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 اجللسات: احلالة يف قربص 
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.6809 

متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   19
2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 مديتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف 

 (S/2012/507نربص )

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار ندمتتتتتت  
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 

( S/2012/555) 

أذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال،   
 يفابكستال

   (2012) 205٨العةار 
)أ(13-0-2

 

S/PV.6908 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  24

 2013يواية 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 مديتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف 

 (S/2013/7نربص )

ندمتتتتتتتت  مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار 
فةنستتتتتتتتتتتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتة 

يفالتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتدة، 
 (S/2013/48) املتحدة

   (2013) 20٨9العةار  أذر يجال  
 )ب(14-0-1

 S/PV.7014 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   30

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
 مديتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف 

 (S/2013/392نربص )

ندمتتتتتت  مرتتتتتةيفع نتتتتتةار 
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 
لربي انيتتتتتتتا يفالتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/441) 
تعةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتتام 
 رتتتتتتتال تعيتتتتتتتيم حالتتتتتتتة 
املفايفضتات يف نتربص 

(S/2012/149) 

أذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال،   
 يفابكستال

   (2013) 2114العةار 
13-0-2) ( 

 
 فةنسا، كولومعيا، املغةب، املمدكة املتحدة، اهلود، الو ايت املتحدة؛املؤيديفل: ا حتاد الةيفسي، أملانيا، الربتغال، توغو، جووب أفةيعيا، الصني، غواتيما ،  )أ( 

 املمتو ول: أذر يجال، ابكستال.  
املمدكتة املتحتدة،  املؤيديفل: ا حتاد الةيفسي، األرجوتني، أسرتاليا، ابكستال، توغتو، مجهوريتة كتوراي، ريفانتد، الصتني، غواتيمتا ، فةنستا، لكستمربغ، املغتةب، )ب( 

 املتحدة؛الو ايت 
 املمتو ول: أذر يجال.  

 املتحدة، يفالو ايت املتحدة؛املؤيديفل: ا حتاد الةيفسي، األرجوتني، أسرتاليا، توغو، مجهورية كوراي، ريفاند، الصني، غواتيما ، فةنسا، لكسمربغ، املغةب، املمدكة  ) ( 
 املمتو ول: أذر يجال، ابكستال.  

   
 البنود املتعلقة ابحلالة يف يوغوسالفيا السابقة - 21

 احلالة يف البوسنة واهلرس  - ألف
 عرض عام 
،  عتتد جمدتتتس األمتتل ستتتت 2013يف  2012ختتالل  تتتامي  

جدسات  رال احلالة يف العوسوة يفاهلةسك، يفاخت  نةاريل. يفندم املمثل 
العوستوة يفاهلةستك أر تع محاقتات مىل السامي لتوفيت  اتفتاق الستالم يف 

اجملدتتتس ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا   رتتتال ت تتتور احلالتتتة السياستتتية 
يفاألمويتتة يف رتتال التحتتدايت الةاذوتتة يفاملععدتتة التتيت تواجتت  العدتتد. يفختتالل 
تدك ا جتما ات،  نش اجملدس التعتدم احملتةز يفالتحتدايت املتععيتة يف 

 العوستتتتتتتتتوة يفاهلةستتتتتتتتتك توفيتتتتتتتتت  ا تفتتتتتتتتتاق اإلقتتتتتتتتتاري ال تتتتتتتتتام لدستتتتتتتتتالم يف

، يفكت لك أنرت ة مكتتب املمثتل الستامي (672)دايتتول لدستالم( )اتفاق
 يف النة العوسوة يفاهلةسك مع ا حتاد األيفريف .

يفمتتتدد اجملدتتتس متتتةتني اإلذل لوجتتتود  مديتتتة ألثيتتتا التا  تتتة لعتتتوة  
شتتتتتهةا،  12 يفموظمتتتتتة حدتتتتتف  تتتتتال األقدستتتتتي ملتتتتتدة ا حتتتتتتاد األيفريف 

يف ذلتتتتك اإلذل لدتتتتديفل األ نتتتتاء املرتتتتاركة ابختتتتتاذ مجيتتتتع التتتتتدا    مبتتتتا
                                                .(673)الالزمة ملسا دة املوظمتني م ا يف أداء مهمتيهما

__________ 

(672) S/1995/999. 

