االتفاق ااطاري بشــــأن الســــالم واألمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة. وقدم تلك 
ُُ الخاص لممين العام لمنطقة البحيرات الكبرى. وأبلغ المبعُو الخاص المجلس  ااحاطة هوانغ شـيا، المبعو

كمـة والتعـاون ااقليمي على  ــــــــــــــعيـد منطقـة البحيرات الكبرى. بـححرا  غير قليـل من التقـدم فيمـا يتعلق بـالحو 
ومن أوجه ذلك التقدم تشــــــــــكيل حكومة جديدة من قبل فيليكس تشــــــــــيســــــــــيكيدي، رئيس البالد المنتخب مؤخرا، 
ــيكيدي لتع ي  التعاون ااقليمي. وُوجهت عبارات الثناء لبلدان المنطقة،  ــيســ والخطوات التي اتخذها الرئيس تشــ

دا ورواندا، على جهودها الرامية إلى معالجة حالة عدم االســــتقرار في الج ء الشــــرقي من جمهورية أنغوال وأوغن 
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الكونغو الديمقراطية. وناشــــــــــــد المبعُو الخاص لممين العام أعضــــــــــــاء المجلس أن يقدموا الدعم لمؤتمر من 
ــة ااحاطة، عقد ا ــأن تنمية المنطقة. وفي أعقاب جلسـ ــأن المقرر أن ُيعقد في كيغالي بشـ ــاورات بشـ لمجلس مشـ

المســــــــــــــألـة. وأعرب أعضــــــــــــــاء المجلس عمومـا عن تـأييـدهم للتقـدم الـذي ُأبلغ عن إحرا ه في منطقـة البحيرات 
الكبرى، بما في ذلك في بوروندي. بيد أن بع  أعضـاء المجلس كانوا أكثر حذرا، حيُ شـددوا على الحاجة 

إلى الحاجة إلى فعل الم يد في مجالي ســــــــــيادة إلى الحكم الرشــــــــــيد في المنطقة، وأشــــــــــاروا على وجه التحديد 
القــانون وحريــة التعبير في بورونــدي على وجــه الخ ــــــــــــــوص، وحثوا المجلس على مراقبــة الحــالــة هنــاك في 
المجــالين عن كثــب. وكرر المجلس تــأكيــد دعمــه للمبعُو الخــاص لممين العــام في االضــــــــــــــطال  بــالواليــة 

 ي المنطقة.المنوطة به في تع ي  السالم واالستقرار ف

تشــرين األول/أكتوبر لمناقشــة الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.  9واجتمع مجلس األمن في   
واســــــتمع المجلس إلى إحاطة قدمتها ليلى  روقي، الممثلة الخا ــــــة لممين العام ورئيســــــة بعثة األمم المتحدة 

طتها على الحالة الســـياســـية واألمنية، وكذلك لتحقيق االســـتقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورك ت إحا
على أنشــــــــــــــطة بعثة األمم المتحدة لتحقيق االســــــــــــــتقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعطت لمحة عن 
التطورات اايجابية الحا ــلة في البلد، حيُ تم انتقال ســلمي للســلطة ُتوث بتشــكيل الحكومة االئتالفية الجديدة 

تمع الدولي أن يدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى بوجه عام في البلد. وناشدت المج
في توطيد هذه المكاسـب. وأشـارت أيضـًا إلى حدُو انخفا  في عدد حاالت إيبوال بسـبب جهود التعاون بين 

ــنتها الجماعات المســــلحة م ــا والشــــركاء. غير أنها أشــــارت بقلق بالغ إلى الهجمات التي شــ ــاســ ؤخرا ضــــد كينشــ
المدنيين في بع  أنحاء البلد، وطالبت بمحاسـبة الجناة. وأعرب أعضـاء المجلس بوجه عام عن تفاؤلهم إ اء 
التطورات اايجابية التي أبر تها الممثلة الخا ـة، بينما شـاطروها قلقها إ اء حاالت العنف، فضـال عن قضـايا 

إيبوال. وفي ختام الجلســـــــة، اعتمد المجلس بيانا   من قبيل الشـــــــواغل المتعلقة بحقوق اانســـــــان واســـــــتمرار وباء
ــالم أو ــار فيه إلى أن ارتكاب جهات من األفراد والكيانات أعمااًل تقو  الســ ــحفيا أشــ ــتقرار أو األمن   ــ االســ

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو تقديـــــــــــــــــَم تلك الجهات الدعَم تيســيرا اتيان تلك األعمال، يشــكل أســاســا 
، من بين معايير أخرى (2016) 2293ك الجهات في قائمة الج اءات عمال بقرار المجلس ادراث أســـــــماء تل

 لإلدراث في القائمة.
 

 ا سوئان/جنوب ا سوئان  

ضـــــة تشـــــرين األول/أكتوبر إلى إحاطة من رئيس لجنة الج اءات المفرو  3مجلس األمن في   اســـــتمع 
على الســــــودان بشــــــأن تنفيذ الج اءات في دارفور. وُأبلغ المجلس بأن الحالة األمنية في دارفور ال ت ال تشــــــهد 
مناوشــات بين القبائل، وهجمات تشــنها الميليشــيات على المدنيين، وتوترات في مخيمات النا حين، وغير ذلك 

 لى نطاق واسع.من الحوادُ األمنية المحلية، رغم أنه لم تحدُ أي أعمال عنف ع

، ومـدد فيـه (2019) 2492تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر، اتخـذ مجلس األمن بـااجمـا  القرار  15وفي  
ــرين الثاني/نوفمبر  15حتى  الدعم الذي تقدمه قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي إلى اآللية   2019تشـــــــــ
 ركة بين السودان وجنوب السودان لر د الحدود والتحقق منها.المشت 

ــية   17وفي   تشـــــــــــرين األول/أكتوبر، اجتمع مجلس األمن للنظر في التقرير الخاص لرئيس مفوضـــــــــ
االتحـاد األفريقي واألمين العـام لممم المتحـدة بشــــــــــــــأن العمليـة المختلطـة لالتحـاد األفريقي واألمم المتحـدة في 

ــة إلى إحاطة قدمها وكيل األمين العام لعمليات S/2019/816دارفور ) ــتمع المجلس في تلك الجلســــــــ (. واســــــــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2293(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2492(2019)
https://undocs.org/ar/S/2019/816
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بيير الكروا، الذي أعرب عن مشــــــــاعر إيجابية إ اء التقدم المحر  نحو تحقيق الســــــــالم في  -الســــــــالم، جان 
ــتفادة منها.  البلد. وحُ وكيُل األمين العام  المجلَس على تقديم الم يد من الدعم لتع ي  هذه المكاســــــــب واالســــــ

ــاء الثقـــة والتحضــــــــــــــير  ــا اجراءات بنـ ــأن التقـــدم المحر  يتجلى في التوقيع على إعالن جوبـ وأبلغ المجلَس بـ
للمفاوضـــــات من جانب مجلس الســـــيادة الســـــوداني الجديد وعدد من الجماعات المســـــلحة. ومن شـــــأن ذلك أن 

الطريق لعملية ســـــــــــالم في جميع أنحاء البلد، وكان متوقعا أن ينتهي األمر بحبرام اتفاق للســـــــــــالم بحلول يمهد 
ــألة الخف  التدريجي للعملية المختلطة لالتحاد األفريقي 2019كانون األول/ديســـــمبر  14 . وفيما يتعلق بمســـ

 ـــــــــير عملية أ ـــــــــغر حجما ترك  على واألمم المتحدة في دارفور، اقترح وكيُل األمين العام تكييَف البعثة لت 
خمســـــة من المجاالت التي توجد فيها مشـــــاكل. وأشـــــار إلى أن دارفور ال ت ال تشـــــهد بع  االشـــــتباكات بين  
مة، بااضــافة إلى التشــريد وااجرام. وكرر أيضــا دعوة األمين العام إلى رفع  قوات األمن وحركة مســلحة مقاوة

فروضـــة على الســـودان، فضـــال عن رفع البلد من قائمة الدول الراعية جميع الج اءات االقت ـــادية والمالية الم
لى تع ي  الشراكة االقت ادية معه. وأعرب أعضاء مجلس األمن في مالحظاتهم عن تفاؤلهم من  لإلرهاب، وا 
أن التطورات اايجابية المذكورة يمكن أن تكون إيذانا بانفتاح  ـــــــــــفحة جديدة في مســـــــــــار البلد. وأبدى بع  

أيضـــــــا مالحظات بشـــــــأن الخف  التدريجي للعملية المختلطة، وقالوا إن عملية الخف  ينبغي أن  األعضـــــــاء
تجري وفقا لقرارات مجلس األمن الســــــــــابقة. وشــــــــــدد عدد من المندوبين على ضــــــــــرورة أن تعطى األولويُة في 

 استراتيجية الخف  التدريجي للعملية المختلطة لحماية المدنيين.

تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر، اســــــــــــــتمع مجلس األمن إلى إحـاطـة من وكـيل األمين العـام ادارة  24وفي  
عمليات السـالم بشـأن آخر التطورات فيما يتعلق بقوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي. وشـدد السـيد الكروا 

ودان يمكن أن يتيح فر ـة في إحاطته على أن  يادة التعاون في عدد من المجاالت بين السـودان وجنوب السـ 
ــير إقليم أبيي المتنا   عليه. وأفاد بأن عدم إحرا  تقدم في الجهود  ــأن م ــــــــــ لرؤية البلدين يحر ان تقدما بشــــــــــ
الرامية إلى االضطال  ب ورة مشتركة بأعمال ضبط األمن في ااقليم أدى إلى  يادة في ااجرام في المنطقة 

لى تحركات للجماعات المسلحة هناك. وش دد على ضرورة أن يقوم البلدان بتنفيذ نتائ  ما دار من مناقشات وا 
ــية والطبية  ــتخبارات والحماية والقدرات الهندســــــ ــنا من القدرات في مجاالت االســــــ حول إدارة الحدود، وأن يحســــــ
والخبرة المـدنـية. وأعرب في معر  تعليقـه على إعـادة تشــــــــــــــكـيل قوة األمم المتحـدة األمنـية المؤقـتة ألبيي عن 

، ورحب بقرار نشــــــــــــر شــــــــــــرطة األمم المتحدة في 2020يله إرجاء خف  القوات حتى نيســــــــــــان/أبريل تفـضـــــــــــ 
ــا إلى إحاطة قدمها عن طريق التداول عن 2020الثاني/يناير  كانون ــة أيضــ ــاركون في الجلســ ــتمع المشــ . واســ

ُُ الخـاص لممين العـام للقرن األفر  -ُبعـد من أديس أـباـبا ـبارفـيه أوـنانغـا  ُُ أنـيانغـا، المبعو يقي. وأعرب المبعو
ــات رفيعة  ــودان، بما في ذلك إجراء مناقشـــــــ ــودان وجنوب الســـــــ الخاص عن تفاؤله إ اء  يادة التعاون بين الســـــــ
ــر القوات في  عادة نشــــــ ــاء معابر حدودية جديدة، وا  مكانية إنشــــــ ــأن الترتيبات المتعلقة بالنفط، وا  ــتوى بشــــــ المســــــ

وأعرب أعضـــــــــــاء المجلس في  الكامل آللية الر ـــــــــــد.  المنطقة الحدودية اآلمنة والمن وعة الســـــــــــالح والنشـــــــــــر
مالحظاتهم عن تأييدهم للدور الذي تضــــطلع به القوة األمنية المؤقتة في توفير الحماية واالســــتقرار في أبيي، واتفقوا  
ــكيــل البعثــة. ودعــا بع   على أنــه ينبغي الحرص على مراعــاة االحتيــاجــات على أر  الميــدان عنــد إعــادة تشـــــــــــ

 السودان وجنوب السودان إلى تقديم الدعم الكامل للقوة األمنية المؤقتة في نشر أفرادها.  األعضاء حكومتي 

ومــدد فيــه حتى  (2019) 2495تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر القرار  31واتخــذ المجلس بــااجمــا  في  
 لية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور.والية العم 2020تشرين األول/أكتوبر  31
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 ا ئبلوم سي  ا وق ئي  ومنع ن وب ا نزاع ت وحله   

تشـــــــرين األول/أكتوبر، بمبادرة من جنوب أفريقيا، مناقشـــــــة بشـــــــأن الدور  7أجرى مجلس األمن في   
ول موضــــــو  الســــــالم واألمن في المحوري للدبلوماســــــية الوقائية، ومنع نشــــــوب الن اعات وحلها، في ســــــياق تنا

ــاء من المجتمع المــدني والمنظمــات  أفريقيــا. وتنــاول الكلمــة في االجتمــا  عــدد من المتكلمين، منهم أعضـــــــــــــ
ااقليميـة، فضــــــــــــــال عن األمين العـام لممم المتحـدة، أنطونيو غوتيريل. ورك  النقـال بوجـه عـام على أهميـة 

المتحدة، مع التشديد على تسوية المنا عات بالطرق السلمية، إعطاء األولوية للف ل السادس من ميثاق األمم  
واستعمال أدوات الدبلوماسية الوقائية المتاحة للمجلس، مثل المساعي الحميدة لممين العام. ورحب المتكلمون  

ــفة عامة بالجهود والنتائ  اايجابية للعمليات الجارية في القارة األفريقية ايجاد حلول للتوترات والن   اعات ب ـــــ
 بالوسائل الدبلوماسية الوقائية القائمة على الحوار.

 
 م  ي   

تشـــــــرين األول/أكتوبر لمناقشـــــــة الحالة في مالي، وال ســـــــيما تنفيذ الوالية  8اجتمع مجلس األمن في   
المنوطة ببعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االســــــــــــتقرار في مالي. واســــــــــــتمع المجلس إلى 

ــا ــاد لتحقيق إحـ ــاملـــة المتعـــددة األبعـ ــدة المتكـ ــام ورئيس بعثـــة األمم المتحـ طـــة من الممثـــل الخـــاص لممين العـ
 (2017)  2374االســتقرار في مالي، محمد  ــالح النظيف، ورئيس لجنة مجلس األمن المنشــأة عمال بالقرار 

ينغر وي ينغر )الجمهورية الدومينيكية(. ورك  الممثل الخاص في إحاطته على العملية بشــأن مالي، خوســيه ســ 
السـياسـية والحالة األمنية والتنمية االجتماعية واالقت ـادية في البلد. وأشـار إلى إحرا  بع  التقدم فيما يتعلق 

ــلحة قبل بد ــحاب الم ــــ ــاورات مع مختلف أ ــــ ــية، بما في ذلك إجراء مشــــ ــياســــ ء الحوار الوطني بالعملية الســــ
ــامل في  ــبتمبر   16الشـــ ــجيع األطراف التي 2019أيلول/ســـ ــاَء المجلس على تشـــ . وحُ الممثُل الخاص أعضـــ

علقت مشــاركتها في الحوار الوطني على العودة إلى المشــاركة فيه. وأبر  أن التهديدات األمنية قد انخفضــت 
أنه أشـــــــار إلى ت ايد التوترات في وســـــــط مالي، في المجتمعات المحلية خالل الفترة المشـــــــمولة بالتقرير؛ غير 

وأشــــــــــــــار على وجـه التحـدـيد إلى التوترات في مجتمع محلي ـبالقرب من الحـدود مع بوركيـنا ـفاســــــــــــــو. وـقال إن 
عادة اادماث قد انتق ــــــت من العملية. وفيما يتعلق  ــريح وا  التحديات التي تواجه التعجيل بن   الســــــالح والتســــ

 ل الخاص أن المجتمعات المحلية ال تثق في السلطات المالية. بأمور المساءلة، أبر  الممث 

