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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٦٧  
متوز/يوليــــــــــــــه  ٢٣

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   

ــة الســـالم  لـــدعم عمليـ
 (S/2009/351)فيها 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
ــن اململكــة املتحــدة   م

(S/2009/377)    
رســــالة موجهــــة إىل  
األمـــــني العـــــام مـــــن 
ــال   ــدائم لنيب ــل ال املمث
ــد   ــب متديـ ــأن طلـ بشـ
ــم    ــة األمــ ــة بعثــ واليــ
ــال   ــدة يف نيبــــ املتحــــ

)S/2009/360 ،
 املرفق)

   ٣٧املادة 
 نيبال 

ــرار   ) ٢٠٠٩( ١٨٧٩القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٢١٤  
ــاين/  ٦ ــرين الثـــ تشـــ

 ٢٠٠٩نوفمرب 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2009/553)فيها 

   ٣٧املادة  
  نيبال 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام

  مجيع املدعوين

  

  أوروبا
  احلالة يف قربص – ٢٤

  عرض عام  

ــس األمـــن يف         ــة، نظـــر جملـ ــالل الفتـــرة املستعرضـ خـ
جوانب خمتلفة للحالة يف قربص، ومن بينها التطورات املتصـلة  

ــم املتحــدة حلفــظ الســال    ــوة األم ــة ق ــد  بوالي ــربص. وعق م يف ق
جلســات خاصــة مــع البلــدان  ٤جلســة مــن بينــها  ١١الــس 

، واختــذ أربعــة قــرارات واعتمــد ثالثــة     )٣٧٩(املســامهة بقــوات 
بيانات رئاسية. وإضافة إىل ذلـك، ركّـز الـس علـى االتفـاق      

بـــني زعيمـــي القبارصـــة    ٢٠٠٨آذار/مـــارس  ٢١املوقّـــع يف 
__________ 

واجللسـة   ؛ ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٩املعقـودة يف   ٥٩٠٦اجللسة   )٣٧٩(
؛ واجللسـة  ٢٠٠٨األول/ديسمرب  كانون  ٥املعقودة يف  ٦٠٣٢
ــودة يف  ٦١٢٦ ــايو  ٢٢  املعقـ ــة ٢٠٠٩أيار/مـ  ٦٢٣١؛ واجللسـ

   .٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٧  املعقودة يف 

ق مفاوضـات شـاملة   اليونانيني والقبارصة األتراك وعلـى إطـال  
  دف إعادة توحيد اجلزيرة.

وخــالل تلــك الفتــرة، قــام الــس بتمديــد واليــة قــوة    
األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص أربـع مـرات ملـدة سـتة         

، وذلـك عمـال بالتوصـيات الـواردة يف     )٣٨٠(أشهر يف كـل مـرة  
  .)٣٨١(تقارير األمني العام

__________ 

ــرارات   )٣٨٠(  ١٨٧٣و  )، ٢٠٠٨( ١٨٤٧)، و ٢٠٠٨( ١٨١٨القــ
   ).٢٠٠٩( ١٨٩٨)، و٢٠٠٩(

)٣٨١(     S/2008/353 و ، S/2008/744 و ، S/2009/248 ، وS/2009/609 .   
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ــان/أبريل  ١٧   ــان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٠٠٨نيســ نيســ
: البيانات الرئاسية الصادرة بشـأن االتفـاق   ٢٠٠٩

ــانيني والقبارصــة     املــربم بــني زعيمــي القبارصــة اليون
  األتراك

ــان/أبريل  ١٧يف    ــا   ٢٠٠٨نيسـ ــس بيانـ ــد الـ ، اعتمـ
فيــه باالتفــاق الــذي مت التوصــل إليـــه يف      رحــب  )٣٨٢(رئاســيا 

ــارس  ٢١ ــانيني    ٢٠٠٨آذار/مـ ــة اليونـ ــي القبارصـ ــني زعيمـ بـ
والقبارصة األتراك، وأثىن عليهما ملا أبدياه من قيـادة سياسـية.   
وكرر الس أيضـا تأكيـد التزامـه بإعـادة توحيـد قـربص علـى        
أســـاس أـــا احتـــاد ذو طـــائفتني وذو منطقـــتني وعلـــى أســـاس 

