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  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
 عمــــال الــــدعوات 

    ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــالالــــــ  عمــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  املادةب

 (املؤيدون القرار والتصويت
 املمتنعــون  -  املعارضــون - 

  )عن التصويت

              ٦٦٩٠   
ــانون  ١٩ كـــــــــ

ــمرب  األول/ديســـ
٢٠١١  

العام عـن  تقرير األمني 
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســالم  
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2011/772(  

ــة  ١١   دولــــــــــــــــــ
  (ب)عضوا

وكيــــل األمــــني العــــام 
لعمليــــــــات حفــــــــظ  

املمثــــــــل والســــــــالم، 
ــام،    ــني الع اخلــاص لألم

املمثل اخلاص السـابق  و
رئــيس ولألمــني العــام، 

  وفد االحتاد األورويب  

مجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس ومجيــــع  

  املدعوين

S/PRST/2011/22                                                                                                              

  
  هولندا اهلند، نيوزيلندا، النرويج، كندا، بولندا، ،باكستان إيطاليا، أملانيا، أفغانستان، ،أستراليا  (أ)  

 النــرويج، ماليزيــا، ليختنشــتاين، كنــدا، تركيــا، باكســتان، ،)اإلســالمية - مجهوريــة( إيــران ،)اخلارجيــة وزيــر نائــب( أفغانســتان ،أســتراليا  (ب)  
  .اليابان نيوزيلندا،

    
  موجهة من األمني العام  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة  - ٢٠

  إىل رئيس جملس األمن
  عرض عام  

خالل الفترة قيد االستعراض، عقد جملس األمن تسـع    
ــا رئاســيا واحــدا      ــرارات واعتمــد بيان ــة ق جلســات واختــذ ثالث

 ن الثـاين/ تشـري  ٢٢رسـالة مؤرخـة   ”يتعلق بالبند املعنـون   فيما
ــوفمرب  ــس      ٢٠٠٦ن ــيس جمل ــام إىل رئ ــني الع ــن األم ــة م موجه

ويف اجللسات، قدم مسؤولون كبار مـن األمانـة    .)٤٤٩(“األمن
العامة إحاطات إىل الس عن التقدم احملـرز يف عمليـة السـالم    

ــددت يف نيبــال وعــن عمــل بعثــة األمــم املتحــدة يف نيبــال. وج
ــرات يف       ــالث مــ ــال ثــ ــدة يف نيبــ ــم املتحــ ــة األمــ ــة بعثــ واليــ

بعـد   ٢٠١١كـانون الثاين/ينـاير    ١٥، وأُيـت يف  ٢٠١٠ عام
  .  )٤٥٠(عملها ملدة أربع سنوات

__________ 

)٤٤٩(  S/2006/920.  
ــرارات   )٤٥٠(  ١٩٣٩ و )٢٠١٠( ١٩٢١ و )٢٠١٠( ١٩٠٩القـــــــــ

علومــات عــن واليــة بعثــة . لالطــالع علــى مزيــد مــن امل)٢٠١٠(
األمــم املتحــدة يف نيبــال، انظــر اجلــزء العاشــر، القســم الثــاين،        

  .“البعثات السياسية وبعثات بناء السالم”

ــاير   ٢١  و ١٥   ــانون الثاين/ينـ ــدم ٢٠١٠كـ : التقـ
  احملرز يف عملية السالم

ــاير   ١٥يف    ــانون الثاين/ينـ ــة  ٢٠١٠كـ ــت ممثلـ ، عرضـ
ــال   األمــني العــام يف نيبــال ورئيســة  ــة األمــم املتحــدة يف نيب بعث

التطورات اإلجيابية يف عملية السالم اليت بدأت بتوقيع التفـاهم  
، وتعـززت بـإبرام اتفـاق    ٢٠٠٥نقطة يف عـام   ١٢املؤلف من 

السالم الشامل بعـد ذلـك بسـنة. ومشلـت التطـورات اإلجيابيـة       
املسـائل املعلقـة الـيت     ملعاجلـة إنشاء آلية سياسية رفيعة املسـتوى  

علــق بعمليــة الســالم، مبــا يف ذلــك صــياغة دســتور جديــد        تت
وإعادة تأهيـل أفـراد اجلـيش املـاوي. غـري أـا قالـت إن تفـاقم         
حالة عدم االستقرار السياسي وعدم وجود آليـة رصـد وطنيـة    
ومستقلة وموثوق ا لتشرف علـى تنفيـذ االتفـاق قـد يقوضـا      

