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 يفالعحتةيل يفأيستدودا ا ليتاز(  تدم حةكتة  دتدال )ابستم اإلستالمية( - )مجهوريتة يفميتةال يفمنديفنيستيا املتحتدة ال ة يتة يفاإلمارات يفمكواديفر يفمسةائيل يفأسرتاليا األردل )د( 
 يفكازاخستتتتال يفن غيلستتتتال يفن تتتة  م يففييتتتت العوليفاريتتتة( - )مجهوريتتتة يففوتتتليفيال  نكتتتا يفستتتةي الستتتورية ال ة يتتتة يفاجلمهوريتتتة يفتتتتونس يفتةكيتتتا يف تتتوغالديش يفالربازيتتتل
 يفالياابل. يفالوةيفي  الس ودية ال ة ية يفاملمدكة يفمدديف ال ة ية( الديفل جممو ة )ابسم يفمصة يفماليلاي يفلعوال يفكودا اإلسالمي( الت ايفل موظمة )ابسم

 يفتتتتونس يفتةكيتتا يف وتستتوا  يف تتتوغالديش يفالربازيتتل أيستتدودايف  ا ليتتتاز(  تتدم حةكتتة  دتتتدال )ابستتم اإلستتالمية( - )مجهوريتتتة يفميتتةال يفمنديفنيستتيا يفمستتةائيل األردل )ه( 
 )ابستتم يفال تتةاق  نكتتا يفستتةي اإلستتالمي( الت تتايفل موظمتتة )ابستتم يفجيعتتويت أفةيعيتتا يفجوتتوب الدميعةاقيتتة الرتت عية كتتوراي يفمجهوريتتة الستتورية ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة

 يفالياابل. يفاهلود يفنيج اي يف ميعيا الس ودية ال ة ية املمدكةيف  يفمصة يفماليلاي يفلعوال يفكواب يفكودا يفن ة العوليفارية( - )مجهورية يففوليفيال ال ة ية( الديفل جممو ة
 أيستتتتتدودايف  ا ليتتتتتاز(  تتتتتدم حةكتتتتتة  دتتتتتدال )ابستتتتتم اإلستتتتتالمية( - )مجهوريتتتتتة يفميتتتتتةال يفأيفكةانيتتتتتا يفمنديفنيستتتتتيا املتحتتتتتدة ال ة يتتتتتة يفاإلمتتتتتارات يفمكتتتتتواديفر مستتتتتةائيل )يف( 

  نكتتتتا يفستتتتةي اإلستتتتالمي( الت تتتتايفل موظمتتتتة )ابستتتتم يفجيعتتتتويت أفةيعيتتتتا يفجوتتتتوب الستتتتورية ال ة يتتتتة يفاجلمهوريتتتتة يفتتتتتونس يفتةكيتتتتا يف وتستتتتوا  يفالربازيتتتتل يفالعحتتتتةيل
 يفالياابل. يفاهلود يفنيكاراغوا يفالوةيفي  الس ودية ال ة ية يفاملمدكة يفمصة يفماليلاي يفلعوال يفكواب يفن ة العوليفارية( - )مجهورية يففوليفيال

 يفاجلمهوريتتة يفتةكيتتا يف تت يف يف تتوغالديش يفالربازيتتل أيستتدودايف  ا ليتتاز(  تتدم حةكتتة  دتتدال )ابستتم اإلستتالمية( - )مجهوريتتة يفميتتةال يفمنديفنيستتيا يفمكتتواديفر مستتةائيل )ز( 
 يفلعوتال يفكوستتاريكا يفكتواب يفن تة العوليفاريتة( - )مجهوريتة يففوتليفيال  نكتا يفستةي اإلستالمي( الت تايفل موظمتة )ابستم يفجيعتويت أفةيعيتا يفجوتوب السورية ال ة ية
 يفالياابل. يفاهلود الس ودية ال ة ية يفاملمدكة يفمصة يفماليلاي

 يف وليفيتا يف وتستوا  يف توغالديش يفالربازيتل أيستدودايف  ا ليتاز(  تدم حةكتة  دتدال )ابستم اإلستالمية( - )مجهوريتة يفميةال يفمنديفنيسيا يفمكواديفر يفمسةائيل األردل )ح( 
 يففوتتليفيال  نكتتا يفستتةي اإلستالمي( الت تتايفل موظمتتة )ابستتم يفجيعتويت أفةيعيتتا يفجوتتوب يةالستور  ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة يفتتتونس يفتةكيتا العوميتتات( املت تتددة - )ديفلتة

 يفالياابل. يفاهلود يفنيكاراغوا يفالوةيفي  يف ميعيا الس ودية ال ة ية يفاملمدكة يفمصة يفماليلاي يفلعوال يفكواب يفن غيلستال يفن ة العوليفارية( - )مجهورية
   

 احلالة يف الشرق األوسط - 23
 عام عرض 

الفرتة نيد ا ست ةا ،  عد جمدس األمل تسع يفثالثني خالل  
مقتتتار  ، يف(776)جدستتتة، مبتتتا يف ذلتتتك تستتتع جدستتتات خاصتتتة أيف مغدعتتتة

نةاراً يفستع ة  11فيها   تمدا، “احلالة يف الرةق األيفسط”العود امل وول 
 يتتتتتا ت رائستتتتتية. يفختتتتتالل ذتتتتت ه اجلدستتتتتات، نظتتتتتة اجملدتتتتتس فيمتتتتتا يدتتتتتي: 

اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية؛ )ب( يفالتتتيمل؛ ) ( يفجتديتتتد يف يتتتة نتتتوة  )أ(
األمتتتتم املتحتتتتدة ملةانعتتتتة فتتتتض ا شتتتتتعاك؛ )د( يفجتديتتتتد يف يتتتتة نتتتتوة األمتتتتتم 

 .لرةق األيفسطاملتحدة املؤنتة يف لعوال؛ )ه( يفالسالم يفاألمل يف ا
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة ملةانعتتتتتتتة فتتتتتتتض اجملدتتتتتتتس يف يتتتتتتتة نتتتتتتتوة يفجتتتتتتتدد  
يفجتدد يف يتة  (77٨)أر تع متةات لفترتة ستتة أشتهة كتل متةة (777)ا شتعاك

__________ 

يمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف الرتتةق األيفستتط. يففيمتتا يت دتتق ف S/PV.6957انظتتة  (776)
ابجلدستتتتتات امل عتتتتتودة كجدستتتتتات خاصتتتتتة متتتتتع العدتتتتتدال املستتتتتا ة  عتتتتتوات 
 ستتتكةية يفافتتتةاد الرتتتةقة: فيمتتتا يت دتتتق  عتتتوة األمتتتم املتحتتتدة ملةانعتتتة فتتتض 

 ،S/PV.6883 يف ،S/PV.6787ا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعاك، انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
يففيما يت دتق  عتوة األمتم املتحتدة املؤنتتة يف  ؛S/PV.6978 S/PV.7079 يف

يففيمتتتتتا يت دتتتتتق  ع ثتتتتتة األمتتتتتتم  ؛S/PV.7018يف  S/PV.6823لعوتتتتتال، انظتتتتتة 
 S/PV.6803املتحتتتتتتتدة لدمةانعتتتتتتتة يف اجلمهوريتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتة الستتتتتتتورية، انظتتتتتتتة 

 .S/PV.6821 يف

ملليتتد متتل امل دومتتات  تتل نتتوة األمتتم املتحتتدة ملةانعتتة فتتض ا شتتتعاك، انظتتة  (777)
 .“ مديات حفظ السالم”أيفً ،  العسماجللء ال اشة، 

متةتني ملتدة ستوة يفاحتدة يف كتل  (779)األمم املتحدة املؤنتة يف لعوال نوة
، أنرتتتا اجملدتتتس أينتتتا   ثتتتة األمتتتم 2012. يفيف نيستتتال/أ ةيل (7٨0)متتتةة

لفتترتة أيفليتتة متتدهتا  (7٨1)ريةاملتحتتدة لدمةانعتتة يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتو 
. (7٨2)يوما 30يوما، يفجدد يف يتها مةة يفاحدة لفرتة هنائية مدهتا  90

 2013كتانول الثام/يوتتاية   27يفابإلضتافة مىل ذلتك، أيففتد اجملدتس يف 
  ثتتتتتتة مىل التتتتتتيمل لتاكيتتتتتتد استتتتتتتمةار د تتتتتتم اجملدتتتتتتس لد مديتتتتتتة ا نتعاليتتتتتتة 

 .(7٨3)السياسية اجلارية يف العدد
 

__________ 

 (2013) 210٨ يف (2012) 20٨4 يف (2012) 2052العتتتتتتتةارات  (77٨)
 . (2013) 2131 يف

ملليتتد متتل امل دومتتات  تتل نتتوة األمتتم املتحتتدة املؤنتتتة يف لعوتتال، انظتتة اجلتتلء  (779)
 .“فظ السالم مديات ح”أيفً ،  العسمال اشة، 

 .(2013) 2115 يف (2012) 2064العةارال  (7٨0)

ملليد مل امل دومات  ل   ثة األمم املتحتدة لدمةانعتة يف اجلمهوريتة ال ة يتة  (7٨1)
 .“ مديات حفظ السالم”أيفً ،  العسمالسورية، انظة اجللء ال اشة، 

 .(2012) 2059العةار  (7٨2)

متل مىل التيمل، انظتة اجلتلء األيفل، ملليد مل امل دومات  ل   ثة جمدس األ (7٨3)
 - اثنيتتتتاً  العستتتتم، يفاجلتتتتلء الستتتتادس، “  ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل”، 34 العستتتتم
 .“  ثات جمدس األمل”ألف، 
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الرفيزززززع املسزززززتوى بشززززز ن السزززززالم واألمزززززن يف ا جتمزززززال  
 الشرق األوسط

،  عتتتتد اجملدتتتتس جدستتتتة رفي تتتتة 2012أيدول/ستتتتعتمرب  26 يف 
املستوى  رال السالم يفاألمل يف الرةق األيفسط. يفذكة األمني ال تام 

يويني   تتتتتتتلال تتستتتتتتم أل  مديتتتتتتة الستتتتتتالم  تتتتتتني اإلستتتتتتةائيديني يفالفدستتتتتت 
ابجلمتتتود، ألل ذتتتامش حتتتل التتتديفلتني ينتتتيق  دتتتى لتتتو خ تتت . يففيمتتتا 

يرتتكل أصتتعح  الوتتلاعيت دتتق ابجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، أشتتار مىل أل 
هتديتتتدا لدستتتدم يفاألمتتتل اإلنديميتتتني يفالتتتديفليني، يف شتتتد مجيتتتع أصتتتحاب 
ز الوفتتوذ منوتتاع ال تتةفني انتت    يوجتتد حتتل  ستتكةي هلتت ه األزمتتة. يفأ تتة 

األمتتني ال تتام التتديفر املرتترتك لامتتم املتحتتدة يفجام تتة التتديفل ال ة يتتة يف 
املو عة، يفأشار مىل اجملا ت اليت تستحق اذتماما خاصا، مبا يف ذلتك 

 .(7٨4)الولا اتتعادل امل دومات يفموع نروب 

األمتتتتني ال تتتتام جلام تتتتة التتتتديفل ال ة يتتتتة مىل أل نتتتتةارات يفأشتتتتار  
جمدس األمل  رال مهنتاء ا حتتالل اإلستةائيدي لاراضتي ال ة يتة احملتدتة 
مل توفت . يففيمتا يت دتتق ابجلمهوريتة ال ة يتتة الستورية، أ تتةب  تل األستتف 

حلتتتتل األزمتتتتة نظتتتتةاً ل تتتتدم  الةاميتتتتة يف حتعيتتتتق أذدافتتتت ألل اجملدتتتتس فرتتتتل 
التوافتتتتتتتق  تتتتتتتني التتتتتتتديفل الدائمتتتتتتتة ال نتتتتتتتوية يفنتتتتتتتال مل العتتتتتتتةارات  عيتتتتتتتت 

تكثيتتتتف    يت تتتني. يففيمتتتتا يت دتتتق ابلتتتتيمل، ذكتتتة أنتتتت“ دتتتى يفرق حتتتربا”
اجلهتتود لتعتتدمي التتد م التتالزم لدحكومتتة حتتىت تتتتمكل متتل التغدتتب  دتتى 

ي نتتتتتدما صتتتتتوب م تتتتتادة االاثر التتتتتيت خدفتهتتتتتا األزمتتتتتة السياستتتتتية لدمنتتتتت
اإل متتتار يف وتتتاء الديفلتتتة. يفقتتتةح أر  تتتة معرتحتتتات لدت تتتايفل  تتتني جام تتتة 
الديفل ال ة ية يفاألمم املتحدة ذي: )أ( حتديث اتفاق الت ايفل املونع يف 

؛ )ب( يف عتتد اجتما تتات ديفريتتة  تتني اهليئتتتني؛ ) ( يفرفتتع 19٨9 تتام 
ل  تني مستوى اجتما ات الت ايفل؛ )د( يفت ديق أ ية أكرب  دى الت تايف 

 .(7٨5)املوظمتني فيما يت دق ابملسا دة اإلنسانية

يفرحب أ ناء اجملدس ابلت ايفل  ني اهليئتني يف ت يني األخنة  
لامتتم املتحتتدة يفجام تتة التتديفل ال ة يتتة  امرتترتك اخاصتت اإل ةاذيمتي اتتثال

لستتتوراي. يفكتتتةر أ نتتتاء اجملدتتتس ندعهتتتم مزاء احلالتتتة يف اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة 
 مجيتتتتاد حتتتتل سياستتتتي. يفأ تتتتةز أينتتتتاً ال ديتتتتد متتتتل الستتتتورية يفد تتتتوهتم مىل

أ نتتتاء اجملدتتتس ضتتتةيفرة ال متتتل  دتتتى حتعيتتتق نتتتتائ  مدموستتتة يف  مديتتتة 
 السالم يف الرةق األيفسط.

__________ 

(7٨4) S/PV.6841،4 يف 3 الصفحتال. 

