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 األمريكتان

 املس لة املتعلقة هباييت - 1٧
 عرض عام 

،  عتتتتتد جمدتتتتس األمتتتتتل  تتتتتام 2013-2012ختتتتالل الفتتتتترتة  
جدسات دصوص املسالة املت دعة هباييت،  يوها جدستتال مغدعتتال متع 

املتحتدة لتحعيتق العددال املستا ة  عتوات يفافتةاد شتةقة يف   ثتة األمتم 
، يفاختتتت  نتتتةاريل مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع متتتل (510)ا ستتتتعةار يف ذتتتاييت

امليثتتتتتتاق. يفاستتتتتتتمع اجملدتتتتتتس مىل محاقتتتتتتات نصتتتتتتف ستتتتتتووية متتتتتتل كعتتتتتتار 
املستتتتتؤيفلني يف املوظمتتتتتة  رتتتتتال احلالتتتتتة  دتتتتتى األر  توايفلتتتتتت األيفضتتتتتاع 
السياستتتتتتية يفاألمويتتتتتتة، يفأنرتتتتتت ة الع ثتتتتتتة يفاملستتتتتتائل اإلنستتتتتتانية يفاملت دعتتتتتتة 

يفالتوميتتة. يفجتتدد اجملدتتس متتةتني يف يتتة الع ثتتة متتدة كتتل موهتتا  اب نت تتاي
، يف حتني خفتض مستتوى العتوة. يفمضتافة مىل ذلتك، (511)ستوة يفاحتدة

 شتتتتتتتتتتتتعا / 16مىل  13زارت   ثتتتتتتتتتتتتة جمدتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتل ذتتتتتتتتتتتتاييت متتتتتتتتتتتتل 
 .(512)2012 فرباية

 احلالة املتعلقة هباييت وأنشطة البعثة 
مىل محاقتتة نتتدمها  2012آذار/متتارس  ٨استتتمع اجملدتتس يف  

املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام هلتتتاييت يفرئتتتيس الع ثتتتة  تتتة  فيهتتتا تعةيتتتة 
. يفنتتدم مفتتادة (513)2012شتتعا /فرباية  29األمتتني ال تتام الصتتادر يف 

 تل الوضتع السياستي، مبتا يف ذلتك استتعالة رئتيس التوزراء غتاري كتتوم 
  تتتتد أر  تتتتة أشتتتتهة متتتتل توليتتتت  موصتتتتع ، يف تتتتل الولا تتتتات املستتتتتمةة  تتتتني 
الستتد تني التوفي يتتة يفالترتتةي ية؛ يفستتيادة العتتانول يفاألمتتل، مبتتا يف ذلتتك 

الرتةقة منراء احملكمة ال ديا يفاجلهود اليت تع هلا الع ثة مل أجتل ت ليتل 
الوقويتتتة اهلايتيتتتة؛ يفالوضتتتع ا نتصتتتادي يفا جتمتتتا ي يفاإلنستتتام يفحالتتتة 
حعوق اإلنسال؛ يفالتصتدي لتوابء الكتول ا. يفأفتاد أينتا ال متل املعتةر 

 2012م از خفض ال وصةيل ال سكةي يفالرةقي لدع ثة يففعا لدعةار 
 .(514)ول حليةال/يوني حبد (2011)

__________ 

 .S/PV.7023يف  S/PV.6833انظة  (510)

. ملليتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتل (2013) 2119 يف (2012) 2070انظتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتةاريل  (511)
األيفل،  العستتتتتتتمامل دومتتتتتتتات  تتتتتتتل يف يتتتتتتتة الع ثتتتتتتتة، انظتتتتتتتة اجلتتتتتتتلء ال اشتتتتتتتة، 

 .“ مديات حفظ السالم”

 .“  ثة جمدس األمل”، 34 العسمانظة اجللء األيفل،  (512)

(513) S/2012/128. 

(514) S/PV.6732 6-2، الصفحات. 

ل العدتتتتتتق مزاء اجلمتتتتتتود يفأ تتتتتتةب املتكدمتتتتتتول  صتتتتتتفة  امتتتتتتة  تتتتتت 
السياستتتتتتتي يفحثتتتتتتتوا احلكومتتتتتتتة  دتتتتتتتى مجتتتتتتتةاء حتتتتتتتوار سياستتتتتتتي يفمجتتتتتتتةاء 
ا نتدتتاابت الترتتةي ية يفالعدديتتة يفاحملديتتة الفة يتتة املععدتتة يف أنتتةب يفنتتت 
اكتتتل. يفرغتتتتم ا  تتتترتاف اب ستتتتتعةار الوستتتيب لدوضتتتتع األمتتتت  يفابلتعتتتتدم 

زلتلال   احملةز يف جما ت سيادة العانول يفا نت اي يفم تادة اإل متار موت 
، شتتدد ال ديتتتد متتل املتكدمتتني أينتتا  دتتتى 2010كتتانول الثام/يوتتاية 

ضتتتتةيفرة محتتتتةاز مليتتتتد متتتتل التعتتتتدم، يف  ستتتتيما يف ت ليتتتتل يف وتتتتاء نتتتتدرات 
يفيف م تادة تتوقني  -اليت كانت الع ثة تسهم فيهما  -الرةقة الوقوية 

السكال املرةديل يفمحاية الفئات الن يفة. يفأ ةب متكدمول  دة  ل 
 تتتودة ظهتتتور أفتتتةاد مستتتدحني ستتتا عني يف العتتتوات املستتتدحة  العدتتتق مزاء

. يفأ تتةب اثتتل ذتتاييت  تتل 1995اهلايتيتتة، التتيت كانتتت نتتد ُحدتتت  تتام 
أمدتتت  يف  تتتدم ميتتتةاد  دتتتده   تتتد االل يف تعتتتارية األمتتتم املتحتتتدة يفنةاراهتتتتا 

ألل ذتتت ه ال عتتتارة ترتتتيع  “هتديتتتدا لدستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني”اب تعتتتاره 
 .(515)مةيل احملتمدنياخلوف يف أيفسا  املستث

