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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
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اجملدتتتَس انتتت ،   تتتد  تتتدد متتتل  ليرتتتيت -تيمتتتور يفأ دتتت  رئتتتيس  
املعتتتتادرات التتتتيت اختتتتت ذا مكتعتتتت  مل اجلتتتتة األستتتتعاب اجل ريتتتتة ألزمتتتتة  تتتتام 

ليريت. يفلئل ا رتف  - ، ابت السالم يفان ا مدموسا يف تيمور2006
انتت  متتا زال يت تتني العيتتام ابلكثتت ، ذكتتَة أل العدتتد متتا كتتال ليع تتع ذتت ا 

األمتتتتم املتحتتتتدة  الرتتتتو  الع يتتتتد لتتتتو  املستتتتا دة الستتتتدية املعدمتتتتة متتتتل
الع ثتتتتتة يفالوكتتتتتا ت يفالتتتتتربام  املتدصصتتتتتة، فنتتتتتال  تتتتتل شتتتتتةكائها   تتتتترب

الثوتائيني يفالعدتتدال اجملتايفرة. يف تتة  اإل تازات الةئيستتية التيت حتععتتت يف 
 دتتدا مستتتعال، يف  ليرتتيت -تيمتتور ستتووات موتت  أصتتعحت  10 فتترتة التتت

دية خمتدتتتف اجملتتتا ت مبتتتتا فيهتتتا التوميتتتة العرتتتتةية يفا جتما يتتتة يفا نتصتتتتا
يفاحلكتتم الةشتتيد يفحعتتوق اإلنستتال. يفشتتدد  دتتى مستتهامات الع ثتتة موتت  

، يفداصتتة يف جمتتتا ت املستتا ي احلميتتدة يفاألمتتتل 2006منرتتائها  تتام 
، 2012ال تام يفال متل الرتةقي. يفأ دتتل أل اهلتدف، حبدتول هنايتة  تتام 

ذتتتو اختتتتتام مةحدتتتة حفتتتتظ الستتتالم يفمنامتتتة شتتتتةاكة جديتتتدة متتتع األمتتتتم 
متواضتت ة تتتتالءم خصيصتتا متتع ا حتياجتتات  املتحتتدة، تستتتود مىل   ثتتة

ليرتتتتتيت، التتتتتيت متتتتتل املعتتتتتةر أل حتتتتتتددذا  - يفاأليفلتتتتتوايت احملتتتتتددة لتيمتتتتتور
احلكومة املوتدعتة حتديثا. يفأ دتل  تل منرتاء جلوتة رفي تة مستتوى م ويتة 
ابملةحدتتة ا نتعاليتتة يةأستتها ذتتو  وفستت   تتد ٍم متتل رئتتيس التتوزراء يفاملمثدتتة 

دأ يتتتربز يكمتتتل يف متتتوح األمتتتم اخلاصتتتة؛ يفأضتتتاف أل التوافتتتق التتت ي  تتت
املتحتتدة ممكتتال ا ضتت الع  تتديفٍر يرتتمل تعتتدمي التتد م ملواصتتدة ت ليتتل 
املؤسستتتتتات الدميعةاقيتتتتتة، يف وتتتتتاء نتتتتتدرات مؤسستتتتتات الع تتتتتاع األمتتتتت ، 

ليرتيت، يفتعتدمي د تم متواصتل  -سيما نوة الرةقة الوقويتة لتيمتور  يف 
 .(546)يف جما ت مل نعيل احلكم يفال دالة يفحعوق اإلنسال

يفرحتتتتتب املتكدمتتتتتول  مومتتتتتا ابلتعتتتتتدم يفا ستتتتتتعةار املستتتتتتمةيل  
يفاتفعتتتتوا  دتتتتى أل  تتتتاح ال مديتتتتة  ليرتتتتيت -تيمتتتتور احملععتتتتني ممجتتتتا  يف 
ستيكول ابلت  األ يتة لكفالتة انتعتال ستدس  2012ا نتدا ية يف  تام 

مىل مةحدتتة  وتتاء الستتالم   تتد انتهتتاء الوتتلاع. متتل مةحدتتة حفتتظ الستتالم 
يفأ تتتتتتةب متكدمتتتتتتول  تتتتتتدة  تتتتتتل لييتتتتتتدذم لدد تتتتتتة ا نتعاليتتتتتتة املرتتتتتترتكة 