. لدمليتتتتتتتتد متتتتتتتتل (2013) 2123يف  (2012) 2074انظتتتتتتتتة العتتتتتتتتةاريل  (673)
 مديتات ”اثلثتا،  العستمامل دومتات  تل  مديتة ألثيتا، انظتة اجلتلء الثتامل، 
 .“حفظ السالم اليت تعودذا التوظيمات اإلنديمية
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اإلحاطزات املقدمزة مزن املمثزل السزامي عزن التقزدم احملززرز  
 يف تنفين اتفاق دايتون للسالم وا نتكاسات الالحقة

، استمع اجملدس مىل محاقة نتدمها 2012أاير/مايو  15يف  
الت تتتورات األختتت ة املعدمتتتتة  املمثتتتل الستتتامي لدعوستتتوة يفاهلةستتتتك  رتتتال

. يف تتتة  التعتتتدم التتت ي حتعتتتق متتتؤخةا يف (674)أينتتتا يف تعةيتتتةه األختتت 
توفيتتت  اتفتتتاق دايتتتتول لدستتتالم،   ستتتيما ت يتتتني رئتتتيس التتتوزراء العوستتت  
الكتةيفايت الت ي يتعتع معتدأ التوتايفب يف األصتل ال ةنتي، يفا تفتاق الت ي 

مدكيتة اتدكتات توصدت ملي  األقتةاف الستتة الةئيستية  رتال مستاليت 
التتتدفاع يفاتدكتتتات الديفلتتتة، يف تتتا متتتل املستتتائل احملتتتددة كرتتتةيف  مستتتععة 
إلغالق مكتب املمثل السامي. يفمبتا أل ال مديتة السياستية نائمتة  دتى 

ميكل أل يكتول ابلف تل  تام حتعيتق  2012احلوار، فإن  ا ترب أل  ام 
األقدستتتتتي.  يتتتتتد أنتتتتت   - اإل تتتتتازات صتتتتتوب كامتتتتتل ا نتتتتتدما  األيفريف 

تلال ذواك حتدايت  ديدة، مبتا يف ذلتك استتمةار جتدايفل األ متال   
التتتتيت تثتتتت  مصتتتتا ب أمتتتتام اتفتتتتاق دايتتتتتول  لدرتتتتعاقالسياستتتتية املستتتتععة 

لدستتالم يفالستتالمة اإلنديميتتة لدعوستتوة يفاهلةستتك، فنتتال  تتل التتتاخ ات 
 . (675)الكع ة يف ا تماد ميلانية الديفلة

يفرحتتب أ نتتاء اجملدتتس  مومتتا ابلتعتتدم الكعتت  التت ي أحةزتتت    
رتة املرمولة ابلتعةية، يف  سيما يف تركيل العوسوة يفاهلةسك خالل الف

األقدستتتتتتتتي  - احلكومتتتتتتتتة الوقويتتتتتتتتة، يفالتعتتتتتتتتدم لتتتتتتتتو التكامتتتتتتتتل األيفريف 
يفا ننمام مىل خ ة ال متل املت دعتة ابل نتوية يف موظمتة حدتف  تال 
األقدستتتتي، يفكتتتت لك يف الوفتتتتاء مب تتتتاي  جمدتتتتس توفيتتتت  الستتتتالم إلغتتتتالق 

ل أينتتتتتا مجيتتتتتع مكتتتتتتب املمثتتتتتل الستتتتتامي. يفمتتتتتع ذلتتتتتك، د تتتتتا املتكدمتتتتتو 
األقتتتتتةاف مىل م اجلتتتتتتة اجملمو تتتتتتة الواستتتتت ة متتتتتتل التحتتتتتتدايت السياستتتتتتية 
يفا نتصتتادية املتععيتتتة إلنرتتتاء جمتمتتتع جديتتتد، مت تتتدد األ تتتةاق يفترتتتاقة 
الرتتواغل التتيت أاثرذتتا املمثتتل الستتامي فيمتتا يت دتتق ابستتتمةار التصتتةاات 
 ذات الو تتةة العوميتتة التتيت يستتتددمها كعتتار املستتؤيفلني اتتا يرتتكل حتتتداي
لستتتتتيادة العوستتتتتوة الستتتتتيادة يفستتتتتد ة املمثتتتتتل الستتتتتامي، يفحمايفلتتتتتة لتتتتتدحة 

مرتتتت ا مىل أل  ،اإلصتتتتالحات الستتتتا عة. يفأكتتتتد اثتتتتل ا حتتتتتاد الةيفستتتتي
نعتد لعيتادة صتةب العوستوة يتميتل حتديل املمثل الستامي   يتلال يرتو   

، أنتت  رغتتم اخلالفتتات املتواصتتدة   يتتلال احلتتوار  تتني العوستتويني اب ليتتاز
يفأكد م ارضت  لتدخل اجملتمع الديفيل يف  مدية التفايف   ميني ندما،

العوستتوية الداخديتتة. يفذكتتة أل ا حتتتاد الةيفستتي ي تتار  متامتتا استتتددام 
__________ 

(674) S/2012/307 . 