وقدم رئيس اللجنة تقريرا عن اجتماعات اللجنة، وال سيما اجتماعاتها مع فريق الخبراء المعني بمالي  
ــة أفراد  ــا إلى أن خمسـ ــار أيضـ ــي في حاالت الن ا . وأشـ ــة لممين العام المعنية بالعنف الجنسـ والممثلة الخا ـ

أدرجت أســماؤهم في قائمة الج اءات لعرقلتهم تنفيذ اتفاق الســالم والم ــالحة في مالي. وبذلك يرتفع إضــافيين 
عدد األشـــــخاص المدرجة أســـــماؤهم في القائمة إلى ثمانية. وأبلغ رئيُس اللجنة المجلَس بال يارة التي قامت بها 

البعثة المتكاملة وســــــــلطات مالي للتباحُ مع  2019تشــــــــرين األول/أكتوبر   18إلى  16اللجنة إلى مالي من 
وآلية الر ــد وفريق الخبراء والجهات األخرى ذات الم ــلحة. واتفقت البيانات التي أدلى بها أعضــاء المجلس 
في الترحيب بالحوار الوطني والتقدم التدريجي المحر  في تنفيذ بع  أحكام اتفاق الســــــالم. بيد أن أعضــــــاء 

 يد من الجهود لتنفيذ اتفاق الســـــــالم بالكامل. وأســـــــفر االجتما  عن المجلس دعوا ســـــــلطات مالي إلى بذل الم
اعتماد بيان  ـحفي يحُ بقوة جميع الجهات ذات الم ـلحة على إجراء الحوار الوطني الشـامل بتوافق واسـع 
في اآلراء، فضــــــــــــــال عن اقتراح جملـــة أمور منهـــا فر  ج اءات على من يعرقلون تنفيـــذ اتفـــاق الســــــــــــــالم، 

 المسؤولية في هذا ال دد تقع في المقام األول على عاتق سلطات مالي. االعتراف بأن مع
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 بيس و -غيني    

ــتمع خاللها إلى إحاطة عن  10عقد مجلس األمن في    ــاورات اســــ ــة مشــــ ــرين األول/أكتوبر جلســــ تشــــ
ه، في بيســاو. واعتمد المجلس بيانا  ــحفيا أعرب في  -الحالة الســياســية والعملية االنتخابية الحالية في غينيا 

جملة أمور، عن اعت امه ر ــــد التطورات في البلد عن كثب، وكرر تأكيد ضــــرورة دعم الحكومة الحالية التي 
ــريعية التي جرت في   كلت في أعقاب االنتخابات التشــــ ــُ . وأعرب المجلس كذلك عن 2019آذار/مارس  10شــــ

ــا  نتخابات الرئاســـــــية. امها في إدارة الشـــــــؤون الحكومية وتنظيم االهتأييده للحكومة في قيامها بم ــجع أيضـــــ وشـــــ
الجهات الفاعلة الســياســية على اســتخدام ااجراءات القانونية والدســتورية لمعالجة أي منا عات انتخابية واالمتنا   

 بيساو.  - عن أعمال العنف أو الكراهية أو العدوان من أجل ضمان االستقرار وتوطيد السالم في غينيا 

لب من كوت ديفوار، الدولة المكلفة بحعداد مســـــودة القرار المتعلق تشـــــرين األول/أكتوبر، وبط  31وفي   
بيســاو، دعا مجلُس األمن إلى إجراء مشــاورات مغلقة لمناقشــة تطور الحالة الســياســية في البلد. واســتمع  - بغينيا 

ــاو، رو ين ســــــوري  - المجلس إلى إحاطة قدمتها الممثلة الخا ــــــة لممين العام في غينيا  عن ، كوليبالي   - بيســــ
ــية  ــياسـ ــة في إحاطتها عن قلقها البالغ إ اء تدهور الحالة السـ ــال بالفيديو. وأعربت الممثلة الخا ـ طريق االت ـ
فســـادها بعد  قبل موعد االنتخابات الرئاســـية بثالثة أســـابيع. وأعربت عن قلقها من احتمال انهيار االنتخابات وا 

الو راء والحكومة. وأجمع أعضـاء المجلس على  ما شـهدته الحالة السـياسـية من تطورات تجلت في إقالة رئيس
تشـرين    24بيسـاو، وعلى ضـرورة إجراء االنتخابات الرئاسـية في  -الدعوة إلى الهدوء وضـبط النفس في غينيا 

، على النحو المتفق عليه. ودعوا أيضـــــــــــا الجيل إلى النأي بنفســـــــــــه عن الخ ـــــــــــومات 2019الثاني/نوفمبر 
( أعربوا فيه عن بالغ القلق S/PRST/2019/13اء المجلس بيانا رئاسيا )السياسية. وُتوث ذلك بح دار أعض

إ اء االضـطرابات االجتماعية والسـياسـية في البلد، ودعوا الجهات الفاعلة في البلد إلى الحفاظ على االسـتقرار 
 األفريقي والجماعة االقت ادية لدول غرب أفريقيا.وااذعان لتوجيهات االتحاد 

 
 ا صحراء ا غربي   

تشــــــرين األول/أكتوبر جلســــــة خا ــــــة مع البلدان المســــــاهمة بقوات وبأفراد  8عقد مجلس األمن في   
ــتمع المجتمعون إلى إحاطة قدمها الممثل  ــتفتاء في ال ـــحراء الغربية. واسـ شـــرطة في بعثة األمم المتحدة لالسـ

مين العــام لل ــــــــــــــحراء الغربيــة ورئيس بعثــة األمم المتحــدة لالســــــــــــــتفتــاء في ال ــــــــــــــحراء الغربيــة،  الخــاص لم
 ستيوارت، الذي أجرى أيضا تبادال لآلراء مع أعضاء المجلس وممثلي البلدان المساهمة المشاركة.  كولن

ــياق انته   16وناقل مجلس األمن في   ــحراء الغربية في سـ ــرين األول/أكتوبر الحالة في ال ـ اء والية تشـ
. وكان من المتوقع تجديد الوالية لفترة اثني عشر شهرا، وحظي ذلك  2019البعثة في نهاية تشرين األول/أكتوبر 

 /تشـــــــــــــرين األول   3بـتأيـيد معظم أعضــــــــــــــاء المجلس. ونظر المجتمعون أيضــــــــــــــا في تقرير األمين العـام المؤر  
، وكــذلــك في التطورات المت ــــــــــــــلــة بــالحــالــة (2018) 2440، على النحو المطلوب في القرار 2019 أكتوبر

الســــياســــية واألمنية في إقليم ال ــــحراء الغربية. واســــتمع المجتمعون إلى إحاطة من األمينة العامة المســــاعدة 
راء الغربية ورئيس بعثة األمم ألفريقيا، بينتو كيتا، وكذلك إلى إحاطة من الممثل الخاص لممين العام لل ــــــــح

المتحدة لالســــــــــــتفتاء في ال ــــــــــــحراء الغربية. ورك ت ااحاطتان على العمليات الجارية لتعيين مبعُو خاص 
جديد، وتضـــــمنتا لمحة عما اســـــتجد من تطورات، حيُ أكد المغرب الت امه بالعملية الســـــياســـــية، وأكدت جبهة 

مضـي قدما بالعملية. وأشـار الممثل الخاص في إحاطته إلى أن الحالة البوليسـاريو الت امها بتدابير بناء الثقة لل
ــية. وأبلغ المجلَس بأن االنتهاكات الخمســــة  ــياســ ــتمرار التوترات الســ في ااقليم ظلت هادئة، على الرغم من اســ
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ــتفتاء ف  ــابق لممين العام قد عالجتها بعثة األمم المتحدة لالســـــــــ ي من جانب المغرب المذكورة في التقرير الســـــــــ
ال ـــــحراء الغربية، وأنه منذ ااحاطة المقدمة في نيســـــان/أبريل لم يحدُ أي انتهاك من جانب المغرب. وقال 
إن البعثة تعمل على إنشــــــــاء آلية جديدة مع جبهة البوليســــــــاريو لكفالة امتناعها هي أيضــــــــا عن أي انتهاكات 