 ليرتتتتيت -تيمتتتتور اب تعارذتتتتا مثتتتتا  مجيا يتتتتا  دتتتتى الت تتتتايفل  تتتتني حكومتتتتة 
يفالع ثتتتتة، يفيفافعتتتتوا  دتتتتى أل شتتتتكل التتتتةا  األمتتتتم املتحتتتتدة يف العدتتتتد يف 

 ليرتتتيت -تيمتتتور ة املستتتتععل جيتتتب أل توجهتتت  يفمتستتتك  لمامتتت  حكومتتت
 .(547)املوتدعة حديثا

__________ 

 . 12-6املةجع نفس ، الصفحات  (546)

)اهلوتتتتتتد(؛  14)جوتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتا(؛ الصتتتتتتفحة  12املةجتتتتتتع نفستتتتتت ، الصتتتتتتفحة  (547)
 1٨)الربتغتتال(؛ يفالصتتفحة  16)املمدكتتة املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة  15الصتتفحة 

 24)أذر يجتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  23)التتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 

 اختتام عمل البعثة؛ الفرتة ا نتقالية وفرتة ما بعد البعثة 
، استتتتتتمع اجملدتتتتتس مىل 2012ترتتتتتةيل الثتتتتتام/نوفمرب  12يف  

محاقتتة متتل املمثتتل اخلتتاص ابلويا تتة لامتتني ال تتام ذكتتة فيهتتا أل متتا يتتربر 
ذتو الوجتاح يف  دتوغ  ليريت -تيمور انتهاء  مديات حفظ السالم يف 

الوعتتتا  املةج يتتتة احليويتتتة ختتتالل ذلتتتك ال تتتام. يفمنتتتى يعتتتول مل م تتتادة 
 دتى األختت  يف  ليرتيت -تيمتور ترتكيل كامتل نتوة الرتةقة الوقويتة ل

ترةيل األيفل/أكتو ة شكندت ا رتافا اهنتا نتادرة متامتا  دتى العيتام  31
دايتتتتة جبميتتتتع املهتتتتام الرتتتتةقية يف مجيتتتتع ألتتتتاء العدتتتتد، يفأذنتتتتت  تتتت لك  ع

خفض أفةاد يفموظفي الع ثة. أما احلد  الةئيستي االختة فكتال مجتةاء 
ا نتدتتتاابت الةائستتتية يفالربملانيتتتة التتتيت ُشتتتكدت  دتتتى أساستتتها حكومتتتة 
جديدة ُموحت فيها امل ارضة السياسية حيلا لد مل ضمو  مبا يتماشى 

. يفرغتتم اإل تتالل ال اخلفتتض املمةحتتل لدع ثتتة (54٨)يفاملعتتادمل الدميعةاقيتتة
 كتانول األيفل/  31يست   دتى نتدم يفستاق إلمتتام ا نستحاب يف كال 

ديسمرب، فعتد أنتة املمثتل اخلتاص ابلويا تة ال ال متل  دتى التحعيعتات 
يف العنتااي املتصتدة ابجلتةائم ضتد اإلنستانية يفغ ذتا متل اجلتةائم اخل ت ة 

لتتتل تستتتتكمل حبدتتتول هنايتتتة يف يتتتة الع ثتتتة.  1999التتتيت ارُتكعتتتت  تتتام 
متا زالتت تواجت  حتتدايت كثت ة، لكوت   ليرتيت -ر تيمتو يفشدد  دتى أل 

أ ةب  ل رأيت  ال   ثتة حفتظ الستالم مل ت تد ترتكل اخليتار األفنتل 
لتتتد م اجلهتتتود الةاميتتتة مىل مواجهتتتة تدتتتك التحتتتدايت. يفختتتتم نتتتائال مل 
احلكومتتة كانتتت نتتد أ ة تتت  تتل رغعتهتتا يف منامتتة  النتتة  متتل معتكتتةة 

ى أل األيفلتتتتوايت املت دعتتتتة متتتتع األمتتتتم املتحتتتتدة   تتتتد مغتتتتالق الع ثتتتتة يفرأ
ستت دب التلاما متواصال  ليريت -تيمور ابلتومية يف واء املؤسسات يف 

 .(549)مل اجملتمع الديفيل
ليرتيت الت تورات التيت يرتهدذا العدتد يف  -يفأ ةز اثتل تيمتور  

