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 مالحظة استهاللية  
فيما يتصل احكام نظام  التداخدي املؤنتت  اارسات جمدس األمل املةجعمل  يتوايفل اجللء الثام 

يفمواد ميثاق األمم املتحدة ذات الصدة هبا. يفمبا أل اجملدس در  يف جدسات  الةمسية  دى ت عيق ذ ا الوظام 
الداخدي، فإل اجللء الثام يةكل  دى احلا ت اليت قعنق فيها اجملدس ذت ا الوظتام يف مجةاءاتت  ت عيعتا خاصتا 

 املت ارف  دي . ى احلا ت اليت قُعق فيها  دى الوحو د  مل الرتكيل  د
أنستتتتام مةتعتتتتة تةتيتتتتب الفصتتتتول ذات الصتتتتدة متتتتل الوظتتتتام التتتتداخدي  10يفيوعستتتتم اجلتتتتلء الثتتتتام مىل  

 5مىل  1]مل امليثاق[ يفاملواد مل  2٨املؤنت،  دى الوحو التايل: العسم األيفل، اجلدسات يفاحملاضة )املادة 
(؛ 12مىل  6]مل الوظام الداخدي املؤنت[(؛ يفالعسم الثام، جديفل األ مال )املواد مل  57مىل  4٨يفمل 

(؛ يفالعسم الةا ع، رائسة اجملدس )املواد مل 17مىل  13يفالعسم الثالث، التمثيل يفيفاثئق التفويض )املواد مل 
(؛ يفالعستتتم الستتتتادس، تصتتتتةيف 26مىل  21ألمانتتتتة ال امتتتة )املتتتتواد متتتتل (؛ يفالعستتتم اخلتتتتامس، ا20مىل  1٨

(؛ يفالعستتتتم 39يف  37(؛ يفالعستتتتم الستتتتا ع، املرتتتتاركة )املتتتتاداتل 33يف  30يف  29يف  27األ متتتتال )املتتتتواد 
 36مىل  34يفاملتواد متل  32يف  31]متل امليثتاق[، يفاملتاداتل  27الثامل، اختاذ العةارات يفالتصويت )املادة 

(؛ 47مىل  41]متتل الوظتتام التداخدي املؤنتتت[(؛ يفالعستتم التاستع، الدغتتات )املتتواد متتل  40يف  3٨يفاملتاداتل 
 مل امليثاق(. 30 يفالعسم ال اشة، املةكل املؤنت لدوظام الداخدي )املادة

متتتل ذتتت ا  أمتتتا املتتتواد املتععيتتتة ]متتتل الوظتتتام التتتداخدي املؤنتتتت[، فيجتتتةي توايفهلتتتا يف األجتتتلاء األختتتةى 
املت دعتتة ابهليئتتات الفة يتتة لدمجدتتس، يف اجلتتلأيل التاستتع يفال اشتتة؛  2٨املدحتتق،  دتتى الوحتتو التتتايل: املتتادة 

 .(1)املت دعة ابل النات مع أجهلة األمم املتحدة األخةى، يف اجللء الةا ع 61يفاملادة 
 

* * * 
 

جدستتتة  15، موهتتتا 2012جدستتتة يف  تتتام  199يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ،  عتتتد اجملدتتتس  
، نظتتتة اجملدتتتس 2012ستتتة خاصتتتة. يفيف  تتتام جد 21، موهتتتا 2013جدستتتة يف  تتتام  193خاصتتة، يف عتتتد 

 وتدا  22  رال حا ت  ددال م يوة يفحتا ت منديميتة يف 25 ودا مل  وود جديفل األ مال، موها  47 يف
جممو تتتت   ، نظتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل يف متتتتا2013 رتتتال مستتتتائل  امتتتتة يفمواضتتتتي ية يفمستتتتائل أختتتتةى؛ يفيف  تتتتام 

 رتال  21 ال م يوتة يفحتا ت منديميتة يفموهتا  رتال حتا ت  دتد 2٨ ودا مل  وود جتديفل األ متال،  46
، أدر  اجملدتتس يف جتتديفل أ مالتت   وتتدا جديتتدا 2012مستتائل  امتتة يفمواضتتي ية يفمستتائل أختتةى. يفيف  تتام 

التت ي   ،(3)“األستتدحة الصتتغ ة”، أ تتاد مدرا  العوتتد امل وتتول 2013يفيف  تتام  ،(2)“احلالتتة يف متتايل”  وتوال 
نةار  100ما جممو    . يفا تمد(4)2012اجملدس يف  ام كال ند ُح ف مل نائمة املسائل امل ةيفضة  دى 

 
 

مل الوظام الداخدي املؤنت املت دعتة  ععتول  60مىل  5٨مل ترهد الفرتة نيد ا ست ةا  أي حا ت مت فيها ت عيق املواد مل  (1) 
 أ ناء جدد، يفهل ا   يتنمل ذ ا املدحق أي حمتوى يتصل هب ه املواد.

 .S/2012/961انظة الوثيعة  (2) 
 .S/PV.7036انظة الوثيعة  (3) 
(، يستتت ة  اجملدتس يف كتتانول الثام/يوتتاية، S/2010/507) 2010متوز/يوليت   26 متال مبتت كةة رئتيس جمدتتس األمتل املؤرختتة  (4) 

ملستتائل امل ةيفضتتة  دتتى جمدتتس األمتتل،  غيتتة حتديتتد العوتتود احملتتددة لدحتت ف ألل اجملدتتس مل يوظتتة فيهتتا يف جدستتة رمسيتتة نائمتتة ا
خالل فرتة السووات الثال  السا عة. يفحت ف ذ ه العوتود، متا مل خت تة ديفلتة متل التديفل األ نتاء رئتيس اجملدتس حبدتول هنايتة 

 عائمة، يفيف ذ ه احلالة تععى املادة يف العائمة ملدة سوة يفاحدة.شعا /فرباية اهنا تةغب يف أل يععى العود يف ال

https://undocs.org/ar/S/2012/961
https://undocs.org/ar/S/PV.7036
https://undocs.org/ar/S/2010/507
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 يتتا  رائستتيا ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا . يفيفاصتتل اجملدتتس اارستتت  املتمثدتتة يف اختتتاذ م ظتتم نةاراتتت   51 يف
نةارا هب ه ال ةيعتة. يفمل تُ تمتد ثالثتة متل مرتاريع العتةارات امل ةيفحتة لدتصتويت ختالل  93ابإلمجاع، فاختخ  

مولة ابلتعةية: فدم ي تمد اثوال موهتا  ستعب التصتويت الستديب ل نتو دائتم يفمل ي تمتد يفاحتد موهتا الفرتة املر
 .(5)ألن  مل اصل  دى ال دد امل دوب مل األصوات اإلجيا ية

توفيتتتتت  متتتتت كةة رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتتل ”يف عتتتتتدت موانرتتتتتتال مفتوحتتتتتتال يف مقتتتتتار العوتتتتتد امل وتتتتتول  
(S/2010/507)“ ع اارستتة  عتتد ،  تتاد اجملدتتس مىل اتعتتا 2013، املت دعتتة استتاليب  متتل اجملدتتس. يفيف  تتام

 جدسات ختامية يف هناية الرهة.
  

 
 

 (5) S/2013/660انظة الوثيعة  ؛S/PV.7060. 

https://undocs.org/ar/2010/50
https://undocs.org/ar/S/2013/660؛
https://undocs.org/ar/S/PV.7060
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 اجللسات واحملاضر -أو  
 مالحظة 
اارستتتتتتتتات جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل املت دعتتتتتتتتة  يتوتتتتتتتتايفل العستتتتتتتتُم األيفل 

متتتل  2٨ ابجلدستتتات يف دويتهتتتا يفحماضتتتةذا، يفذلتتتك فيمتتتا يتصتتتل ابملتتتادة
مل الوظام  57مىل  4٨يفمل  5مىل  1ميثاق األمم املتحدة يفاملواد مل 

 الداخدي املؤنت لدمجدس.
 يثاق[]مل امل 2٨املادة  
يتُتوَظَّمُ جمدتس األمتل  دتى يفجت  يستت يع م ت  ال متتل  - 1 

ابستتتمةار. يفهلتت ا الغتتة  ميثَّتتل كتتل  نتتو متتل أ نتتائ  متثتتيالً دائمتتاً يف 
 معة اهليئة.
ي عد جمدس األمل اجتما ات ديفرية ميثل فيهتا كتل  - 2 

 نو مل أ نتائ ، مذا شتاء ذلتك، احتد رجتال حكومتت  أيف مبوتديفب 
 ة  خاصة. آخة يسمي  هل ا الغ

جملدتتتتس األمتتتتل أل ي عتتتتد اجتما تتتتات يف غتتتت  معتتتتة  - 3 
 اهليئة مذا رأى أل ذلك أدىن مىل تسهيل أ مال . 

 
 ]مل الوظام الداخدي املؤنت[ 1املادة  
اجتما تتتتتتات جمدتتتتتس األمتتتتتتل، ابستتتتتتثواء ا جتما تتتتتتات  تُ عتتتتتد 

،  وتتاء  دتتى د تتوة متتل التتةئيس يف أي 4الديفريتتة املرتتار مليهتتا يف املتتادة 
يفنتتتت يتتتتةى فيتتتت  ذلتتتتك ضتتتتةيفراي،  دتتتى أ  تتجتتتتايفز الفتتتترتة التتتتيت تتددتتتتل 

 ا جتما ات أر  ة  رة يوما.
 

 2املادة  
يتتد و التتتةئيس جمدتتتس األمتتتل مىل ا جتمتتتاع  وتتتاء  دتتتى قدتتتب  

 أي  نو مل أ ناء جمدس األمل.
 

 3املادة  
يتتتتد و التتتتةئيس جمدتتتتس األمتتتتل مىل ا جتمتتتتاع مذا جتتتتةى توعيتتتت   

( 3) 11أيف املتتادة  35جمدتتس األمتتل مىل نتتلاع أيف حالتتة حبستتب املتتادة 
متتل امليثتتاق، أيف مذا نتتدمت اجلم يتتة ال امتتة توصتتيات مىل جمدتتس األمتتل 

(، أيف مذا نعتت  األمتتني 2) 11أيف أحالتتت مليتت  أيتتة مستتالة حبستتب املتتادة 
 .99ال ام جمدس األمل مىل أية مسالة حبسب املادة 

 

 4املادة  
ي عد جمدس األمل ا جتما ات الديفريتة املوصتوص  ديهتا يف  

( متتتل امليثتتتاق متتتةتني يف الستتتوة يف املوا يتتتد التتتيت اتتتددذا 2) 2٨املتتتادة 
 جمدس األمل.

 
 5املادة  
 تُ عد اجتما ات جمدس األمل  ادة يف معة األمم املتحدة. 
يفجيوز لكل  نتو متل أ نتاء جمدتس األمتل أيف لامتني ال تام  

أل يعرتح اجتماع جمدس األمل يف مكال آخة. فإذا نعتل جمدتس األمتل 
ا نتترتاح، كتتال  ديتت  ت يتتني مكتتتال اجتمتتاع اجملدتتس يفمتتدة اجتما تتت  يف 

 ذلك املكال.
 

 4٨املادة  
تكول اجتما ات جمدس األمل  دوية متا مل يعتةر اجملدتس غت   

امة  رال ت يني األمني ال ام ذلك. يفتواَنش أية توصية مىل اجلم ية ال 
 يفيتُعَت فيها يف جدسة سةية.

 
 49املادة  
احلتتتتةيف لكتتتتل  ، يتتتتوفة احملنتتتتة51متتتتع مةا تتتتاة أحكتتتتام املتتتتادة  

جدستتتة ي عتتتدذا جمدتتتس األمتتتل لدممثدتتتني يف جمدتتتس األمتتتل يفملمثدتتتي أيتتتة 
ديفل أختتتتتتتتتةى اشتتتتتتتتترتكت يف اجلدستتتتتتتتتة يفذلتتتتتتتتتك يف مو تتتتتتتتتد   يتجتتتتتتتتتايفز 

 مل صعاح أيفل  مل ي عب تدك اجلدسة. 10:00 السا ة
 

 50املادة  
يعتتتوم اثدتتتو التتتديفل التتتيت اشتتترتكت يف اجلدستتتة، ختتتالل يتتتومي  

،  تعديتتتتت  األمتتتتتني ال تتتتتام ايتتتتتة 49 متتتتتل   تتتتتد الونتتتتتت املعتتتتتني يف املتتتتتادة 
 تصويعات يوديفل مدخاهلا  دى احملنة احلةيف.

 
 51املادة  
جملدس األمل أل يعةر م تداد حمنتة أيتة جدستة ستةية  وستدة  

يفاحتتدة فعتتط. يفاتتتفظ األمتتني ال تتام هبتت ا احملنتتة. يفيعتتوم اثدتتو التتديفل 
يف اجلدستتة، ختتالل فتترتة  رتتةة أايم،  تعديتت  األمتتني ال تتام  التتيت اشتترتكت

 اية تصويعات يوديفل مدخاهلا  دى ذ ا احملنة. 
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 52املادة  
ت ترب التصويعات امل دو ة م تمدة ما مل ية الةئيس أل أ يتها  

تكفتتي لتعتتدميها مىل املمثدتتني يف جمدتتس األمتتل. يفيف ذتت ه احلالتتة، يعتتدم 
املمثدتتول يف جمدتتس األمتتل ختتالل يتتومي  متتل أيتتة ت ديعتتات نتتد يتتوديفل 

ه الفترتة، يصتوب احملنتة  دتى م داءذا. فإذا مل تعدم ا رتاضات يف ذت 
 الوحو امل دوب.

 
 53املادة  
نتتتتتة أيف احمل 49ي تتتتترب احملنتتتتتة احلتتتتتةيف املرتتتتتار مليتتتتت  يف املتتتتتادة  

، التت ي مل يُ دتتب مدختتال تصتتويعات  ديتت  يف 51املرتتار مليتت  يف املتتادة 
، أيف ال ي صُونب يففعا 51يف  50الفرتة اليت تعتنيها كل مل املادتني 

، م تمتتتدا. يفيون تت  التتةئيس يفيصتتتعح احملنتتة الةمستتتي 52ألحكتتام املتتادة 
 جملدس األمل.

 
 54املادة  
يُورة احملنتة الةمستي لدجدستات ال دويتة جملدتس األمتل، فنتال  

  ل الواثئق املةفعة   ، ابلدغات الةمسية يف أنةب يفنت اكل.
 

 55املادة  
لدى اختتام أية جدسة سةية، يصدر جمدس األمل  الغا  ل  

 قةيق األمني ال ام.
 

 56املادة  
يكول ملمثدي الديفل األ ناء يف األمم املتحدة اليت اشرتكت  

يف جدسة سةية،  دى الديفام، حق الةجتوع مىل حمنتة تدتك اجلدستة يف 
أل يستتتتمح يف أي يفنتتتتت متتتتل  مكتتتتتب األمتتتتني ال تتتتام. يفجملدتتتتس األمتتتتل

األيفنات لدممثدني املدولني لديفل أخةى مل الديفل األ ناء يف األمم 
 املتحدة اب قالع  دى ذ ا احملنة.

 

 57املادة  
يعتتدم األمتتني ال تتام مىل جمدتتس األمتتل، متتةة يفاحتتدة كتتل ستتوة،  

نائمة ابحملاضة يفالواثئق اليت كانت ت ترب حىت ذلك احلني سةية. يفيعةر 
جمدس األمل أي احملاضة يفالواثئتق موهتا جيتب أل يتتاح لدتديفل األختةى 

ب أل األ نتتتتاء يف األمتتتتم املتحتتتتدة، يفأيهتتتتا جيتتتتب أل يورتتتتة، يفأيهتتتتا جيتتتت
 سةاي.  يععى

يفيتالف العسم األيفل مل أر  ة أنسام فة ية، تةد  دى الوحو  
التايل: ألف، اجلدسات، يفذو نسم فة ي يت دق   عد اجلدستات  متال 

، يفا جتما تتتتتتتتات الةفي تتتتتتتتة املستتتتتتتتتوى، يفشتتتتتتتتكل 5مىل  1ابملتتتتتتتتواد متتتتتتتتل 
؛ يفابء، املرتتتتتتتايفرات غتتتتتتت  الةمسيتتتتتتتة 4٨ا جتما تتتتتتتات مبوجتتتتتتتب املتتتتتتتادة 

؛ يفدال،  ذيئت ؛ يفجيم، اجلدسات غ  الةمسية األختةىلدمجدس  كامل 
 .57مىل  49احملاضة، اليت حُتفظ يففعا لدمواد مل 

 ،  عتتتتتتد اجملدتتتتتتس متتتتتتا جممو تتتتتت 2013يف  2012يفيف  تتتتتتامي  
مرتتتتتتتايفرة غتتتتتتت  رمسيتتتتتتتة  كامتتتتتتتل ذيئتتتتتتتت . يفيف  33٨يف  (6)جدستتتتتتتة 392
مرتتتتتتتتايفرة، يفيف  175جدستتتتتتتتة يف  199،  عتتتتتتتتد اجملدتتتتتتتس 2012  تتتتتتتام
أ نتتتاء  مرتتتايفرة. يفيفاصتتتل 163جدستتتة يف  193،  عتتتد 2013  تتتام

اجملدس أينا  عد جدسات حتوار غت  رمسيتة يفجدستات حستب صتيغة 
آراي، يفذلتتتتتك قععتتتتتا لدممارستتتتتة الستتتتتا عة. يفيف متتتتت كةة التتتتتةئيس املؤرختتتتتة 

، التتتتتتلم أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس  ت ليتتتتتل التفا تتتتتل 2013آب/أغستتتتت س  2٨
يفاحلتتتوار متتتع غتتت  أ نتتتاء اجملدتتتس يفمتتتع اهليئتتتات األختتتةى، متتتل ختتتالل 

دام اجلدستتتتات ال دويتتتتة يفاحلتتتتوارات جممو تتتتة متتتتل التتتتتدا  ، موهتتتتا استتتتتد
التفا ديتتتتتتة غتتتتتت  الةمسيتتتتتتة يفاجلدستتتتتتات التتتتتتيت ت عتتتتتتد حستتتتتتب صتتتتتتيغة آراي 

،  تتتاد اجملدتتتس مىل اتعتتتاع 2013. يفيف  تتتام (7)ةف اليتتتاستتتتدداما أكثتتتة 
 اارسة  عد جدسات ختامية يف هناية الرهة. 

يفيعتتتتتني الرتتتتتكل األيفل جممتتتتتوع  تتتتتدد اجلدستتتتتات يفاملرتتتتتايفرات  
اجملدتتتس  كامتتتل ذيئتتتت  ختتتالل فتتترتة الستتتووات  الةمسيتتتة التتتيت  عتتتدذا غتتت 

 .2013مىل  ام  2009اخلمس مل  ام 
__________ 

  اجلدسة املستانفة جدسًة مستعدة.  تُ ترَب  (6) 

 (7) S/2013/515. 
 

  

https://undocs.org/ar/S/2013/515
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 الركل األيفل  
 2013-200٩عدد اجللسات واملشاورات غري الرمسية اليت عقدها اجمللس بكامل هيئته،   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اجللسات -ألف 

 الداخلي املؤقت املتصلة ابجللساتتطبيق مواد النظام  - 1
 حليتتتتتتتتتتتتةال/ 5يف متتتتتتتتتتتت كةة متتتتتتتتتتتتل رئتتتتتتتتتتتتيس اجملدتتتتتتتتتتتتس مؤرختتتتتتتتتتتتة  

، يف ستتتياق ا ستتتتددام األمثتتتل ملتتتوارد ا جتما تتتات، (٨)2012 يونيتتت 
اتفتتق أ نتتاء اجملدتتس  دتتتى أنتت ،  يومتتا يُةا تتى تتتتوافة العتتدرة  دتتى  عتتتد 
اجتما تتات اجملدتتس يف أي يفنتتت يفيف غنتتول مهدتتة نصتت ة، فإنتت  يففعتتا 

متتل الوظتتام التتداخدي املؤنتتت لدمجدتتس،  دتتى  نتتو  2يف  1ني لدمتتادت
اجملدس، خالل فرتة رائست ، أل ي دب متل األمانتة ال امتة يف الظتةيفف 
ال اديتتتتة التد تتتتيط ملتتتتا   يليتتتتد  دتتتتى أر  تتتتة أايم متتتتل  متتتتل اجملدتتتتس يف 
األستتتعوع،  دتتتى أل خيصتتت  جمتتتددا يتتتوم اجلم تتتة، كمتتتا جتتتةت ال تتتادة، 

ية. يفمل جيتة أي نعتاي  رتال تفست  لتسهيل  مل ذيئات اجملدس الفة 
 مل الوظام الداخدي املؤنت. 5مىل  1املواد مل 

 
__________ 

 (٨) S/2012/402 2، الفعةة.  

 الفرتة الفاصدة  ني اجلدسات 
خالل الفرتة نيد ا ست ةا ، سجدت حالتال جتتايفزت فيهمتا  

: 1يومتتا، خةيفجتتاً  تتل املتتتادة  14الفتترتة الفاصتتدة  تتني جدستتات اجملدتتتس 
 ؛(9)يومتا 19ففتي محتدى احلتالتني، كانتت الفترتة الفاصتدة  تني جدستتني 

. يفيفاصتل اجملدتس اارستت  (10)يومتا 21كانتت الفترتة يفيف احلالة األختةى،  
املتمثدتتة يف  عتتد أكثتتة متتل جدستتة يفاحتتدة يف اليتتوم أحيتتا ً. ف دتتى ستتعيل 

 نيستتتتتتتتتتتتتتال/ 25 يف 2012كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتتتتتتمرب   19املثتتتتتتتتتتتتتتال، يف 
 .(11)،  عد اجملدس  س جدسات يف كل مل اليومني2013 أ ةيل

__________ 

 2011ديستتتتتتمرب /كتتتتتتانول األيفل  22امل عتتتتتتودة يف  6699 تتتتتتني اجلدستتتتتتة  (9) 
 . 2012يواية /كانول الثام  11يف  امل عودة 6700 يفاجلدسة

 2012ديستتتتتتمرب /كتتتتتتانول األيفل  20امل عتتتتتتودة يف  6٨9٨ تتتتتتني اجلدستتتتتتة  (10) 
 . 2013يواية /كانول الثام  11امل عودة يف  6٨99يفاجلدسة 

 6٨93يف  6٨92 ، اجلدستتتتتتتات2012كتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتمرب   19يف  (11) 
، 2013نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25؛ يفيف 6٨96يف  6٨95يف  6٨94 يف

 . 6955يف  6954يف  6953يف  6952يف  6951اجلدسات 
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 3أيف  2اجلدسات امل دوب  عدذا يففعا لدمادة  
متتل الوظتتام التتداخدي املؤنتتت، يتتد و  3يف  2 متتال ابملتتادتني  

التتتةئيس جمدتتتس األمتتتل مىل ا جتمتتتاع  وتتتاء  دتتتى قدتتتب أي  نتتتو متتتل 
أ نتتاء جمدتتس األمتتل يفمذا جتتةى توعيتت  جمدتتس األمتتل مىل نتتلاع أيف حالتتة 

متتل امليثتتاق. يفختتالل الفتترتة املست ةضتتة، مل تتتةد متتل  35حبستتب املتتادة 
الديفل األ ناء رستائل ت دتب فيهتا مىل اجملدتس  عتد اجتمتاع يفذكتةت 

أساستتتتتا لد دتتتتتب، لكتتتتتل يفردت رستتتتتائل  3أيف  2فيهتتتتتا صتتتتتةاحة املتتتتتادة 
، 35أشتتتتتتتتتارت فيهتتتتتتتتتا التتتتتتتتتديفل األ نتتتتتتتتتاء مشتتتتتتتتتارة صتتتتتتتتتةاة مىل املتتتتتتتتتادة 

 .(12)(1اجلديفل  )انظة
__________ 

لالقالع  دى م دومتات  رتال محالتة املواز تات أيف احلتا ت متل التديفل  (12) 
 األ ناء مىل جمدس األمل، انظة اجللء السادس، العسم األيفل. 

 
  1اجلديفل 

]مزززن امليثزززاق ،  3٥النظزززام الزززداخلي املؤقزززت  واملزززادة ]مزززن  3رسزززائل مزززن الزززدول األعضزززاء يطلززز  فيهزززا عقزززد اجتمزززال وفقزززا للمزززادة 
2012-2013 

رستتتتتتتتالة موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس 
 جمدس األمل

الوظتام  مشارة صةاة مىل املادة متل
 موجل الداخدي املؤنت أيف امليثاق

اجلدستتتتتتتة امل عتتتتتتتودة  وتتتتتتتاء  دتتتتتتتى ال دتتتتتتتب، 
 يفالتارير يفالعود

ترتتتتتتةيل  14رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة     
متتتتتتتتل  2012الثتتتتتتتتام/نوفمرب 
 (S/2012/840اثل مصة )

متتتتل امليثتتتتاق، قدتتتب  عتتتتد جدستتتتة  اجدتتتتة  35يففعتتتا لدمتتتتادة  35املادة 
جملدتتتس األمتتتل لكتتتي يوظتتتة يف ال مديتتتة ال ستتتكةية اإلستتتةائيدية 
غتت  الرتتة ية يفاملستتتمةة ضتتد الرتت ب الفدستت ي ، يفينتت دع 

ذ مجيتتع مبستتؤيفليات   تتل صتتول الستتالم يفاألمتتل التتديفليني ابختتتا
 التدا   النةيفرية الكفيدة  ونف ذ ا ال ديفال فورا

S/PV.6863 )مغدعة( 
 2012الثام/نوفمرب  ترةيل 14

احلالتتتة يف الرتتتةق األيفستتتط، مبتتتا يف ذلتتتك 
 ننية فدس ني

ترتتتتتتةيل  19رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
متتتتتتتتل  2012الثتتتتتتتتام/نوفمرب 

الكونغتتتتتتتتتتتو اثتتتتتتتتتتتل مجهوريتتتتتتتتتتتة 
 (S/2012/857الدميعةاقية )

قدتتب موجتت  مىل جمدتتس األمتتل ل عتتد جدستتة  اجدتتة مفتوحتتة  
لدوظتتتتتة يف مستتتتتالة مديوتتتتتة غومتتتتتا، التتتتتيت متتتتتا  ةحتتتتتت تت تتتتتة  

 ي الوظامي ديفل ذوادةهلجمات تروها نوات اجليش الةيفاند

S/PV.6866 
 2012الثام/نوفمرب  ترةيل 20

احلالتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة الكونغتتتتتتو 
 الدميعةاقية

 نيستتتتال/ 25رستتتتالة مؤرختتتتة 
متتتتتتتتتتل اثتتتتتتتتتتل  2013أ ةيتتتتتتتتتتل 
 (S/2013/247األردل )

إلنستانية اخل ت ة التيت تواجت  األردل ا“ احلالتة”ابإلشتارة مىل  35املادة 
( 1) 35نتيجة تدفق الالجئني السوريني، يفا  تتداد ابملتادة 

متتتتتل امليثتتتتتاق، قدتتتتتب رمستتتتتي مىل جمدتتتتتس األمتتتتتل أل ي تتتتتترب أل 
ترتتكل خ تتةا  دتتى الستتدم يفاألمتتل التتديفليني “ احلالتتة”ذتت ه 

مل ذتتي تُةكتتت ديفل أل ُتنتتعط يفديفل تعتتدمي املستتا دة املاليتتة 
ألردل متتتتتتل حتمتتتتتتل أ عائهتتتتتتا؛ يفأل يُتتتتتتد ى الالزمتتتتتتة لتمكتتتتتتني ا

 األردل مىل املراركة يف جدسة خاصة ي عدذا جمدس األمل

S/PV.6957  )مغدعة( 

 2013نيسال/أ ةيل  30
 احلالة يف الرةق األيفسط

 
 ردا  ديها.  تةد ذوا م  الةسائل اليت  عد جمدس األمل جدسة رمسية  مالحظة: 
  

 اجلدسات الديفرية يفاجلدسات امل عودة خار  املعة 
ختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا ، مل حتتتد  أي حتتا ت  

متتتل الوظتتتام التتتداخدي املؤنتتتت  5يف  4خاصتتتة مت فيهتتتا ت عيتتتق املتتتادتني 
املتصتتتدتني تعا تتتتاً ابجلدستتتات الديفريتتتتة يفاجلدستتتات امل عتتتتودة ختتتار  معتتتتة 

 األمم املتحدة. 
 