(675) S/PV.6771 5-2، الصفحات . 

املمثتتتتتل الستتتتتامي لستتتتتد ات  تتتتتول  رتتتتتكل ت ستتتتتفي، مرتتتتتددا  دتتتتتى أل 
استددام التدا   ال ارئة   يكول مربرا م  يف حتال ظتةيفف استتثوائية 

اق دايتتول لدستالم يتةجح أهنتا ستتؤدي تتدددها انتهاكتات خ ت ة  تفت
مىل ز ل ة حالة ا ستعةار يف العوستوة يفاهلةستك. يفنتال أينتا منت  ي تترب 
ممكانيتتة ت ليتتل  مديتتة ا حتتتاد األيفريف  ال ستتكةية يف العوستتوة يفاهلةستتك 
خ تتتوة يف اجتتتتاه مغتتتالق مكتتتتب املمثتتتل الستتتامي، يفأل الرتتتة  املستتتعق 

ل اخلتتاص لالحتتتاد األيفريف  لوجتتاح  متتل مكتتتيب املمثتتل الستتامي يفاملمثتت
 .(676)يتمثل يف ا حرتام الصارم لو يتهما

، نتدم املمثتل الستامي 2012ترةيل الثتام/نوفمرب  13يفيف   
لدعوستتوة يفاهلةستتك تعةيتتةه األختت  مىل اجملدتتس يفتوتتايفل فيتت  الت تتورات يف 

. (677)الفرتة مل نيسال/أ ةيل مىل ترةيل األيفل/أكتو ة مل ذلتك ال تام
يفذكتتة املمثتتل الستتامي أل العوستتوة يفاهلةستتك تستت   دتتى درب   رج تتة 

دتتتتتتف  تتتتتتتال فيتتتتتت  صتتتتتتوب ا نتتتتتتتدما  يف ا حتتتتتتتاد األيفريف  يفموظمتتتتتتتة ح
ا نتهتتتاء متتتل  األقدستتتي )الوتتتاتو(، مرتتت ا مىل أنتتت  متتتة  تتتام كامتتتل موتتت 

املةحدة ا نتعالية يفم ادة تركيل الوجود الديفيل يف ذلك العدد،  فصل 
املمثل اخلاص لالحتاد األيفريف   ل مكتب املمثل السامي يفمدماج  يف 
يففتتتتتتد ا حتتتتتتتاد األيفريف  العتتتتتتائم   اتتتتتتت . يفمتتتتتتل املؤستتتتتتف متتتتتتع ذلتتتتتتك أل 
املكاستتتب التتتيت حتععتتتت يف يفنتتتت ستتتا ق متتتل ذتتت ا ال تتتام، مبتتتا يف ذلتتتك 
ت يني حكومة مةكليتة يفا تمتاد ميلانيتة الديفلتة، مل تتؤد مىل محتةاز تعتدم؛ 
 ل مىل نلاع  رال م ادة تركيل ا ئتالف احلاكم حول ا ذتمام  ل 
التحتدايت املدحتتة، يفأدى مىل اجلمتتود اإلداري يفالترتتةي ي. يف تتة مستتالة 

العدتتتق تتمثتتتتل يف زايدة اخل تتتاب ا نفصتتتايل الصتتتادر  تتتتل أختتتةى تثتتت  
العيتتتتتادة احلاليتتتتتة يف مجهوريتتتتتة صة ستتتتتكا. يفيف نفتتتتتس الونتتتتتت أشتتتتتار مىل 
الت تتتورات اإلجيا يتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك مغتتتالق مكتتتتب املمثتتتل الستتتامي يف 

، متتع تتويل الستتد ات 2012آب/أغست س  31معاق تة  ةترتتكو يف 
، يفاحلكتتم التتتارخيي الصتتتادر احملديتتة كامتتل املستتؤيفلية  تتل الرتتؤيفل احملديتتة

 ل احملكمة الدستورية لدعوسوة فيما يت دق  تاكيد أيفلوية مدكية الديفلة 
لدممتدكتتتتتات ال امتتتتتة، التتتتت ي ميثتتتتتل اثم األذتتتتتداف اخلمستتتتتة إلغتتتتتالق 

ترتتتتةيل  7مكتعتتتت . يفذكتتتتة املمثتتتتل الستتتتامي أل ا نتدتتتتاابت احملديتتتتة يف 
حظ أن  األيفل/أكتو ة جةت مىل حد كع  مل ديفل يفنوع حواد ، يف 