يفرأى  تتدد متتل املتكدمتتني أنتت  يوعغتتي الوظتتة يف حجتتم يفيف يتتة  
الع ثتتتتة املععدتتتتة  دتتتتى أستتتتاس األيفضتتتتاع  دتتتتى األر ، يف  ستتتتيما نتتتتدرة 
الرةقة الوقوية  دى ا ضت الع مبستؤيفلية أكترب. يفأ تةب اثتل ا حتتاد 
الةيفستتتتي  تتتتل ستتتتةيفره ألل م تتتتادة ترتتتتكيل الع ثتتتتة جتتتتتةى يففعتتتتا لدد تتتتة 

يفنتتال منتت  متتا مل تُوَجتتل  مديتتة اإلصتتالح، ميكتتل لدمجدتتس أل  املةستتومة
يعينِّم ف الية توفي  يف يتها مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق يفرمبا الوظة 

. يفيف ضتتتتتوء ا د تتتتتاءات حبصتتتتتول ستتتتتوء (516)يف اختتتتتتاذ تتتتتتدا   مضتتتتتافية
سدوك جوسي مل جانب متوظفي يفأفتةاد الع ثتة، أكتد املتكدمتول  دتى 

املتحدة ا متثال لسياسة  دم التسامح مقالنا  ضةيفرة أل تكفل األمم
 مزاء ا ستغالل يفا نتهاك اجلوسيني.

م تتتتتتة  تعتتتتتتدمي ، يفيف 2012ترتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتو ة  3يفيف  
، نتتدم (517)2012آب/أغستت س  31تعةيتة األمتتني ال تتام الصتتادر يف 

املمثل اخلاص لامني ال ام محاقة مىل اجملدس توايفل فيها قائفة يفاس ة 
متتتتل املستتتتائل،  يوهتتتتا الت تتتتورات اإلجيا يتتتتة يف  مديتتتتة حتعيتتتتق ا ستتتتتعةار 

__________ 

 . 2٨يف  27املةجع نفس ، الصفحتال  (515)

 . 21يف  20املةجع نفس ، الصفحتال  (516)

(517) S/2012/678 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2012(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2012(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6833
https://undocs.org/ar/S/PV.7023
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/128
https://undocs.org/ar/S/PV.6732
https://undocs.org/ar/S/2012/678
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رئيس السياسي يفيف سيادة العانول يف ذاييت، يفذي منةار الربملال ت يني 
التتتوزراء اجلديتتتد لتتتورال  متتتوت يفمنرتتتاء اجملدتتتس األ دتتتى لدعنتتتاء التتت ي 
يرةف  دى شفافية العناء يفاستعالليت . يفيف الونت نفس ، أ دتَ   تل 
متتازق خ تت  يف ترتتكيل اجملدتتس ا نتدتتا  التتدائم املستتؤيفل  تتل توظتتيم  
كل ا نتداابت يف ذاييت يففعا لاحكام الدستورية. يفأفاد ك لك ال 

غتت  املرتتةيف ة التتتيت نتتام هبتتا أفتتتةاد ستتا عول يف اجلتتيش اهلتتتاييت األنرتت ة 
دتتتتت،  تتتتد ٍم متتتتل  مل ت تتتتد مستتتتالة مثتتتت ة لدعدتتتتق ألل الرتتتتةقة اهلايتيتتتتة أج 

الع ثة، امل العني ر ادة منراء اجليش يف دفع امل اشات التعا دية، متل 
املوانتتع ال رتتةة التتتيت كتتانوا نتتتد احتدوذتتا. يفاب نتعتتتال مىل موضتتوع ت ليتتتل 

ذكتتتة أل اجملدتتتس األ دتتتى لدرتتتةقة الوقويتتتة اهلايتيتتتة أنتتتة خ تتتة الرتتتةقة، 
اليت د ت، مل ضتمل تتدا   أختةى،  2016-2012الرةقة لدفرتة 

فتتةد جديتتد متتل أفتتةاد الرتتةقة يف  1 200مىل تتتدريب متتا   يعتتل  تتل 
فةد.  15 000السوة هبدف منراء نوة شةقة تنم ما يفوق جممو   

دة يف تعةيةه دفض العوام املاذيفل يفكةر لكيد توصية األمني ال ام الوار 
مىل  3 241فتةدا يفلدرتةقة متل  6 270مىل  7 340   لدعوات متل 

فةد، مع ما يرتتتب  دتى ذلتك متل خفتض يف  تدد املتوظفني  2 601
املتدنيني يففعتا  لفتا  ن تاق أنرت ة الع ثتة. يفأ دتل كت لك أل الع ثتتة  

ةي، متع كانتت نتد ترتايفرت، اب شترتاك متع فةيتق األمتم املتحتدة الع ت
حكومتة ذتاييت  رتال خ تة تةكيتتل أنرت ة الع ثتة  دتى أستاس األيفضتتاع 
العائمة، اليت دخدت مةحدة  مدية يف ذلك الونت، يفذلك  غية تيس  
تةكيتتتل أنرتتت ة الع ثتتتة يفتعديصتتتها   ةيعتتتة رشتتتيدة متهيتتتدا لالن تتتالق لتتتو 

 .(51٨)مجياد يفضع هنائي لدع ثة
يع يف الصتتتتتورة يفأ تتتتتةب املتكدمتتتتتول  متتتتتا جيديفنتتتتت  متتتتتل ترتتتتتج 

الوا تتدة أكثتتة املتمثدتتة يف توصتتيب حكومتتة جديتتدة، يفنرتتة الت تتديالت 
تتتتد ال ةيتتتتق لتتتتو  الدستتتتتورية، يفمنرتتتتاء اجملدتتتتس األ دتتتتى لدعنتتتتاء، متتتتا مهَّ
ترتتتتكيل اجملدتتتتس ا نتدتتتتا  التتتتدائم. يفيف متتتتا يت دتتتتق ابلعتتتتوات املستتتتدحة 
الستتتتا عة، رحتتتتب ال ديتتتتد متتتتل املتكدمتتتتني ابلتعتتتتدم  دتتتتى جعهتتتتة األمتتتتل 

ألداء املتلايتتتد لدرتتتةقة الوقويتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك تستتتدخم الرتتتةقة يفكتتت لك اب
املهام األموية مل الع ثة يف خميمات املرةديل داخديا. يفساد توافق  ام 
 رتتال جتديتتد يف يتتة الع ثتتة ملتتدة ستتوة يفاحتتدة حستتعما كتتال األمتتني ال تتام 
ند أيفصى   لك. يفأيد أينا ال ديد مل املتكدمني توصية األمني ال ام 

دة ترتتتكيل الع ثتتتة يفت ليلذتتتا  دتتتى الوحتتتو املتتتتوخى يف خ تتتة  رتتتال م تتتا
. يفيف الونتتت نفستت ، أكتتد 2016-2013تةكيتتل أنرتت ة الع ثتتة لدفتترتة 

متكدمول  دة  دى ضةيفرة تتوخي احلتةص يف اخلفتض التتدرجيي لدع ثتة 
__________ 

(51٨) S/PV.6842 7-2، الصفحات.  