 اجللساتشكل  - 2
 اجلدسات ال دوية 
يفاصتتتل اجملدتتتس  عتتتد جدستتتات  دويتتتة  دتتتى الوحتتتو املوصتتتوص  

متتتتل الوظتتتتام التتتتداخدي املؤنتتتتت، لاغتتتتةا  التاليتتتتة  4٨ ديتتتت  يف املتتتتادة 
أساستتتا: )أ( ا ستتتتماع مىل محاقتتتات م الميتتتة  رتتتال حتتتا ت ن ةيتتتة 

مجتةاء  أيف ننتااي مواضتي ية نيتد نظتةه؛ )ب( حمددة أيف حا ت منديمية
موانرتتتتتتات  رتتتتتتال  وتتتتتتود م يوتتتتتتة متتتتتتل جتتتتتتديفل األ متتتتتتال؛ ) ( اختتتتتتتاذ 
العتتتتتتتتةارات. يفختتتتتتتتالل الفتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتت ةا ،  عتتتتتتتتد متتتتتتتتا جممو تتتتتتتت  
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دستات ال دويتة جملدتس األمتتل، لالقتالع  دتى العائمتة الكامدتة يفحماضتة اجل (13) 
 . /http://www.un.org/ar/sc/meetingsانظة 

 اجلدسات الةفي ة املستوى 
جدسة رفي ة  16خالل الفرتة نيد ا ست ةا ،  عد اجملدس  

متتتل أ نتتتتاء اجملدتتتتس فيهتتتتا  دتتتتى  املستتتتوى كتتتتال متثيتتتتل  ستتتتة أيف أكثتتتتة
جدسات  رتال مستائل  5املستوى الوزاري أيف  دى مستوى أ دى، يف 

جدستتتة  رتتتتال  وتتتود منديميتتتة يف وتتتتود خاصتتتة  عدتتتتدال  11مواضتتتي ية، يف 
 .(2م يوة )انظة اجلديفل 

 
 2اجلديفل 

 2013-2012اجللسات الرفيعة املستوى، 
 املراركة الةفي ة املستوى العود حمنة اجلدسة يفاترخيها

   
S/PV.6702  

 كتتتتانول الثتتتتام/ 12
  2012يواية 

الت تتتتتتتتتتتتايفل  تتتتتتتتتتتتني األمتتتتتتتتتتتتم 
تحتتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملوظمتتتتتتتتتتتتتتتات امل

منديميتتتتتتة اإلنديميتتتتتتة يفديفل 
يف صتتول الستتالم يفاألمتتل 

 الديفليني

 (1رؤساء الديفل أيف احلكومات )
 جووب أفةيعيا )الةئيس(
 (9 دى املستوى الوزاري )

يفأملانيتتتا )يفزيتتتة ديفلتتتة(، يفالربتغتتتال )يفزيتتتة الديفلتتتة لدرتتتؤيفل  ،اخلارجيتتتة( أذر يجتتتال )يفزيتتتة الرتتتؤيفل
اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل(، يفتوغتتتو )التتتوزية املسترتتتار اخلتتتاص لدتتتةئيس(، يفالصتتتني )املع تتتو  اخلتتتاص 
لدرتتؤيفل األفةيعيتتة(، يفغواتيمتتا  )يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة(، يففةنستتا )يفزيتتة الديفلتتة املستتؤيفل  تتل 

يفكولومعيتا )يفزيتة الرتؤيفل اخلارجيتة(، يفالتو ايت املتحتدة )املمثدتة  (،الة ااي الفةنسيني يف اخلتار 
 الدائمة لدى األمم املتحدة يف نو ديوال الةئيس(

S/PV.6710  
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  31

 2012يواية 

 (7 دى املستوى الوزاري ) احلالة يف الرةق األيفسط
أملانيتتتا )يفزيتتتة ديفلتتتة(، يفالربتغتتتال )يفزيتتتة الديفلتتتة لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل(، يفغواتيمتتتا  )يفزيتتتة 

ةب يفاملغتت ،الرتؤيفل اخلارجيتة(، يففةنستتا )يفزيتة الديفلتة املستتؤيفل  تل الة تااي الفةنستتيني يف اخلتار (
يفاملمدكتة املتحتدة )يفزيتة الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتة  ،)الوزية املوتدب لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل(

 يفالو ايت املتحدة )يفزية اخلارجية( ،يفشؤيفل الكوموولث(
S/PV.6717 

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا / 21
 2012 فرباية

 (1رؤساء ديفل أيف حكومات ) السالم يفاألمل يف أفةيعيا
 توغو )الةئيس(

 (4 دى املستوى الوزاري )
ا حتتتتتاد الةيفستتتتي )املع تتتتو  اخلتتتتاص لدتتتتةئيس امل تتتت  مبكافحتتتتة اإلرذتتتتاب يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة(، يففةنستتتتا 

)التوزية املوتتدب لدرتؤيفل اخلارجيتة  الديفلة املسؤيفل  تل الة تااي الفةنستيني يف اخلتار (، يفاملغتةب )يفزية
 يفالت ايفل(، يفالو ايت املتحدة )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يف نو ديوال الةئيس(

S/PV.6733 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  12

2012 

 (6الوزاري ) دى املستوى  احلالة يف ليعيا
أملانيتا )يفزيتة الرتؤيفل اخلارجيتة(، يفالربتغتال )يفزيتة الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل(، يفجوتوب 
أفةيعيا )يفزية ال النات الديفلية يفالت ايفل(، يفغواتيمتا  )يفزيتة الرتؤيفل اخلارجيتة(، يففةنستا )يفزيتة 

 ؤيفل الكوموولث(يفاملمدكة املتحدة )يفزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية يفش ،الرؤيفل اخلارجية(
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 املراركة الةفي ة املستوى العود حمنة اجلدسة يفاترخيها
   

S/PV.6734  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  12

2012 

 (7 دى املستوى الوزاري ) احلالة يف الرةق األيفسط
)يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة(، يفأملانيتتا )يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة(، يفالربتغتتال )يفزيتتة ا حتتتاد الةيفستتي 

يففةنستتتتتا )يفزيتتتتة الرتتتتتؤيفل  ،الديفلتتتتة لدرتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة(، يفغواتيمتتتتتا  )يفزيتتتتة الرتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة(
يفالتو ايت  ،اخلارجية(، يفاملمدكة املتحتدة )يفزيتة الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتة يفشتؤيفل الكوموولتث(

 رجية(املتحدة )يفزية اخلا
S/PV.6765  

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  4
2012 

األخ تتتتتتتتتتار التتتتتتتتتتيت هتتتتتتتتتتتتدد 
الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني 
متتتتتتتتتتتل جتتتتتتتتتتتتةاء األ متتتتتتتتتتتتال 

 اإلرذا ية

 ( 1رؤساء الديفل أيف احلكومات )

 أذر يجال )الةئيس( 
 (6 دى املستوى الوزاري )

ا حتتتاد الةيفستتي )املع تتو  اخلتتاص لدتتةئيس امل تت  مبكافحتتة اإلرذتتاب يفاجلةميتتة املوظمتتة(، يفأملانيتتا 
)يفزية الرتؤيفل اخلارجيتة(، يفتوغتو )يفزيتة الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل(، يفكولومعيتا ) ئتب 

)التتتتوزية املوتتتتتدب لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة يفالت تتتتايفل(، يفزيتتتتة الرتتتتؤيفل املت تتتتددة األقتتتتةاف(، يفاملغتتتتةب 
 يفالو ايت املتحدة )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يف نو ديوال الةئيس(

S/PV.6826 
آب/أغستتتتتت س  30

2012 

 (6 دى املستوى الوزاري ) احلالة يف الرةق األيفسط
توغتتو )يفزيتتة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل(، يففةنستتا )يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة(، يفكولومعيتتا 
)يفزية الرؤيفل اخلارجية(، يفاملغةب )يفزيتة الرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل(، يفاملمدكتة املتحتدة )يفزيتة 

يفلة لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل الكوموولث(، يفالو ايت املتحدة )املمثدتة الدائمتة لتدى األمتم الد
 املتحدة يف نو ديوال الةئيس(

S/PV.6841 
 ستتتتعتمرب/أيدتتتتول 26

2012 

 (14 دى املستوى الوزاري ) احلالة يف الرةق األيفسط
اخلارجيتة(، يفأملانيتتا )يفزيتتة ا حتتاد الةيفستتي )يفزيتة الرتتؤيفل اخلارجيتة(، يفأذر يجتتال )يفزيتة الرتتؤيفل 

يفتوغتتتتو )يفزيتتتتة الديفلتتتتة لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة  ،الرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة(، يفابكستتتتتال )يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(
يفالصتتتتتني )يفزيتتتتتة الرتتتتتؤيفل  ،يفالت تتتتتايفل(، يفجوتتتتتوب أفةيعيتتتتتا )يفزيتتتتتة ال النتتتتتات الديفليتتتتتة يفالت تتتتتايفل(

يتتة(، يفكولومعيتتا اخلارجيتتة(، يفغواتيمتتا  )يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة(، يففةنستتا )يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارج
)يفزية الرؤيفل اخلارجية(، يفاملغةب )يفزيتة الرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل(، يفاملمدكتة املتحتدة )يفزيتة 

يفاهلوتتتتد )يفزيتتتتة الديفلتتتتة لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة(،  ،الديفلتتتتة لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة يفشتتتتؤيفل الكوموولتتتتث(
 يفالو ايت املتحدة )يفزية اخلارجية(

S/PV.6882 
 كتتتتتتتتتانول األيفل/  10

  2012ديسمرب 

 (6 دى املستوى الوزاري ) السالم يفاألمل يف أفةيعيا
أذر يجتتتال )ستتتف  متجتتتول  تتتوزارة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتة(، يفتوغتتتو )يفزيتتتة الديفلتتتة لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة 

)يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة(، يفاملغتتةب )يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل(، يفالت تتايفل(، يفكولومعيتتا 
يفاملمدكتتتة املتحتتتدة )املع تتتو  اخلتتتاص لدممدكتتتة املتحتتتدة ملو عتتتة الستتتاحل(، يفالتتتو ايت املتحتتتدة 

 )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يف نو ديوال الةئيس(
S/PV.6900  

 كتتتتانول الثتتتتام/ 15
 2013يواية 

األخ تتتتتتتتتتار التتتتتتتتتتيت هتتتتتتتتتتتتدد 
الستتتالم يفاألمتتتل التتتديفليني 
متتتتتتتتتتتل جتتتتتتتتتتتتةاء األ متتتتتتتتتتتتال 

 اإلرذا ية

 (11 دى املستوى الوزاري )
ل مكافحتتتة اإلرذتتتاب ا حتتتتاد الةيفستتتي )املمثتتتل اخلتتتاص لدتتتةئيس امل تتت  ابلت تتتايفل التتتديفيل يف جمتتتا

يفاجلةمية املوظمة ال ا ةة لدحديفد الوقوية(، يفأذر يجال )سف  متجول  وزارة الرؤيفل اخلارجية(، 
يفاألرجوتني )يفكيل يفزارة الرؤيفل اخلارجية(، يفابكستال )يفزية الرتؤيفل اخلارجيتة(، يفتوغتو )يفزيتة 

ة الديفلتتتتة املكدتتتتف يفكعتتتت  مسترتتتتاري التتتتةئيس لدمستتتتائل الد دوماستتتتية يفالت تتتتايفل(، يفريفانتتتتدا )يفزيتتتت
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 املراركة الةفي ة املستوى العود حمنة اجلدسة يفاترخيها
ابلت تتتتايفل يفاملمثتتتتل التتتتدائم لتتتتدى األمتتتتم املتحتتتتدة(، يفالصتتتتني ) ئتتتتب يفزيتتتتة الرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة(،    

يفلكستتتمربغ ) ئتتتب رئتتتتيس التتتوزراء يفيفزيتتتتة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتتة(، يفاملغتتتةب ) ئتتتتب يفزيتتتة الرتتتتؤيفل 
الدائمتتة اخلارجيتة يفالت تتايفل(، يفاملمدكتتة املتحتتدة )يفزيتتة ديفلتة أنتتدم(، يفالتتو ايت املتحتتدة )املمثدتتة 

 لدى األمم املتحدة يف نو ديوال الةئيس(
S/PV.6965 

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  13
2013 

 (1رؤساء ديفل أيف حكومات ) السالم يفاألمل يف أفةيعيا
 توغو )الةئيس( 
 (5الوزاري ) دى املستوى 

األرجوتني )يفزية الرؤيفل اخلارجية(، يفاملغةب )يفزية الرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل(، يفمجهورية كوراي 
) ئتتب يفزيتتة اخلارجيتتة يفالت تتايفل(، يفلكستتمربغ ) ئتتب رئتتيس التتوزراء يفيفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة(، 

 يفالو ايت املتحدة )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يف نو ديوال الةئيس(
S/PV.6984 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتت   24
2013 

 (5 دى املستوى الوزاري ) املةأة يفالسالم يفاألمل
)يفزيتتة ريفانتتدا )يفزيتتة الديفلتتة املكدتتف ابلت تتايفل يفاملمثتتل التتدائم لتتدى األمتتم املتحتتدة(، يفغواتيمتتا  

اخلارجيتتة(، يففةنستتا )يفزيتتةة حعتتوق املتتةأة يفاملتحدثتتة ابستتم احلكومتتة(، يفاملغتتةب )التتوزية املوتتتدب 
لدرتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل(، يفاملمدكتتتتتة املتحتتتتتدة )يفزيتتتتتة الديفلتتتتتة لدرتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتة يفشتتتتتؤيفل 

 الكموولث(
S/PV.7011  

متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   25
2013 

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف مو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 العح ات الكربى

 (6 دى املستوى الوزاري )
توغو )يفزيتة يفكعت  مسترتاري التةئيس لدمستائل الد دوماستية يفالت تايفل(، يفريفانتدا )يفزيتة الرتؤيفل 
اخلارجيتتة يفالت تتايفل(، يفغواتيمتتا  )يفزيتتة اخلارجيتتة(، يففةنستتا ) ئتتب يفزيتتة التوميتتة(، يفلكستتمربغ 

 اخلارجية(، يفالو ايت املتحدة )يفزية اخلارجية() ئب رئيس الوزراء يفيفزية 
S/PV.7036  

أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  26
2013 

 (1رؤساء الديفل أيف احلكومات ) األسدحة الصغ ة
 غواتيما  )الةئيس( 

 (10 دى املستوى الوزاري )
أذر يجال )يفزية الرتؤيفل اخلارجيتة(، يفأسترتاليا )يفزيتة الرتؤيفل اخلارجيتة(، يفابكستتال )مسترتار 
رئيس الوزراء لامل العومي(، يفمجهورية كوراي )يفزية الرؤيفل اخلارجية(، يفريفاندا )يفزية اخلارجية 

ية(، يفلكسمربغ ) ئب رئيس الوزراء يفيفزية اخلارجية(، يفالت ايفل(، يففةنسا )يفزية الرؤيفل اخلارج
يفاملغةب )يفزية الرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل(، يفاملمدكة املتحدة ) ئب رئيس الوزراء(، يفالو ايت 

 املتحدة )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يف نو ديوال الةئيس(
S/PV.7037  

أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  27
2013 

 (10 دى املستوى الوزاري ) احلالة يف الرةق األيفسط
أذر يجتتتال )يفزيتتتة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتة(، يفاألرجوتتتتني )يفزيتتتة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتة(، يفأستتترتاليا )يفزيتتتة  

الرتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتة(، يفابكستتتتتتال )يفزيتتتتتة الديفلتتتتتتة، املستتتتتا د اخلتتتتتاص لتتتتتةئيس التتتتتوزراء لدرتتتتتتؤيفل 
اخلارجية(، يفمجهورية كوراي ) ئب يفزية الرؤيفل املت دد األقةاف يفالرؤيفل ال املية(، يفغواتيما  

الرتتؤيفل اخلارجيتتة(، يفلكستتمربغ ) ئتتب رئتتيس التتوزراء يفيفزيتتة اخلارجيتتة(، يفاملغتتةب )يفزيتتة  )يفزيتتة
الرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل(، يفاملمدكة املتحدة )يفكيل الوزارة الربملتام يف يفزارة اخلارجيتة يفشتؤيفل 

 الكوموولث(، يفالو ايت املتحدة )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يف نو ديوال الةئيس(
 

https://undocs.org/ar/S/PV.7011
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 املراركة الةفي ة املستوى العود حمنة اجلدسة يفاترخيها
   

S/PV.7038  
أيدول/ستتتتتتتتتعتمرب  27

2013 

 (13 دى املستوى الوزاري ) احلالة يف الرةق األيفسط
ا حتتتاد الةيفستتي )يفزيتتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتتة(، يفأذر يجتتال )يفزيتتة الرتتتؤيفل اخلارجيتتة(، يفاألرجوتتتتني 

 ،ال )مسترار رئتيس التوزراء لامتل العتومي()يفزية الرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل ال عادة(، يفابكست
يفالصتتتني )يفزيتتتة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتة(، يفمجهوريتتتة كتتتوراي )يفزيتتتة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتة(، يفريفانتتتدا )يفزيتتتة 
الديفلتتتتة املكدتتتتف ابلت تتتتايفل يفاملمثتتتتل التتتتدائم لتتتتدى األمتتتتم املتحتتتتدة(، يفغواتيمتتتتا  )يفزيتتتتة الرتتتتؤيفل 

) ئب رئيس الوزراء يفيفزية اخلارجية(، اخلارجية(، يففةنسا )يفزية الرؤيفل اخلارجية(، يفلكسمربغ 
يفاملغتتةب )يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل(، يفاملمدكتتة املتحتتدة )يفزيتتة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة 

 يفالو ايت املتحدة )يفزية اخلارجية( ،يفشؤيفل الكوموولث(
  
 اجلدسات اخلاصة

يفاصتتتتل اجملدتتتتس  عتتتتد ختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة اب ستتتتت ةا ،  
جدستتتة  36. يف عتتتد متتتا جممو تتت  4٨جدستتتات خاصتتتة، يففعتتتا لدمتتتادة 

 27يف املائة مل جممتوع  تدد اجلدستات. يفكانتت  10خاصة، أيف لو 
يف املائتة( اجتما تات متع العدتدال  75مل ذ ه اجلدسات اخلاصتة )أيف 

يف املائتتتتة( جدستتتتات  17موهتتتتا ) 6املستتتتا ة  عتتتتوات يفأفتتتتةاد شتتتتةقة، يف 
يف املائتة(  رتتال احلتتا ت يف  دتتدال  5يفاثوتتتال موهتتا ) موانرتة ختاميتتة،

يف املائتتتة( يف شتتتكل محاقتتتة نتتتتدمها  3م يوتتتة؛ يفكانتتتت يفاحتتتدة موهتتتا )
 (.3رئيس حمكمة ال دل الديفلية )انظة الركل الثام يفاجلديفل 

 
 الركل الثام  
 2013-2012اجللسات اخلاصة، حس  املوضول،   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

75 

17 

5 3 

اجتما ات مع العددال املسا ة 
جدسة(،  27شةقة ) عوات يفأفةاد 
 يف املائة 75

محاقة معدمة مل رئيس حمكمة ال دل الديفلية 
 يف املائة 3)جدسة يفاحدة(، 

املسائل  املسائل املت دعة  عددال م يوة أيف
 يف املائة 5اإلنديمية )جدستال(، 

أساليب  مل جمدس 
جدسات(،  6األمل )
 يف املائة 17

https://undocs.org/ar/S/PV.7038
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  3اجلديفل 
 2013-2012اجللسات اخلاصة، 

 حمنة اجلدسة يفاترخيها العود
 جدسة( 27ا جتماعات املعقودة مع البلدان املسامهة بقوات وأبفراد شرطة    

اجتمتتتاع جمدتتتس األمتتتل متتتع العدتتتدال املستتتا ة 
 عتتوات يفافتتةاد شتتةقة  متتال ابجلتتلأيل ألتتتف 

 1353يفابء متتتتتتتتتل املةفتتتتتتتتتق الثتتتتتتتتتام ابلعتتتتتتتتتةار 
(2001) 

S/PV.6714 ،9  ؛ يف 2012شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فربايةS/PV.6750 ،12  ؛ 2012نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل
؛ 2012حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   S/PV.6787 ،14 ؛ يف2012حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   S/PV.6779 ،6 يف
؛ 2012 ليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متوز/يو  S/PV.6801 ،5؛ يف 2012حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   S/PV.6797 ،29 يف
؛ 2012متوز/يولي   S/PV.6806 1٨؛ يف 2012متوز/يولي   S/PV.6803 ،10يف  S/PV.6802 يف
؛ 2012آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتت س  S/PV.6823 ،21 ؛ يف2012آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتت س  S/PV.6821 ،9يف 
؛ 2012أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  S/PV.6833 ،12؛ يف 2012أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  S/PV.6828 ،6 يف
كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية  S/PV.6901 ،16؛ يف 2012كتتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   S/PV.6883 ،12 يف

؛ 2013آذار/متتتتتتارس  S/PV.6931 ،6 ؛ يف2013 شتتتتتعا /فرباية S/PV.6923 ،21 ؛ يف2013
؛ 2013حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   S/PV.6978 ،13 ؛ يف2013نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  S/PV.6945 ،11 يف
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتت   S/PV.6997 ،10يف  S/PV.6996؛ يف 2013حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت   S/PV.6989 ،27 يف

؛ 2013آب/أغس س  S/PV.7018 ،14 ؛ يف2013متوز/يولي   S/PV.7005 ،1٨يف  ؛2013
؛ 2013آب/أغستتتتتتتتتتتتت س  S/PV.7023 ،26 ؛ يف2013آب/أغستتتتتتتتتتتتت س  S/PV.7021 ،22يف 
 2013كانول األيفل/ديسمرب  S/PV.7079 ،10 يف

  جدسات( 6أساليب  مل جمدس األمل )

توفيتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت كةة رئتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتل 
(S/2010/507) 

S/PV.6914 ،31   ؛ يف2013كتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتاية S/PV.6927 ،2؛ 2013شتتتتتتتتتتعا /فرباية  ٨
؛ 2013أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  S/PV.6972 ،30 ؛ يف2013نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  S/PV.6958 ،30 يف
 2013آب/أغس س  S/PV.7027 ،29 ؛ يف2013حليةال/يوني   S/PV.6992 ،27 يف

 املسائل املت دعة  عددال م يوة أيف املسائل اإلنديمية )جدستال(

احلالتتتتتتة يف الرتتتتتتةق األيفستتتتتتط، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك 
 ننية فدس ني

S/PV.6863 ،14  2012ترةيل الثام/نوفمرب  

  2013نيسال/أ ةيل  S/PV.6957 ،30 احلالة يف الرةق األيفسط

 محاقة معدمة مل رئيس حمكمة ال دل الديفلية )جدسة يفاحدة(

محاقتتتتة معدمتتتتة متتتتل رئتتتتيس حمكمتتتتة ال تتتتدل 
 الديفلية

S/PV.7051 ،22013ترةيل األيفل/أكتو ة  ٨  
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، نامتتتتتتتتت رائستتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتس 2013يفيف كتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتاية  
 ،(14))ابكستتتال(  تورتتيط املمارستتة املتمثدتتة يف  عتتد جدستتات ختاميتتة

يفيفاصتتتل  ستتتة رؤستتتاء آختتتتةيل  .(15)أ تتتوام تعةيعتتتتا ٨  تتتد انع تتتاع دام 
،  عد 2013يفيف  ام  .(16)لدمجدس اتعاع ذ ه املمارسة قوال السوة

جدسات مل ذت ه اجلدستات اخلتاميتة يف مقتار العوتد امل وتول  6اجملدس 
يفكانتتتت ذتتت ه (“. S/2006/507توفيتتت  متتت كةة رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل )”

املوانرتتة اخلتاميتتة ”اجلدستتات ت عتتد يف الستتا ق يف مقتتار العوتتد امل وتتول 
يفأجتةى اجملدتس موانرتات “. ل مل جمدتس األمتل ختالل الرتهة احلتايل

ترتةيل  29، امل عتودة يف 7052 رال اجلدستات اخلتاميتة يف جدستت  
 (.1)انظة احلالة  2013األيفل/أكتو ة 

 
 1احلالة  
 (S/2010/507تنفين منكرة رئيس جملس األمن   
ترتتتةيل األيفل/أكتتتتتو ة  29، امل عتتتتودة يف 7052يف اجلدستتتة  
توفيتتت  متتت كةة رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل ”، يف مقتتتار العوتتتد امل وتتتول 2013

(S/2010/507“) رحتتتتب ال ديتتتتد متتتتل املتكدمتتتتني  تورتتتتيط املمارستتتتة ،
املتمثدتتتتتتتتة يف أل ي عتتتتتتتتد التتتتتتتتةئيس جدستتتتتتتتة موانرتتتتتتتتة ختاميتتتتتتتتة يف هنايتتتتتتتتة 

 .(17)رائست 
يفنتتتتتال اثتتتتتل غواتيمتتتتتا  مل اجلدستتتتتات اخلتاميتتتتتة يفاإلحاقتتتتتات  

اإل المية يف هناية كل رائسة تركل آليات مفيتدة لتلايدة الرتفافية يف 
__________ 

  )املغدعة(. 6914يف اجلدسة  (14) 

،  عتتتتتتتتتتتدت آختتتتتتتتتتتة جدستتتتتتتتتتتة موانرتتتتتتتتتتتة ختاميتتتتتتتتتتتة يف 2013نعتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتام  (15) 
املوانرة اخلتامية ل مل ”، يف مقار العود امل وول 2005آذار/مارس  30

(. يفكانت S/PV.5156يعة )انظة الوث“ جمدس األمل خالل الرهة احلايل
 (. S/2005/188الربازيل تتوىل رائسة اجملدس )انظة أينا 

 S/PV.6992يف  S/PV.6972يف  S/PV.6958يف  S/PV.6927انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (16) 
 . S/PV.7027 يف

 (17) S/PV.7052 املمدكتتتتة  6)األرجوتتتتتني(؛ يفالصتتتتفحة  3يف  2، الصتتتتفحتال(
)ريفانتتتتتتتتتتتدا(؛  13)غواتيمتتتتتتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  ٨املتحتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة 

)أستتتتتتترتاليا(؛  21)مجهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي(؛ يفالصتتتتتتتفحة 15-14يفالصتتتتتتتفحتال 
افية(؛ )سويستتتتةا، ابستتتتم فةيتتتتق املستتتتاءلة يفا تستتتتاق يفالرتتتتف 26يفالصتتتتفحة 
 33)الربازيتتتتتل(؛ يفالصتتتتتفحة  30)الربتغتتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة  27يفالصتتتتتفحة 

)مستتتتتتتتتتتتونيا(؛  3٨)مصتتتتتتتتتتتة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  36)الستتتتتتتتتتتويد(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة 
)العوستتتتتتتوة يفاهلةستتتتتتتك(؛  5، الصتتتتتتتفحة S/PV.7052 (Resumption 1) يف

 12ابلويا تتتتة أينتتتتا  تتتتل ذولوتتتتدا(؛ يفالصتتتتفحة  ) دجيكتتتتا، 11يفالصتتتتفحة 
)أملانيتتتا(؛ يفالصتتتفحة  23)مستتتعانيا(؛ يفالصتتتفحة  14)تةكيتتتا(؛ يفالصتتتفحة 

 )مدديف(.  25

يفرأى اثتتتتتتل أستتتتتترتاليا أنتتتتتت  يوعغتتتتتتي مضتتتتتتفاء ال تتتتتتا ع  .(1٨) متتتتتتل اجملدتتتتتتس
يفأضتتتتتتتاف  تتتتتتتدة متكدمتتتتتتتني أل  .(19)املؤسستتتتتتتي  دتتتتتتتى ذتتتتتتت ه املمارستتتتتتتة

يوعغي أل تصعح أكثة تفا دية، فيتاح لغ  األ ناء  اجلدسات اخلتامية
يفأشار اثتل الربتغتال مىل أل ذت ه اجلدستات اخلتاميتة  .(20)املراركة فيها

ستتتتكول مفيتتتدة لتتتو كانتتتت موجهتتتة  صتتتورة أكتتترب لتتتو املستتتتععل يفأكثتتتة 
انتنتتتتتااب، أيف مةكتتتتتلة  دتتتتتى ننتتتتتااي م يوتتتتتة ذامتتتتتة يفآنيتتتتتة يوظتتتتتة فيهتتتتتا يف 

مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية، متكدمتتتا  يف حتتتني ذذتتتب اثتتتل (21)اجملدتتتس؛
ابستتتم حةكتتتة  تتتدم ا ليتتتاز، مىل أل تدتتتك اجلدستتتات يوعغتتتي أل تعتصتتتة 

يفرأى  .(22) دتتى العوتتود يفاملستتائل التتيت نونرتتت يف مقتتار  تتة م  ال متتل
ترع  متةآة ذات يفجهتني، حيتث أهنتا ”اثل مسعانيا أل ذ ه اجلدسات 

غيتتتتة استتتتتدالص تععتتتتي تةكيتتتتل اجملدتتتتس موصتتتتعاً  دتتتتى املاضتتتتي العةيتتتتب  
. يفأضتتتتاف اثتتتتل مصتتتتة أل (23)“التتتتدريفس املواستتتتعة لدمستتتتتععل املعاشتتتتة

اجلدسات اخلتامية تكمل ما يعوم    رؤساء اجملدتس متل محاقتة التديفل 
يفذتتي  ،(24)األ نتتاء  مومتتا  رتتال  تتة م  ال متتل يف  دايتتة كتتل شتتهة

  .(25)اارسة رحب هبا  دة متكدمني أينا
 
 املشاورات غري الرمسية للمجلس بكامل هيئته  -ابء 

ليستتتتت املرتتتتايفرات غتتتت  الةمسيتتتتة التتتتيت ي عتتتتدذا جمدتتتتس األمتتتتل  
 كامل ذيئت  جدساٍت لدمجدس،  ل ذي لعاءات خاصتة جيتمتع فيهتا 

هبتتدف مجتتةاء موانرتتات أيف ا ستتتماع مىل محاقتتات م الميتتة أ نتتاؤه 
متتتتتل األمانتتتتتة ال امتتتتتة يفاثدتتتتتي األمتتتتتني ال تتتتتام. يفختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة 
اب ستتتتتت ةا ، يفاصتتتتتل أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس مجتتتتتةاء مرتتتتتايفرات غتتتتت  رمسيتتتتتة 

 2012متتتتتتتتةة يف  تتتتتتتتام  175لدمجدتتتتتتتتس  كامتتتتتتتتل ذيئتتتتتتتتت ، فتتتتتتتتاجتم وا 
 )انظة الركل األيفل(. 2013مةة يف  ام  163 يف

__________ 

 (1٨) S/PV.7052 ٨، الصفحة.   

 . 21املةجع نفس ، الصفحة  (19) 

)الربازيتتتتتتل(؛  30تغتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفحة )الرب  27املةجتتتتتتع نفستتتتتت ، الصتتتتتتفحة  (20) 
 )السويد(.  33يفالصفحة 

 . 2٨املةجع نفس ، الصفحة  (21) 

 (22) S/PV.7052 (Resumption 1) 16، الصفحة . 

 . 15املةجع نفس ، الصفحة  (23) 

 (24) S/PV.7052 37، الصفحة . 

، S/PV.7052 (Resumption 1))مستتتتتونيا(؛ يف  3٨املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (25) 
 25)مي اليتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  1٨)مستتتتتتتتتتتعانيا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  15الصتتتتتتتتتتتفحة 
 )مدديف(. 

https://undocs.org/ar/S/2006/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.5156
https://undocs.org/ar/S/2005/188
https://undocs.org/ar/S/PV.6927
https://undocs.org/ar/S/PV.6958
https://undocs.org/ar/S/PV.6972
https://undocs.org/ar/S/PV.6992
https://undocs.org/ar/S/PV.7027
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
https://undocs.org/ar/S/PV.7052%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
https://undocs.org/ar/S/PV.7052%20(Resumption%201)
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، شتتتجع أ نتتتاء اجملدتتتس رئتتتيس 2012حليةال/يونيتتت   5يفيف  
 دى ال متل  ورتا ، مبستا دة متل  ،(26)اجملدس، يف م كةة مل الةئيس

األمانة ال امة،  دى ت ليل اختاذ تدا   مضافية مواستعة إلضتفاء ال تا ع 
إلحاقتتتتتتتات التتتتتتتيت تُعتتتتتتتدَّم ختتتتتتتالل املرتتتتتتتايفرات التفتتتتتتتا دي أكثتتتتتتتة  دتتتتتتتى ا

الةمسية يفزايدة ف اليتها،  سعل موها ا ست انة  تعويات التدايفل  ل  غ 
  د  رب يفصالت الفيديو لدى تعدمي اإلحاقات لدمجدس، مع اتعاع 
هنتتت  متتتتوازل  تتتني التتتتدايفل  تتتل   تتتد  تتترب يفصتتتالت الفيتتتديو يفاحلنتتتور 

دتتتتتتتتس معتتتتتتتتدمي شدصتتتتتتتتيا لتعتتتتتتتتدمي اإلحاقتتتتتتتتات؛ يفشتتتتتتتتجع أ نتتتتتتتتاء اجمل
اإلحاقتتتتات  دتتتتى اإلجيتتتتاز يفد تتتتوا األمانتتتتة ال امتتتتة مىل ت متتتتيم نصتتتتوص 
اإلحاقتتات يف جدستتات اإلحاقتتة، ابألختت   وتتدما تتنتتمل  يتتا هتم 
م دومات يفنائ ية غليةة أيف م عدة؛ يفشج وا معتدمي اإلحاقتات  دتى 
ت ميم موجلات مكتو ة لتدك امل دومات، يف ركل مسعق كدما أمكل، 

إلجتتةاء موانرتتات أكثتتة تةكيتتلا ختتالل املرتتايفرات يفذلتتك إلاتحتتة اجملتتال 
غتتت  الةمسيتتتة؛ يفأ دوتتتوا ا تتتتلامهم التعديتتتل مىل أدىن حتتتد اكتتتل متتتل نتتتةاءة 
العيا ت ال ويدة امل دَّة سدفا خالل املرايفرات غ  الةمسيتة التيت جيةيهتا 
اجملدس  كامل ذيئتت . يفيف مت كةة التةئيس، شتجع أ نتاء اجملدتس  دتى 

 كورة أ اله إلاتحة اجملال إلجتةاء مرتايفرات غت  اختاذ تدا   كتدك امل
رمسيتتتة  رتتتال مستتتالتني يف جدستتتة متتتدهتا ثتتتال  ستتتا ات، اتتتا ستتتيليد 
الكفتتاءة يف  متتل اجملدتتس. يفيف نفتتس املتت كةة، أكتتد اجملدتتس متتل جديتتد 
أل أ نتتتاء اجملدتتتس يفاألمانتتتة ال امتتتة سيواصتتتدول استتتتددام  وتتتد جتتتديفل 

رتتايفرات غتت  الةمسيتتة ختتالل امل“ أي مستتائل أختتةى”األ متتال امل وتتول 
 إلاثرة املسائل حمل ا نرغال.

__________ 

 (26) S/2012/402 9-4، الفعةات . 

يف متتتتال ابملمارستتتتة املتع تتتتة يف املاضتتتتي، مل تصتتتتدر أي حماضتتتتة  
رمسيتتتتتة لدمرتتتتتايفرات غتتتتتت  الةمسيتتتتتة يفمل يُتتتتتدَع غتتتتتت  األ نتتتتتاء يف اجملدتتتتتتس 
لدمرتتاركة فيهتتا.  يتتد أنتت  يف  تتدة حتتا ت، أصتتدر رئتتيس اجملدتتس  يتتا  

 .(27)مىل الصحافة  عب مرايفرات غ  رمسية
 

   اجللسات غري الرمسية األخرى -جيم 
ختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة اب ستتتتت ةا ، يفاصتتتتل اجملدتتتتس  عتتتتد  

جدستتتتات التحتتتتايفر غتتتت  رمسيتتتتة يف عتتتتد جدستتتتات حستتتتب صتتتتيغة آراي. 
،  يومتا أ نتائ يف مديا، ي عد اجملدس جدستات التحتايفر مبرتاركة مجيتع 

 ي عتتتتد اجلدستتتتات حستتتتب صتتتتتيغة آراي مبرتتتتاركة مجيتتتتع أ نتتتتاء اجملدتتتتتس
 دة موهم. يفتُ عد كل مل جدسات التحايفر غ  الةمسية يفاجلدسات  يفأ

حستتب صتتيغة آراي مبعتتادرة  نتتو يف اجملدتتس أيف جممو تتة متتل أ نتتائ ، 
 يفلكوها   تُ ترب جدسات لدمجدس يف  تُتَ دخ أي حماضة رمسية  راهنا.