 دتتتتى التتتتةغم متتتتل   تتتتض اجلتتتتدل التتتت ي رافتتتتق  مديتتتتيت التستتتتجيل يف تتتتد 
األصتتتوات، أستتتفةت ا نتدتتتاابت يف سةيربيويتستتتا  تتتل انتدتتتاب  متتتدة 
 وستتت  يفتعستتتيم متستتتايف لدمعا تتتد  تتتني الصتتتةب يفالعوستتتويني يف اجملدتتتس 

__________ 

  .20املةجع نفس ، الصفحة  (676)

(677) S/2012/813. 

https://undocs.org/ar/S/2012/307
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العددي. كما أشار مىل أل مديوة موستتار التيت   تتلال موعستمة  رتدة 
 . (67٨)وحيد يف العدد اليت مل ت عد انتداابت حمديةذي اجملتمع احملدي ال

يفرحتتتتب املتكدمتتتتول  مومتتتتا استتتتتمةار استتتتتعةار احلالتتتتة األمويتتتتة  
ال امتتتتتة يف العدتتتتتد يفأثوتتتتتوا  دتتتتتى  تتتتتاح ا نتدتتتتتاابت احملديتتتتتة التتتتتيت نظمهتتتتتا 
يفأجةاذا العوسويول يفحدذم اب تعارذا م ازا سياسيا كع ا لدعدد. غ  أل 
ال ديتتد متتل املتكدمتتني أ ة تتوا  تتل خيعتتة أمدهتتم  رتتكل  تتام مزاء الةكتتود 
يفا نتكاستتتتتات يف األشتتتتتهة الستتتتتتة املاضتتتتتية، يفأدانتتتتتوا اشتتتتتتداد خ تتتتتاب 

م يفالو تتتتتةة العوميتتتتتة التتتتت ي ميكتتتتتل أل يعتتتتتو  ستتتتتيادة العوستتتتتوة ا نعستتتتتا
يفاهلةسك يفسالمتها اإلنديمية، يفأكديفا أل احلالة تت دب اذتماما كامال 
متتتل اجملدتتتس. يفأشتتتار اثتتتل ا حتتتتاد الةيفستتتي، متتتع اإلنتتتةار ال احلالتتتة يف 
العوسوة يفاهلةستك نتد تتدذورت مىل حتد متا يف األشتهة الستتة املاضتية، 

ئيستتية لدمجتمتتع التتديفيل يف املةحدتتة احلاليتتة متتل  مديتتة مىل أل املهمتتة الة 
التسوية العوسوية تتمثل يف نعل املسؤيفلية مىل العوسويني أنفسهم. يفكةر 
مونف  املؤيد إللغاء مكتب املمثل السامي يفرحب  ت ديق  مل مكتب 

. يفأشتار اثتل (679)املرةف  دى  ةترتكو كد توة أيفىل يف ذت ا ا جتتاه
مىل أنتت   ستتعب  تتدم محتتةاز تعتتدم يف توفيتت   ابكستتال متتل جهتتة أختتةى

فإل الونت ليس مواسعا االل لدوظة يف مغالق مكتب  “2+5”خ ة 
املمثل الستامي يفأل ذوتاك أستعااب معو تة  ستتمةار تدتك املهمتة يف ظتل 

. يفشدد  دة متكدمني  دى أل العوسوة يفاهلةسك (6٨0)الظةيفف الةاذوة
أيف ال عيتدة، يفد توا مىل  ديفلة جلميتع مواقويهتا،  غتض الوظتة  تل ال تةق

توفيتتت  حكتتتم احملكمتتتة األيفريف يتتتة حلعتتتوق اإلنستتتال يف ننتتتية ستتتايديتش 
 .2009كانول األيفل/ديسمرب   22يففيوتري الصادر يف 

 
 ألثيا -متديد اإلذن املمنوح لقوة ا حتاد األورويب  
، اختت  اجملدتس ابإلمجتاع 2012ترتةيل الثتام/نوفمرب  14يف  
، التتت ي رحتتتب فيتتت ، يف مجدتتتة أمتتتور، ر تتتادة (2012) 2074العتتتةار 

 ألثيتتتتتتتتا، التتتتتتتت ي أ تتتتتتتتل يف أيدتتتتتتتتول/ -ترتتتتتتتتكيل نتتتتتتتتوة ا حتتتتتتتتتاد األيفريف  
، مع خفض  دد العوات، فنال  ل است داد ا حتاد 2012 سعتمرب

األيفريف  ملواصتتتتدة ا ضتتتت الع  تتتتديفر  ستتتتكةي توفيتتتت ي لتتتتد م جهتتتتود 
ديد يف ية العوسوة يفاهلةسك لدحفاظ  دى  يئة سديمة يفآموة يف مقار جت

األمتم املتحتدة. يفأذل اجملدتس، مذ يتصتتةف مبوجتب الفصتل الستا ع متتل 
شتتتهةا  12ألثيتتتا لفتتترتة  -امليثتتتاق، ر تتتادة منرتتتاء نتتتوة ا حتتتتاد األيفريف  

__________ 

(67٨) S/PV.6860 5-2، الصفحات . 

