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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 املمتو ول( -امل ارضول  -

       S/PV.6721 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  23

2012 

تعةية األمني ال ام  ل   ثتة 
األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة يف 

ليرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيت  -تيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 
(S/2012/43) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
ديفلتتتتتتتة متتتتتتتتل  12متتتتتتتل 

 )ب(التتتتتتتديفل األ نتتتتتتتاء
(S/2012/106) 

 أستتتتترتاليا، الربازيتتتتتل،
متتتتتاليلاي، نيوزيدوتتتتتدا، 

 الياابل

   (2012) 2037العةار  املمدكة املتحدة 
15-0-0 

S/PV.6859 
 ترتتتتتتةيل الثتتتتتتام/ 12

 2012نوفمرب 

تعةية األمني ال ام  ل   ثتة 
األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة يف 

ليرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيت  -تيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 
(S/2012/765) 

 ،الربازيتتتتتل ،أستتتتترتاليا 
ليرتتتتتتتتتتيت  -تيمتتتتتتتتتتور 

)يفزيتتة الديفلتتة يفيفزيتتة 
اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ،يفالت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايفل(
 ،) (موزامعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق

 الياابل ،نيوزيدودا

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
ابلويا تتتة لامتتتني ال تتتام 

ليرتتتتتتتتتتتتتيت  -لتيمتتتتتتتتتتتتتور 
يفرئتتتتتتيس   ثتتتتتتتة األمتتتتتتتم 
املتحتتتتدة املتكامدتتتتة يف 

ليرتتتتتتتتتتتتيت،  -تيمتتتتتتتتتتتتور 
يف ئتتتتتتب رئتتتتتتيس يففتتتتتتتد 

 ا حتاد األيفريف 

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس يفمجيتتتتتتتتتتتع  
 املد ويل 

 

S/PV.6892 
 كتتتتتتتتتتانول األيفل/ 19

 2012ديسمرب 

 S/PRST/2012/27   ليريت - تيمور  

 
 العددال الواقعة ابلربتغالية.تكدم اثل أنغو  ابسم مجا ة  )أ( 
 الياابل. ،الو ايت املتحدة ،نيوزيدودا ،املمدكة املتحدة ،ماليلاي ،فةنسا ،غواتيما  ،جووب أفةيعيا ،الربتغال ،الربازيل ،أملانيا ،أسرتاليا )ب( 
 تكدم اثل موزامعيق ابسم مجا ة العددال الواقعة ابلربتغالية. ) ( 

  
 تاناحلالة يف أفغانس - 1٩

 عرض عام 
جدسة  11خالل الفرتة نيد ا ست ةا ،  عد جمدس األمل  

 يفاخت  أر  ة نةارات تت دق ابحلالة يف أفغانستال. 
 يفركتتل اجملدتتس  دتتى الوعتتل التتتدرجيي مىل أفغانستتتال لدمستتؤيفلية 

 تتل تتتوف  األمتتل يف فتترتة متتتا   تتد انستتحاب العتتوة الديفليتتة لدمستتتا دة 
األمويتة )العتوة الديفليتتة( املتاذيفل هبتتا متل األمتم املتحتتدة. يفنظتة يف مقتتار 
التوميتتة ا جتما يتتتة يفا نتصتتتادية يفالتكامتتتل اإلنديمتتتي. يف نتتتش اجملدتتتس 
أينتتتتتا  مديتتتتتة املصتتتتتاحلة يفحعتتتتتوق اإلنستتتتتال يفالتحنتتتتت ات  نتدتتتتتاابت 

 مكافحة ا جتار ابملددرات.يف  2014  ام
يفمتتدد اجملدتتس يف يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتا دة مىل  

. (556)أفغانستتتال )الع ثتتة( متتةتني لفرتتتتني متتدة كتتل موهمتتا ستتوة يفاحتتدة
يفمدد أينا مةنتني، لفرتتني مدة كل موهما سوة يفاحدة، اإلذل املمووح 

__________ 

. ملليتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتل (2013) 2096 يف (2012) 2041انظتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتةاريل  (556)
الع ثتات ”الثام،  العسمامل دومات  ل يف ية الع ثة، انظة اجللء ال اشة، 

 “. السياسية يف  ثات  واء السالم

فصتتتل الستتتا ع متتتل ، مبوجتتتب ال(557)الديفليتتتة لدمستتتا دة األمويتتتة لدعتتتوة 
امليثتتاق، مبتتا يرتتمل اإلذل لدتتديفل األ نتتاء املرتتارِّكة فيهتتا ابختتتاذ مجيتتع 

 الالزمة لتوفي  يف يتها. التدا   
 

 األمن والتنمية ا قتصادية 
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ، نتتونش نعتتل املستتؤيفلية األمويتتة  

مل العوة الديفلية لدمسا دة األموية مىل نوات األمل الوقوية األفغانية، 
يفكتتتتتتت لك زايدة ممستتتتتتتاك اجلهتتتتتتتات األفغانيتتتتتتتة  لمتتتتتتتام احليتتتتتتتاة السياستتتتتتتية 

  عدت يف مقار ذ ا العود. يفا جتما ية يفا نتصادية، يف كل جدسة
، أفتتتتتاد 2012آذار/متتتتتارس  20يفيف محاقتتتتتة مىل اجملدتتتتتس يف  

املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام ألفغانستتتتتال يفرئتتتتيس الع ثتتتتة ال الوجتتتتود 
كامدتة يف ال سكةي الديفيل ي مل تدرجييا  دى نعل املسؤيفلية األموية ال

أفغانستال مىل نوات األمل الوقوية األفغانية يفال ذ ا الوجود سيوهي 
__________ 

؛ ملليتتتتد متتتتل امل دومتتتتات (2013) 2120 يف (2012) 2069العتتتتةارال  (557)
 العستتم تتل يف يتتة العتتوة الديفليتتة لدمستتا دة األمويتتة، انظتتة اجلتتلء الثتتامل، 

 .“ مديات حفظ السالم اليت تعودذا التوظيمات اإلنديمية”الثالث، 

https://undocs.org/ar/S/2012/43
https://undocs.org/ar/S/2012/106
https://undocs.org/ar/S/RES/2037(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/765
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/27
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/27
https://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2120(2013)
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. يفشتتتتدد  دتتتتى أل ال مديتتتتة 2014مهمتتتتت  احلاليتتتتة حبدتتتتول هنايتتتتة  تتتتام 
ا نتعاليتتة تستت  حتتىت االل حستتب اخل تتة املةستتومة يفلكوتت  أضتتاف أل 
ال مدية تو وي أينا  دى تسةيع العيادة يفاملسؤيفلية يفاملساءلة األفغانيتة 
يف شتتتؤيفل احلكتتتتم، يفستتتيادة العتتتتانول، يفال دالتتتة، يفالتوميتتتتة ا نتصتتتتادية، 

. يفد تتتا اثتتتُل أفغانستتتتال ذتتت ه ال مديتتتة (55٨)يفمكافحتتتة الفستتتاد يفالفعتتتة
حتتتتتتتو  نو يتتتتتتتا يهتتتتتتدف مىل متكتتتتتتتني أفغانستتتتتتتتال متتتتتتل اإلمستتتتتتتاك  لمتتتتتتتام 

نتتتائال منتتت  يوعغتتتي أل ي عتتتب املةحدتتتَة ا نتعاليتتتة  عتتتُد التحتتتول  مصتتت ذا
  مديتتة استت وعول لدتكامتتل اإلنديمتتي، التتيت . يفرحتتب 2015-2024

د اذتتتتا خ تتتتوة رؤيويتتتتة مىل األمتتتتام لتحعيتتتتق نظتتتتام منديمتتتتي  فتتتتع يتستتتتم 
. يفرحتب املتكدمتول  مومتا (559)ابلت ايفل يفالت امل يفاألذداف املررتكة

ابنتعال املسؤيفلية  ل األمل يفالتومية ا جتما ية يفا نتصادية، يفأشاريفا 
وظمتة حدتف  تال األقدستي )الوتاتو(، مىل أ ية مؤمتة نمتة شتيكاغو مل

 يفمتتتتتتتتؤمتة قوكيتتتتتتتتو، امل عتتتتتتتتود يف متتتتتتتتتوز/ 2012امل عتتتتتتتتود يف أاير/متتتتتتتتايو 
. يف تتتتار  اثتتتتل ا حتتتتتاد (560)ملستتتتتععل ذتتتت ه ال مديتتتتات 2012 يوليتتتت 

الةيفستتتتتي املوا يتتتتتد الوهائيتتتتتة املصتتتتت و ة لستتتتتحب العتتتتتوات الديفليتتتتتة متتتتتل 
األمتتتتل أفغانستتتتتال نتتتتائال مل يف يتتتتة العتتتتوة الديفليتتتتة صتتتتادرة  تتتتل جمدتتتتس 

 .(561)يفيوعغي اتليا تعدمي تعةية هنائي مىل اجملدس نعل سحعها
األمني ال ام ل مديات حفظ السالم يفيف محاقة ندمها يفكيل  

، نتتتتتدم مىل أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس مفتتتتتادة  تتتتتل 2012حليةال/يونيتتتتت   27يف 
التعدم احملةز يف ال مدية ا نتعالية، أي يف مؤمتة نمة الواتو يف شيكاغو 
 رتتتال حتديتتتد شتتتكل نتتتوات األمتتتل الوقويتتتة األفغانيتتتة يفالتتتد م ال ويتتتل 

ل الت ايفل اإلنديمي يف كا ل، األجل املعدم مليها، يفيف املؤمتة الوزاري  
حليةال/يونيتتت . يفأ تتتةب  تتتل األمتتتل يف تعتتتدمي  14امل عتتتود يف كا تتتل يف 

ت هتتتتتتدات قويدتتتتتتة األجتتتتتتل فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق  ع تتتتتتاع التوميتتتتتتة ا جتما يتتتتتتة 
. (562)يفا نتصتتتتادية يف يفنتتتتت  حتتتتق متتتتل ذتتتت ا ال تتتتام يف متتتتؤمتة قوكيتتتتو

ثتل أفغانستتال يفابلوسعة مىل املةحدة ا نتعالية يف الع اع األمت ، نتدم ا
__________ 

(55٨) S/PV.6735 4-2، الصفحات . 

 . ٨-6املةجع نفس ، الصفحات  (559)

)الربتغتتتتتتتتتتتتال(؛  10)أملانيتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  ٨املةجتتتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتتتتفحة  (560)
)اهلوتتتتتتتتتتتتد(؛  19-17)جوتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحات  13 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة
 30-2٨)أذر يجتال(؛ يفالصتفحات  24)فةنستا(؛ يفالصتفحة  22 يفالصتفحة

 33)املمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتفحة  30)التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة(. يفالصتتتتتتفحة 
)اليتتتتتتاابل(؛  36)أستتتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتتفحة  35)ا حتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتفحة 

 )الوةيفي (.41يف  40)تةكيا(؛ يفالصفحتال  40-3٨يفالصفحات 

 .27املةجع نفس ، الصفحة  (561)

(562) S/PV.6793 6-2، الصفحات. 