اف عملية السالم بوجه عام. ويف هذا الصدد، شـجعت األطـر  
على االتفاق، يف إطـار اللجنـة اخلاصـة املنشـأة ملعاجلـة مسـائل       
ــادة      ــاجهم وإعـ ــاوي وإدمـ ــيش املـ ــراد اجلـ ــى أفـ ــراف علـ اإلشـ
تأهيلــهم، بشــأن طرائــق إدمــاج أفــراد اجلــيش يف قــوات األمــن  
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ــع    ــرورة أن تضـ ــددت علـــى ضـ ــادة التأهيـــل. وشـ ــأن إعـ وبشـ
مـع  األطراف الفاعلة الرئيسية يف عمليـة السـالم جـدوال زمنيـا     

  .  )٤٥١(نقاط مرجعية واضحة النسحاب البعثة
ــرار    ــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٠٩ويف القــ ــانون  ٢١املــ كــ

، إذ أشـــار الــس إىل أن املوعـــد النـــهائي  ٢٠١٠الثاين/ينــاير  
أيار/مـايو   ٢٨احملدد إلعالن الدسـتور الـدميقراطي اجلديـد هـو     

حــب بالتفــاهم الــذي مت التوصــل إليــه بــني حكومــة ، ر٢٠١٠
نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل املوحد (املاوي) بشـأن وجـود   
خطة عمل ذات جدول زمـين حمـدد مـن أجـل إدمـاج وإعـادة       

، ٢٠١٠أيار/مـــايو  ١٥تأهيـــل أفـــراد اجلـــيش املـــاوي حبلـــول 
وضــع االنتــهاء مــن وأهــاب مــا العمــل معــا مــن أجــل كفالــة 

  تنفيذها، وجدد والية البعثة حىت التاريخ نفسه.خطة العمل و
  

ــايو  ٥   ــبتمرب  ١٥إىل  ٢٠١٠أيار/مـــــــ أيلول/ســـــــ
ــالم   ٢٠١٠ ــة السـ ــع عمليـ ــأن وضـ ــات بشـ : إحاطـ

  والتمديد النهائي لوالية بعثة األمم املتحدة يف نيبال

ممثلـة األمـني العـام يف    ، أفادت ٢٠١٠أيار/مايو  ٥يف   
نيبــال بــأن عمليــة الســالم متــر مبرحلــة حرجــة، فيمــا يعمــل         

بــني أنصــار  املفاوضــون علــى إجيــاد خمــرج مــن ااــة احلاليــة  
. عــام تنظــيم إضــراب ذلــك يف ، مبــااحلــزب املــاوي واحلكومــة

وذكرت أن التـوترات ازدادت حـدة، وال سـيما يف ظـل بـطء      
املوعــد النــهائي إلعــالن الدســتور  حنــو االلتــزام بالتقــدم احملــرز 

ــة     اجلديــد، وقــد أُعــرب عــن القلــق إزاء مــا ســتؤول إليــه عملي
السالم يف املستقبل. وملواجهـة مشـاعر القلـق الواسـعة النطـاق      

أيار/مـايو، وهـو التـاريخ     ٢٨من حـدوث فـراغ سياسـي بعـد     
مفاوضــات لتمديــد واليــة جتــرى املقــرر إعــالن الدســتور فيــه، 

أيضــا بشـــأن إعــادة   ةجاريــ املفاوضــات. واجلمعيــة التأسيســية
__________ 

)٤٥١(  S/PV.6260 ٦-٢، الصفحات.  