 
  التحايفر غ  الةمسيةجدسات  
جدستتتتة  16ختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة ابلتعةيتتتتة،  عتتتتد اجملدتتتتس  

حتتتايفر غتت  رمسيتتة حيتتث تعتتادل أ نتتاء اجملدتتس االراء متتع التتديفل امل ويتتة 
يفاألقةاف املهتمة  رال حا ت هتمها معاشةة. يفكال م ظم جدستات 

 رتتال  2013يف  2012التحتتايفر غتت  الةمسيتتة التتيت  عتتدت يف  تتامي 
 (.4يوة أيف حا ت منديمية )انظة اجلديفل  ددال م 

__________ 

لالقالع  دى العائمة الكامدة ابلعيا ت الصحفية الصادرة خالل الفرتة  (27) 
 /http://www.un.org/en/scنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةا ، انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: 

documents/press/2012.shtml and http://www.un.org/en/ 

sc/documents/press/2013.shtml.  
 

 4اجلديفل 
 2013-2012جلسات التحاور غري الرمسية، 

 املصدر املراركول، مبا يف ذلك الديفل غ  األ ناء يف اجملدس املوضوع يفالتارير
الستتتتتتودال يفجوتتتتتتوب الستتتتتتودال    
  2012شعا /فرباية  27

التةئيس الستا ق جلوتتوب أفةيعيتا ) صتفت  رئيستتاً لفةيتق ا حتتاد األفةيعتتي 
الةفيتتتتع املستتتتتوى امل تتتت  ابلتوفيتتتت (؛ رئتتتتيس  وريفنتتتتدي الستتتتا ق يفرئتتتتيس 
نيج اي السا ق ) صفتهما  نويل يف فةيق التوفي (؛ املع و  اخلاص 

يتتق التتتدايفل ابلفيتتديو(؛ يفكيتتل مىل الستتودال يفجوتتوب الستتودال ) تتل قة 
 ل مديات حفظ السالم األمني ال ام 

تعيتتتيم أ متتتال جمدتتتس األمتتتل ختتتالل فتتترتة 
 (S/2012/341رائسة توغو )

 السودال يفجووب السودال 
 2012نيسال/أ ةيل  17

لفةيق ا حتاد األفةيعي الةفيتع الةئيس السا ق جلووب أفةيعيا ) صفت  رئيساً 
 املستوى امل   ابلتوفي (؛ املع و  اخلاص مىل السودال يفجووب السودال

املونتتتتتع الرتتتتتعكي إلدارة شتتتتتؤيفل اإل تتتتتالم 
 ابألمم املتحدة

https://undocs.org/ar/S/2012/402
https://undocs.org/ar/S/2012/341
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 املصدر املراركول، مبا يف ذلك الديفل غ  األ ناء يف اجملدس املوضوع يفالتارير
  يسايف -غيويا    
 2012أاير/مايو  7

يفزيتتتتتة ال النتتتتتات اخلارجيتتتتتة ألنغتتتتتو  ) صتتتتتفت  رئيستتتتتاً جلما تتتتتة العدتتتتتدال 
 يستتايف؛ الربازيتتل ) صتتفت   -ربتغاليتتة(؛ يفزيتتة خارجيتتة غيويتتا الواقعتتة ابل

 يستتايف التا  تتة لدجوتتة  وتتاء الستتالم(؛ مفتتو   -رئيستتاً لترتتكيدة غيويتتا 
الرؤيفل السياستية يفالستالم يفاألمتل لدجما تة ا نتصتادية لتديفل غتةب 
أفةيعيتتتا؛ املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام يفرئتتتيس مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة 

  يسايف -يف غيويا  املتكامل لعواء السالم

 أاير/ ٨ يتال صتحفي متل اجملدتس متؤر  
؛ التعةيتتتتتة الستتتتتووي جملدتتتتتس 2012متتتتتايو 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل مىل اجلم يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
2011/2012 (A/67/2)املعدمة ، 

  يسايف -غيويا 
 2012حليةال/يوني   5

نغتتتتتو  ) صتتتتتفت  رئيستتتتتاً  يستتتتتايف؛ أ -رئتتتتتيس التتتتتوزراء الستتتتتا ق يف غيويتتتتتا 
العدتدال الواقعتة ابلربتغاليتة(؛ الربازيتل ) صتفت  رئيستاً لترتكيدة  جلما ة
 يسايف التا  ة لدجوة  واء السالم(؛ كوت ديفوار )ابلويا ة  ل  -غيويا 

ا حتتاد  اجلما ة ا نتصتادية لتديفل غتةب أفةيعيتا(؛ املةانتب التدائم  تل 
 ل ام املسا د لدرؤيفل السياسيةاألمم املتحدة؛ األمني ا األفةيعي لدى 

تعيتتتتيم أ متتتتال جمدتتتتس األمتتتتل ختتتتالل فتتتترتة 
(؛ التعةيتتتتتتة S/2012/628رائستتتتتة الصتتتتتتني )

السووي جملدس األمل مىل اجلم ية ال امتة، 
2011/2012 (A/67/2)املعدمة ، 

 اجلمهورية ال ة ية السورية
 2012حليةال/يوني   7

األمتتني ال تتام جلام تتة التتديفل ال ة يتتة؛ املع تتو  اخلتتاص املرتترتك جلام تتة 
التتديفل ال ة يتتة يفاألمتتم املتحتتدة؛ يفكيتتل األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل السياستتة؛ 

 ل مديات حفظ السالم يفكيل األمني ال ام 

ة تعيتتتتيم أ متتتتال جمدتتتتس األمتتتتل ختتتتالل فتتتترت 
(؛ التعةيتتتتتتة S/2012/628رائستتتتتة الصتتتتتتني )

السووي جملدس األمل مىل اجلم ية ال امتة، 
2011/2012 (A/67/2)املعدمة ، 

 مايل
 2012حليةال/يوني   15

ر؛ التتتوزية يفزيتتتةا خارجيتتتة  تتتول يف وركيوتتتا فاستتتو؛ يفزيتتتة دفتتتاع كتتتوت ديفتتتوا
املفو  لدرؤيفل اخلارجيتة يف نيجت اي؛ متايل؛ الويجتة؛ رئتيس مفوضتية 

 اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا

تعيتتتتيم أ متتتتال جمدتتتتس األمتتتتل ختتتتالل فتتتترتة 
(؛ التعةيتتتتتتة S/2012/628رائستتتتتة الصتتتتتتني )

 امتة، السووي جملدس األمل مىل اجلم ية ال
2011/2012 (A/67/2)املعدمة ، 

  واء السالم   د انتهاء الولاع 
 2012متوز/يولي   13

سويستتةا ) صتتفتها رئيستتة  تتوغالديش ) صتتفت  رئيستتاً لدجوتتة  وتتاء الستتالم(؛ 
لتركيدة  وريفندي(؛ لكسمربغ ) صتفتها رئيستة لترتكيدة غيويتا(؛ الربازيتل 

 يستتتتايف(؛ الستتتتويد ) صتتتتفتها رئيستتتتة  -) صتتتتفتها رئيستتتتة لترتتتتكيدة غيويتتتتا 
لترتتتتتكيدة ليتتتتترباي(؛ كوتتتتتدا ) صتتتتتفتها رئيستتتتتة لترتتتتتكيدة ستتتتت اليول(؛ اليتتتتتاابل 

فادة(، غيويتتا؛ يفكيتتل ) صتتفتها رئيستتة لدفةيتتق ال امتتل امل تت  ابلتتدريفس املستتت
األمتتتتني ال تتتتام لدرتتتتؤيفل السياستتتتة؛ يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام ل مديتتتتات حفتتتتظ 

 السالم؛ املوظف املسؤيفل  ل مكتب د م  واء السالم

تعيتتتيم أ متتتال جمدتتتس األمتتتل ختتتالل فتتترتة 
(؛ التعةيتة S/2012/629رائسة كولومعيتا )
األمتتتتتتتتتل مىل اجلم يتتتتتتتتتة  الستتتتتتتتتووي جملدتتتتتتتتتس

، A/67/2) 2011/2012ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
 معدمة(

 السودال يفجووب السودال
 2012آب/أغس س  9

ت  رئيستتاً لفةيتق ا حتتاد األفةيعتتي التةئيس الستا ق جلوتتوب أفةيعيتا ) صتف
الةفيع املستوى امل   ابلتوفي ،  ل قةيق التدايفل ابلفيتديو(؛ املع تو  
 اخلاص مىل السودال يفجووب السودال ) ل قةيق التدايفل ابلفيديو(

تعيتتتتيم أ متتتتال جمدتتتتس األمتتتتل ختتتتالل فتتتترتة 
(؛ التعةيتتتتتتتة S/2012/953رائستتتتتتتة فةنستتتتتتتا )

السووي جملدس األمل مىل اجلم ية ال امتة، 
(2012/2013 (A/68/2)املعدمة ، 

مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة 
 2012آب/أغس س  29

تعيتتتتيم أ متتتتال جمدتتتتس األمتتتتل ختتتتالل فتتتترتة  يفزية الرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل لةيفاندا
(؛ التعةيتتتتتتتة S/2012/953رائستتتتتتتة فةنستتتتتتتا )

السووي جملدس األمل مىل اجلم ية ال امتة، 
(2012/2013 (A/68/2)املعدمة ، 

https://undocs.org/ar/A/67/2
https://undocs.org/ar/S/2012/628
https://undocs.org/ar/A/67/2
https://undocs.org/ar/S/2012/628
https://undocs.org/ar/A/67/2
https://undocs.org/ar/S/2012/628
https://undocs.org/ar/A/67/2
https://undocs.org/ar/S/2012/629
https://undocs.org/ar/A/67/2
https://undocs.org/ar/S/2012/953
https://undocs.org/ar/A/68/2
https://undocs.org/ar/S/2012/953
https://undocs.org/ar/A/68/2
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 املصدر املراركول، مبا يف ذلك الديفل غ  األ ناء يف اجملدس املوضوع يفالتارير
 مجهورية الكونغو الدميعةاقية    
 2012آب/أغس س  29

تعيتتتتيم أ متتتتال جمدتتتتس األمتتتتل ختتتتالل فتتتترتة  يفزية اخلارجية يفالت ايفل جلمهورية الكونغو الدميعةاقية
(؛ التعةيتتتتتتتة S/2012/953رائستتتتتتتة فةنستتتتتتتا )

مىل اجلم ية ال امتة،  السووي جملدس األمل
2012/2013 (A/68/2)املعدمة ، 

 أفغانستال
ترتتتتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  26

2012 

تعيتتتيم أ متتتال جمدتتتس األمتتتل ختتتالل فتتترتة  رئيس اجملدس األ دى لدسالم يف أفغانستال
 (S/2012/957رائسة اهلود )

 السودال يفجووب السودال 
 2013آذار/مارس  27

التةئيس الستا ق جلوتتوب أفةيعيتا ) صتفت  رئيستتاً لفةيتق ا حتتاد األفةيعتتي 
ستتتتا ق لويجتتتت اي ) صتتتتفت  الةفيتتتتع املستتتتتوى امل تتتت  ابلتوفيتتتت (؛ التتتتةئيس ال

  نواً يف فةيق التوفي (

تعيتتتتيم أ متتتتال جمدتتتتس األمتتتتل ختتتتالل فتتتترتة 
(؛ S/2013/380رائستتتة ا حتتتتاد الةيفستتتي )

التعةية الستووي جملدتس األمتل مىل اجلم يتة 
، A/68/2) 2012/2013ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 

 املعدمة(
  واء السالم   د انتهاء الولاع 

 2013نيسال/أ ةيل  26
كةيفاتيا ) صفتها رئيسة لدجوة  واء السالم(؛ سويسةا ) صفتها رئيسة 
لترتتتتكيدة  وريفنتتتتدي(؛ لكستتتتمربغ ) صتتتتفتها رئيستتتتة لترتتتتكيدة غيويتتتتا(؛ 

 يستايف(؛ الستويد ) صتفتها  -رئيسة لترتكيدة غيويتا  الربازيل ) صفتها
رئيستتة لترتتتكيدة ليتتترباي(؛ كوتتتدا ) صتتفتها رئيستتتة لترتتتكيدة ستتت اليول(؛ 
اليتتتاابل ) صتتتفتها رئيستتتة لدفةيتتتق ال امتتتل امل تتت  ابلتتتدريفس املستتتتفادة(؛ 

 ليرباي؛ األمني ال ام املسا د لد م  واء السالم

تعيتتتيم أ متتتال جمدتتتس األمتتتل ختتتالل فتتترتة 
(؛ التعةيتتتتتة S/2013/382يفانتتتتتدا )رائستتتتتة ر 

الستتتتتتتتتووي جملدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتل مىل اجلم يتتتتتتتتتة 
، A/68/2) 2012/2013ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتة، )

 املعدمة(

 ليعيا/احملكمة اجلوائية الديفلية 
 2013أاير/مايو  7

اجلوائية الديفلية؛ رئيس ش عة الو ية العنائية  حكمة املد ي ال ام لدم
يفالتكامتتتل يفالت تتتايفل يف احملكمتتتة؛ مسترتتتار شتتتؤيفل الت تتتايفل التتتديفيل يف 

 مكتب املد ي ال ام لدمحكمة

تعيتتتيم أ متتتال جمدتتتس األمتتتل ختتتالل فتتترتة 
 (S/2013/481رائسة توغو )

 كيويا/احملكمة اجلوائية الديفلية 
 2013أاير/مايو  23

تعيتتتيم أ متتتال جمدتتتس األمتتتل ختتتالل فتتترتة  كيويا
 (S/2013/481رائسة توغو )

 كيويا/احملكمة اجلوائية الديفلية 
األيفل/أكتتتتتتتتتتتتو ة  ترتتتتتتتتتتةيل 31

2013 

يفزيتتتتتتة خارجيتتتتتتة مثيو يتتتتتتا ) صتتتتتتفت  رئيستتتتتتاً لدمجدتتتتتتس التوفيتتتتتت ي لالحتتتتتتتاد 
يفزراء األفةيعتتي، ابستتم فةيتتق ا تصتتال امل تت  ابحملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة(؛ 

خارجيتتتتة أيفغوتتتتدا يفالستتتتوغال يفكيويتتتتا؛ يفزيتتتتة شتتتتؤيفل رائستتتتة اجلمهوريتتتتة يف 
  ميعيا  وريفندي؛ موريتانيا؛ ا حتاد األفةيعي ) ئب املسترار العانوم(

تعيتتتيم أ متتتال جمدتتتس األمتتتل ختتتالل فتتترتة 
 (S/2013/770رائسة أذر يجال )

    
 “صيغة آراي”اجلدسات امل عودة حسب  

(، جيتتتتوز S/2010/507 دتتتتى الوحتتتتو املعتتتتني يف متتتت كةة رئتتتتيس اجملدتتتتس ) 
“ صتتتتتيغة آراي”أل نتتتتتاء اجملدتتتتتس استتتتتتددام اجلدستتتتتات امل عتتتتتودة يففتتتتتق 

لت ليتل متدايف هتم يفاتصتاهلم مبوظمتتات  وصتفها موتتدى متة  يفغت  رمستتي 
اجملتمع املدم يفاملوظمات غ  احلكومية. يفجيوز أل نتاء اجملدتس توجيت  

د تتتتوة غتتتت  رمسيتتتتة ألي ديفلتتتتة  نتتتتو، أيف موظمتتتتة ذات صتتتتدة، أيف فتتتتةد، 
“. صتتتتتيغة آراي”لدمرتتتتتاركة يف اجلدستتتتتات غتتتتت  الةمسيتتتتتة امل عتتتتتودة يففتتتتتق 

  تض  5 اجلديفل تصدر أي حماضة رمسية هل ه اجلدسات. يفيةد يف يف 
 خالل الفرتة املرمولة ابلتعةية.“ صيغة آراي”اجلدسات امل عودة يففق 
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 5اجلديفل 
 *2013-2012اجللسات املعقودة وفق صيغة آراي، 

 املراركول )غ  أ ناء اجملدس( املوظم )املوظمول( املوضوع التارير
ديفر املتتتتتتتتتتتتتةأة يف الوستتتتتتتتتتتتتاقة  2012آذار/مارس  ٨    

 يفتسوية الولا ات
يفزيتتتتة الديفلتتتتتة لدمتتتتتوارد املائيتتتتة يف أيفغوتتتتتدا؛ املسترتتتتتار اخلتتتتتاص  الربتغال، املمدكة املتحدة

 ني ال ام امل   ابليمل؛ رئيسة الةا  ة الوسائية يف آتري لام
تسوية املواز تات ابلوستائل  2012أاير/مايو  30

الستتتتتتتتتدمية يفموتتتتتتتتتع نرتتتتتتتتتوب 
الولا ات يفحدهتا: الوستاقة 
 يفالتسوية العنائية يفال دالة

متتتالكوم شتتتو، زميتتتل أنتتتدم يف مةكتتتل  يفتةابختتتت لدعتتتانول  جالأذر ي
الديفيل، جبام ة كامربيد ؛ مليل كيعدة، مسترارة أندم، يف 

  ة م  ال دالة الديفلية ملوظمة رصد حعوق اإلنسال

م يفرئيس مكتب األمتم املتحتدة املمثل اخلاص لامني ال ا الربتغال، املمدكة املتحدة جيش الةب لدمعايفمة 2012حليةال/يوني   22
اإلنديمتتتي لوستتتط أفةيعيتتتا؛ أ يديتتتك  مايكتتتا، مةكتتتل مامتتتا 
 ونغستتتتتيا إل تتتتتادة اإلدمتتتتتا  يفالتوميتتتتتة، ديفنغتتتتتو، جبمهوريتتتتتة 
 -الكونغتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتة؛  يوتتتتتتوا كيوتتتتتتاليغو، جلوتتتتتتة ديفنغتتتتتتو 

ديفريفمتتتتتتا األستتتتتتعفية لد دالتتتتتتة يفالستتتتتتالم، ديفنغتتتتتتو؛ مايكتتتتتتل 
  The Resolveملؤسسة   وفيوربغة، املدية التوفي ي

األقفتتتتتال يفالوتتتتتلاع املستتتتتدح،                                                                    2012متوز/يولي   9
متتتتع الرتكيتتتتل  دتتتتى مستتتتاءلة 

 املتماديل

املمثدتتتتة اخلاصتتتتة لامتتتتني ال تتتتتام امل ويتتتتة ابألقفتتتتال يفالوتتتتتلاع  فةنسا، أملانيا
املستتدح؛ سيستتيل أ تيتتل، أستتتاذة يف كديتتة فديترتتة لدعتتانول 
يفالد دوماستتتتتتتية؛  يجتتتتتتتااي ستتتتتتتايوجو، اثتتتتتتتل موظمتتتتتتتة غتتتتتتت  

 حكومية يف نيعال
األيفل/أكتتتتتو ة  ترتتتتةيل 12

2012 
األمتتتتني ال تتتتام املستتتتا د حلعتتتتوق اإلنستتتتال؛ ابيفلتتتتو  يوتتتت يف،  الربتغال اجلمهورية ال ة ية السورية

كتتتتاريل أ تتتتو زيتتتتد  نتتتتو جلوتتتتة التحعيتتتتق الديفليتتتتة رئيستتتتاً؛ يف 
املستتتتعدة امل ويتتتة ابجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية التتتيت أنرتتتاذا 

 جمدس حعوق اإلنسال
املتتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتل:  2013أاير/مايو  17

املدتصتتتتتتتتتتتتول يف الرتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اجلوستتتتتتتتتتتتتانية املوفتتتتتتتتتتتتتديفل يف 

املتحتتتتتتتدة  مديتتتتتتتات األمتتتتتتتم 
 حلفظ السالم

يفكيل األمني ال ام ل مديتات حفتظ الستالم؛ املسترتار يف  أسرتاليا، غواتيما 
جمتتال احلمايتتة اجلوستتانية،   ثتتة األمتتم املتحتتدة يف جوتتتوب 
الستتتودال؛ كعتتت  املسترتتتاريل يف جمتتتال احلمايتتتة اجلوستتتانية، 
  ثة موظمة األمم املتحدة لتحعيق ا ستتعةار يف مجهوريتة 

دميعةاقيتتتتتتة؛ مسترتتتتتتار الرتتتتتتةقة،   ثتتتتتتة األمتتتتتتم الكونغتتتتتتو ال
 لتحعيق ا ستعةار يف ذاييت املتحدة

احلالتة يف الرتةق األيفستتط:  2013متوز/يولي   26
 ا ئتالف الوق  السوري

أمحتتتتد اجلتتتتةاب، رئتتتتيس ا ئتتتتتالف التتتتوق  الستتتتوري؛  يتتتتب  املمدكة املتحدة
الغنتتتتتتعال، املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لالئتتتتتتتالف لتتتتتتدى التتتتتتو ايت 

 املتحدة يفاثدول آخةيفل  ل ا ئتالف
الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب  ترتتتتتتتتتتةيل 1

2013 
ريتتتتة أفةيعيتتتتا احلالتتتتة يف مجهو 

الوستت ى: حعتتوق اإلنستتال 
يفاحلالتتتتتتتتتتتتتتتتتة اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتانية يف 

 مجهورية أفةيعيا الوس ى

املسترتتتتتتتار اخلتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني ال تتتتتتتام امل تتتتتتتت  مبوتتتتتتتتع اإلابدة  فةنسا، ريفاندا
اجلما ية؛ مكتب توسيق الرؤيفل اإلنسانية؛ األمني ال ام 
املستتا د حلعتتوق اإلنستتال؛  ةجييتتت ابليعتتو، خعتت ة نانونيتتة 

 ةيعيا الوس ىمل مجهورية أف
   تةد يف اجلديفل م  اجلدسات اليت أتيحت لامانة ال امة م دومات  راهنا. * 
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  اجلدسات غ  الةمسية األخةى
ختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد اجملدتتتتتس  تتتتتدة  

مو  اجتما ات غ  رمسية ألغةا  حمددة. يفس ا  دى املمارسة املتع ة 
، ُ عتتدت جدستتة ستتووية متتع جمدتتس الستتدم يفاألمتتل التتتا ع 2007 تتام 

 .(2٨)لالحتاد األفةيعي
يفنونش شكل اجتما ات أ ناء اجملدتس ختالل املوانرتتني املت دعتتني  

 جتتةت املوانرتتات التتيت 2يفتتنتتمل احلالتتة  .(29)استتاليب  متتل اجملدتتس
  رال شكل ا جتما ات أثواء محدى املوانرتني. 

 
  2احلالة  
 (S/2010/507تنفين منكرة رئيس جملس األمن   
 ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب 26، امل عتتتتودة يف 6٨70يف اجلدستتتتة  
األمتتتل توفيتتت  متتت كةة رئتتتيس جمدتتتس ”، يف مقتتتار العوتتتد امل وتتتول 2012

(S/2010/507)“.نونرت مسالة اجتما ات أ ناء اجملدس ، 
يفرحب كث  مل املتكدمني  لايدة  دد اجلدستات ال دويتة، مبتا  

يفنال اثل الو ايت املتحتدة منت ، يف  .(30)يف ذلك املوانرات املفتوحة
يف املائتتتتة متتتتل جدستتتتات اجملدتتتتس   10الستتتتوة الستتتتا عة،  عتتتتد أنتتتتل متتتتل 

يفأكد  .(31)2002 يف املائة تعةيعا  ام 30كجدسات خاصة، معا ل 
اثل مصة أن  يف اجلدسات ال دوية، مبا يف ذلك اإلحاقتات اإل الميتة 

ت غتت  األ نتتاء يف يفاملوانرتات، يوعغتتي أل تؤختت  يف ا  تعتار مستتهاما
،   ستتيما متتل يتتتاثة متتوهم معاشتتةة  عتتةارات اجملدتتس. يفرأى (32) اجملدتتس

  ض املتكدمني أن  جيب التعديل متل استتددام اجلدستات يفاملرتايفرات 
__________ 

ترتةيل  ٨)نيويورك( يفيف  2012حليةال/يوني   13 عدت اجلدستال يف  (2٨) 
 )أديس أاباب(.  2013األيفل/أكتو ة 

( S/PV.6870)انظتة الوثيعتة  2012ترةيل الثام/نوفمرب  26ُ عدات يف  (29) 
 (. S/PV.7052)انظة الوثيعة  2013ترةيل األيفل/أكتو ة  29يف 

 (30) S/PV.6870 ا حتتتتتاد الةيفستتتتي(؛  6)كولومعيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  5، الصتتتتفحة(
)املمدكتتة  11)أملانيتتا(؛ يفالصتتفحة  9)أذر يجتتال(؛ يفالصتتفحة  ٨يفالصتتفحة 

)توغتتتتتتتتتتتتو(؛  15)ابكستتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  13املتحتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 
 23)جوتوب أفةيعيتا(؛ يفالصتفحة  20)املغتةب(؛ يفالصتفحة  17 يفالصتفحة

)مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية، ابستتم حةكتتة  تتدم  37)غواتيمتتا (؛ يفالصتتفحة 
 )كواب(.  16، الصفحة S/PV.6870 (Resumption 1)ا لياز(؛ يف 

 (31) S/PV.6870 25، الصفحة . 

 . 37املةجع نفس ، الصفحة  (32) 

مل الوظتام التداخدي  4٨يفاسترهد اثل ابكستال ابملادة  .(33)اخلاصة
 املؤنتتتتتتتت فعتتتتتتتال مل املرتتتتتتتايفرات املغدعتتتتتتتة يوعغتتتتتتتي أل تععتتتتتتتى يف حتتتتتتتدذا

 يومتتتتتتتا شتتتتتتتدد اثتتتتتتتل ا حتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتي  دتتتتتتتى أ يتتتتتتتة ذتتتتتتت ه  ،(34)األدىن
  .(35)املرايفرات
كمتتا رحتتب كثتت  متتتل املتكدمتتني  تتلايدة استتتددام اجلدستتتات  
يفأشار اثل جووب  .(37)يفجدسات التحايفر غ  الةمسية (36) صيغة آراي

أفةيعيتتا مىل أل استتتددام صتتيغة احلتتتوار التفتتا دي غتت  الةمستتي نتتتد أاتح 
لدمجدتتس أل يتفا تتل  صتتورة غتت  رمسيتتة متتع فتتةادى التتديفل األ نتتاء، 

يفرأى  .(3٨)يفجلوتتتة  وتتتاء الستتتالم، يفاملوظمتتتات ديفل اإلنديميتتتة يفاإلنديميتتتة
وارات مفيتتتدة  عتتدر متتتا تكفتتل هلتتتا متا  تتتة  اثتتل لكستتتمربغ أل ذتت ه احلتتت

كافيتة، يفنتال منت  أيمتل أل توجت  التد وة مىل التديفل غت  األ نتاء التتيت 
  .(39)تست يع أل تنيف نيمة لدمراركة يف مرايفرات اجملدس

يففيما يت دق ابجلدسات امل عودة يففعتا لصتيغة آراي، أ تةز اثتل  
مىل  الو ايت املتحدة أ يتها اب تعارذا أداة تتتيح لدمجدتس أل يستتمع

يفأكتد اثتل لكستمربغ  .(40)آراء الديفل األ ناء املهتمة يفاجملتمع املدم
__________ 

، S/PV.6870 (Resumption 1))مصتتتة(؛  3٨املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (33) 
 )كواب(. 16الصفحة 

 (34) S/PV.6870 14، الصفحة . 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (35) 

)ا حتتتاد الةيفستتي(؛  6)الربتغتتال(؛ يفالصتتفحة  2املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (36) 
)املمدكتة   11)أملانيا(؛ يفالصتفحة  9)أذر يجال( يفالصفحة  ٨يفالصفحة 

)ابكستتتتتتتتتتال(؛  13)الصتتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  12املتحتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 
 24لصتتتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتتتا(؛ يفا 19)توغتتتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  15يفالصتتتتتتتتتفحة 

 32)نيوزيدوتتتتتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  30)التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 
)مجهوريتتتتتة ميتتتتتةال اإلستتتتتالمية،  40)األرجوتتتتتتني، لكستتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتفحة 
، S/PV.6870 (Resumption 1)ابستتتتتتتتتتتتم حةكتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتدم ا ليتتتتتتتتتتتتاز(؛ يف 

)ذولوتتتتتتتدا، أينتتتتتتا ابستتتتتتتم  6)مجهوريتتتتتتة كتتتتتتتوراي(؛ يفالصتتتتتتفحة  3 الصتتتتتتفحة
 ويا(. )سدوفي 9 دجيكا(؛ يفالصفحة 

 (37) S/PV.6870 أذر يجتتتتتتتتتتال(؛  ٨)الربتغتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  2، الصتتتتتتتتتتفحة(
)الصتتتتتتتتتتتتتني(؛  12)املمدكتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة   11يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة 
 20)توغتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتفحة  15)ابكستتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفحة  13 يفالصتتتتتفحة

)نيوزيدوتدا(؛  30)الربازيتل(؛ يفالصتفحة  2٨)جووب أفةيعيتا(؛ يفالصتفحة 
 S/PV.6870)اليتتتاابل(؛ يف  34)لكستتتمربغ(؛ يفالصتتتفحة  33يفالصتتتفحة 

(Resumption 1) ذولودا،  6صفحة )مجهورية كوراي(؛ يفال 3، الصفحة(
 )السوغال(.  12أينا ابسم  دجيكا(؛ يفالصفحة 

 (3٨) S/PV.6870 21، الصفحة . 

 . 33املةجع نفس ، الصفحة  (39) 

  .25املةجع نفس ، الصفحة  (40) 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
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 دتتتتى أل االراء امل معتتتتة لدمجتمتتتتع املتتتتدم يفاملوظمتتتتات غتتتت  احلكوميتتتتة 
يفخربهتتتتتتتتا امليدانيتتتتتتتة ميكتتتتتتتل أل تكتتتتتتتول ذات أ يتتتتتتتة خاصتتتتتتتة ملتتتتتتتدايف ت 

يفأضتتاف اثتتل نيوزيدوتتدا أل استتتددام صتتيغة آراي يف  عتتد  .(41)اجملدتتس
  .(42)وعغي أل يكول شائ ااجلدسات ي

 
 احملاضر -دال 

ختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا ، صتتدرت حماضتتة حةفيتتة  
متتتتتل الوظتتتتتام  49 عتتتتتب كتتتتتل جدستتتتتة  دويتتتتتة لدمجدتتتتتس يففعتتتتتاً لدمتتتتتادة 

 عتتتب اجلدستتتات اخلاصتتتة يففعتتتاً التتتداخدي املؤنتتتت، يفصتتتدرت  الغتتتات 
__________ 

 .33املةجع نفس  الصفحة  (41) 

 .31املةجع نفس ، الصفحة  (42) 

. يفمل تُتثَتتتة يف أي مواستتتعة أثوتتتاء اجتما تتتات اجملدتتتس أستتتئدة 55لدمتتتادة 
متتتتل الوظتتتتام التتتتداخدي املؤنتتتتت  57مىل  49 رتتتتال ت عيتتتتق املتتتتواد متتتتل 

يت دتتق ر تتداد يفمصتتتدار احملاضتتة احلةفيتتة أيف العالغتتات أيف الواثئتتتق  فيمتتا
جلدستتتتتتة األختتتتتتةى يف رتتتتتتال ممكانيتتتتتتة ا قتتتتتتالع  ديهتتتتتتا. غتتتتتت  أنتتتتتت ، يف ا

، أ تتتةب اثتتتل 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  26، امل عتتودة يف 6٨70
مصتتتة  تتتل رأي مفتتتاده أل اجلدستتتات اخلاصتتتة يفاملرتتتايفرات غتتت  الةمسيتتتة 
يوعغي أل تكول هلا سجالت مكتو ة، ميكل ماتحتهتا لدجمهتور،  دتى 
األنتل   تتد فتترتة حمتتددة متتل الونتت، توخيتتا لدرتتفافية يفاب تعارذتتا ستتجال 

 .(43)أجيال املستععلاترخييا ملوف ة 
__________ 

 .3٨املةجع نفس ، الصفحة  (43) 

   
 جدول األعمال - اثنيا

 مالحظة 
يتوتتتتايفل العستتتتم الثتتتتام اارستتتتة جمدتتتتس األمتتتتل  رتتتتال جتتتتديفل  

متتتتل الوظتتتتام التتتتداخدي  12مىل  6األ متتتتال، فيمتتتتا يت دتتتتق ابملتتتتواد متتتتل 
 املؤنت جملدس األمل. 