 .11يف  10املةجع نفس ، الصفحتال  (679)

 .٨املةجع نفس ، الصفحة  (6٨0)

أختتةى، يفكتت لك استتتمةار يفجتتود معتتة موظمتتة حدتتف  تتال األقدستتي،  
كمتتا أذل لدتتديفل األ نتتاء ابختتتاذ مجيتتع التتتدا   الالزمتتة لتف يتتل توفيتت  

                         ق السالم يفضمال ا متثال ألحكام .اتفا
 

إحاطة من املمثزل السزامي بشز ن تزدهور احلالزة السياسزية  
 وا قتصادية يف البوسنة واهلرس 

، أشتتتتتتتار املمثتتتتتتتل الستتتتتتتامي لدعوستتتتتتتوة 2013أاير/متتتتتتتايو  14يف  
يفاهلةستتتتك أنتتتت  يف األشتتتتهة الستتتتتة الستتتتا عة مل يتتتتتمكل الل متتتتاء السياستتتتيول 
جمددا مل الوصول مىل احلدول الوست ى الالزمتة لدوفتاء مبت دعتات ا نتدما  

أقدستتي يفالتصتتدي لدتحتتدايت ا نتصتتادية يفا جتما يتتة اخل تت ة  -األيفريف 
ابلت تتتتورات  العدتتتتد. يفأشتتتتار كتتتت لك مىل أنتتتت  فيمتتتتا يت دتتتتق جتتتتدا التتتتيت تواجتتتت 

السياستتتتية األختتتت ة فعتتتتد ذتتتتيمل  دتتتتى األحتتتتدا  تفتتتتانم األزمتتتتة السياستتتتية 
يفالدستورية يف ا حتتاد متع  جتل األغدعيتة الربملانيتة املوتدعتة حتديثا متل مزالتة 
احلكومتتتتتتتتتتتتة العائمتتتتتتتتتتتتة، يفالتتتتتتتتتتتتيت توجتتتتتتتتتتتتت اب تعتتتتتتتتتتتتال رئتتتتتتتتتتتتيس ا حتتتتتتتتتتتتتاد يف 

يتتتتتة أختتتتتةى، كانتتتتتت ذوتتتتتاك   تتتتتض اجلوانتتتتتب نيستتتتتال/أ ةيل. يفمتتتتتل  ح 26
اإلجيا يتتتتتة، يفذتتتتتي تيستتتتت  م تتتتتادة ترتتتتتكيل حكومتتتتتة مجهوريتتتتتة صة ستتتتتكا يف 
آذار/متتارس، يف عتتد اجتما تتات موتظمتتة جملدتتس التتوزراء يفا تمتتاد امليلانيتتة يف 
حيوهتتا لدمتتتةة األيفىل موتتت   تتامني. يفنتتتال املمثتتتل الستتامي أينتتتا مل استتتتمةار 

د األيفريف  يفموظمتتتة حدتتتف  تتتال يفجتتتود كدتتتتا الع ثتتتتني ال ستتتكةيتني لالحتتتتا
 .(6٨1)األقدسي يكفل استمةار استعةار احلالة األموية  دى أر  الوانع

يفأ تتتتتةب ال ديتتتتتد متتتتتل املتكدمتتتتتني  تتتتتل أستتتتتفهم مزاء استتتتتتمةار  
تتتتتدذور احلالتتتتة السياستتتتية يفا نتصتتتتتادية يف العوستتتتوة يفاهلةستتتتك، حيتتتتتث 
حتظى املصاحل الردصية يفالسياسية ابأليفلوية  دى أكثة ا حتياجتات 

 العدتتتد. يفأكتتتد املتكدمتتتول جمتتتددا، متتتع الرتحيتتتب ابلت تتتورات محلاحتتتا يف
 األختت ة التتيت أشتتار مليهتتا املمثتتل الستتامي، ضتتةيفرة دختتول األقتتةاف يف

، األمة ال ي “2+5”حوار  واء يفال مل م ا لتدعية م اي  خ ة  مل 
سيمهد ال ةيق لو ال نوية يف ا حتاد األيفريف  يفموظمتة حدتف  تال 

كتتتتب املمثتتتل الستتتامي يف هنايتتتة امل تتتاف. األقدستتتي يفكتتت لك مغتتتالق م
يفستتتتدم اثتتتتل ا حتتتتتاد الةيفستتتتي ال احلالتتتتة يف العوستتتتوة يفاهلةستتتتك تتتتتلداد 
ستتتتوءا، يفأل مع تتتتتث العدتتتتتق احلعيعتتتتتي ذتتتتتو تفتتتتتانم ال تتتتتداء  تتتتتني ال تتتتتةفني 
الةئيستتتيني يف العوستتتوة يفأل ف اليتتتة احلتتتوار داختتتل العوستتتوة نتتتد نوضتتتت، 

 .(6٨2)ةكليةيتسعب يف ت عيدات لدمؤسسات العوسوية امل اا
 

__________ 

(6٨1) S/PV.6966 5-2، الصفحات . 