من أفراد اجليش املاوي، وهـي   ٢٠ ٠٠٠إدماج وتأهيل قرابة 
عملية يتطلب تنفيذها التخطيط هلا وإدارـا بعنايـة. وأشـارت    
إىل املناقشات اجلاريـة بشـأن انسـحاب بعثـة األمـم املتحـدة يف       

حة نيبال، وإىل اآلراء املختلفة اليت أعرب عنها أصحاب املصـل 
تقـدمي الـدعم   جمـايل  فيما يتعلق بالدور الذي تقوم بـه البعثـة يف   

والتيسـري يف إطــار واليتـها لعمليــة السـالم الــيت تقودهـا القــوى     
  .  )٤٥٢(الوطنية

، اختــــذ الــــس القــــرار   ٢٠١٠أيار/مــــايو  ١٢ويف   
ــىت    )٢٠١٠( ١٩٢١ ــة حـ ــة البعثـ ــه واليـ ــدد مبوجبـ ــذي مـ ، الـ

ــبتمرب  ١٥ ــدد الـــــ ٢٠١٠أيلول/ســـ ــى أن . وإذ شـــ س علـــ
ــة       ــات مؤقت ــا ترتيب ــى أســاس أ ــة وضــعت عل ــات احلالي الترتيب
وليست حلـوال طويلـة األجـل، قـرر أنـه ينبغـي للبعثـة أن تبـدأ         

الترتيبــات الالزمــة النســحاا، مبــا يف ذلــك   اختــاذعلــى الفــور 
ــول     ــد حبلـــ ــال الرصـــ ــة يف جمـــ ــؤوليات متبقيـــ ــل أي مســـ نقـــ

ب الـس  . وإضـافة إىل ذلـك، أعـر   ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ١٥
عــن قلقــه إزاء التــوترات الــيت نشــبت مــؤخرا، وأهــاب جبميــع   

  األطراف أن تسوي خالفاا عن طريق التفاوض السلمي.  
ــني   ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ٧ويف    ــة األم ، أشــارت ممثل

قـدم صـورة غـري    ي )٤٥٣(العام يف نيبال إىل أن تقرير األمني العام
مشجعة عن حالة عملية السالم يف نيبال وعن فشل األحـزاب  
السياســـية يف الســـعي إلحيائهـــا. فقـــد فشـــلت املفاوضـــات       

مهــا لتشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطين، واحلكومــة واملعارضــة   
علـــى خـــالف بشـــأن اســـتمرار قيـــام البعثـــة بـــدور يف عمليـــة  

ــة املتعل   ــائل املترابطـ ــق باملسـ ــا يتعلـ ــالم. وفيمـ ــم  السـ ــة بتقاسـ قـ
السلطة، واالنتهاء من صياغة الدستور اجلديـد، وإدمـاج أفـراد    
اجليش املاوي، ذكرت أن الفراغ القائم يف عملية السالم يبـين  

__________ 

)٤٥٢(  S/PV.6308 ٧-٢، الصفحات.  
)٤٥٣(  S/2010/453.  
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التردد الطويل األمد يف اخلوض يف هذا النوع مـن املفاوضـات   
اليت مـن شـأا دفـع عجلـة التقـدم. وذكّـرت بـأن البعثـة تقـوم          

علـى دعـوة األطـراف، ومبوافقتـها.      بأعمال الرصد حصرا بناء
ويف حالـــة عـــدم التوصـــل إىل اتفـــاق جديـــد بـــني األطـــراف،  

بناء على طلب اآلخر؛  تستطيع البعثة مواصلة رصد طرف لن
إدخـال تغـيريات أساسـية علـى نظـام       سـلطةَ  خمولـة ولن تكـون  

حـىت   عـام  الرصد. وشددت على ضرورة إحراز تقدم سياسـي 
ــأن األمــني     ــدعم، وذكّــرت ب ــة مهامهــا يف جمــال ال تــؤدي البعث
ــة       ــع حكوم ــة م ــة البعث ــره، مناقشــة والي ــرح، يف تقري ــام اقت الع
جديدة، مشكّلة على النحو الواجب، يف إطار وفـاء األطـراف   
بالتزاماا واإلاء التدرجيي للبعثة. وبعـد ذلـك سـيقدم األمـني     

مل يتم التوصل إىل توافـق يف   العام تقريرا إىل الس، ويف حال
يقترح تــــدابري بديلــــة، مبــــا يف ذلــــك إــــاء واليــــة ســــاآلراء، 

  .  )٤٥٤(البعثة
ــه كــا      ــال إن ــل نيب ــال ممث ــر   وق ــو ورد يف تقري ــوده ل ن ب

األمني العـام تقيـيم أكثـر توازنـاً ودقـة وجتسـيدا للحالـة. ودعـا         
إىل اإلقرار على النحـو املناسـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة       
للمضي قدما بعملية السالم، مبا يف ذلـك تسـريع وتـرية عمليـة     