 6املادة  
األمتتل  دتتى الفتتور يوعتت  األمتتني ال تتام مجيتتع املمثدتتني يف جمدتتس  

مىل مجيتتع الةستتائل التتيت تتتتةد متتل التتديفل أيف متتتل ذيئتتات األمتتم املتحتتتدة 
مل األمني ال ام  رال أية مسالة يةاد نظة جمدتس األمتل فيهتا يففعتا  أيف

 ألحكام امليثاق.
 

 7املادة  
ي تتد األمتتني ال تتام جتتديفل األ متتال املؤنتتت لكتتل جدستتة متتل  

 جدسات جمدس األمل يفي تمده رئيس جمدس األمل. 
يف  جيوز أل يدر  يف جديفل األ مال املؤنت غ  العوود اليت  

أيف العوتتود ، 6جتتةى توعيتت  املمثدتتني يف جمدتتس األمتتل مليهتتا يففعتتا لدمتتادة 
، أيف املستتائل التتيت ستتعق جملدتتس األمتتل أل 10التتيت تو عتتق  ديهتتا املتتادة 

 نةر لجيدها.
 

 ٨املادة  
جتديفل األ متال املؤنتت لكتل جدستة مىل يةسل األمني ال ام  

املمثدني يف جمدس األمل نعل ان عاد اجلدسة مبا   يعل  ل ثالثتة أايم؛ 
م  أنتت  جيتتوز يف األحتتوال ال اجدتتة مرستتال جتتديفل األ متتال املؤنتتت يف 

 آل يفاحد مع اإلش ار اب جتماع.
 

 9املادة  
يكول أيفل  وتد يف جتديفل األ متال املؤنتت لكتل جدستة متل  

 جدسات جمدس األمل ذو منةار جديفل األ مال.
 

 10املادة  
كتتل  وتتد يف جتتديفل أ متتال أيتتة جدستتة متتل جدستتات جمدتتس  

األمل مل يستكمل حبث  يف تدك اجلدسة يدر  تدعائيا يف جديفل أ مال 
 اجلدسة التايل هلا ما مل يعةر جمدس األمل غ  ذلك.

 
 11املادة  
يةسل األمني ال ام أسعو يا مىل املمثدني يف جمدس األمل  يا   

موجلا ابملسائل امل ةيفضة  دى اجملدس يف ل املةحدة اليت  دغها الوظة يف 
 املسائل.تدك 
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 12املادة  
ي متتتتم جتتتتديفل األ متتتتال املؤنتتتتت لكتتتتل اجتمتتتتاع ديفري  دتتتتى  

 تتتتل يفاحتتتتد أ نتتتتاء جمدتتتتس األمتتتتل نعتتتتل افتتتتتتاح ا جتمتتتتاع مبتتتتا   يعتتتتل 
يف رتتةيل يومتتا. يفيوجتت  نظتتة األ نتتاء مىل أي تغيتت   حتتق يف جتتديفل 
األ متتال املؤنتتت أيف مضتتافة  حعتتة مليتت  نعتتل ا جتمتتاع مبتتا   يعتتل  تتل 
 ستتتة أايم.  دتتتى أنتتت  جيتتتوز جملدتتتس األمتتتل، يف األحتتتوال ال اجدتتتة، أل 
يتتدخل  دتتى جتتديفل األ متتتال مضتتافات يف أي يفنتتت أثوتتاء ا جتمتتتاع 

 الديفري. 
 دتى  9يفأحكام املادة  7مل املادة  1ق أحكام الفعةة يفتو ع 

 ا جتما ات الديفرية أينا.
يفخالل الفرتة املرمولة اب ست ةا ، يفاصل األمني ال ام اارستة  

توزيع الةسائل اليت تةد مل الديفل أيف مل ذيئتات األمتم املتحتدة أيف موت  ذتو 
ألحكتتام امليثتتاق نفست   رتتال أيتة مستتالة يتةاد نظتتُة جمدتتس األمتل فيهتتا يففعتاً 

. يفيفاصتل األمتني ال تام أينتا يفضتع جتديفل أ متال مؤنتت 6يفقععتاً لدمتادة 
لكل اجتماع مل اجتما ات اجملدس يفمرستال جتديفل األ متال املؤنتت مىل 

. يفمل تُ تتتةح لدوعتتتاي يف أيتتتة ٨يف  7اثدتتتي أ نتتتاء اجملدتتتس، يففعتتتا لدمتتتادتني 
نتتتتتت. مواستتتتتعة مستتتتتالة ت متتتتتيم الةستتتتتائل، أيف م تتتتتداد جتتتتتديفل األ متتتتتال املؤ 

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةا ،  12يفمضتتتتافة مىل ذلتتتتك، مل ت عتتتتق املتتتتادة 
يُ عتتتد أي اجتمتتتاع ديفري. يف وتتتاء  ديتتت ،   يتنتتتمل ذتتت ا املدحتتتق أي  مل مذ

 مل الوظام الداخدي املؤنت. 12يف  ٨يف  7 يف 6مادة تت دق ابملواد 
يفيرتمل ذت ا العستتم ثالثتة أنستتام فة يتة،  دتتى الوحتو التتتايل:  

(؛ ابء، املستتائل امل ةيفضتتة  دتتى 9ألتتف، منتتةار جتتديفل األ متتال )املتتادة 
(؛ جتتيم، املوانرتات املت دعتة جبتتديفل 11يف  10جمدتس األمتل )املتاداتل 

 األ مال.

  (٩إقرار جدول األعمال  املادة  - ألف
، يكتتول أيفل  وتتد يف جتتديفل األ متتال املؤنتتت 9يففعتتا لدمتتادة  

لكل جدستة متل جدستات اجملدتس ذتو منتةار جتديفل األ متال. يفختالل 
الفرتة املرمولة اب ست ةا ، مل تكل ذواك أيتة حالتة قُتةح فيهتا انترتاح 
مجةائتتي  رتتال منتتةار جتتديفل األ متتال. يفمل يكتتل ذوتتاك أينتتا أي قتتةح 

 رتتتتتال منتتتتتمول العوتتتتتود املدرجتتتتتة يف   نرتاحتتتتتات أيف مجتتتتتةاٍء ملوانرتتتتتات
 جديفل األ مال املؤنت. 

 
 جديفل األ مال املدرجة حديثا وود  
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، أضتتتاف اجملدتتتس  وتتتدا يفاحتتتدا  

احلالتتتة يف ”جديتتتدا مىل نائمتتتة املستتتائل امل ةيفضتتتة  ديتتت  اب تمتتتاد العوتتتد 
امل عتتتتتتودة  تتتتتتتارير  6٨9٨متتتتتتل جتتتتتتديفل األ متتتتتال يف جدستتتتتتت   “متتتتتايل
. يفكانت املستائل املتصتدة مبتايل (44)2012كانول األيفل/ديسمرب  20

الستتالم ”التتيت نظتتة فيهتتا اجملدتتس ستتا عا مدرجتتة يف مقتتار العوتتد امل وتتول 
 “. يفاألمل يف أفةيعيا

، ظتتتتتل  تتتتتدد العوتتتتتود املدرجتتتتتة 2009-200٨يفموتتتتت  الفتتتتترتة  
حتده األدىن يفاثوتني يف حديثا ندتيال لدغايتة، حيتث تتةايفح  تني صتفة يف 

حده األنصى يف السوة )انظة الركل الثالث(؛ يف حتني أنت  يف الفترتة 
 وتتود جديتتدة  ٨، أضتتاف اجملدتتس 2007مىل ال تتام  1997متتل ال تتام 

 وتتتتتتداً كحتتتتتتد أنصتتتتتتى كتتتتتتل ستتتتتتوة. يفميكتتتتتتل تفستتتتتت   23كحتتتتتتد أدىن يف 
ا لفتتتتا  يف  تتتتدد العوتتتتتود اجلديتتتتدة جلئيتتتتا  ت تتتتتديل العوتتتتود اإلنديميتتتتتة 

 ية املدرجة يفاستددام  وود فة ية جديدة.الع ة  أيف
__________ 

 . S/2012/961انظة أيناً  ؛S/PV.6898انظة  (44) 

   

https://undocs.org/ar/S/PV.6898؛
https://undocs.org/ar/S/2012/961


النظام الداخلي املؤقت والتغيريات اإلجرائية ذات الصلة -اجلزء الثاين    
 

16-06865 298 

 

 الركل الثالث   
 2013-200٩عدد البنود املدرجة حديثًا،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ت ديل  ود مل جديفل األ مال 
 ترتةيل الثتام/ 11مب كةة رئتيس جمدتس األمتل املؤرختة   مال 
، نُعحتتتت ا تعتتتارا متتتل ذلتتتك التتتتارير صتتتياغة العوتتتد (45)2013نتتتوفمرب 
تعتتارية األمتتني ”لتصتتعح  “تعتتارية األمتتني ال تتام  تتل الستتودال”امل وتتول 

ترتتتتةيل  11. يفا تعتتتتارا متتتتل “ال تتتتام  تتتتل الستتتتودال يفجوتتتتوب الستتتتودال
ال مديتتتتتتة املدتد تتتتتتة لالحتتتتتتتاد  ، أصتتتتتتعح يُوظتتتتتتة يف2013الثتتتتتتام/نوفمرب 

األفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتدة يف دارفتتور يفنتتوة األمتتم املتحتتدة األمويتتة املؤنتتتة 
 2046أل يي يف  ثة األمم املتحدة يف جوتوب الستودال، يفنتةار اجملدتس 

تعتتارية األمتتني ال تتام  تتل الستتودال ”( يف مقتتار العوتتد امل وتتول 2012)
ودة  تتتتتتتتتتارير امل عتتتتتتتتت 7062. يفكانتتتتتتتتتت اجلدستتتتتتتتتة “يفجوتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتودال

 األيفىل اليت ت عد يف مقار ذ ا العود. 2013ترةيل الثام/نوفمرب  1٨
 

الوظة يف حا ت مت دعة  عددال م يوة يف مقتار  وتود مدرجتة  
  ذات قا ع منديمي

يفاصتتل اجملدتتس ختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا  املمارستتة  
املتمثدة يف الوظة يف احلا ت املتغ ة اليت تت دتق  عدتدال م يوتة يف مقتار 

__________ 

 (45) S/2013/657 . 

 وود مدرجة ذات قا ع منديمي. يف دى سعيل املثال، فعد نظتة اجملدتس 
شتتتتتتتتعا /فرباية  27، امل عتتتتتتتتودة  تتتتتتتتتارير 6723ا تعتتتتتتتارا متتتتتتتتل اجلدستتتتتتتتة 

عةصتتتتوة يف خدتتتتي  غيويتتتتا يف مقتتتتار العوتتتتد امل وتتتتول ، يف مستتتتالة ال2012
،  يومتتتا يفاصتتتل الوظتتتة يف مكتتتتب “توقيتتتد الستتتالم يف غتتتةب أفةيعيتتتا”

األمتتم املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا يف مقتتار ذتت ا العوتتد. يف دتتى غتتةار ذلتتتك، 
يفاصتتل اجملدتتس، ختتالل الفتترتة املرتتمولة ابلتعةيتتة، الوظتتة يف احلتتالتني يف 

احلالتتتة يف ”يف مقتتتار العوتتتد امل وتتتول  اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية يفالتتتيمل
 .“الرةق األيفسط

 
 مضافة  وود فة ية جديدة حتت العوود املدرجة 
خالل الفرتة نيد ا ست ةا ، يفاصل اجملدس اارستت  احلديثتة  

املتمثدة يف الوظة يف التهديدات املت ورة ال امة يفال ا ةة لدحديفد احملدنة 
ابلستتتالم يفاألمتتتل يف مقتتتار العوتتتود احلاليتتتة، يفأحيتتتا  رضتتتافة  وتتتود فة يتتتة 
جديتتتدة. يفأضتتتيف  دتتتتى ستتتعيل املثتتتال حتتتتتت العوتتتد املواضتتتي ي امل وتتتتول 

 ودال فة يال جديدال،  دى الوحو  “الم يفاألمل الديفلينيصول الس”
 .6املعني يف اجلديفل 
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 6 اجلديفل
 2013-2012، املضافة اجلديدة الفرعية البنود

 العود الفة ي اجلديد العود حمنة اجلدسة يفاترخيها
   

S/PV.6760 25  األخ تتتتتتتار التتتتتتتيت هتتتتتتتتدد الستتتتتتتالم  2012نيسال/أ ةيل
 يفاألمل الديفليني

لمتتتتتتتتتتني احلتتتتتتتتتتديفد يف يفجتتتتتتتتتت  أنرتتتتتتتتتت ة ا جتتتتتتتتتتتار يفاحلةكتتتتتتتتتتة 
 املرةيف ة  رب احلديفد غ 

S/PV.6865 19  العةصوة صول السالم يفاألمل الديفليني 2012ترةيل الثام/نوفمرب 
S/PV.6882 10   مو عة الساحل: لو ا تماد هن  أكثة  و  يفتوسيعا السالم يفاألمل يف أفةيعيا 2012كانول األيفل/ديسمرب 
S/PV.6965 13  ستتتياق صتتتول حتتتتدايت مكافحتتتة اإلرذتتتاب يف أفةيعيتتتا يف  السالم يفاألمل يف أفةيعيا 2013أاير/مايو

 السالم يفاألمل الديفليني
S/PV.6982 19   يفاملوارد ال عي ية موع نروب الولا ات صول السالم يفاألمل الديفليني 2013حليةال/يوني 

  
املسزززززززززززززائل املعروضزززززززززززززة علزززززززززززززى جملزززززززززززززس األمزززززززززززززن  - ابء

  (11و   10  املاداتن
متتتل الوظتتتام  11ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ، يف متتتال ابملتتتادة  

، (46)2010متوز/يوليت   26الداخدي املؤنتت يفيففعتا ملت كةة التةئيس املؤرختة 
يفاصتتل األمتتني ال تتام موافتتاة املمثدتتني يف جمدتتس األمتتل  عيتتال متتوجل أستتعو ي 
 تتتل املستتتائل امل ةيفضتتتة  دتتتى اجملدتتتس يفاملةحدتتتة التتتيت  دغهتتتا الوظتتتة يف تدتتتك 
املستتائل. يفمل تتغتت  املمارستتة املتمثدتتة يف مدرا   وتتد متتل جتتديفل األ متتال يف 

 العيال املوجل   د ا تماده يف جدسة رمسية لدمجدس. 
__________ 

 (46) S/2010/507 . 

يف متتتتتا جممو تتتتت   2012اجملدتتتتتس يف اجتما اتتتتتت   تتتتتام يفنظتتتتتة  
موها  رتال احلتا ت املت دعتة  24 ودا مل  وود جديفل األ مال،  46

 رتتتتتال مستتتتتائل مواضتتتتتي ية  22 عدتتتتتدال م يوتتتتتة يفاحلتتتتتا ت اإلنديميتتتتتة يف 
، نظتتتتتة اجملدتتتتتس يف اجتما اتتتتتت  يف 2013يفمستتتتتائل أختتتتتةى. يفيف  تتتتتام 

موهتتتتتا  رتتتتتال  25 وتتتتتدا متتتتتل  وتتتتتود جتتتتتديفل األ متتتتتال،  46جممو تتتتت   متتتتتا
 رتال مستائل  21احلا ت املت دعة  عدتدال م يوتة يفاحلتا ت اإلنديميتة يف 

، يف  تتتتتد 2013يف  2012. يفيف  تتتتتامي (47)مواضتتتتتي ية يفمستتتتتائل أختتتتتةى
 وتتتدا  دتتتى  77 وتتدا يف  ٨0حتت ف  تتتدة  وتتود، أ عتتتى اجملدتتتس نيتتد نظتتتةه 

 .7التوايل. يفلالقالع  دى توزيع العوود حسب السوة، انظة اجلديفل 
__________ 

 يفنتتتتتتتتةارات يفمعتتتتتتتتةرات جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل S/2014/10يف  S/2013/10انظتتتتتتتتة  (47) 
(S/INF/67 يف ،S/INF/68يف ، S/INF/69.) 

 
 7اجلديفل 

 2013-2012فيها يف اجللسات الرمسية، البنود اليت نُظر 

 العود
 السوة

2012 2013 
   احلا ت املتعلقة ببلدان معينة واحلا ت اإلقليمية   

   أفريقيا
 ● ● احلالة يف  وريفندي

 ● ● احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

 ● ● احلالة يف كوت ديفوار

 ● ● احلالة فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقية

 ● ●  يسايف -احلالة يف غيويا 

https://undocs.org/ar/S/PV.6760
https://undocs.org/ar/S/PV.6760
https://undocs.org/ar/S/PV.6865
https://undocs.org/ar/S/PV.6865
https://undocs.org/ar/S/PV.6882
https://undocs.org/ar/S/PV.6882
https://undocs.org/ar/S/PV.6965
https://undocs.org/ar/S/PV.6965
https://undocs.org/ar/S/PV.6982
https://undocs.org/ar/S/PV.6982
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2013/10
https://undocs.org/ar/S/2014/10
https://undocs.org/ar/S/INF/67
https://undocs.org/ar/S/INF/68
https://undocs.org/ar/S/INF/69
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 العود
 السوة

2012 2013 
 ● ● احلالة يف ليرباي   

 ● ● احلالة يف ليعيا

 ● ● احلالة يف مايل

 ● ● احلالة يف س اليول

 ● ● احلالة يف الصومال

  ● تعارية األمني ال ام  ل السودال

 ●  تعارية األمني ال ام  ل السودال يفجووب السودال

 ● ● احلالة فيما يت دق ابلصحةاء الغة ية

 ● ● مو عة يفسط أفةيعيا

 ●  احلالة يف مو عة العح ات الكربى

 ● ● السالم يفاألمل يف أفةيعيا

 ● ● توقيد السالم يف غةب أفةيعيا

   األمريكتان

 ● ● املسالة املت دعة هباييت

   آسيا

 ● ● احلالة يف أفغانستال

  ● ليريت-احلالة يف تيمور

   أورواب

 ● ● (1999) 1244 ، يف(1999) 1239، يف (199٨) 1203، يف (199٨) 1199، يف (199٨) 1160نةارات جمدس األمل، 

 ● ● احلالة يف العوسوة يفاهلةسك

 ● ● احلالة يف نربص

   الشرق األوسط

 ● ● احلالة املت دعة ابل ةاق

 ●  احلالة  ني ال ةاق يفالكويت

 ● ● احلالة يف الرةق األيفسط

 ● ● احلالة يف الرةق األيفسط، مبا يف ذلك ننية فدس ني

 بندا 2٥ بندا 24 اجملمول، احلا ت املتعلقة ببلدان معينة واحلا ت اإلقليمية 

   مسائل مواضيعية ومسائل أخرى
 ● ● محاقة مل الةئيس احلايل ملوظمة األمل يفالت ايفل يف أيفريفاب

 ●  محاقة مل رئيس حمكمة ال دل الديفلية

 ● ● محاقات مل رؤساء اهليئات الفة ية جملدس األمل

 ● ● األقفال يفالولاع املسدح

 ● ● اإلنديمية يف صول السالم يفاألمل الديفلينيالت ايفل  ني األمم املتحدة يفاملوظمات اإلنديمية يفديفل 

https://undocs.org/ar/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
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 العود
 السوة

2012 2013 
   الؤدوي للقؤانن  اجلسؤيمة االنتهاكؤا  مؤ  ذلؤ  وغؤر اجلماعيؤة اإلابدة أعمؤا  عؤ  املسؤوولن األشخاص حملاكمة الدولية اجلنائية احملكمة 

دة اجلما ية يفغ ذتا متل ا نتهاكتات املماثدتة يف يفاملواقوني الةيفانديني املسؤيفلني  ل ارتكاب أ مال اإلاب رواندا إقليم يف املرتكبة اإلنساين
 1994كانول األيفل/ديسمرب   31 يف 1994كانول الثام/يواية   1أراضي الديفل اجملايفرة،  ني 

●  

احملكمتتة الديفليتتة حملاكمتتة األشتتداص املستتؤيفلني  تتل ا نتهاكتتات اجلستتيمة لدعتتانول التتديفيل اإلنستتام التتيت ارتكعتتت يف مندتتيم يوغوستتالفيا 
1991السا عة مو   ام 

● ● 

احملكمتتة الديفليتتة حملاكمتتة األشتتداص املستتؤيفلني  تتل ا نتهاكتتات اجلستتيمة لدعتتانول التتديفيل اإلنستتام التتيت ارتكعتتت يف مندتتيم يوغوستتالفيا 
األشداص املسؤيفلني  ل أ مال اإلابدة اجلما ية يفغ  ذلك مل ا نتهاكات  حملاكمة الدولية اجلنائية احملكمة ؛1991السا عة مو   ام 

ذا مل اجلسيمة لدعانول الديفيل اإلنسام املةتكعة يف منديم ريفاندا يفاملواقوني الةيفانديني املسؤيفلني  ل ارتكاب أ مال اإلابدة اجلما ية يفغ  
 1994كانول األيفل/ديسمرب   31 يف 1994الثام/يواية  كانول  1ا نتهاكات املماثدة يف أراضي الديفل اجملايفرة،  ني 

● ● 

 ● ●صول السالم يفاألمل الديفليني

 ● ● (2001) 1353اجتماع جمدس األمل مع العددال املسا ة  عوات يفافةاد شةقة  مال ابجللأيل ألف يفابء مل املةفق الثام ابلعةار 

 ● ●  دم ا نترار

 ● ●  دم ا نترار/مجهورية كوراي الر عية الدميعةاقية

  ●  دم انترار أسدحة الدمار الرامل

 ● ●  واء السالم   د انتهاء الولاع

 ● ● محاية املدنيني يف الولاع املسدح

 ● ●   ثة جمدس األمل

 ●  األسدحة الصغ ة

 ● ● يفت ليلذا يف جمال صول السالم يفاألمل الديفلينيال مل  دى  سط سيادة العانول 

  ● األخ ار اليت هتدد السالم يفاألمل الديفليني

 ● ● األخ ار اليت هتدد السالم يفاألمل الديفليني مل جةاء األ مال اإلرذا ية

 ● ●  مديات األمم املتحدة حلفظ السالم

 ● ● املةأة يفالسالم يفاألمل

 بندا 1٩ بندا 20 املواضيعيةاجملمول، املسائل  

   مسائل أخرى
 ● ● الوظة يف مرةيفع تعةية جمدس األمل املعدم مىل اجلم ية ال امة

  ●                                                                           انتداب أ ناء حمكمة ال دل الديفلية

 ● ● (S/2010/507توفي  م كةة رئيس جمدس األمل )

)أ(بندان اجملمول، املسائل األخرى 
 بندان 

 بندا 4٦ بندا 4٦ جممول عدد البنود املناقشة سنوايً  
 

 املسائل امل ةيفضة  دى اجملدس.يففعا لدممارسة املتع ة، مل تدر  العوود املت دعة ابنتداب أ ناء حمكمة ال دل الديفلية يف نائمة  )أ( 
        

https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
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 ح ف العوود يفاإل عاء  ديها 
 متتتتتتتتتوز/ 26يفمتتتتتتتت كةة التتتتتتتتةئيس املؤرختتتتتتتتة  11 متتتتتتتتال ابملتتتتتتتتادة  

، يفاصتتتل اجملدتتتس اارستتتة استتتت ةا  العيتتتال املتتتوجل يف  (4٨)2010 يوليتتت 
فيهتتا يف  كتتانول الثام/يوتتاية متتل كتتل ستتوة لتحديتتد العوتتود التتيت مل يوظتتة

الستتتتووات التتتتثال  الستتتتا عة، يفحتتتت فها ابلتتتتتايل. يفحتتتتت ف ذتتتت ه العوتتتتتود 
 خت ة ديفلة مل الديفل األ ناء رئيس اجملدس حبدول هناية شعا / مل ما

فربايتتة اهنتتا تةغتتب يف أل يععتتى العوتتد يف العيتتال، يفيف ذتت ه احلالتتة يظتتل 
 العود مدرجا يف العيال ملدة سوة يفاحدة. 

، ُحتتت فت يف آذار/متتتارس ستتتع ة  وتتتود متتتتل 2012يفيف  تتتام  
صل يفاحد يفثالثني  وداً ُحددت يف كانول الثام/يواية متهيدا حل فها، أ

يف حتتتني مت اإل عتتتاء  دتتتى العوتتتود املتععيتتتة ملتتتدة ستتتوة مضتتتافية  وتتتاًء  دتتتى 
__________ 

 (4٨) S/2010/507 . 

، ُحت فت أر  تة  وتود متل 2013. يفيف  تام (49)قدب الديفل األ ناء
أصتتتتل العوتتتتود التتتتتتس ة يفال رتتتتةيل التتتتيت حتتتتددت يف كتتتتانول الثام/يوتتتتاية 

فها، يف حني مت اإل عاء  دى العوود املتععية ملدة سوة مضافية متهيدا حل 
 . (50)(٨ واًء  دى قدب الديفل األ ناء )انظة اجلديفل 

يف  ي   ح ف أحد العوود أن    ميكتل جملدتس األمتل الوظتة  
فيتتت  كدمتتتا رأى ذلتتتك ضتتتةيفراي يف املستتتتععل. ف دتتتى ستتتعيل املثتتتال، أ تتتاد 

 أيدتتتتتتتتول/ 26دة  تتتتتتتتتارير امل عتتتتتتتو  7036جمدتتتتتتتس األمتتتتتتتتل، يف جدستتتتتتتتت  
، ال ي كال “األسدحة الصغ ة”، مدرا  العود امل وول 2013 سعتمرب

 .2012ند ُح ف مل العيال املوجل  ام 
__________ 

 .S/2012/10/Add.9انظة  (49) 

 .S/2013/10/Add.9انظة  (50) 

 
 ٨اجلديفل 

 2013-2012البنود املقرتح حنفها من البيان املوجز، 

 العود
اترير الوظة في  أليفل مةة يفالخة 

 مةة

املعتتترتح العوتتتود 
حتتتتتتتتتتتتتتتتت فها يف 

 2012 ام 

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
آذار/متتتتتتارس 

2012 

العوود املعرتح 
حتتتتتتتتتتتتت فها يف 

 2013 ام 
 احلالتة يف آذار/

 2013مارس 
؛ 1947كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   9 ننية فدس ني       

 1966ترةيل الثام/نوفمرب  25
 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 194٨كتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتاية   6 املسالة اهلودية العاكستانية
 1965ترةيل الثام/نوفمرب  5

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 194٨أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  16 مسالة حيدر أابد
 1949أاير/مايو  24

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 195٨شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  21 مل السودال 195٨شعا /فرباية  20رسالة مؤرخة 
 195٨شعا /فرباية  21

 أُ عي ● أُ عي ●

 ؛1960متوز/يولي   1٨ مل كواب 1960متوز/يولي   11رسالة مؤرخة 
 1961كانول الثام/يواية   5

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 1961كتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتاية   4 مل كواب 1960كانول األيفل/ديسمرب   31رسالة مؤرخة 
 1961كانول الثام/يواية  5

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 1971كتتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   4 العاكستانية -احلالة يف شع  العارة اهلودية 
 1971كانول األيفل/ديسمرب   27

 أُ عي ● أُ عي ●

متتتتتل اجللائتتتتتة يفال تتتتتةاق  1971كتتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   3رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
 يفاجلماذ ية ال ة ية الديعية يفمجهورية اليمل الدميعةاقية الر عية

؛ 1971كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   9
 1971كانول األيفل/ديسمرب   9

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 1973أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  17 شكوى معدمة مل كواب
 1973أيدول/سعتمرب  1٨

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 1973كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   15 تةتيعات ملؤمتة السالم املعرتح  عده  رال الرةق األيفسط
 1973كانول األيفل/ديسمرب   15

 أُ عي ● أُ عي ●

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2012/10/Add.9
https://undocs.org/ar/S/2013/10/Add.9


 
 2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، امللحق 

 

303 16-06865 

 

 العود
اترير الوظة في  أليفل مةة يفالخة 

 مةة

املعتتترتح العوتتتود 
حتتتتتتتتتتتتتتتتت فها يف 

 2012 ام 

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
آذار/متتتتتتارس 

2012 

العوود املعرتح 
حتتتتتتتتتتتتت فها يف 

 2013 ام 
 احلالتة يف آذار/

 2013مارس 
؛ 1976كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   12 مركدة الرةق األيفسط، مبا يف ذلك ننية فدس ني      

 19٨5ترةيل األيفل/أكتو ة  11
 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 1976أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  4 احلالة يف األراضي ال ة ية احملتدة
 199٨متوز/يولي   13

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 1976حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   9 غ  العا دة لدتصةف مسالة اارسة الر ب الفدس ي  حلعون 
 19٨0نيسال/أ ةيل  30

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 19٨0أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  26 احلالة  ني ميةال يفال ةاق
 1991كانول الثام/يواية  31

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 19٨5ترتتتتةيل األيفل/أكتتتتتو ة  2 موجهة مل تونس 19٨5ترةيل األيفل/أكتو ة  1رسالة مؤرخة 
 19٨5األيفل/أكتو ة ترةيل  4

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 19٨6شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  4 مل اجلمهورية ال ة ية السورية 19٨6شعا /فرباية  4رسالة مؤرخة 
 19٨6شعا /فرباية  6

 أُ عي ● أُ عي ●

 مل اجلماذ ية ال ة ية الديعية  19٨6نيسال/أ ةيل  15رسالة مؤرخة 
 مل  وركيوا فاسو  19٨6نيسال/أ ةيل  15رسالة مؤرخة 
 مل اجلمهورية ال ة ية السورية  19٨6نيسال/أ ةيل  15رسالة مؤرخة 
 مل  مال 19٨6نيسال/أ ةيل  15رسالة مؤرخة 

؛ 19٨6نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  15
 19٨6نيسال/أ ةيل  24

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 19٨٨نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  21 مل تونس 19٨٨نيسال/أ ةيل  19رسالة مؤرخة 
 19٨٨نيسال/أ ةيل  25

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 1990شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  9 مل كواب 1990شعا /فرباية  2رسالة مؤرخة 
 1990شعا /فرباية  9

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 1990آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س  2 احلالة  ني ال ةاق يفالكويت
 2005نيسال/أ ةيل  11

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 1992األيفل/أكتتتتتو ة ترتتتتةيل  ٨ احلالة يف جورجيا
 2009حليةال/يوني   15

 أُ عي ●  

الرتكوى املعدمتتة متتل أيفكةانيتا  رتتال مةستتوم اجملدتس األ دتتى لالحتتتاد 
 الةيفسي املت دق  سيفاستو ول

؛ 1993متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   20
 1993متوز/يولي   20

 ح ف ● أُ عي ●

؛ 199٨حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   26 احلالة  ني مريرتاي يفمثيو يا
 200٨متوز/يولي   30

   ح ف ●

؛ 1999أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  24 األسدحة الصغ ة
 200٨نيسال/أ ةيل  30

   ح ف ●

محاية موظفي األمم املتحدة يفاألفةاد املةتع ني هبا يفال امدني يف جمال 
 تعدمي املسا دة اإلنسانية يف مواقق الولاع

؛ 2000شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  9
 2003آب/أغس س  26

 ح ف ● أُ عي ●

؛ 2000نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  17 تت دق ابجللاءاتننااي  امة 
 2006كانول األيفل/ديسمرب  21

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 2003كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   2٨  مدية كيمربيل إلصدار شهادات املورا
 2003كانول الثام/يواية   2٨

   ح ف ●

؛ 2000ترةيل الثام/نوفمرب  10 محاقة مل املفو  السامي لامم املتحدة لرؤيفل الالجئني
 2009كانول الثام/يواية   ٨

 أُ عي ●  
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 العود
اترير الوظة في  أليفل مةة يفالخة 

 مةة

املعتتترتح العوتتتود 
حتتتتتتتتتتتتتتتتت فها يف 

 2012 ام 

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
آذار/متتتتتتارس 

2012 

العوود املعرتح 
حتتتتتتتتتتتتت فها يف 

 2013 ام 
 احلالتة يف آذار/

 2013مارس 
مل اجلمهورية ال ة يتة  2003ترةيل األيفل/أكتو ة  5رسالة مؤرخة       

 (S/2003/939السورية )
 (S/2003/943مل لعوال ) 2003ترةيل األيفل/أكتو ة  5رسالة مؤرخة 

؛ 2003ترتتتتةيل األيفل/أكتتتتتو ة  5
 2003ترةيل األيفل/أكتو ة  5

 أُ عي ● أُ عي ●

؛ 2006نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25 احلالة يف تراد يفالسودال
 200٨كانول األيفل/ديسمرب  3

   ح ف ●

؛ 2006أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  31 محاقة معدمة مل رئيس ا حتاد األفةيعي
 2006أاير/مايو  31

   ح ف ●

مل املمدكة املتحدة لربي انيتا  2007نيسال/أ ةيل  5رسالة مؤرخة 
 (S/2007/186الرمالية ) يفأيةلوداال ظمى 

؛ 2007نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  17
 2007نيسال/أ ةيل  17

   ح ف ●

األمتتني ال تتام لدرتتتؤيفل اإلنستتانية يفموستتق اإلغاثتتتة محاقتتة متتل يفكيتتتل 
 يف حا ت ال وارمل

؛ 2007كتتتانول األيفل/ديستتتمرب   6
 200٨شعا /فرباية  25

   ح ف ●

؛ 2006أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  15 احلالة يف ميااار
 2009متوز/يولي   13

 أُ عي ●  

صتتول الستتالم يفاألمتتل التتديفليني: ديفر جمدتتس األمتتل يف د تتم مصتتالح 
 ن اع األمل

؛ 2007شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  20
 200٨أاير/مايو  12

 ح ف ●  

متتتتتتتتتتتتتتتل الربازيتتتتتتتتتتتتتتتل  2009أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  22رستتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتة 
(S/2009/487) 

؛ 2009أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتمرب  25
 2009أيدول/سعتمرب  25

 ح ف ●  

   
 املتعلقة جبدول األعمالاملناقشات  - جيم

أثتتت ت موانرتتتات  رتتتال جتتتديفل األ متتتال يفاملستتتائل امل ةيفضتتتة  
. (51) دتتى جمدتتس األمتتل ختتالل موانرتتتني  رتتال أستتاليب  متتل اجملدتتس

يفدار نعتتتاي يف محتتتدى املوانرتتتتني يت دتتتق ردرا   وتتتود جديتتتدة يف نائمتتتة 
(. يفيف جدستتتة أختتتةى،  نتتتش 3املستتتائل امل ةيفضتتتة  دتتتى اجملدتتتس )احلالتتتة 

احلالتتة ”دتتس مستتالة اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية يف مقتتار العوتتد امل وتتول اجمل
. يفتعتتني دراستة احلالتتة “يف الرتةق األيفستط، مبتتا يف ذلتك ننتتية فدست ني

( املوانرتتتتتتتتات التتتتتتتتيت دارت  رتتتتتتتتال ا لتتتتتتتتةاف  تتتتتتتتل جتتتتتتتتديفل 4)احلالتتتتتتتتة 
 امل تمد. األ مال

 
 3احلالة  
 (S/2010/507) تنفين منكرة رئيس جملس األمن 
 ترتتتتتتتةيل الثتتتتتتتام/ 26التتتتتتتيت  عتتتتتتتدت يف  6٨70يف اجلدستتتتتتتة  
توفيتتت  متتتت كةة رئتتتيس جمدتتتتس ”يف مقتتتار العوتتتتد امل وتتتول  2012نتتتوفمرب 
، نتتتتتال اثتتتتتل املمدكتتتتتة املتحتتتتتدة أنتتتتت  مل يُتتتتتدر  (“S/2010/507األمتتتتتل )

__________ 

( S/PV.6870)انظتتتتتتتتتتة  2012ترتتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب  26ُ عتتتتتتتتتتدات يف  (51) 
 (.S/PV.7052)انظة  2013ترةيل األيفل/أكتو ة  29 يف

 وتتد جديتتد يف جتتديفل األ متتال الةمستتي يف األشتتهة الثمتتام  رتتةة  أي
نائمتتة العوتود امل ةيفضتتة  دتتى  أل ترتمل “حالتة غةيعتتة”الستا عة يفا تتترب 

، يفلكوهتتتتا 1949جمدتتتتس األمتتتتل مستتتتالة منديميتتتتة مل توتتتتانش موتتتت   تتتتام 
التتيمل، يفكال تتا شتتكل شتتاغال  ترتتمل اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية أيف  

يفارلى اثل اهلود أن  يوعغتي  .(52)2012رئيسيا لدمجدس خالل  ام 
لدمجدس أل ي دل مجةاءات  حبيث   تظل العوود  دى جتديفل أ مالت  

                      .(53) صورة دائمة
 

 4احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط،  ا يف ذل  قضية فلسطني 
يف  2012نيسال/أ ةيل  23امل عودة يف  6757يف اجلدسة  

احلالتتتة يف الرتتتةق األيفستتتط، مبتتتا يف ذلتتتك ننتتتية ”مقتتتار العوتتتد امل وتتتول 
، أ ةب اثل مجهورية ميةال اإلسالمية  ل ا تعاد يففد  دتده “فدس ني

احلالتتتتة يف اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية ليستتتتت ذات صتتتتدة جبتتتتديفل  ال
__________ 

 (52) S/PV.6870 12، الصفحة . 