يف دتتتتى أل جيتتتتةى ذلتتتتك استتتتتوادا مىل الظتتتتةيفف الستتتتائدة  دتتتتى األر ، 
متتا حتعتتق متتل مكاستتب  دتتى أستتاس زمتت  حمتتدد، متتل ديفل تعتتويض   

حىت ذلك احلني. يفشدد  دد نديل مل املتكدمني  دى مسا ة  وصة 
اهلودستتتتة يفأ يتتتتة اإل عتتتتاء  ديتتتت  يفكتتتت لك  دتتتتى املرتتتتاريع الستتتتةي ة األثتتتتة 

، يف حتتتني أكتتتد آختتتةيفل أنتتت  (519)يفمرتتتاريع احلتتتد متتتل ال وتتتف اجملتم تتتي
يوعغتتتتي تستتتتديم   تتتتض مهتتتتام الع ثتتتتة مىل جهتتتتات فا دتتتتة أختتتتةى،  يوهتتتتا 

 .(520)ويةجهات يفق
ترتتةيل األيفل/أكتتتو ة  12، امل عتتودة يف 6٨45يفيف اجلدستتة  
التت ي أشتتاد  (2012) 2070، اختتت  اجملدتتس ابإلمجتتاع العتتةار 2012

فيت  جبهتتود اإلن تتاي الواست ة التوتتوع التتيت أ لهتتا موظومتتة األمتتم املتحتتدة 
، يفداصتتة 2010يف ذتتاييت يف أ عتتاب كارثتتة زلتتلال كتتانول الثام/يوتتاية 

 تتتتتتةام  اإلستتتتتتكال يفمزالتتتتتتة األنعتتتتتتا  التتتتتتيت تتتتتتتد مها األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة، 
دد يفا ستددام الواجح لوحدات اهلودسة ال سكةية التا  تة لدع ثتة. يفمت

اجملدتتس، مذ يتصتتةف مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق، يف يتتة الع ثتتة 
، يف حتتني خفتتض جممتتل نتتوام 2013ترتتةيل األيفل/أكتتتو ة  15حتتىت 

متتتل األفتتتةاد لدرتتتةقة.  2 601فتتتةدا لدعتتتوات يفمىل  6 270الع ثتتتة مىل 
يفأحتتتتا  اجملدتتتتس  دمتتتتا د تتتتة تةكيتتتتل أنرتتتت ة الع ثتتتتة حستتتتب األيفضتتتتاع 

نر ة الع ثة  دى جممو ة أساسية مل املهام العائمة يفنوه  عيمة تةكيل أ
املرتتمولة يف يف يتهتتا املمكتتل م ازذتتا ضتتمل مقتتار زمتت  م عتتول. يفأنتتة 
أينتتتتا ال تتتتتواُفة  يئتتتتة سياستتتتية يفمؤسستتتتية مستتتتتعةة أمتتتتة ابلتتتت  األ يتتتتة 
لتحعيق ا ستعةار يفلس  جهود اإلن اي يفم ادة اإل مار، يفد تا مجيتع 

يف ذتتتاييت مىل أل ت متتتل  تتتةيفح  اجلهتتات الفا دتتتة السياستتتية ذات الصتتدة
الت ايفل فيما  يوها مل أجل توصيب اجملدتس ا نتدتا  التدائم يف العدتد 
 دتتتتتتتى الوحتتتتتتتو املعتتتتتتتةر يف الت تتتتتتتديالت الدستتتتتتتتورية يفمتتتتتتتل أجتتتتتتتل م تتتتتتتاز 
ا نتدتتتتتتتتاابت الفة يتتتتتتتتة الترتتتتتتتتةي ية يفالعدديتتتتتتتتة يفاحملديتتتتتتتتة التتتتتتتتيت أصتتتتتتتتعحت 

  ل مو دذا. متاخةة
، ذكتتتة املمثتتتل اخلتتتاص ابلويا تتتتة 2013آذار/متتتارس  20يفيف  

لامتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام، لتتتتتتتتدى  ةضتتتتتتتت  األيفضتتتتتتتتاع السياستتتتتتتتية يفا جتما يتتتتتتتتة 
يفا نتصتتادية يفاألمويتتة يف ذتتاييت، متاشتتيا متتع تعةيتتة األمتتني ال تتام املتتؤر  

__________ 

 25-23)كولومعيتا(؛ يفالصتفحات  23-21املةجع نفس ، الصفحات  (519)
  جوتوب أفةيعيتا(؛ يفالصتفحات(32-30   ؛ يفالصتتفحات)35)الربازيتل-

 )شيدي(.  37

 27يفالصتتفحة )املمدكتتة املتحتتدة(؛  27-25املةجتتع نفستت ، الصتتفحات  (520)
 )ا حتاد الةيفسي(. 

https://undocs.org/ar/S/PV.6842
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2012)
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، أل حالتتتتة متتتتل اجلمتتتتود ستتتتادت املرتتتتهد (521)2013آذار/متتتتارس  ٨
رتة الستتتتة أشتتتهة املرتتتمولة ابلتعةيتتتة متثدتتتت يف  تتتدم السياستتي ختتتالل فتتت

محةاز تعدم يف منراء اجملدس ا نتدا . يفحتددت خ تة تةكيتل أنرت ة 
، يففعا ملا كال ند مت ا تفاق  دي  مع حكومة ذاييت، أر  ة (522)الع ثة

، يفذتتتتي الت تتتتوية 2016مىل  2013أذتتتداف رئيستتتتية لا تتتتوام الثالثتتتة 
ة؛ يفت ليتتل اجملدتس ا نتدتتا  التدائم مبجتتةد املتستارع لعتوة الرتتةقة الوقويت