 .٨-5املةجع نفس ، الصفحات  (7٨5)

ال ي ا تمد يف ا جتماع نوه اجملدس، يف العيال الةائسي يفيف  
مجدتتتة أمتتتور، ابجلهتتتتود التتتيت تعتتت هلا جام تتتتة التتتديفل ال ة يتتتة لاستتتتهام يف 
املستتتتا ي اجلما يتتتتة الةاميتتتتة مىل تستتتتوية الولا تتتتات يف الرتتتتةق األيفستتتتط 
ابل تتتةق الستتتدمية، مضتتتافة مىل ت ليتتتل ا ستتتتجاابت الديفليتتتة لدتحتتتو ت 

دة  تتتت ل ذتتتت ه اجلهتتتتود، التتتتيت ترتتتتهدذا املو عتتتتة، يفشتتتتج ها  دتتتتى مواصتتتت
مؤكتتتتتدا متتتتتل جديتتتتتد التلامتتتتت  العتتتتتوي  ستتتتتيادة ديفل املو عتتتتتة يفاستتتتتتعالهلا 
يفيفحتتتدهتا يفستتتالمتها اإلنديميتتتة، يفمبعاصتتتد يفمعتتتادمل امليثتتتاق. يفيف نفتتتس 
العيتتال، أ تتةب اجملدتتس  تتل تصتتميم   دتتى اختتتاذ خ تتوات ف التتة لت ليتتل 

لثتامل الت ايفل  ني األمم املتحدة يفجام ة الديفل ال ة ية، يففعتا لدفصتل ا
 .(7٨6)مل امليثاق

 
 جتديد و ية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض ا شتباك 

 مىل كتتتتتتتتتانول األيفل/ 2012متتتتتتتتتل حليةال/يونيتتتتتتتتت  يف الفتتتتتتتتترتة  
، ا تمتتتد اجملدتتتس أر  تتتة نتتتةارات جتتتدد مبوجعهتتتا يف يتتتة 2013ديستتتمرب 
اجملدتتتتس، يف العتتتتةار  يفد تتتتا .(7٨7)لفتتتترتة ستتتتتة أشتتتتهة يف كتتتتل متتتتةةالعتتتتوة 
، مجيتتتتع 2012 ول األيفل/ديستتتتمربكتتتتان  19املتتتتؤر   (2012) 20٨4

األقةاف مىل الت ايفل التام مع  مديات نتوة األمتم املتحتدة ملةانعتة فتض 
يفكفالتتتتة حةيتتتتة توعدهتتتتا؛ يفأكتتتتد  امتيازاهتتتتتا يفحصتتتتا هتاا شتتتتتعاك يفاحتتتترتام 

ضتتتةيفرة ت ليتتتل ستتتالمة أفتتتةاد نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة يفأمتتتوهم؛ يفشتتتدد  دتتتى 
يفجتتتوب ا متوتتتاع  تتتل العيتتتام اي نرتتتا   ستتتكةي أاي كتتتال نو تتت  يف 

الفاصتتتتتدة، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك أي  مديتتتتتات  ستتتتتكةية متتتتتل جانتتتتتب  املو عتتتتتة
املتؤر   (2013) 210٨العوات املستدحة ال ة يتة الستورية. يفيف العتةار 

، شتتتتتتجب اجملدتتتتتتس  رتتتتتتدة احلتتتتتتواد  التتتتتتيت 2013حليةال/يونيتتتتتت   27
ذددت سالمة أفةاد األمم املتحتدة يفأمتوهم يف األشتهة األخت ة، مبتا يف 
ذلتك احتجتاز حفظتة الستالم التتتا  ني لدعتوة متل نعتل  واصتة مستتدحة 

ز مةانعني ات  تني هليئتة األمتم املتحتدة ات  ة لدم ارضة السورية، يفاحتجا
ملةانعة اهلدنة مل نعل جممو ة مل ال واصة املسدحة املواذنة لدحكومة 

؛ يفحتتتث التتتديفل 2013يف الفتتترتة الوان تتتة  تتتني آذار/متتتارس يفأاير/متتتايو 
األ نتتتتاء  دتتتتى أل ت تتتتربن  عتتتتوة جلما تتتتات امل ارضتتتتة املستتتتدحة الستتتتورية 

ملتحتتدة ملةانعتتة فتتض ا شتتتعاك املوجتتودة يف مو عتتة  مديتتات نتتوة األمتتم ا
 تتل ضتتةيفرة يفنتتف مجيتتع األنرتت ة التتيت ت تتةنِّ  لدد تتة حفظتتة الستتالم 
التا  ني لامم املتحدة يف امليدال يفموح أفتةاد األمتم املتحتدة املوجتوديل 

__________ 

(7٨6) S/PRST/2012/20. 

؛ 5، الفعتتتتةة (2012) 20٨4؛ يفالعتتتتةار 6، الفعتتتتةة (2012) 2052العتتتةار  (7٨7)
 .  6، الفعةة (2013) 2131؛ يفالعةار 7، الفعةة (2013) 210٨يفالعةار 

https://undocs.org/ar/S/PV.6841
https://undocs.org/ar/S/RES/2084(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/20
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يف امليدال حةية أداء يف يتهم  دى لو سامل يفآمل؛ يفشدد  دى ضةيفرة 
ملةانعة فض ا شتتعاك؛ يفأنتة ت ليل سالمة يفأمل أفةاد نوة األمم املتحدة 

توصتية األمتتني ال تتام توفيتت  تتتدا   ختفيفيتتة مضتتافية لت ليتتل نتتدرات العتتوة 
  دى الدفاع  ل الوفس. 

 
 جتديد و ية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 

آب/أغستت س  30املتتؤر   (2012) 2064العتتةار  مبوجتتب 
، 2013آب/أغس س  29املؤر   (2013) 2115يفالعةار  2012

جدد اجملدس يف ية نوة األمم املتحدة املؤنتة يف لعوتال ملتدة ستوة يفاحتدة 
، أدال اجملدتتس أينتتا اشتتتد (2012) 2064يف كتتل متتةة. يفيف العتتةار 

لتتيت ترتتل ضتتد نتتوة األمتتم املتحتتدة ال عتتارات مجيتتع اهلجمتتات اإلرذا يتتة ا
املؤنتتتة يف لعوتتال، يفحتتث مجيتتع األقتتةاف  دتتى التعيتتد الصتتارم ابلتلامهتتا 
ابحرتام سالمة أفةاد العوة املؤنتتة يفستائة أفتةاد األمتم املتحتدة األختةى، 
يفرحب ابلتلام السد ات الدعوانية  تعدمي مةتكيب اهلجمات اليت نف ت 

كتتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتتمرب   9 متوز/يوليتتتتتتتتتت  يف 26 أاير/متتتتتتتتتتايو يف 27يف 
 .مىل ال دالة، يفحبماية حتةكات العوة املؤنتة 2011

 متتتتتتتتتتتتتتوز/ 10مىل ذلتتتتتتتتتتتتتك، يفيف  يانتتتتتتتتتتتتت  املتتتتتتتتتتتتتؤر  يفابإلضتتتتتتتتتتتتتافة  
، يفنظتتتتتةاً لتلايتتتتتد التتتتتتاث  الواضتتتتتح لازمتتتتتة الستتتتتورية  دتتتتتى 2013 يوليتتتتت 

استتتتتعةار لعوتتتتال يفأموتتتت ، أكتتتتد جمدتتتتس األمتتتتل ندعتتتت  املتلايتتتتد مزاء التتتتلايدة 
يف املدحوظة يف مقالق الوار  رب احلديفد مل اجلمهورية ال ة ية السورية 

أيفنتتتع نتدتتتى يفجةحتتتى  تتتني الستتتكال الدعوتتتانيني، فنتتتال  اتتتالعوتتتال،  اجتتتتاه
لتوغتتتتتتتل يفاخل تتتتتتتف يفهتةيتتتتتتتب األستتتتتتتدحة  تتتتتتترب احلتتتتتتتديفد  مديتتتتتتتات ا  تتتتتتتل

الستتتتورية. يفأشتتتتار جمدتتتتس األمتتتتل كتتتت لك  عدتتتتق  ميتتتتق مىل  - الدعوانيتتتتة
املستجدات املت دعتة  تتور  أقتةاف لعوانيتة يف العتتال داختل اجلمهوريتة 
ال ة يتتتة الستتتورية. يفأذتتتتاب جبميتتتع األقتتتةاف الدعوانيتتتتة أل جتتتتدد ا لتتتتتلام 

لعوتال، يفأل تكتف  تل أي تتور    سياسة الواي ابلوفس التيت يوتهجهتا
يف األزمتتتة الستتتورية، انستتتجاما متتتع التلامهتتتا ر تتتالل   عتتتدا الصتتتادر يف 

. يفكتتتتةر جمدتتتتس األمتتتتل كتتتت لك التتتتد وة التتتتيت 2012حليةال/يونيتتتت   11
اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة أقدعهتتتتا التتتتةئيس ميرتتتتيل ستتتتديمال مىل األقتتتتةاف يف 

 .(7٨٨)انيةلتجوخب ال مل ال سكةي ابلعةب مل احلديفد الدعو ةسوريال
 

 اجلمهورية العربية السورية 

، قدتتتتتتتب اثتتتتتتتل ن تتتتتتتة، 2012كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية  31 يف 
لوزاريتتتة ال ة يتتتة امل ويتتتة ابلرتتتال الستتتوري الدجوتتتة  اً  صتتتفت  رئيستتتمتكدمتتتا 

__________ 

(7٨٨) S/PRST/2013/9. 

أل يتدتت   ، مىل جمدتتس األمتتلدتتس يفزراء جام تتة التتديفل ال ة يتةالتا  تة جمل
تكامدتتتتة لدتستتتتوية امل تتتتة اخلنتتتتةارا لتتتتد م املعتتتتادرة ال ة يتتتتة األختتتت ة  رتتتتال 

فتتتتتتتق  ديهتتتتتتتا يف العتتتتتتتاذةة يف ، التتتتتتتيت اتُ (7٨9)الستتتتتتتدمية لازمتتتتتتتة الستتتتتتتورية
رتتكل خارقتتة قةيتتق متستتعة التتيت ت، يف 2012 كتتانول الثام/يوتتاية 22

و   دتتى ترتتكيل حكومتتة يفحتتدة يفقويتتة، ضتتمل تتتدا   تتتمتتع امليثتتاق يف 
يف  ارية أقوارذاأخةى. يفقدب مىل اجملدس مواجهة املاساة اإلنسانية اجل

اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية يفاختتتاذ مجيتتع اإلجتتةاءات استتتوادا مىل نتتةارات 
ة يفيفنتف التةحالت مىل اجلمهوريتة اجلام ة، يفخاصة العتةارات ا نتصتادي

ال ة ية السورية، يفأكد أل اجلام ة   تد و مىل تدخل  سكةي مبا أل 
 .(790)مىل الر ب السوري ائد تغي  الوظام ذو شال 

األمني ال ام جلام ة الديفل ال ة ية  ل رأي مفاده أل  يفأ ةب 
مجيتع فيت  األيفلوية احلاكمة تتمثل يف مصدار جمدس األمل نةاراً ي الب 

 ،األقتتتتةاف ابلونتتتتف الفتتتتوري إلقتتتتالق الوتتتتار، يفمحايتتتتة أريفاح الستتتتوريني
يفد تتم خ تتة ال متتل ال ة يتتة لدوصتتول مىل حتتل ستتدمي سياستتي لازمتتة. 

ل امليثاق يف ني أل اجلام ة أتت مىل اجملدس ( م3) 52يفأشار مىل املادة 
يف مقتتار تدتتك املتتتادة حتديتتداً. يفشتتتدد  دتتى أل ذتتتدف اجلام تتة ذتتتو أل 

 نتتتدم مينتتتاحات  تتتليتتتد م اجملدتتتس ذتتت ا التوجتتت ،   أل اتتتل حمدهتتتا. يف 
التتتد امتني األساستتتيتني لاستتتدوب التتت ي تعوتتتت  اجلام تتتة مل اجلتتتة األزمتتتة 

افة أ مال ال وف يفالعتل اليت  ا: الونف الفوري يفالكامل لكيف السورية 
يت ة  هلا الر ب الستوري؛ يفقتةح خارقتة قةيتق تتؤدي لدوصتول مىل 

 .(791)خمة  سياسي سدمي لازمة  ل قةيق حوار يفق  شامل
اثل اجلمهورية ال ة ية السورية أل  دده يةفض أي نةار  يفذكة 

خار  مقار خ ة ال مل ال ة يتة التيت يفافعتت  ديهتا ستورية يفالربيفتوكتول 
املونع  يوهتا يف تني جام تة التديفل ال ة يتة يفت تترب العتةار الت ي صتدر  تل 

 .(792)دهتا الوقويةاجتماع جمدس اجلام ة األخ  انتهاكا لسيا
 م ظتتتم أ نتتتاء اجملدتتتس  تتتل د مهتتتم جلهتتتود جام تتتة يفأ تتتةب 

التتديفل ال ة يتتتة يفلتتد وهتا مجتتتةاء  مديتتة سياستتتية شتتامدة  عيتتتادة ستتتورية. 
يفأضتتتاف اثتتتل فةنستتتا أل اجملدتتتس ذتتتو التتت ي يستتتت يع، يففعتتتاً لدرتتتة ية 
املمووحتتتتة لتتتت  مبوجتتتتب ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة، الت عتتتت  رمسيتتتتاً  تتتتل مرادة 
اجملتمتتع التتديفيل، يفأشتتار مىل أل مرتتةيفع العتتةار املعتتدم متتل املغتتةب يؤيتتد 

__________ 

(7٨9) S/2012/71 1، املةفق، النميمة. 

(790) S/PV.6710 6-2، الصفحات . 

 . 15-12املةجع نفس ، الصفحات  (791)

 . 15املةجع نفس ، الصفحة  (792)

https://undocs.org/ar/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/9
https://undocs.org/ar/S/2012/71
https://undocs.org/ar/S/PV.6710


النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

159 16-06865 

 

اجملدتس  يف  نتاءالتديفل األمتل  ت  دة ديفليفد . (793)ام ةانرتاح اجل
. (794)مىل ا تماد مرةيفع العةار املعدم مل املغةب لد م املعادرة ال ة ية

يفمع ذلك، فعد انتعد اثل ا حتاد الةيفسي العةار ال ي اخت ت  اجلام ة 
 ت ديتتق  نتتوية اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية يففتتة  جتتلاءات  دتتى ذتت ا 

لتتتت  متتتتل نتتتتتائ   كستتتتية. يفمضتتتتافة مىل اثتتتتل الصتتتتني، رفتتتتض العدتتتتد ملتتتتا 
اجلتتلاءات يفأي حمتتايف ت  ستتتددام أديفات اجملدتتس لتتتاجي  الصتتةاع أيف 
لتربية أي تدخل  سكةي أجويب يف املستععل يف نةارات اجملدس. يفنال 
ليس التوصل مىل توافق يف االراء  رتال اجلمهوريتة ال ة يتة الستورية  تني 

يفأشتتتتار مىل  ،(795)ب،  تتتتل منتتتت  ضتتتتةيفريأ نتتتتاء اجملدتتتتس اكوتتتتا فحستتتت
مرتتتتتتةيف ي العتتتتتتةاريل املعتتتتتتدمني متتتتتتل املغتتتتتتةب يفا حتتتتتتتاد الةيفستتتتتتي،  دتتتتتتى 

. يفأكتتتتد اتتتتثال ابكستتتتتال يفأذر يجتتتتال أنتتتت    ميكتتتتل الوظتتتتة (796)التتتتتوايل
  .(797)يف التدا   املتد ة يف مقار الفصل السادس مل امليثاق م 

، كتتتتال م ةيفضتتتتا  دتتتتى اجملدتتتتتس 2012شتتتتعا /فرباية  4 يفيف  
، يف مجدتتتتتة أمتتتتتور، ال تعتتتتتوم فيتتتتت  ، التتتتت ي قالتتتتتب(79٨)مرتتتتتةيفع العتتتتتةار

احلكومتتتتة الستتتتورية، يففعتتتتا خل تتتتة  متتتتل جام تتتتة التتتتديفل ال ة يتتتتة املؤرختتتتة 
كتانول   22نةارذتا املتؤر  مبا يف ذلك ، 2011ترةيل الثام/نوفمرب  2

،  ونتتتتتف مجيتتتتتع أ متتتتتال ال وتتتتتف يفمحايتتتتتة ستتتتتكاهنا 2012الثام/يوتتتتتاية 
يفستتتتتتحب مجيتتتتتتع العتتتتتتوات ال ستتتتتتكةية يفاملستتتتتتدحة الستتتتتتورية متتتتتتل املتتتتتتدل 
يفالعدتتتتتتدات؛ يفأيتتتتتتدت لييتتتتتتتداً اتمتتتتتتاً العتتتتتتةار التتتتتتت ي اخت تتتتتتت  اجلام تتتتتتتة يف 

لعاضتتتتتي  تستتتتتهيل  مديتتتتتة انتعتتتتتال يفا 2012كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية  22
سياسي  عيادة سورية لو نظام سياسي دميعةاقي نائم  دى الت ددية؛ 

يومتتا، يفيف حتتال  تتدم  21يفنتتةر أل يستتت ة  توفيتت  العتتةار يف غنتتول 
ا متثال ل ، الوظة يف اختاذ مليد مل التدا  . يفمل يُ تمد مرةيفع العةار 

 .(799)دس سعب التصويت السديب ل نويل دائمني يف اجمل
__________ 

  .19املةجع نفس ، الصفحة  (793)

(794) S/PV.6710،  املمدكة املتحدة(؛  22)فةنسا(؛ يفالصفحة  1٨الصفحة(
 29)املغتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتفحة  2٨)الربتغتتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة  26يفالصتتتتتفحة 

  )كولومعيا(. 3٨)أملانيا(؛ يفالصفحة 

 33ي(؛ يفالصتفحة )ا حتتاد الةيفست 32يف  31املةجع نفست ، الصتفحتال  (795)
 )الصني(. 