أينا مفادة  ل مؤمتة نمة شيكاغو يفندم م دومات  ل م ةام اتفانتات 
. يفنتتتتال األمتتتتني ال تتتتام املستتتتا د (563)شتتتتةاكة ثوائيتتتتة متتتتع  دتتتتدال خمتدفتتتتة

لد مديتتات يف الوتتاتو مل متتؤمتة نمتتة شتتيكاغو نتتيَّم التعتتدم احملتتةز يف نعتتل 
املةحدتتتة  املهتتتام األمويتتتة مىل  هتتتدة األفغتتتال. يف عتتتدء الرتتت ة الثالتتتث متتتل

ا نتعالية يف أفغانستال، سين دع اجلوود يفأفةاد الرةقة األفغال  تديفر 
يف املائتة متل الستكال يف  75نيادي يف تويل مهام أمويتة ترتمل نستعة 

األشتتهة التاليتتة. يفأضتتتاف أل نتتوات األمتتل األفغانيتتتة ذتتي  دتتى املو تتتد 
الديفليتة  احملدد لتحمخل املسؤيفلية الكامدة  ل األمل يف ختام   ثة العوة

. يفنال مل الواتو أكد يف شيكاغو متع شتةكاء 2014حبدول هناية  ام 
لتتدريب نتوات  2014العوة الديفلية أن  ستيعدأ   ثتة جديتدة   تد  تام 

األمتتل األفغانيتتة يفتعتتدمي املرتتورة يفاملستتا دة مليهتتا،  وتتاء  دتتى د تتوة متتل 
. يف وجتتتت   تتتتام، رحتتتتب املتكدمتتتتول مبتتتتؤمتة نمتتتتة شتتتتيكاغو (564)احلكومتتتتة

يف  تتتتد  2014اره ت عتتتت ا  تتتتل التتتتد م ختتتتالل فتتتترتة متتتتا   تتتتد  تتتتام اب تعتتتت
.  يتتتتد أل اثتتتتل (565)ا نستتتتحاب ال ستتتتكةي يفانتهتتتتاء الفتتتترتة ا نتعاليتتتتة

ا حتتتتاد الةيفستتتي نتتتال مل تتتتوخي الوضتتتوح التتتتام ضتتتةيفري يف التد تتتيط 
ل مديتة جديتدة لدوتاتو يف أفغانستتال، مبتتا يف ذلتك فيمتا يت دتق  و يتهتتا 

  يوعغتتي جملدتس األمتتل أل يعتة ذتت ه ال مديتتة يفنوامهتا يفمهمتهتتا. يفلكتل 
م    د أل تكول   ثتة العتوة الديفليتة نتد نتدمت تعةيتةا مىل اجملدتس  تل 

. يفنعَّتتتتت  اثتتتتتل مجهوريتتتتتة ميتتتتتةال اإلستتتتتالمية متتتتتل أنتتتتت  (566)توفيتتتتت  يف يتهتتتتتا
يوعغتتتي ألي ت هتتتد ديفيل قويتتتل األجتتتل يف أفغانستتتتال أل يتتتؤدي مىل   

 .(567)يفجود  سكةي قويل األجل
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 20يفيف محاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معدمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس يف  
، نتتتدم املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام مفتتتادة  تتتل متتتؤمتة 2012 ستتتعتمرب

متوز/يولي ، ال ي أُ ةم خاللت  مقتار  متل قوكيتو  ٨قوكيو، امل عود يف 
لدمستتتتتاءلة املتعادلتتتتتة. يفضتتتتتاذت احلكومتتتتتة األفغانيتتتتتة ت هتتتتتدات املتتتتتالني 

دية ابلتلامتتتتتات ت هتتتتتدت هبتتتتتا ألغتتتتتةا  التوميتتتتتة ا جتما يتتتتتة يفا نتصتتتتتا
__________ 

 .7املةجع نفس ، الصفحة  (563)

 .40املةجع نفس ، الصفحة  (564)

)أملانيتتتتتتتا(؛  10)أفغانستتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتفحة  7املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (565)
)غواتيمتتتتتتتتتتا (؛  16)املمدكتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  13يفالصتتتتتتتتتتفحة 
 22 يف 21)التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال  1٨يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

)فةنستتتتتتتا(؛  30)أذر يجتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتفحة  27)كولومعيتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحة 
 36)اليتتتتتتاابل(؛ يفالصتتتتتتفحة  34)أستتتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتتفحة  33يفالصتتتتتتفحة 

 )نيوزيدودا(.  39)تةكيا(؛ يفالصفحة  37)ا حتاد األيفريف (؛ يفالصفحة 

 .2٨املةجع نفس ، الصفحة  (566)

 .45املةجع نفس ، الصفحة  (567)
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سيما يف جما ت احلكم الةشيد يفمكافحة الفساد يفحعوق اإلنستال   
. يفشتتتدد متكدمتتتول  تتتدة  دتتتى أ يتتتة يففتتتاء اجلتتتانعني (56٨)يفا نتدتتتاابت
 .(569) ت هداهتما
يفيف اجلدسة نفسها، أ د  كل مل املمثل اخلاص لامني ال ام  

. (570)يفاثتتتتل أفغانستتتتتال  تتتتل محتتتتةاز تعتتتتدم يف نعتتتتل املستتتتؤيفلية األمويتتتتة
، (571)يف وجتت   تتتام، رحتتتب املرتتتاركول يف املوانرتتتة مبتتتا ُأحتتتةَز متتتل تعتتتدم

 ارتفتتاع يف  تتدد العتدتتى يف صتتفوف يفأشتتار   تتض املتكدمتتني أينتتا مىل
يفكت لك مىل زايدة يف  (572)العوة الديفلية  دى يد نوات األمل األفغانيتة

. يفكةر اثتل ا حتتاد الةيفستي قدعت  (573)اهلجمات اليت يروها املتمةديفل
تتتتتتتتتوخي الوضتتتتتتتتوح فيمتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتق اي يفجتتتتتتتتود  ستتتتتتتتكةي متعتتتتتتتتٍق   تتتتتتتتد 

اء نتوات أمتل . يفذكة اثل فةنسا أل اهلدف ذتو منرت(574)2014  ام
أفغانيتتة حمرتفتتة يفذات مصتتدانية يفنا دتتة لالستتتمةار، متتتوَّل ابلكامتتل متتل 

 .(575)2024الديفلة األفغانية يف مو د   يتجايفز  ام 
، رحتتتتتتتتتب املمثتتتتتتتتتل 2012كتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتمرب   19يفيف  

اخلاص لامني ال ام  لايدة ا ذتمام ابلتاذيل املهت  لدرتةقة  تكديفهتا 
ال ستتكةية، مترتتيا متتع  تتديفر يف منفتتاذ العتتانول متميتتل  تتل ديفر العتتوات 

. يفأفتتتتتاد اثتتتتتل أفغانستتتتتتال ال املةاحتتتتتل التتتتتثال  (576)التلامتتتتتات قوكيتتتتتو
__________ 

(56٨) S/PV.6840 2، الصفحة . 

)غواتيمتتتتتتتا (؛  ٨)الربتغتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتفحة  7املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (569)
)كولومعيتتا(؛ يفالصتتفحة  11)املمدكتتة املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة  9يفالصتتفحة 

 15)املغتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتفحة  14  )التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتفحة  12  
 22-20)جوتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحات  17(؛ يفالصتتتتتتتتفحة )توغتتتتتتتتو

)أملانيا(؛ يفالصفحة  30)فةنسا(؛ يفالصفحة  22)أذر يجال(؛ يفالصفحة 
)ا حتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتفحة  37-35)اليتتتتتتاابل(؛ يفالصتتتتتتفحات  32
 )كودا(.  39)فودودا(؛ يفالصفحة  3٨)أسرتاليا(؛ يفالصفحة  37

مثتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام( )امل 4-2املةجتتتتتتتتع نفستتتتتتتت ، الصتتتتتتتتفحات  (570)
 )أفغانستال(.  7-4يفالصفحات 

)املمدكة املتحدة(؛  9)غواتيما (؛ يفالصفحة  ٨املةجع نفس ، الصفحة  (571)
)املغتةب(؛ يفالصتفحة  14)الو ايت املتحدة(؛ يفالصفحة  12يفالصفحة 

 )فةنسا(.  22

وتتوب )ج 17)املمدكتتة املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة  9املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (572)
 )كودا(.  39أفةيعيا(؛ يفالصفحة 

 )ابكستال(.  26املةجع نفس ، الصفحة  (573)

   .19املةجع نفس ، الصفحة  (574)

 . 22املةجع نفس ، الصفحة  (575)

(576) S/PV.6896 4، الصفحة . 

األيفىل متتتتل املةاحتتتتل اخلمتتتتس ل مديتتتتة نعتتتتل املستتتتؤيفليات األمويتتتتة أُ تتتتلت 
تعةيعا يفال األغدعية ال ظمى مل سكال أفغانستال يعيمول يف موتاقق 

ل األمتتتل. تنتتت دع فيهتتتا نتتتوات األمتتتل األفغانيتتتة ابملستتتؤيفلية الةئيستتتية  تتت
. يفأضتافت اثدتة التو ايت (577)يفنال مل األمل حتسل يف تدتك املوتاقق

يف املائتتة متتل الستتكال األفغتتال ي يرتتول يف  75املتحتتدة أل أكثتتة متتل 
 .(57٨)مواقق آموة  عيادة أفغانية، مبا يرمل كل  واصم الو ايت

يفنتتتتتال اثتتتتتتل أفغانستتتتتتتال يف  يتتتتتال أدىل  تتتتتت  أمتتتتتتام اجملدتتتتتتس يف  
منتتت  حبدتتتول هنايتتتة الرتتت ة الةا تتتع اجلتتتاري متتتل  2013آذار/متتتارس  19

يف املائتتة متتل الستتكال األفغتتال معيمتتني  ٨7املةحدتتة ا نتعاليتتة ستتيكول 
ألمتل األفغانيتة. يفرحتتب يف موتاقق خينتع فيهتا األمتل ملستتؤيفلية نتوات ا

 شتتعا / 22 يف 21أينتتا ابملوانرتتات التتيت ُأجةيتتت يف  ةيفكستتل يتتومي 
فرباية، اليت نتام فيهتا الوتاتو د توات لتو التد تيط لتحستني العتدرات 

يف تعتتتتدمي التتتتتدريب  2014يف تتتتلز التلامتتتت   تتتتديفر الوتتتتاتو ملتتتتا   تتتتد  تتتتام 
دتتَس  تتل يفاملرتتورة يفاملستتا دة مىل نتتوات األمتتل األفغانيتتة. كمتتا أ دتت  اجمل
 .(579)التعدم ال ي أحةزت  أفغانستال يف منامة شةاكات أموية ثوائية

، نتتتال املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني 2013حليةال/يونيتتت   20يفيف  
ال تتتتتام مل نتتتتتوات األمتتتتتل األفغانيتتتتتة  تتتتتدأت املةحدتتتتتة األختتتتت ة متتتتتل تتتتتتويل 

ة  تتتتل األمتتتتل يف مجيتتتتع ألتتتتاء العدتتتتد. يفلكوتتتت  نتتتتال يف املستتتتؤيفلية الةئيستتتتي
الونت نفس  مل ذجمات م عدة متلايدة الوحرية ُترل  دى أذتداف 

. يفأشتتار أينتتا اثتتل (5٨0)ابرزة، تستتتهدف أفتتةاد األمتتل يفتةيفيتتع املتتدنيني
أفغانستال مىل حصول تصت يد يف أ متال ال وتف يف األستا يع األخت ة 

فنال  تل األفتةاد  -لوساء يفاألقفال الةجال يفا -قال مجيع املواقوني 
التتتتتتتديفليني. يفأضتتتتتتتاف أل األقفتتتتتتتال يتحمدتتتتتتتول يفقتتتتتتتاة الوتتتتتتتلاع  صتتتتتتتورة 

. يفأ تتتةب املتكدمتتتال  تتتل ت د همتتتا مىل  عتتتد متتتؤمتة مععتتتل (5٨1)متلايتتتدة
. (5٨2) غية تعييم التعدم احملةز يف مقار  مل قوكيتو لدمستاءلة املتعادلتة

تلايتتد اإلصتتاابت يف يفيف املوانرتتة التتيت تدتتت، شتتجب م ظتتم املتكدمتتني 
__________ 

 . 5املةجع نفس ، الصفحة  (577)

 . 13املةجع نفس ، الصفحة  (57٨)

(579) S/PV.6935 7-5، الصفحات . 