منرتتتائ ؛ يفت ليتتتل ستتتيادة العتتتانول يفاحتتترتام حعتتتوق اإلنستتتال، متتتع ميتتتالء 
أيفلويتتة لت ليتتل آليتتات املستتاءلة يفالةنا تتة األساستتية؛ يفد تتم اإلصتتالحات 
اإلدارية الةئيستية  دتى الصت يديل التوق  يفاحملدتي، فنتال  تل مستا دة 

 دتتتتتتى التوصتتتتتتل مىل توافتتتتتتق  رتتتتتتال  اجلهتتتتتتات امل ويتتتتتتة الوقويتتتتتتة الةئيستتتتتتية
ال مديتتات السياستتية الرتتامدة لدجميتتع يفاإلصتتالحات املؤسستتية لتهيئتتة 
الظتتتةيفف املالئمتتتتة لدتوميتتتة ا جتما يتتتتة يفا نتصتتتادية. يفحتتتتددت أينتتتتا 
خ تتة تةكيتتل أنرتتت ة الع ثتتة  تتددا متتتل الوعتتا  املةج يتتة لكتتتل متتل ذتتت ه 

                        .(523)2016اجملا ت األر  ة ميكل يفان يا  دوغها حبدول  ام 
يفشتتتدد م ظتتتم املتكدمتتتني  دتتتى أ يتتتة مجتتتةاء انتدتتتاابت حمديتتتة  

يف دديتتتتة يفجملدتتتتس الرتتتتيو  تكتتتتول حتتتتةة يفنليهتتتتة يفشتتتتامدة لدجميتتتتع يفذات 
، مبتتتتتا ي تتتتتلز ا ستتتتتتعةار يفالتوميتتتتتة 2013مصتتتتتدانية حبدتتتتتول هنايتتتتتة  تتتتتام 

السياستتيني  دتتى جتوتتب املليتتد ا جتما يتتة يفا نتصتتادية، يفحثتتوا العتتادة 
مل اإل  اء. يفسدط املتكدمول النتوء أينتا  دتى احلاجتة املستتمةة مىل 
ت ليل ندرات الرةقة الوقوية اب تعاره محدى أيفلوايت الع ثة يفد وا مىل 
مواصدة املسا دة اليت يعدمها اجملتمع الديفيل لد م منراء نوات شةقة 

ى أستتتتاس األيفضتتتتاع مهويتتتتة. يفحظيتتتتت خ تتتتة تةكيتتتتل أنرتتتت ة الع ثتتتتة  دتتتت
العائمتتتة  رتحيتتتب أغدعيتتتة املتكدمتتتني. يفا تتتتربت اثدتتتة التتتو ايت املتحتتتدة 
خ تتتتة تةكيتتتتل أنرتتتت ة الع ثتتتتة يفثيعتتتتة نا دتتتتة لدت تتتتديل ستتتتتت ور استتتتتجا ة 
لدت تتتورات  دتتتى األر  يفالت تتتديالت التتتيت جيتتتةى مدخاهلتتتا  دتتتى يف يتتتة 

رتاح . يفذكتتة اثتتل ا حتتتاد الةيفستتي أنتت  رغتتم لييتتد يففتتده ا نتت(524)الع ثتتة
التتتدا ي مىل تةكيتتتل يف يتتتة الع ثتتتة  دتتتى  تتتدد متتتل األذتتتداف التتتيت ميكتتتل 
 دوغهتتتا، فتتتإل األذتتتداف امل دوتتتة يفمؤشتتتةات العيتتتاس قموحتتتة تستتتتد ي 

. يفأ تتةب اثتتل املكستتيك (525)موانرتتتها  تتني أ نتتاء اجملدتتس مستتتععال
__________ 

(521) S/2013/139 . 

 املةجع نفس ، املةفق.  (522)

(523) S/PV.6936 4-2، الصفحات.  

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (524)

   .25املةجع نفس ، الصفحة  (525)

 تتل العدتتق متتل أل اإلجتتةاءات التتيت  حتتت يف املاضتتي، مثتتل املرتتاريع 
 .(526)ع دت مل خ ة تةكيل األنر ةالسةي ة األثة، استُ 

يفرأى اثتتل غواتيمتتا  أل ميلانيتتة الع ثتتة يوعغتتي أل حتتتدد يففعتتا  
خفض  دد األفةاد  لو يتها،   ال كس، يفا ترب ان  يوعغي أ  يستمة

. يف دى غةار ذلك، أكدت اثدة الربازيتل انت  جيتب أ  (527)الوظاميني
يفجتتتتود األمتتتتم تكتتتتول ا  تعتتتتارات املاليتتتتة ذتتتتي العتتتتوة الداف تتتتة لتعدتتتتي  

. يفأكد اثل فةنسا أن  رغم ضةيفرة جتوخب مغادرة (52٨)املتحدة يف ذاييت
متستتتة ة، فتتتإل استتتتععاء أي  مديتتتة حلفتتتظ الستتتالم هبتتت ا احلجتتتم مىل متتتا 

 .(529) هناية ليس خيارا يفيوعغي لعوادر رحيدها أل تركل حافلا
، أفتتتتتتادت املمثدتتتتتتة اخلاصتتتتتتة 2013آب/أغستتتتتت س  2٨يفيف  

لامتتتتني ال تتتتام يف محاقتهتتتتا ال الوضتتتتتع األمتتتت  ال تتتتام يف ذتتتتاييت ظتتتتتل 
مستتتتعةا نستتتعيا متتتع حتتتديف  الفتتتا  يف ا ضتتت ةاابت املدنيتتتة يفاجلتتتةائم 

حيتتواي  زالتتت م يتتارا مةج يتتاالكتتربى، يفال مواصتتدة ت ليتتل الرتتةقة متتا 
لتحعيق ا ستعةار. يفا تربت أل استمةار التاخ  يف مجةاء ا نتداابت 
املؤجدتتتتتة موتتتتت  فتتتتترتة قويدتتتتتة يرتتتتتكل مصتتتتتدر ندتتتتتق متلايتتتتتد متتتتتع تصتتتتتا د 

، اا يث  جممو تة 2013التركيك يف ممكال مجةاء ا نتداابت  ام 
 تتة تةكيتتل متتل املدتتاقة مزاء  مديتتة حتعيتتق ا ستتتعةار. يفيف متتا يت دتتق د