جمتتتتتا ت خمتدفتتتتتة كالصتتتتتحة يفالت دتتتتتيم يفالدميعةاقيتتتتتة املت تتتتتددة األحتتتتتلاب 
يفمرتتاركة املتتةأة يفالتوميتتة ا نتصتتادية. يفأشتتار مىل أل احلكومتتة أدخدتتتت 
مصتتتتتالحات ابلغتتتتتة األ يتتتتتة  دتتتتتى ن تتتتتا ي األمتتتتتل يفالتتتتتدفاع، يفأنرتتتتتات 

ؤسستتات جديتتدة  يوهتتا جلوتتة مستتتعدة لدددمتتة املدنيتتة يفجلوتتة ملكافحتتة م
الفستتاد، يف تتلزت ن تتاع العنتتاء هبتتدف توقيتتد احلكتتم الةشتتيد يفستتيادة 

__________ 

)أملانيتتتتتتتتتتتتتتا(؛  27يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتتتتتتتتني(؛  26)غواتيمتتتتتتتتتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 35)الربازيتتتتتتتتل(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  32)ابكستتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  2٨ يفالصتتتتتتتتفحة

 )نيوزيدودا(.  40)أسرتاليا(؛ يفالصفحة 

مىل األمتتتتتني ال تتتتتام  ليرتتتتتيت -تيمتتتتتور انظتتتتتة الةستتتتتالة املوجهتتتتتة متتتتتل رئتتتتتيس  (54٨)
(S/2012/736.)املةفق ، 

(549) S/PV.6859 6-2، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/2012/736
https://undocs.org/ar/S/PV.6859
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ذتتتتو أينتتتا  تتتاح لامتتتتم  ليرتتتيت -تيمتتتور العتتتانول. يفمذ أنتتتةَّ ال  تتتتاح 
،  وصتفها  نتوا يف ليرتيت -تيمتور املتحدة يفاجملتمع التديفيل، ذكتَة أل 

تواصتتتتل تعتتتتادل اخلتتتتربات يفالتتتتدريفس املستتتتتفادة، كمتتتتا األمتتتتم املتحتتتتدة، س
تف ل مل خالل جممو ة التديفل اهلرتة الستعع املوست ة، يفذتي ستواصتل 

 .(550)املسا ة   ةيعة متواض ة يف   ثات األمم املتحدة يفيفكا هتا
ار التعدم احملةز لو حتعيق يفضع املتكدمول  موما استمة  يفحّيَّ  

سياستتتتي آمتتتتتل يفمستتتتتتعة يف العدتتتتتد كمتتتتتا يتنتتتتتح متتتتتل  تتتتتاح ا نتدتتتتتاابت 
الةائسية يفالربملانية، اليت نعدت مجيع األحلاب  وتائجها يفأيدت شة يتها. 
يفرحتتب متكدمتتول  تتدة ر تتادة ترتتكيل كامتتل نتتوة الرتتةقة الوقويتتة التتيت 

  تتض املتكدمتتني  يفأنتتة. (551)أثعتتتت نتتدرهتا  دتتى ضتتمال األمتتل التتداخدي
مىل  3ليرتتتتيت متتتتل  - ال   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل التتتتيت أيففتتتتدت مىل تيمتتتتور

ترةيل الثام/نوفمرب شكدت فةصة سالة لدتحعق معاشةة مل التعدم  6
. يففيمتتا يت دتتق مبواصتتفات يفجتتود لامتتم املتحتتدة يف العدتتد   تتد (552)احملتتةز

حكومتتتة  مغتتتادرة الع ثتتتة، أ تتتةب م ظتتتم املتكدمتتتني  تتتل لييتتتدذم ل دتتتب
__________ 

   .٨-6املةجع نفس ، الصفحات  (550)

)ا حتتتتتاد    13)جوتتتتوب أفةيعيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  ٨املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (551)
)غواتيمتتتتتتا (؛  15)أذر يجتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفحة  13الةيفستتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتفحة 

)التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتدة(؛  23يفالصتتتتتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتتتتتني(؛  1٨يفالصتتتتتتتتتتتفحة 
 27)اهلوتتتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  26)فةنستتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  25 يفالصتتتتتتتتتفحة

 )أسرتاليا(. 33)نيوزيدودا(؛ يفالصفحة  30)الربازيل(؛ يفالصفحة 

)املغتتةب(؛  10)جوتتوب أفةيعيتتا(؛ يفالصتتفحة  ٨املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (552)
أذر يجتتتال(؛ )ا حتتتتاد الةيفستتتي،    13)توغتتتو(؛ يفالصتتتفحة  11يفالصتتتفحة 
 26)ابكستتتتال(؛ يفالصتتتفحة  22)الربتغتتتال(؛ يفالصتتتفحة  19يفالصتتتفحة 