  .  )٤٥٥(وضع الدستور يف اجلمعية التأسيسية
ــرار   ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ١٥ويف    ــس الق ، اختــذ ال
، الذي قرر فيه إـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف     )٢٠١٠( ١٩٣٩

، وطلــب إىل األمــني ٢٠١١كــانون الثاين/ينــاير  ١٥نيبــال يف 
 ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥ول العــام أن يقــدم إليــه حبلــ

 ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ١٣تقريــرا عــن تنفيــذ االتفــاق املــؤرخ  
املكــون مــن أربــع نقــاط واملــربم بــني حكومــة نيبــال املؤقتــة        

االتفـاق وضـع الصـيغة النهائيـة      قتضيواألحزاب السياسية. وي
__________ 

)٤٥٤(  S/PV.6377 ٨-٢، الصفحات.  
  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات )٤٥٥(

للوثائق املعدة يف اللجنة اخلاصة متهيدا للمضي قـدما يف إرسـاء   
مقــاتلي اجلــيش  ســالم، وتنفيــذ هــذه الوثــائق؛ ووضــععمليــة ال

ما تبقـى مـن املهـام     املاوي حتت إشراف اللجنة اخلاصة؛ وإمتام
؛ ٢٠١١كـانون الثاين/ينـاير    ١٤الالزمة لعملية السالم حبلول 

وأن يكون متديد فترة والية بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال ملـدة      
  أربعة أشهر آخر متديد هلا.  

  
كـــانون  ٥  و ٢٠١٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٤  

: إحاطتان عن إاء عمـل بعثـة   ٢٠١١الثاين/يناير 
األمم املتحدة يف نيبال والنظر يف الفتـرة االنتقاليـة   

  والفترة الالحقة النتهاء البعثة

، قـــدم وكيـــل ٢٠١٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٤يف   
 العام للشؤون السياسية، يف أعقاب زيارتـه األخـرية إىل   األمني

ــة الســالم.      ــة عملي ــال، إحاطــة إىل الــس عــن تقييمــه حلال نيب
وأفاد بأنه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا األطراف، مـا زال  
املأزق السياسي قائما، وأنه من السـابق ألوانـه االسـتنتاج بـأن     

ــى مســار مــن شــأنه     ــذ  الطــرفني يســريان عل ــؤدي إىل تنفي أن ي
كـانون الثاين/ينـاير    ١٥أيلول/سبتمرب قبل  ١٣االتفاق املؤرخ 

. وأشـــار إىل أن بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف نيبـــال، الـــيت  ٢٠١١
صـممت بصـفتها   أُنشئت يف البداية بوالية مدا سنة واحدة و

بعثة مركزة اهلـدف وحمـدودة املـدة، قـد أجنـزت إىل حـد كـبري        
قـال إنـه مـدد لوجـود البعثـة سـبع مـرات،        املهام املنوطـة ـا. و  

بنـــاء علـــى طلـــب األطـــراف، دون إدخـــال أي تعـــديل علـــى  
البعثـة مـن   لو حدث أن ميكّـن  وهو ما كان من شأنه  ،واليتها

ــة.        ــات اجلاري ــال لتســوية الرتاع ــدعم الفع ــن ال ــد م ــدمي املزي تق
أبــرز عــدم وفــاء األطــراف واحلكومــة بالتزاماــا، ووقــوع   وإذ

خالفــــات، ذكــــر أن األمــــم املتحــــدة ال تؤيــــد  البعثــــة حمــــط
التمديدات املتكررة لوالية البعثة يف مناخ يقـوض قـدرا علـى    

  .  )٤٥٦(العمل بفعالية
__________ 

)٤٥٦(  S/PV.6398 ٦-٢، الصفحات.  
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، إذ استعرضــــت ٢٠١١كــــانون الثاين/ينــــاير  ٥ويف   
أيام من اختتـام   ١٠ممثلة األمني العام يف نيبال عمل البعثة قبل 

البعثة عملـها الـذي اسـتمر أربـع سـنوات، ذكّـرت بـأن البعثـة         
يف أن جتـري بنجـاح انتخابـات اجلمعيـة     أُنشئت لتساعد نيبـال  