مساهمة المبعُو الشخ ي لممين  واحترامها لوقف إطالق النار. وأعرب أعضاء مجلس األمن عن تقديرهم ل
العام، المســـــتقيل، وحثوا على ااســـــرا  بتعيين خلف له لكفالة االحتفاظ للعملية الســـــياســـــية بين الطرفين على 
 خمها. ودعوا أيضــا جميع األطراف إلى موا ــلة االلت ام بالعمليات الســياســية. واعُتمد تجديد والية بعثة األمم 

ــتفتاء في ال ـــحرا ــهرا، بأغلبية  12ء الغربية لفترة المتحدة لالسـ ــويت  13شـ ــوين عن الت ـ ــوتا وامتنا  عضـ  ـ
)االتحاد الروســـــي وجنوب أفريقيا(. وأعرب أغلبية أعضـــــاء مجلس األمن، في تعليل الت ـــــويت، عن تأييدهم  

 شهرا. 12لتمديد والية البعثة لمدة 
 

 جنوب ا سوئان  

لواليات المتحدة األمريكية في قيادة بعثة جنوب أفريقيا وا تشــــــــــــرين األول/أكتوبر، شــــــــــــاركت  20في  
ــة التباحُ مع مجموعة من  ــودان. وأتاحت ال يارة لمجلس األمن فر ـــ لمجلس األمن في  يارة إلى جنوب الســـ
ط لتســــوية الن ا  في جمهورية جنوب الســــودان. ومن  ــت المحاورين، كان من بينهم الموقعون على االتفاق المنشــ

هورية جنوب الســــــودان، وممثلو األح اب الســــــياســــــية المعارضــــــة، ومجموعات بين هؤالء الموقعين حكومة جم
أ ـــحاب الم ـــلحة الرئيســـيين، بما في ذلك مجموعات تمثل النســـاء والشـــباب. وأعرب أعضـــاء مجلس األمن 
ــائل  ط على حل المسـ عن تأييدهم القوي لعملية الســـالم في جنوب الســـودان، وحثوا األطراف في االتفاق المنشـــت

للســــــــــــــمـاح بتشــــــــــــــكـيل حكومـة الوحـدة الوطنـية االنتـقالـية المنشــــــــــــــطـة بحلول الموعـد النهـائي المحـدد في المعلـقة 
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االجتم ع ا ت  وري ا سنوي ا ث  ث ع ر ا م ترك بين مجلس األمن ا ت بع  ألم  ا متحئة ومجلس ا سل    
 واألمن ا ت بع  التح ئ األفريقي 

ين األول/أكتوبر، ـقادت جنوب أفريقـيا بعـثة مجلس األمن إلى أديس أـباـبا، حـيُ  تشـــــــــــــر  22و  21في  
شـارك أعضـاء المجلس في االجتما  التشـاوري السـنوي المشـترك الثالُ عشـر. وتمكن األعضـاء من تبادل اآلراء  

ــا  في ليبيا وجنو  ــلة باألوضـ ــأن التطورات المت ـ ــلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي بشـ ــودان  مع مجلس السـ ب السـ
وجمهورية أفريقيا الوسطى، فضال عن منطقة الساحل. وظهر تقارب في وجهات النظر بشأن عدد من المسائل، 

 بينما الت م األعضاء بشأن مسائل أخرى بموا لة العمل من أجل إيجاد أرضية مشتركة.  

ير الرســمية واجتمع أيضــا أعضــاء مجلس األمن ومجلس الســلم واألمن في ســياق الحلقة الدراســية غ 
الرابعة. وأتاحت الحلقة الدراســــــــية غير الرســــــــمية للمجلســــــــين الفر ــــــــة للتباحُ وتبادل وجهات النظر بشــــــــأن 
المسـائل المواضـيعية ذات ال ـلة بعمل المؤسـسـتين والواليات المنوطة بهما، بما في ذلك إسـكات دوي المدافع 

انية مشـتركة في أفريقيا. وسـلطت المناقشـات ، فضـال عن طرائق إيفاد بعثات ميد2020في أفريقيا بحلول عام 
الضـوء على مجموعة من المقترحات واألفكار المقدمة من أعضـاء المجلسـين من أجل المضـي قدما في بلورة 

 التعاون الفعال بين المجلسين.
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 جمهوري  أفريقي  ا وسط   

تشـــــــرين األول/أكتوبر لمناقشـــــــة الحالة في جمهورية أفريقيا الوســـــــطى.  25اجتمع مجلس األمن في   
ــة في الوثيقة  ــمن تقرير األمين العام عن جمهورية  S/2019/822ونظر المجلس في تلك الجلســــــــ التي تتضــــــــ

ــتمع المجلس إلى  إحاطة قدمها منكور ندياي، الممثل الخاص لممين العام ورئيس بعثة أفريقيا الوســــطى. واســ
 ندياياألمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االســتقرار في جمهورية أفريقيا الوســطى. وطلب الســيد 
جمهورية من مجلس األمن تجديد والية بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االســــــــــــــتقرار في  

أفريقيا الوســطى، التي كانت موشــكة على نهايتها. وشــدد على أهمية تجديد الوالية، فضــال عن الدعم األوســع 
نطاقا المقدم من المجتمع الدولي، في ســــــياق المرحلة الدقيقة التي يمر منها البلد وهو يســــــتعد لالنتخابات في 

المحر  في تنفيذ االتفاق الســــياســــي لتحقيق . وســــلط الســــيد ندياي الضــــوء على التقدم 2021و  2020عامي 
السـالم والم ـالحة في جمهورية أفريقيا الوسـطى، إضـافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لبسـط سـلطة الدولة 
على إقليم البلــد برمتــه. غير أنــه حــذر من أنــه ال ت ال هنــاك تحــديــات كبيرة، بمــا في ذلــك انتهــاكــات حقوق 

 ه بع  الجماعات المسلحة في الشمال الشرقي من البلد. اانسان والعنف الذي ترتكب 

وقدم أيضـــــــا مفوُ  الســـــــلم واألمن في االتحاد األفريقي، إســـــــماعيل شـــــــرقي، ومدير شـــــــؤون النه    
المتكامل لممن والســـــــــالم التابع لالتحاد األوروبي، ســـــــــتيفانو تومات، إحاطتين للمجتمةعين عن طريق التداول 

اته بالتعاون ااقليمي بالفيديو عن ُبعد من أديس أبابا وبروكسـل، على التوالي. ورحب السـيد شـرقي في مالحظ
، وحـُ الجهـات 2019الجئ إلى البلـد بين كـانون الثـاني/ينـاير وأيلول/ســــــــــــــبتمبر  350 000في إعـادة نحو 

الم ــــــلحة على موا ــــــلة التركي  على الحالة اانســــــانية في البلد. وتناولت ااحاطة التي قدمها الســــــيد  ذات
للحكومـة أن تعتني بهـا، بمـا في ذلـك العـدالـة االنتقـالـية   تومـات الجواـنب التي يرى االتحـاد األوروبي أـنه ينبغي

ــية والجيل والمرأة في عملية الســــــــــالم. وقال إن االتحاد  ــياســــــــ و يادة إشــــــــــراك المجتمع المدني واألح اب الســــــــ
ــددا على الحاجة  ــة، مشـــــ ــر الم يد من الوحدات األمنية المختلطة الخا ـــــ ــا في أن ُينشـــــ األوروبي يرغب أيضـــــ

لمقاتلين ون   أســـــــلحتهم وفر هم وتدريبهم. وفي إطار المداخالت المقدمة من أعضـــــــاء الماســـــــة إلى تســـــــريح ا
 مجلس األمن، أعرب األعضاء األفارقة الثالثُة عن رأيهم القائل بضرورة رفع الج اءات المفروضة على البلد.