)موزامعيتتتتتتق،  وصتتتتتتفها رئيستتتتتتة مجا تتتتتتة  30 يف 29)اهلوتتتتتتد(؛ الصتتتتتتفحتال 
 .)أسرتاليا( 33العددال الواقعة ابلربتغالية(؛ يفالصفحة 

ليريت منامة  النة  مل معتكتةة لدت تايفل متع األمتم املتحتدة يف  -تيمور 
. (553)فتتتتترتة متتتتتتا   تتتتتتد الع ثتتتتتة، تةكتتتتتتل  دتتتتتتى ت ليتتتتتل املؤسستتتتتتات يفت ويةذتتتتتتا

  تتتتض املتكدمتتتتني  تتتتل آراء مجيا يتتتتة  رتتتتال مزالتتتتة  وتتتتد احلالتتتتة يف  يفأ تتتتةب
 .(554)مل جديفل أ مال جمدس األمل ليريت - تيمور

 
 السابق ملغادرة البعثةالبيان الرائسي  
كتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتمرب   19مبوجتتتتتتتب  يتتتتتتتال رائستتتتتتتي متتتتتتتؤر   
كتانول   31، أنة جمدس األمل، يف ستياق ممتتام يف يتة الع ثتة يف 2012

، ا يتتتتتتتتة مستتتتتتتتهام الع ثتتتتتتتتة يف ت ليتتتتتتتتل الستتتتتتتتالم 2012األيفل/ديستتتتتتتتمرب 
، مبا يف ذلك مل خالل  مدهتا ليريت -تيمور يفا ستعةار يفالتومية يف 

 دتتتى ت ليتتتل نتتتدرات الرتتتةقة الوقويتتتة. يفمذ أثتتتإ اجملدتتتس  دتتتى حكومتتتة 
مجيتتتتع التيمتتتتوريني لت ايفهنتتتتا الثا تتتتت يفشتتتتةاكتها متتتتع الع ثتتتتة يففةيتتتتق األمتتتتم 

  ليريت -تيمور املتحدة الع ةي مو  منراء الع ثة،  حظ أل حكومة 
امتتتتتا يف كانتتتتت نتتتتتد أشتتتتارت مىل أل األمتتتتتم املتحتتتتدة ستتتتتتظل شتتتتةيكا ذ

 .(555)املةحدة اجلديدة لتومية العدد
__________ 

 13)توغتتتتتو(؛ يفالصتتتتتفحة  11)جوتتتتتوب أفةيعيتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة  ٨الصتتتتتفحة  (553)
)الربتغتتتتتتتال(؛  19)كولومعيتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  17ة )أذر يجتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتفح

)التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتدة(؛  23)ابكستتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  22يفالصتتتتتتتتتتفحة 
 33)نيوزيدوتتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  30)الربازيتتتتتتتل(؛ يفالصتتتتتتتفحة  27 يفالصتتتتتتتفحة
 )أسرتاليا(.

)ا حتتتتتاد    13)جوتتتتوب أفةيعيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  ٨املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (554)
)فةنستتتتتتتتتتا(؛  25ال(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة )ابكستتتتتتتتتت 22الةيفستتتتتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 

 )اهلود(.  26يفالصفحة 

(555) S/PRST/2012/27 . 

  
 

 ليشيت  -احلالة يف تيمور اجللسات: 
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.6720 
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  22

2012 

تعةية األمني ال ام  ل   ثتة 
األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة يف 

ليرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيت  -تيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 
(S/2012/43) 

 ،)أ(أنغتتتو  ،أستتترتاليا 
  ،الربازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

ليرتتتتتتتتتتيت  -تيمتتتتتتتتتتور 
 ،متتتاليلاي ،)التتتةئيس(
 الياابل ،نيوزيدودا

املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 

ليرتتتتتتتتتتتتتيت  -لتيمتتتتتتتتتتتتتور 
يفرئيستتتتتتة   ثتتتتتتة األمتتتتتتم 
املتحتتتتدة املتكامدتتتتة يف 

ليرتتتتتتتتتتتتيت،  -تيمتتتتتتتتتتتتور 
يف ئتتتتتتب رئتتتتتتيس يففتتتتتتتد 
ا حتاد األيفريف  لدى 

 األمم املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/27
https://undocs.org/ar/S/2012/43
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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
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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)