. أ تتةب اثتتل اهلوتتد  حعتتاً  تتل نفتتس التتةأي 27 املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (53) 
(S/PV.7052 30، الصفحة.) 

https://undocs.org/ar/S/2003/939
https://undocs.org/ar/S/2003/943
https://undocs.org/ar/S/2007/186
https://undocs.org/ar/S/2009/487
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
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أ مال اجلدسة، مالحظا أن  سيتكدم  ل الت ورات يف ذ ا العدد نظتةا 
 . (54)مىل أل   ض الوفود ند ت ةنت مىل املسالة

يفذذتتتتتب اثتتتتتل اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة الستتتتتورية مىل أل اثتتتتتل األمانتتتتتة  
. “الفهتم احلعيعتتي”ال امتة مل يفهتم العوتد املتدر  يف جتتديفل أ متال اجلدستة 

يفأ ةب  ل ندع  مزاء احملايف ت املت مدة ل تدد متل الوفتود لتحويتل املوانرتة 
ال امتتة  رتتال احلالتتة يف الرتتةق األيفستتط  تتل األذتتداف األصتتدية التتيت أدر  

__________ 

 (54) S/PV.6757 (Resumption 1) 27، الصفحة. 

مل أجدها ذ ا العود مل جتديفل األ متال ابدمل األمتة. يفأ تةب  تل أستف  
يف اجلمهوريتة  ختيار يفكيل األمني ال تام أل يعتدأ  يانت  ابإلشتارة مىل احلالتة 

احلالتتة يف الرتتةق األيفستتط، مبتتا يف ”ال ة يتتة الستتورية  تتد  متتل العوتتد الف دتتي 
، كما أ ةب  ل أسف  ال  ددا مل الوفتود ال ة يتة “ذلك ننية فدس ني

يفمتتل مث املرتتاركة يف تغيتت   ،م اجلتتة ننتتااي أختتةى “فتتر”يفن تتت أينتتا يف 
 . (55) ود جديفل األ مال يفتعوين 

__________ 

 . 31املةجع نفس ، الصفحة  (55) 
   

 التمثيل وواثئق التفويض - اثلثا
 مالحظة 
املت دعتة  تمثيتل أ نتائ  يغ تي العستم الثالتث اارستة اجملدتس  

متتتتل الوظتتتتام  17مىل  13يفيفاثئتتتتق تفوينتتتتهم، فيمتتتتا يت دتتتتق ابملتتتتواد متتتتل 
 الداخدي املؤنت.

 
 13املادة  
كتتتل  نتتتو متتتل أ نتتتاء جمدتتتس األمتتتل ميثدتتت  يف اجتما تتتات  

جمدس األمل اثل م تمد. يفتةستل مىل األمتني ال تام يفاثئتق تفتويض أي 
اثل يف جمدس األمل نعل أل يرغل مع ده يف جمدس األمل مبا   يعل 

يفاثئتتق التفتتويض ممتتا رئتتيس الديفلتتة  تتل أر تتع يف رتتةيل ستتا ة. يفيصتتدر 
رئتتيس احلكومتتة امل ويتتة يفممتتا يفزيتتة خارجيتهتتا. يفاتتق لتتةئيس حكومتتة   أيف

كتتتتل ديفلتتتتة  نتتتتو يف جمدتتتتس األمتتتتل أيف لتتتتوزية خارجيتهتتتتا ا شتتتترتاك يف 
 اجتما ات جمدس األمل ديفل تعدمي يفاثئق تفويض. 

 
 14املادة  
 دتتتتى كتتتتل ديفلتتتتة  نتتتتو يف األمتتتتم املتحتتتتدة ليستتتتت  نتتتتوا يف  

جمدس األمل يفكل ديفلة ليست  نوا يف األمم املتحدة، مذا د يت مىل 
تعتتتدم ا شتتترتاك يف جدستتتة أيف أكثتتتة متتتل جدستتتات جمدتتتس األمتتتل، أل 

يفاثئق تفويض لدممثل ال ي ت يو  هل ا الغة . يفتةسل يفاثئق تفتويض 
ذت ا املمثتل مىل األمتتني ال تام مبتتا   يعتل  تتل أر تع يف رتتةيل ستا ة نعتتل 

 أيفل جدسة يد ى مىل حنورذا. 
 

 15املادة  
يفحتت  األمتتني ال تتتام يفاثئتتق تفتتويض املمثدتتتني يف جمدتتس األمتتتل  

 ، يفيعدم تعةيةا مىل جمدس األمل إلنةارذا.14يفأي اثل ي ني يففعا لدمادة 

 
 16املادة  
ريثما يتم منةار يفاثئق تفويض أي اثل يف جمدتس األمتل يففعتا  
، يرغل ذلك املمثل مع ده  صورة مؤنتة متمت ا مبتا يتمتتع 15لدمادة 

    املمثدول االخةيفل مل حعوق.
 

 17املادة  
كتتل اثتتل يف جمدتتس األمتتل تدعتتى يفاثئتتق تفوينتت  ا رتاضتتا يف  

ول جمدتتتس األمتتتل يستتتتمة يف شتتتغل مع تتتده متمت تتتا مبتتتا يتمتتتتع  تتت  املمثدتتت
 االخةيفل مل حعوق مىل أل يعت جمدس األمل يف املوضوع. 

يفختتتتتتتتالل الفتتتتتتتترتة املرتتتتتتتتمولة اب ستتتتتتتتت ةا ، أُرستتتتتتتتدت، يففعتتتتتتتتا  
، يفاثئتتتق تفتتتويض اثدتتتي أ نتتتاء اجملدتتتس مىل األمتتتني ال تتتام، 13 لدمتتتادة

. يفأحيدت التعارية 15ال ي ندم تعاريةه  وها مىل اجملدس  مال ابملادة 
 اثدتتتو أ نتتتاء اجملدتتتس غتتت  التتتدائمني املتتت كورة مىل اجملدتتتس  وتتتدما  تتتني

، يف وتدما قتةأت تغيتت ات يف (56)املوتدعتني حتديثا نعتل  دايتة كتل يف يتة
يفمل جتتتتتة أيتتتتة موانرتتتتات يفمل تورتتتتا حتتتتا ت  .(57)متثيتتتتل أ نتتتتاء اجملدتتتتس

خاصتتة ختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا  فيمتتا يت دتتق  تفستت  املتتواد 
 يفت عيعها. 17مىل  13مل 

__________ 

ال يفاثئق تفتويض املمثدتني مل أجل احلصول  دى تعارية األمني ال ام  ر (56) 
يفنتتتتواب املمثدتتتتني يفاملمثدتتتتني املوتتتتتايف ني لدتتتتديفل األ نتتتتاء يف جمدتتتتس األمتتتتتل 

، انظتتتتتتتتتتتتتتتتتة 2014-2013يف  2013-2012املوتدعتتتتتتتتتتتتتتتتتني لدفرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
S/2011/777  يفS/2012/951،  .دى التوايل  

 S/2012/602 يف S/2012/290يف  S/2012/152انظة  دى ستعيل املثتال،  (57) 
 .S/2013/584يف  S/2013/504يف  S/2013/235يف 

https://undocs.org/ar/S/PV.6757%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2011/777
https://undocs.org/ar/S/2011/777
https://undocs.org/ar/S/2012/951
https://undocs.org/ar/S/2012/152
https://undocs.org/ar/S/2012/290
https://undocs.org/ar/S/2012/602
https://undocs.org/ar/S/2013/235
https://undocs.org/ar/S/2013/504
https://undocs.org/ar/S/2013/584
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 هيئة الرائسة - رابعا
 مالحظة 
يغ ي العسم الةا ع اارسة اجملدس املت دعة ابلتوايفب الرتهةي  

 دتتتى الةائستتتة يفديفر التتتةئيس يفختدتتتي التتتةئيس  تتتل الةائستتتة  صتتتورة مؤنتتتتة 
أثوتتتاء الوظتتتة يف مستتتالة م يوتتتة ذات صتتتدة معاشتتتةة ابلديفلتتتة ال نتتتو التتتيت 

متتتل الوظتتتام التتتداخدي  20مىل  1٨ميثدهتتتا، يفذلتتتك يف مقتتتار املتتتواد متتتل 
املؤنتتتتت. يفختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة اب ستتتتت ةا ، مل حتتتتتد  أيتتتتة حالتتتتة 

 .20تستد ي ت عيق املادة 
 

 1٨املادة  
يتتتتتدايفل أ نتتتتاء جمدتتتتتس األمتتتتل  دتتتتى رائستتتتتة اجملدتتتتس حبستتتتتب  

الرتتيتتب اهلجتتائي اإلنكديتتلي ألمستتائهم. يفيرتتغل كتتل رئتتيس موصتتع  لفتترتة 
 شهة تعوميي. 

 
 19املادة  
يتتةأس التتتةئيس جدستتتات جمدتتتس األمتتل يفيتتتتوىل،  تفتتتويض متتتل  

 جمدس األمل، متثيل اجملدس  وصف  ذيئة مل ذيئات األمم املتحدة. 
 

 20املادة  
مذا رأى رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل أل الوفتتتاء مبستتتؤيفليات الةائستتتة  

 دتتتى الوجتتت  الصتتتحيح يعتنتتتي موتتت  أ  يتتتةأس اجملدتتتس أثوتتتاء الوظتتتة يف 
مستتالة م يوتتة ذات صتتدة معاشتتةة ابل نتتو التت ي ميثدتت ، ف ديتت  أل ي دتتم 
اجملدتتتس  عتتتةاره ذاك. يفيف تدتتتك احلالتتتة تتتتؤيفل الةائستتتة، لغتتتة  الوظتتتة يف 

املستتتتالة، مىل اثتتتتل ال نتتتتو التتتتتايل لتتتت  حبستتتتب الرتتيتتتتب اهلجتتتتائي تدتتتتك 
اإلنكديتتلي،  دتتى أل يكتتول متتل املفهتتوم أل أحكتتام ذتت ه املتتادة تو عتتق 
 دتتتتى املمثدتتتتني يف جمدتتتتس األمتتتتل التتتت يل ي دتتتتب ملتتتتيهم ابلت انتتتتب تتتتتويل 
الةائسة. يف  تؤثة ذت ه املتادة  دتى الصتفة التمثيديتة لدتةئيس يففعتا لتو  

 .7يفاجعات  املوصوص  ديها يف املادة ، أيف  دى 19املادة 
 

 (1٩و  1٨دور رئيس جملس األمن  املاداتن  
ختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةا ، توتتايفب أ نتتاء جمدتتس  

األمل  دى رائسة اجملدس حبسب الرتتيب اهلجائي اإلنكديلي ألمسائهم 
. يفيفاصتتتتتتل رئتتتتتتيس اجملدتتتتتتس، 1٨ دتتتتتى أستتتتتتاس شتتتتتتهةي، يففعتتتتتتا لدمتتتتتتادة 

س اجتما تتتتتات اجملدتتتتتس، يفاملرتتتتتايفرات غتتتتت  الةمسيتتتتتة ابإلضتتتتتافة مىل تتتتتتةؤ 
لدمجدتتس  كامتتل ذيئتتت  يفاحلتتوارات التفا ديتتة غتت  الةمسيتتة، ا ضتت الع 

. يف دتتت ذتت ه 19  تتدد متتل املهتتام حتتتت ستتد ة اجملدتتس يففعتتا لدمتتادة 

املهتتام متتا يدتتي: )أ( تعتتدمي محاقتتات م الميتتة لدتتديفل غتت  األ نتتاء يف 
ل متتتل الرتتهةي لدمجدتتتس يف اجملدتتس يفيفستتائل اإل تتتالم  رتتال  تتة م  ا

 دايتتتة كتتتل شتتتهة؛ )ب( متثيتتتل يفتعتتتدمي العيتتتا ت ابلويا تتتة  تتتل اجملدتتتس، 
؛ (5٨) يف ذلك  ة  التعةية السووي لدمجدس  دى اجلم ية ال امة مبا

) ( اإلد ء  عيتتتتتتا ت أيف مالحظتتتتتتات لدصتتتتتتحافة  عتتتتتتب املرتتتتتتتايفرات 
 الةمسية لدمجدس  كامل ذيئت  أيف كدمتا توصتل أ نتاء اجملدتس مىل غ 

اتفتتاق  دتتى نتت  متتا. يفيفاصتتل اثدتتو أ نتتاء اجملدتتس  صتتفتهم الوقويتتتة 
تعتتتتدمي التعييمتتتتات الرتتتتهةية يف هنايتتتتة كتتتتل متتتتل فتتتترتات رائستتتتتهم  دتتتتى 
التوايل، مع تعدمي أكرب ندر اكل مل امل دومات  ل اجلوانب الةئيسية 

 .(59)ل مل اجملدس خالل ذلك الرهة
يفابدر أ ناء اجملدس، خالل فرتات رائستهم،  صورة متلايدة  

مىل لفت انتعاه اجملدس مىل التهديدات الواشتئة ال امتة يفال تا ةة لدحتديفد 
لستتالم يفاألمتتل، يفيف   تتض األحيتتال، مىل مضتتافة  وتتود فة يتتتة احملدنتتة اب

جديتتتدة مىل العوتتتود املواضتتتي ية املدرجتتتة  غيتتتة حتستتتني التتتوه . يفيف  تتتدة 
حتتتتتا ت متتتتتل ذتتتتت ه احلتتتتتا ت، يفلتتتتتتاق  املوانرتتتتتة، مت ت متتتتتيم يفرنتتتتتات 

 . (60)مفاذيمية أ دهتا ذيئة الةائسة نعل ان عاد ا جتما ات
ا ملتتتتت كةة التتتتتةئيس املؤرختتتتتة يف متتتتتال ابملمارستتتتتة الستتتتتا عة يفيففعتتتتت 

، أ تتتد  نتتتوا اجملدتتتس الدتتت ال توليتتتا الةائستتتة (61)2010 متوز/يوليتتت  26
معدمتتتة التعةيتتتة  2013يفمتوز/يوليتتت   2012ختتتالل شتتتهةي متوز/يوليتتت  

. يفيفاصل رئيسا اجملدس خالل (62)السووي لدمجدس مىل اجلم ية ال امة
ات   عتتتد اجتما تتت 200٨ذتتت يل الرتتتهةيل املمارستتتة التتتيت  تتتدأت  تتتام 

 غ  رمسية مع الديفل األ ناء لتعادل االراء  رال التعةية السووي.
__________ 

متتتل التتتديفرة الثاموتتتة يفالستتتتني  46 دتتتى ستتتعيل املثتتتال، يف اجلدستتتة ال امتتتة  (5٨) 
، نتتتتدم رئتتتتيس 2013ترتتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  7 يتتتة ال امتتتتة،  تتتتارير لدجم

اجملدتتس لرتتهة ترتتةيل الثتتام/نوفمرب )الصتتني( التعةيتتة الستتووي لدمجدتتتس 
 متتتتتتتتتوز/ 31مىل  2012آب/أغستتتتتتتت س  1التتتتتتتت ي يغ تتتتتتتتي الفتتتتتتتترتة متتتتتتتتل 

 (. A/68/2) 2013 يولي 

. تتتةد نائمتتة ابلتعييمتتات الرتتهةية ختتالل 13، الفعتتةة S/2012/922انظتتة  (59) 
الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا  يف التعتتارية الستتووية لدمجدتتس مىل اجلم يتتة ال امتتة 

(A/67/2 يف A/68/2  يفA/69/2 .) 

امل عتودة  6717لدجدستة  S/2012/83 دى سعيل املثال، أ دت الوثيعة  (60) 
 7036لدجدستتتتة  S/2013/536، يفالوثيعتتتتة 2012شتتتتعا /فرباية  21يف 

 . 2013أيدول/سعتمرب  26امل عودة يف 

 (61) S/2010/507 أ(.  71، الفعةة( 

لدحصتتتتتتتول  دتتتتتتتى م دومتتتتتتتات  رتتتتتتتال ا تمتتتتتتتاد التعةيتتتتتتتة الستتتتتتتووي، انظتتتتتتتة  (62) 
S/PV.6856  يفS/PV/7053 . 

https://undocs.org/ar/A/68/2
https://undocs.org/ar/S/2012/922
https://undocs.org/ar/A/67/2
https://undocs.org/ar/A/68/2
https://undocs.org/ar/A/69/2
https://undocs.org/ar/S/2012/83
https://undocs.org/ar/S/2013/536
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.6856
https://undocs.org/ar/S/PV.6856
https://undocs.org/ar/S/PV/7053
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 األمانة العامة - خامسا
 مالحظة 
يغ ي العسم اخلامس اارسات جمدتس األمتل املت دعتة ابملهتام  

املتصتدة ابجتما تات اجملدتس، اإلدارية يفالسد ات املدولة لامني ال ام 
 مل نظام  الداخدي املؤنت. 26مىل  21 مال ابملواد مل 

 
 21املادة  
ي متتتل األمتتتني ال تتتام  صتتتفت  ذتتت ه يف كتتتل اجتما تتتات جمدتتتس  

األمتتتل. يفلتتت  أل يفتتتو  متتتل يوتتتوب  وتتت  ليعتتتوم معامتتت  يف اجتما تتتات 
 جمدس األمل. 

 
 22املادة  
لامني ال ام، أيف لوائع  ال ي ي متل ابمست ، أل يعتدم  يتا ت  

 شفوية أيف كتا ية مىل جمدس األمل  رال أية مسالة نيد الوظة.
 

 23املادة  
، 2٨جيوز جملدس األمتل أل ي تني األمتني ال تام، يففعتا لدمتادة  

 معةرا ملسالة حمددة. 
 

 24املادة  
يتوفة األمتني ال تتام املتوظفني الالزمتني جملدتتس األمتل. يفيرتتكل  

 ذؤ ء املوظفني جلءا مل األمانة ال امة.
 

 25املادة  
ة األمني ال ام املمثدتني يف جمدتس األمتل جبدستات جمدتس   يُر ِّ

 األمل يفجدسات ذيئات  يفجلان . 
 

 26املادة  
ال ام مسؤيف   ل م داد الواثئق الالزمتة جملدتس يكول األمني  

األمتتل، يفيعتتوم، م  يف األحتتوال ال اجدتتة،  توزي هتتا نعتتل ان عتتاد اجلدستتة 
 اليت ستوظة فيها مبا   يعل  ل  ال يفأر  ني سا ة.

 

مهزززام األمانزززة العامزززة فيمزززا يتعلزززق اب جتماعزززات  املزززواد  
 (2٦إىل  21 من
يفاصتتتل األمتتتني ال تتتام يفكعتتتار ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةا ،  

املستتتتتتؤيفلني يف األمانتتتتتتة ال امتتتتتتة حنتتتتتتور اجتما تتتتتتات اجملدتتتتتتس يفتعتتتتتتدمي 
اإلحاقتتتات مىل اجملدتتتس حستتتب ال دتتتب. يفستتتا دت األمانتتتة أينتتتا يف 
توظتتتتتيم اجتما تتتتتات اجملدتتتتتس يفاملرتتتتتايفرات غتتتتت  الةمسيتتتتتة التتتتتيت ي عتتتتتدذا، 

ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة  4ذلتتتك م تتتداد الواثئتتتق يفت ميمهتتتا. يفيف  يف مبتتتا
، أقدعت األمانة ال امة املونتع الرتعكي جملدتس األمتل  تصتميم 2012

جديتتد يفحمستتل، اتتا أاتح تعستتيط يفصتتول اجلمهتتور مىل امل دومتتات  تتل 
 (.5اجملدس يف مد  )انظة احلالة 

يفا تمتتتتدت  تتتتدة متتتت كةات متتتتل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتتل ختتتتالل  
الفرتة املرمولة ابلتعةية تت دتق مبدتدتف جوانتب املهتام اإلداريتة لامانتة 

ذكتتة أنتت   2012يونيتت  حليةال/ 5ال امتتة. يفيف متت كةة التتةئيس املؤرختتة 
يوعغتتي أل نتتاء اجملدتتس  تتادة أل ي دعتتوا متتل األمانتتة ال امتتة التد تتيط 

  يليد  ل أر  ة أايم يف األسعوع متل أ متال اجملدتس،  دتى ا تعتار  ملا
أل يوم اجلم ة خيص   ادة لتسهيل  مل اهليئات الفة ية لدمجدس. 

اع اارستة ت متيم يفيف امل كةة نفسها، د ا اجملدس األمانتة ال امتة مىل اتعت
نصتتتتوص اإلحاقتتتتات اإل الميتتتتة، يف  ستتتتيما  وتتتتدما تتنتتتتمل العيتتتتا ت 
م دومات كث ة أيف م عدة، ت ميما مسععا كدما أمكل ذلتك، لدستماح 

. (63)رجتتتتتتةاء موانرتتتتتتة أكثتتتتتتة تةكيتتتتتتلا ختتتتتتالل املرتتتتتتايفرات غتتتتتت  الةمسيتتتتتتة
يت دتتق ابملرتتايفرات  تتني اجملدتتس يفالعدتتدال املستتا ة  عتتوات يفأفتتةاد  يففيمتتا

شتتةقة، شتتجع أ نتتاء اجملدتتس األمانتتة ال امتتة، مبوجتتب متت كةة التتةئيس 
،  دتتى العيتتام ابلتتد وة  دتتى 2013ترتتةيل األيفل/أكتتتو ة  2٨املؤرختتة 

أيفستتتتع ن تتتتاق اكتتتتل لتعتتتتدمي املستتتتا ات ل مديتتتتة حلفتتتتظ الستتتتالم نعتتتتل 
ترتتتكيدها، يفتليفيتتتد املستتتا ني احملتمدتتتني جبميتتتع امل دومتتتات الالزمتتتة متتتل 

                                             .(64)رات  رال املراركة يف ال مديةأجل تيس  اختاذ العةا
يفأث ت مسالة اجلوانتب املدتدفتة ملهتام األمانتة ال امتة، مبتا يف  

ذلتتتك املهتتتام املت دعتتتة ابإلحاقتتتات التتتيت تعتتتدمها األمانتتتة ال امتتتة ختتتالل 
ا جتما تتتتتتتتتات، يف املوانرتتتتتتتتتات املت دعتتتتتتتتتة استتتتتتتتتاليب  متتتتتتتتتل اجملدتتتتتتتتتس 

 (.6 )احلالة
 

__________ 

 (63) S/2012/402 6يف  2، الفعةاتل . 

 (64) S/2013/630  1الفعةة . 

https://undocs.org/ar/S/2012/402
https://undocs.org/ar/S/2013/630
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 ٥احلالة  
 (S/2010/507تنفين منكرة رئيس جملس األمن   
 ترتتتتتتتةيل الثتتتتتتتام/ 26التتتتتتتيت  عتتتتتتتدت يف  6٨70يف اجلدستتتتتتتة  
توفيت  مت كةة رئتيس جمدتس ”فيما يتصل ابلعود امل وتول  2012نوفمرب 
 مل األمانتة ال امتة  أثإ  دة متكدمني  دى “(S/2010/507األمل )

املت دتتتتتق  تجديتتتتتد املونتتتتتع الرتتتتتعكي لدمجدتتتتتس يفزايدة تتتتتتوف  امل دومتتتتتات 
. يفأشتتار اثتتتل الصتتني مىل حتتتتديث املونتتع الرتتتعكي (65)يفالواثئتتق احملدثتتتة

الةمستتتتتتتتي جملدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل اب تعتتتتتتتتاره اوذجتتتتتتتتا لكيفيتتتتتتتتة ت عيتتتتتتتتق خمتدتتتتتتتتف 
تكوولوجيتتات امل دومتتات يفا تصتتا ت  دتتى ن تتاق يفاستتع  دتتى أ متتال 

. كمتتا أشتتاد اثتتل ابكستتتال جبهتتود (66)دتتس مبستتا دة األمانتتة ال امتتةاجمل
األمانتتتتة ال امتتتتة لت ليتتتتل تتتتتوافة امل دومتتتتات يفالعيتتتتا ت، مبتتتتا يف ذلتتتتك متتتتل 

. يف حتتتظ اتتتثال املغتتتةب يففةنستتتا (67)ختتتالل املونتتتع الرتتتعكي لدمجدتتتس
ابرتيتتتاح جهتتتود األمانتتتة ال امتتتة، يف  ستتتيما فيمتتتا يت دتتتق رنرتتتاء املونتتتع 

 .(6٨)ابلدغات الةمسية الستالرعكي لدمجدس 
 

 ٦احلالة  
 (S/2010/507تنفين منكرة رئيس جملس األمن   
ترةيل األيفل/أكتو ة  29اليت  عدت يف  7052يف اجلدسة  
توفيت  مت كةة رئتيس جمدتس األمتل ”فيما يتصتل ابلعوتد امل وتول  2013

(S/2010/507)“ ذكة اثل مصة أنت  يوعغتي أل حتتدد املستائل املعتةر ،
ة ابلتوستتيق متتع الديفلتتة امل ويتتة، توايفهلتتا يف أيتتة محاقتتة متتل األمانتتة ال امتت

 .(69)يفأل يوافق  ديها مجيع أ ناء جمدس األمل
التيت  “استكرتاف االفتاق”يفيف اإلحاقات املت دعة مبوضوع  

نتتتدمتها مدارة الرتتتؤيفل السياستتتتية أثوتتتاء املرتتتايفرات غتتتت  الةمسيتتتة  رتتتتال 
__________ 

 (65) S/PV.6870 جوتتوب أفةيعيتتا(؛  21)فةنستتا(؛ يفالصتتفحة  19، الصتتفحة(
 )الياابل(.  35)الربازيل(؛ يفالصفحة  2٨يفالصفحة 

 . 13 املةجع نفس ، الصفحة  (66) 

 . 14املةجع نفس ، الصفحة  (67) 

 )فةنسا(.  19)املغةب(؛ يفالصفحة  1٨املةجع نفس ، الصفحة  (6٨) 

 (69) S/PV.705237 .، الصفحة . 

احلا ت الواشئة املث ة لدعدق، أ ة ت اثدة لكسمربغ  ل نوا تهتا ال 
زايدة ا ست انة مبثل ذ ه اإلحاقات اليت تعدمها اإلدارة سوف متكل 

. يفرحتتب  تتدة متكدمتتني (70)اجملدتتس متتل اتعتتاع هنتت  يفنتتائي أكثتتة حلمتتا
. يفأضتاف اثتتل (71)“استكرتاف االفتاق”ختةيل رحاقتات موضتوع آ

املمدكتتة املتحتتدة أنتت  يوعغتتي لدمجدتتس أل يستتتفيد استتتفادة كامدتتة متتل 
ملمارستتتتتتتة يفظيفتتتتتتتة  “استكرتتتتتتتاف االفتتتتتتتاق”آليتتتتتتتات مثتتتتتتتل محاقتتتتتتتات 

. يفنال اثل أسرتاليا منت  يتةى فائتدة كعت ة يف استتماع اجملدتس (72)يفنائية
 تعتتتتتتتتدمها مدارة الرتتتتتتتتؤيفل التتتتتتتتيت “استكرتتتتتتتتاف االفتتتتتتتتاق”إلحاقتتتتتتتتات 

السياسية، يفمل كال يؤسف  أل اجلدسة اليت  عتدت  ةائستة أسترتاليا يف 
. (73)كانتتتتتت الثانيتتتتتة فحستتتتتب يف تدتتتتتك الستتتتتوة  2013أيدول/ستتتتتعتمرب 

استكرتتتتاف ”يفشتتتتجع اثتتتتل  دجيكتتتتا اجملدتتتتس  دتتتتى  عتتتتد اجتما تتتتات 
ابنتظتتتتتتام،  وصتتتتتتفها جتتتتتتلءا   يتجتتتتتتلأ متتتتتتل اجلهتتتتتتود املت دعتتتتتتة  “االفتتتتتتاق

. كمتتتتتتتتا رحتتتتتتتتتب اثتتتتتتتتل تةكيتتتتتتتتا رحاقتتتتتتتتتات (74)ية الونائيتتتتتتتتةابلد دوماستتتتتتتت
التتيت تعتتدمها األمانتتة ال امتتة يفأ تتةب  تتل رغعتتت   “استكرتتاف االفتتاق”

يف أل ت عتتتتد مثتتتتل ذتتتت ه ا جتما تتتتات يف مجيتتتتع  تتتتةام  ال متتتتل املععدتتتتة 
. م  أل اثتتتتل ا حتتتتتاد الةيفستتتتتي حتتتت ر متتتتل اخلدتتتتط  تتتتتني (75)لدمجدتتتتس

واضتي ية غت  مدرجتة يفنظة اجملدس يف مسائل م “استكراف االفاق”
 دتتتتتتتتتتى جتتتتتتتتتتديفل أ مالتتتتتتتتتت  تت دتتتتتتتتتتق ا نتتتتتتتتتتاء حمتتتتتتتتتتدديل. يفأضتتتتتتتتتتاف أل 

نتتد ت تتور مىل موانرتتات مؤنتتتة لدمستتائل التتيت  “استكرتتاف االفتتاق”
ي تلم أ ناء اجملدس موانرتها يف يفنتت  حتق، أيف ملستائل تعتع ختار  

                      .(76)ن اق اختصاص اجملدس
__________ 

 . 5 املةجع نفس ، الصفحة  (70) 

)سويستتتتةا،  26)املمدكتتتتة املتحتتتتدة(؛ يفالصتتتتفحة  7املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (71) 
، S/PV.7052 (Resumption 1)اق يفالرتتفافية(؛ ابستتم فةيتتق املستتاءلة يفا تستت

 )مسعانيا(. 15الصفحة 

 (72) S/PV.7052 7، الصفحة . 