 
 ا صوم    

دي بويتسويرف،   تشرين األول/أكتوبر إلى إحاطة قدمها مارك بيكستين  25استمع مجلس األمن في   
بشأن   (1992) 751الممثل الدائم لبلجيكا لدى األمم المتحدة ورئيس لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار  

 تشــــــــــــــرين األول/ 25ح يران/يونيـه إلى  27ال ــــــــــــــومـال. ورك ت إحـاطتـه على أعمـال اللجنـة في الفترة من 
. وردد نتائ  وردت في إحاطة من مكتب تنســـــيق الشـــــؤون اانســـــانية في وقت ســـــابق من ذاك 2019 أكتوبر

الشــهر، وأشــار فيها المكتب إلى إحرا  بع  التقدم في البلد على الجبهات الســياســية واالقت ــادية واانســانية 
خية وت ـــاعد الن ا . وأورد في واألمنية، وأشـــار في الوقت نفســـه إلى أن البلد ال ي ال عرضـــة لل ـــدمات المنا

إحاطته أيضـا النتائ  التي تو ـل إليها فريق الخبراء المعني بال ـومال في وقت سـابق من الشـهر، مشـيرا إلى 
اســتمرار المخاطر التي تتعر  لها ال ــومال والمنطقة ككل من جراء أنشــطة حركة الشــباب. فقد شــجع فريق 

لســـــــلوكات المدمرة التي يرتكبها في ال ـــــــومال تجاُر األســـــــلحة الخبراء فر  ج اءات محددة األهداف لرد  ا
ــرورة  ــدد رئيس اللجنة في إحاطته كذلك على ضــ ــيون. وشــ ــياســ ــدون الســ ومهربو الفحم وممولو اارهاب والمفســ
تيسير وتحديُ وتبسيط نظام حظر توريد األسلحة إلى ال ومال، ومنع استيراد المكونات والسالئف الكيميائية  

https://undocs.org/ar/S/2019/822
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
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تسـتخدمها حركة الشـباب في  ـنع األجه ة المتفجرة اليدوية ال ـنع. وسـلط الضـوء على النتائ   التي يمكن أن 
ــل إليها رئيس البرنام  العالمي لمكافحة الجرائم البحرية، حيُ قدم هذا األخير إحاطة إلى اللجنة  التي تو ـــــــــ

يــة واارهــاب في أعطى فيهــا لمحــة عن ال ــــــــــــــالت المتشــــــــــــــعبــة بين الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطن 
ــاء  ــابات ااجرامية. وأعرب عدد من أعضــ ــباب والع ــ ــالت القائمة بين حركة الشــ ــومال، من خالل ال ــ ال ــ
مجلس األمن في ردودهم عن القلق من أن حكومـة ال ــــــــــــــومـال وفريق الخبراء ال يتعـاوـنان فيمـا بينهمـا، ودقوا 

 لسالم واألمن ااقليميين.ناقوس الخطر بشأن اآلثار المترتبة على هذا التقاعس بالنسبة ل
 

 بورونئي  

تشــــرين األول/أكتوبر إلى إحاطات من المبعُو الخاص لممين العام  30اســــتمع مجلس األمن في  
الســابق، ميشــيل كافاندو، ورئيس تشــكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء الســالم،   بوركينا فاســولبوروندي، ورئيس 

حدة، يورغ لوبر. وشـارك أيضـا الممثل الدائم لبوروندي وأدلى ببيان باسـم الممثل الدائم لسـويسـرا لدى األمم المت 
الجلســة أن فترة واليته قد و ــلت إلى نهايتها، وقدم موج ا مقتضــبا  تلك حكومته. وأعلن المبعُو الخاص في

عن إنجا اته على مدى السـنتين السـابقتين. وأعرب جميع أعضـاء المجلس عن شـكرهم للمبعُو الخاص على 
ده وعمله مع أ ــحاب الم ــلحة البورونديين، ورحبوا بتقرير األمين العام األخير. وقدم المبعُو الخاص جهو 

ــتمر انتهاكات الحريات المدنية.  ــفا إياها بالمتوترة، حيُ تســــــــ في إحاطته نظرة عن الحالة في بوروندي وا ــــــــ
إجراء انتخابات ســــلمية وشــــاملة   غير أنه أثنى على بع  المبادرات اايجابية التي اتخذتها الحكومة من أجل

للجميع. وفيمـا يتعلق ـبالحوار الـداخلي بين البوروـنديين، تحـدُ المبعُو الخـاص عن توقف العملـية بســـــــــــــــبب 
انعدام اارادة الســــياســــية. وقدم رئيس تشــــكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء الســــالم في إحاطته لمحة عامة عن 

، وأبر  الحاجة إلى تهيئة بيئة ســـياســـية مالئمة 2020خابات أيار/مايو عمل التشـــكيلة والت امها المشـــترك بانت 
من أجل تجنب أي تباطؤ في التنمية االجتماعية واالقت ــادية. واتضــح من ردود أعضــاء مجلس األمن وجود 
تباين في وجهات النظر بشـــــــــأن هذه الحالة. فبينما انتقد بع  األعضـــــــــاء حكومة بوروندي وادعوا وقو  قمع 

انتهاكات لحقوق اانســــان، أعرب أعضــــاء آخرون عن اعتقادهم بأن الحالة في بوروندي ال تشــــكل ســــياســــي و 
ــقاط بوروندي من جدول  تهديدا للســـــــــالم واألمن الدوليين، وقالوا إنهم لذلك الســـــــــبب ال ي الون يدعون إلى إســـــــ

 أعمال مجلس األمن. 
 

 ا  رق األوسط  
 ا ح    في ا  رق األوسط  

( رحب فيه S/PRST/2019/12تشـــــــــــرين األول/أكتوبر بيانا رئاســـــــــــيا ) 8في  اعتمد مجلس األمن 
ــاملة للجميع، تتولى   ــداقية وشــــ ــتورية متوا نة وذات م ــــ ــاء لجنة دســــ بحعالن األمين العام عن اتفاق على إنشــــ
األمم المتحدة تيســــيرها في جنيف. وقد تم التو ــــل إلى االتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الســــورية وهيئة 

ــبتمبر   23التفاو  الســــــــورية في  ــاء اللجنة . وقال مجلس األ2019أيلول/ســــــ من في بيانه الرئاســــــــي إن إنشــــــ
الدسـتورية بقيادة السـوريين وامتالكهم  مام األمر فيها ينبغي أن يكون بداية العملية السـياسـية الرامية إلى إنهاء 

 التطلعات المشروعة للسوريين كافة.بما يلبي  (2015) 2254الن ا  السوري وفقا لقرار مجلس األمن 

ــأن قوة األمم المتحدة لمراقبة ف    16وفي   ــاورات بشـــ ــرين األول/أكتوبر، عقد مجلس األمن مشـــ تشـــ
االشـتباك في الجوالن السـوري. واسـتمع المجلس في تلك الجلسـة إلى إحاطة قدمها وكيل األمين العام لعمليات 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2019/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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مين العام عن القوة. وأبلغ المتكلُم في إحاطته المجلَس بأن الحالة الســــالم، باالســــتناد إلى التقرير الف ــــلي لم
ظلت مســــتقرة نســــبيا، حيُ اســــتمر وقف إطالق النار في بيئة متقلبة. وســــلط الضــــوء على أهمية الدور الذي 
ــيما فيما يتعلق بالتخفيف من  ــال، وال سـ ــتباك في مجال االت ـ ــطلع به قوة األمم المتحدة لمراقبة ف  االشـ تضـ

التوترات بســــــــــــبب إقامة إســــــــــــرائيل لحواج  من األســــــــــــالك الحادة. وأبلغ وكيُل األمين العام المجلَس بأن حدة  
ــان ســـــالمة قوات األمم  ــلة لخط وقف إطالق النار واألجه َة غيَر المنفجرة عامالن يعرضـــ االنتهاكات المتوا ـــ

ــمان التحرك اآلمن ودون عوائق لقوات األمم ــا إلى ضـــــــــــ المتحدة داخل المنطقة  المتحدة للخطر. ودعا أيضـــــــــــ
الفا ــلة. وأفاد بأن التقدم اايجابي ال ي ال مســتمرا في إعادة االنتشــار الكامل لقوة األمم المتحدة لمراقبة ف  
ــلة، حيُ عادت القوة إلى التمرك  في عدد من المواقع في  ــتباك في الجانب برافو من المنطقة الفا ــــــــــ االشــــــــــ

ــلة وغربها. ووردت ا ــا إلى أن إدارة عمليات الســـــالم تجري دراســـــة للقدرات جنوب المنطقة الفا ـــ ــارة أيضـــ اشـــ
 العسكرية اعادة تقييم االحتياجات العسكرية لقوة األمم المتحدة لمراقبة ف  االشتباك.