(5٨0) S/PV.6983 2، الصفحة . 

 . 4املةجع نفس ، الصفحة  (5٨1)

 7لامتتني ال تتام(؛ يفالصتتفحة )املمثتتل اخلتتاص  4املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (5٨2)
 )أفغانستال(. 
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. يفحتتت نر اثتتتل ا حتتتتاد الةيفستتتي متتتل أل الوضتتتع (5٨3)صتتتفوف املتتتدنيني
األمتتت  آختتتت  يف التتتتدذور يفأل يف اإلمكتتتتال رؤيتتتة اجلما تتتتات املستتتتدحة 
يفذي حترد نواذا حيثما تكول العوة الديفلية ند نعدت مستؤيفليات مىل 

يات العوات األفغانية. ل ا رأى أل ما مل متربر لدت جيتل  وعتل املستؤيفل
. يفنتتال (5٨4)األمويتتة متتل العتتوة الديفليتتة مىل اجلتتيش يفالرتتةقة األفغتتانيني

اثتتتتل أستتتترتاليا مل حجتتتتم ت هتتتتدات اجلهتتتتات املالتتتتة الديفليتتتتة يف متتتتؤمتة 
يعتتتنينِّ التتتتلام اجملتمتتتع التتتديفيل مبستتتا دة أفغانستتتتال  2012قوكيتتتو ل تتتام 

 دى حتعيق مستععٍل آمل يفمستعة يفملدذة، م  أل ندرة اجملتمع الديفيل 
 دتتى مواصتتدة تعتتدمي التتد م مىل أفغانستتتال تتونتتف  دتتى يففتتاء احلكومتتة 

. يفأشتتتتار متكدمتتتتول آختتتتةيفل (5٨5)األفغانيتتتتة ابلتلاماهتتتتتا مبوجتتتتب اإلقتتتتار
 .(5٨6)أينا مىل ال ا ع املتعادل لاقار يفحثوا  دى توفي ه ابلكامل

، أفتتاد 2013أيدول/ستتعتمرب  19يفيف محاقتتة مىل اجملدتتس يف  
يفالرتتتتةقة األفغتتتتانيني أظهتتتتةا  املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام ال اجلتتتتيش

شجا ة يفندرة متلايدة يف ا رتعاء مىل مستوى التحدي الت ي يرتكد  
انتعال املهام األمويتة، يف تا يتلدادال ثعتة ابلتوفس يفي متالل  دتى كستب 
ثعة السكال رغتم اخلستائة الفادحتة يف صتفوفهما.  يتد أنت  نعَّت  متل أل 

يف مستتتتتتدامة نتتتتتدرات نتتتتتوات األمتتتتتل األفغانيتتتتتة ليستتتتتت   تتتتتد مكتمدتتتتتة أ
ابلكامتتل، يفنعتتل  تتل نائتتد العتتوة الديفليتتة نولتت  متتؤخةا مل التتد م التتديفيل 
ستتيكول م دتتواب ملتتا   يعتتل  تتل  تتس ستتووات أختتةى كتتي يكتتول متتل 
املمكتتل العيتتام   مديتتات مستتتعدة متامتتا. يفرحتتب ابل ديتتد متتل اتفانتتات 
الرتتةاكة الثوائيتتة التتيت تةتكتتل  ديهتتا ا لتلامتتاُت املت تتددة األقتتةاف التتيت 

ى الت هتتتتتد هبتتتتتا يف متتتتتؤمتة نمتتتتتة شتتتتتيكاغو. يفأفتتتتتاد  تتتتتل ارتفتتتتتاع يف جتتتتتة 
اإلصاابت  ني املدنيني يف ظل مواصدة حةكة ال العال لكيدذا أل أي 

. (5٨7)شتد  متتةتعط ابحلكومتتة أيف يتوحي انتت  مؤيتتد هلتا يرتتكل ذتتدفا
__________ 

)مجهوريتتتة كتتتوراي(؛  9)أستتترتاليا(؛ يفالصتتتفحة  7املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (5٨3)
 13)أذر يجتتتتال(؛ يفالصتتتتفحة  12)الصتتتتني(؛ يفالصتتتتفحة  11يفالصتتتتفحة 

)فةنستتتتتتتتتا(؛  17)املغتتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  14)لكستتتتتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 
 20؛ يفالصتتتتتفحة )ريفانتتتتدا( 19)األرجوتتتتتني(؛ يفالصتتتتتفحة  1٨يفالصتتتتفحة 

)ا حتتاد الةيفستي(؛  23)توغتو(؛ يفالصتفحة  21)غواتيما (؛ يفالصتفحة 
)تةكيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  27)املمدكتتتتة املتحتتتتدة(؛ يفالصتتتتفحة  25يفالصتتتتفحة 

 )مجهورية ميةال اإلسالمية(.  32)الياابل(؛ يفالصفحة  30

 . 25-23املةجع نفس ، الصفحات  (5٨4)

 . 7املةجع نفس ، الصفحة  (5٨5)

)ريفانتتتتتدا(؛  19)أذر يجتتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة  12املةجتتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتتفحة  (5٨6)
)تةكيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  27)املمدكتتتتة املتحتتتتدة(؛ يفالصتتتتفحة  25يفالصتتتتفحة 

 .  )مي اليا(  31)الياابل(؛ يفالصفحة  30

(5٨7) S/PV.7035 5-2، الصفحات . 

يفنتتتال اثتتتل أفغانستتتتال مل املةحدتتتة األختتتت ة متتتل انتعتتتال املهتتتام األمويتتتتة 
ونيتتتت  يفنتتتتدم مفتتتتادة  تتتتل التعتتتتدم احملتتتتةز يف م تتتتةام حليةال/ي 1٨ تتتدأت يف 

. يفرغتتتم توويتتت  اثتتتل ا حتتتتاد الةيفستتتي جبهتتتود (5٨٨)اتفانتتتات أمويتتتة ثوائيتتتة
العيتادة األفغانيتة لت ليتل نتدرات نتوات األمتل الوقويتة، فعتد أ تةب  تتل 
ندع  متل أل ممتتام نعتل املستؤيفلية األمويتة متل العتوة الديفليتة مىل األفغتال 

ورتتا  املت تتةف اهلتتدنام، مبتتا يف ذلتتك  دتتى قتتول جيتتةي يف ظتتل تلايتتد لد
املو عة احملي ة  رمال أفغانستال. يفد ا مىل يفضتع أقتة زمويتة يفنانونيتة 
يفاضتتحة فيمتتا يت دتتتق  رتتكل الوجتتود ال ستتتكةي املتععتتي يف أفغانستتتتال 

. يفيف متتتتا يت دتتتتق رقتتتتار  متتتتل قوكيتتتتو (5٨9)يفأذدافتتتت  يفأساستتتت  العتتتتانوم
خلاص لامني ال ام مل أل الرتكيل  دى لدمساءلة املتعادلة، نعن  املمثل ا

التحنت  لالنتدتاابت جيتب أ  يصتةف ا نتعتتاه  تل مستائل متل نعيتتل 
. يفنتتتال (590)مكافحتتتة الفستتتاد، يفستتتيادة العتتتانول، يفالومتتتو ا نتصتتتادي

اثتل أفغانستتال مل اجتمتتاع كعتار املستؤيفلني، التت ي ُ عتد يف كتتا ول يف 
يفرحب  (591)تدك ا لتلامات؛متوز/يولي  متا  ًة لاقار أم ل الوظة يف 

 .(592)متكدمول آخةيفل   لك ا جتماع
، 2013كانول األيفل/ديسمرب   17يفيف  يال أمام اجملدس يف  

أ دتتت  اثتتتل أفغانستتتتال اجملدتتتَس ال نتتتوات األمتتتل األفغانيتتتة ابتتتتت تتتتتوىل  
كامتتتل املستتتؤيفلية  تتتل األمتتتل يف مجيتتتع ألتتتاء العدتتتد موتتت  حليةال/يونيتتت . 

ملربم مع يفأفاد أينا ال جمدس الدواي ج غا أنة ا تفاق األم  الثوائي ا
التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة، يفنتتتتتتال مل ا تفتتتتتتاق يوعغتتتتتتي أل يكتتتتتتول مصتتتتتتحواب 
 نتتما ت ابختتتتاذ تتتتدا   إلهنتتتاء شتتتل الغتتتارات ال ستتتكةية  دتتتى املوتتتازل 
األفغانية يف دء املفايفضات  ني اجملدس األ دى لدسالم يفحةكة ال العال. 
يفأ تتتةب  تتتل يعيوتتت  متتتل أل ا تفتتتاق األمتتت  الثوتتتائي ستتتيونَّع يف الونتتتت 

. يفيف اجلدستتتتتة نفستتتتتها، يفيف محاقتتتتتة مىل اجملدتتتتتس، نتتتتتال (593)استتتتتباملو
املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام مل خ تتتتة التوميتتتتة ستتتتتت دب استتتتتمةارية 

قتتتتتوال املةحدتتتتتة ا نتعاليتتتتتة يفنتتتتتدم مفتتتتتادة  تتتتتل األ متتتتتال  يفمحتتتتتةاز تعتتتتتدم
التحنتتت ية ل عتتتد اجتمتتتاع  رتتتال مقتتتار قوكيتتتو لدمستتتاءلة املتعادلتتتة يف  

__________ 

 . 7-5املةجع نفس ، الصفحات  (5٨٨)

 . 9املةجع نفس ، الصفحة  (5٨9)

 . 5املةجع نفس ، الصفحة  (590)

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (591)

)اليتتتتتتتاابل(؛  34)أذر يجتتتتتتتال(؛ الصتتتتتتتفحة  7املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (592)
 )أملانيا(.  35يفالصفحة 

(593) S/PV.7085 5، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/PV.7035
https://undocs.org/ar/S/PV.7085
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. يفشتتتدد متكدمتتتول  تتتدة  دتتتى أ يتتتة (594)2014كتتتانول الثام/يوتتتاية 
 .(595)ا لتلامات املدتدفة مبوجب اإلقار

 
 جتديد و ية البعثة 
، نتتتتتتال 2012آذار/متتتتتتارس  20يف محاقتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتس يف  

 املمثتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتام منتتت  ملتتتس ختتالل لعاءاتتتت  األيفىل ابلرتتتةكاء
األفغال رغعة كع ة يف استمةار يفجود الع ثة. مث أسهب يف  ة   مل 
الع ثتتتتتتتة يف جمتتتتتتتال املستتتتتتتا دة ا نتدا يتتتتتتتة، يفت ليتتتتتتتل حعتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتال، 

ذلك حعوق املةأة يفالستالم يفاملصتاحلة، يفيف كفالتة حتعيتق اتستاق  يف مبا
. يفأ تتتةب اثتتتل (596)أكتتترب يف جهتتتود األمتتتم املتحتتتدة يف مجيتتتع اجملتتتا ت

 تتل تعتتديةه لالستتت ةا  الرتتامل لانرتت ة التتيت ُكدفتتت هبتتا أفغانستتتال 
 تتتتل  (597)الع ثتتتة، يفيفافتتتق  دتتتتى الوتتتتائ  التتتتواردة يف تعةيتتتة األمتتتتني ال تتتام