  .21املةجع نفس ، الصفحة  (73) 

 (74) S/PV.7052 (Resumption 1) 12، الصفحة. 

 . 13 املةجع نفس ، الصفحة (75) 

 (76) S/PV.7052 1٨، الصفحة. 
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 تصريف األعمال - سادسا
 مالحظة 
العسم السادس اارسة جمدس األمل املت دعة  تصتةيف يغ ي  

متتتل  33يف  30يف  29يف  27األ متتتال يف اجتما اتتتت ،  متتتال ابملتتتواد 
نظام  الداخدي املؤنتت. يفمل يكتل ذوتاك ت تورات فيمتا يت دتق ابملتادتني 

 خالل الفرتة نيد ا ست ةا . 33يف  30
 

 27املادة  
ي  ي الةئيس الكدمة لدممثدني حبسب تةتيب م دائهم الةغعة  
 يف الكالم.

 
 29املادة  
لدتتتتتتتتتتتةئيس أل ي  تتتتتتتتتتتي األستتتتتتتتتتتععية ألي معتتتتتتتتتتتةر م تتتتتتتتتتتني متتتتتتتتتتتل  

 األمل. جمدس
يفجيوز م  اء األسععية لةئيس ذيئتة أيف جلوتة أيف لدمعتةر امل تني  

 مل اهليئة أيف الدجوة لتعدمي تعةيةذا، يفذلك لغة  شةح التعةية. 
 

 30املادة  
مذا أاثر اثل نع ة نظام، يعت التةئيس فتورا فيهتا. فتإذا قُ تل  

يف لعةار الةئيس، ي ةح الةئيس نةاره  دى جمدتس األمتل لدعتت فيت  فتورا 
 يفيععى العةار نائما ما مل يع ل. 

 
 33املادة  
تكتتتول لالنرتاحتتتات التاليتتتة، حبستتتب الرتتيتتتب املعتتتني، أستتتععية  

 دتتى مجيتتع ا نرتاحتتات الةئيستتية يفمرتتاريع العتتةارات املتصتتدة ابملوضتتوع 
 دسة: امل ةيف   دى اجل

 ت ديق اجلدسة؛  - 1 
 أيف رفع اجلدسة؛  - 2 
 أيف رفع اجلدسة حىت يوم م ني أيف سا ة م يوة؛  - 3 
أيف محالتتة أيتتتة مستتالة مىل جلوتتتة أيف مىل األمتتني ال تتتام  - 4 

 مىل معةر؛ أيف
أيف مرجاء موانرة املسالة مىل يوم م ني أيف مىل أجل  - 5 

 غ  حمدد؛

 مدخال ت ديل. أيف - 6 
 موانرة يف أي انرتاح لت ديق اجلدسة أيف لةف ها.يفيعت ديفل  
يفيف حتتني مل يكتتل ذوتتاك أي ت عيتتق ختتاص لدوظتتام التتداخدي  

املؤنتتتت فيمتتتا يت دتتتق  تصتتتةيف األ متتتال، م  أل اجملدتتتس يفاصتتتل توفيتتت  
التتتتدا   الةاميتتتتة مىل حتستتتتني الكفتتتتاءة يفالف اليتتتتة يفالرتتتتفافية يف جدستتتتات  

 متتتتوز/ 19التتتةئيس املؤرختتتة يف مدتتت . ف دتتتى ستتتعيل املثتتتال، يفيففعتتتا ملتتت كةة 
، قدتتتتب التتتتتةئيس  صتتتتورة متكتتتتةرة مىل املتكدمتتتتتني أل (77)2006يوليتتتت  

يوجليفا  يا هتم، يف حديفد أر ع دنائق  ركل  ام، يفأل ي ممتوا التو  
الكامل لعيا هتم يف نا ة اجملدس، يفأل يدلوا  صيغة موجلة  ود التتكدم 

 69٨3يف اجلدستة  يف دى سعيل املثال، نام اثتل كوتدا، .(7٨)يف العا ة
احلالة ”، يفيف مقار العود امل وول 2013حليةال/يوني   20امل عودة يف 

، يف وتتتاء  دتتتى قدتتتب التتتةئيس مىل مجيتتتع املتكدمتتتني ال “يف أفغانستتتتال
يعصةيفا  يا هتم  دى ما   يليد  ل أر ع دنائق،  توزيع الو  الكامل 

. يفيف (79)لعيانتتتتت  يفحتتتتتدد العيتتتتتال التتتتت ي ألعتتتتتاه يف  نتتتتتع نعتتتتتا  رئيستتتتتية
جدستتات أختتتةى، أدىل املتكدمتتتول  صتتتي  متتتوجلة متتتل  يتتتا هتم ديفل أل 

 .(٨0)ي دب الةئيس موهم ذلك
يففيمتتتتا يت دتتتتتق ابملوانرتتتتتات املفتوحتتتتة،  يوتتتتتت متتتتت كةة التتتتتةئيس  
أنتتتتت  متتتتتل املفهتتتتتوم لتتتتتدى  2012كتتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   12املؤرختتتتتة 

أ نتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتس ال املوانرتتتتتتتات املفتوحتتتتتتتة ميكتتتتتتتل أل تستتتتتتتتفيد متتتتتتتل 
يف متتوم األ نتتاء  دتتى حتتد ستتواء؛ مستتا ات كتتل متتل أ نتتاء اجملدتتس 

__________ 

 (77) S/2006/507 27، الفعةة . 

 .30يف  29، الصفحتال S/PV.6705انظة،  دى سعيل املثال،  (7٨) 

 (79) S/PV.6983 37يف  36، الصفحتال. 

أاير/متتتتتتتتايو  10 دتتتتتتتتى ستتتتتتتتعيل املثتتتتتتتتال، يف اجلدستتتتتتتتتني امل عتتتتتتتتودتني  تتتتتتتتتارير  (٨0) 
محاقات متل ”، يف مقار العود امل وول 2012ترةيل الثام/نوفمرب  14 يف

، يفزع  تدة متكدمتني  يتا هتم الكامدتة “رئيس اهليئات الفة ية جملدس األمتل
، S/PV.6767 دتتتتتى أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس يفأدلتتتتتوا  صتتتتتيغة متتتتتوجلة موهتتتتتا: انظتتتتتة 

)أملانيتتتتتتتا، ابستتتتتتتم رؤستتتتتتتاء الدجوتتتتتتتة ال امدتتتتتتتة مبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةاريل  2الصتتتتتتتفحة 
يفالدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة  متتتتتتتالً ابلعتتتتتتتةار  (2011) 19٨9يف  (1999) 1267
(؛ (2004) 1540يفالدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة  متتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار  (2001) 1373

 1267)رئتتتتتتتيس الدجوتتتتتتة ال امدتتتتتتتة مبوجتتتتتتب العتتتتتتتةاريل  4يف  3يفالصتتتتتتفحتال 
)التتتتةئيس،  2، الصتتتتفحة S/PV.6862(؛ يف (2011) 19٨9يف  (1999)

)رئتتتتتيس  10ابستتتتم رؤستتتتتاء الدجتتتتال التتتتتثال  املتتتتت كورة أ تتتتاله(؛ يفالصتتتتتفحة 
 ((.  2011 19٨9يف  (1999) 1267الدجوة ال امدة مبوجب العةاريل 

https://undocs.org/ar/S/2006/507
https://undocs.org/ar/S/PV.6705
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أل ت دتتل تتتوارير املوانرتتات املفتوحتتة حبيتتث يتتتاح متتا يكفتتي متتل  يفتعتتةر
                       .(٨1)الونت لدمراركني لالست داد  ركل كاف

يففيمتتا يت دتتق  كفالتتة تتتوخي املليتتد متتل الكفتتاءة يف استتتددام  
الونتتتتتت املدصتتتتت  لالجتمتتتتتاع يفماتحتتتتتة مليتتتتتد متتتتتل الونتتتتتت لدوظتتتتتة يف 

املدرجتتتة  دتتتى جتتتديفل األ متتتال، أحتتتةز اجملدتتتس احلتتتا ت الواشتتتئة غتتت  
تعتتتدما يف جتميتتتع املستتتائل املترتتتاهبة ستتتوية يفتوزيتتتع  مدتتت   رتتتكل أكثتتتة 

. يففيما يت دق ابلكفاءة يف استددام الونت (٨2)تواز   دى قول السوة
 حليتتةال/ 5لتتدى تعتتدمي اإلحاقتتات، شتتج ت متت كةة التتةئيس املؤرختتة 

__________ 

 (٨1) S/2012/922 4يف  3، الفعةاتل . 

 . 20يف  19، الصفحتال S/2012/625انظة  (٨2) 

يفالرتكيتل  دتى املواضتيع معدمي اإلحاقتات  دتى اإلجيتاز  2012يوني  
الةئيستتتتية، يف دتتتتى ت متتتتيم متتتتوجلات خ يتتتتة  رتتتتال امل دومتتتتات الونائ يتتتتة 

يفألل اجملدس أ ةب يف ذ ه امل كةة  ل  لمت   دتى الدجتوء  (٨3)امل عدة
 ركل متلايتد مىل استتددام التتدايفل ابلفيتديو لتعتدمي اإلحاقتات، متع 

عدمتتتتتة احلفتتتتتاظ  دتتتتتى التتتتتتوازل  تتتتتني التتتتتتدايفل ابلفيتتتتتديو يفاإلحاقتتتتتات امل
شدصيا، فعد زاد  ركل كع  مل استددام التدايفل ابلفيديو، يفذلك 

متتتتةة  41يف  2012متتتتةة  تتتتام  44مىل  2009متتتتل متتتتةة يفاحتتتتدة  تتتتام 
                      )انظة الركل الةا ع(. 2013  ام

__________ 

 (٨3) S/2012/402 6-4، الفعةات . 

  
 الركل الةا ع  
 2013-200٩التداول ابلفيديو، ا جتماعات اليت استذدم فيها   
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 اجمللس أعمال يف ا شرتاك - سابعا
 مالحظة 

يتوتتتتتتايفل العستتتتتتم الستتتتتتا ع اارستتتتتتة اجملدتتتتتتس فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق  توجيتتتتتت   
التتتد وات مىل التتتديفل غتتت  األ نتتتاء يف اجملدتتتس لالشتتترتاك يف اجتما اتتتت . 

 39 يف 37متل ميثتاق األمتم املتحتدة يفاملتتاداتل  32يف  31يفحتتدد املتاداتل 
ميكتل فيهتا توجيت  التد وات مىل مل الوظتام التداخدي املؤنتت احلتا ت التيت 

التديفل غت  األ نتتاء يف اجملدتس لالشترتاك يف جدستتات ، ديفل أل يكتول هلتتا 
 حق التصويت، مذا نةر اجملدس ذلك.

 
 امليثاق[ ]مل 31 املادة 
 أ نتتاء غتت  متتل “املتحتتدة األمتتم” أ نتتاء متتل  نتتو لكتتل 

 ت تتة  مستتالة أيتتة موانرتتة يف تصتتويت  تتديفل يرتترتك أل األمتتل جمدتتس
 هبتتتا تتتتتاثة ال نتتتو ذتتت ا مصتتتاحل أل اجملدتتتس رأى مذا األمتتتل جمدتتتس  دتتتى
 خاص.  وج 
 

 امليثاق[ ]مل 32 املادة 
 يف   نتتتو لتتتيس “املتحتتتدة األمتتتم” أ نتتتاء متتتل  نتتتو كتتتل 

 كتتال مذا “املتحتدة األمتم” يف  نتواً  ليستتت ديفلتة يفأيتة األمتل، جمدتس
 مىل يتتتتد ى لعحثتتتت  األمتتتتل جمدتتتتس  دتتتتى م تتتتةيف  نتتتتلاع يف قةفتتتتاً  أيهمتتتتا

 يف حتتق لتت  يكتتول أل ديفل الوتتلاع هبتت ا املت دعتتة املوانرتتات يف ا شتترتاك
  شتتترتاك  ادلتتتة يةاذتتتا التتتيت الرتتتةيف  األمتتتل جمدتتتس يفينتتتع التصتتتويت،

 .“املتحدة األمم” أ ناء مل ليست اليت الديفلة
 

 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 37 املادة 
 جمدتتتس يف  نتتتوا ليستتتت املتحتتتدة األمتتتم يف  نتتتو ديفلتتتة أيتتتة 
 ا شترتاك، مىل اجملدتس، يتد ه نةار  دى  واء تد ى، أل ميكل األمل،
 متتىت األمتتل جمدتتس  دتتى تُ تتة  مستتالة أيتتة موانرتتة يف تصتتويت، ديفل
 خاص،  ركل متاثةة ال نو الديفلة تدك مصاحل أل األمل جمدس رأى
 يففعا ما مسالة مىل األمل جمدس األ ناء الديفل محدى نعهت مىت أيف

 امليثاق. مل (1) يفالثالثني اخلامسة لدمادة
 

 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل  39 املادة 
 متتل غتت ذم أيف ال امتتة األمانتتة أ نتتاء يتتد و أل األمتتل جملدتتس 
 أيف ابمل دومتتتات تليفيتتتده مىل لتتت لك متتتؤذدني ي تتتتربذم التتت يل األشتتتداص

 اختصاص . يف الداخدة املسائل دراسة يف األخةى املسا دات تعدمي

 د تتتتوة اجملدتتتس يفاصتتتتل اب ستتتت ةا ، املرتتتتمولة الفتتترتة ختتتالل 
 الد وات الةئيس يفيفج  جدسات . يف لالشرتاك في  األ ناء غ  الديفل

 األحكتتتتتتتتام” مبوجتتتتتتتتب ممتتتتتتتتا أثواءذتتتتتتتتا أيف اجملدتتتتتتتتس جدستتتتتتتتات  دايتتتتتتتتة يف
 أيف م يوتتتتتة، متتتتتادة مىل صتتتتتةاة مشتتتتتارة ديفل امليثتتتتتاق متتتتتل “الصتتتتتدة ذات

 املؤنتتتتتتتتت التتتتتتتتداخدي الوظتتتتتتتتام متتتتتتتتل 39 املتتتتتتتتادة أيف 37 املتتتتتتتتادة مبوجتتتتتتتب
 األ نتتتتتاء التتتتتديفل مىل التتتتتد وات توجيتتتتت  حتديتتتتتداً  يفاستتتتتتمة لدمجدتتتتتس.

 مىل 39 املتادة مبوجتب التد وات يُفجهتت حتني يف ،37 املتادة مبوجتب
 أجهتتتتلة أيف األمتتتتل، جملدتتتتس الفة يتتتة األجهتتتتلة أيف ال امتتتتة، األمانتتتتة اثدتتتي
 يف ةاجمهتتتتا، يفصتتتتواديعها املتدصصتتتتة يفيفكا هتتتتتا األختتتتةى املتحتتتتدة األمتتتتم

 متتتتتتد ويل أيف األختتتتتتةى، الديفليتتتتتتة يفاحلكوميتتتتتتة اإلنديميتتتتتتة املوظمتتتتتتات أيف
 احلكومية. غ  املوظمات اثدو فيهم مبل آخةيل،

تتتتتت  أل األ نتتتتتتاء التتتتتتديفل قدعتتتتتتت يف يومتتتتتتا   التتتتتتد وة مليهتتتتتتا ُتوجن
 تصتدر مل اجملدتس، رئيس مىل يفجنهتها رسائل يف اجلدسات يف لالشرتاك

 اجملدس. يفاثئق مل  وصفها األحوال م ظم يف الةسائل ذ ه
 ذتتتتتتتتتي: فة يتتتتتتتتتة أنستتتتتتتتتام أر  تتتتتتتتتة مىل العستتتتتتتتتم ذتتتتتتتتت ا يفيوعستتتتتتتتتم 

 التتتداخدي الوظتتتام )متتتل 37 املتتتادة مبوجتتتب املوجهتتتة التتتد وات - ألتتتف
 الوظتتتتام )متتتتل 39 املتتتتادة مبوجتتتتب املوجهتتتتة التتتتد وات - ابء املؤنتتتتت(؛
 مبوجتتتتب صتتتةاحة املوجهتتتتة غتتت  التتتد وات - جتتتتيم املؤنتتتت(؛ التتتداخدي
  املؤنتتتتتتتتتتتتتت(؛ التتتتتتتتتتتتداخدي الوظتتتتتتتتتتتتام )متتتتتتتتتتتتتل 39 املتتتتتتتتتتتتادة أيف 37 املتتتتتتتتتتتتادة

 اجملدس. اجتما ات يف  اب شرتاك املت دعة املوانرات - دال
 

 مزن النظزام   3٧الزدعوات املوجهزة  وجز  املزادة  - ألف
 الداخلي املؤقت(

 املؤنتت، التداخدي يفالوظتام امليثتاق متل الصتدة ذات لدمواد يففعاً  
 أل  ، أم املتحتتدة األمتتم يف أ نتتاء أكانتتت ستتواء كافتتة، لدتتديفل ميكتتل

 ال نتتتو الديفلتتتة مصتتتاحل كانتتتت )أ( متتتىت اجملدتتتس اجتما تتتات يف ترتتتارك
 الوظتتام متل 37 يفاملتتادة امليثتاق متتل 31 )املتادة “ختتاص  رتكل متتاثةة”

 ال نتتتو غتتت  الديفلتتتة أيف ال نتتتو الديفلتتتة كانتتتت )ب( املؤنتتتت(؛ التتتداخدي
 نعهتت ) ( امليثاق(؛ مل 32 )املادة اجملدس  دى م ةيف  نلاع يف قةفاً 

 امليثتتاق متتل (1) 35 لدمتتادة يففعتتاً  متتا مستتالة مىل اجملدتتس ال نتتو الديفلتتةُ 
 .(٨4)املؤنت( الداخدي الوظام مل 37 )املادة

__________ 

 مىل احلتتا ت أيف لدمواز تتات التتديفل محالتتة  تتل م دومتتات  دتتى قتتالعلال (٨4) 
  أيف . العسم السادس، اجللء انظة األمل، جمدس
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  دتى تغيت  أي ي تةأ مل اب ستت ةا ، املرتمولة الفترتة يفخالل 
 يف لالشتتترتاك األ نتتتاء التتتديفل مىل التتتد وات توجيتتت  يف املتعتتتع اإلجتتتةاء
 ا تمتتتتتتتد ،2012 األيفل/ديستتتتتتتمرب كتتتتتتتانول 12 يفيف اجملدتتتتتتتس. أ متتتتتتتال
 يعومتتوا، أل  دتتى اجملدتتس أ نتتاء فيهتتا يفافتتق التتةئيس متتل متت كةة اجملدتتس
 مواستتتتعا ذلتتتتك يتتتتةيفل يف وتتتتدما حتتتتدة  دتتتتى حالتتتتة كتتتتل يف االراء  توافتتتتق

 لتعتدمي أ نتاء غت  ديفل مىل التد وة  توجي    يوها، مفتوحة ملوانرات
 ذتتتتتتت ه يفيف اجملدتتتتتتس. يف األ نتتتتتتاء التتتتتتتديفل متتتتتتع ابلتوتتتتتتايفب متتتتتتداخالهتا
 التوتازل   لك يف يةغعول ال يل اجملدس أ ناء  دى سيت ني احلا ت،

 .(٨5)ءاأل نا غ  لصاحل املتكدمني نائمة  دى فةصهم  ل
 التتتتتتديفل كانتتتتتتت الستتتتتتا ق، يف املتع تتتتتتة املمارستتتتتتة  دتتتتتتى يفستتتتتت ا 
 أختتتةى،  صتتتفات أحيتتتا ً  تتتتتكدم 37 ادةاملتتت مبوجتتتب املتتتد وة األ نتتتاء
 جملمو تتتتتتتتتات أيف ديفليتتتتتتتتتة أيف منديميتتتتتتتتتة ملوظمتتتتتتتتتات اثِّدتتتتتتتتتة تكتتتتتتتتتول كتتتتتتتتتال

 .(٨6)لالديف  مل
 

 بش كا إجراء يُتذن مل أو رفضت اليت الدعوات توجيه طلبات
 ُ تتتتتة  أل اب ستتتتتت ةا  املرتتتتتمولة الفتتتتترتة ختتتتتالل اتتتتتد  مل 

 لدمجدتتتتتس اجتمتتتتتاع يف ا شتتتتترتاك األ نتتتتتاء التتتتتديفل متتتتتل ديفلتتتتتة قدتتتتتبُ 
   امة. جدسة يف رُفض أيف  دي  لدتصويت

__________ 

 (٨5) S/2012/922، 5 الفعةة. 

 كتتتتتتتتتتانول 24 يف امل عتتتتتتتتتودة 6706 اجلدستتتتتتتتتة يف املثتتتتتتتتتتال، ستتتتتتتتتعيل  دتتتتتتتتتى (٨6) 
 ابستم ،37 املتادة مبوجتب املتد و مصة، اثل تكدم ،2012 الثام/يواية
 12 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتتودة 6917 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة يفيف ا ليتتتتتتتتتتتتتتتتاز.  تتتتتتتتتتتتتتتدم حةكتتتتتتتتتتتتتتتة

 امل وية األصدناء جممو ة ابسم سويسةا اثل تكدم ،2013 شعا /فرباية
  املدنيني. حبماية

 مززن النظززام  3٩الززدعوات املوجهززة  وجزز  املززادة  - ابء
 الداخلي املؤقت(

 د تتوة ميكتتل املؤنتتت، التتداخدي الوظتتام متتل 39 لدمتتادة يففعتتاً  
 اجملدتتتتتتس لتليفيتتتتتتد األشتتتتتتداص متتتتتتل غتتتتتت ذم أيف ال امتتتتتتة األمانتتتتتتة أ نتتتتتتاء

 يف الداخدتتتة املستتتائل دراستتتة يف أختتتةى مستتتا دة تعتتتدمي أيف ابمل دومتتتات
 اختصاص .
تتت  التتتد وة تكتتتل مل الستتتا عة، ابملمارستتتة يف متتتال   اثدتتتي مىل توجن

 كال مذا م  استثوائي، أساس  دى 39 املادة بمبوج األ ناء الديفل
 املثتال ستعيل  دتى يكونتوا كتال ديفهلتم متثيتل صفة غ   صفة اشرتاكهم
 املدصصتتة الع ةيتتة الترتتكيالت محتتدى أيف الستتالم  وتتاء لدجوتتة رؤستتاء
 .(٨7)اهل التا  ة

 
  39 املادة مبوجب املوجهة الد وات 
 جممو ت  متا توجي  جةى اب ست ةا ، املرمولة الفرتة خالل 

 2012  تتام يف د تتوات 210 موهتتا ،39 املتتادة مبوجتتب د تتوة 442
 اخلامس(. الركل )انظة 2013  ام يف د وة 232 يف

__________ 

 نيستتتتتتال/أ ةيل 25يف امل عتتتتتودة 6954 اجلدستتتتتتة يف املثتتتتتال، ستتتتتتعيل  دتتتتتى (٨7) 
 التتت ي  تتتوغالديش اثتتتل مىل 39 املتتتادة مبوجتتتب التتتد وة يُفجهتتت ،2013
 رئتيس كتال الت ي كةيفاتيتا يفاثتل السالم  واء لدجوة األسعق الةئيس كال
 آن اك. السالم  واء جلوة

  
 اخلامس الركل

 2013-200٩ املؤقت(، الداخلي النظام  من 3٩ املادة  وج  املوجهة الدعوات
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 متتتتل فئتتتتات  تتتتس مىل 39 املتتتتادة مبوجتتتتب التتتتد وات يفتوجتتتت  
 الفة يتتتة يفاهليئتتتات ال امتتتة األمانتتتة )أ( ذتتتي: الكيتتتا ت، أيف األشتتتداص

 الفة يتتة يفاهليئتات األختةى، املتحتتدة األمتم أجهتلة )ب( ؛(٨٨)سلدمجدت
 املوظمتتتتتات متتتتتل يفغ ذتتتتتا اإلنديميتتتتتة املوظمتتتتتات ) ( ؛(٨9)تالوكتتتتتا  أيف

 األشتتداص )ه( ؛(91)لآختتةيف  أشتتداص )د( يف ؛(90)ةالديفليتت احلكوميتتة
__________ 

 الثتتتام/ كتتتانول 16 يف امل عتتتودة 6703 اجلدستتتة يف املثتتتال، ستتتعيل  دتتتى (٨٨) 
 يفرئتتتيس ال تتام لامتتتني اخلتتاص املمثتتل مىل التتتد وة يُفجهتتت ،2012 يوتتاية

 اجلدستتتتة يفيف ؛39 املتتتتادة مبوجتتتتب أفةيعيتتتتا لغتتتتةب املتحتتتتدة األمتتتتم مكتتتتتب
 مىل التتتتتتتد وة يُفجهتتتتتتتت ،2013 نيستتتتتتتال/أ ةيل 16 يف امل عتتتتتتتودة 6947
  .39 املادة مبوجب السالم حفظ ل مديات املسا د ال ام األمني

 كتتتتتتتتتتانول 25 يف امل عتتتتتتتتتودة 6707 اجلدستتتتتتتتتة يف املثتتتتتتتتتتال، ستتتتتتتتتعيل  دتتتتتتتتتى (٨9) 
 الستامية املتحتدة األمتم مفوضتة مىل التد وة يُفجهتت ،2012 الثام/يواية

 يف امل عتتتتودة 7090 اجلدستتتتة يفيف ؛39 املتتتتادة مبوجتتتتب اإلنستتتتال حلعتتتتوق
 التوفيت ي املتدية مىل الد وة يُفجهت ،2013 األيفل/ديسمرب كانول 1٨

  .39 املادة مبوجب يفاجلةمية ابملددرات امل   املتحدة األمم ملكتب

 ،2012 أاير/متايو 7 يف امل عتودة 6766 اجلدستة يف املثال، سعيل  دى (90) 
 لدجما تة يفاألمتل يفالستالم السياستية الرتؤيفل مفو  مىل الد وة يُفجهت

 69٨3 اجلدستتة يفيف ؛39 املتتادة مبوجتتب أفةيعيتتا غتتةب لتتديفل ا نتصتتادية
 رئتتيس  ئتتب مىل التتد وة يُفجهتتت ،2013 حليةال/يونيتت  20يف امل عتتودة

  .39 املادة مبوجب املتحدة األمم لدى األيفريف  ا حتاد يففد

 األمتتتم نعتتتل متتتل مرتتترتكة  صتتتورة فيهتتتا ُ يوتتتوا مواصتتتب يرتتتغدول التتت يل
  دتتى لالقتتالع الستتادس الرتكل )انظتتة (92)ياألفةيعتت يفا حتتتاد املتحتدة
  الفرتة(. خالل 39 املادة مبوجب املوجهة الد وات توزيع

 مبوجتتتب املوجهتتتة التتتد وات  تتتدد الفتتتض ،2012  تتتام يفيف 
   تدما 2012  تام يف د توة 119 مىل ليصل )أ( الفئة مىل 39 املادة
 يف 125 مىل اثنيتتتتتة متتتتةة يفارتفتتتتع ،2011  تتتتام يف د تتتتوة 154 كتتتتال
 يف د تتوة 55 متتل ) ( لدفئتتة املوجهتتة التتد وات يفزادت .2013  تتام
 69 لتصتعح أختةى مةة يفزادت ؛2012  ام يف 63 مىل 2011  ام
 مبوجتب التد وات يُفجهتت املست ةضتة، الفرتة يفخالل .2013  ام يف

 املتحتتدة لامتتم ال امتتة األمانتتة اثدتتي مىل األحيتتال أغدتتب يف 39 املتتادة
  لدمجدس. التا  ة الفة ية يفاهليئات

__________ 

 أيدول/ستتتتعتمرب 19 يف امل عتتتتودة 6٨3٨ اجلدستتتتة يف املثتتتتال، ستتتتعيل  دتتتتى (91) 
 ا نتعاليتتتتتة لد دالتتتتتة التتتتتديفيل املةكتتتتتل رئتتتتتيس مىل التتتتتد وة يُفجهتتتتتت ،2012
 نيستتتتال/أ ةيل 17 يف امل عتتتتودة 694٨ اجلدستتتة يفيف ؛39 املتتتتادة مبوجتتتب
 ال امتل احلكوميتة غت  املوظمتات فةيتق اثتل مىل التد وة يُفجهتت ،2013
  .39 املادة مبوجب يفاألمل، يفالسالم ابملةأة امل  

 متتتتتتتتتتتتوز/ 24 يف امل عتتتتتتتتتتتودة 6٨13 اجلدستتتتتتتتتتتة يف املثتتتتتتتتتتتال، ستتتتتتتتتتتعيل  دتتتتتتتتتتتى (92) 
 ا حتتتتاد  تتتني املرتتترتك اخلتتتاص املمثتتتل مىل التتتد وة يُفجهتتتت ،2012 يوليتتت 

  .39 املادة مبوجب  دارفور، امل   املتحدة يفاألمم األفةيعي
 

  السادس الركل
 2013-2012 الفئة، حس  موزعني ،3٩ املادة  وج  املدعوون
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األمانة ال امة لامم املتحدة يفاهليئات الفة ية التا  ة 
 جملدس األمل

 يفكا هتا يفأ الفة يةيفذيئاهتا  املتحدة األممأجهلة 

 
 األخةى الديفلية احلكومية يفاملوظمات اإلنديمية املوظمات

 أشداص آخةيفل

 املتحدة يفا حتاد األفةيعيالت ييوات املررتكة  ني األمم 



النظام الداخلي املؤقت والتغيريات اإلجرائية ذات الصلة -اجلزء الثاين    
 

16-06865 314 

 

 ابلفيديو التدايفل 
 تعويتتتتة استتتتتددام استتتتتمة اب ستتتتت ةا ، املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل 
 تعويتتتتة استتتتتددام  مومتتتتاً  يفجتتتتةى اجملدتتتتس. جدستتتتات يف ابلفيتتتتديو التتتتتدايفل
 اخلاصتول املمثدتول يعتدمها التيت اإل الميتة اإلحاقتات يف ابلفيتديو التدايفل
 التتيت املستتالة  رتتال امليتتدال يف ال تتامدني املتتوظفني متتل يفغتت ذم ال تتام لامتتني
  تتل مليتت  نُتتدمت محاقتتات مىل اجملدتتس يفاستتتمع .(93)اجملدتتس نظتتة نيتتد ذتتي
 2012  تام يف متةة 44 يفمرتايفرات  اجتما اتت  يف ابلفيتديو التتدايفل قةيق

 السادس(. الركل )انظة 2013  ام يف مةة 41 يف
 

__________ 

 شتتتتتتتتتعا / 29 يف امل عتتتتتتتتتودة 672٨ اجلدستتتتتتتتتة يف املثتتتتتتتتتال، ستتتتتتتتتعيل  دتتتتتتتتتى (93) 
 اجملدتس مىل محاقتة لديعيتا ال ام لامني اخلاص املمثل ندم ،2012 فرباية
 األيفل/ ترتتتتتتتتةيل 16 يف امل عتتتتتتتتودة 6٨4٨ اجلدستتتتتتتتة يفيف قتتتتتتتتةا دس. متتتتتتتتل