تشـرين األول/أكتوبر جلسـة إحاطة ومشـاورات عن الحالة في اليمن، في  17وعقد مجلس األمن في   
ــهرية التي يعقده ــات الشــــ ــتمع المجلس إلى إحاطتين، واحدة من المبعُو إطار الجلســــ ــدد. واســــ ا في هذا ال ــــ

الخاص لممين العام إلى اليمن، مارتن غريفيُ، وأخرى من وكيل األمين العام للشـــــــؤون اانســـــــانية ومنســـــــق 
ُُ الخــاص لمحــة عن بع  التطورات اايجــابيــة،  ااغــاثــة في حــاالت الطوارك، مــارك لوكوك. وقــدم المبعو

ــير حركة إمدادات النفط التي   ومنها أمارات حرا  التقدم في تيســـــ ــتعداد الطرفين للتعاون، وا  تدل على  يادة اســـــ
طالق سـراح   محتج ا من قبل حركة أن ـار ا  )الحوثيون(. وأبلغ المتكلُم المجلَس  290تمس الحاجة إليها، وا 

لجنة الدولية لل ليب األحمر، في بأنه دعا الطرفين إلى االجتما  مع األمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك ال
أقرب فر ــــــــــــــة الســــــــــــــتئـناف المـباحـثات لإلفراث عن أعداد أخرى من المحتج ين، وفق ما هو مبين في اتـفاق 

وأبلغ وكيُل األمين العام للشــؤون اانســانية المجلَس في إحاطته بأن  .2018ســتوكهولم لكانون األول/ديســمبر 
 ـــعبا، وال ســـيما في الشـــمال، بســـبب القيود التي تفرضـــها حركة   و ـــول المســـاعدات اانســـانية ال ي ال أمرا

أن ــــــار ا  التي طردت أيضــــــا بع  موظفي األمم المتحدة ومنعتهم من الدخول. ووا ــــــل أعضــــــاء مجلس 
األمن، في ردودهم، الدعوة إلى تنفيذ اتفاق ســـتكهولم، ورحبوا بالمســـاهمات المالية التي قدمتها المملكة العربية 

الكويت واامارات العربية المتحدة ألغرا  المساعدات اانسانية في اليمن. ورحب أعضاء مجلس السعودية و 
األمن أيضــا بحعالن الحوثيين أنهم ســيوقفون الهجمات عبر الحدود ضــد المملكة العربية الســعودية، في إطار 

لية ســـــــياســـــــية بهدف تدابير بناء الثقة، ودعوا جميع األطراف إلى ممارســـــــة ضـــــــبط النفس والمشـــــــاركة في عم
التو ــــــل إلى حل للن ا . ورحب معظم أعضــــــاء مجلس األمن أيضــــــا بجهود الوســــــاطة الجارية، وأعربوا عن 
 أملهم في التو ل إلى اتفاق، بالنظر إلى استمرار المحادثات في جدة تحت قيادة المملكة العربية السعودية.

ــة إحاطة   24وعقد مجلس األمن في    ــرين األول/أكتوبر جلسـ ــانية في الجمهورية تشـ عن الحالة اانسـ
العربية الســورية، في إطار الجلســات الشــهرية التي يعقدها في هذا ال ــدد. واســتمع المجلس إلى إحاطات من 
األمينة العامة المســاعدة للشــؤون اانســانية ونائبة منســق ااغاثة في حاالت الطوارك، أورســوال مولر، واألمين  

ــط   ــرق األوسـ ــاعد للشـ ــيا والمحيط الهادك، محمد خالد الخياري، ومدير دائرة ااجراءات المتعلقة العام المسـ وآسـ
 باأللغام التابعة ادارة عمليات السالم، أغنيس ماركايو.
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 لسرائي /فلسطين  

تشــرين األول/أكتوبر مناقشــته المفتوحة الف ــلية بشــأن الحالة في الشــرق  28عقد مجلس األمن في   
ق األمم المتحدة الخاص لعملية األوســـط، بما في ذلك قضـــية ف لســـطين. واســـتمع المجلس إلى إحاطة من منســـق

الســــالم في الشــــرق األوســــط، نيكوالي مالدينوف. وأفاد المنســــق الخاص بأن الحالة على أر  الميدان ظلت 
مكانية التو ــــــــــــل إلى حل الدولتين أضــــــــــــحت بعيدة عن  تتدهور، وأن احتماالت إجراء مفاوضــــــــــــات نهائية وا 

ع النشــــاط االســــتيطاني، حيُ أعلنت إســــرائيل التحقق. ف قد اســــتمر االحتالل غير المشــــرو ، كما اســــتمر توســــا
خططًا انشــــاء وحدات ســــكنية إضــــافية في المنطقة جيم من الضــــفة الغربية )التي تحتفظ إســــرائيل بســــيطرتها 

االســــــــــتيالء على   شــــــــــبه الح ــــــــــرية عليها، بما في ذلك من حيُ إنفاذ القانون والتخطيط والبناء( وهدم و/أو
الممتلكات واألراضــــي الفلســــطينية. وأكد المنســــق الخاص من جديد أن تلك األنشــــطة تشــــكل كلها عقبات أمام 
ــد  ــفة الغربية، ال ي ال ُيمارس ضــ ــيما في الضــ ــتوطنين، وال ســ ــل بالمســ ــا أن العنف المت ــ ــالم. وُذكر أيضــ الســ

ما يتعلق بالحالة في غ ة، أبر  المنســــــــق الم ارعين الفلســــــــطينيين خالل موســــــــم جني محا ــــــــيل ال يتون. وفي 
الخـاص مرة أخرى أن الحـالـة اانســــــــــــــانيـة ال ت ال م رـية. ورحـب أيضــــــــــــــا ـبحعالن الرئيس محمود عبـاس في 
ــتقبل القريب. وكرر معظم من تناول الكلمة  الجمعية العامة أنه يعت م تحديد موعد اجراء االنتخابات في المسـ

ضــاء ااعراب عن تأييدهم لحل الدولتين باعتباره الســبيل الوحيد الكفيل من أعضــاء مجلس األمن والدول األع
بححالل الســــــــالم في المنطقة، وأدانوا اســــــــتمرار توســــــــيع المســــــــتوطنات غير القانونية في األر  الفلســــــــطينية 
المحتلة. وأعربوا أيضــــــــــا عن تأييدهم لعمل وكالة األمم المتحدة اغاثة وتشــــــــــغيل الالجئين الفلســــــــــطينيين في 

 لشرق األدنى )األونروا(، ولدورها الهام في غ ة على وجه الخ وص.ا
 

 ا جمهوري  ا عربي  ا سوري   األسلح  ا كيمي ئي (  

تشـــرين األول/أكتوبر جلســـته الشـــهرية لتقييم اســـتخدام األســـلحة الكيميائية   11عقد مجلس األمن في   
من الممثلة الســــــامية لشــــــؤون ن   الســــــالح،   في الجمهورية العربية الســــــورية. واســــــتمع المجتمعون إلى إحاطة

إي ومي ناكاميتســـــــو. وأفادت بأنه لم يحر  ســـــــوى تقدم محدود منذ الجلســـــــة الســـــــابقة التي عقدها المجلس في 
. وأشـــارت إلى أن المدير العام لمنظمة حظر األســـلحة الكيميائية أكد من جديد الت ام 2019أيلول/ســـبتمبر  4