 . 10يف  9املةجع نفس ، الصفحتال  (6٨2)
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ألثيا وتقزد   -متديد اإلذن املمنوح لقوة ا حتاد األورويب  
 املمثل السامي إحاطة هبنا الش ن

، اختتتت  اجملدتتتس ابإلمجتتتاع 2013ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  12يف  
التتتت ي ذكتتتتة فيتتتت  اجملدتتتتس األقتتتتةاف، متصتتتتةفا  (2013) 2123العتتتتةار 

مبوجتتتتب الفصتتتتل الستتتتا ع متتتتل امليثتتتتاق، أهنتتتتا نتتتتد التلمتتتتت، يففعتتتتا  تفتتتتاق 
الستتتتالم، ابلت تتتتايفل التتتتتام متتتتع مجيتتتتع الكيتتتتا ت املرتتتتاركة يف توفيتتتت  ذتتتت ه 

 - التسوية السدمية. كما أذل اجملدس ر ادة منرتاء نتوة ا حتتاد األيفريف 
ستمةار يفجود معة موظمة حدف  ال شهةا، فنال  ل ا 12ألثيا لفرتة 

األقدسي، مرددا  دى أن  يوعغي أل تظتل األقتةاف مستؤيفلة ابلتستايفي 
ابلتستتتتتتايفي   تتتتتتل ا متثتتتتتتال  تفتتتتتتاق الستتتتتتالم يفيوعغتتتتتتي أل ختنتتتتتتع أينتتتتتتا

ألثيتا يفيفجتتود  - إلجتةاءات اإلنفتاذ املتدتت ة متل نعتل نتتوة ا حتتاد األيفريف 
                                                 موظمة حدف  ال األقدسي حسب ا نتناء.

اجتماع آخة، ذكة املمثل السامي أن  نعتل يفيف اليوم نفس ، يفيف  
أنتتل متتل  تتام  دتتى ا نتدتتاابت ال امتتة املععدتتة، متتا زال الل متتاء السياستتيول 

 تتل  تت ل جهتتد جتتاد متتل أجتتل محتتةاز تعتتدم  لدعوستتوة يفاهلةستتك يتعا ستتول
األقدسي. يفنتد حتدثت مظتاذةات يف مجيتع  - لتحعيق ا ندما  األيفريف 

ستتتتيائ  حيتتتال حالتتتة اجلمتتتود التتتتيت ألتتتاء العدتتتد أ تتتةب فيهتتتا الرتتت ب  تتتتل ا
أصا ت العادة املوتدعني. يف دى الةغم متل أل ا جتتاه ال تام ختالل األشتهة 
الستتتتة املاضتتتية كتتتال ستتتدعيا، أكتتتد املمثتتتل الستتتامي أنتتت  كانتتتت ذوتتتاك   تتتض 

ستوة  20ا ستثواءات، مثل مجةاء الت داد السكام  وجاح أليفل متةة موت  
 .(6٨3)حتاديفالفا  حدة األزمة السياسية يف ا 

__________ 

(6٨3) S/PV.7057 4- 2، الصفحات . 

يفكتتةر املتكدمتتتول التاكيتتتد  دتتى أل احلالتتتة األمويتتتة يف العوستتتوة  
رتتتتتمولة ابلتعةيتتتتتة، يفرحعتتتتتوا يفاهلةستتتتتك ظدتتتتتت مستتتتتتعةة ختتتتتالل الفتتتتترتة امل

ابلت ورات اهلامة اليت  يوها املمثل السامي، فنال  ل  مدت  يف ستعيل 
توفي  اتفاق دايتتول لدستالم. يفأ تةب م ظتم املتكدمتني  تل ندعهتم مزاء 
 دم محةاز تعدم كعت  يفمدمتوس يف توفيت  الرتةيف  امل دعتة خل تة  متل 

عوستوة يفاهلةستك . كما كتةريفا نتداءذم مىل العيتادة السياستية لد“5+2”
قتتالعني توفيتت  نتتةار احملكمتتة األيفريف يتتة حلعتتوق اإلنستتال مبوجتتب احلكتتم 