أنرتتتتتت ة الع ثتتتتتتة، أفتتتتتتادت املمثدتتتتتتة اخلاصتتتتتتة ال ال وصتتتتتتةيل ال ستتتتتتكةي 
يفالرةقي يف الع ثة أ لا خفض  دد أفةاد تا امل دتوب مبوجتب الو يتة 

. يفذكتتتتتتتتتتتةت كتتتتتتتتتتتت لك أل التتتتتتتتتتتتةئيس (2012) 2070يففعتتتتتتتتتتتا لدعتتتتتتتتتتتتةار 
ء أ تتةاب  تتل لييتتد ا  نستتحاٍب اةحتتل مارتييتت  يفرئتتيس التتوزرا جوزيتتف

لدع ثتتتة يف ظتتتل تلايتتتد نتتتدرات املؤسستتتات الوقويتتتة. يفختمتتتت نائدتتتة مل 
ذتتتاييت تعتتتف  وتتتد مو  تتتف حاستتتم، فالتعتتتدم احملتتتةز يف األمتتتل يفحتعيتتتق 
ا ستتتتعةار يفالتوميتتتة ا نتصتتتادية ميكتتتل أل يت تتتة  لدد تتتة جتتتةاء  تتتدم 

مجتتتتتتتةاء  ا ستتتتتتتتعةار الوتتتتتتتاجم  تتتتتتتل ا ستتتتتتتتع اب املتتتتتتتةتعط مبتتتتتتتازق  تتتتتتتدم
ا نتدتتاابت، يفلتت لك تواصتتل الع ثتتة ال متتل  دتتى منوتتاع اجلهتتات امل ويتتة 
الوقويتتتة رجتتتةاء ا نتدتتتاابت يف أنتتتةب يفنتتتت اكتتتل يفاملوافعتتتة  دتتتى أل 

 .(530)استمةارية املؤسسات تصب يف مصدحتها يفمصدحة العدد
__________ 

   .35املةجع نفس ، الصفحة  (526)

 . 15املةجع نفس ، الصفحة  (527)

 . 2٨املةجع نفس ، الصفحات  (52٨)

 . 21املةجع نفس ، الصفحة  (529)

(530) S/PV.7024 5-2، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/2013/139
https://undocs.org/ar/S/PV.6936
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.7024
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يفأنة املتكدمول  مومتا ابخل توات التيت خ تهتا ذتاييت صتوب  
حتعيتتق ا ستتتعةار كإنرتتاء اجملمتتع ا نتعتتايل لدمجدتتس ا نتدتتا  التتدائم 
يفتعتتتدمي مرتتتةيفع نتتتانول انتدتتتا  مىل الربملتتتال، يف تتتا خ تتتواتل تتستتتتمال 

نتدتتاابت املؤجدتتة موتت  فتترتة قويدتتة. يفأ تتةب ال ديتتد ابأل يتتة إلجتتةاء ا 
متتتل املتكدمتتتني  تتتل مدراكهتتتم لدتحتتتدايت املتععيتتتة يف  مديتتتة التحنتتت  
لالنتدتتتاابت، يفكتتتتةريفا التتتتد وة مىل مجتتتةاء ا نتدتتتتاابت يف أنتتتتةب يفنتتتتت 
اكل، يفحثوا اجلهات الفا دة السياسية  دى التوصل مىل توافتق يف دتى 

نتداابت. يفشدديفا أينا  دتى ضتةيفرة هتيئة الظةيفف الالزمة إلجةاء ا 
يفضتتع حتتد ملوتتا  اإلفتتالت متتل ال عتتاب، يف دتتى د تتم الرتتةقة الوقويتتة 

، يفم اجلة الوضع اإلنستام 2016-2012يففعا خل ة ت ويةذا لدفرتة 
 يف العدد.
يفأيتتتتد املتكدمتتتتول أينتتتتا توصتتتتيات األمتتتتني ال تتتتام الدا يتتتتة مىل  

عتتتوات  وستتتعة متديتتتد يف يتتتة الع ثتتتة ستتتوة أختتتةى يفمواصتتتدة خفتتتض نتتتوام ال
يف املائتة، يفشتتدد   نتهم  دتتى ضتةيفرة تتتوخي احلتةص لتتدى العيتتام  15

 تتتت لك، مبتتتتا يتماشتتتتى متتتتع الظتتتتةيفف األمويتتتتة يفالسياستتتتية. يفيفافتتتتق اثتتتتل 
الو ايت املتحدة  دتى ستحب الع ثتة، شتةي ة أل حتتتفظ الع ثتة  عتدرة 

. يفكةر اثل املمدكة املتحدة لكيد مونف (531)م لزة  دى الةد السةيع
ال يوعغي أل تستدم املهتام التيت تنت دع هبتا يفحتدات اهلودستة يف يففده 

د تتتتم املرتتتتاريع الستتتتةي ة األثتتتتة، مثتتتتل مصتتتتالح ال تتتتةق، يفحفتتتتة االابر، 
يفشتتتفط امليتتتاه يفتوظيتتتف العوتتتوات، يفتوزيتتتع امليتتتاه، مىل جهتتتات أختتتةى، 

،  يومتتتا شتتتدد آختتتةيفل  دتتتى فائتتتدة (532)ترتتتمل الع تتتاع اخلتتتاص احملدتتتي
، يفد تتا (533)ام  احلتتد متتل ال وتتف اجملتم تتياملرتتاريع الستتةي ة األثتتة يف تتة 

. يفرحتب اثتل (534)  نهم صةاحة مىل أل تواصتل الع ثتة تدتك التربام 
املمدكة املتحدة أينا  عةار األمني ال ام درس خيار ا نتعتال مىل   ثتة 

، مع التاكيد 2016لدمسا دة أصغة حجما يفأكثة تةكيلا حبدول  ام 
ذتتتاييت   يتتتلال ضتتتةيفراي يفأنتتت  يوعغتتتي  دتتتى أل استتتتمةار يفجتتتود الع ثتتتة يف 

ألي تغي  ذي شال يف تكويوها أل يكول معرت   وعا  مةج ية ميكل 
تتتتتل مستتتتتؤيفليات   دوغهتتتتتا مبتتتتتا ينتتتتتمل نتتتتتدرة حكومتتتتتة ذتتتتتاييت  دتتتتتى حتمخ

__________ 

 . 6الصفحة املةجع نفس ،  (531)

 . 15املةجع نفس ، الصفحة  (532)

)الربازيتتتتتتتتل(؛   29)ريفانتتتتتتتتدا(؛ الصتتتتتتتتفحة  13املةجتتتتتتتتع نفستتتتتتتت ، الصتتتتتتتتفحة  (533)
 )شيدي(.  3٨يفالصفحة 

 31)التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  5املةجتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتفحة  (534)
   )املكسيك(.