الد م املعدم مل الع ثتة مىل ال مديتات السياستية التيت يعودذتا األفغتال، 
 .(59٨)يففيما يت دق حبعوق اإلنسال يفاتساق امل ونة

متتتتتتدد اجملدتتتتتتس مبوجتتتتتتب العتتتتتتةار  2012آذار/متتتتتتارس  22يفيف  
، ا رتافتتتا 2013آذار/متتتارس  23يف يتتتة الع ثتتتة حتتتىت  (2012) 2041

موتتت  ال الو يتتتة اجملتتتدَّدة تةا تتتي ال مديتتتة ا نتعاليتتتة ابلكامتتتل يفتتتتد م تتتتويل 
أفغانستتتتتتتال  صتتتتتتورة كامدتتتتتتة العيتتتتتتادة يفزمتتتتتتام األمتتتتتتور يف جمتتتتتتا ت األمتتتتتتل 

 يفالتومية. يفاحلكم
، أفتتاد 2012أيدول/ستتعتمرب  20يفيف محاقتتة مىل اجملدتتس يف  

املمثل اخلاص لامني ال ام ال املسا ي احلميدة، يفالت تايفل اإلنديمتي، 
يفد تتتتتتم ا نتدتتتتتتاابت، يفالستتتتتتالم يفاملصتتتتتتاحلة، يفالتتتتتتد وة  رتتتتتتال حعتتتتتتوق 

ا فيهتتتتا حعتتتتوق املتتتتةأة يفال فتتتتل، يفاتستتتتاق التوميتتتتة يفامل ونتتتتة اإلنستتتتال، مبتتتت
اإلنسانية ذي يف صميم يف ية الع ثة. يفأضاف أنت  يف ضتوء ختفينتات 

ستترتكل الع ثتتة  دتتى د تتم الستتد ات األفغانيتتة يف  2013امليلانيتتة ل تتام 
__________ 

 . 4املةجع نفس ، الصفحة  (594)

)أستتتتتتتتتترتاليا(؛  7)أفغانستتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  5املةجتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتتفحة  (595)
 22 يف 21 )غواتيمتتا (؛ يفالصتتفحتال 12)ريفانتتدا(؛ يفالصتتفحة  ٨ يفالصتتفحة

 30)املمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتفحة  24-22)لكستتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتفحات 
)كوتتتتتتتتدا(؛  33)ا حتتتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتتتفحة  32)اليتتتتتتتتاابل(؛ يفالصتتتتتتتتفحة 

 )أملانيا(.  37يفالصفحة 

(596) S/PV.6735 6-2، الصفحات . 

(597) S/2012/133 . 

(59٨) S/PV.6735 ٨، الصفحة.   

. يفأ تتتتةب اثدتتتتول  تتتتدة  تتتتل (599)اجملتتتتا ت ذات األيفلويتتتتة متتتتل يف يتهتتتتا
 .(600)ملوارد املدصصة لدع ثةندعهم مزاء ا لفا  يف ا

ال ي اختت ه  (2013) 2096يفمدد اجملدس، مبوجب العةار  
آذار/متتتتتتتارس  19، يف يتتتتتتتَة الع ثتتتتتتتة حتتتتتتتىت 2013آذار/متتتتتتتارس  19يف 

، يفشدد في   دى أ ية توف  املوارد الكافية يفصبَّ الرتكيل  دى 2014
التوسيق يفا تساق. يف دت الو ية تعدمي التد م يف توظتيم ا نتدتاابت 

منتت   األمتتني ال تتاماألفغانيتتة املععدتتة. يفيف محاقتتة نعتتل اختتتاذ العتتةار، نتتال 
، أي 2013تُتتتتتتوخى،   تتتتتد التدفينتتتتتات الكعتتتتت ة يف ميلانيتتتتتة  تتتتتام   

. يفرحب اثل أفغانستتال ابلو يتة (601)2014ختفينات مضافية ل ام 
اب تعارذتتتتتا ت كتتتتتس يفت تتتتتلز معتتتتتادمل حتعيتتتتتق العيتتتتتادة األفغانيتتتتتة يفممستتتتتاك 

 .(602)األفغال  لمام أمورذم
، نتتال املمثتتل اخلتتاص 2013ديستتمرب /كتتانول األيفل  17يفيف  

ألمم املتحدة  ركل لامني ال ام من ، فيما يت دق  ديفر الع ثة، يف ديفر ا
أ م، يف أفغانستال، يتونع أل تستمة احلاجتة مىل يفجتود   ثتة متكامدتة 
يتمحتتور  مدهتتتا حتتتول جمتتتا ت أساستتتية ذتتتي املستتتا ي احلميتتتدة لتتتد م 
ال مديات اليت يعودذا األفغتال، يفنيتادة ا تستاق اإلاتائي  تني اجلهتات 

 ذلتتتك امل ويتتتة الديفليتتتة، يفرصتتتد حعتتتوق اإلنستتتال يفالتتتد وة مليهتتتا، مبتتتا يف
الرتكيل  ركل خاص  دى حعوق الوساء يفاألقفال، فنال  ل تعتدمي 

 .(603)املسا دات اإلنسانية
 

 السلميةاملصاحلة والعملية  
 آذار/ 20أفتتتتتاد اثتتتتتل أفغانستتتتتتال يف  يانتتتتت  أمتتتتتام اجملدتتتتتس يف  
ال ديواميات حمتاداثت الستالم شتهدت حتتو  ر تالل  2012مارس 

افتتاح مكتب حةكة ال العال يف ن ة، األمة ال ي سيوفة ز ا جديدا 
. يفرحتتب متتع اثتتل غواتيمتتا  ابلتتتدا   التتيت اختتت هتا (604)جلهتتود الستتالم
، التتيت متتل (2011) 19٨٨ألمتتل املورتتاة  متتال ابلعتتةار جلوتتة جمدتتس ا

 .(605)شاهنا أل تسا د يف جهود املصاحلة
__________ 

(599) S/PV.6840 4-2، الصفحات . 

عيتا(؛ )جوتوب أفةي17)غواتيمتا (؛ يفالصتفحة  ٨املةجع نفس ، الصفحة  (600)
 26)اهلوتتتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  23)فةنستتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  22يفالصتتتتتتتتتفحة 
 )ابكستال(. 

(601) S/PV.6935 4-2، الصفحات.   

 . 5املةجع نفس ، الصفحة  (602)

(603) S/PV.7085 4، الصفحة . 

(604) S/PV.6735 7، الصفحة . 

 )غواتيما (.  12)أفغانستال(؛ يفالصفحة  6املةجع نفس ، الصفحة  (605)

https://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6735
https://undocs.org/ar/S/2012/133
https://undocs.org/ar/S/PV.6735
https://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.6840
https://undocs.org/ar/S/PV.6935
https://undocs.org/ar/S/PV.7085
https://undocs.org/ar/S/PV.6735
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، رحتتتتتتتب 2012حليةال/يونيتتتتتتت   27يفيف موانرتتتتتتتة أُجةيتتتتتتتت يف  
متكدمتتتتتتول  تتتتتتدة  ت يتتتتتتني صتتتتتتالح التتتتتتديل رابم لعيتتتتتتادة اجملدتتتتتتس األ دتتتتتتى 

. يفنالتتتت اثدتتتة فةنستتتا منتتت  جيتتتب أل يستتتتمة استتتتددام نظتتتام (606)لدستتتالم
ة األفغانيتتتة، حتتتتىت جتتتلاءات األمتتتم املتحتتتدة كتتتتد   لعوتتتاء الثعتتتة يف املصتتتاحل

يكافتتتتتتا َمتتتتتتل اختتتتتتتاريفا الستتتتتتالم يفي انَتتتتتتب َمتتتتتتل يةيتتتتتتديفل املنتتتتتتي يف قةيتتتتتتق 
 .(607)ال وف

، أشتتتار 2012أيدول/ستتتعتمرب  20يفختتتالل موانرتتتة أُجةيتتتت يف  
كتتتتتتتتتتتتاداة يف ال مديتتتتتتتتتتتتة   (2011) 19٨٨متكدمتتتتتتتتتتتتول  تتتتتتتتتتتتدة مىل العتتتتتتتتتتتتةار 

 .(60٨)السدمية
، نتتدم املمثتتُل اخلتتاص 2012كتتانول األيفل/ديستتمرب   19يفيف  

لامتتني ال تتام يفاثتتُل أفغانستتتال مفتتادة  تتل التتلايرة الواجحتتة التتيت نتتام هبتتا 
اجملدس األ دى لدسالم مىل ابكستال، اليت يفلندت ز ا جديدا اكتسعت  

. يفنتتتتال اثتتتتل أفغانستتتتتال أينتتتتا منتتتت  يت دتتتتع مىل (609)ال مديتتتتة الستتتتدمية
اجملدس لدمسا دة يف تسةيع اجلهتود  ترب تدعيتة ال دعتات األفغانيتة لةفتع 
أمستتتتاء األفتتتتةاد امل ويتتتتني يفم فتتتتائهم متتتتل حظتتتتة الستتتتفة يفرحتتتتب، يف ذتتتت ا 

 .(610)(2012) 20٨2الصدد، ابألحكام ذات الصدة مل العةار 
، أشتتتتتتار 2013حليةال/يونيتتتتتت   20يفيف جدستتتتتتة ُ عتتتتتتدت يف  

متكدمتتول  تتدة مىل افتتتتاح مكتتتب حلةكتتة ال العتتال يف الديفحتتة متتؤخةا، 
. (611)م تتتتتتتة ني  تتتتتتتل أمدهتتتتتتتم يف أل يصتتتتتتتب ذلتتتتتتتك يف ت ليتتتتتتتل الستتتتتتتالم

اثتل أفغانستتال مل افتتتاح املكتتب جتةى اب تفتاق متع التو ايت  يفنال
املتحدة يف ظل ضما ت ال الغة  الوحيد مل فتح املكتتب ذتو أل 

__________ 

(606) S/PV.6793 ديات حفتظ الستالم(؛ )يفكيل األمني ال ام ل م 4، الصفحة
)جوتوب أفةيعيتا(؛ يفالصتفحة  22)غواتيمتا (؛ يفالصتفحة  16يفالصفحة 

)الصتتتتني(؛  32)أذر يجتتتتال(؛ يفالصتتتفحة  27)املغتتتةب(؛ يفالصتتتفحة  25
 .  )تةكيا( 37)الياابل(؛ يفالصفحة  34يفالصفحة 

 . 30املةجع نفس ، الصفحة  (607)

(60٨) S/PV.6840 6)املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام(؛ يفالصتتفحة  4، الصتتفحة 
)كولومعيتتتتتا(؛  12)غواتيمتتتتا (؛ يفالصتتتتتفحة  ٨)أفغانستتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة 

 )جووب أفةيعيا(.  17يفالصفحة 

(609) S/PV.6896 7)املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام(؛ يفالصتتفحة  4، الصتتفحة 
 )أفغانستال(. 