 مىل محاقتتة لدصتتومال ال تتام لامتتني اخلتتاص املمثتتل نتتدم ،2012 أكتتتو ة
 آب/ 19 يف امل عتتتتتتتتتودة 7019 اجلدستتتتتتتتتة يفيف معديرتتتتتتتتتو. متتتتتتتتتل اجملدتتتتتتتتتس
 حلعتوق الستامية املتحتدة األمتم مفوضتة متل كتل نتدم ،2013 أغس س
 متتل اجملدتتس مىل محاقتتة اإلنستتانية لدرتتؤيفل ال تتام األمتتني يفيفكيدتتة اإلنستتال
  التوايل.  دى جان يف، دي يفريو جويف

 3٧ املزززززادة  وجززززز  صزززززراحة املوجهزززززة غزززززري الزززززدعوات - جيم
 املؤقت( الداخلي النظام  من 3٩ املادة أو 
  تتتتتدة اجملدتتتتتس يفجتتتتت  اب ستتتتتت ةا ، املرتتتتتمولة الفتتتتترتة ختتتتتالل 
 )انظتتتة 39 يف 37 املتتادتني متتل أي مىل صتتتةاحة اإلشتتارة ديفل د تتوات
  (.9 اجلديفل

يفيُفجهتتتت التتتد وة  رتتتكل ريفتيتتت  مىل اثدتتتي الكةستتتي الةستتتويل  
يففدستتتتت ني لالشتتتتترتاك يف اجتما تتتتتات اجملدتتتتتس، ديفل اإلشتتتتتارة مىل متتتتتادة 

الداخدي املؤنت يفاملمارستة الستا عة  يففعا لدوظام”حمددة يفمع ميةاد  عارة 
يفيف حالتتتة فدستتت ني، فإنتتت   عتتتب صتتتديفر نتتتةار “. املتع تتتة يف ذتتت ا الرتتتال

مبتوح فدست ني مةكتل  2012ترةيل الثام/نوفمرب  29اجلم ية ال امة يف 
، ظتل أستاس التد وة اث تتا يف حتني (94)ديفلة غ   نو هلتا صتفة املةانتب

أ تتلم، مبوافعتة اجملدتس، د توة ”تغ ت صياغة الد وة  صورة قفيفتة متل 
أنترتح ”مىل “ املةانتب التدائم  تل فدست ني مىل ا شترتاك يف ذت ه اجلدستة

أل يتتد و اجملدتتس املةانتتب التتدائم  تتل ديفلتتة فدستت ني ذات مةكتتل املةانِّتتب 
 “.اجلدسة لدى األمم املتحدة مىل املراركة يف

__________ 

    .67/19 العةار (94) 
 9 اجلديفل

 2013-2012 ،3٩ املادة أو 3٧ املادة  وج  صراحة املوجهة غري الدعوات
 يفاترخيها اجلدسة العود املد و

 األيفستتط، الرتتةق يف احلالتتة فدس ني   
 فدس ني ننية ذلك يف مبا

S/PV.6706، 24 ؛2012 يوتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتام كتتتتتتتتانول S/PV.6757، 23 ؛2012 أ ةيتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتال 
S/PV.6816، 25 ؛2012 يوليتتتتتتتتتت /متتتتتتتتتتتوز S/PV.6847، 15 ؛2012 أكتتتتتتتتتتتو ة/األيفل ترتتتتتتتتتتةيل 
S/PV.6863 ،)؛2012 نتوفمرب/الثام ترةيل 14 )مغدعة S/PV.6906، 23 يوتاية/الثتام كتانول 

 ؛2013 يوليتتتتتتتتت /متتتتتتتتتوز S/PV.7007، 23 ؛2013 أ ةيتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتال S/PV.6950، 24 ؛2013
S/PV.7047، 22 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 

 جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة توفيتتت  
 (S/2010/507) األمل

S/PV.6958 ،)مغدعتتتتة( ؛2013 أ ةيتتتتل/نيستتتتال 30 S/PV.7027 ،)أغستتتت س/آب 29 )مغدعتتتتة 
2013 

 األيفستتط، الرتتةق يف احلالتتة الةسويل الكةسي
 فدس ني ننية ذلك يف مبا

S/PV.6906، 23 ؛2013 يوتتتتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتتتتام كتتتتتتتتتتانول S/PV.7007، 23 ؛2013 يوليتتتتتتتتتتت /متتتتتتتتتتتتوز 
S/PV.7047، 22 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 

 2013 يوني /حليةال S/PV.6984، 24 ؛2013 أ ةيل/نيسال S/PV.6948، 17 يفاألمل يفالسالم املةأة 

 جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة توفيتتت  
 (S/2010/507) األمل

S/PV.6958 ؛2013 أ ةيل/نيسال 30 (،)مغدعة S/PV.6972 )؛2013 مايو/أاير 30 )مغدعة 
S/PV.6992 ،)مغدعتتتتة( ؛2013 يونيتتتت /حليتتتتةال 27 S/PV.7027 ،)أغستتتت س/آب 29 )مغدعتتتتة 

2013 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/S/PV.6706
https://undocs.org/ar/S/PV.6706
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https://undocs.org/ar/S/PV.6816
https://undocs.org/ar/S/PV.6816
https://undocs.org/ar/S/PV.6847
https://undocs.org/ar/S/PV.6863
https://undocs.org/ar/S/PV.6863
https://undocs.org/ar/S/PV.6906
https://undocs.org/ar/S/PV.6950
https://undocs.org/ar/S/PV.7007
https://undocs.org/ar/S/PV.7047
https://undocs.org/ar/S/PV.7047
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https://undocs.org/ar/S/PV.6972
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https://undocs.org/ar/S/PV.7027


 
 2013-2012مرجع ممارسات جملس األمن، امللحق 

 

315 16-06865 

 

 يف اجتماعات اجمللس  اب شرتاكاملناقشات املتعلقة  -دال 
 ديفل ُد يتتتتت  وتتتتدما اب ستتتتت ةا ، املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل 

 أ نتاء كتال جدستات ، محتدى يف املرتاركة مىل اجملدتس يف أ نتاء غ 
 مبوجتتتب املتتتد وة األ نتتتاء التتتديفل نعتتتل  امتتتة  صتتتفة يتكدمتتتول اجملدتتتس
 توجتتت  مل التتت يل أيفلئتتتك يفنعتتتل املؤنتتتت التتتداخدي الوظتتتام متتتل 37 املتتتادة
 التتتداخدي، الوظتتتام متتتواد متتتل متتتادة أي مقتتتار يف صتتتةاحةً  التتتد وة ملتتتيهم
 م ويتتتتة ألقتتتتةاف الكدمتتتتة فيهتتتتا أ  يتتتتت التتتتيت املواستتتتعات   تتتتض يف م 

 يف دتى اجملدتس. أ نتاء نعتل  عيتا هتم ليتدلوا الوظتة نيتد ابملستالة معاشةةً 
 األيفل/ كتتتتتتانول 11 يف امل عتتتتتتودة 70٨0 اجلدستتتتتتة يف املثتتتتتتال، ستتتتتتعيل

  تتتل ال تتتام األمتتتني تعتتتارية” امل وتتتول العوتتتد مقتتتار يف ،2013 ديستتتمرب
 التتتت ي الستتتتودال، اثتتتتل كدمتتتتة كانتتتتت ،“الستتتتودال يفجوتتتتوب الستتتتودال
 لاحاقتتتتتتة معاشتتتتتةة اتليتتتتتةً  ،37 املتتتتتادة مبوجتتتتتب التتتتتد وة مليتتتتت  يُفجهتتتتتت
 التت ي الديفليتة، اجلوائيتة لدمحكمتتة ال تام املتد ي نتتدمها التيت اإل الميتة
 لعيتتتتتتتتتتا ت يفستتتتتتتتتتا عة ،39 املتتتتتتتتتتادة مبوجتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتد وة مليتتتتتتتتتت  يُفجهتتتتتتتتتتت
 .(95)ساجملد أ ناء

 اجلدستتتتتتة يف اجملدتتتتتتس، رئتتتتتتيس نتتتتتتةر املواستتتتتتعات، محتتتتتتدى يفيف 
 العوتتتتتتد  رتتتتتتال 2012 األيفل/أكتتتتتتتو ة ترتتتتتتةيل 3 يف امل عتتتتتتودة 6٨42
 الستتتتا عة املمارستتتتة  تتتتل ايتتتتد أل ،“هبتتتتاييت املت دعتتتتة املستتتتالة” امل وتتتتول
 ملعائت  متل  تد  املوانرتة  دايتة يف الوقويتة  صتفت   عيتال رد ئ  يفذلك

 رائستة توليت  مل نال مذ االخةيل، اجملدس أ ناء مجيع   د هنايتها، يف
 املتةة ذي ذ ه ألل نظةا لعدده ابلوسعة اترخييا حداث ي د ا جتماع ذ ا

 األمتم منرتاء موت  األمتل جمدتس رائسة غواتيما  فيها تولت اليت األيفىل
 .(96)ةاملتحد

 اجتما تتتات يف األ نتتتاء غتتت  اشتتترتاك مستتتالة نونرتتتت يفنتتتد 
  رتتتكل املتتتتاثةة أيف معاشتتتةةً  امل ويتتتة األ نتتتاء التتتديفل ستتتيما يف  اجملدتتتس،
 توايفلتتتا موانرتتتني يف يفذلتتك اجملدتتس،  دتتى امل ةيفضتتة ابحلتتا ت ختتاص

__________ 

 6735 اجلدستتتتة املثتتتتال، ستتتتعيل  دتتتتى أينتتتتا، يفانظتتتتة .S/PV.7080 انظتتتتة (95) 
   تد أفغانستتال اثتل فيهتا تكدتم التيت 2012 آذار/مارس 20يف امل عودة
 األمتتتتم   ثتتتتة يفرئتتتتيس ال تتتام لامتتتتني اخلتتتتاص املمثتتتل نتتتتدمها التتتتيت اإلحاقتتتة
 يفيف اجملدتتتتتتس. أ نتتتتتتاء يفنعتتتتتتل أفغانستتتتتتتال يف املستتتتتتا دة لتعتتتتتتدمي املتحتتتتتتدة
 اإلحاقتتتتة يف عتتتتب ،2013 متوز/يوليتتتت  23 يف امل عتتتتودة 7007 اجلدستتتتة

 يفاملمثتتتل األيفستتتط الرتتتةق يف الستتتالم ل مديتتتة اخلتتتاص املوستتتق نتتتدمها التتتيت
 فدست ني ديفلة  ل الدائم املةانب مل كل   تكدم ال ام، لامني الردصي

 يُفجهتتت التتيت األ نتتاء التتديفل يفستتائة اجملدتتس أ نتتاء نعتتل مستتةائيل يفاثتتل
  .37 املادة مبوجب الد وة مليها

  .S/PV.6842 انظة (96) 

 ابكستتتال، اثتتل أشتتار املثتتال، ستتعيل ف دتتى .(97)ساجملدتت  متتل أستتاليب
 مىل ،2013 األيفل/أكتو ة ترةيل 29 يف امل عودة 7052 اجلدسة يف
 ابملعارنتة ال دويتة اجلدستات  دد للايدة اجلهود مل املليد   ل يوعغي أن 
 يوفتت  أل متتل يستتتفيد ستتوف اجملدتتس مل نتتائال املغدعتتة، املرتتايفرات متتع

 مراركة حتسني أجل مل امليثاق مل 32 يف 31 املادتني كامدة  صورة
 يفتتتربز .(9٨)ةالفة يتت يفذيئاتتت  أ مالتت  يف اجملدتتس يف األ نتتاء غتت  التتديفل
 جلوة رئيس مراركة توايفل ال ي الوعاي (7 )احلالة التالية احلالة دراسة
 يفُ عتتتد يفمرتتتايفرات  اجملدتتتس اجتما تتتات يف األ نتتتاء يفغتتت  الستتتالم  وتتتاء
 اجملدس. موانرات محدى أثواء
 

 ٧احلالة  
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس منكرة تنفين 

 الثتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتةيل 26 يف امل عتتتتتتودة 6٨70 اجلدستتتتتتة يف 
 األمتتتل جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة توفيتتت ” امل وتتتول العوتتتد مقتتتار يف، 2012

(S/2010/507)“، مىل التتتتد وة توجيتتتت  ضتتتتةيفرة املتكدمتتتتني   تتتتض رأى 
 يف لدمرتتاركة املدتدفتتة الع ةيتتة يفالترتتكيالت الستتالم  وتتاء جلوتتة رؤستتاء

 .(99)لالعدتدا تدتك يف الستائدة احلالتة يف الوظة  ود اجملدس اجتما ات
 منتتت  نتتتال التتت ي التفا تتتل، ذتتت ا أ يتتتة املتحتتتدة التتتو ايت اثتتتل يف حتتتظ
 جتتديفل يف املدرجتتة الصتتةا ات  تتودة متتل التعديتتل  دتتى اجملدتتس يستتا د
 التهديتتتتتتتتتتدات يف أينتتتتتتتتتا يفالوظتتتتتتتتتتة  ودهتتتتتتتتتتا ديفل احليدولتتتتتتتتتتة أيف أ مالتتتتتتتتت 
 اجملدتس  تني التفا تل  تلايدة أفةيعيتا جوتوب اثتل يفرحتب .(100)اجلديتدة
 التفتتتا دي احلتتتوار استتتتددام ختتتالل متتتل ستتتيما يف  الستتتالم،  وتتتاء يفجلوتتتة
 التفتتا الت ذتت ه أل ارلى لكستتمربغ اثتتل أل  يتتد .(101)الةمستتي غتت 

 يف أمدتتت   تتتل يفأ تتتةب هلتتتا، كافيتتتة متا  تتتة مجتتتةاء ضتتتمال  عتتتدر مفيتتتدة
 مرايفرات مىل لالننمام الع ةية التركيالت رؤساء مىل الد وة توجي 
 اجملدتس  دتى أل مفاده رأي  ل أينا أملانيا اثل يفأ ةب .(102)اجملدس

 يف املرتتتتتتتاركة مىل الع ةيتتتتتتتة الترتتتتتتتكيالت رؤستتتتتتتاء د تتتتتتتوة يف يوظتتتتتتتة أل
__________ 

 (S/PV.6870 )انظتتتتتتتتتتة 2012 الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتتةيل 26 يف ُ عتتتتتتتتتتدات (97) 
 (.S/PV.7052 )انظة 2013 األيفل/أكتو ة ترةيل 29 يف

 (9٨) S/PV.7052، 20 الصفحة.  

 (99) S/PV.6870 ،يف )مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(؛ 39 يف 3٨ الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.6870 

(Resumption 1) ،السويد(. 9 الصفحة( 

(100) S/PV.6870، 25 الصفحة.  

 . 21 الصفحة نفس ، املةجع (101)

  .34 ةالصفح نفس ، املةجع (102)
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 الستالم لعوتاء ن انتا أيفستع موظتور تتوافة ينمل لكي اجملدس مرايفرات
 يوجت  أل يوعغتي اجملدتس مل املغتةب اثتل نتال يفابملثتل، .(103)اجملدتس يف

 الع ةيتتة ترتتكيالهتا يفشتتىت الستتالم  وتتاء لدجوتتة موتظمتتة  صتتورة التتد وة
 يف يفانرتاحاهتتتتتتتا مستتتتتتا اهتا تؤختتتتتت  حتتتتتتىت اجملدتتتتتتس  متتتتتتل يف لدمرتتتتتتاركة
 تكييتتتتف  دتتتتى اجملدتتتتس نيوزيدوتتتتدا اثتتتتل يفحتتتتث .(104)الكامتتتتل ا  تعتتتتار
 لدجوتة التا  تة حتدة  دتى  دد  كل اخلاصة الع ةية التركيالت اوذ 
 مصتتدحة هلتتم َمتتل   مرتتاركة توستتيع مىل يفستتيدة يكتتول لكتتي الستتالم  وتتاء

 .(105)اجملدس يف املوانرة نيد املسائل يف حعيعية
يففيما يت دق مبرتاركة التديفل غت  األ نتاء، رأى اثتل كولومعيتا  

أل مراركتها يف املوانرتات املفتوحتة متل شتان  توضتيح يفمثتةاء امل دومتات 
. يفنتال (106)ليها أ ناء اجملدس يف اختتاذ العتةاراتاألساسية اليت يستود م

اثل مصة من  يوعغي أل تتاح لاقةاف امل وية الفةصة لدت عت   تل آرائهتا 
__________ 

  .10 الصفحة نفس ، املةجع (103)

  .1٨ الصفحة نفس ، املةجع (104)

  .32يف 31 الصفحتال نفس ، املةجع (105)

  .6 الصفحة نفس ، املةجع (106)

. يفد تتا اثتتل (107)  تتد اإلحاقتتات اإل الميتتة املعدمتتة متتل األمانتتة ال امتتة
ذولودا، ال ي تكدم أينا ابسم  دجيكتا، مىل حتستني املوانرتات املت دعتة 

ها مل ختالل د توة العدتدال صتاحعة املصتدحة يف املوانرتات.  عددال   يو
يفنال مل العددال اليت جتةي  راهنا موانرات، يفلكوها ليست أ نتاء يف 
جمدتتس األمتتل، يوعغتتي أل ت  تتى الفةصتتة لاستتهام يف موانرتتات اجملدتتس 

ل ةح يفجهة نظةذا، يفأضاف أن  حتىت  “فةصة  ادلة يفم عولة”يفموحها 
 ، يت تني  دتى اجملدتس موانرتة املستالة امل ةيفحتة   د ا ستماع لدعدد امل 

. (10٨)يف موانرتتتتة معتصتتتتةة  دتتتتى أ نتتتتائ ،  تتتتديفل حنتتتتور العدتتتتد امل تتتت 
متتل امليثتتاق، يفنتتال منتت  يوعغتتي  32 يف 31يفأشتتار اثتتل كتتواب مىل املتتادتني 

الستتتتماح لدتتتتديفل امل ويتتتتة ابملرتتتتاركة يف متتتتدايف ت اجملدتتتتس حتتتتول املستتتتائل 
ر اتتتتتتثال اهلوتتتتتتد يفابكستتتتتتتال أينتتتتتتا مىل . يفأشتتتتتتا(109)متستتتتتتها معاشتتتتتتةة التتتتتتيت

يف م ة  الد وة مىل حتسني سعل يفصول يفمرتاركة  32 يف 31 املادتني
 .(110)الديفل غ  األ ناء يف أ مال اجملدس

__________ 

  .3٨ الصفحة نفس ، املةجع (107)

(10٨) S/PV.6870 (Resumption 1)، 7 الصفحة.  

 .16 الصفحة نفس ، املةجع (109)

(110) S/PV.6870، اهلود(. 27 الصفحة )ابكستال(؛ 14 الصفحة(  
   

 اختاذ القرارات والتصويت -اثمنا 
 مالحظة 
 يت دتتتتق فيمتتتتا األمتتتتل جمدتتتتس اارستتتتات الثتتتتامل العستتتتم يرتتتتمل 

 امليثتاق، متل 27 املادة يفتوظم التصويت. ذلك يف مبا العةارات، ابختاذ
 يف التصتتتويت املؤنتتتت، التتتداخدي الوظتتتام متتتل 40 املتتتادة متتتع اب نتتترتال
 اإلجةائية ابملسائل املت دعة العةارات تتد  أل  دى تو  يفذي اجملدس.
 كافتتتة األختتتةى املستتتائل يف العتتتةارات تُتدتتت  يفأل أ نتتتاء تستتت ة مبوافعتتتة
 األ نتاء مجيتع أصتوات  يوهتا متل يكول أ ناء تس ة أصوات مبوافعة

  الدائمني.
 مىل 34 يفمتتتتل 32 يف 31 املتتتتواد أينتتتتا العستتتتم ذتتتت ا يفيتوتتتتايفل 

 يف األ متتال تستتي  تتوظم التتيت املؤنتتت التداخدي الوظتتام متل 3٨ يف 36
 يفا نرتاحتتتتات يفالت تتتتديالت العتتتتةارات مرتتتتاريع  دتتتتى التصتتتتويت ستتتتياق

 املوضو ية.

 امليثاق[ ]مل 27 املادة 
 األمتتتتتتل جمدتتتتتتس أ نتتتتتتاء متتتتتتل  نتتتتتتو لكتتتتتتل يكتتتتتتول - 1 

  يفاحد. صوت
 اإلجةائيتتتة املستتائل يف األمتتتل جمدتتس نتتتةارات تصتتدر - 2 

 أ نائ . مل تس ة مبوافعة
 األختتتةى املستتتائل يف األمتتتل جمدتتتس نتتتةارات تصتتتدر - 3 

 أصتتتوات  يوهتتتا متتتل يكتتتول أ نتتتائ  متتتل تستتت ة أصتتتوات مبوافعتتتة كافتتتة
 ت عيعتتتتا املتدتتتت ة العتتتتةارات يف أنتتتت   رتتتتة  متفعتتتتة؛ التتتتدائمني األ نتتتتاء
 كتتال متتل ميتوتتع ،52 املتتادة متتل 3 يفالفعتتةة الستتادس، الفصتتل ألحكتتام

 التصويت.  ل الولاع يف قةفاً 
 

 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 31 املادة 
 املوضتتو ية يفا نرتاحتات يفالت تديالت العتةارات مرتاريع تعتدم 

 ال ادة. يف مكتو ة املمثدني مىل
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 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 32 املادة 
 العتتتتتةارات يفمرتتتتتاريع الةئيستتتتتية لالنرتاحتتتتتات األستتتتتععية ت  تتتتى 
 تعدميها. تةتيب حبسب

 مرةيفع مل أيف انرتاح مل أجلاء  دى مستعل تصويت يفجيةي 
 صتتتتاحب ذلتتتتك  دتتتتى ي تتتترت  مل متتتتا اثتتتتل أي قدتتتتب  دتتتتى  وتتتتاء نتتتتةار

 العةار. مرةيفع أيف ا نرتاح
 

 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 34 املادة 
 أحد يعرتح  نةار مرةيفع أيف انرتاح أي  دى لدتثوية ضةيفرة   
 لدتصويت. قةح  نعل األمل جمدس يف املمثدني

 
 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 35 املادة 
 متتتل يفنتتتت أي يف نتتتةار مرتتتةيفع أيف انتتترتاح أي ستتتحب ميكتتتل 
  تصويت.  ران  جية مل دام ما األيفنات
 يف لدممثتتتل جيتتتوز العتتتةار، مرتتتةيفع أيف ا نتتترتاح  دتتتى ثتتت  يفمذا 

 اب تعتتتتاره لدتصتتتتويت قةحتتت  ي دتتتتب أل  ديتتت  ثتتتتإ التتت ي األمتتتتل جمدتتتس
 األستتععية يف احلتتق نفتتس م  ائتت  متتع ذتتو نتتةاره مرتتةيفع أيف ذتتو انرتاحتت 
 يسحع . مل العةار مرةيفع أيف ا نرتاح صاحب أل لو ل  يكول ال ي

 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 36 املادة 
 نتتتةار، مرتتتةيفع أيف انتتترتاح  دتتتى أكثتتتة أيف ت تتتديدني انتتترتاح  وتتتد 

 جمدتتس يصتتوت ال تتادة، يفيف  ديهتتا. التصتتويت تةتيتتب يف التتةئيس يعتتت
 ا نتتتترتاح  تتتتل املنتتتتمول حيتتتتث متتتتل األ  تتتتد الت تتتتديل  دتتتتى أيف  األمتتتتل

 مجيع قةح يتم حىت يفذك ا   دا، مو  األنل الت ديل  دى مث األصدي،
 انرتاح ن  مىل ينيف الت ديل كال مذا يفلكل لدتصويت؛ الت ديالت

 أيف  ي تتتتتتةح الت تتتتتتديل ذلتتتتتتك فتتتتتتإل موتتتتتت ، اتتتتتت ف أيف نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع أيف
 لدتصويت.

 
 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 3٨ املادة 
 لدمتتتتتادة يففعتتتتتا تتتتتتد ى املتحتتتتتدة األمتتتتتم يف  نتتتتتو ديفلتتتتتة أليتتتتتة 
 ا شتترتاك مىل امليثتتاق، متل يفالثالثتتني الثانيتتة لدمتادة ت عيعتتا أيف الستا عة،

 نتتتتةارات. يفمرتتتتاريع انرتاحتتتتات تعتتتتدم أل األمتتتتل، جمدتتتتس موانرتتتتات يف
  وتاء م  لدتصتويت العتةارات يفمرتاريع ا نرتاحتات ذت ه قتةح جيوز يف 
 األمل. جمدس يف املمثدني أحد قدب  دى
 

 املؤنت[ الداخدي الوظام ]مل 40 املادة 
 يف الصتدة ذات لدمتواد يففعتا األمل جمدس يف التصويت جيةي 

 الديفلية. ال دل حملكمة األساسي يفابلوظام امليثاق
 اجملدتتس؛ نتتةارات - ألتتف فة يتتة: أنستتام  ستتة العستتم يفينتتم 

 التتتتداخدي الوظتتتتام )متتتتل 3٨ لدمتتتتادة يففعتتتتا نتتتتةار مرتتتتةيفع تعتتتتدمي - ابء
 العتتتةارات اختتتتاذ - دال ابلتصتتتويت؛ العتتتةارات اختتتتاذ - جتتتيم املؤنتتتت(؛

  العةار. اختاذ   مدية املت دعة املوانرات - ذاء تصويت؛  ديفل
 31 املتتتتتادة قُععتتتتتت اب ستتتتتت ةا ، املرتتتتتمولة الفتتتتترتة يفختتتتتالل 
 6٨10 اجلدستتة يفيف اجملدتتس.  عتتدذا التتيت اجلدستتات يف ريفتيتت   رتتكل
 يف احلالتتتتة” امل وتتتتول العوتتتتد  رتتتتال 2012 متوز/يوليتتتت  19 يف امل عتتتتودة
 الوظتتتام )متتتل 32 ابملتتتادة اجملدتتتس رئتتتيس استرتتتهد ،“األيفستتتط الرتتتةق

 مىل اجملدتتتتتس انتعتتتتتاه توجيتتتتت   وتتتتتد اجلدستتتتتة  دايتتتتتة يف املؤنتتتتتت( التتتتتداخدي
 يفالربتغتال أملانيتا متل معدم أحد ا  ديهما: لدتصويت نةاريل مرةيف ي
 متتل معتتدم يفاالختتة ؛(111)املتحتتدة يفالتتو ايت املتحتتدة يفاملمدكتتة يففةنستتا
 التتتتيت 32 لدمتتتتادة يففعتتتتا ستتتتيعوم، أنتتتت  التتتتةئيس يفذكتتتتة الةيفستتتتي. ا حتتتتتاد
 العتتتتتةارات يفمرتتتتتاريع الةئيستتتتتية لالنرتاحتتتتتات األستتتتتععية تكتتتتتول مبوجعهتتتتتا
 يفالربتغال أملانيا مل املعدم العةار مرةيفع   ةح تعدميها، تةتيب حبسب
 يفيف .(112)أيف  لدتصتتويت املتحتدة يفالتتو ايت املتحتدة يفاملمدكتتة يففةنستا
 الةيفستتي، ا حتتتاد قدتتب  دتتى  وتتاء أنتت ، التتةئيس أ دتتل نفستتها، اجلدستتة

 تتفتق اارستة يفذتي الثام، العةار مرةيفع  رال مجةاء اجملدس يتد  لل
 التتداخدي الوظتتام متتل 36 مىل 34 متتل املتتواد أمتتا .(113)35 املتتادة متتع

 نط. هبا ُيسترهد فدم املؤنت،
 

 قرارات اجمللس - ألف
 ختتتالل اجملدتتتس يفاصتتتل اب ستتتت ةا ، املرتتتمولة الفتتترتة ختتتالل 
 التتتتةئيس،  تتتتل الصتتتتادرة العيتتتتا ت يفا تمتتتتاد العتتتتةارات اختتتتتاذ اجتما اتتتتت 
 شتكل أينتا اجملدتس نتةارات يفاخَت ت اإلجةائية. العةارات مىل ابإلضافة

__________ 

(111) S/2012/538.  

(112) S/PV.6810، 2 الصفحة.  

   .20 الصفحة نفس ، املةجع (113)
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 اجلدستتتتتتتتات يف ت تمتتتتتتتتد تكتتتتتتتتل مل التتتتتتتتةئيس متتتتتتتتل رستتتتتتتتائل أيف متتتتتتتت كةات
  .(114)اجملدس يفاثئق مل  وصف  م ظمها صدر يفند ندر، فيما م 

__________ 

 اإلجةائيتتتتتتة يفالعتتتتتةارات يفالعيتتتتتا ت العتتتتتةارات مجيتتتتتع نتتتتت   دتتتتتى لالقتتتتتالع (114)
 الصتتادرة الةستتائل  أيف املتت كةات يفكتت لك، اجملدتتس اجتما تتات يف امل تمتتدة

 األمتتتم مورتتتور انظتتتة ا ستتتت ةا ، نيتتتد الفتتترتة ختتتالل اجملدتتتس رئتتتيس  تتتل
 ،S/INF/68 يف ،S/INF/67)   ‘األمتتتل جمدتتتس يفمعتتتةرات نتتتةارات’ املتحتتتدة

 ختالل امل تمتدة ابلعتةارات كامدتة نائمتة  دتى يفلالقتالع (.S/INF/69 يف
 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةا ، نيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتة

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/ نائمتتتتتتتتتتتة يف دتتتتتتتتتتتى 
 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: الةائستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية، ابلعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت كامدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

http://www.un.org/ar/sc/documents/statements/ . 