لنتمال محايتة حعتوق األنديتات  ستايديتش يففيوترتيالصادر يف ننية 
اإلثويتتتتة، يفذتتتتتو شتتتتة  مستتتتتعق لدتكامتتتتل األيفريف . يفأكتتتتتد اثتتتتل ا حتتتتتتاد 
الةيفسي  دى أنت  يوعغتي اختتاذ العتةارات  رتال املستائل الةئيستية ل مديتة 
التستتوية العوستتوية يف احملافتتل الديفليتتة املتفتتق  ديهتتا، مثتتل جمدتتس األمتتل 

يرتتكل  مدهتتا العتتائم  يفاجملدتتس التتتوجيهي جملدتتس محتتالل الستتالم، التتيت
  .(6٨4) دى أساس التوافق أمةا ابل  األ ية

أل احلالتتتة األمويتتتة يف  يف يومتتا أكتتتدت اثدتتتة العوستتوة يفاهلةستتتك 
 دتدذا   تتلال ذادئتة يفمستتعةة، يفأ ة تتت  تل أستفها ألل تعةيتة املمثتتل 

، ستتدمت (6٨5)الستتامي مل يؤكتتد  وضتتوح التحستتل يف الت تتايفل اإلنديمتتي
ابألزمتتة احلاليتتة التتيت أصتتا ت ال مديتتة السياستتية يف نتتةيفرة هتيئتتة األجتتواء 

عوتتتاء يفال متتتتل لتتتتو اإلجيا يتتتة التتتتيت متتتل شتتتتاهنا ت ليتتتتل احلتتتوار السياستتتتي ال
  .(6٨6)تسوية املسائل ال العة
__________ 

 . 10يف  9املةجع نفس ، الصفحتال  (6٨4)

(6٨5) S/2013/646. 

(6٨6) S/PV.7057 24يف  23، الصفحتال . 

   
 اجللسات: احلالة يف البوسنة واهلرس 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

 ابملتتتتادة  متتتتالً  التتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.6771 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 15

2012 

 متتتايو/أاير 9 مؤرختتتة رستتتالة
 األمتتني متل موجهتة 2012
 جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس مىل ال تتتتتتتتتام
 (S/2012/307) األمل

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفصة يا يفكةيفاتيا،

 لتوفيتتتتتتت  الستتتتتتتامي املمثتتتتتتتل
 العوستتوة يف الستالم اتفتاق

 يففتتتتتتد يفرئتتتتتتيس يفاهلةستتتتتتك،
 لتتتتتتتتتتدى  يف األيفر  ا حتتتتتتتتتتتاد

 املتحدة األمم

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفكةيفاتيتتا، اجملدتتس،
 يفمجيتتتتتتتتع يفصتتتتتتتتة يا،
 مبوجتتتب املتتتد ويل

 39 املادة

 

S/PV.6860 
 /الثتتتتام ترتتتتةيل 13

 2012 نوفمرب

 ترتتتتتتتتةيل 6 مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة
 2012 نتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتام
 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتتل موجهتتتتتة

 األمتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2012/813) 

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفصة يا يفكةيفاتيا،

 لتوفيتتتتتت  الستتتتتتامي املمثتتتتتتل
 يف الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم اتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاق
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتك، العوستتتتتتتتتتتتتتتتوة
 ا حتتتتتتتتتتتاد يففتتتتتتتتتتد يفرئتتتتتتتتتتيس
 األيفريف 

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفكةيفاتيتتا، اجملدتتس،
 يفمجيتتتتتتتتع يفصتتتتتتتتة يا،
 مبوجتتتب املتتتد ويل

 )أ(39 املادة
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

 ابملتتتتادة  متتتتالً  التتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.6861 
 /الثتتتتام ترتتتتةيل 14

 2012 نوفمرب

 ترتتتتتتتتةيل 6 مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة
 2012 نتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتام
 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتتل موجهتتتتتة

 األمتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2012/813) 

 معتتتتتتدم نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع
 الةيفستتتي، ا حتتتتاد متتتل

 أملانيتتتتتتتتتتا، أذر يجتتتتتتتتتتال،
 الربتغتتتتتتتتتتتال، مي اليتتتتتتتتتتا،
 املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتة فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتا،
 التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة،

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة:
(S/2012/830) 

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفمي اليا

   (2012) 2047 العةار  
15-0-0 

 الفصتتتتتتتتل مبوجتتتتتتتتب )املتدتتتتتتتت 
 السا ع(

S/PV.6966 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 14

2013 

 متتتايو/أاير 3 مؤرختتتة رستتتالة
 األمتتني متل موجهتة 2013
 جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس مىل ال تتتتتتتتتام
 (S/2013/263) األمل