 . 7املةجع نفس ، الصفحة  (610)

(611) S/PV.6983  لكستمربغ(؛  13)مجهورية كتوراي(؛ يفالصتفحة  9الصفحة(
 20 )فةنستتتتتتا( يفالصتتتتتتفحة 17)ابكستتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفحة  15يفالصتتتتتتفحة 

)املمدكتتة املتحتتدة(؛  25)توغتتو(؛ يفالصتتفحة  21)غواتيمتتا (؛ الصتتفحة 
 )أملانيا(.  37يفالصفحة 

ل إلجتتتةاء مفايفضتتتات معاشتتتةة  تتتني حةكتتتة ال العتتتال يكتتتول مبثا تتتة مكتتتا
يفاجملدتتتتس األ دتتتتى لدستتتتالم. يفلتتتتل يرتتتتكل املكتتتتتب متثتتتتيال رمسيتتتتا حلةكتتتتة 
ال العال يفذو لل يرارك يف أي أنرت ة ذات صتدة ابإلرذتاب يفأ متال 
ال وف أيف يعدم الد م هلا. يفا ترب أل ذ ه الرةيف  مل تستوَف يف فتتح 

ة الصتتتتتتتتتادرة  تتتتتتتتتل حةكتتتتتتتتتة املكتتتتتتتتتتب متتتتتتتتتؤخةا يف  يف العيتتتتتتتتتا ت األختتتتتتتتت  
. يفأشارت اثدة الو ايت املتحدة مىل أل  دتدذا أيتد فتتح (612)ال العال

املكتتب السياستي يف الديفحتتة لغتة  يفاحتتد ذتو مجتتةاء مفايفضتات  تتني 
اجملدس األ دى لدسالم يفاملمثدني املفوضني مل حةكة ال العال. يفأ ة ت 
 تتتتل ستتتتةيفرذا ألل ن تتتتتة كانتتتتت نتتتتد أيفضتتتتتحت أل استتتتم املكتتتتتب ذتتتتتو 

يفألل ذ ا العدد كتال نتد  “ملكتب السياسي حلةكة ال العال األفغانيةا”
 “ممتارة أفغانستتال اإلستالمية”نلع ال المتة التيت حتمتل التستمية اخل تا 

متتل أمتتام ابب املكتتتب. يفشتتددت  دتتى أنتت  جيتتب أ  يُ اَمتتل املكتتتتب 
أل يعتدم نفست  اب تعتاره ستفارة أيف مكتعتتا آختة ميثتل حةكتة ال العتتال  أيف

. يفرغتتتتم (613) وصتتتتفها ممتتتتارة أيف حكومتتتتة أيف كيتتتتا  ذا ستتتتيادةاألفغانيتتتتة 
م ةاب اثل ا حتاد الةيفسي  ل لييده لوه  احلكومة األفغانية رنراء 
يفترتتتغيل مكتتتتب حةكتتتة ال العتتتال يف الديفحتتتة، فعتتتد د تتتا مىل ا متثتتتال 
الصتتارم لوظتتام جتتلاءات جمدتتس األمتتل، يفداصتتة حظتتة التتلايرات الديفليتتة 

 .(614)أمساؤذم يف نائمة اجللاءات دى َمل أُدرجت 
، شتتتتدد 2013أيدول/ستتتتعتمرب  19يفيف موانرتتتتة ُأجةيتتتتت يف  

ال ديتتد متتل املتكدمتتني  دتتى ضتتةيفرة أل تكتتول ال مديتتة الستتدمية  عيتتادة 
. يفنتتتوه   تتتض املتكدمتتتني أينتتتا مبستتتا ة ابكستتتتال يف دتتتدال (615)انيتتتةأفغ

 .(616)أخةى مل املو عة يف ال مدية
__________ 

 . 5املةجع نفس ، الصفحة  (612)

 . 12-10املةجع نفس ، الصفحات  (613)

   .23املةجع نفس ، الصفحة  (614)

(615) S/PV.7035٨)املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام(؛ يفالصتتفحة  3صتتفحة ، ال 
)األرجوتتتتني(؛  13)لكستتتمربغ(؛ الصتتتفحة  11)أذر يجتتتال(؛ يفالصتتتفحة 

 20)الصتتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  20)فةنستتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  17الصتتتتتتتتتفحة 
)مي اليتتا(؛   29)املمدكتتة املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة  23)ريفانتتدا(؛ يفالصتتفحة 

)اليتتتتاابل(؛ الصتتتتفحة  34)ا حتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتفحة  34يفالصتتتفحة 
   )سدوفاكيا(. 3٨)تةكيا(؛ يفالصفحة  37)أملانيا(؛ يفالصفحة  36

)املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام(؛ يفالصتتفحات  4املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (616)
 23)الصتتتتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  19)ابكستتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  14-16

 34)مي اليتتتا(؛ يفالصتتتفحة  29 يف 2٨)املمدكتتتة املتحتتتدة(؛ يفالصتتتفحتال 
   )سدوفاكيا(. 3٨)الياابل(؛ يفالصفحة 
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، 2013كانول األيفل/ديسمرب   17يفيف  يال أمام اجملدس يف  
نال اثتل أفغانستتال مل حكومتت  ت متل  دتى جتديتد التلخم يف ال مديتة 

يمتتتتي يف الستتتدمية يفمهنتتتا، يف ذتتت ا الصتتتتدد، ترتتتارك  دتتتى الصتتت يد اإلند
مقالق مةحدة جديدة مل احلوار  ني العيادة يف أفغانستتال يفابكستتال 
متتتتتتتتتتل ختتتتتتتتتتالل ا جتما تتتتتتتتتتات الثوائيتتتتتتتتتتة يفالثالثيتتتتتتتتتتة يف لوتتتتتتتتتتدل يفكا تتتتتتتتتتل 

. يفأ د  اثل ابكستال اجملدس رقالق ستةاح ستجواء (617)أابد يفمسالم
مل حةكة ال العال،  يوهم املال  عد الغت   تةادر  غيتة تيست  حتواره متع 

 .(61٨)األ دى لدسالماجملدس 
 

 اإلنسانيةحقوق اإلنسان والقضااي  
، أشتتتتتتتتار 2012آذار/متتتتتتتتارس  20يف اجلدستتتتتتتتة امل عتتتتتتتتودة يف  

كتتال الستتوة اخلامستتة   2011املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام مىل أل  تتام 
 دى التوايل اليت ترهد ارتفا ا يف  دد الوفيات  ني املدنيني، يفمىل أل 
ال وف ضد الوساء يفالفتيات ما زال متفريا يف أفغانستال رغم احلماية 

. يفشتتاقة متكدمتتول  تتدة شتتاغَد  ذتت ا (619)ة يفالدستتتورية لدمتتةأةالعانونيتت
يفشتتتدديفا  دتتتى أ يتتتة ت ليتتتل حعتتتوق اإلنستتتال يفمحايتهتتتا يف  مديتتتة نعتتتل 

 .(620)املهام مىل العيادة األفغانية
، أشتتار 2012حليةال/يونيتت   27يفيف محاقتتة مىل اجملدتتس يف  

يفكيل األمني ال ام ل مديات حفتظ الستالم مىل يففيتات املتدنيني الوامجتة 
 تتل غتتتارة جويتتتة يفن تتتت نعتتتل ستتتة أايم متتتل العتتتةار التتت ي اخت تتتت  العتتتوة 

حليةال/يونيتتتت   تتتتلايدة العيتتتود  دتتتتى استتتتت مال التتتت خائة  12الديفليتتتة يف 
. يفأشتتار أينتتا (621)نيني، يفذتتو نتتةار رحتتب  تت اجلويتتة ضتتد مستتاكل املتتد

ماليتتتتتني  جتتتتتب أفغتتتتتام مستتتتتجدني يف ابكستتتتتتال  3مىل أل أكثتتتتتة متتتتتل 
يفمجهورية ميةال اإلسالمية، يفرحب يف ذ ا الصتدد ابسترتاتيجية احلدتول 
اخلاصة ابلالجئني األفغال ألهنا تتوايفل  ودة الالجئني األفغال يفم ادة 

 .(622)مدماجهم  دى لو شامل يفمستدام
__________ 

(617) S/PV.70856 ، الصفحة . 

 . 1٨املةجع نفس ، الصفحة  (61٨)

(619) S/PV.6735 5، الصفحة . 

)الربتغتتتتتتال(؛  12)أفغانستتتتتتتال(؛ الصتتتتتتفحة  ٨ةجتتتتتع نفستتتتتت ، الصتتتتتتفحة امل (620)
 25)اهلوتد(؛ يفالصتفحة  19)جووب أفةيعيتا(؛ يفالصتفحة   14يفالصفحة 

)الوتةيفي (.  40)ا حتتاد األيفريف (؛ يفالصتفحة  35)املغةب(؛ يفالصتفحة 
 )فودودا(.  41يفالصفحة 

(621) S/PV.6793 4، الصفحة . 

 . 3املةجع نفس ، الصفحة  (622)

، أ تتتتتةز 2012أيدول/ستتتتتعتمرب  20يفيف موانرتتتتتة ُأجةيتتتتتت يف  
أشتتار آختتةيفل مىل أل احلالتتة . يف (623)متكدمتتول  تتدة أ يتتة حعتتوق املتتةأة

. يفد تتتا اثتتتل (624)اإلنستتتانية املت دعتتتة ابملتتتةأة مثتتت ة لدعدتتتق  وجتتت  ختتتاص
الربتغتتتال الستتتد ات الوقويتتتة يفالرتتتةكاء التتتديفليني مىل د تتتم توفيتتت  نتتتانول 
العنتتتتتاء  دتتتتتى ال وتتتتتف ضتتتتتد املتتتتتةأة يفخ تتتتتة ال متتتتتل الوقويتتتتتة لدمتتتتتةأة يف 

ر املستاءلة املتعادلتة . يفنال اثل املمدكة املتحدة مل مقا(625)أفغانستال
ال ي ا ُتمد يف قوكيو أللَم حكومة أفغانستال جبمدة أمور موهتا ت ليتل 

                        .(626)حعوق اإلنسال،   سيما لدمةأة
، أ تتتتتتةب املمثتتتتتتل 2013حليةال/يونيتتتتتت   20يفيف محاقتتتتتتة يف  

اخلتتاص لامتتتني ال تتام  تتتل ندعتتت  متستتائال  متتتا مذا كتتال ت يتتتني أ نتتتاء 
جدد يف الدجوة األفغانيتة املستتعدة امل ويتة حبعتوق اإلنستال متؤخةا يتفتق 
متتتتع املعتتتتادمل يفامل تتتتاي  الديفليتتتتة يفيستتتتتويف املت دعتتتتات العانونيتتتتة األفغانيتتتتة 

اق يفاختيتتتتتتتار املتمثدتتتتتتتة يف الرتتتتتتتفافية يفمجتتتتتتتةاء مرتتتتتتتايفرات يفاستتتتتتت ة الو تتتتتتت
أشداص أكفاء مستتعدني. يفنعنت  أينتا متل أل تالشتي ا لتلامتات التيت 
ت هتتتتدت هبتتتتا أفغانستتتتتال يف جمتتتتال حعتتتتوق املتتتتةأة، مبتتتتا يف ذلتتتتك نتتتتانول 
العناء  دى ال وف ضد املةأة يفتوفي ه، سيو كس سدعا  ركٍل معاشة 
 دتتتتى املستتتتا دة الديفليتتتتة املععدتتتتة املعدمتتتتة متتتتل اجلهتتتتات املالتتتتة الديفليتتتتة 

. يفرداً  دتتى ذلتتك، نتتال اثتتل أفغانستتتال مل متكتتني املتتةأة (627)يستتيةالةئ
ذو مل أكثة م تازات  دتده متد اة لدفدتة يفمل أفغانستتال ت متل  دتى 

 .(62٨)سيما لدوساء محاية حعوق اإلنسال يفت ليلذا جلميع األفغال، يف 
، نتتدم املمثتتل اخلتتاص لامتتني 2013أيدول/ستتعتمرب  19يفيف  

ال تتتتتام محاقتتتتتة مىل اجملدتتتتتس  تتتتتل اجتما تتتتتات مفوضتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
إلنستتال متتع رئتتيس أفغانستتتال، حامتتد كتتةزاي، يفكعتتار الستتامية حلعتتوق ا

املستتؤيفلني، يفكتت لك متتع اثدتتي اجملتمتتع املتتدم يفنرتت اء حعتتوق اإلنستتال 
__________ 

(623) S/PV.6840 9يف  ٨)الربتغتتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحتال  9-7، الصتتتتتتتتتتتتتفحات 
)التتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(؛  14-12)غواتيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات 

)أملانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛  31)فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  23يف  22 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال
)أستتتتترتاليا(؛  37)ا حتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتفحة  37-35 يفالصتتتتتفحات
 )كودا(.  40)فودودا(؛ يفالصفحة  39يفالصفحة 

)جوتتوب أفةيعيتتا(؛ 17)املغتةب(؛ يفالصتتفحة  14املةجتع نفستت ، الصتتفحة  (624)
 .  )الصني(  25يفالصفحة 

 . ٨املةجع نفس ، الصفحة  (625)

 . 10املةجع نفس ، الصفحة  (626)

(627) S/PV.6983 4، الصفحة . 