. يفأيتد اثتل ا حتتاد الةيفستي أينتا معرتحتات األمتني ال تام (535)متلايدة
 ثتتتتتة أصتتتتتغة حجمتتتتتا الدا يتتتتتة مىل تةكيتتتتتل أنرتتتتت ة الع ثتتتتتة يفحتويدهتتتتتا مىل  

. يفرأى اثتتل غواتيمتا  أل ستتحب الع ثتتة (536)يف يتة أضتتيق ن انتا ذات
جيتتتتتتب أل جيتتتتتتةى   ةيعتتتتتتة مستتتتتتؤيفلة تكفتتتتتتل  تتتتتتدم اضتتتتتت ةار الع ثتتتتتتة مىل 

. يفمتل املو دتق  يوت ، أكتد اثتل ذتاييت أ يتة الوظتة يف (537)أ تدا ال ودة
ير، مجيع السيواريوذات احملتمدة لفك ا رتعا   غية تفادي تكةار التتار 

عتتتتاً ددتتتتوص اجملدتتتتس مىل أل ذتتتتاييت مل ت تتتتد ترتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم  مةحنِّ
                        .(53٨)يفاألمل الديفليني

ترتتةيل األيفل/أكتتتو ة  10، امل عتتودة يف 7040يفيف اجلدستتة  
ال ي  حتظ  (2013) 2119، اخت  اجملدس ابإلمجاع العةار 2013

فيتتتت  متتتتع العدتتتتق أل األ متتتتال التحنتتتت ية لالنتدتتتتاابت   تتتتتلال ترتتتتهد 
. يفمتتدد 2013ى مجتةاء ا نتدتاابت يف  تام لخت ا ميكتل أل يتؤثة  دت

اجملدس، متصةفا مبوجب الفصل السا ع متل امليثتاق، يف يتَة الع ثتة حتىت 
يفخفتتتتتض جممتتتتتل نتتتتتوام الع ثتتتتتة مىل  2014ترتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتو ة  15

 2 601فةدا لدعوات يف حني أ عى  دى نوام الرةقة العال   5 021
تواصتل توفيتَ  املرتاريع مل األفتةاد. يفقدتب اجملدتس أينتا مىل الع ثتة أل 

الستةي ة األثتتة التتيت تستهم يف مشتتا ة  يئتتة آموتة يفمستتتعةة يفت تتلز ممستتاك 
اجلهات الوقوية  لمام األمور يفثعة سكال ذاييت ابلع ثة، يفاتعاَع هنجها 
لدحد مل ال وف اجملتم تي. يفأحتا   دمتا أينتا ابلتوفيت  اجلتاري خل تة 

يفرحب جبهود املمثدتة  تةكيل أنر ة الع ثة  دى أساس األيفضاع العائمة
 اخلاصة لامني ال ام يف د م ال مدية السياسية اجلارية يف ذاييت.

يف  تتد اختتتاذ العتتةار، نتتال اثتتل املمدكتتة املتحتتدة مل الع ثتتة ذتتي  
أيفضتتح مثتتال  دتتى التفتتايفت  تتني ا حتياجتتات  دتتى األر  يفاألديفات 

متتتتتتتتل األفتتتتتتتتةاد  5 000ة لدمجدتتتتتتتتس لتدعيتهتتتتتتتتا، ابلوظتتتتتتتتة مىل أل املتاحتتتتتتتت
ال ستتكةيني ستتيكونول متتةا  ني يف  دتتد مل يرتتهد أي نتتلاع  ستتكةي يف 
االيفنتتة األختت ة. يفأضتتاف أل زمتتل املرتتاريع الستتةي ة األثتتة انعنتتى موتت  

ستتتتووات  دتتتتى توفيتتتت ذا؛ يفأيتتتتد اخلفتتتتض  10يفنتتتتت قويتتتتل   تتتتد متتتتةيفر 
جتود جمتال لتستةيع ذت ا اخلفتض، التدرجيي لدع ثتة م تةاب  تل ا تعتاده  و 

                        .(539)يف  سيما مل موظفي اهلودسة
__________ 

 . 15املةجع نفس ، الصفحة  (535)

 . 1٨املةجع نفس ، الصفحة  (536)

 . 20املةجع نفس ، الصفحة  (537)

 . 26املةجع نفس ، الصفحة  (53٨)

(539) S/PV.7040 2، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7040
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 املس لة املتعلقة هباييتاجللسات: 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.6732 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار ٨

2012 

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتحعيتتتتتتتتتق املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم

 ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
(S/2012/128) 

، مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا 
، أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي

،  تتتتتتتتتتتتت يف، الربازيتتتتتتتتتتتتتل
، شتتتتتتيدي، الستتتتتتوغال
، ذتتتتتتتتتتتتتتاييت، كوتتتتتتتتتتتتتتدا
 الياابل

 لامني اخلاص املمثل
 يفرئتتتتتيس هلتتتتتاييت ال تتتتتام
 املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة

 ا ستتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتق
 رئتتتتتتتتتتتتتيس ذتتتتتتتتتتتتتاييت، يف

 األيفريف  ا حتتتتاد يففتتتد
 املتحدة األمم لدى

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
)أ(املد ويل

 

 

S/PV.6842  
 /األيفل ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 3

 2012 أكتو ة

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتحعيتتتتتتتتتق املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم

 ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
(S/2012/678) 

، مستعانيا، األرجوتتني 
، مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواديفر

، الربازيتل، أيفريفغواي
، كوتتدا،  شتتيدي،  ت يف

، املكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيك
 الياابل ،ذاييت

 لامني اخلاص املمثل
 يفرئتتتتتيس هلتتتتتاييت ال تتتتتام
 املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة

 ا ستتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتق
 يفرئتتتتتتتتتتيس ذتتتتتتتتتتاييت، يف
 األيفريف  ا حتاد يففد