عــن طريــق رصــد أســلحة وجيشــي  ٢٠٠٨التأسيسـية يف عــام  
كل من اجلانب احلكومي واجلانـب املـاوي، وتقـدمي املسـاعدة     
إىل اللجنــة االنتخابيــة املســتقلة، واملســاعدة يف مراقبــة االلتــزام   
مبدونة السلوك اخلاصة بوقف إطالق النـار. وأكـدت علـى أن    

ــة كانــــ  ــد    البعثــ ــها بعــ ــت واليتــ ــو استعرضــ ــتفيد لــ ت ستســ
االنتخابـــات. وأبـــرزت االنقســـامات احلـــادة بـــني األطـــراف، 
واستمرار اجلمود السياسي، خاصة يف ما يتعلق مبستقبل أفـراد  

ــاوي و ــيش املـ ــب   إعـــالناجلـ ــم املكاسـ ــد. ورغـ ــتور جديـ دسـ
السياســية الــيت حتققــت طــوال العمليــة، حــذّرت مــن ديــدات 

وب ثـورة أو حـدوث انقـالب يدعمـه     متبقية مثل احتمال نشـ 
اجليش. وفيما يتعلـق بـالفترة االنتقاليـة املمتـدة حـىت انسـحاب       

، ٢٠١١كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٥البعثــــة املقــــرر أن يــــتم يف 
شددت على أنه مل يتم التوصل إىل أي توافـق يف اآلراء بشـأن   
ــة أن تســلم إليهــا مســؤوليات الرصــد؛     ــيت ميكــن للبعث ــة ال اآللي

كن توقُّع حدوث فراغ قـانوين بعـد مغـادرة البعثـة.     ولذلك، مي
أما على الصعيد السياسـي، فأعربـت عـن أسـفها لعـدم تسـوية       
املســائل اهلامــة املتبقيــة مثــل تشــكيل حكومــة جديــدة وإعــادة   

رغـم إحـراز بعـض التقـدم فيمـا      وتأهيل أفـراد اجلـيش املـاوي.    
ائي يتعلــق بالدســتور، فمــن غــري احملتمــل االلتــزام باملوعــد النــه  

. وختمت املمثلـة  ٢٠١١أيار/مايو  ٢٨إلعالن الدستور وهو 
يف عمليــة  كلمتــها بــالقول إن األمــم املتحــدة ســتظل منخرطــة 

  .)٤٥٧(هاوستواصل تقدمي إسهاماا إلجناح السالم

  
 بيـــان اعتمـــاد: ٢٠١١ ينـــاير/الثـــاين كـــانون ١٤  

  نيبال يف املتحدة األمم بعثة ملغادرة سابق رئاسي

 اليــــوم وهــــو ،٢٠١١ ينــــاير/الثــــاين كــــانون ١٤ يف  
 فيــه يــدعو رئاســيا، بيانــا الــس اعتمــد البعثــة، إلــاء الســابق

 التزامـات  مـن  عليهـا  مبـا  للوفاء جهودها مضاعفة إىل األطراف
 املؤقتـة  نيبـال  حكومـة  ويشجع الشامل، السالم اتفاق مبوجب

ــال علـــى ــتورها إكمـ ــون يف اجلديـــد دسـ ــار غضـ ــزمين اإلطـ  الـ
 األمـم  وهيئـات  العـام  األمـني  يبديـه  مبـا  أيضـا  ويرحـب . املتوقع

 الــدعم تقــدمي مواصــلة مــن خــالل مســتمر التــزام مــن املتحــدة
  .)٤٥٨(هلا الداعم دوره من جديد ويؤكد السالم، لعملية

__________ 

)٤٥٧(  S/PV.6465 ١٠-٣، الصفحات.  
)٤٥٨(  S/PRST/2011/1. 
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  األمن جملس رئيس إىل العام األمني من موجهة ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة: اجللسات

اجللسة 
 األخرى الوثائق الفرعي البند والتاريخ

ــدعوات  الــــ
عمــــــــــــــال 

 ٣٧  باملادة
ــل   ــدعوات عمـــــ الـــــ

 املتكلمون وغريها ٣٩ باملادة

ــرار ــويت القـــــــ  والتصـــــــ
 - املعارضون  - املؤيدون (

 )املمتنعون عن التصويت

       ٦٢٦٠  
 كــــــــانون ١٥

ــاين ــاير/الثـــ  ينـــ
٢٠١٠ 

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ  عـ
 مــن املســاعدة نيبــال طلــب