 . 7املةجع نفس ، الصفحة  (62٨)
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يف كا ل يف يفنت سا ق متل ذلتك األستعوع. يفأفتاد ال الستيدة  تيالي 
نوذتتتتتت ابلتعتتتتتدم التتتتت ي يتتتتتد و مىل الثوتتتتتاء يف   تتتتتض جمتتتتتا ت حعتتتتتوق 

ستتتتؤيفلني االختتتتةيل.  يتتتتد أل اإلنستتتتال يفابلتتتتتلام التتتتةئيس كتتتتةزاي يفكعتتتتار امل
املفوضة السامية أ ة تت أينتا  تل ندعهتا متل أل زختم التحستيوات يف 
جمتتال حعتتوق اإلنستتال نتتد يكتتتول آختت ا يف التالشتتي. يفحثتتت التتتةئيس 
يفاحلكومتتتة  دتتتى  تتت ل جهتتتود مضتتتافية لنتتتمال محايتتتة يفتوقيتتتد ال دالتتتة 

. يف دتتتى غتتتةار ذلتتتك، (629)يفداصتتتة حعتتتوق املتتتةأة -يفحعتتتوق اإلنستتتال 
متتتول  تتتدة حكومتتتَة أفغانستتتتال  دتتتى تكثيتتتف جهودذتتتا يف حتتتث متكد

 .(630)جمال محاية حعوق اإلنسال
، 2013ل/ديستتمرب كتتانول األيف   17يفيف موانرتتة ُأجةيتتت يف  

حتتتث اثتتتل أستتترتاليا أفغانستتتتال  دتتتى التوفيتتت  الكامتتتل لعتتتانول العنتتتاء 
يفأضافت اثدة لكسمربغ أن ، فيما يت دق  (631) دى ال وف ضد املةأة؛

 تتتتتتت لك العتتتتتتتانول، يعتتتتتتتديف أل اإلفتتتتتتتالت متتتتتتتل ال عتتتتتتتاب ذتتتتتتتو العا تتتتتتتدة 
. يفأ ةب  دد مل املتكدمني االخةيل  ل ندعهم مزاء (632)ا ستثواء  

 .(633)حالة حعوق اإلنسال يف العدد
 

 مكافحة املذدرات 
، 2012آذار/متتتارس  20يف محاقتتتة معدمتتتة مىل اجملدتتتس يف  

خلتتتاص لامتتتني ال تتتام مل  تتت ل جهتتتود أنتتتوى يف مكافحتتتة نتتتال املمثتتتل ا
منتتتتا  املدتتتدرات يفا جتتتتار هبتتتا يتستتتم ا يتتتة حيويتتتة نظتتتةا لتتتلايدة زرا تتتة 
اخلرتتتداي يفمنتتتتا  األفيتتتول يفمتتتا يرتتتتتب  دتتتى ذلتتتك متتتل هتديتتتد متلايتتتد 

. يفأنتتة (634)لامتتل يفا ستتتعةار يفالتوميتتة يفاحلكتتم يف أفغانستتتال يفاملو عتتة
دتتتتتدرات يف رتا  هتتتتتا ال نتتتتتوي ابلوضتتتتتع متكدمتتتتتول آختتتتتةيفل مبرتتتتتكدة امل

__________ 

(629) S/PV.7035 5يف 4، الصفحتال . 

)غواتيمتتا (؛  13)لكستتمربغ(؛ يفالصتتفحة  11املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (630)
)التتتتو ايت املتحتتتتدة(؛  21)مجهوريتتتتة كتتتتوراي(؛ يفالصتتتتفحة  1٨فحة يفالصتتتت

 31)أستتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتفحتال  26)توغتتتتتو(؛ يفالصتتتتتفحة  25يفالصتتتتتفحة 
 35)ا حتتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتتفحة  32)مستتتتتتتتونيا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  32يف

 )كودا(.  3٨)أملانيا(؛ يفالصفحة 

(631) S/PV.7085 7، الصفحة.   

 . 21املةجع نفس ، الصفحة  (632)

 19)التتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتفحة  15املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (633)
)فةنستتتتتتتتتتا(؛  27)األرجوتتتتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  24)توغتتتتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 

)كوتتتتتتتتتتتتتتتتتدا(؛  33)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  32يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 )أملانيا(.  37 يفالصفحة

(634) S/PV.6735 4، الصفحة . 

. يفد تتا اثتتل ا حتتتاد (635)األمتت  يفد تتوا مىل  تت ل جهتتود لدتصتتدي هلتتا
الةيفستتتتي مىل ج تتتتل العنتتتتاء  دتتتتى حعتتتتول حماصتتتتيل املدتتتتدرات يفالعويتتتتة 
التحتية إلنتا  املددرات أيفلوية لعوات األمل الديفليتة؛ يفنتال مل تعةيتة 

 .(636)األمني ال ام ي  ي ان عا ا   دم يفجود أي مركدة
، 2012حليةال/يوني   27يفيف محاقة معدمة مىل اجملدس يف  

أفتتاد املتتدية التوفيتت ي ملكتتتب األمتتم املتحتتدة امل تت  ابملدتتدرات يفاجلةميتتة 
نستتتتال يفذكتتتة أل ا جتتتتار ابملدتتتدرات  تتتل تلايتتتد منتتتتا  األفيتتتول يف أفغا

يعتتتتو  أينتتتتا ا ستتتتتعةار يف املو عتتتتة. يفأقدتتتتع اجملدتتتتَس  دتتتتى معتتتتادرات 
يفشةاكات خمتدفة حتظى  تد م املكتتب. يفشتجع التديفل األ نتاء  دتى 
ت ميم رسالة مفادذا أل املددرات غ  املرةيف ة يفاجلةمية نادراتل  دتى 

نتصتادية يفا جتما يتة يف تعويض احملايف ت الةامية مىل ت ليل التومية ا 
. يفنتتال اثتتل أفغانستتتال مل زرا تتة اخلرتتداي شتتهدت  دتتى (637)العدتتد

متتدى الستتووات اخلمتتس املاضتتية الفاضتتا كعتت ا يفأ دتت   تتل  تتدد متلايتتد 
متل الوجاحتتات يف العنتتاء  دتى ذتت ه اللرا تتة يف تل مالحعتتة املتتتاجةيل 

ايفل يفالتوستيق هبا أمام ال دالة.  يد أن  استدرك نائال مل متل املدتحن الت ت
يف موتتع تتتدفق الستتالئف الكيميائيتتة مىل أفغانستتتال يفتتتوف  ستتعل  ديدتتة 

. يفذكة اثل أملانيا أن  مل ديفل (63٨)لدملار ني األفغال لكسب ال يش
محتتةاز تعتتدم يف احلكتتم يفالتوميتتة يفمنفتتاذ العتتانول، فتتإل التعتتدم يف جهتتود 

الةيفستتي . يفد تا اثتتل ا حتتتاد (639)مكافحتة املدتتدرات ستتيكول حمتتديفدا
حكومتتتتَة أفغانستتتتتال يفكتتتت لك العتتتتوة الديفليتتتتة مىل ج تتتتل تتتتتدم  حعتتتتول 
اخلرتتتداي يفالعويتتتة التحتيتتتة إلنتتتتا  املدتتتدرات أيفىل األيفلتتتوايت. يفد تتتا 
أينا مىل ا ستفادة ابلكامل مل خربة موظمة م اذدة األمل اجلما ي 
يف ا تترتا  ا جتتتار ابملدتتدرات يفمتتا يتصتتل  تت لك متتل مصتتادر متويتتل 

تواُصتتتتل ملكافحتتتتة املدتتتتدرات  تتتتني تدتتتتك املوظمتتتتة يفالعتتتتوة يفانتتتترتح منامتتتتة 
، كتةر 2013حليةال/يونيت   20. يفيف موانرة ُأجةيتت يف (640)الديفلية

انرتاحتتت  مجتتتةاء حتتتوار متتتع موظمتتتة م اذتتتدة األمتتتل اجلمتتتا ي يفد تتتا مىل 
توفيتت  نتتةارات املتتؤمتة التتوزاري الثالتتث لرتتةكاء ميثتتاق ابريتتس  رتتال موتتع 

__________ 

)ابكستتتتال(؛  16)غواتيمتتتا (؛ يفالصتتتفحة  12املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (635)
 29)توغتتتتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  21)اهلوتتتتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  17يفالصتتتتتتتتتتفحة 

 )ا حتاد األيفريف (.  34)الو ايت املتحدة(؛ يفالصفحة 

 . 2٨يف 27لصفحتال املةجع نفس ، ا (636)

(637) S/PV.6793 7 يف 6، الصفحتال . 

 . 9املةجع نفس ، الصفحة  (63٨)

 . 10املةجع نفس ، الصفحة  (639)

 . 30يف 29املةجع نفس ، الصفحتال  (640)

https://undocs.org/ar/S/PV.7035
https://undocs.org/ar/S/PV.7085
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يفا تتتتترب أل اإلدرا  املتفتتتتق  ديتتتت  لتجتتتتار  انترتتتتار املدتتتتدرات األفغانيتتتتة.
املددرات يف نوائم جلاءات جمدس األمل سيركل تد  ا ذاما يف ذ ا 

 .(641)الصدد
، أ تتتتتتتتةب املمثتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتاص 2013أيدول/ستتتتتتتتعتمرب  19يفيف   

لامتتني ال تتام  تتل ندعتت  لدمجدتتس مزاء التعييمتتات التتيت تفيتتد ال ال تتام 
كعتتت ة يف زرا تتتتة األفيتتتول يفالفاضتتتتا مستتتتتمةا يف   اجلتتتاري سيرتتتتهد زايدة

. يفنال اثتل ا حتتاد الةيفستي (642) دد الو ايت اخلالية مل اخلرداي
مل ال مديات العديدة الواجحة اليت نف هتا العوة الديفلية لتدم  خمتربات 
اهل يفيتتتتتتني استتتتتتتوادا مىل م دومتتتتتتات متتتتتتل زمالئهتتتتتتا التتتتتتةيفس أظهتتتتتتةت أل 

حتعق م تازات أكترب  كثت ؛ لت ا، د تا مىل  ال مديات املررتكة ميكل أل
حتستتتتني الت تتتتايفل الثوتتتتائي  رتتتتال أفغانستتتتتال  تتتتني موظمتتتتة حدتتتتف  تتتتال 
األقدستتتتتتي يفموظمتتتتتتة م اذتتتتتتدة األمتتتتتتل اجلمتتتتتتا ي، يف  ستتتتتتيما يف جمتتتتتتال 

 .(643)مكافحة املددرات
، 2013ديسمرب كانول األيفل/  17يفيف محاقة معدمة مىل اجملدس يف  

أ تتةب املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام  تتل ندعتت  مزاء  تتام نياستتي للرا تتة 
قتل متل  5 500اخلرداي يفمنتاج  يف أفغانستتال مبتا يصتل مىل لتو 

األفيتتتتتول. يفنتتتتتال مل ذتتتتت ا اخل تتتتتة   يهتتتتتدد الصتتتتتحة يفاألمتتتتتل يفالةختتتتتاء 
ا نتصتتادي ألفغانستتتال فحستتب،  تتل أينتتا لدمو عتتة يفاجملتمتتع التتديفيل 

 .(644)نااأليفسع ن ا
 

 التحضري لالنتذاابت 
، نتتتتتتال 2012آذار/متتتتتتارس  20يف محاقتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتس يف  

غالعيتتتة الرتتتةكاء األفغتتتال رأيفا أل متتتل املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام مل 
النةيفري ت ليل يفحتسني ال مدية ا نتدا ية يف أفغانستال، مبتا يف ذلتك 

. يفيفافعتتت يففتتود  تتدة  دتتى أ يتتة (645)متتل ختتالل اإلصتتالح ا نتدتتا 
مجياد مؤسسات انتدا ية نوية يفرحعتت مبرتاركة األمتم املتحتدة يف ذت ا 

 . (646)الصدد
__________ 

(641) S/PV.6983 23، الصفحة . 