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 ،)ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 ) (املد ويل

 

S/PV.6845  
 /األيفل ترتتتتتتتتتتتةيل 12

 2012 أكتو ة

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتحعيتتتتتتتتتق املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم

 ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
(S/2012/678) 

 معتتتتتتدم نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع
، األرجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتني متتتتتتتتتتتتتتتتتل
، أيفريفغتتتتتواي، مستتتتتعانيا

، الربازيتتتتتتتل، ابراغتتتتتتتواي
، شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي،  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يف

،  فةنستتتتتتتتتا، غواتيمتتتتتتتتتا 
، كولومعيتتتتتتتتتتتتتا،  كوتتتتتتتتتتتتتدا

 املتحتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتو ايت
(S/2012/743) 

، األرجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني
، مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا
، أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي

، الربازيتل، ابراغواي
، كودا،  شيدي،   يف
 ذاييت

 (2012) 2070 العةار  
 مبوجتتتب )اخُتتتت  15-0-0 

 السا ع( الفصل

S/PV.6936  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 20

2013 

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتحعيتتتتتتتتتق املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم

 ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
(S/2013/139) 

، مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا 
، أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي

،  تتتتتتتتتتتتت يف، الربازيتتتتتتتتتتتتتل
، كوتتتتتتتتتتتتتتتدا،  شتتتتتتتتتتتتتتتيدي
، ذتتتاييت، املكستتتيك

 الياابل

 لامني اخلاص املمثل
 ابلويا تتتتتة هلتتتتتاييت ال تتتتتام

 املؤنتتتتتتتتتتتتتتتت يفالتتتتتتتتتتتتتتتةئيس
 املتحتتتتدة األمتتتتم لع ثتتتتة

 ا ستتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتق
 يفرئتتتتتتتتتتيس ذتتتتتتتتتتاييت، يف
 األيفريف  ا حتاد يففد

 أ نتتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتع ،)ب(اجملدس

 )د(املد ويل

 

S/PV.7024 
 أغستتتتتتتتتت س/آب 2٨

2013 

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتحعيتتتتتتتتتق املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم

 ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
(S/2013/493) 

، أيفريفغتواي، مستعانيا 
،  تتتتتتتتتتتتتت يف، الربازيتتتتتتتتتتتتتتل
، يفتوابغتتتتتتتو تةيويتتتتتتتداد
،  كوتتتتتتتتتتتتتتتتدا،  شتتتتتتتتتتتتتتتتيدي

، كولومعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
، املكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيك

 الياابل ،ذاييت

 اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 هلتتتتتاييت ال تتتتتام لامتتتتتني
 األمتتتتتتم   ثتتتتتتة يفرئيستتتتتتة

 لتحعيتتتتتتتتتتتتتق املتحتتتتتتتتتتتتتدة
 ذتتتتاييت، يف ا ستتتتتعةار
 ا حتتتتتتاد يففتتتتتد يفرئتتتتتيس
 األيفريف 

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 )د(املد ويل

 

S/PV.7040 
 /األيفل ترتتتتتتتتتتتةيل 10

 2013 أكتو ة

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتحعيتتتتتتتتتق املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم

 ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
(S/2013/493) 

 مل معدم نةار مرةيفع
، أيفريفغواي، األرجوتني
، توغتتو،  تت يف، الربازيتتل

، شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي، ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا
،  فةنستتتتتتتتتتتا، غواتيمتتتتتتتتتتتا 
، املغتتتتتتتتتتتتتتتتتتةب، كوتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا

 املتحتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2013/597) 

، أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي
،  تتتتتتتتتتتتت يف، الربازيتتتتتتتتتتتتتل
، كوتتتتتتتتتتتتتتتدا،  شتتتتتتتتتتتتتتتيدي
 ذاييت

 (2013) 2119 العةار املتحدة املمدكة 
 مبوجتتتتتتب )اختتتتتتت  15-0-0

 السا ع( الفصل

https://undocs.org/ar/S/2012/128
https://undocs.org/ar/S/PV.6842
https://undocs.org/ar/S/PV.6842
https://undocs.org/ar/S/2012/678
https://undocs.org/ar/S/PV.6845
https://undocs.org/ar/S/PV.6845
https://undocs.org/ar/S/2012/678
https://undocs.org/ar/S/2012/743
https://undocs.org/ar/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6936
https://undocs.org/ar/S/PV.6936
https://undocs.org/ar/S/2013/139
https://undocs.org/ar/S/2013/493
https://undocs.org/ar/S/2013/493
https://undocs.org/ar/S/2013/597
https://undocs.org/ar/S/RES/2119(2013)
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التو ايت  ،كولومعيتا  ،كوتدا  ،فةنستا ،غواتيمتا  ،شتيدي ، ت يف ،الربازيتل ،أيفريفغتواي ،جممو تة أصتدناء ذتاييت التيت ترتمل األرجوتتني تكدم اثل أيفريفغتواي ابستم )أ( 
العوستتوة  ،أيستتدودا ،أيفكةانيتتا ،املتحتتدة. يفتكدتتم رئتتيس يففتتد ا حتتتاد األيفريف  لتتدى األمتتم املتحتتدة ابستتم التتديفل األ نتتاء يف ا حتتتاد األيفريف ؛ يفأ دوتتت ألعانيتتا

 يفكةيفاتيا لييدذا لعيان . ،صة يا ،مجهورية مولديففا ،مجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا ،اجلعل األسود ،تةكيا ،يفاهلةسك
  مثَّل غواتيما  يفزيُة خارجيتها. )ب( 
 ،أيستدودا ،أل ناء يف ا حتتاد األيفريف ؛ يفأ دوتت ألعانيتاتكدم اثل أيفريفغواي ابسم جممو ة أصدناء ذاييت. يفتكدم رئيس يففد ا حتاد األيفريف  ابسم الديفل ا ) ( 

 كةيفاتيا لييدذا لعيان .  ،صة يا ،جورجيا ،مجهورية مولديففا ،مجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا ،اجلعل األسود ،العوسوة يفاهلةسك
 ،يفريف  ابستم التديفل األ نتاء يف ا حتتاد األيفريف ؛ يفأ دوتت أرميويتتاتكدتم اثتل أيفريفغتواي ابستم جممو تة أصتتدناء ذتاييت. يفتكدتم  ئتب رئتيس يففتد ا حتتتاد األ )د( 