 مل ت مم  وصفها يفثيعة مل يفاثئق جمدس األمل.  (796)

  )أذر يجال(. 34)ابكستال(؛ يفالصفحة  30املةجع نفس ، الصفحة  (797)

(79٨) S/2012/77.  

 ا حتاد الةيفسي يفالصني.  (799)

م ظم أ ناء اجملدس  ل األستف ل تدم توصتل اجملدتس  رب يف  
يف االراء  رتتتال مرتتتةيفع العتتتةار يف د تتتم اجلهتتتود التتتيت تعتتت هلا  مىل توافتتتق

جام تتتتتتتة التتتتتتتديفل ال ة يتتتتتتتة لتستتتتتتتهيل  مديتتتتتتتة انتعتتتتتتتال سياستتتتتتتي  عيتتتتتتتادة 
ع ض  دتتتى حعيعتتتة أل املرتتتةيفع   يفتتتة  لكيتتتد التتت، متتتع (٨00)ستتتورية

. يفذكتتتتة اثتتتتل (٨01)اجلتتتتلاءات املستتتتتهدفة أيف أيذل ابلتتتتتدخل ال ستتتتكةي
العةار   ي كس احلالة احلعيعية ا حتاد الةيفسي، مع ذلك، أل مرةيفع 

لامور يف اجلمهورية ال ة ية السورية يفيةسل مشارة موحازة مىل اجلتانعني 
الستتتتوريني. يفأ تتتتةب  تتتتل أستتتتف  أينتتتتاً ألل مرتتتتةيفع العتتتتةار مل أيختتتت  يف 

 مبتتتتا يف ذلتتتتك ضتتتتةيفرة  يا  تعتتتتار الت تتتتديالت التتتتيت انرتحهتتتتا يففتتتتده، 
انسحاب  يعرتل ةفة؛ يفأل امل ارضة السورية  وفسها  ل اجلما ات املت

وضتع حتد لدهجمتات التيت ترتوها  العوات املسدحة السورية مل املتدل 
اجلما تتات املستتدحة  دتتى مؤسستتات الديفلتتة يفاألحيتتاء الستتكوية؛ م تتداء 

جهتتتتتتود الوستتتتتتاقة التتتتتتيت تعتتتتتت هلا جام تتتتتتة التتتتتتديفل  يفاملليتتتتتتد متتتتتتل املةيفنتتتتتتة 
اد يفأيتتتتتتد اثتتتتتتل الصتتتتتتني الت تتتتتتديالت التتتتتتيت انرتحهتتتتتتا ا حتتتتتتت .(٨02)ال ة يتتتتتتة

الةيفسي، يفأضاف مل  ة  مرةيفع العةار لدتصويت يف يفنت   تتلال 
فيت  األقتةاف موعستمة  صتورة خ ت ة مزاء ذت ه العنتية لتل يستا د يف 
احلفاظ  دى يفحدة يفسد ة جمدتس األمتل يفلتل يستا د  دتى مجيتاد حتل 

. يفنال اثل اجلمهورية ال ة يتة الستورية، يف م تة  (٨03)مالئم لدمسالة
مزاء استتتت جال   تتتض األقتتتةاف  ستتتتجةار التتتتدخل  م ةا تتت   تتتل العدتتتق

التلامت  ابلرتة ية   دتى ت مل انع مل  دده استهدفت    ض العوىالديفيل، 
الديفليتتة، يفذتتو اليتتوم ضتتحية لازمتتة التتيت افت دتهتتا أقتتةاف   تةيتتد اخلتت  
لستتوراي يف  لرتت عها، يفذلتتك متتل ختتالل د مهتتا لدجما تتات اإلرذا يتتة 

دتتتي  ال تتتة  نتتتد جةجتتتةت اجلام تتتة املستتتدحة. يفذكتتتة أل   تتتض ديفل اخل
خدفهتتا مىل اجملدتتس هبتتدف ا ستتتعواء هبتت ا اجملدتتس  دتتى ستتوراي يفتتتديفيل 
شال  ة ، يفذلك خالفا ألحكام ميثاق جام ة الديفل ال ة ية، يفأكد 

 .(٨04)أل حكومت  حتع  احلوار، كما جةى لكيده يف مرةيفع العةار
__________ 

(٨00) S/PV.6711 فةنستتتتتتتتا(؛  3)املغتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  3يف 2، الصتتتتتتتتفحتال(
)التتتتتو ايت املتحتتتتتدة األمةيكيتتتتتة(؛  6)أملانيتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة  6يفالصتتتتتفحة 
 9)املمدكتتة املتحتتدة(؛ يفالصتتفحة  ٨)الربتغتتال(؛ يفالصتتفحة  7يفالصتتفحة 

)اهلوتتتتتتتتد(؛  10؛ يفالصتتتتتتتتفحة )غواتيمتتتتتتتتا ( 10)كولومعيتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة 
 )أذر يجال(. 15)جووب أفةيعيا(؛ يفالصفحة  14يفالصفحة 

 9)أملانيتا(؛ يفالصتفحة  6)فةنستا(؛ يفالصتفحة  4املةجع نفس ، الصفحة  (٨01)
 )اهلود(. 11)املمدكة املتحدة(؛ يفالصفحة 

 .12يف  11املةجع نفس ، الصفحتال  (٨02)

 .13 يف 12املةجع نفس ، الصفحتال  (٨03)

 .19-16املةجع نفس ، الصفحات  (٨04)

https://undocs.org/ar/S/PV.6710
https://undocs.org/ar/S/2012/77
https://undocs.org/ar/S/PV.6711
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، 2012آذار/متتارس  12ا جتمتتاع الةفيتتع املستتتوى يف يف يف  
أ دتت  األمتتني ال تتام اجملدتتس ال املع تتو  اخلتتاص املرتترتك لامتتم املتحتتدة 
يفجام ة الديفل ال ة ية  رال األزمة الستورية نتد قتةح انرتاحتات  مديتة 
 دى الةئيس  رار األسد يفحثت   دتى اختتاذ خ توات فوريتة لوضتع حتد 

يفم اجلتتتة األزمتتتة اإلنستتتانية يفالرتتتةيفع يف أل متتتال ال وتتتف يفالتجتتتايفزات، 
 مديتتة سياستتية ستتدمية يفشتتامدة  عيتتادة ستتورية ييستتةذا املع تتو  اخلتتاص 

، أل  دتى  رتكل أ تم املو عتة م تة  حديثت   تلاملررتك. يفأكتد، يف 
العادة اختيار قةيق اإلصالحات اجملدية، أيف مفساح اجملال أمام أيفلئك 

هلا املةأة أل يف  ،األنديات محاية حعوقأن  جبب ؛ يف ذلك ال يل سيف دول
نفوذ حعيعي يف  مدية صوع مع اارسة  يف اجلدوس  دى ال ايفلةاحلق 

هتيئة الفةص لدرعاب؛ يفجيب أل يكول ذواك ستالم أن  جيب العةار؛ يف 
منديمتتتتتي، يفذتتتتتو ستتتتتالم   ميكتتتتتل أل يكتمتتتتتل ديفل مجيتتتتتاد حتتتتتل لدوتتتتتلاع 

 .(٨05)الفدس ي  - اإلسةائيدي
الت تتتتورات التتتتيت شتتتتهدهتا  لمتتتتيفمتتتتع أل املوانرتتتتات تةايفحتتتتت  

الوتتتتتتلاع مىل ابلة يتتتتتتع ال تتتتتتة   يف  النتتتتتتةاملو عتتتتتتة ختتتتتتالل ال تتتتتتام املاضتتتتتتي 
الفدستتت ي ، فعتتتد ركتتتتل الوعتتتاي أساستتتا  دتتتى األزمتتتتة يف  - اإلستتتةائيدي

اجلمهوريتة ال ة يتتة الستورية. يفأ تتةب م ظتم أ نتتاء اجملدتس  تتل د مهتتم 
 ل مل املع و  اخلاص املررتك.

، أ تةب 2012آذار/متارس  21 يال رائستي صتادر يف يفيف  
ة، ستورياجلمهورية ال ة ية الاجملدس  ل ابل  ندع  مل تدذور الوضع يف 

ىل الستد ات أيد لييدا اتما انترتاح الوعتا  الستت األيفىل الت ي نتدم ميف 
 ألالستتتتورية يفامل ارضتتتتتة  اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية، يفأذتتتتاب حبكومتتتتة

ي متتتتال حبستتتتل نيتتتتة متتتتع املع تتتتو  اخلتتتتاص املرتتتترتك متتتتل أجتتتتل التستتتتوية 
الستتتتتتدمية لازمتتتتتتة الستتتتتتورية يفالتوفيتتتتتت  الكامتتتتتتل يفالفتتتتتتوري خل تتتتتتت  األيفىل 

 .(٨06)الوعا  الست ذات
، ا تمد اجملدس  يا  مل الةئيس 2012نيسال/أ ةيل  5 يفيف 

أشتتتار فيتتت  مىل أل حكومتتتة اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية نتتتد التلمتتتت يف 
 توفيتتت  معتتترتح املع تتتو  اخلتتتاص ذي الوعتتتا   2012آذار/متتتارس  25

: مبا يدي لتلاماهتا ة مىل التوفي  ال اجل يفالواضح الست، يفد ا احلكوم
)أ( ال تونتف حتةكتات اجلوتود لتتو املةاكتل الستكانية؛ )ب( يفأل توهتتي  
كديتتتتة استتتتتددام األستتتتدحة الثعيدتتتتة فيهتتتتا؛ ) ( يفأل ترتتتتةع يف ستتتتحب 
احلرتتود ال ستتكةية متتل املةاكتتل الستتكانية يفمتتل حوهلتتا، يفأل تفتتي  تدتتك 

__________ 

(٨05) S/PV.6734 4-2، الصفحات. 

(٨06) S/PRST/2012/6. 

. يفيف 2012نيستتال/أ ةيل  10ت تتدى ا لتلامتتات كامدتتًة يف أجتتل   ي
نفس العيال، د ا اجملدس مجيع األقةاف، مبا فيها امل ارضة، مىل يفنتف 

ستتتتتتا ة متتتتتل توفيتتتتتت   4٨ال وتتتتتف املستتتتتتدح  كافتتتتتة أشتتتتتتكال  يف غنتتتتتول 
 .(٨07)احلكومة لدتدا   أ اله  كامدها

، اختتتتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتتتس العتتتتتتتتتتتتتةار 2012/أ ةيل نيستتتتتتتتتتتتتال 14 يفيف 
اجلمهوريتتتتتة التتتتت ي قدتتتتتب فيتتتتت  مجيتتتتتع األقتتتتتةاف يف  (2012) 2042
سورية، مبتا يف ذلتك امل ارضتة، ابلونتف الفتوري جلميتع أ متال ال ة ية ال

مةانعة  ال وف املسدح  كل أشكال ، يفأ ةب  ل ا تلام  أل يورب   ثة
ستورية لةصتد يفنتف ة الاجلمهورية ال ة ي ات  ة لامم املتحدة لدمةانعة يف

أ متتتتال ال وتتتتف املستتتتدح جبميتتتتع أشتتتتكال  متتتتل جانتتتتب كافتتتتة األقتتتتةاف 
 يفاجلوانتتب ذات الصتتدة متتل انتترتاح الوعتتا  الستتت التت ي ندمتت  املع تتو 

، يفنتتةر اإلذل ريفتتاد فةيتتق متعتتدم مؤلتتف متتل  تتدد يف اخلتتاص املرتترتك
انعا  سكةاي غ  مسدح لدتواصل مع األقةاف يفالعدء يف مة  30حديفد 

اإل الغ  ل توفي  يفنف كامل لد وف املسدح جبميع أشتكال  متل نعتل 
 مجيع األقةاف.

اجملدتتس حكومتتة  يف أ نتتاء  تدةا تمتتاد العتتةار، د تتا  يف عتب 
أل تكفتتتتتتتتل لدفةيتتتتتتتق املتعتتتتتتتدم توفيتتتتتتتت  مىل اجلمهوريتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتة الستتتتتتتورية 

 . يفأكتتتد   تتتض أ نتتتاء اجملدتتتس أينتتتا  دتتتى ضتتتةيفرة احتتترتام(٨0٨)يف يتتتت 
ا ستورية يفستيادهتا يفستالمتهاجلمهوريتة ال ة يتة الاستتعالل  الفةيق املتعدم

. يفأشتتتار اثتتتل ا حتتتتاد الةيفستتتي مىل أل (٨09)اإلنديميتتتة يف العيتتتام   مدتتت 
مرتتةيفع العتتةار األيفيل نتتد خنتتع لتغيتت ات جوذةيتتة ليكتتول أكثتتة تتتواز  

الستتتورية اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة متتتل حيتتتث متتتا ذتتتو م دتتتوب متتتل حكومتتتة 
 .(٨10)يفمجا ات امل ارضة  دى السواء

اثتتتتل اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية التتتتتلام  دتتتتده مبتتتتا ذتتتتو  يفكتتتتةر 
م دتتتوب موهتتتا مبوجتتتب خ تتتة الوعتتتا  الستتتت يفابلت تتتايفل متتتع املع تتتو  

مهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة الستتتتتورية، متتتتتع اخلتتتتتاص املرتتتتترتك إلهنتتتتتاء األزمتتتتتة يف اجل
اإل تتةاب  تتل األمتتتل ال ي تتاك املع تتتو  اخلتتاص املرتتترتك األزمتتة  دتتتى 
لتتتو شتتتامل. يفأ تتتةب أينتتتا  تتتل العدتتتق مزاء  تتتدم مستتتاءلة اجلما تتتات 

__________ 

(٨07) S/PRST/2012/10. 