(642) S/PV.7035 4، الصفحة . 

 . 9املةجع نفس ، الصفحة  (643)

(644) S/PV.7085 3، الصفحة . 

(645) S/PV.6735 4، الصفحة . 

)الربتغتتتتتتتال(؛  11 )أملانيتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحة 10املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (646)
 34)توغتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتفحة  21)غواتيمتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتفحة  12يفالصتتتتتفحة 

 )الوةيفي (.  39)أسرتاليا(؛ يفالصفحة  35)ا حتاد األيفريف (؛ يفالصفحة 

، نتتتتتال 2012أيدول/ستتتتتعتمرب  20يفيف موانرتتتتتة ُأجةيتتتتتت يف  
داابت رائسية ذات مصدانية املمثل اخلاص لامني ال ام مل مجةاء انت

ضتتتتتةيفري لدرتتتتتة ية يفالوحتتتتتدة الوقويتتتتتة. يفحتتتتتتد   تتتتتل  2014يف  تتتتتام 
ال تتا ع اجلتتامع، يفيفجتتود جلوتتة انتدا يتتة مستتتعدة نويتتة يفذات مصتتدانية، 
فنتتتتتال  تتتتتل التوصتتتتتل مىل اتفتتتتتاق يفاضتتتتتح  رتتتتتال آليتتتتتة هنائيتتتتتة لتستتتتتوية 
املواز تتتتتتتتات، اب تعارذتتتتتتتتا جوانتتتتتتتتب ذامتتتتتتتتة متتتتتتتتل األ متتتتتتتتال التحنتتتتتتتت ية 

. يفأكتتتتتد اثتتتتتل غواتيمتتتتتا   دتتتتتى أ يتتتتتة منتتتتتةار نتتتتتانول (647)لالنتدتتتتتاابت
انتدا  يفنانول يت دق  واجعات يفذيكدية الدجوة ا نتدا ية املستعدة يف 

 . (64٨)، نعل ا نتداابت  سوة2013الة ع األيفل مل  ام 
ل اخلتتاص ، أفتتاد املمثتت2012كتتانول األيفل/ديستتمرب   19يفيف  

لامتني ال تتام ال جلوتتة ا نتدتتاابت املستتتعدة نتتةرت مجتتةاء ا نتدتتاابت 
، يف حتتتني كانتتت مستتائل الوظتتتام 2014أ ةيتتل /نيستتال 5الةائستتية يف 

ا نتدا  يفت ييوات اهليئات اإلدارية يفمجياد آلية لتسوية املواز تات نيتد 
نامت هبا املوانرة. يفأقدع أينا اجملدَس  دى فحوى اللايرة األيفىل اليت 

  ثتتتتتتة لامتتتتتتم املتحتتتتتتدة لتعيتتتتتتيم ا حتياجتتتتتتات  غيتتتتتتة مواءمتتتتتتة املستتتتتتا دة 
. يفأضتتتتاف اثتتتتل أفغانستتتتتال أل مرتتتتةيفع (649)ا نتدا يتتتتة يف املستتتتتععل

. يفرحتتب متكدمتتول  تتدة (650)العتتانول ا نتدتتا  ذتتو نيتتد نظتتة الربملتتال
ابإل الل  ل ا نتداابت يفشدديفا  دى أ يتة التد م ا نتدتا  املعتدم 

 .(651) ثةمل الع
، 2013آذار/متتارس  19يفيف محاقتتة معدمتتة مىل اجملدتتس يف  

رحب األمني ال تام ابملرتاركة الورت ة يفاملستؤيفلة جلميتع اجلهتات امل ويتة 
يف  واء مقار انتدا  اظى ابلععول  دى ن اق يفاسع. يفنعَّ  أينا مل 
أنت  ستيكول متتل احليتوي ا تفتتاق  دتى آليتة حمايتتدة يفموثونتة يفمستتتعدة، 
يفكتتت لك ت يتتتني رئتتتيس لدجوتتتة ا نتدتتتاابت املستتتتعدة لتستتتوية املواز تتتات 

. يفشتتدد (652)ا نتدا يتتة اظتتى اب حتترتام يفابلععتتول  دتتى ن تتاق يفاستتع
__________ 

(647) S/PV.6840 3، الصفحة . 

 . 9املةجع نفس ، الصفحة  (64٨)

(649) S/PV.6896 2، الصفحة . 

 . 7املةجع نفس ، الصفحة  (650)

)التو ايت املتحتدة(؛  13)أملانيتا(؛ يفالصتفحة  9املةجع نفس ، الصفحة  (651)
)املمدكة املتحدة(؛ يفالصفحة  1٨)كولومعيا(؛ يفالصفحة  16يفالصفحة 

19   23)الصتتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  21)ا حتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 
 30يف 29)جوتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحتال  27)توغتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتفحة 

 36)ا حتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتتفحة  34يف 33)فةنستتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتفحتال 
 .  )تةكيا( 37)أسرتاليا(؛ يفالصفحة 

(652) S/PV.6935 2، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/PV.6983
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متكدمتتتتول آختتتتةيفل أينتتتتا  دتتتتى أ يتتتتة مجتتتتةاء انتدتتتتاابت شتتتتفافة يفذات 
 .(653)مصدانية يفشامدة لدجميع

، حتث املمثتل اخلتاص لامتني 2013حليةال/يوني   20يفيف  
ال تتام يفمتحتتدثول آختتةيفل  دتتى منتتةار ترتتةي ني انتدتتا يني رئيستتيني  تتا 

. (654)العتتتانول ا نتدتتتتا  يفمرتتتةيفع نتتتتانول جلوتتتة ا نتدتتتتاابت املستتتتتعدة
 تتا نيتتد نظتتة يفنتتال اثتتل أفغانستتتال مل جمدتتس الوتتواب أنتتة الترتتةي ني يف 

 .(655)جمدس الريو 
، أشار املمثل اخلاص لامني 2013أيدول/سعتمرب  19يفيف  

تظتل تتصتدر احليتاة السياستتية يف  2014ال تام مىل أل انتدتاابت  تام 
أفغانستتتال، مرتتددا  دتتى أل يفجتتود نيتتادة انتعاليتتة مستتتعةة متتل ختتالل 

. (656)مجةاء ا نتداابت يف مو دذا أساسي لتحعيتق ستائة األذتداف
 نتدتتتتاابت يفأ دتتتت  اثتتتتُل أفغانستتتتتال اجملدتتتتَس ابنتدتتتتاب رئتتتتيس لدجوتتتتة ا

املستتتتعدة يف ت يتتتني أ نتتتاء جتتتدد فيهتتتا يفيف الدجوتتتة املستتتتعدة لدرتتتكايفى 
ا نتدا ية، يفابل مل  دى يفضع استرتاتيجية أمويتة يفقويتة لالنتدتاابت، 

. يفحظيتتتتتت ذتتتتت ه اخل تتتتتوات  مومتتتتتا (657)يف تونيتتتتتع العتتتتتانول ا نتدتتتتتا 
العدتق  .  يد أنت  جتةى اإل تةاب أينتا  تل(65٨) رتحيب متكدمني  دة

__________ 

 17)التتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتفحة  10املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (653)
غتتتتةب(؛ )امل 21)فةنستتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  20)مجهوريتتتتة كتتتتوراي(؛ يفالصتتتتفحة 

)املمدكتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة(؛  25)لكستتتتتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  23يفالصتتتتتتتتتفحة 
 34)التتتدااةك(؛ يفالصتتتفحة  32)غواتيمتتتا (؛ يفالصتتتفحة  26يفالصتتتفحة 

.  )مي اليتتتا(  3٨)كوتتتدا(؛ يفالصتتتفحة  37)ا حتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتفحة 
)مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا(؛  2، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6935 (Resumption 1)  يف

)مستتونيا(؛  6)سدوفاكيا(؛ الصفحة  4)أملانيا(؛ يفالصفحة  3يفالصفحة 
 14)ليتوانيتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  13)تةكيتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  ٨يفالصتتتتتتتتتتتفحة 

 )ن غيلستال(. 

(654) S/PV.6983 7)املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام(؛ يفالصتتفحة  2، الصتتفحة 
 13)التتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  10)أستتتتتتتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 
)غواتيمتتتتتتا (؛  20)فةنستتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتفحة  17)لكستتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتفحة 

)ا حتتتتتاد األيفريف (؛  29)املمدكتتتتة املتحتتتتدة(؛ يفالصتتتتفحة  25يفالصتتتتفحة 
 انيا(. )أمل 37)كودا(؛ يفالصفحة   36يفالصفحة 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (655)

(656) S/PV.7035 2، الصفحة . 

 . 7املةجع نفس ، الصفحة  (657)

)لكستتتتمربغ(؛  11)أذر يجتتتتال(؛ يفالصتتتتفحة  7املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (65٨)
 1٨)فةنستتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة  16)غواتيمتتتتتا (؛ يفالصتتتتتفحة  13يفالصتتتتتفحة 

ياق األمتتت  لالنتدتتتاابت، يفذلتتتك  دتتتى خدفيتتتة اغتيتتتال رئتتتيس مزاء الستتت
. يفنتتتال اثتتتل (659)مكتتتتب جلوتتتة ا نتدتتتاابت املستتتتعدة يف يف يتتتة نوتتتديفز

ا حتتتتاد الةيفستتتي مل خفتتتض الوجتتتود ال ستتتكةي التتتديفيل يف أفغانستتتتال 
حمفتتتوف د تتتة حصتتتول مليتتتد متتتل الت تتتورات الستتتدعية يفميكتتتل أل ي عتتتد 

 . (660)مجةاء ا نتداابت الةائسية
كتانول   17يفندم اثُل أفغانستال اجملدس يف  يتال أدىل  ت  يف  

مفتتتتتتتادة  تتتتتتتل التعتتتتتتتدم احملتتتتتتتةز يف التحنتتتتتتت ات  2013األيفل/ديستتتتتتتمرب 
الدجوتتتتتتة  لالنتدتتتتتاابت الةائستتتتتتية يفانتدتتتتتاابت التتتتتتو ايت: فعتتتتتد أ دوتتتتتتت

مةشتتتحا رائستتتيا يفنتتتواهبم،  11 ا نتدا يتتتة املستتتتعدة العائمتتتة الوهائيتتتة لتتتت
ماليني  خب جديد لدمراركة يف ا نتداابت،  3يفتسجَّل أكثة مل 