ــم ــدة األمــ ــم يف املتحــ  دعــ
ــة ــالم عمليــــ ــا الســــ  فيهــــ

(S/2010/17) 

 نيبـال  ممثـل  من موجهة رسالة
 أربعـة  مدته متديدا فيها يطلب
ــهر ــة أشــ ــة لواليــ ــم بعثــ  األمــ

ــدة ــال يف املتحــــــــــــ  نيبــــــــــــ
)S/2010/25، املرفق( 

 لألمـني  اخلاصة املمثلة نيبال
ــام ــة العـ ــة ورئيسـ  بعثـ

 يف املتحــــــدة األمــــــم
 نيبال

  املدعوين مجيع

٦٢٦٢    
 كــــــــانون ٢١

ــاين ــاير/الثـــ  ينـــ
٢٠١٠ 

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ  عـ
 مــن املســاعدة نيبــال طلــب

ــم ــدة األمــ ــم يف املتحــ  دعــ
ــة ــالم عمليــــ ــا الســــ  فيهــــ

(S/2010/17) 

ــرار مشــــروع ــدم قــ ــن مقــ  مــ
 (S/2010/32) املتحدة اململكة

 نيبـال  ممثـل  من موجهة رسالة
 أربعـة  مدته متديدا فيها يطلب
ــهر ــة أشــ ــة لواليــ ــم بعثــ  األمــ

ــدة ــال يف املتحــــــــــــ  نيبــــــــــــ
)S/2010/25، املرفق( 

  )٢٠١٠( ١٩٠٩ القرار   نيبال
٠-٠-١٥ 

٦٣٠٨  
ــار ٥ ــايو/أيــ  مــ

٢٠١٠ 

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ  عـ
 األمـم  مساعدة نيبال طلب

 عمليــــة دعــــم يف املتحــــدة
 (S/2010/214) فيها السالم

 يبـال ن ممثـل  من موجهة رسالة
 أربعـة  مدته متديدا فيها يطلب
ــهر ــة أشــ ــة لواليــ ــم بعثــ  األمــ

ــدة ــال يف املتحــــــــــــ  نيبــــــــــــ
)S/2010/229، املرفق( 

 يف العــام األمــني ممثلــة نيبال
 نيبال

  املدعوين مجيع

٦٣١١  
ــار ١٢ ــايو/أي  م

٢٠١٠ 

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ  عـ
 مــن املســاعدة نيبــال طلــب

ــم ــدة األمــ ــم يف املتحــ  دعــ
ــة ــالم عمليــــ ــا الســــ  فيهــــ

(S/2010/214) 

ــرار مشــــروع ــدم قــ ــن مقــ  مــ
ــة ــدة اململكـــــــــــــ  املتحـــــــــــــ
(S/2010/236) 

 نيبـال  ممثـل  من موجهة رسالة
 أربعـة  مدته متديدا فيها يطلب
ــهر ــة أشــ ــة لواليــ ــم بعثــ  األمــ

ــدة ــال يف املتحــــــــــــ  نيبــــــــــــ
)S/2010/229، املرفق( 

  )٢٠١٠( ١٩٢١ القرار   نيبال
٠-٠-١٥ 

٦٣٧٧  
ــول ٧  /أيلــــــــــ

ــبتمرب  ســـــــــــــــ
٢٠١٠ 

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ  عـ
 األمـم  مساعدة نيبال طلب

ــدة ــدعم املتحـــ ــة لـــ  عمليـــ
 فيهــــــــــــــــا الســــــــــــــــالم

)S/2010/453( 

 يف العــام األمــني ممثلــة نيبال 
 نيبال

  املدعوين مجيع

٦٣٨٥  
ــول١٥  /أيلــــــــ

ــبتمرب  ســـــــــــــــ
٢٠١٠   

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ  عـ
 األمـم  مساعدة نيبال طلب

ــدة ــدعم املتحـــ ــة لـــ  عمليـــ
 (S/2010/453) فيها السالم

ــرار مشــــروع ــدم قــ ــن مقــ  مــ
ــة ــدة اململكـــــــــــــ  املتحـــــــــــــ
(S/2010/476) 