(٨0٨) S/PV.6751 فةنستتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  7)أملانيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  4، الصتتتتفحة(
 )الو ايت املتحدة(.  11)الربتغال(؛ يفالصفحة  10

)اهلوتتتد(؛ يفالصتتتفحة  ٨)الصتتتني(؛ يفالصتتتفحة  5 املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (٨09)
 . )أذر يجال( 10

 . 3املةجع نفس ، الصفحة  (٨10)

https://undocs.org/ar/S/PV.6734
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/10
https://undocs.org/ar/S/PV.6751
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متتتتتتدنيني ني، أفتتتتتتةاد الستتتتتتوري حبتتتتتتق يفا تتتتتتتداءاهتااملستتتتتدحة  تتتتتتل جةائمهتتتتتتا 
يفيفنف يف سكةيني، يفد ا   ض األقةاف اإلنديمية يفالديفلية مىل جتميد 

 .(٨11)د م يفمتويل يفتسديح يفتدريب اجلما ات املسدحة
، اختتتتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتتتس العتتتتتتتتتتتتتةار 2012نيستتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  21 يفيف 
، يف مجدة أمور، أل يورب لفرتة أيفليتة في  ال ي نةر (2012) 2043
اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة امتتتتم املتحتتتتدة لدمةانعتتتتة يف ليومتتتتا   ثتتتتة  90متتتتدهتا 

ستتتتورية تكدتتتتف مبهمتتتتة رصتتتتد يفنتتتتتف أ متتتتال ال وتتتتف املستتتتدح جبميتتتتتع ال
رصد يفد م التوفي  الكامل  نرتاح أشكال  مل جانب كل األقةاف، يف 

 الوعا  الست ال ي ندم  املع و  اخلاص.
اختاذ العةار، ذكة اثل ا حتاد الةيفسي أل ذ ا العةار  يف عب 

يفنتتف أ متتال يفضتتع م تتاي  يفاضتتحة ملستتؤيفلية مجيتتع أقتتةاف الوتتلاع  تتل 
 تتتض أ نتتتاء اجملدتتتتس متتتل أل يتتتؤدي  تتتتدم . يفنتتتد حتتتت ر  (٨12)ال وتتتف

ا متثتتتتتال ألحكتتتتتام العتتتتتةار مىل أل يوظتتتتتة اجملدتتتتتس يف خيتتتتتارات أختتتتتةى، 
. يفأشتار اثتل اجلمهوريتة ال ة يتة الستورية مىل (٨13)ذلك اجلتلاءات يف مبا

أل حكومتتتت  نتتتد نفتتت ت متتتا ذتتتو م دتتتوب موهتتتا مبوجتتتب خ تتتة الوعتتتا  
ق األيفيل الوتتاظم الستتت املت دعتتة مبستتؤيفلياهتا يفيفن تتت متتؤخةا  دتتى ا تفتتا

ل متتتل الع ثتتتتة يف مقتتتتار احتتترتام الستتتتيادة الستتتتورية يفضتتتمال التتتتتلام مجيتتتتع 
األقتتةاف. يفذكتتة أل لعدتتده مصتتدحة يف  تتاح  متتل الع ثتتة، التتيت يوعغتتي 
أل تنتت دع   مدهتتا  دتتى أستتاس املوضتتو ية يفالولاذتتة يفا نتتتدار املهتت ، 

 .(٨14)يفأكد أل  دده يةفض التدخل يف شؤيفن  الداخدية
، كتتتتتتال م ةيفضتتتتتتا  دتتتتتتى اجملدتتتتتتس 2012متوز/يوليتتتتتت   19 يفيف 

، مذ يتصتتتةف اجملدتتتس ل دتتتى أيف مجدتتتة أمتتتور يتتتو   (٨15)مرتتتةيفع نتتتةار
لييتتداً كتتاماًل العيتتال اخلتتتامي يؤيتتد مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل ميثتتاق، 

الصتادر  تتل جممو تتة ال متل متتل أجتتل ستوراي، يفاملتفتتق  ديتت  يف جويتتف 
 التتب ابلتوفيتت  ييف  ؛(٨16)) يتتال جويتتف( 2012حليةال/يونيتت   30يف 

؛ ال اجل يفالرامل يفالفتوري جلميتع  واصتة خ تة انترتاح الوعتا  الستت
عتتةر جتديتتد يف يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة لدمةانعتتة يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة ييف 

__________ 

 . 15-13املةجع نفس ، الصفحات  (٨11)

(٨12) S/PV.6756 2، الصفحة . 

)املمدكتتتة املتحتتتدة(؛  ٨)فةنستتتا(؛ يفالصتتتفحة  4املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (٨13)
 )الو ايت املتحدة(.  13يفالصفحة 

 . 17-13املةجع نفس ، الصفحات  (٨14)

(٨15) S/2012/538. 

(٨16) A/66/865–S/2012/522.املةفق ، 

عتتتةر أنتتت  يف حالتتتة  تتتدم امتثتتتال الستتتد ات ييومتتتا؛ يف  45الستتتورية لفتتترتة 
 (٨17)الستتتورية امتثتتتتا  اتمتتتتاً  لتلاماهتتتتتا املتفتتتتق  ديهتتتتا يف التفتتتتاذم األيفيل

 2043 يف (2012) 2042يف دى الوحو املوصوص  دي  يف العةاريل 
أايم، فتتتتتإل اجملدتتتتتس ستتتتتيفة   دتتتتتى الفتتتتتور  10يف غنتتتتتول  (2012)

متل امليثتاق. يفمل يُ تمتد مرتتةيفع  41التتدا   املوصتوص  ديهتا يف املتتادة 
 .(٨1٨)لتصويت السديب ل نويل دائمني يف اجملدسالعةار  سعب ا

ال ديتتتتد متتتتل أ نتتتتاء اجملدتتتتس  تتتتل خيعتتتتة األمتتتتل ألل  يفأ تتتتةب 
 دد متوهم مىل أل ا حتجتا  ابلفصتل  مرةيفع العةار مل ي تمد. يفأشار

معدمتتة  يرتتكلالستتا ع ستتيج ل ت هتتدات األقتتةاف مدلمتتة، يفلكوتت  لتتل 
لتتتتتدخل  ستتتتكةي ألل املرتتتتةيفع نتتتتد نصتتتتة اإلجتتتتةاءات العستتتتةية  دتتتتى 

. يفنتتتتال اثتتتتل ابكستتتتتال، (٨19)متتتتل امليثتتتتاق 41تتتتتدا   مبوجتتتتب املتتتتادة 
 دده اختار ا متواع  ل التصويت ألل ريفح املةيفنة العوتاءة  أل موضحا

مل ر تتط متديتتد يف يتتة نتتال مل حتتترتم يف الفتترتة التتيت ستتععت التصتتويت، يف 
الع ثتتتة ابلفصتتتل الستتتا ع يفالتتتتدا   العستتتةية   يرتتتكل املستتتار املواستتتب 

. يفذكة اثل جووب أفةيعيا أل مرةيفع العةار يهدد  فتة  (٨20)لد مل
ومة اجلمهورية ال ة ية الستورية ديفل الستماح  صتورة اجللاءات  دى حك

. يفأيفضتتتتح اثتتتتل ا حتتتتتاد (٨21)يفان يتتتتة ابختتتتتاذ أي مجتتتتةاء ضتتتتد امل ارضتتتتة
الةيفسي أل  دده   ميكل أل يععل يفثيعتة، مبوجتب الفصتل الستا ع متل 
امليثاق، مل شاهنا أل تفسح اجملال أمام ضتغط اجلتلاءات يف حعتاً أمتام 

الرؤيفل الداخدية السورية. يفأضاف أل  التدخل ال سكةي اخلارجي يف
ا حتتتاد الةيفستتي نتتد نتتدم مرتتةيفع نتتةار رفتتض أ نتتاء اجملدتتس االختتةيل 

ل الصتتتني  تتتل رأي مفتتتاده أل مرتتتةيفع اثتتت . يفأ تتتةب(٨22)ال متتتل حولتتت 
العةار ال ي صوت  دي  م يب  ركل خ ت  يفمنتمون  غت  متتوازل،  
كمتتا أنتت  يستت ى مىل النتتغط  دتتى قتتةف يفاحتتد فعتتط، يفنتتو  توافتتق 
االراء التت ي مت التوصتتل مليتت  يف اجتمتتاع جويتتف يف  تتل اجلولتتة جديتتدة 

. (٨23)متتتتتتل جهتتتتتتود الوستتتتتتاقة التتتتتتيت يعتتتتتت هلا املع تتتتتتو  اخلتتتتتتاص املرتتتتتترتك
__________ 

(٨17) S/2012/250 . 

 ا حتاد الةيفسي يفالصني.  (٨1٨)

(٨19) S/PV.6810 6)املمدكتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  4-2، الصتتتتتتتتتفحات 
)غواتيمتتتتتتتتتتا (؛  11)الربتغتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  9)أملانيتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 

 ب(.)املغة  16)الو ايت املتحدة(؛ يفالصفحة  12 يفالصفحة

 . ٨املةجع نفس ، الصفحة  (٨20)

 . 15املةجع نفس ، الصفحة  (٨21)

 . 11املةجع نفس ، الصفحة  (٨22)

 . 17املةجع نفس ، الصفحة  (٨23)

https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6756
https://undocs.org/ar/S/2012/538
https://undocs.org/ar/A/66/865–S/2012/522
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/250
https://undocs.org/ar/S/PV.6810
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اجملدتس ا نترتاح التدا ي مىل يف أ نتاء   تدةإلضافة مىل ذلك، أيتد يفاب
أ دتتت  التتتةئيس )كولومعيتتتا( يف . (٨24)ا تمتتتاد التمديتتتد التعتتت  لو يتتتة الع ثتتتة

اجملدتتتس أنتتت   وتتتاء  دتتتى قدتتتب معتتتدم مرتتتةيفع العتتتةار، لتتتل يتدتتت  مجتتتةاًء 
 . (٨25) رال مرةيفع نةار آخة

اثل اجلمهورية ال ة ية السورية أل  دده ند رحب رمسيتا يفنال  
 عيتتال جويتتف يفتستتاءل ملتتاذا   ميكتتل لدمجدتتس أل يوافتتق  دتتى متديتتد 

دمل األساسية املتفتق  ديهتا يف اجتمتاع يف ية الع ثة مبا يتماشى مع املعا
 . (٨26)جويف

، اختتتتتتتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتس العتتتتتتتتتتتتتتتتةار 2012متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتت   20 يفيف 
، ال ي مبوجع  جتدد يف يتة الع ثتة لفترتة هنائيتة متدهتا (2012) 2059

يومتتتا، متتتع مةا تتتاة االاثر املرتتعتتتة  دتتتى ال مديتتتات متتتل جتتتةاء احلالتتتة  30
األمويتتتة املتلايتتتدة اخل تتتورة يف اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفأ تتتةب  تتتل 

د يف ية الع ثة   د ذلك شةي ة أل يعدم األمني ال تام است داده لتجدي
يفنتتف استتتددام األستتدحة الثعيدتتة يفخفتتض مستتتوى ال وتتف  تتل  تعةيتتةاً 

، متتل جانتتب مجيتتع األقتتةاف مبتتا يكفتتي لدستتماح لدع ثتتة  توفيتت  يف يتهتتا
 يفأل يؤكد اجملدس ذلك.

، أشتتتار  ئتتتب األمتتتني ال تتتام 2012آب/أغستتت س  30 يفيف 
مديتتتول شتتتد  ذتتتم االل يف حاجتتتة ماستتتة مىل  2,5مىل أل أكثتتتة متتتل 

املستتتا دة يفاحلمايتتتة داختتتل اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية يفأل ذوتتتاك االل 
ال تةاق يفاألردل يفلعوتال يفتةكيتا، اتا  جب ستوري يف  220 000أكثة 

يهدد آباثر خ  ة مل ل ة  ستعةار تدك العددال. يفسدط النوء  دى 
احلاجتتتتة مىل م اجلتتتتة مستتتتالتني رئيستتتتيتني، يفصتتتتول املستتتتا دة اإلنستتتتانية 

 .(٨27)يفالتمويل
مفتو  األمتم املتحتدة الستامي لرتؤيفل الالجئتني مجيتع يفد ا  
مىل توف  يفصول املسا دات اإلنستانية ديفل نيتود داختل  الولاعأقةاف 

اجلمهورية ال ة ية السورية يفا ستمةار يف احرتام يفتوف  احلماية لالجئني 
ال ةانيني يفالفدس يويني يفغ ذم مل الالجئني داختل العدتد. يفد تا أينتا 

يفقدتتب مىل مجيتتع التتديفل  الوتتلاعمىل ت ليتتل التتد م التتديفيل جلميتتع ضتتحااي 
__________ 

)ا حتتتتتتتتتاد  11)ابكستتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  ٨املةجتتتتتتتتع نفستتتتتتتت ، الصتتتتتتتتفحة  (٨24)
 )الصني(؛   19)جووب أفةيعيا(؛ يفالصفحة  16الةيفسي(؛ يفالصفحة 

 )كولومعيا(.  20الصفحة  (٨25)

   .20املةجع نفس ، الصفحة  (٨26)

(٨27) S/PV.6826 4-2، الصفحات . 