السياســية، ورحــب كــذلك باألمــل، بعــد اســتكمال   املســاواة 
الفترة التحضريية، يف تعيني مستشار خاص ييسـر االنتقـال إىل   

  تسوية شاملة.
الـــذي  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه   ٢ويف التقريــر املــؤرخ     

قدمــه األمــني العــام إىل الــس، أكــد األمــني العــام أنــه مــن         
ــاك فرصــة ســاحنة للقبارصــة للتوصــل إىل حــل     الواضــح أن هن
ائي ملشكلة قـربص، وأنـه مـن املشـجع علـى وجـه خـاص أن        
الــزعيمني اختــذا بالفعــل خطــوات حامســة يف اجتــاه اســتئناف       

اده أن قـوة األمـم املتحـدة    املفاوضات. وأعرب أيضا عـن اعتقـ  
حلفــــظ الســــالم يف قــــربص ال تــــزال تــــؤدي دورا حيويــــا يف 

  .)٣٨٣(اجلزيرة، لذلك أوصى بتمديد والية القوة
 ، رحـب الـس يف بيـان   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٤ويف   

ببــدء مفاوضــات كاملــة بــني     )٣٨٤(مــن رئــيس جملــس األمــن   
ــادة       ــة إع ــراك بغي ــانيني والقبارصــة األت زعيمــي القبارصــة اليون
توحيــد قــربص، وبتعــيني مستشــار خــاص لألمــني العــام معــين    

  بقربص.
__________ 

)٣٨٢(  S/PRST/2008/9 .   
)٣٨٣(  S/2008/353 .   
)٣٨٤(  S/PRST/2008/34 .   

، رحب الس يف بيـان  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠يف و  
ــن    ــس األم ــيس جمل ــن رئ ــا     )٣٨٥(م ــذي أحــرزه زعيم ــدم ال بالتق

ــة       ــى أمهي ــراك، وشــدد عل ــانيني والقبارصــة األت القبارصــة اليون
مشاركة مجيع األطراف مشاركةً تامة ومرنة وبنـاءة، وأعـرب   
عن دعمه التام لبعثـة األمـني العـام للمسـاعي احلميـدة، وشـدد       

  ى الفوائد اليت ستجلبها إعادة التوحيد للجزيرة.عل
 كـانون األول/  ١٤إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٣  

: متديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة  ٢٠٠٩ديســمرب 
  حلفظ السالم يف قربص

ــه و ١٣يف    ــمرب   ١٢حزيران/يونيـ ــانون األول/ديسـ كـ
) ٢٠٠٨( ١٨١٨، اختـــــذ جملـــــس األمـــــن القـــــرارين ٢٠٠٨

)، علــى التــوايل، وقــام فيهمــا بتمديــد واليــة ٢٠٠٨( ١٨٤٧و
ــرار    ــتة أشـــهر يف كـــل مـــرة. ويف القـ  ١٨١٨القـــوة لفتـــرة سـ

ــان املشــترك املــؤرخ  ٢٠٠٨( ــار/ ٢٣)، رحــب الــس بالبي  أي
الذي أظهرت فيـه مجيـع األطـراف إرادة سياسـية      ٢٠٠٨مايو 

ــة حســنة يف     ــدعم واملشــاركة بالكامــل وبني متجــددة لتقــدمي ال
جهود األمم املتحدة ، وللنظر يف اختاذ تـدابري لبنـاء الثقـة. ويف    

ــاإلعالن عــن  ٢٠٠٨( ١٨٤٧القــرار  ــس ب ــك  ) رحــب ال تل
  وبإلغاء التدريبات العسكرية. التدابري

، اختــــذ الــــس القــــرار   ٢٠٠٩أيار/مــــايو  ٢٩ويف   
ــدة      ٢٠٠٩( ١٨٧٣ ــة مل ــة البعث ــس والي ــه ال ــدد في ــذي م ) ال

  ستة أشهر إضافية.
ــمرب   ١٤ويف    ــانون األول/ديسـ ــب ٢٠٠٩كـ ، ومبوجـ

)، قام الس، يف مجلـة أمـور، بتمديـد    ٢٠٠٩( ١٨٩٨القرار 
، ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ١٥والية القوة لفترة أخرى تنتهي يف 

