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 أورواب
 احلالة يف قربص - 20

 عرض عام 
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ،  عتتتتد جمدتتتتس األمتتتتل ستتتتت  

جدستتات، موهتتا ثتتال  جدستتات  عتتدت كجدستتة مغدعتتة متتع العدتتدال 
يفاخت  ثالثة نةارات  رال احلالتة يف نتربص. يفركتل  (662)املسا ة  عوات

اجملدتتتس، يف مدايف تتتت ،  دتتتى الت تتتورات املدتدفتتتة لدحالتتتة السياستتتية يف 
نربص، مبا يف ذلتك الت تورات املتصتدة  تديفر يفيف يتة نتوة األمتم املتحتدة 

. يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتك، يفاصتتتل اجملدتتتس (663)حلفتتتظ الستتتالم يف نتتتربص
األمني ال ام يفجهوده الةامية مىل مسا دة د م املسا ي احلميدة يع هلا 

األقةاف يف  مدية التفايف ، يفشجع اجلانعني  دى مواصدة ال مل مع 
 نوة األمم املتحدة مل أجل التوصل مىل تسوية شامدة.

، (664)يفمتتتدد اجملدتتتس يف يتتتة نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة ثتتتال  متتتةات 
 .(665)عا لدتوصيات الواردة يف تعارية األمني ال اميفف
 

 متديد و ية قوة األمم املتحدة 
 205٨، اختتتتتتتت  اجملدتتتتتتتس العتتتتتتتةار 2012متوز/يوليتتتتتتت   19يف  

التتت ي أشتتتار فيتتت  مىل أل التعتتتدم التتت ي أحتتتةز حتتتىت االل يف  (2012)
املفايفضتتات غتت  كتتاف، يفحتتث اجلتتانعني  دتتى مواصتتدة موانرتتاهتما متتل 

، يفأ تةب  تل لييتده وذةيتةأجل محتةاز تعتدم حاستم  رتال العنتااي اجل
التتتتتتام لعتتتتتوة األمتتتتتم املتحتتتتتدة، يفمتتتتتدد يف يتهتتتتتا لفتتتتترتة أختتتتتةى توتهتتتتتي يف 

 . 2013كانول الثام/يواية  31
يف  د التصويت، أشار اثل أذر يجال مىل أل  دده امتوع  ل  

تاكيتتتتد التصتتتتويت  دتتتتى العتتتتةار، ألل العتتتتةار، حبستتتتب رأيتتتت ،   يؤكتتتتد ال
__________ 

 .S/PV.6997، يف S/PV.6901، يف S/PV.6801انظة  (662)

لدمليتتتتد متتتتتل امل دومتتتتتات  رتتتتتال يف يتتتتتة نتتتتتوة األمتتتتتم املتحتتتتتدة، انظتتتتتة اجلتتتتتلء  (663)
 .“ مديات حفظ السالم”أيف ،  لعسماال اشة، 

 2114، يف (2013) 20٨9، يف (2012) 205٨انظتتتتتتتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتتتتتتتةارات  (664)
(2013)  . 

(665) S/2012/507 يف ،S/2013/7 يف ،S/2013/392. 

. (666)امل دوب  دى ضةيفرة ا تفاق  دى  مدية تتتوخى محتةاز الوتتائ 
يفأ ةب اثتل ابكستتال  تل  تدم رضتاه مزاء  تدم مشتةاك مجيتع أ نتاء 
اجملدتتس حبيتتث ميكتتل حتعيتتق توافتتق يف االراء، كمتتا أشتتار مىل أل التتو  

 .(667)ي كس توصيات األمني ال ام ابلكامل  
دتتتتتس العتتتتتةار ، اختتتتتت  اجمل2013كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   24يفيف  
ال ي نةر في  متديتد يف يتة نتوة األمتم املتحتدة لفترتة  (2013) 20٨9

. يف  تد التصتويت، أشتار اثتل 2013متوز/يوليت   31أخةى توتهي يف 
أذر يجتتال مىل أل  دتتده امتوتتع  تتل التصتتويت ألل العتتةار يتنتتمل  تتددا 

. يف تتتاليفة  دتتى ذلتتتك، “أخ تتاء يفنائ يتتة” يف “العدميتتتة”متتل ال واصتتة 
أ تتةب  تتل العدتتق متتل أل  تتددا متتل الرتتواغل التتيت أاثرذتتا األمتتني ال تتام 

 .(669)جتاذدها العةار (66٨)يف تعةيةه
 2114، اختتتتتتت  اجملدتتتتتتس العتتتتتتةار 2013متوز/يوليتتتتتت   30يفيف  

ال ي مدد فيت  يف يتة نتوة األمتم املتحتدة لفترتة أختةى توتهتي  (2013)  
يف  تتتتتتد التصتتتتتتويت، أشتتتتتتار اثتتتتتتل   .2014كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   31يف 

ابكستتتتتتال مىل أل حتتتتت ف اإلشتتتتتارة مىل العيتتتتتا ت املرتتتتترتكة، مبتتتتتا فيهتتتتتا 
، دفتتتع  عدتتتده مىل 200٨أاير/متتتايو يفمتوز/يوليتتت   23العيتتتا ل املؤرختتتال 

. كمتتتتا ذكتتتتة اثتتتتل (670)مرتتتتةيفع العتتتتةار ا متوتتتتاع  تتتتل التصتتتتويت  دتتتتى
أذر يجتتال أستتعاب امتوتتاع  دتتده  تتل التصتتويت نتتائال مل العتتةار مل يعتتدم 
حتتتتتديثاً كتتتتاماًل يفمواستتتتعاً لدحالتتتتة، يفمل يرتتتتدد  دتتتتى الوحتتتتو التتتتالزم  دتتتتى 
ضةيفرة ا تفاق  دى  مدية موجهة لو حتعيق الوتائ . يفأكد أل   ض 

  .(671) دى أر  الوانعأحكام العةار مل تصف  دنة   ض الت ورات 
__________ 

(666) S/PV.6809 3، الصفحة.   

 . 3يف  2املةجع نفس ، الصفحتال  (667)

(66٨) S/2013/7 . 

(669) S/PV.6908 3، الصفحة . 

(670) S/PV.7014 3، الصفحة . 

 . 3املةجع نفس ، الصفحة  (671)
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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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