يفخارجهتتتتا مواصتتتتدة تتتتتوف  احلمايتتتتة لدستتتتوريني الفتتتتاريل متتتتل  يف املو عتتتتة
 .(٨2٨) ددذم

اثدتتتتو كتتتتل متتتتل ال تتتتةاق يفاألردل يفلعوتتتتال يفتةكيتتتتا اجملدتتتتس  يفيفام 
ابل ةيعتتة التتيت أختت ت  دتتداهنا تتع هتتا إلدارة تتتدفق الالجئتتني الستتوريني 
مىل أراضيها، يفأ ة وا  ل العدق مزاء مسائل العدرة يفاألمل ال ام يفاملوارد 

 .(٨29)الالزمة ملواصدة جهودذا
أ نتتتتتتاء اجملدتتتتتتس  ت يتتتتتتني املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص املرتتتتتترتك  يفرحتتتتتتب 

لدجمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية يفجام تتتتة التتتتديفل ال ة يتتتتة، يفأكتتتتديفا ضتتتتةيفرة 
اجلمهوريتتة ال ة يتة الستتورية، يفأ تتةزيفا  التوصتل مىل حتتل سياستي لدوتتلاع يف

احلاجتتتة مىل لمتتتني أمتتتوال مضتتتافية ملواجهتتتة األزمتتتة اإلنستتتانية. يفأ تتتةب 
  تتتتتتض أ نتتتتتتاء اجملدتتتتتتس أينتتتتتتا  تتتتتتل العدتتتتتتق مزاء خمتتتتتتليف ت األستتتتتتدحة 
الكيميائيتتتتتة يفاألستتتتتدحة العيولوجيتتتتتة املوجتتتتتودة لتتتتتدى اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة 

مل خ تة الوعتا  الستت  السورية. يفنال اثل اجلمهورية ال ة ية الستورية
أي  مةانعتو األمتم املتحتدةل ال ةب يف و املةانعحيث مل يعدم يفلدت ميتة، 

 (٨30)تسديح امل ارضة غ حل آخة 
، أفتتتادت يفكيدتتتة األمتتتني ال تتتام 2013نيستتتال/أ ةيل  1٨ يفيف 

لدرتتؤيفل اإلنستتانية يفموستتعة اإلغاثتتة يف حتتا ت ال تتوارمل يف محاقتهتتا 
الستتتتورية كارثتتتتة اإل الميتتتتة مىل اجملدتتتتس مل احلالتتتتة يف اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة 

 اتتاجول شتد  نييتمال 6.٨أل  منسانية، فعد أظهتةت آختة األرنتام
مديتتول  1.3 ، يفاداخديتت يلرتتةدذتتم متتل املمديتتول  4.25 يف لدمستتا دة،

يف العدتتتتتتتدال اجملتتتتتتتايفرة. يفأيفضتتتتتتتحت أل ال ععتتتتتتتات  ذتتتتتتتم متتتتتتتل الالجئتتتتتتتني
(٨31)الع يفنةاقية ت اظمت يفابتت ت وق ا ستجا ة اإلنسانية

    .                                     
مفتتتو  األمتتتم املتحتتتدة الستتتامي لرتتتؤيفل الالجئتتتني مل  يفنتتتال 

أزمتتتة الالجئتتتني تفانمتتتت، يفنتتتد  شتتتدت اجملتمتتتع التتتديفيل لتعتتتدمي د تتتم  
كعتتت ، يف  ستتتيما لتتتاردل يفلعوتتتال. يفيف حالتتتة لعوتتتال، أصتتتعحت األزمتتتة 
الستتورية ترتتكل هتديتتدا يفجتتوداي، فعتتد ازداد  تتدد ستتكان   وستتعة أكثتتة 

ار الالجئتني الستوريني املستجدني يف املائة مذا يفض وا يف ا  تعت 10مل 
 .(٨32) ديدة أشهة مو د م ديفيل معاشة أي يفحدذم، يفمل يتدق 
__________ 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (٨2٨)

)تةكيتتا(؛  13-9)األردل(؛ يفالصتتفحات  9-7املةجتتع نفستت ، الصتتفحات  (٨29)
 )ال ةاق(.  17-15يفالصفحات  )لعوال(؛ 15-13يفالصفحات 

 . 45يف 44املةجع نفس ، الصفحتال  (٨30)

(٨31) S/PV.6949،  5-2الصفحات . 

 . 7املةجع نفس ، الصفحة  (٨32)

https://undocs.org/ar/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6826
https://undocs.org/ar/S/PV.6949
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 املمثدة اخلاصة لامتني ال تام امل ويتة ابل وتف اجلوستي يفندمت 
املرتةدات متل جتةاء الوتلاع الوساء يفالعوتات  مفادة  ليف حا ت الولاع 

مل ال وتتتتتتف اجلوستتتتتتي، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتك ا غتصتتتتتتاب، ذتتتتتتو أحتتتتتتد  فعالتتتتتت
األسعاب الةئيسية اليت دف تهل مىل اهلةب مل دايرذل يفمغادرة  ددذل. 

ادة اجليش السوري احلة يفغ ه متل اجلما تات املستدحة  دتى ييفحثت ن
ت، يفمصتتدار توجيهتتات يفاضتتحة مىل العتتادة ملوتتع يفنتتف ذتت ه ا نتهاكتتا

ال وتتتتتتف اجلوستتتتتتي يفمخنتتتتتتاع متتتتتتل ارتكتتتتتتب ذتتتتتت ه اجلتتتتتتةائم أيف أمتتتتتتة هبتتتتتتا 
تغاضى  وها لدمساءلة. يفيف الونت نفس ، حثت رئيس اجلمهوريتة  أيف

ال ة يتتة الستتورية  دتتى كفالتتة م امدتتة مجيتتع األشتتداص التت يل حتتجتتلذم 
مىل التحعيتتق يف احلكومتتة م امدتتة منستتانية، يفد تتت الستتد ات الستتورية 

مجيتتتتتع املتتتتتلا م املت دعتتتتتة ابل وتتتتتف اجلوستتتتتي يفمخنتتتتتاع كتتتتتل متتتتتل ارتكعتتتتت  
لدمستتتاءلة. يف شتتتدت متتتةة أختتتةى أ نتتتاء جمدتتتس األمتتتل يفاحلكومتتتتات 

نتتتتائ   تتتل قةيتتتق  يفمرادهتتتتا  جتستتتيدذات الوفتتتوذ  دتتتى أقتتتةاف الوتتتلاع 
                                                             .(٨33)محاية الر ب السوري، يف  سيما الوساء يفاألقفال

لامني ال تام امل ويتة ابألقفتال يفالوتلاع  ةاملمثدة اخلاص ذكةتيف  
مجع امل دومات  ل استددام مجا ات   كف  دىاملسدح أل مكتعها 

امل ارضتتتتتة لاقفتتتتتال يف مهتتتتتام خمتدفتتتتتة، يفاستتتتتتددام العتتتتتوات احلكوميتتتتتة 
ألقتتةاف مىل يفنتتف أي محلتتاق الاقفتتال كتتدريفع  رتتةية، يفد تتت مجيتتع 

                                         .(٨34)لاقفال  عواهتا
اثتتتل اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية األزمتتتة يف اجلمهوريتتتة  ذكتتتةيف  

ية ابمتيتاز يفمل مل نت امتل متع الع تد ال ة ية السورية أزمة منسانية يفسياست
السياستتتتي الةئيستتتتي لازمتتتتة، لتتتتل نصتتتتل مىل قةيعتتتتة متكووتتتتا مجي تتتتاً متتتتل 

يفأ تتةب اتتثال لعوتتال يفتةكيتتا  تتل التتتلام  دتتديهما  تعتتدمي  .(٨35)املستتا دة
املستتتتتا دة اإلنستتتتتانية مىل الالجئتتتتتني الستتتتتوريني،  يومتتتتتا يواشتتتتتدا اجملتمتتتتتع 

 . (٨36)الديفيل تعاسم األ عاء
، يفيف محاقتهتتتتتتتتتا اإل الميتتتتتتتتتتة مىل 2013متوز/يوليتتتتتتتتت   16 يفيف 

اجملدتتتتس،  يوتتتتت يفكيدتتتتة األمتتتتني ال تتتتام لدرتتتتؤيفل اإلنستتتتانية مل ذوتتتتاك لتتتتو 
 4,2ماليتتتتني ستتتتوري حباجتتتتة مىل مستتتتا دة منستتتتانية، مبتتتتا يف ذلتتتتك  ٨.6

مديتتتتتول  جتتتتب يف العدتتتتتدال  1,7مرتتتتةد داخديتتتتتا يفمتتتتا يليتتتتتد  تتتتل  ماليتتتتني
مو  هناية كانول الثام/يواية، يفصتدت  اجملايفرة. يفأ دغت اجملدس أيناً أن ،

__________ 

 . 10-٨املةجع نفس ؛ الصفحات  (٨33)

 . 11املةجع نفس ، الصفحة  (٨34)

 .12املةجع نفس ، الصفحة  ٨35 (٨35)

 )تةكيا(. 21-19)لعوال(؛ يفالصفحات  19-17املةجع نفس ، الصفحات  (٨36)

، الوتلاعمديول شد   ترب خ تو   1,4األفةنة يف امليدال مىل أكثة مل 
يفلكوهتتا أشتتارت مىل أل التتتدخول مىل   تتض األمتتتاكل   يتتلال مستتتتحيالً 
ممتتتتا  ستتتتعب العتتتتتال الواشتتتتب يفان تتتتدام األمتتتتل أيف ل تتتتدم الستتتتماح لافةنتتتتة 

ي  متتتتل التتتتوه  لدتصتتتتدي ابلتتتتدخول مليهتتتتا. يفأكتتتتدت أنوتتتتا حباجتتتتة مىل متتتتل 
، مبا يف ذلك ت يني حمايفريل مكدفني يفكت لك املاثدةلدتحدايت اإلنسانية 

                                         .(٨37)مىل يفنفات يف العتال لاغةا  اإلنسانية يفالتمويل اإلضايف
مفو  األمم املتحدة الستامي لرتؤيفل الالجئتني  تل يفأ ةب  

ا ستتتتعةار يف   تتتض  ز ل تتتةرأي مفتتتاده أل اإلشتتتارات التح يةيتتتة متتتل 
جئني تع ث  دتى العدتق. يف شتد مجيتع تدفق الال نتيجةالعددال اجملايفرة 

اجلهات اإلاائية الفا دة الت ايفل مع احلكومات امل وية يف يفضع  تةام  
لدتوميتتتة اجملتم يتتتة يفد مهتتتا ملستتتا دة ذتتت ه التتتديفل يف التغدتتتب  دتتتى أثتتتة 

 .(٨3٨)األزمة يف اجلمهورية ال ة ية السورية
األمتتتتني ال تتتتام املستتتتا د حلعتتتتوق اإلنستتتتال ال كتتتتالً متتتتل يفأفتتتتاد  

العتوات احلكوميتتة يفاجلما تات امل ارضتتة املستتدحة نتد ارتكعتتت انتهاكتتات 
 .(٨39)اإلنسال يفد ا مىل يفنف تليفيد اجلانعني ابألسدحةجسيمة حلعوق 

اثل اجلمهورية ال ة ية السورية ابلتفصيل  ل التدا    يفحتد  
التتتيت اختتتت هتا حكومتتتت ، مبتتتتا يف ذلتتتك منرتتتاء جلوتتتتة  ديتتتا لاغاثتتتة ت تتتتإ 
ر ادة األسة املهجةة مىل موازهلا يفزايدة  دد املوظمتات غت  احلكوميتة 

متع األمتتم   دتتدهوح هلتتا  تعتدمي اإلغاثتتة. يفذكتة أل ت تتايفل حكومتة املستم
يثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة يفقالتتتب األمانتتتة ال امتتتة لامتتتم مباملتحتتتدة حمكتتتوم 

، يفخاصتة ا امليثاقاملتحدة يفالديفل األ ناء أل تعدي نفس ا لتلام هب 
أراضتتيها.  ستتالمةا حتترتام الكامتتل لستتيادة اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية يف 

مىل املوتتاقق التتيت  تتت ذبيف املائتتة متتل املستتا دات  60اً أل يفذكتة أينتت
يف املائتتة فعتتط  40 ترتتهد نرتتاقا لدمجمو تتات اإلرذا يتتة املستتدحة، يف

. يفأكتتتتتد اثتتتتتل لعوتتتتتال أل حكومتتتتتت  (٨40)مىل املوتتتتتاقق األختتتتتةى تتتتتت ذب
الستوري  الوتلاعالواي ابلوفس  تل  ةتلال مدتلمة التلاماً كاماًل  سياس  

الستوريني كالجئتني، لكوت  أكتد أينتا  أمتاميفأل لعوال لل يغدق حديفده 
 ي ترتكد  التالنتغط  دى آاثر األزمة  دى ا ستعةار يف لعوتال يفأ تةز 

اثتتل ال تتةاق أل  دتتده يؤيتتد مجيتتاد حتتل  يفذكتتة .(٨41) دتى املتتوارد الوقويتتة
__________ 

(٨37) S/PV.7000 5-2، الصفحات. 

 .6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (٨3٨)

 .٨يف  7املةجع نفس ، الصفحتال  (٨39)

 .11-9نفس ، الصفحات املةجع  (٨40)

 . 14-12املةجع نفس ، الصفحات  (٨41)
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سدمي  عيادة ستورية لازمتة يفحتث حكومتة اجلمهوريتة ال ة يتة الستورية 
ت الديفليتتتتتة لكتتتتي تعتتتتتدم املستتتتتا دة  دتتتتى مفستتتتتاح اجملتتتتتال أمتتتتام املوظمتتتتتا

. يفأ تتةب أينتتا (٨42)اإلنستتانية مىل املتتدنيني احملاصتتةيل يف موتتاقق الوتتلاع
 تتل العدتتق مزاء التعتتارية التتواردة  رتتال استتتددام األستتدحة الكيميائيتتة، 

 . (٨43)ال ي شاقةه اثل تةكيا
 211٨، اختت  اجملدتس العتةار 2013أيدول/سعتمرب  27 يفيف 

أل استتددام األستدحة الكيميائيتة أيومتا كتال  فيت  ال ي نةر (2013)
يرتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتدم يفاألمتتتتل التتتتديفليني، يفأدال اشتتتتد ال عتتتتارات أي 
استددام لاسدحة الكيميائيتة يف اجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، يفنتةر أل 
متتثتتل اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية جلميتتع جوانتتب نتتةار اجملدتتس التوفيتت ي 

، 2013أيدول/ستتعتمرب  27يتتة املتتؤر  ملوظمتتة حظتتة األستتدحة الكيميائ
، يفنتةر، 2012حليةال/يونيت   30يفأيد لييداً اتما  يتال جويتف املتؤر  

يف حالتتة  تتدم ا متثتتال هلتت ا العتتةار، أل يفتتة  تتتدا   مبوجتتب الفصتتل 
 السا ع مل امليثاق. 