وأهــاب باجلــانبني مواصــلة االخنــراط يف مشــاورات مــع القــوة   
بشأن تعيني حدود املنطقة العازلة، ـدف التوصـل علـى وجـه     

__________ 

)٣٨٥(  S/PRST/2009/10 .   
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عة إىل اتفاق بشـأن املسـائل الـيت مل يبـت فيهـا. ومت اختـاذ       السر
ــد   ــرار بتأيي ــا).     ١٤كــل ق ــل صــوت واحــد (تركي صــوتا مقاب

التصـويت، فأكـد، يف مجلـة أمـور، أن     وتكلم ممثل تركيـا بعـد   
) الـذي أنشـأ العمليـة يف األصـل والـذي      ١٩٦٤( ١٨٦القرار 

، وكـــذلك قـــرارات الـــس   ‘‘حكومـــة قـــربص ’’أشـــار إىل 
ــدا مــن جانــب       ــل أب ــة القــوة مل تقب ــيت مــددت والي ــة ال الالحق
ــا. وأكــد أن احلكومــة     ــراك أو مــن جانــب تركي القبارصــة األت

 قبارصـــة اليونـــانيني منـــذ عـــاماحلاليـــة مل تكـــن متثـــل ســـوى ال
عنـــدما اـــارت احلكومـــة الســـابقة وطُـــرِد القبارصـــة   ١٩٦٣

األتراك. وكنتيجـة مباشـرة لـذلك، مل يبـذَل أي مسـعى رمسـي       
للحصول على موافقـة اجلانـب القربصـي التركـي، بينمـا كـان       

ينبغي للقوة أن تعمل مبوافقة صـرحية مـن الطـرفني يف اجلزيـرة.     
رض أبدا على القصد من وراء إنشاء قـوة  ومع أن تركيا مل تعت

ــه       ــد أشــار إىل أن ــربص، فق ــظ الســالم يف ق ــم املتحــدة حلف األم
يبــذل أي مســعى رمســي للحصــول علــى موافقــة اجلانــب        مل

القربصــي التركــي، وبالتــايل فــال ميكنــه تأييــد هــذه القــرارات.   
ومع ذلك أعرب عن تأييد تركيا لبعثة األمني العـام للمسـاعي   

حـب بالتقـدم الكـبري احملـرز حـىت ذلـك الوقـت يف        احلميدة، ور
ــة شــراكة علــى أســاس     ــيت ــدف إىل إقامــة دول املفاوضــات ال

  .)٣٨٦(املعايري الراسخة لألمم املتحدة
__________ 

)٣٨٦(  S/PV.6132 و  ٣-٢، الصفحتان S/PV.6239 ،  ٣-٢الصفحتان.   
    

    اجللسات: احلالة يف قربص
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى لبند الفرعيا اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٩    
نيســــــــان/أبريل  ١٧

٢٠٠٨ 

    S/PRST/2008/9 

٥٩١١   
ــه  ١٣ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ

الم يف قربص حلفظ الس
(S/2008/353) 

ــرار   ــروع قـــــــ مشـــــــ
(S/2008/384) 

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨١٨القـــ
 ال أحد -  ال أحد - ١٥

٥٩٧١    
ــبتمرب  ٤ أيلول/ســــــــ

٢٠٠٨ 

    S/PRST/2008/34 

٦٠٣٨   
كـــــــــــــــــــــانون  ١٢

األول/ديســــــــــــــمرب  
٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ
حلفظ السالم يف قربص 

(S/2008/744) 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
من االحتـاد الروسـي،   
ــا،   ــني، وفرنســ والصــ
واململكــــة املتحــــدة،  
والواليــــات املتحــــدة 

(S/2008/779) 

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨٤٧القـــ
 ال أحد - ال أحد  -  ١٥

٦١١٥   
نيســــــــان/أبريل  ٣٠

٢٠٠٩ 

    S/PRST/2009/10 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى لبند الفرعيا اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٣٢   
أيار/مــــــــــــــــايو  ٢٩