 نيبـال  ممثـل  من موجهة رسالة
 أربعـة  مدته متديدا فيها يطلب
ــهر ــة أشــ ــة لواليــ ــم بعثــ  األمــ

ــدة ــال يف املتحــــــــــــ  نيبــــــــــــ
)S/2010/472 ،املرفق(  

ــالة ــة رسـ ــن موجهـ ــيس مـ  رئـ
 النيبــــايل الشــــيوعي احلــــزب

  )٢٠١٠( ١٩٣٩ القرار   نيبال
٠-٠-١٥ 
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اجللسة 
 األخرى الوثائق الفرعي البند والتاريخ

ــدعوات  الــــ
عمــــــــــــــال 

 ٣٧  باملادة
ــل   ــدعوات عمـــــ الـــــ

 املتكلمون وغريها ٣٩ باملادة

ــرار ــويت القـــــــ  والتصـــــــ
 - املعارضون  - املؤيدون (

 )املمتنعون عن التصويت

 فيهــا يطلـب ) املــاوي( املوحـد        
 لواليـة  أشهر ستة مدته متديدا
ــة ــال يف املتحــدة األمــم بعث  نيب

(S/2010/473)  
ــالة ــة رسـ ــن موجهـ ــني مـ  األمـ
ــام ــل الع ــا حيي  ــيب ــيس طل  رئ
ــال وزراء ــيس نيب  احلــزب ورئ

 املوحــــد  النيبــــايل  الشــــيوعي
ــاوي( ــى ،)املـــ ــوايل، علـــ  التـــ

 لواليـة  أشـهر  ٤ مدتـه  بتمديد
ــة ــال يف املتحــدة األمــم بعث  نيب

(S/2010/474) 

٦٣٩٨  
ــرين ١٤  تشــــــ

ــوبر/األول  أكتــ
٢٠١٠ 

 العـــام األمـــني وكيـــل نيبال  
 السياسية للشؤون

 األمـــني وكيـــل
 للشــؤون العــام

 السياسية

 

٦٤٦٥  
ــانون ٥  كــــــــــ

ــاين ــاير/الثـــ  ينـــ
٢٠١١   

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ  عـ
 األمـم  مساعدة نيبال طلب

 عمليــــة دعــــم يف املتحــــدة
 (S/2010/658) فيها السالم

ــالة ــة رسـ ــن موجهـ ــني مـ  األمـ
 رســائل ثــالث ــا حييــل العــام

ــأن ــائل بشـــ ــا مســـ ــد مـــ  بعـــ
ــحاب، ــداها االنســ ــن إحــ  مــ

 واثنتــان املؤقتـة  نيبــال حكومـة 
 الشــيوعي احلــزب رئــيس مــن

ــد النيبـــــايل ــاوي( املوحـــ ) املـــ
(S/2011/1) 

 يف العــام األمــني ممثلــة نيبال
 نيبال

  املدعوين مجيع

٦٤٦٦  
 كــــــــانون ١٤

ــاين ــاير/الثـــ  ينـــ
٢٠١١   

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ  عـ
 مــن املســاعدة نيبــال طلــب

ــم ــدة األمــ ــم يف املتحــ  دعــ
ــة ــالم عمليــــ ــا الســــ  فيهــــ

(S/2010/658) 

 S/PRST/2011/1   نيبال 

    
 الدائم املمثل من األمن جملس رئيس إىل موجهة ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة - ٢١

  صلة ذات أخرى ورسائل املتحدة األمم لدى كوريا جلمهورية
  عام عرض  

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
ــا واعتمــد واحــدة جلســة ــد خبصــوص واحــدا رئاســيا بيان  البن
 إىل موجهـة  ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  ٤ مؤرخة رسالة” املعنون
 لـدى  كوريـا  جلمهوريـة  الـدائم  املمثـل  مـن  األمـن  جملس رئيس

ــم  .“صــلة ذات أخــرى ورســائل) S/2010/281( املتحــدة األم
 مــــؤرخ الــــس لــــرئيس بيــــان يف األمــــن، جملــــس وشــــجب

 مـارس /آذار ٢٦ يف وقـع  الـذي  اهلجـوم  ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٩
 “تشــيونان” احلربيــة الســفينة إغــراق إىل أدى والــذي ٢٠١٠
ــة ــة التابع ــا، جلمهوري ــل عــن وأســفر كوري ــني ســتة مقت  وأربع