األمتتني ال تتام ابننتتمام اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية مىل  يفرحتتب 
الكيميائية يفم الهنا  ل توفي ه  رتكل مؤنتت. اتفانية حظة األسدحة 

سينتتمل العنتتاء  دتتى  (2013) 211٨يفأشتتار أينتتا مىل أل العتتةار 
مىل  عتتتتد متتتتؤمتة ديفيل  يتتتتد و تتتتة م  األستتتتدحة الكيميائيتتتتة الستتتتورية، يف 

ف يف أنتتةب يفنتتت لتوفيتت   يتتال جويتت ةستتورياجلمهوريتتة ال ة يتتة ال رتتال 
اكتتل. يفذكتتة أنتت  يستت ى متتع املمثتتل اخلتتاص املرتترتك يفالتتديفل األ نتتاء 

 .(٨44)ل عد مؤمتة يف موتصف ترةيل الثام/نوفمرب
ال اجملدتتس اختتت  أليفل متتةة نتتةارا يتتو  دتتس اجمل أ نتتاء أ تتةزيف  
استددام األسدحة الكيميائية أيوما كال يركل هتديدا لدسدم   دى أل

أينتا  تتل استت دادذم  ختتاذ مجتةاء مبوجتتب أكتديفا يفاألمتل التديفليني. يف 
 تتلام  عتد الفصتل الستا ع متل امليثتاق مذا مل متتثتل األقتةاف، يفرحعتوا اب

متتتتتؤمتة جويتتتتتف الثتتتتتام التتتتتديفيل يف ترتتتتتةيل الثتتتتتام/نوفمرب. يفأكتتتتتد يفزيتتتتتة 
خارجية ا حتاد الةيفسي  دى أل العةار   يودر  ضمل الفصل السا ع 

مليثتتتتتتتتتتتاق يف  يتتتتتتتتتتتو   دتتتتتتتتتتتى أي استتتتتتتتتتتتددام تدعتتتتتتتتتتتائي لتتتتتتتتتتتتدا   متتتتتتتتتتتل ا
 .(٨45)العسةية اإلنفاذ

__________ 

 . 15يف  14املةجع نفس ، الصفحتال  (٨42)

 .  )تةكيا( 16)ال ةاق(؛ يفالصفحة  15املةجع نفس ، الصفحة  (٨43)

(٨44) S/PV.7038 3 يف 2، الصفحتال. 

  . 4نفس ، الصفحة املةجع  (٨45)

، ا تمتتتتد اجملدتتتتس  يتتتتا ً 2013ترتتتتةيل األيفل/أكتتتتتو ة  2 يفيف 
متتتا  دغتتتت  أ متتتال ال وتتتف متتتل درجتتتة أل اجملدتتتس ذالتتت  فيتتت   جتتتاءرائستتتياً 

مععولتتتتة آختتتت ة يف التصتتتتا د يفمتتتتا أفيتتتتد  تتتت  متتتتل معتتتتتل أكثتتتتة متتتتل  غتتتت 
ل ة ية الستورية. يفحتث اجملدتس مجيتع الواس يف اجلمهورية ا 100 000

األقةاف  دى اختاذ مجيع اخل وات املواسعة لتيست  اجلهتود التيت تعت هلا 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة لتعتتتتتتدمي املستتتتتتا دة اإلنستتتتتتانية الفوريتتتتتتة لدمتنتتتتتتةريل يف 
اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، كمتتا حتتث الستتد ات الستتورية  دتتى اختتتاذ 

إلغاثتتتة اإلنستتتانية، يفرفتتتع خ تتتوات فوريتتتة لتيستتت  التوستتتع يف  مديتتتات ا
 .(٨46)ال ععات الع يفنةاقية يفغ ذا مل ال ةانيل

، ذكةت يفكيدة األمتني 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  25 يفيف 
ال ام لدرؤيفل اإلنسانية أل يفكا ت األمم املتحدة يفشةكاءذا يواصتدول 
ال مل يف ظتةيفف خ ت ة يفصت عة لدغايتة، يفأل ا ستتجا ة اإلنستانية يف 

افيتتتتتة ابملتتتتتةة معارنتتتتتة اب حتياجتتتتتات اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة الستتتتتورية غتتتتت  ك
املتلايدة. يفأفادت أن  رغم الد وة اليت يفجهها اجملدس يف  يان  الةائستي 

يفالتتتتتتتتتيت اتتتتتتتتث فيهتتتتتتتتتا  (٨46)2013ترتتتتتتتتتةيل األيفل/أكتتتتتتتتتو ة  2املتتتتتتتتؤر  
الستتتتتد ات الستتتتتورية  دتتتتتى اختتتتتتاذ خ تتتتتوات فوريتتتتتة لتيستتتتت  التوستتتتتع يف 

قيتتة، مل يتحعتتق أي  مديتتات اإلغاثتتة اإلنستتانية يفمزالتتة ال وائتتق الع يفنةا
انفةا  كع  حىت االل. يفنالت    د أل يع ل اجملدس كل جهتد اكتل 
لنتتتتتتمال توفيتتتتتت  توصتتتتتتيات ، يفد تتتتتتت اجملدتتتتتتس ملمارستتتتتتة الوفتتتتتتوذ يفاختتتتتتتاذ 

                                         .(٨47)اإلجةاءات الالزمة لونف الوحرية يفال وف
 

 اليمن 

، ا تمد اجملدس  يا ً مل التةئيس 2012آذار/مارس  29 يف 
رحتتتب فيتتت    مديتتتة ا نتعتتتال الستتتدمي  عيتتتادة ميويتتتة لتتتو نظتتتام سياستتتي 
،  تتادل يفدميعةاقتتي ضتتمل مقتتار معتتادرة الت تتايفل اخلديجتتي يفآليتتة التوفيتت 

يفأ ةب  ل ندع  مزاء التدذور ال ي حد  مؤخةاً يف مستتوى الت تايفل 
 تتتني األقتتتةاف الفا دتتتة السياستتتية يفمتتتا يرتتتكد  ذلتتتك متتتل خمتتتاقة  دتتتى 
 مديتة ا نتعتتال، يف حتتظ أل املةحدتة الثانيتتة متتل  مديتة ا نتعتتال يوعغتتي 
أل تةكتتل  دتتى  عتتد متتؤمتة لدحتتوار التتوق  يفم تتادة ذيكدتتة نتتوات األمتتل 

ة امتتتالك الستتالح متتل غتت  مذل يفختتار  ن تتاق مةانعتتة لايفالتصتتدي ملستت
الديفلتتة، يفستتل ترتتةي ات  رتتال ال دالتتة ا نتعاليتتة  غيتتة د تتم املصتتاحلة 
يفاإلصتتتتتتتتتالح الدستتتتتتتتتتوري يفا نتدتتتتتتتتتا  يفمجتتتتتتتتتةاء انتدتتتتتتتتتاابت  امتتتتتتتتتة يف 

 .(٨4٨)2014  ام

__________ 

(٨46) S/PRST/2013/15. 

(٨47) S/PV.7049 5-3، الصفحات. 

(٨4٨) S/PRST/2012/8 . 
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اجلدستتتة، أ تتتةز اثتتتل التتتيمل الت تتتورات اإلجيا يتتتة التتتيت  ختتتالليف  
شتتهدذا العدتتد يف  مديتتة ا نتعتتال، حيتتث مت ترتتكيل حكومتتة الوفتتاق 
التتتوق  يفالدجوتتتتة ال ستتتتكةية يفاألمويتتتة يفمجتتتتةاء ا نتدتتتتاابت الةائستتتتية يف 

يت يفأشتتتتتتتتتتار مىل التحتتتتتتتتتتدايت اخل تتتتتتتتتت ة التتتتتتتتتت 2012شتتتتتتتتتتعا /فرباية  21
 .(٨49)حكومت  تواجهها
، نتتتدم املسترتتتار اخلتتتاص لامتتتني 2012أاير/متتتايو  29 يفيف 

يتتةا  تتل التعتتدم احملتتةز يف توفيتت  كتتل متتل اتفتتاق لتتيمل تعة اب امل تت ال تتام 
يفالعتتتةار  2011ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  23املةحدتتتة ا نتعاليتتتة املتتتربم يف 

، يرتتتت  فيتتتت  مىل يفجتتتتوب أل يكتتتتول احلتتتتوار التتتتوق  (2011) 2014
املتدى التلم  لالنتعتال  مدية شامدة يفتراركية حعا يفشتفافة. يفنتال مل 

يف ظتتل  يئتتة  ضتتيق جتتداً يفأل ذوتتاك ال ديتتد متتل التحتتدايت، يف  ستتيما
هتتتتيمل  ديهتتتا جهتتتات فا دتتتة مستتتدحة   تتعتتتع لدديفلتتتة يفتتوتتتافس  دتتتى 

توظتتتيم العا تتتدة متتتا  تتتةح يرتتتكل هتديتتتدا رئيستتتيا. يفشتتتدد مل الستتتد ة، يف 
يتل  دى الو اق احلايل لازمة اإلنسانية يف اليمل الت ي مل يستعق لت  مث

 تتتديفر أكثتتتة نرتتتاقاً يف توجيتتت  يوعغتتتي لتتت  ا ضتتت الع اجملدتتتس  مليفنتتتال 
 .(٨50)انتعاه ال امل مىل األزمة اإلنسانية يف اليمل

اثتتتتل التتتتيمل مىل أل حكومتتتتت  نتتتتد اختتتتت ت اخل تتتتوات  يفأشتتتتار 
لتهيئتتة املوتتا  املواستتب لعتتدء احلتتوار التتوق ؛ يفمتتع ذلتتك،   يتتلال ذوتتاك 

 .(٨51)الكث  مل التحدايت، يف  سيما فيما يت دق ابحلالة اإلنسانية
 2051، اختتت  اجملدتتس العتتةار 2012حليةال/يونيتت   12 يفيف 

، يف مجدتتتة أمتتتتور،  دتتتى أ يتتتتة  عتتتد متتتتؤمتة فيتتتت  التتت ي شتتتدد (2012)
لدحتتتتوار التتتتوق  ينتتتتم مجيتتتتع األقتتتتةاف يفيكتتتتول ترتتتتاركياً يفشتتتتتفافاً يفذا 
مغلى، يفقالب  ونف مجيع األ مال اليت يُهدف هبا تعويض حكومتة 
الوفتتتتتاق التتتتتوق  يفتعتتتتتويض  مديتتتتتة ا نتعتتتتتال السياستتتتتي، يفأ تتتتتةب  تتتتتل 

د متتل التتتدا  ، مبتتا يف ذلتتك اختتتاذ تتتدا   استتت داده لدوظتتة يف اختتتاذ مليتت
يثاق، مذا استمةت ذ ه األ مال، يفقدب مىل مل امل 41مبوجب املادة 

 األمني ال ام أل يواصل   ل مسا ي  احلميدة.
أر  تتتتة حتتتتتدايت  يفذكتتتتةاثتتتتل التتتتيمل اب تمتتتتاد العتتتتةار  رحتتتتبيف  

واجهها حكومت : )أ( تدذور الوضع اإلنسام؛ )ب( يفالوضتع األمت  ت
توظتتتيم العا تتتدة يف شتتتع  يفجتتتود امل عتتتد؛ ) ( يفالتهديتتتد التتت ي يرتتتكد  

__________ 

(٨49) S/PV.6744 5 يف 4، الصفحتال . 

(٨50) S/PV.6776،  6-2الصفحات . 

   .9-6املةجع نفس ، الصفحات  (٨51)

اجلليتتةة ال ة يتتة  ستتتعةار التتعالد؛ )د( يفزايدة ال تتبء الوتتاجم  تتل يفجتتود 
 .(٨52)األفةيعيمديول  جب مل العةل 

، ذكة املسترار اخلاص 2012كانول األيفل/ديسمرب   4 يفيف 
يصتتادف التت كةى  2012/نوفمرب ترتتةيل الثتتام 23لامتتني ال تتام أل 

األيفىل لتونيتتتتع اتفتتتتاق ا نتعتتتتال الستتتتدمي لدستتتتد ة يف التتتتيمل، الستتتتووية 
التتت ي يفافتتتق فيتتت  التتتةئيس  دتتتي  عتتتد هللا صتتتاحل  دتتتى نعتتتل ستتتد ات  مىل 
  ئعتتت  يفالتمهيتتتد  نتدتتتاابت رائستتتتية معكتتتةة تعتتتةر مجةاؤذتتتا يف شتتتتعا /

ور ختالل ،  دى أل تتوىل حكومة يففاق يفق  زمام األمت2014فرباية 
 امني مل ال مدية ا نتعالية. يفأشار مىل أل تونيع ا تفاق كتال نتيجتة 

ملستتا ي احلميتتدة  تت ل األمتتني ال تتام خالهلتتا افتترتة متتل ال متتل املكثتتف 
معتتتادرة  اخلتتتةيف  متتتل العتتتاب املستتتديفد التتت ي  دغتتت  توفيتتت لدمستتتا دة يف 

 جمدتتس الت تتايفل اخلديجتتي، يفأفتتاد أل تستتديم الستتد ة املتفتتق  ديهتتا نتتد مت
  وجتتتتاح  تتتتترب انتدتتتتاب التتتتتةئيس  عتتتتد ر تتتتت  موصتتتتور ذتتتتتادي يف شتتتتتعا /

ال ةيتتتق   يتتتتلال قتتتتوياًل  مذ أنتتتتة الاغدعيتتتتة ستتتاحعة. يف  2012 فربايتتتة
يفشتتتتاناً، أثتتتتإ  دتتتتى نيتتتتادة التتتتةئيس موصتتتتور يف دتتتتى اجلهتتتتود التتتتيت تعتتتت هلا 

 .(٨53)حكومة رئيس الوزراء حممد سامل حممد ابسوديفه
أ نتتتاء اجملدتتتس حبكومتتتة يفشتتت ب التتتيمل يفأ ة تتتوا  تتتل  يفأشتتتاد 

لييدذم لعدء حوار يفق   جح يفشامل يف يفنت معكة، يفلكوهم أ ديفا 
ا نتصتتتتتتتادية  -العدتتتتتتق مزاء التحتتتتتتتدايت األمويتتتتتتة يفاحلالتتتتتتتة ا جتما يتتتتتتة 

ة. يفشدديفا أينا  دى ضةيفرة مواصدة الد م الديفيل لديمل يف يفاإلنساني
جهوده الةامية مىل مكمال ال مدية ا نتعالية، مبا يف ذلك احلفاظ  دتى 
األمتتتتتل يفالتغدتتتتتب  دتتتتتى األزمتتتتتة اإلنستتتتتانية يفت ليتتتتتل التوميتتتتتة ا نتصتتتتتادية 
يفا جتما ية. يفأ ةب اثل اليمل  ل تعديةه  لتلام األمني ال ام لامم 

يفاألمتتتني ال تتتام جملدتتتس الت تتايفل اخلديجتتتي  توفيتتت  معتتتادرة جمدتتتس املتحتتدة 
أل التتتةئيس مدتتتتلم متامتتتا  صتتتياغة  متتتل جديتتتد الت تتتايفل اخلديجتتتي، يفأكتتتد

دستتتور جديتتد يفمجتتتةاء ا ستتتفتاء يفا نتدتتتاابت الةائستتية يفا نتدتتتاابت 
 .(٨54)الربملانية يف موا يدذا

، ا تمتتتد اجملدتتتس  يتتتا  رائستتتيا 2013شتتتعا /فرباية  15 يفيف 
رحتتتب فيتتت  ر تتتالل التتتةئيس اليمتتت   تتتدء متتتؤمتة احلتتتوار التتتوق  الرتتتامل 

، يفحتتتتتث كافتتتتتة األقتتتتتةاف  دتتتتتى 2013آذار/متتتتتارس  1٨لدجميتتتتتع يف 
يق احلوار يفالترايفر، يفأ تةب  تل ندعت  متل التعيد حبل خالفاهتا  ل قة 

__________ 

(٨52) S/PV.6784،  3 يف 2الصفحتال . 