يفيفض ت مؤسسات األمل الوق  األفغانية اسرتاتيجية شامدة لنتمال 
 . (660)األمل يف يوم ا نتداابت

 
 متديد اإلذن املمنوح للقوة الدولية 
ختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة ابلتعةيتتتتة، نتتتتةر اجملدتتتتس متتتتةتني متديتتتتد  

اإلذل املموتتوح لدعتتتوة الديفليتتة لدمستتتا دة األمويتتة لفتتترتة ستتوة يفاحتتتدة يف 
، 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  9ر يف الصاد (2012) 2069العةار 
( 2013) 2120يف العتةار  2014كانول األيفل/ديسمرب   31يفحىت 

، مرتتت ا مىل أنتتت  يوعغتتتي 2013ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة  10الصتتتادر يف 
ألي   ثتتتة جديتتتدة أل تةتكتتتل  دتتتى أستتتاس نتتتانوم ستتتديم  دتتتى الوحتتتو 

متتتتتتل اإل تتتتتتالل املرتتتتتترتك ملتتتتتتؤمتة نمتتتتتتة شتتتتتتيكاغو  14التتتتتتوارد يف الفعتتتتتتةة 
  أفغانستال.  رال

__________ 

)ريفانتتتتدا(؛  20)الصتتتتني(؛ يفالصتتتتفحة  19)مجهوريتتتتة كتتتتوراي(؛ يفالصتتتتفحة 
)املمدكتتة املتحتتدة(؛  23)التتو ايت املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة  21يفالصتتفحة 
 26)توغتتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  25حة )املغتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتف 24يفالصتتتتتتتتفحة 

)مستتتتتتتتتتونيا(؛  31)مي اليتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة   2٨)أستتتتتتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 
)الياابل(؛ يفالصفحتال  34)ا حتاد األيفريف (؛ يفالصفحة  32يفالصفحة 

 )كودا(.  3٨)أملانيا(؛ يفالصفحة  36يف  35

)لكستتتمربغ(؛  11)أفغانستتتتال(؛ يفالصتتتفحة  5املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (659)
 25)ريفاندا(؛ يفالصفحة  20)مجهورية كوراي(؛ يفالصفحة  1٨ يفالصفحة

 )أملانيا(.  36)الياابل(؛ يفالصفحة  34)توغو(؛ يفالصفحة 

 . 9املةجع نفس ، الصفحة  (660)

(661) S/PV.7085 6، الصفحة . 
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 احلالة يف أفغانستاناجللسات: 
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.6735  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 20

2012 

  تتتتتتتل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني تعةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم  دتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2012/133) الديفليني

 ،أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا 
 ،تةكيتتتتا ،أفغانستتتتتال
 ،كوتتتتتتتتتتتتتتدا ،فودوتتتتتتتتتتتتتتدا
 الياابل ،الوةيفي 

 لامني اخلاص املمثل
 ألفغانستتتتتتتتتتتتال ال تتتتتتتتتتتام
 األمتتتتتتتم   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتيس

 لتعتتتتتتتتتتتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 مىل املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دة

 يفرئتتتتتتتيس أفغانستتتتتتتتال،
 األيفريف  ا حتتتتاد يففتتتد
 املتحدة األمم لدى

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.6738  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 22

2012 

  تتتتتتتل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني تعةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم  دتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2012/133) الديفليني

 معتتتتتتدم نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع
 أملانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

(S/2012/170) 

   (2012) 2041 العةار   أفغانستال
15-0-0 

S/PV.6793  

 يونيتتتتتتتتت /حليتتتتتتتتتةال 27
2012 

  تتتتتتتل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني تعةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم  دتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2012/462) الديفليني

 ،أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا 
 ،أفغانستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال

 - )مجهوريتتتتتة ميتتتتتةال
 ،تةكيتتا ،اإلستتالمية(

 ، تفيتتتتتتتتتتتتتتا ،كوتتتتتتتتتتتتتدا
 الياابل ،نيوزيدودا

 ال تتتتتتام األمتتتتتتني يفكيتتتتتتل
 حفتتتتتتتتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتتتتتتتتات
 املتتتتتتتتتتتتتتتديةيف  الستتتتتتتتتتتتتتتالم،
 ملكتتتتتتتتتتتتتب التوفيتتتتتتتتتتتت ي

 امل تتت  املتحتتتدة األمتتتم
 يفاجلةميتتتتة، ابملدتتتتدرات

 ا حتتتتتتاد يففتتتتتد يفرئتتتتتيس
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني األيفريف ،
 املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا د ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام

 يف لد مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
  تتتتال حدتتتف موظمتتتة

 األقدسي

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.6840 
 ستتتتتتتعتمرب/أيدتتتتتتتول 20

2012 

  تتتتتتتل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني تعةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم  دتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2012/703) الديفليني

 ،أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا 
 ،تةكيتتتتا ،أفغانستتتتتال
 ،كوتتتتتتتتتتتتتتدا ،فودوتتتتتتتتتتتتتتدا
 الياابل

 لامني اخلاص املمثل
 ألفغانستتتتتتتتتتتتال ال تتتتتتتتتتتام
 األمتتتتتتتم   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتيس

 لتعتتتتتتتتتتتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 مىل املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دة

 يفرئتتتتتتتيس أفغانستتتتتتتتال،
 األيفريف  ا حتاد يففد

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 )أ(املد ويل

 

S/PV.6843  
 /األيفل ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 9

 2012 أكتو ة

 متتل معتدم نتتةار مرتةيفع 
  (S/2012/742) أملانيا
  ل ال ام األمني تعةية

 أفغانستتتتتتتتال يف احلالتتتتتتتة
 الستتتتالم  دتتتتى يفآاثرذتتتتا

 التتتتتتتتتتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتل
(S/2012/703) 

   (2012) 2069العةار  توغو  
15 -0-0 

S/PV.6896 

 كتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  19
 2012ديسمرب 

  تتتتتتتل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني تعةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم  دتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2012/907) الديفليني

 ،أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا 
 ميتتتتتتةال ،أفغانستتتتتتتال

 - )مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ،تةكيتتا ،اإلستتالمية(

 الياابل

 لامني اخلاص املمثل
 ألفغانستتتتتتتتتتتتال ال تتتتتتتتتتتام
 األمتتتتتتتم   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتيس

 لتعتتتتتتتتتتتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 مىل املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دة

 يفرئتتتتتتتيس أفغانستتتتتتتتال،
 األيفريف  ا حتاد يففد

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل
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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.6935 
 S/PV.6935) يف

(Resumption 1)( 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 19

2013 

  تتتتتتتل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني تعةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم  دتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2013/133) الديفليني

 مل معدم نةار مرةيفع
 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا

(S/2013/164) 
 ،مستتتتتتتتتتتتونيا ،مستتتتتتتتتتعانيا

 ،أملانيتتتتتتتتا ،أفغانستتتتتتتتتال
 ،مي اليتتتتتتتتتتتتا ،أيفكةانيتتتتتتتتتتتتا
 ،جورجيتتتتتتتتتتتتتتا ،تةكيتتتتتتتتتتتتتتا
 ،ستتتتدوفاكيا ،التتتتدااةك
 ،ن غيلستتتتتتال ،فودوتتتتدا

 ،كوتتتدا ،كازاخستتتتال
 الياابل ،اهلود ،ليتوانيا

 لامني اخلاص املمثل
 ألفغانستتتتتتتتتتتتال ال تتتتتتتتتتتام
 األمتتتتتتتم   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتيس

 لتعتتتتتتتتتتتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 مىل املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دة

 يفاملمثتتتتتتل أفغانستتتتتتتال،
 لالحتتتتتتتتتتتتتتتتتاد اخلتتتتتتتتتتتتتتتتاص
 ألفغانستال األيفريف 

 ال تتتتتتتتتتتتام، األمتتتتتتتتتتتني
 أ نتتتتتتتتتتاء يفمجيتتتتتتتتتتع

 ،)ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 اخلتتتتتتتتاص يفاملمثتتتتتتتتل
 األيفريف  لالحتتتتتتتتتتاد

 ألفغانستال

 (2013) 2096العتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.6983 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتت   20
2013 

  تتتتتتتل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني تعةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم  دتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2013/350) الديفليني

 ،مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا 
 ،أملانيتتا ،أفغانستتتال

 - )مجهوريتتتتتة ميتتتتتةال
 ،اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمية(

 ،تةكيتتتتتتتتتتتتتا ،مي اليتتتتتتتتتتتتتا
 ، تفيتتتتتتتتتتتتتتا ،كوتتتتتتتتتتتتتدا
 الياابل ،اهلود

 لامتتتتني اخلتتتتاص املمثتتتتل
 يفرئيس ألفغانستال ال ام
 املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتة

 مىل املستتتتتتتتتتا دة لتعتتتتتتتتتتدمي
 يف ئتتتتتتتتتتتتتب أفغانستتتتتتتتتتتتتال،

 ا حتتتتتتتتتتتاد يففتتتتتتتتتتد رئتتتتتتتتتتيس
 األيفريف 

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.7035 
 ستتتتتتتعتمرب/أيدتتتتتتتول 19

2013 

  تتتتتتتل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني تعةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم  دتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2013/535) الديفليني

 ،مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتونيا 
 ،أملانيتتا ،أفغانستتتال

 - )مجهوريتتتتتة ميتتتتتةال
 ،اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمية(

 ،تةكيتتتتتتتتتتتتتا ،مي اليتتتتتتتتتتتتتا
 ،كوتتتتتدا ،ستتتتتدوفاكيا

 الياابل ،اهلود

 لامني اخلاص املمثل
 ألفغانستتتتتتتتتتتتال ال تتتتتتتتتتتام
 األمتتتتتتتم   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتيس

 لتعتتتتتتتتتتتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 مىل املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دة

 يفاملمثتتتتتتل أفغانستتتتتتتال،
 لالحتتتتتتتتتتتتتتتتتاد اخلتتتتتتتتتتتتتتتتاص
 ألفغانستال األيفريف 

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.7041  
 /األيفل ترتتتتتتتتتتتةيل 10

 2013 أكتو ة

 مل معدم نةار مرةيفع 
 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا

(S/2013/599) 
  ل ال ام األمني تعةية

 أفغانستتتتتتتتال يف احلالتتتتتتتة
 الستتتتالم  دتتتتى يفآاثرذتتتتا

 التتتتتتتتتتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتل
(S/2013/535) 

   (2013) 2120العةار    أفغانستال
15-0-0 

S/PV.7085  
 /األيفل كتتتتتتتتتتانول 17

 2013 ديسمرب

  تتتتتتتل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني تعةيتتتتتتتة
 يفآاثرذا أفغانستال يف احلالة
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم  دتتتتتتتتتتتتتى
 (S/2013/721) الديفليني

 ،أملانيتتا ،أفغانستتتال 
 - )مجهوريتتتتتة ميتتتتتةال

 ،تةكيتتا ،اإلستتالمية(
 ،اهلوتتتتتتتتتتتتتتتتد ،كوتتتتتتتتتتتتتتتتدا
 الياابل

 لامني اخلاص املمثل
 ألفغانستتتتتتتتتتتتال ال تتتتتتتتتتتام
 األمتتتتتتتم   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتيس

 لتعتتتتتتتتتتتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 مىل املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دة

 يفرئتتتتتتتيس أفغانستتتتتتتتال،
 األيفريف  ا حتاد يففد

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

 
  مثَّل املكسيك يفزيُة خارجيتها. )أ( 
 أسرتاليا يفالدااةك يففودودا اثدة  دى املستوى الوزاري.كانت  )ب( 
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