 كةيفاتيا لييدذا لعيان .  ،صة يا ،مجهورية مولديففا ،مجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا ،اجلعل األسود ،العوسوة يفاهلةسك ،أيفكةانيا ،ألعانيا
 ،ألعانيتا ،س يففتد ا حتتاد األيفريف  ابستم التديفل األ نتاء يف ا حتتاد األيفريف ؛ يفأ دوتت أرميويتاتكدم اثل أيفريفغواي ابسم جممو ة أصدناء ذاييت. يفتكدتم رئتي )ه( 

صتتة يا لييتدذا لعيانت . يفتكدتتم اثتل تةيويتداد يفتوابغتتو ابستم التتديفل  ،مجهوريتة معتديفنيا اليوغوستتالفية ستا عا ،اجلعتل األستتود ،تةكيتا ،العوستوة يفاهلةستتك ،أيفكةانيتا
 ة الكاريعية.يف اجلما  14األ ناء الت

  
 آسيا

 ليشيت - احلالة يف تيمور - 1٨
 عرض عام 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل  تتتتتس  

ليرتتتيت،  يوهتتتا جدستتتة مغدعتتتة متتتع  -جدستتتات تت دتتتق ابحلالتتتة يف تيمتتتور 
يفاستتتمع ، يفاختتت  نتتةارا يفا تمتتد  يتتا  رائستتيا. (540)العدتتدال املستتا ة  عتتوات

ليرتتيت  - اجملدتتس مىل محاقتتات متتل املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام لتيمتتور
ليرتتتتتتيت، يفرئتتتتتتيس  - يفرئتتتتتتيس   ثتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة املتكامدتتتتتتة يف تيمتتتتتتور

ليرتتتيت، يفاملمثتتتل اخلتتتاص ابلويا تتتة لامتتتني ال تتتام يفرئتتتيس الع ثتتتة.  - تيمتتتور
يفركتتتل اجملدتتتس  دتتتى اجلهتتتود الةاميتتتة مىل نعتتتل مهتتتام الع ثتتتة مىل الستتتد ات 

، يف دتتتتتتتتى 2012التيموريتتتتتتتتة حتنتتتتتتتت ا  نستتتتتتتتحاب الع ثتتتتتتتتة  وهايتتتتتتتتة  تتتتتتتتام 
ا ست دادات لالنتدتاابت الةائستية يفالربملانيتة املعتةر مجةاؤذتا يف الوصتف 

، يف دتتتتى  مديتتتتة خفتتتتض  وصتتتتة الرتتتتةقة التتتتتا ع 2012األيفل متتتتل  تتتتام 
لدع ثتة   تتد ا نتدتتاابت، يف دتى ديفر األمتتم املتحتتدة يف العدتد   تتد مغتتادرة 

 .2013 عد أي جدسات  رال ذ ا العود يف  امالع ثة. يفمل تُ 
 (541)، مدد اجملدس يف ية الع ثة2012شعا /فرباية  23يفيف  

. (542)حىت هناية ذلك ال ام، يفأنة خ ة األمني ال ام خلفنها املمةحل
 كانول األيفل/  19يت الع ثة يف يفانسجاما مع توصية األمني ال ام، أهن

__________ 

 . S/PV.6714انظة  (540)

قتتاء،  العستتمملليتتد متتل امل دومتتات  تتل يف يتتة الع ثتتة، انظتتة اجلتتلء ال اشتتة،  (541)
 . “ مديات حفظ السالم”

 .  (2012) 2037انظة العةار  (542)

متتتتل  ليرتتتتيت -تيمتتتتور . يفأيففتتتتد اجملدتتتتس   ثتتتتة مىل (543)2012ديستتتمرب 
 .(544)2012ترةيل الثام/نوفمرب  6مىل  3

إحاطززززة بشزززز ن التذطززززيط للمرحلززززة ا نتقاليززززة والتجديززززد  
 النهائي لو ية البعثة

، أفادت املمثدتة اخلتاص لامتني 2012شعا /فرباية  22يف  
ليريت ن  ت أشواقا   يدة يف ت ليل  -ال ام يفرئيسة الع ثة ال تيمور 

الستتتالم يفا ستتتتعةار، يفانتتت ، يف ضتتتوء احلالتتتة املستتتتعةة  مومتتتا، تواصتتتل 
انرتة ابلف تل مو يفجتتةي 2012التد يط إلغالق الع ثتة يف هنايتة  تام 

. يفندمت حملة  امتة 2012الةا  األمم املتحدة يف العدد ملا   د  ام 
 ل األ مال التحن ية لالنتداابت الةائسية يفالربملانية املعتةر مجةاؤذتا 

،  دتى التتوايل، يف تل 2012آذار/مارس يفأيفاخة حليةال/يونيت   17يف 
التتتتد م الترتتتتغيدي املعتتتتدم متتتتل الع ثتتتتة يف ذتتتت ا الستتتتياق. يففيمتتتتا يت دتتتتق 

ل مدية ا نتعاليتة لدع ثتة، أشتادت املمثدتة اخلاصتة ابجلهتود التيت تعت هلا اب
احلكومة يفالع ثة لدمني يف توفي  اخل ة ا نتعالية املررتكة، مر ة مىل 
أل التحتتتدي الةئيستتتي ذتتتو يف التاكتتتد متتتل أل املؤسستتتات التتتيت تتستتتدم 
مسؤيفليات جديدة لديها ما يكفي مل العدرات يفالتمويل لالض الع 

                        .(545)دى لو ف الهبا  
__________ 

  .S/PRST/2012/27انظة  (543)

، ليرتتتيت -تيمتتتور لدحصتتول  دتتتى م دومتتتات  تتتل   ثتتتة جمدتتتس األمتتتل مىل  (544)
؛ يفاجلتتتلء الةا تتتع، “  ثتتتة جمدتتتس األمتتتل”، 34 العستتتمانظتتتة اجلتتتلء األيفل، 

 . “التحعيق يف املواز ات يفتعصي احلعائق”الثام،  العسم

(545) S/PV.6720 6-2، الصفحات.  

https://undocs.org/ar/S/PV.6714
https://undocs.org/ar/S/RES/2037(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/27
https://undocs.org/ar/S/PV.6720