(٨53) S/PV.6878 6-2، الصفحات . 

 . 2٨-26املةجع نفس ، الصفحات  (٨54)

https://undocs.org/ar/S/RES/2014(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6744
https://undocs.org/ar/S/PV.6776
https://undocs.org/ar/S/PV.6784
https://undocs.org/ar/S/PV.6878
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أشتداص يف  التدخل يف ال مدية ا نتعالية مل نعلالتعارية الواردة  ل 
التتيمل ميثدتتول الوظتتام الستتا ق يفامل ارضتتة الستتا عة يفأشتتداص آختتةيل   
يتعيديفل ابملعادمل التوجيهية  تفاق آلية توفي   مدية ا نتعتال. يفحتث 

، ديفل مليد مل التتاخ ، ترتةي ات أيناً حكومة اليمل  دى أل تسل
 (٨55)خاصة مت دعة ابل دالة ا نتعالية مل أجل د م  مدية املصاحلة؛

، نتتتتتتتتدم املسترتتتتتتتتار اخلتتتتتتتتاص 2013حليةال/يونيتتتتتتتت   11 يفيف 
لامتتتتتني ال تتتتتام امل تتتتت  ابلتتتتتيمل محاقتتتتتة مىل اجملدتتتتتس  تتتتتل حالتتتتتة املةحدتتتتتة 

حليةال/يونيت   9ا نتعالية احلساستة يف ستياق ا شتتعاك الت ي يفنتع يف 
أمتتتام معتتتة  “أنصتتتار هللا” تتتني نتتتوات األمتتتل يفمتظتتتاذةيل متتتل  2013

ك، فعتد أ دت  ال تعتدماً نتد جهاز األمتل العتومي يف صتو اء. يفمتع ذلت
 مدية صياغة الدستتور، الت ي ستيتم  ستتع   احلوار الوق  الأحةز يف
 متتتل أجتتتل ترتتتكيل ق  ديتتت  يف استتتتفتاء تديتتت  انتدتتتاابت  امتتتةيالتصتتتد

حكومتتتتة جديتتتتدة. يف تتتتدأت الدجتتتتال ا نتدا يتتتتة التحنتتتت ات لد مديتتتتة 
ار ا نتدا ية، يفاخت ت خ وات إل ادة ذيكدتة العتوات املستدحة. يفأشت

أينتتا مىل ضتتةيفرة مجيتتاد حتتل تتتوافعي لدعنتتية اجلوو يتتة يفم اجلتتة الوضتتع 
 .(٨56)األم  يفاألزمة اإلنسانية

اثتتتل التتتيمل أل متتتؤمتة احلتتتوار التتتوق  نتتتد أحتتتةز تعتتتدما   يفأفتتتاد 
كع ا خالل األشهة العديدة املاضية. يفأفاد أينا أل الةئيس موصور ند 

يف  يستتهم موتتا هتيئتتة اختتت  مجدتتة متتل اخل تتوات الةاميتتة مىل  وتتاء الثعتتة يف 
م تتاح احلتتوار. يفأشتتار مىل أل التتيمل   يتتلال، متتع ذلتتك، يواجتت  ال ديتتد 

ا يف ذلتتك اإلرذتتتاب يفغتت ه متتل األ متتال التدةيعيتتتة متتل التحتتدايت، مبتت
التتتيت هلتتتا آاثر انتصتتتادية  دتتتى العدتتتد. يفيف الونتتتت ذاتتتت ،  شتتتد اجملتمتتتع 

يفالوفتتاء  2013التتديفيل د تتم خ تتة التتيمل لالستتتجا ة اإلنستتانية لد تتام 
ابلت هدات اليت مت اإل الل  وها يف متؤمتة املتالني يفاجتمتا ي جممو تة 

 .(٨57)أصدناء اليمل
 أيدتتتتتتتتتتتتتتول/ 27اجتمتتتتتتتتتتتتتتاع رفيتتتتتتتتتتتتتتع املستتتتتتتتتتتتتتتوى  عتتتتتتتتتتتتتتد يف  يفيف 
، أ دتتتم املسترتتتار اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام امل تتت  ابلتتتيمل 2013 ستتتعتمرب

__________ 

(٨55) S/PRST/2013/3 . 

(٨56) S/PV.6976 5-2، الصفحات. 

 .7- 5املةجع نفس ، الصفحات  (٨57)

 آذار/ 1٨اجملدتتتتتتتتتتس ال متتتتتتتتتتؤمتة احلتتتتتتتتتتوار التتتتتتتتتتوق  التتتتتتتتتت ي أقدتتتتتتتتتتق يف 
يف املائتتتة متتتل مهامتتت ، حيتتتث أهنتتتت  90نتتتد أ تتتل لتتتو  2013 متتتارس

ستتت فتتةق  متتل متتل أصتتل تستتع  مدهتتا. يفمتتع ذلتتك، ذكتتة اجملدتتس أل 
املؤمتة ليس سوى خ وة يفاحتدة يف ال مديتة ا نتعاليتة يفنتال منت   صتدد 

تعتتني أل يفذتتي ننتتية شتتائكة  تيستت  حمتتاداثت حتتول العنتتية اجلوو يتتة،
. يفمتتع أل العدتتد   يتتلال ا تفتتاق  رتتاهنا   يتتد املوتتال حتتىت ذلتتك احلتتني

اليمويتني إل يواج  حتدايت سياسية يفانتصادية يفمنسانية يفأموية كع ة، ف
يف صتتتدد العدتتتد يف ابإلمجتتتاع  لكتتتي يواصتتتل د متتت ي ولتتتول  دتتتى اجملدتتتس 

 .(٨5٨)مىل املةحدة املععدة ا نتعال
األمتتتني ال تتتام جملدتتتس الت تتتايفل اخلديجتتتي أ يتتتة استتتتمةار  يفأكتتتد 

يفلذتب  استت داديفأ تةز د م جمدس األمل لدتستوية الستدمية يف التيمل، 
جمدتتتتس الت تتتتايفل اخلديجتتتتي ملستتتتا دة التتتتيمل، يفأشتتتتاد جبهتتتتود املسترتتتتار 

معتتتتتادرة جمدتتتتتس الت تتتتتايفل  ملتا  تتتتتةلتتتتتيمل  تتتتت  ابملااخلتتتتتاص لامتتتتتني ال تتتتتام 
 .(٨59)اخلديجي يفآليتها التوفي ية

الدتتتت يل يفزيتتتة خارجيتتتة التتتيمل أل الفتتتةيعني ال تتتامدني يفأيفضتتتح  
يوظتتتة يف فةيتتتق  وتتتاء الديفلتتتة يفالفةيتتتق التتت ي  يوهيتتتا أ ماهلمتتتا   تتتد  تتتا مل

ئ  ااحملافظات اجلوو ية، يفأضاف أل  اح األيفل يتونف  دى نت مسالة
. يفأكد مل جديد أل ما اتاج  اليمويول مل اجملدس لتيس الثام مل 

جتوتتب فتتة  احلدتتول فحستتب، ماتتا احلفتتاظ  دتتى يفحتتدة مونفتت ، فنتتال 
 تتل متستتك  مبعتتادرة جمدتتس الت تتايفل اخلديجتتي يفآليتهتتا التوفي يتتة يفنةاريتت  

 .)(2012) 2051 يف (2011) 2014
يفأ تتتتةب أ نتتتتاء اجملدتتتتس  تتتتل العدتتتتق مزاء التتتتتاخ  يف اختتتتتتام  

 مديتتة احلتتوار التتوق ، يفاأليفضتتتاع اإلنستتانية يفا نتصتتادية يفالتهديتتتدات 
األمويتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك األ متتتال اإلرذا يتتتة. يفشتتتدديفا  دتتتى ضتتتةيفرة دفتتتع 

ا نتعاليتتتة نتتتدماً، مبتتتا يف ذلتتتك صتتتياغة دستتتتور جديتتتد يفمجتتتةاء ال مديتتتة 
انتدتتاابت  امتتة. يفذكتتةيفا أينتتا أنتت  يوعغتتي أل حتتترتم متتدايف ت اجملدتتس 

 سالمة أراضي .سيادت  يف استعالل اليمل يف 
__________ 

(٨5٨) S/PV.7037 6-2، الصفحات. 

  .٨-6املةجع نفس ، الصفحات  (٨59)

 .11-٨املةجع نفس ، الصفحات  (٨60)
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 اجللسات: احلالة يف الشرق األوسط
 اجلمهورية العربية السورية

 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتةحمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتتتتتتالً  التتتتتتتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6710                                   

 كتتتتتانول الثتتتتتام/  31
 2012       يواية

كتتتتتتتانول   24رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتة  2012الثام/يوتتتاية 

متتتل األمتتتني ال تتتام مىل رئتتتيس 
 (S/2012/71جمدس األمل )

ن تتتتتتتتتتتتتتتتة )رئتتتتتتتتتتتتتتتتيس  
جمدتتتتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتتتتوزراء 
يفيفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ،)أ(اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(
اجلمهوريتتة ال ة يتتة يف 

 السورية

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
جلام تتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتديفل 

 ال ة ية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

  ،()باجملدس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

S/PV.6711 
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية 4

2012   

مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتل  
يفاإلمتتتتتتتتارات  ،يفأملانيتتتتتتتتا ،األردل

 ،يفالعحتتتتتتةيل ،ال ة يتتتتتتة املتحتتتتتتدة
 ،يفتوغتتتتتتتتو ،يفتةكيتتتتتتتتا ،يفالربتغتتتتتتتتال
 ،يففةنستتتتتتتا ،يف متتتتتتتال ،يفتتتتتتتتونس
 ،تيفالكويتتت ،يفكولومعيتتتا ،يفن تتة
 ،يفاملغتتتتتتتتتتةب ،يفمصتتتتتتتتتتة ،يفليعيتتتتتتتتتتا

 ،يفاملمدكتتتتتتة ال ة يتتتتتتة الستتتتتت ودية
يفالتتتتتو ايت  يفاملمدكتتتتتة املتحتتتتتدة

 (S/2012/77املتحدة )

األردل، 
اإلمتتتارات ال ة يتتتة يف 

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة، 
تةكيتتا، يف العحتتةيل، يف 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتونس، يف 
اجلمهوريتتة ال ة يتتة يف 

 متتال، يف الستتورية، 
الكويتتت، يف ن تتة، يف 
مصتتتتتتتتتة، يف ليعيتتتتتتتتتا، يف 
املمدكتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتة يف 

 الس ودية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  
أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 

اجلمهوريتتة يف 
ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السورية

رفتتتتتتتتتتتتض مرتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتةار 
(S/2012/77) 

13-2-0) ( 
 

S/PV.6734 
 متتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 12

2012 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني     
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )د(اجملدس

 

S/PV.6736 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  21

2012 

     S/PRST/2012/6 

S/PV.6746 
 أ ةيتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتال 5

2012 

     S/PRST/2012/10 

S/PV.6751  
نيستتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  14

2012 

مرةيفع نةار معتدم متل أملانيتا،  
يفالربتغتتتال، يففةنستتتا، يفاملغتتتةب، 

يفاملمدكتتة املتحتتدة،  ،يفكولومعيتتا
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/219) 

اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة 
 السورية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  
أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفاجلمهوريتتة 
ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السورية

 (2012) 2042العةار 
15-0-0 

S/PV.6756 ، 
نيستتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  21

2012 

 نيستتتتال/ 19رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتتتة متتتتتتل  2012أ ةيتتتتتل 

األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام مىل رئتتتتتتتتتتيس 
 (S/2012/238جمدس األمل )

 مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتل 
أملانيتتتتتتتتتتا، يف  ،ا حتتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتتي

الربتغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، يف ابكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، يف 
كولومعيتتتا، يف فةنستتتا، يف الصتتتني، يف 
 (S/2012/245املغةب )يف 

اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة 
 السورية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  
أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 

اجلمهوريتتة يف 
ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السورية

 (2012) 2043العةار 
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/2012/71
https://undocs.org/ar/S/2012/77
https://undocs.org/ar/2012/77
https://undocs.org/ar/2012/6
https://undocs.org/ar/2012/10
https://undocs.org/ar/S/2012/219
https://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6756
https://undocs.org/ar/S/PV.6756
https://undocs.org/ar/S/2012/238
https://undocs.org/ar/S/2012/245
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتةحمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتتتتتتالً  التتتتتتتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6810 

متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   19
2012 

تعةية األمني ال ام  ل توفي  
 2043نتتتتتةار جمدتتتتتس األمتتتتتل 

(2012) (S/2012/523) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متتل أملانيتتا 
يفالربتغتتتتتتتتال يففةنستتتتتتتتا يفاملمدكتتتتتتتتة 

يفالتتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة  املتحتتتتتتدة
(S/2012/538) 

اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة 
 السورية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  
أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 

اجلمهوريتتة يف 
ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السورية

رفتتتتتتتتتتتتتتتض مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(S/2012/538) 

 )ه(11-2-2

S/PV.6812 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   20

2012 

تعةية األمني ال ام  ل توفي  
 2043 نتتتتتةار جمدتتتتتس األمتتتتتل

(2012) (S/2012/523) 

مرةيفع نةار معتدم متل أملانيتا، 
مدكتتتتة يفالربتغتتتتال، يففةنستتتتا، يفامل

 (S/2012/560املتحدة )

 (2012) 2059العةار    
15-0-0 

S/PV.6826  
آب/أغستتتتت س  30

2012 

األردل )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اخلارجيتتتة(، يفتةكيتتتا 
)يفزيتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتؤيفل 
اخلارجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(، 
يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة 
الستتتتورية، يفال تتتتةاق 
) ئتتتتتتتتتتتتتتتتتب يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
اخلارجيتتة(، يفلعوتتال 
)يفزيتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتؤيفل 

 ا جتما ية(

مفتتتتتتتتتتتتتتتو  األمتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتدة الستتتتتتتتامي 

 لرؤيفل الالجئني

 ئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )يف(اجملدتتتتس
 يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 املد ويل

 

S/PV.6949 
 أ ةيتتتتتتتل/نيستتتتتتتال 1٨

2013 

لعوتتتتال يفاجلمهوريتتتتتة   
ال ة يتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتورية 

 يفتةكيا

يفكيدتتة األمتتني ال تتتام 
لدرتتتتؤيفل اإلنستتتتانية 
يفموستتتتتتتتتعة اإلغاثتتتتتتتتتة 
يف حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت 
ال تتوارمل، يفمفتتو  
األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 
الستتتتتتتتتتامي لرتتتتتتتتتتؤيفل 
الالجئتتتني، يفاملمثدتتتة 
اخلاصتتتتتتتتتتتة لامتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام امل ويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ابل وف اجلوسي يف 

الوتتتتتتتتتتتلاع، حتتتتتتتتتتتا ت 
يفاملمثدتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتة 
لامني ال ام امل ويتة 
ابألقفتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتلاع 

 املسدح

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

 