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ
حلفظ السالم يف قربص 

(S/2009/248) 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
من االحتـاد الروسـي،   
ــا،   ــني، وفرنســ والصــ
واململكــــة املتحــــدة،  
والواليــــات املتحــــدة 

(S/2009/276) 

عضــو واحــد يف   
 الس (تركيا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٣القـــ
 ال أحد -  (تركيا) ١- ١٤

٦٢٣٩   
 كـــــانون األول/ ١٤

  ٢٠٠٩ديسمرب 

األمني العـام عـن   تقرير 
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ
حلفــــــــظ الســــــــالم يف 

؛ (S/2009/609)  قـــربص
ــام    ــني العـ ــر األمـ وتقريـ

املســـــاعي عـــــن بعثـــــة 
ــيت يقــــوم    ــدة الــ احلميــ

يف قــــــــــــربص   ــــــــــــا
(S/2009/610) 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
من االحتـاد الروسـي،   
ــا،   ــني، وفرنســ والصــ
واململكــــة املتحــــدة،  
والواليــــات املتحــــدة 

(S/2009/641) 

عضــو واحــد يف   
 الس (تركيا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٨القـــ
  ال أحد -  (تركيا) ١- ١٤

    
  السابقة يوغوسالفيا يف باحلالة املتعلقة البنود - ٢٥

  واهلرسك البوسنة يف احلالة -ألف 
  عام عرض  

األمــن   جملــس  عقــد ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتــرة  خــالل  
ثالثـة   واختـذ  واهلرسـك،  البوسنة يف احلالة بشأن جلسات سبع

 إحاطـات  إىل الس، خالل هذه اجللسات، واستمع. قرارات
 بشـأن  السالم اتفاق املعين بتنفيذ السامي املمثل قدمها منتظمة
 يف اجلاريـة  السياسـية  التطورات وتناول فيها واهلرسك البوسنة
 والتعــاون كوســوفو، يف باحلالــة املتعلقــة الاألفعــ وردود البلـد، 
ــع ــة مـ ــة احملكمـ ــة الدوليـ ــخاص حملاكمـ ــؤولني األشـ ــن املسـ  عـ

 يف ارتكبـت  اليت الدويل اإلنساين للقانون اجلسيمة االنتهاكات
 حتقيــق  وقــوة ،١٩٩١ عــام منــذ  الســابقة يوغوســالفيا إقلــيم

ووجـود   األورويب)، االحتـاد  قوة( اجلنسيات املتعددة االستقرار
البلـد، وهـي    يف املتواصل) الناتو( األطلسي مشال حلف ظمةمن

 اســــتمرار كلفهــــا بكفالــــة قـــد  الــــس الــــيت كــــان املنظمـــة 
 واهلرسـك  البوسـنة  يف للسـالم  العـام  اإلطاري لالتفاق االمتثال

 يف البلـــد ذلـــك يف القتـــال أـــى الـــذي )٣٨٧()دايتـــون اتفـــاق(
  .١٩٩٥  عام

 شـهرا  ١٢ ملـدة  مرتني الس مدد الفترة، هذه وخالل  
 حلــف ومنظمــة ورويباأل االحتــاد بوجــود قــوة كــل مــرة اإلذن

 ذلـك  يف مبا امليثاق، من السابع الفصل مبوجب األطلسي، مشال
 مـن  الالزمة التدابري املشاركة مجيع األعضاء اإلذن باختاذ الدول

  .)٣٨٨(مهمتيهما أداء يف معا املنظمتني مساعدة أجل
: ٢٠٠٨ ديسـمرب /األول كـانون  ٥و مايو/أيار ١٩  

    اميالس املمثل قدمهما اللتان اإلحاطتان

 إحاطـة  إىل الـس  اسـتمع  ،٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ١٩ يف  
 واهلرسـك  البوسـنة  أن الـس  ذي أبلـغ السامي ال املمثل قدمها

__________ 

)٣٨٧(  S/1995/999.  
). وللحصول على ٢٠٠٩( ١٨٩٥) و٢٠٠٨( ١٨٤٥القراران   )٣٨٨(

فيمـا يتعلـق بواليـة قـوة      مناملزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء الثـا   
  االحتاد األورويب.