مة الجمهورية العربية الســــــــورية لحل جميع المســــــــائل المعلقة، بما في ذلك المنظمة بموا ــــــــلة العمل مع حكو 
ــلحة الكيميائية. وأفادت أنه من المقرر عقد اجتما  بين الطرفين في  ما ــتخدام األســــــ ُيبلغ عنه من حوادُ اســــــ

 . 2019تشرين األول/أكتوبر  21إلى  14الفترة من 
 

 أوروب   
 قبرص  

تشــــــــرين األول/أكتوبر لمناقشــــــــة الحالة في قبرص في ســــــــياق ما تتناقله  9اجتمع مجلس األمن في   
ــا الكبرى، عقب تبادل م عوم لآلراء بين   ــلية عامة في منطقة فاروشـ التقارير من اعت ام حكومة تركيا فتح قن ـ

لقبر ــــــــــية للعودة إلى تركيا وقادة القبار ــــــــــة األتراك. وُوجهت دعوة خالل المشــــــــــاورات إلى جميع األطراف ا
الحوار من أجل تسـوية الوضـع، وكذلك لتسـوية أمور أخرى تعوق حل األ مة السـياسـية القبر ـية بشـكل عام. 
وعقب انتهاء الجلسـة، أ ـدر المجلس بيانا  ـحفيا أشـار فيه إلى أهمية وضـع فاروشـا على النحو المبين في 

ر التــأكيــد على (1992) 789والقرار  (1984) 550قرارات المجلس الســــــــــــــــابقــة، بمــا في ذلــك القرار  ، وكرق

https://undocs.org/ar/S/RES/550(1984)
https://undocs.org/ar/S/RES/789(1992)
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جوا  اتخاذ أي إجراءات بشـــــــــأن فاروشـــــــــا ال تكون متفقة مع تلك القرارات. وأكد من جديد أيضـــــــــا القرار  عدم
وأهمية التو ــل إلى تســوية دائمة وشــاملة وعادلة على أســاس إقامة اتحاد ذي طائفتين وذي  (2019)  2483

منطقتين تسوده المساواة السياسية، وفقا لما هو مبين في قرارات مجلس األمن ذات ال لة. ودعا المجلس في 
ــا الطرفين ــألة، وشــــجع القادة  البيان ال ــــحفي أيضــ إلى التفاعل بروح بناءة ومن منطلق الشــــعور بحلحاح المســ

على االتفاق على تدابير جديدة لبناء الثقة وتنفيذها، وحُ الجانبين وجميع المشــاركين المعنيين على االمتنا  
 عن القيام بأي أعمال أو إ دار خطابات يمكن أن تضر بفرص النجاح في التو ل إلى تسوية.

 
 وسوفوك  

ــوفو.  31اجتمع مجلس األمن في    ــتما  إلى إحاطة عن الحالة في كوســـ ــرين األول/أكتوبر لالســـ تشـــ
ــة إلى إحاطة قدمها ظاهر تانين، الممثل الخاص لممين العام ورئيس بعثة  ــاركون في الجلســــــ ــتمع المشــــــ واســــــ

مجلس األمن إلى األمم المتحــدة لإلدارة المؤقتــة في كوســــــــــــــوفو. وأشـــــــــــــــار الممثــل الخــاص في إحــاطتــه أمــام 
االنتخابات البرلمانية األخيرة التي أجريت في ســــــياق ســــــياســــــي مطبو  إلى حد بعيد باالنقســــــامات والعداوات. 
وقال إن النتائ  األولية تشـــــير إلى فو  ح بي المعارضـــــة الرئيســـــيين، وهما يبحثان الخيارات المتاحة لتشـــــكيل 

ــافة إلى ذلك، ســــجلت المناطق ذات األ ــبة من مشــــاركة ائتالف. وبااضــ غلبية من  ــــرب كوســــوفو أعلى نســ
الناخبين في اآلونة األخيرة، وهو ما يتبين منه وجود اتجاه نحو مشـــــــاركة هذه الطائفة في انتخابات كوســـــــوفو 
بكثافة. وقدم الممثل الخاص لممين العام أيضــــــا، في إحاطته، معلومات مســــــتكملة عن حادُ أمني وقع في 

ه شـرطة كوسـوفو القب  على اثنين من موظفي البعثة. وأعرب بع  أعضـاء وألقت في  2019أيار/مايو  28
في إطـار الوالـية  (1999) 1244المجلس عن رأي مفـاده أن جميع األهـداف المن ــــــــــــــوص عليهـا في القرار 

اجة إلى بعثة لحفظ الســــــالم في البلد. غير أن أعضــــــاء المنوطة بالبعثة قد تحققت، وقالوا إنه لم تعد هناك ح
آخرين أبدوا عدم ارتياحهم للحالة الســــياســــية الراهنة وأعربوا عن القلق من أن كوســــوفو ســــتدخل في حالة من 

 الفوضى في حال انسحاب بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة. 
 

 األمريكت ن  
 كو ومبي   

تشــــــرين األول/أكتوبر لمناقشــــــة الحالة في كولومبيا والتطورات المتعلقة  10اجتمع مجلس األمن في   
جراء مشـــــاورات، أ ـــــدر أعضـــــاء المجلس بيانا  ـــــحفيا  بتنفيذ اتفاق الســـــالم. وعقب االســـــتما  إلى إحاطة وا 
أعربوا فيه عن األســــــف لإلعالن الذي أ ــــــدرته مؤخرا مجموعة من القادة الســــــابقين للقوات المســــــلحة الثورية 

ومبية المتمردة معلنين نيتهم العودة إلى العمل المســـــــلح. ورحب المجلس بالرف  الســـــــريع الذي جوبه به الكول
هذا التحرك من جانب الحكومة والقوات المســــلحة الثورية لكولومبيا وغيرهما من األح اب الســــياســــية والمجتمع 

م في كولومبيا ولعمل بعثة األمم المدني. وكرر المجلس ااعراب عن تأييده الكامل والجماعي لعملية الســـــــــــــال
 المتحدة للتحقق.

 
 ه يتي  

ــأن الحالة في هايتي بحُ خاللها   15عقد مجلس األمن في    ــة بشــ ــة مناقشــ ــرين األول/أكتوبر جلســ تشــ
 /تشـرين األول   16انتقال بعثة األمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي إلى بعثة سـياسـية خا ـة، اعتبارا من 

https://undocs.org/ar/S/RES/2483(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
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واستمع المجلس إلى إحاطة من الممثلة الخا ة لممين العام لهايتي والرئيسة الجديدة لمكتب . 2019أكتوبر 
دمــت ااحــاطــة في إطــار النظر في تقرير األمين العــام  األمم المتحــدة المتكــامــل في هــايتي، هيلين الليم. وقــُ

(. وقدمت الممثلة الخا ـــــــــة إلى المجلس لمحة عن S/2019/805)  2019تشـــــــــرين األول/أكتوبر  9المؤر  
ــا إلى إحاطة قدمها وكيل  ــتمع المجتمعون أيضــ ــادية واألمنية في البلد. واســ ــية واالقت ــ ــياســ آخر التطورات الســ
ــاء ــدد أعضــ ــالم، وتطرق فيها إلى األ مات المتعددة األوجه التي تؤثر في البلد. وشــ  األمين العام لعمليات الســ
المجلس على ضــرورة مشــاركة الجهات  ــاحبة الم ــلحة في هايتي في حوار وطني شــامل من أجل تجاو  
المأ ق السـياسـي، وشـددوا كذلك على الحاجة الملحة إلى معالجة األوضـا  اانسـانية المتدهورة في هايتي عن 

 طريق العمل المنسق بين حكومة هايتي والمجتمع الدولي.
 