S/PV.7000  
  يوليتتتتتتتتتتتتتت/وزمتتتتتتتتتتتتتتت 16

2013 

ال تتتتتتتتتتتتةاق يفلعوتتتتتتتتتتتتتال   
يفتةكيتتتا يفاجلمهوريتتتة 

 ال ة ية السورية

يفكيدتتة األمتتني ال تتتام 
لدرؤيفل اإلنستانية، 
يفمفتتتتتتتتتتتتو  األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتدة الستتتتتتتتامي 
لرتتتتؤيفل الالجئتتتتني، 

ال تتتتتتتتتتتتتتتتام يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتني 
املستتتتتتتتتتا د حلعتتتتتتتتتتوق 

 اإلنسال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

 

https://undocs.org/ar/S/PV.6810
https://undocs.org/ar/S/PV.6810
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/2012/52
https://undocs.org/ar/S/2012/538
https://undocs.org/ar/S/2012/538
https://undocs.org/ar/S/PV.6812
https://undocs.org/ar/S/PV.6812
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/523
https://undocs.org/ar/S/2012/560
https://undocs.org/ar/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6826
https://undocs.org/ar/S/PV.6826
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 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتةحمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتتتتتتالً  التتتتتتتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7038 

أيدول/ستتتتتتتتعتمرب  27
2013 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني    (S/2013/575مرةيفع العةار ) 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 

 مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعيف 
أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )ز(اجملدس

 (2013) 211٨العتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7039 

 ترتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 2
 2013أكتو ة 

     S/PRST/2013/15 

S/PV.7049 

 ترتتتتتةيل األيفل/ 25
 2013أكتو ة 

يفكيدتتة األمتتني ال تتتام  تةكيا  
لدرتتتتؤيفل اإلنستتتتانية 
يفموستتتتتتتتتعة اإلغاثتتتتتتتتتة 
يف حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت 

 ال وارمل

يفكيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتتتتتتتانية 
يفموستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
اإلغاثتتتتتتتتة يف 
حتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت 

 ال وارمل

 

 
 متكدماً  صفت  رئيس الديفرة احلالية جملدس جام ة الديفل ال ة ية  دى املستوى الوزاري. )أ( 

املوتدب لدى يفزية الرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل؛ يفمثنل الربتغال مثل فةنسا يفغواتيما  يفزيةا خارجية كال العدديل؛ يفمثل أملانيا يفزية ديفلتها؛ يفمثل املغةب الوزية  )ب( 
 الو ايت املتحدة يفزيةة خارجيتها. تيفمثد ؛يفزية الديفلة يفالرؤيفل اخلارجية؛ يفمثل املمدكة املتحدة يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل الكموولث

 يا يفغواتيما  يففةنسا يفكولومعيا يفاملغةب يفاملمدكة املتحدة يفاهلود يفالو ايت املتحدة: أذر يجال يفأملانيا يفابكستال يفالربتغال يفتوغو يفجووب أفةيعاملؤيديفل ) ( 
 : ا حتاد الةيفسي يفالصني.امل ارضول  

املتحتتدة يفزيةذتتا دكتتة مثتتل ا حتتتاد الةيفستتي يفأملانيتتا يففةنستتا يفغواتيمتتا   تترب يفزيتتة خارجيتتة كتتل موهتتا؛ يفمثنتتل الربتغتتال يفزيتتة الديفلتتة يفالرتتؤيفل اخلارجيتتة؛ يفمثتتل املم )د( 
 الو ايت املتحدة يفزيةة خارجيتها. تلدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل الكموولث؛ يفمثد

 : أذر يجال يفأملانيا يفالربتغال يفتوغو يفغواتيما  يففةنسا يفكولومعيا يفاملغةب يفاملمدكة املتحدة يفاهلود يفالو ايت املتحدةاملؤيديفل )ه( 
 : ا حتاد الةيفسي يفالصني.امل ارضول  
 : ابكستال، جووب أفةيعيا.و ولاملمت  

 تتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل؛ يفمثتتتل املمدكتتتة املتحتتتدة يفزيتتتة ديفلتهتتتا لدرتتتؤيفل ا تتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة؛ يفمثتتتل توغتتتو يفاملغتتتةب يفزية افةنستتتا يفزية كولومعيتتتا يف مثتتتل   )يف( 
 الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة يف نو مدارة الةئيس. تاخلارجية يفشؤيفل الكموولث؛ يفمثد

يفكتتتال كتتتل متتتل ا حتتتتاد الةيفستتتي  ؛يفكانتتتت األرجوتتتتني اثدتتتة  تتتوزية اخلارجيتتتة يفشتتتؤيفل ال عتتتادة  اثدتتتًة  وائتتتب رئتتتيس يفزرائهتتتا يفيفزيتتتة خارجيتهتتتا. غكانتتتت لكستتتمرب  )ز(  
يتة يفالت تايفل؛ يفمثتل ابكستتال  وزية خارجية كل موها؛ يفمثل يفاملغةب  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارج يفأذر يجال يفمجهورية كوراي يفالصني يفغواتيما  يففةنسا اثال

يفمثتتل املمدكتتة مسترتتار رئتتيس يفزرائهتتا لامتتل العتتومي يفالرتتؤيفل اخلارجيتتة؛ يفمثتتل ريفانتتدا يفزيتتة ديفلتهتتا املكدتتف ابلت تتايفل يفاثدهتتا التتدائم لتتدى األمتتم املتحتتدة؛ 
 يفمثل الو ايت املتحدة يفزية خارجيتها. ؛املتحدة يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل الكموولث

  
 اليمن

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6744 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار29
2012 

 S/PRST/2012/8 اليمل  اليمل  

https://undocs.org/ar/S/2013/575
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/8
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6776 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 29
2012 

 اخلتتتتتتتتتتتاص املسترتتتتتتتتتتتار اليمل  
 امل تتتتت  ال تتتتتام لامتتتتتني

 ليملاب

 املسترتتتتتتتتتتتتتتاريف  التتتتتتتتتتتتتيمل،
 ال تتتتتام لامتتتتتني اخلتتتتتاص
 ليملاب امل  

 

S/PV.6784 
  يوني/حليةال 12

 متتتتتتتتل معتتتتتتتتدم نتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع 
 يففةنستتتتتا، يفالربتغتتتتتال، أملانيتتتتتا،

 املتحتتدة، يفاملمدكتتة يفاملغتتةب،
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت

(S/2012/417) 

 (2012) 2051 العتتتتةار اليمل  اليمل
15-0-0 

S/PV.6878 
/ األيفل كتتتتتتتتتتتتتتانول 4

 2012 ديسمرب

 اخلتتتتتتتتتتتاص املسترتتتتتتتتتتتار اليمل  
 امل تتتتت  ال تتتتتام لامتتتتتني

 ليملاب

 اجملدتتتتس، أ نتتتاء مجيتتتع
 املسترتتتتتتتتتتتاريف  التتتتتتتتتتتيمل،يف 

 ال تتتتتام لامتتتتتني اخلتتتتتاص
 ليملاب امل  

 

S/PV.6922  
 فرباية/شعا  15

 S/PRST/2013/3   اليمل  

S/PV.6976  
  يونيتتتتتت/حليتتتتتتةال 11

2013 

 اخلتتتتتتتتتتتاص املسترتتتتتتتتتتتار اليمل  
 امل تتتتت  ال تتتتتام لامتتتتتني

 ليملاب

 املسترتتتتتتتتتتتتتتاريف  التتتتتتتتتتتتتيمل،
 ال تتتتتام لامتتتتتني اخلتتتتتاص
 ليملاب امل  

 

S/PV.7037  
 ستتتتعتمرب/أيدتتتتول 27

2013 

 )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمل  
 اخلارجية( الرؤيفل

 اخلتتتتتتتتتتتاص املسترتتتتتتتتتتتار
 امل تتتتت  ال تتتتتام لامتتتتتني

 األمتتتتتتتتتتتتتنييف  لتتتتتتتتتتتتتيمل،اب
 الت تتتايفل جملدتتتس ال تتتام

 اخلديجي

 أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع
 مجيتتتتتتتتتتتتتتعيف  اجملدتتتتتتتتتتتتتتس،)أ(

 املد ويل

 

 
ائهتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة؛ يفكانتتت زر أستترتاليا يفغواتيمتتا  اثدتتًة  و يف يفكانتتت أذر يجتتال   كانتتت لكستتمربع اثدتتًة  وائتتب رئتتيس يفزرائهتتا يفيفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة. )أ( 

زية ديفلتهتتا، املستتا د اخلتتاص  تتوزيةه لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل؛ يفكانتتت ابكستتتال اثدتتًة  تتو  األرجوتتتني اثدتتة  وزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة؛ يفكانتتت املغتتةب اتتثال
كتتوراي  ئتتب يفزيةذتتتا مجهوريتتتة  لتتةئيس التتوزراء لدرتتؤيفل اخلارجيتتتة؛ يفمثَّتتل املمدكتتة املتحتتدة يفكيتتتل التتوزارة الربملتتام يف يفزارة اخلارجيتتتة يفشتتؤيفل الكوموولتتث؛ يفمثنتتل 

 دارة الةئيس.لدرؤيفل املت ددة األقةاف يفالرؤيفل ال املية؛ يفمثل الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة يف نو م
  

 املتحدة ملراقبة فض ا شتباك األممو ية قوة جتديد 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6791 

  حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت 27
2012 

نتتتوة تعةيتتتة األمتتتني ال تتتام  تتتل 
األمتتتتم املتحتتتتدة ملةانعتتتتة فتتتتتض 
ا شتتتتتتتتتتتتتتتتعاك لدفتتتتتتتتتتتتتتترتة متتتتتتتتتتتتتتتل 

كتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتاية مىل  1
 2012حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتت   30
(S/2012/403) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل ا حتتتتتاد 
الةيفستتتتتتتتتتتي يفالتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/484) 

   (2012) 2052العةار    
15- 0-0 

S/PV.6893 
 كتتتتتانول األيفل/ 19

 2012ديسمرب 

األمتتتني ال تتتام  تتتل نتتتوة تعةيتتتة 
األمتتتتم املتحتتتتدة ملةانعتتتتة فتتتتتض 

 متتوز/ 1ا شتعاك لدفرتة متل 
 كتتانول األيفل/  31يوليتت  مىل 

 2012ديستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 
(S/2012/897) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل ا حتتتتتاد 
الةيفستتتتتتتتتي، يففةنستتتتتتتتتا، يفالتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2012/935املتحدة )

   (2012) 20٨4العةار    
15-0-0 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6991 

  حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت 27
2013 

تعةيتتتتة األمتتتتتني ال تتتتام  تتتتتل نتتتتتوة 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة ملةانعتتتتتتتة فتتتتتتتض 
ا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتعاك لدفتتتتتتتتتتتتتتتتترتة متتتتتتتتتتتتتتتتتل 

نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل مىل  1
 2013حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   30
(S/2013/345) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدنم متتتتتل ا حتتتتتتاد 
 الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتي يفأستتتتتتتتتتتتتتتترتاليا يففةنستتتتتتتتتتتتتتتتا
يفلكستتتتتتتتتمربغ يفاملمدكتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة 

 (S/2013/376) يفالو ايت املتحدة 

   (2013) 210٨العةار    
15-0-0 

S/PV.7089 
 كتتتتتانول األيفل/ 1٨

 2013ديسمرب 

تعةيتتة األمتتني ال تتام  تتل   ثتتة 
األمتتتتم املتحتتتتدة ملةانعتتتتة فتتتتتض 
ا شتتتتتتتتتتتتتتتتعاك لدفتتتتتتتتتتتتتتترتة متتتتتتتتتتتتتتتل 

مىل أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  12
كتتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتتمرب  3

2013 (S/2013/716) 

م متتتتل ا حتتتتتاد  مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدن
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتي يفأستتتتتتتتتتتتتتترتاليا يففةنستتتتتتتتتتتتتتتا 
يفاملمدكتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2013/744) املتحدة 

   (2013) 2131العةار    
15-0-0 

 
 و ية قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  جتديد

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6825 

 آب/أغستتتتت س 30
2012 

 آب/ 14رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة  2012أغستتتتتتت س 

س متتتل األمتتتني ال تتتام مىل رئتتتي
 (S/2012/632جمدس األمل )

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متتل مستتعانيا، 
 ،أملانيتتا، فةنستتا، املمدكتتة املتحتتدة

 (S/2012/673الو ايت املتحدة )

 (2012) 2064العتتتتةار    مسةائيل، يفلعوال
15-0-0 

S/PV.6994  
  متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 10

2013 

تعةية األمني ال ام  ل توفي  
 1701نتتتتتةار جمدتتتتتس األمتتتتتل 

(2006) (S/2013/381) 

 S/PRST/2013/9   لعوال 

S/PV.7025 
آب/أغس س  29

2013 

متوز/يوليت   31رسالة مؤرخة 
موجهتتتة متتتل األمتتتني  2013

ال ام مىل رئيس جمدس األمل 
(S/2013/457) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل استتتتعانيا 
 (S/2013/511يففةنسا )

 ،مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا
 ،يفمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةائيل

 يفلعوال

 (2013) 2115العتتتتةار   
15-0-0 

  
 الشرق األوسطالرفيع املستوى بش ن السالم واألمن يف ا جتمال 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتتالً  التتتتد وات
 37 ابملادة

 ابملتادة  مالً  الد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6841                                         

 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 26
 2012سعتمرب 

ا جتمتتتتتتتتاع الةفيتتتتتتتتع املستتتتتتتتتوى 
جملدتتتس األمتتتل  رتتتال الستتتالم 

 يفاألمل يف الرةق األيفسط
 أيدتتتتتتتتتول/ 6رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 

موجهتتتة مىل  2012ستتتعتمرب 
ال تتتتتتتام متتتتتتتل املمثتتتتتتتل األمتتتتتتتني 

التتتتتدائم ألملانيتتتتتا لتتتتتدى األمتتتتتم 
 (S/2012/686املتحدة )

األمتتتتني ال تتتتام جلام تتتتة   
 الديفل ال ة ية

 ،األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام
يفمجيتتتتتتع أ نتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفاألمتتتتتتتني ال تتتتتتتام 
جلام تتتتتتة التتتتتتديفل 

 ال ة ية

S/PRST/2012/20 

 
يفغواتيما  يففةنسا يفكولومعيا يفزية خارجية كل موها؛ يفكانت اهلود اثدة  وزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجيتة. يفمثتل يفالصني مثل ا حتاد الةيفسي يفأذر يجال يفأملانيا  )أ( 

خارجيتهتتا؛ يفمثتل جوتتوب أفةيعيتتا يفزيةذتا لد النتتات الديفليتتة يفالت تايفل التتديفيل؛ يفمثتتل  تا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تايفل؛ يفمثنتتل ابكستتتال يفزيتة اتوغتو يفاملغتتةب يفزية 
 املمدكة املتحدة يفزية ديفلتها لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل الكموولث؛ يفمثل الو ايت املتحدة يفزيةة خارجيتها.
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