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفصة يا يفكةيفاتيا،

 لتوفيتتتتتتت  الستتتتتتتامي املمثتتتتتتتل
 العوستتوة يف الستالم اتفتاق

 يففتتتتتتد يفرئتتتتتتيس يفاهلةستتتتتتك،
 األيفريف  ا حتاد

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتتتتس
 املد ويل

 

S/PV.7055 
 /الثتتتتام ترتتتتةيل 12

 2013 نوفمرب

 ترتتتتتتتتةيل 5 مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة
 2013 نتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتام
 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتتل موجهتتتتتة

 األمتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2013/646) 

 معتتتتتتدم نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع
 الةيفستتتي، ا حتتتتاد متتتل

 أملانيتتتتتتتتتتا، أذر يجتتتتتتتتتتال،
 فةنستتتتتتتتتتتتتتتتا، مي اليتتتتتتتتتتتتتتتا،
 املمدكتتتتتتتة لكستتتتتتتمربغ،
 التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة،

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة:
(S/2013/652) 

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفمي اليا يفأملانيا،

   (2013) 2123 العةار  
15-0-0 

 الفصتتتتتتتتل مبوجتتتتتتتتب )املتدتتتتتتتت 
 السا ع(

S/PV.7057  
 /الثتتتتام ترتتتتةيل 12

 2013 نوفمرب

 ترتتتتتتتتةيل 5 مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة
 2013 نتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتام
 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتتل موجهتتتتتة

 األمتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2013/646) 

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفصة يا يفكةيفاتيا،

 لتوفيتتتتتتت  الستتتتتتتامي املمثتتتتتتتل
 العوستتوة يف الستالم اتفتاق

 يففتتتتتتد يفرئتتتتتتيس يفاهلةستتتتتتك،
 األيفريف  ا حتاد

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتتتتس
 املد ويل

 

 
 أدىل  ئب رئيس يففد ا حتاد األيفريف  لدى األمم املتحدة  عيال. )أ( 

   
 1199و  (199٨) 1160قززرارات جملززس األمززن  - ابء

 1239 و (199٨) 1203و  (199٨)
 (1999) 1244و  (1999)

 
 عرض عام 
ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةا ،  عتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتل  

نتتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل ”جدستتتتتتتتات تت دتتتتتتتتق ابلعوتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتول   تتتتتتتتام
، (199٨) 1203، يف (199٨) 1199(، يف 199٨) 1160

يفيف ذتتتتت ه اجلدستتتتتتات، “. (1999) 1244، يف (1999) 1239 يف
 نش اجملدس الت ورات السياسية يف كوسوفو، مع الرتكيل  دى احلاجة 
مىل أل تستتتتانف  دغتتتةاد يف ةشتتتتيوا احلتتتوار الثوتتتائي التتت ي ييستتتةه ا حتتتتاد 
األيفريف ، فنال  ل توفي  ا تفاق األيفل  دى املعادمل املوظمة لت عيتع 

ةيرتتتتيوا يف دغتتتةاد. كمتتتا ركتتتل اجملدتتتس  دتتتى أ متتتال   ثتتتة ال النتتتات  تتتني  

، يفكتتتتت لك ديفر   ثتتتتتة (6٨7)األمتتتتم املتحتتتتتدة لتتتتادارة املؤنتتتتتتة يف كوستتتتوفو
ا حتتتتتتاد األيفريف  امل ويتتتتتة  ستتتتتيادة العتتتتتانول يف كوستتتتتوفو )  ثتتتتتة ا حتتتتتتاد 

 األيفريف (، يفنوة كوسوفو، يفموظمة األمل يفالت ايفل يف أيفريفاب. 
 

إحاطززززة بشزززز ن احلالززززة يف كوسززززوفو وأنشززززطة بعثززززة األمززززم  
 املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

، استتتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتتس مىل محاقتتتتتتتتة 2012شتتتتتتتتعا /فرباية  ٨يف  
ندمها األمني ال ام املسا د ل مديات حفظ السالم، ال ي  حظ أن  

احلالة فيها   تلال ذرتة. يفحتث رغم  ودة اهلديفء مىل كوسوفو م  أل 
اجملدتتتتس  دتتتتى جتديتتتتد اذتمامتتتت  حلتتتتل اخلالفتتتتات التتتتيت قتتتتال أمتتتتدذا  تتتتني 
ال تتتةفني يفتوقيتتتد الستتتالم يفا ستتتتعةار  دتتتى املتتتدى ال ويتتتل يف املو عتتتة. 

__________ 

لالقتتتالع  دتتتى املليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال يف يتتتة   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة،  (6٨7)
 .“ مديات حفظ السالم”أيف ،  العسمانظة اجللء ال اشة، 
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