 ا ملف ت ا مواضيعي   
 ا مرأة وا سال  واألمن  

تشــــرين األول/أكتوبر جلســــته الســــنوية لمناقشــــة موضــــو  المرأة والســــالم  29عقد مجلس األمن في   
قة ، والقرارات الالح(2000) 1325واألمن، ونظر في تـلك الجلســــــــــــــة في تقرير األمين العـام عن تنفـيذ القرار  

الذي دعا فيه إلى موافاته بآخر المســتجدات  (2013)  2122القرار  ال ســيماالمتعلقة بالمرأة والســالم واألمن، و 
ــوء  ــليط الضـ ــمولة ببرنام  المرأة والســـالم واألمن، مع تسـ ــل بالتقدم المحر  في جميع المجاالت المشـ فيما يت ـ

بااجما ، وكانت جنوب أفريقيا هي  (2019) 2493على الثغرات والتحديات. وبدأت الجلســـــــــة باتخاذ القرار  
ــاء إلى التنفيذ التام لجميع قرارات مجلس  ــرو  القرار. ويدعو المجلُس في القرار الدوَل األعضـــــــــــ من قدم مشـــــــــــ

لقة بالمرأة والســــالم واألمن، ويحثها على كفالة وتشــــجيع مشــــاركة المرأة مشــــاركة كاملة ومثمرة وعلى األمن المتع 
قدم المســـــــــــاواة مع الرجل في جميع مراحل عمليات الســـــــــــالم. وتلقى المجلس إحاطات من األمين العام، ووكيلة 

ن وتمكين المرأة )هيـئة األمم المتحـدة األمين العـام المـديرة التنفـيذـية لهيـئة األمم المتحـدة للمســــــــــــــاواة بين الجنســـــــــــــي 
نغكوكـا، والمبعوـثة الخـا ــــــــــــــة لرئيس مفوضـــــــــــــــية االتحـاد األفريقي المعنـية ـبالمرأة  -(، فوم يلي مالمبو للمرأة 

والســـــــالم واألمن، بينيتا ديوب، وممثلي المجتمع المدني. وتناول الكلمَة أيضـــــــا عدُة و راء، من ألمانيا )باســـــــم 
ــبكة الق ــدقاء شـــ ــويد، مجموعة أ ـــ ــمال األوروبي(، والســـ ــم بلدان الشـــ ــائية األفريقية(، والنروي  )باســـ يادات النســـ

وغواتيماال، وليبريا، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا. وأدلى جميع أعضـــــــــاء مجلس األمن، فضـــــــــال عن عدد 
ونظرا لطول  كبير من الدول األعضــاء، ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم لجدول أعمال المرأة والســالم واألمن.

 تشرين الثاني/نوفمبر، برئاسة المملكة المتحدة. 4قائمة المتكلمين، تعين إتمام الجلسة في جلسة عقدت في 
 

 ا تع ون بين األم  ا متحئة وا منظم ت اإلقليمي  وئون اإلقليمي  عل  صون ا سال  واألمن ا ئو يين   

التعاون بين األمم المتحدة واالتحاد   تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر لمناقشـــــــــــــة 30اجتمع مجلس األمن في   
األفريقي في أمور السالم واألمن، ونظر في تقرير األمين العام عن تع ي  الشراكة بين األمم المتحدة واالتحاد 
األفريقي بشــــأن مســــائل الســــالم واألمن في أفريقيا، بما في ذلك بشــــأن عمل مكتب األمم المتحدة لدى االتحاد 

(. وقدمت الممثلة الخا ـــــــة لممين العام لدى االتحاد األفريقي رئيســـــــُة مكتب األمم S/2019/759األفريقي )
المتحــدة لــدى االتحــاد األفريقي، هــانــا تيــُ، إحــاطــة للمجتمعين بتقنيــة االت ـــــــــــــــال بــالفيــديو. وأعطــت الممثلــة 

آليات التعاون بين المنظمتين ينص عليها ااطار المشــترك بين  الخا ــة في إحاطتها لمحة عن مجموعة من 
. ومن هذه 2018األمم المتحدة واالتحاد األفريقي لتع ي  الشـــــــراكة في مجال الســـــــالم واألمن، المبرم في عام 

https://undocs.org/ar/S/2019/805
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ar/S/2019/759
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اآللـيات القـيام ب ـيارات مـيدانـية مشــــــــــــــتركـة بين مجلس األمن ومجلس الســــــــــــــلم واألمن الـتابع لالتحـاد األفريقي، 
د التعاون في طائفة من مســـــــــائل الســـــــــالم واألمن في أفريقيا. وذكرت أنه ال ت ال هناك بع  التحديات وجهو 

التي تســـتدعي االهتمام، مثل تمويل عمليات الســـالم التابعة لالتحاد األفريقي. واســـتمع المجتمعون أيضـــا إلى 
األمم المتحدة، التي ســـــلطت الضـــــوء على المراقبة الدائمة لالتحاد األفريقي لدى إحاطة قدمتها فاطمة محمد، 

ما بين المنظمتين من مبادرات تعاون إيجابية تســــهم في إحرا  مكاســــب إيجابية في مجال الســــالم واألمن في 
القارة. وأبدى أعضــــــــاء مجلس األمن في مالحظاتهم ثناءهم على ما يجمع بين مجلس األمن ومجلس الســــــــلم 

قـــات ومبـــادرات التعـــاون والتـــآ ر اايجـــابيـــة، ودعوا إلى تعميق هـــذه من عال واألمن التـــابع لالتحـــاد األفريقي
  العالقة في إطار الف ل الثامن من ميثاق األمم المتحدة.

 
 جلس    ص : لح ط  محكم  ا عئ  ا ئو ي   

تشـــرين األول/أكتوبر جلســـة خا ـــة بشـــأن ااحاطة الســـنوية التي يقدمها   31عقد مجلس األمن في   
العـدل الدولـية. وجرى في الجلســــــــــــــة تـبادل لوجهـات النظر بين أعضــــــــــــــاء مجلس األمن ورئيس رئيس محكمـة  

وتطوره  “تهديد الســالم واألمن الدوليين” محكمة العدل الدولية، القاضــي عبد القوي أحمد يوســف، بشــأن مفهوم
  من خالل ممارسات مجلس األمن والمحكمة.

 
 صون ا سال  واألمن ا ئو يين  

الذي قرر فيه أن  (2019)  2491تشـــــــــرين األول/أكتوبر القرار   3من بااجما  في اتخذ مجلس األ 
يجدد لسنة واحدة إذنه الحالي للدول األعضاء في األمم المتحدة بتفتيل السفن في أعالي البحار قبالة سواحل 

لالتجار  دفع إلى االشـــتباه في أن تلك الســـفن ُتســـتخدم لتهريب المهاجرين أوليبيا متى ُوجدت أســـباب معقولة ت 
 بالبشر.

 
 عئ  االنت  ر  

ــعبية  8عقد مجلس األمن في    ــأن جمهورية كوريا الشـــــ ــاورات بشـــــ ــة مشـــــ ــرين األول/أكتوبر جلســـــ تشـــــ
ت إحاطة الديمقراطية في إطار بند أي مســـــــائل أخرى، عقب المشـــــــاورات المتعلقة بمالي. وشـــــــملت المشـــــــاورا

قدمها محمد الخياري، األمين العام المســــــاعد للشــــــرق األوســــــط وآســــــيا والمحيط الهادك، ورك ت على مســــــألة 
إطالق جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية قذيفًة محمولة على غوا ــة، وهو ما شــكل انتهاكا لقرارات مجلس 

توحيد الموقف في إدانة هذا األمن ذات ال ــــــلة. وشــــــدد أعضــــــاء مجلس األمن ب ــــــفة عامة على ضــــــرورة 
االنتهاك لقرارات مجلس األمن، وحثوا على  يادة االســـــــتعجال في المحادثات المســـــــتأنفة بين الواليات المتحدة 

 وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
 

 جلس   ت مي  غير رسمي   

عضـــــــــــاء في تشـــــــــــرين األول/أكتوبر جلســـــــــــة ختامية مع الدول األ  31عقد رئيس مجلس األمن في  
 المتحدة. األمم

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2491(2019)