 الةائسية يفالعيا ت العةارات  دد 
ختتتتتتالل فتتتتتترتة الستتتتتتوتني املرتتتتتتمولة اب ستتتتتتت ةا ، اختتتتتتت  اجملدتتتتتتس  

 يتتتتتا  أدىل هبتتتتتا التتتتتةئيس. يفيف  تتتتتام  51نتتتتتةار يفا تمتتتتتد  100جممو تتتتت   متتتتتا
 يتتتتتتا  أدىل هبتتتتتتا التتتتتتةئيس.  29نتتتتتتةارا يفا تمتتتتتتد  53، اختتتتتتت  اجملدتتتتتتس 2012

 يتتتتتا  أدىل  22نتتتتتةارا يفا تمتتتتتد  47، اختتتتتت  اجملدتتتتتس 2013 يفختتتتتالل  تتتتتام
 الةئيس.  هبا

 اختتت ت التتيت دعتتةاراتل اإلمجتتايل ال تتدد الستتا ع الرتتكل يفيعتتني 
 املمتتتدة ستتووات اخلمتتس فتترتة ختتالل ا تمتتدت التتيت الةائستتية يفالعيتتا ت

 .2013  ام مىل 2009  ام مل
 

 

  السا ع الركل  
 2013- 200٩ الرائسية، والبياانت القرارات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  يفاحدة جدسة يف مت ددة نةارات اختاذ 
 نتةار اختاذ يف تتمثل اجملدس يف املتع ة املمارسة أل مل ابلةغم 

 الفتتتترتة ختتتتالل املواستتتتعات محتتتتدى يف اجملدتتتتس اختتتتت  اجلدستتتتة، يف يفاحتتتتد
 اجلدستتة ففتتي يفاحتتدة. جدستتة يف نتتةار متتل أكثتتة اب ستتت ةا  املرتتمولة
 العوتتتد  رتتتال 2012 األيفل/ديستتتمرب كتتتانول 17 يف امل عتتتودة 6٨90
 نتيجتتة التتديفليال يفاألمتتل الستتالم هلتتا يت تتة  التتيت التهديتتدات” امل وتتول

 (2012) 20٨2 العتتتتتتتتتةاريل اجملدتتتتتتتتتس اختتتتتتتتتت  ،“اإلرذا يتتتتتتتتتة لا متتتتتتتتتال
 .(2012) 20٨3 يف

 مززن النظززام   3٨تقززد  مشززرول قززرار وفقززا للمززادة  -بزززاء 
 الداخلي املؤقت(

 جيوز لدمجدس، املؤنت يالداخد الوظام مل 3٨ لدمادة يففعا 
 يعتدم أل اجملدتس أ نتاء متل  نتوا لتيس املتحدة األمم يف  نو ألي

 أحتد متل قدتب  دتى  وتاء م  لدتصويت قةح  ميكل   لكل انرتاحا،
 نتتةار. مرتتةيفع يعتتدم أل اجملدتتس يف  نتتو ألي يفجيتتوز اجملدتتس. أ نتتاء
  دتى اجملدتس أ نتاء مجيتع يفافتق مذا رائسياً  نصاً  العةار مرةيفع يفيصعح
  تعدمي . يف ا شرتاك
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 يف اجملدتتتتتتتس نظتتتتتتتة اب ستتتتتتتت ةا ، املرتتتتتتتمولة الفتتتتتتترتة يفختتتتتتتالل 
  عتارة موهتا مرتةيفع 100 يفكتال العتةارات، مراريع مل مراريع 103
 نتةارات مراريع 3 كانت  يوما أ ناء، ديفل مل معدمة نصوص  ل

 نتتةار مرتتةيفع 22 جممو تت  متتا يفكتتال .(115)رائستتية نصتتوص  تتل  عتتارة
 اجملدتتتتتتس يف أ نتتتتتتاء غتتتتتت  ديفل نتتتتتتدمتها نتتتتتتةارات مرتتتتتتاريع  تتتتتتل  عتتتتتتارة
 (.10 اجلديفل )انظة

__________ 

 .  (2013) 211٨ يف (2013) 20٨6يف  (2012) 2034العةارات  (115)

 

  10 اجلديفل
 2013-2012 اجمللس، يف أعضاء غري دول قدمتها قرارات مشاريع

 العةار يفاترخيها اجلدسة العود العةار مرةيفع
 أ نتتتتاء متتتل العتتتتةار مرتتتةيفع معتتتدمو
 اجملدس

 متل العتةار مرةيفع معدمو
 اجملدس أ ناء غ 

      
S/2012/77 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.6711 

 2012 فرباية/شعا  4
مل يتدتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتعب 
تصتتتتتتتتتتتتتتتويت ا حتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
 الةيفسي يفالصني ضده

، يففةنستتتا، يفتوغتتتو، يفالربتغتتتال، أملانيتتتا
 يفاملمدكتتتتتتتتتتتتة، يفاملغتتتتتتتتتتتتةب، يفكولومعيتتتتتتتتتتتتا

 املتحدة يفالو ايت، املتحدة

 )أ( نوا ديفلة 11

S/2012/106 ليريت - تيمور يف احلالة S/PV.6721  
 2012 فرباية/شعا  23

، أفةيعيتتتا يفجوتتتوب، يفالربتغتتتال، أملانيتتتا (2012) 2037
 يفاملمدكتتتتتتتتتتتة، يففةنستتتتتتتتتتتا، يفغواتيمتتتتتتتتتتتا 

 املتحدة يفالو ايت، املتحدة

، يفالربازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتل، أستتتتتتتتتتتتتتتتتترتاليا
، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتدا، ليلاييفمتتتتتتتتتتتتتتتا
 يفالياابل

S/2012/122 غتتتتةب يف الستتتتالم توقيتتتتد 
 أفةيعيا

S/PV.6727  
 2012 فرباية/شعا  29

، أفةيعيتتتتتتا يفجوتتتتتتوب، يفتوغتتتتتتو، أملانيتتتتتتا (2012) 2039
، يفكولومعيتتتتتتتتا، يففةنستتتتتتتتا، يفغواتيمتتتتتتتتا 

 املتحدة يفالو ايت، يفاهلود، يفاملغةب

  ول

S/2012/249 ابلصتتتحةاء املت دعتتتة احلالتتتة 
 الغة ية

S/PV.6758  
 2012 أ ةيل/نيسال 24

 يفاملمدكتتتة، يففةنستتتا، الةيفستتتي ا حتتتتاد (2012) 2044
 املتحدة يفالو ايت، املتحدة

 مسعانيا

S/2012/673 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.6825  
 2012 أغس س/آب 30

 املتحتتتدة، يفاملمدكتتتة، يففةنستتتا، أملانيتتتا (2012) 2064
 املتحدة يفالو ايت

 يفمي اليا مسعانيا

S/2012/708 الصومال يف احلالة S/PV.6837  
 2012 سعتمرب/أيدول 1٨

، أفةيعيتتتا يفجوتتتوب، يفالربتغتتتال، أملانيتتتا (2012) 2067
 املتحدة يفاملمدكة، يفاملغةب، يففةنسا

 مي اليا

S/2012/713 يفالولا تتتتتتتتتتتتتتتتتات األقفتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 املسدحة

S/PV.6838  
 2012 سعتمرب/أيدول 19

 يفاملمدكتتة، يففةنستتا، يفالربتغتتال، أملانيتتا (2012) 206٨
 املتحدة يفالو ايت املتحدة،

 )ب( نوا ديفلة 25

S/2012/743 هباييت املت دعة املسالة S/PV.6845   
 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  12

، يفكولومعيتتتتتتتتتتا، يففةنستتتتتتتتتتا، غواتيمتتتتتتتتتتا  (2012) 2070
 املتحدة يفالو ايت

، يفمستتتتتتتتتتتتتعانيا، األرجوتتتتتتتتتتتتتني
، يفابراغتتتتتتواي، يفأيفريفغتتتتتواي

، يفشتيدي، يف ت يف، يفالربازيل
 يفكودا

S/2012/830 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاهلةسك

S/PV.6861   
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  14

 يفأذر يجتتتتتتتتتتتتتال، الةيفستتتتتتتتتتتتتي، ا حتتتتتتتتتتتتتتاد (2012) 2074
 يفاملمدكة يففةنسا، يفالربتغال، يفأملانيا،
 املتحدة يفالو ايت املتحدة،

 مي اليا

S/2012/861 الصومال يف احلالة S/PV.6867   
 2012ترةيل الثام/نوفمرب  21

 يفالتتتتو ايت يفاهلوتتتتد، يففةنستتتتا، أملانيتتتتا، (2012) 2077
 املتحدة

 يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا،
 يفاليو ل يفمي اليا،

S/2012/946 مايل يف احلالة S/PV.6898   
 2012كانول األيفل/ديسمرب   20

 يفجوتتتوب، يفتوغتتتو، يفالربتغتتتال، أملانيتتتا (2012) 20٨5
، يفكولومعيتتتتتتتتتتتتتتتا، يففةنستتتتتتتتتتتتتتتا، أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتا
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة، يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتة، يفاملغتتتتتتتتتتتتتتةب
 املتحدة يفالو ايت

 لكسمربغ

https://undocs.org/ar/S/RES/2034(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/2012/77
https://undocs.org/ar/S/PV.6711
https://undocs.org/ar/S/PV.6711
https://undocs.org/ar/S/2012/106
https://undocs.org/ar/S/PV.6721
https://undocs.org/ar/S/PV.6721
https://undocs.org/ar/٢٠٣٧%20(٢٠١٢)
https://undocs.org/ar/S/2012/122
https://undocs.org/ar/S/PV.6727
https://undocs.org/ar/S/PV.6727
https://undocs.org/ar/٢٠٣٩%20(٢٠١٢)
https://undocs.org/ar/S/2012/249
https://undocs.org/ar/S/PV.6758
https://undocs.org/ar/S/PV.6758
https://undocs.org/ar/S/2012/673
https://undocs.org/ar/S/PV.6825
https://undocs.org/ar/S/PV.6825
https://undocs.org/ar/S/2012/708
https://undocs.org/ar/S/PV.6837
https://undocs.org/ar/S/PV.6837
https://undocs.org/ar/S/2012/713
https://undocs.org/ar/S/PV.6838
https://undocs.org/ar/S/PV.6838
https://undocs.org/ar/S/2012/743
https://undocs.org/ar/S/PV.6845
https://undocs.org/ar/S/PV.6845
https://undocs.org/ar/S/2012/830
https://undocs.org/ar/S/PV.6861
https://undocs.org/ar/S/PV.6861
https://undocs.org/ar/S/2012/861
https://undocs.org/ar/S/PV.6867
https://undocs.org/ar/S/PV.6867
https://undocs.org/ar/S/2012/946
https://undocs.org/ar/S/PV.6898
https://undocs.org/ar/S/PV.6898
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 العةار يفاترخيها اجلدسة العود العةار مرةيفع
 أ نتتتتاء متتتل العتتتتةار مرتتتةيفع معتتتدمو
 اجملدس

 متل العتةار مرةيفع معدمو
 اجملدس أ ناء غ 

      
S/2013/136 مجهوريتتتتتة/ا نترتتتتتار  تتتتتدم 

 الدميعةاقية الر عية كوراي
S/PV.6932 

 2013 مارس/آذار 7

، كتتتوراي يفمجهوريتتتة، يفتوغتتتو، أستتترتاليا (2013) 2094
 يفاملمدكتة، يفاملغتةب، يففةنسا، يفريفاندا
 املتحدة يفالو ايت املتحدة

، يفالتتتتتتتتتتتتتتتتدااةك،  دجيكتتتتتتتتتتتتتتتتا
، يفكوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، يفالفدعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني

 يفالياابل، يفذولودا
S/2013/243 ابلصتتتحةاء املت دعتتتة احلالتتتة 

 الغة ية
S/PV.6951  

 2013 أ ةيل/نيسال 25

 يفالتو ايت، يففةنستا، الةيفستي ا حتاد (2013) 2099
 املتحدة

 مسعانيا

S/2013/368 يفاألمل يفالسالم املةأة S/PV.6984 
 2013 يوني /حليةال 24

، يفتوغتتتتتتتتتتتتو، يفأستتتتتتتتتتتترتاليا، األرجوتتتتتتتتتتتتتني (2013) 2106
، يفغواتيمتتتتتتتتتتتتتا ، كتتتتتتتتتتتتتوراي يفمجهوريتتتتتتتتتتتتة
 يفاملمدكتتتتتتتتتتتة، يفلكستتتتتتتتتتتمربغ، يففةنستتتتتتتتتتا
 املتحدة يفالو ايت، املتحدة

 ) ( نوا ديفلة 37

S/2013/511 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.7025  
 2013 أغس س/آب 29

 مسعانيا فةنسا (2013) 2115

S/2013/570 الصغ ة األسدحة S/PV.7036  
 2013 سعتمرب/أيدول 26

 )ذت( نوا ديفلة 15 )د(  نوا ديفلة 11 (2013) 2117

S/2013/597 هباييت املت دعة املسالة S/PV.7040 

 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  10

، يفريفانتتتتتتتتتتتتتتدا، يفتوغتتتتتتتتتتتتتتو، األرجوتتتتتتتتتتتتتتتني (2013) 2119
، يفاملغتتتتتتتتتتتةب، يففةنستتتتتتتتتتتا، يفغواتيمتتتتتتتتتتتا 
 املتحدة يفالو ايت

، يفالربازيتتتتتتتتتتتتل، أيفريفغتتتتتتتتتتتتواي
 يفكودا، يفشيدي، يف  يف

S/2013/614 يفاألمل يفالسالم املةأة S/PV.7044   
 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  1٨

 يفمجهوريتتتتتتتتتة، يفأستتتتتتتتترتاليا، األرجوتتتتتتتتتتني (2013) 2122
، يفلكستتتتتتتتتتتتتمربغ، يففةنستتتتتتتتتتتتتا، كتتتتتتتتتتتتتوراي

 يفالتتتتتتتتتتتتتو ايت، املتحتتتتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتة
 املتحدة

 )يف( نوا ديفلة 39

S/2013/652 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاهلةسك

S/PV.7055   
 2013ترةيل الثام/نوفمرب  12

، يفأذر يجتتتتتتتتتتتتتال، الةيفستتتتتتتتتتتتتي ا حتتتتتتتتتتتتتتاد (2013) 2123
 يفاملمدكتتتتتتتتتتتة، يفلكستتتتتتتتتتتمربغ، يففةنستتتتتتتتتتا
 املتحدة يفالو ايت املتحدة،

 يفمي اليا أملانيا

S/2013/660 أفةيعيا يف يفاألمل السالم S/PV.7060   
 2013ترةيل الثام/نوفمرب  15

يُ تمتتتتتتتتتتتتتتد مرتتتتتتتتتتتتتتةيفع مل 
العتتتتتتةار  ستتتتتتعب  تتتتتتدم 
حصتتتتتول   دتتتتتى ال تتتتتدد 
امل دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 األصوات

مثيو يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، يفأيفغوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا،  يفاملغةب، يفريفاندا، يفتوغو، أذر يجال
يف وريفنتتتتتتتتتتتتدي، يفالستتتتتتتتتتتتوغال، 
يفغتتتتتتتا ول، يفغتتتتتتتا ، يفكيويتتتتتتتا، 
يفموريتانيتتتتتتتتا، يفموريرتتتتتتتتيوس، 

 يف ميعيا
S/2013/673 الصومال يف احلالة S/PV.7061   

 2013ترةيل الثام/نوفمرب  1٨

، كتتتوراي يفمجهوريتتتة، يفتوغتتتو، أستتترتاليا (2013) 2125
، يفلكستتتتتتتتتتتمربغ، يففةنستتتتتتتتتتتا، يفريفانتتتتتتتتتتتدا
، املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتة، يفاملغتتتتتتتتتتتتتتةب
 املتحدة يفالو ايت

 مسعانيا

S/2013/717 أفةيعيتتا مجهوريتتة يف احلالتتة 
 الوس ى

S/PV.7072  
 2013كانول األيفل/ديسمرب  5

توغتتتتتتتو، يفمجهوريتتتتتتتة كتتتتتتتوراي، يفريفانتتتتتتتدا،  (2013) 2127
يففةنستتتتتتتتتتتا، يفلكستتتتتتتتتتتمربغ، يفاملغتتتتتتتتتتتةب، 
 يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة

 يفالكونغو غا ول

  
 .الس ودية ال ة ية يفاملمدكة، يفمصة، يفليعيا، يفالكويت، يفن ة، يف مال، يفتونس، يفتةكيا، يفالعحةيل، املتحدة ال ة ية يفاإلمارات، األردل )أ( 
، يفسويستتتةا، يفالستتويد، يفستتتدوفيويا، يفالتتدااةك، كتتتوراي يفمجهوريتتة، الترتتتيكية يفاجلمهوريتتة، األستتتود يفاجلعتتل، يف دجيكتتتا، يفمي اليتتا، يفمستتتةائيل، يفمستتتونيا، أستترتاليا )ب( 

 يفاليو ل.، يفالياابل، يفذولودا، يفنيوزيدودا، يفالومسا، يفالوةيفي ، يفمو كو، يفليدتورتايل، يفلكسمربغ، يفكوستاريكا، يفكودا، يفنربص، يففودودا
، األستود يفاجلعتل، يف ولوتدا، يفاهلةستك يفالعوستوة، يف دغتاراي، يف دجيكتا، يفالربتغتال، يفمي اليتا، يستدوداأيف ، يفأيةلوتدا، يفأيفكةانيتا، يفأملانيتا، يفمسةائيل، يفمستونيا، مسعانيا ) ( 

، يفلعوتتال، يف تفيتتا، يفكوستتتاريكا، يفكوتتدا، يفكةيفاتيتتا، يفنتتربص، يففودوتتدا، يفشتتيدي، يفالستتويد، يفستتدوفيويا، يفستتدوفاكيا، يفريفمانيتتا، يفالتتدااةك، الترتتيكية يفاجلمهوريتتة
  يفاليو ل.، يفالياابل، يفذولودا، يفذوغاراي، يفالومسا، يفالوةيفي ، يفمو كو، يفليتوانيا، يفليرباي

https://undocs.org/ar/S/2013/136
https://undocs.org/ar/S/PV.6932
https://undocs.org/ar/S/PV.6932
https://undocs.org/ar/S/2013/243
https://undocs.org/ar/S/PV.6951
https://undocs.org/ar/S/PV.6951
https://undocs.org/ar/S/2013/368
https://undocs.org/ar/S/PV.6984
https://undocs.org/ar/S/PV.6984
https://undocs.org/ar/S/2013/511
https://undocs.org/ar/S/PV.7025
https://undocs.org/ar/S/PV.7025
https://undocs.org/ar/S/2013/570
https://undocs.org/ar/S/PV.7036
https://undocs.org/ar/S/PV.7036
https://undocs.org/ar/S/2013/597
https://undocs.org/ar/S/PV.7040
https://undocs.org/ar/S/PV.7040
https://undocs.org/ar/S/2013/614
https://undocs.org/ar/S/PV.7044
https://undocs.org/ar/S/PV.7044
https://undocs.org/ar/S/2013/652
https://undocs.org/ar/S/PV.7055
https://undocs.org/ar/S/PV.7055
https://undocs.org/ar/S/2013/660
https://undocs.org/ar/S/PV.7060
https://undocs.org/ar/S/PV.7060
https://undocs.org/ar/S/2013/673
https://undocs.org/ar/S/PV.7061
https://undocs.org/ar/S/PV.7061
https://undocs.org/ar/S/2013/717
https://undocs.org/ar/S/PV.7072
https://undocs.org/ar/S/PV.7072
http://undocs.org/S/RES/2127(2013)
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 .املتحدة يفالو ايت، املتحدة يفاملمدكة، يفاملغةب، يفلكسمربغ، يففةنسا، يفغواتيما ، يفريفاندا، كوراي يفمجهورية، يفتوغو ،يفأسرتاليا، األرجوتني )د( 
، يفليتتترباي، يفكوستتتتاريكا، ديفتتتوار يفكتتتوت، يفستتت اليول، يفسويستتتةا، يفستتتدوفيويا، ليرتتتيت - يفتيمتتتور، يفتوابغتتتو يفتةيويتتتداد، اجلديتتتدة غيويتتتا يفاب تتتوا، يفأملانيتتتا، مستتتعانيا )ه( 

 يفالياابل.، يفنيوزيدودا، يفالوةيفي ، يفليتوانيا
، يفتةكيتتتا، يفاتيدوتتتد، يف ولوتتتدا، يفاهلةستتتك يفالعوستتتوة، يف دغتتتاراي، يف دجيكتتتا، يفالربتغتتتال، يفمي اليتتتا، يستتتدوداأيف ، يفأيفريفغتتتواي، يفأملانيتتتا، يفمستتتةائيل، يفمستتتتونيا، مستتتعانيا يف(( 

، يفالستويد، يفستدوفيويا، يفالستدفاديفر، يفريفمانيتا، يفالتدااةك، الستا عة اليوغوستالفية معتديفنيا يفمجهوريتة، التريكية يفاجلمهورية، األسود يفاجلعل، ليريت - يفتيمور
، يفذولوتتتدا، يفذوغتتتاراي، يفنيوزيدوتتتدا، يفالومستتتا، يفالوتتتةيفي ، يف ميعيتتتا، يفليدتورتتتتايل، يفليتوانيتتتا، يف تفيتتتا، يفكوستتتتاريكا، يفكةيفاتيتتتا،  م يففييتتتت، يففودوتتتدا، يفسويستتتةا
 يفاليو ل.، يفالياابل

   
 اختاذ القرارات ابلتصويت -جيم 

( متتتتتتل امليثتتتتتتاق، تصتتتتتتدر 3) 27( يف 2) 27يففعتتتتتتا لدمتتتتتتادتني  
نتتتةارات اجملدتتتس يف املستتتائل اإلجةائيتتتة مبوافعتتتة تستتت ة متتتل أ نتتتائ ،  يومتتتا 
تدلم موافعة أصوات تس ة مل أ ناء اجملدتس، يكتول متل  يوهتا أصتوات 

يف العتتةارات املت دعتتة ابملستتائل األختتةى كافتتة،  األ نتتاء التتدائمني متفعتتة،
أي املستتتائل املوضتتتو ية أيف غتتت  اإلجةائيتتتة. غتتت  أل نتيجتتتة التصتتتويت يف 
اجملدتتس يف حتتد ذاهتتتا   تعتتني يف الغالتتب متتا مذا كتتال جمدتتس األمتتل ي تتترب 

موضو ية. ف دى سعيل املثال،  املسالة اليت مت التصويت  ديها مجةائية أم
مذا كتتتال التصتتتويت مجةائيتتتا أيف موضتتتو يا )أ( حتتتني    ميكتتتل حتديتتتد متتتا

يُ تمتتد انتترتاح متتا رمجتتاع األصتتوات؛ أيف )ب( حتتني يُ تمتتد مبوافعتتة مجيتتع 
) ( حتتتتتتتني   يُ تمتتتتتتتد ل تتتتتتتدم حصتتتتتتتول   دتتتتتتتى  األ نتتتتتتتاء التتتتتتتدائمني؛ أيف
 لصاحل . األصوات التس ة النةيفرية

 أصتوات تست ة  دتى حصتول  مثتة  دى انرتاح، ا ُتمد ما يفمذا 
 يعتني فهت ا ضتده، أكثتة أيف يفاحتد دائتم  نتوٌ  يفصوَّت أكثة، أيف مؤيدة

 ي تتترب ا نتترتاح، ي تمتتد مل مذا املعا تتل، يفيف مجةائيتتاً. ي تتترب التصتتويت أل
 ستتووات  يف اجملدتتس، ارلى م يوتتة، مواستتعات يفيف موضتتو ياً. التصتتويت
 نيتد املستالة كانت مل ابلتصويت، يعةر، أل النةيفري مل أل األيفىل،

 امليثتتتاق. متتتل (2) 27 املتتتادة متتتدلول ن تتتاق يف مجةائيتتتة مستتتالة الوظتتتة
 الدغتتتة غتتتةار  دتتتى ،“األيفليتتتة املستتتالة” استتتم  ديتتت  ي دتتتق اإلجتتتةاء يفذتتت ا

 التصتتتتويت. مجتتتتةاءات  رتتتتال فةانسيستتتتكو ستتتتال  يتتتتال يف املستتتتتددمة
 اجملدتس فيهتا نتةر حتا ت ذوتاك تكتل مل األخت ة، الستووات يف أن  غ 

 ا نرتاحتتتتتتات فتتتتتتإل ذلتتتتتتك،  دتتتتتتى يف تتتتتتاليفة األيفليتتتتتتة. املستتتتتتالة يف الوظتتتتتتة
 لدمرتتاركني، د تتوات يفتوجيتت  األ متتال، جتتديفل منتتةار مثتتل اإلجةائيتتة،
  تتتتديفل  تتتتام  رتتتتكل اجملدتتتتس  ديهتتتتا يوافتتتتق رف هتتتتا، أيف اجلدستتتتة يفت ديتتتتق

 ا تُتتتتترب ا نرتاحتتتتتات، ذتتتتت ه  دتتتتتى التصتتتتتويت جتتتتتةى يفكدنمتتتتتا تصتتتتتويت.
 اجملدتس جيتة مل اب ست ةا ، املرمولة الفرتة يفخالل مجةائياً. التصويت
 مجةائيا. ا ترب تصويتاً 

 
 العةارات اختاذ 
 العتتتةارات م ظتتتم اخُتتتت  اب ستتتت ةا ، املرتتتمولة الفتتترتة ختتتالل 

 نتتتتتتتةارات  انيتتتتتتتة يفاختتتتتتتت ت ابإلمجتتتتتتتاع. نتتتتتتتةار( 100 أصتتتتتتتل متتتتتتتل 92)
 متتتل حالتتتة أيتتتة يف م تتتارِّ   صتتتوت اإلد ء يتتتتم مل يفلكتتتل ممجتتتاع، ديفل

 )انظتة التصتويت  تل امتوتاع حتا ت  دتى األمتة انتصتة  تل احلتا ت؛
  (.11 اجلديفل

 
 11 اجلديفل

 2013-2012 إمجال، بدون املتذنة القرارات

 يفاترخيها اجلدسة العود العةار
 )املؤيتديفل التصتويت نتيجة

 التصويت  ل املمتو ول املمتو ول( - امل ارضول -
  S/PV.6809 نربص يف احلالة   (2012) 205٨     

 2012 يولي /متوز 19
 يفابكستال أذر يجال 13-0-2

  S/PV.6819 السودال  ل ال ام األمني تعارية   (2012) 2063

 2012يولي  /متوز 31

 أذر يجال 14-0-1

  S/PV.6838 املسدحة يفالولا ات األقفال   (2012) 206٨
 2012سعتمرب /أيدول 19

، يفأذر يجتال، الةيفسي ا حتاد 11-0-4
 يفالصني، يفابكستال

https://undocs.org/ar/S/PV.6809
https://undocs.org/ar/S/PV.6809
https://undocs.org/ar/S/PV.6819
https://undocs.org/ar/S/PV.6819
https://undocs.org/ar/S/PV.6838
https://undocs.org/ar/S/PV.6838
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 يفاترخيها اجلدسة العود العةار
 )املؤيتديفل التصتويت نتيجة

 التصويت  ل املمتو ول املمتو ول( - امل ارضول -
 األشتتتتتتتتتتتتداص حملاكمتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتة احملكمتتتتتتتتتتتتة (2012) 20٨1     

 لدعتانول اجلستيمة ا نتهاكتات  ل املسؤيفلني
 مندتتتتتتتيم يف ارتكعتتتتتتتت التتتتتتتيت التتتتتتتديفيل اإلنستتتتتتتام
 1991  ام مو  السا عة يوغوسالفيا

S/PV.6889  
 2012 ديسمرب/األيفل كانول 17

 الةيفسي ا حتاد 14-0-1

 S/PV.6908 نربص يف احلالة   (2013) 20٨9

 2013يواية /كانول الثام  24

 أذر يجال 14-0-1

  S/PV.7014 نربص يف احلالة   (2013) 2114
  2013يولي  /متوز 30

 يفابكستال أذر يجال 13-0-2

  S/PV.7036 الصغ ة األسدحة (2013) 2117
 2013 سعتمرب/أيدول 26

 الةيفسي ا حتاد 14-0-1

 األشتتتتتتتتتتتتداص حملاكمتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتة احملكمتتتتتتتتتتتتة   (2013) 2130
 لدعتانول اجلستيمة ا نتهاكتات  ل املسؤيفلني
 مندتتتتتتتيم يف ارتكعتتتتتتتت التتتتتتتيت التتتتتتتديفيل اإلنستتتتتتتام
 1991  ام مو  السا عة يوغوسالفيا

S/PV.7088 
   2013ديسمرب /كانول األيفل 1٨

 الةيفسي ا حتاد 14-0-1

    
 تُ تمد مل اليت العةارات مراريع 
( مل امليثتاق،   يُ تمتد مرتةيفع نتةار  رتال 3) 27يففعا لدمادة  

 وتتتتتدما   اصتتتتتل  دتتتتتى األصتتتتتوات التستتتتت ة املؤيتتتتتدة مستتتتتالة غتتتتت  مجةائيتتتتتة 
الالزمتتة، أيف  وتتدما يصتتوت أحتتد األ نتتاء التتدائمني ضتتده. يفختتالل الفتترتة 
املرتتمولة اب ستتت ةا ، مل تكتتل ذوتتاك أي حالتتة رفتتض ملرتتةيفع نتتةار لت تتُ ر 

، م  أل مرتتةيف ي نتتةاريل رُفنتتا (116)احلصتتول  دتتى تستت ة أصتتوات مؤيتتدة
  (.12نظة اجلديفل  سعب تصويت  نو دائم ضد ا )ا

__________ 

  رتتال 2013 وفمربالثتتام/ن ترتتةيل 15 يف امل عتتودة 7060 اجلدستتة يف (116)
 أ نتتتتاء متتتتل  انيتتتتة امتوتتتتع ،‘‘أفةيعيتتتتا يف يفاألمتتتتل الستتتتالم’’ امل وتتتتول العوتتتد

 ،)األرجوتتتتتني S/2013/660 العتتتتةار مرتتتتةيفع  دتتتتى التصتتتتويت  تتتتل اجملدتتتتس
 يفاملمدكتتتة ،يفلكستتمربغ ،يففةنستتا ،يفغواتيمتتا  ،كتتوراي يفمجهوريتتة ،يفأستترتاليا
  املتحدة(. يفالو ايت ،املتحدة

    
 12 اجلديفل
 2013-2012 املؤي ِّدة، األصوات من املطلوب العدد إىل ا فتقار أو ضدها دائم عضو تصويت بسب  تعتمد مل اليت القرارات مشاريع

 يفاترخيها اجلدسة العود العةار مرةيفع
 - )املؤيتتديفل التصتتويت نتيجتة

 املمتو ول( - امل ارضول
 التتتتتتت يل التتتتتتتدائمول األ نتتتتتتتاء

 العةار مرةيفع ضد صوتوا
     

S/2012/77 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.6711  
 2012 فرباية/شعا  4

 يفالصني الةيفسي ا حتاد 13-2-0

S/2012/538 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.6810  
 2012 يولي /متوز 19

 يفالصني الةيفسي ا حتاد 11-2-2

S/2013/660 أفةيعيا يف يفاألمل السالم S/PV.7060  
 2013نوفمرب /ترةيل الثام 15

7-0-٨  

      

https://undocs.org/ar/S/PV.6889
https://undocs.org/ar/S/PV.6889
https://undocs.org/ar/S/PV.6908
https://undocs.org/ar/S/PV.6908
https://undocs.org/ar/S/PV.7014
https://undocs.org/ar/S/PV.7014
https://undocs.org/ar/S/PV.7036
https://undocs.org/ar/S/PV.7036
https://undocs.org/ar/S/PV.7088
https://undocs.org/ar/S/PV.7088
https://undocs.org/ar/S/2013/660
https://undocs.org/ar/S/2012/77
https://undocs.org/ar/S/PV.6711
https://undocs.org/ar/S/PV.6711
https://undocs.org/ar/S/2012/538
https://undocs.org/ar/S/2012/538
https://undocs.org/ar/S/PV.6810
https://undocs.org/ar/S/PV.6810
https://undocs.org/ar/S/2013/660
https://undocs.org/ar/S/PV.7060
https://undocs.org/ar/S/PV.7060
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  اختاذ القرار بدون تصويت -دال 
 اجملدتتس يف املوضتو ية أيف اإلجةائيتتة ا نرتاحتات ا تمتتاد ميكتل 

  االراء.  توافق أيف تصويت  ديفل
 حالتتتتة ذوتتتاك كانتتتتت اب ستتتت ةا ، املرتتتتمولة الفتتترتة يفختتتالل 

 يف امل عتودة 6704 اجلدستة ففتي تصتويت:  تديفل ا تمتد لعةار يفاحدة
 2034 العةار تصويت  ديفل ا ُتمد، 2012 الثام/يواية كانول 19
 حمكمتة يف شتاغة ملتلء انتداابت مجةاء مو د حتديد  رال (2012)

  السا عة. لدممارسة يففعا يفذلك الديفلية، ال دل
 ا ُتمتتتد يفنتتتد راء.اال  توافتتتق التتتةئيس  يتتتا ت ا تمتتتاد يفاستتتتمة 

 نيتتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتتترتة ختتتتتتتتتتالل التتتتتتتتتتةئيس هبتتتتتتتتتتا أدىل  يتتتتتتتتتتا  51 جممو تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتا
 اجلدسات أثواء تديت ا ُتمدت اليت العيا ت يفم ظم .(117)ا ست ةا 

 اكتفتتتى حيتتتث نصتتتها، يُتدتتتى أل ديفل ا ُتمتتتدت  يتتتا ت  تتتدة أل غتتت 
 يفاثئتتتتتتتق متتتتتتتل يفثيعتتتتتتتة اب تعتتتتتتتاره سيصتتتتتتتدر العيتتتتتتتال أل ر تتتتتتتالل التتتتتتتةئيس
 ت تمتتد التتةئيس هبتتا يتتديل التتيت يفالعيتتا ت العتتةارات يفكانتتت .(11٨)اجملدتس
  .(119)هنايتها أيف  دايتها يف يفليس اجلدسة أثواء أحيا 

 الصادرة الةسائل أيف امل كةات مل أي  دى التصويت جية يفمل 
 الفتتترتة يفختتتالل اجملدتتتس. يفاثئتتتق متتتل  وصتتتفها األمتتتل جمدتتتس رئتتتيس  تتتل

 التتتتتتتتتتةئيس متتتتتتتتتتل متتتتتتتتتت كةة 31 اجملدتتتتتتتتتتس أصتتتتتتتتتتدر ابلتعةيتتتتتتتتتتة، املرتتتتتتتتتتمولة
 يف املتتتت كةات مصتتتتدار أُ دتتتل اثوتتتتتني مواستتتتعتني يفيف .(120)رستتتالة ٨7 يف

__________ 

 ا تمتتتتتتتتدت التتتتتتتتيت الةائستتتتتتتتية ابلعيتتتتتتتتا ت كامدتتتتتتتتة نائمتتتتتتتتة  دتتتتتتتتى لالقتتتتتتتتالع (117)
 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةا ، نيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتة ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالل

http://www.un.org/ar/sc/documents/statements/2012.shtml 
  .http://www.un.org/ar/sc/documents/statements/2013.shtml يف

 شتتتتتتتتتعا / 21 يف امل عتتتتتتتتتودة 6717 اجلدستتتتتتتتتة يف املثتتتتتتتتتال، ستتتتتتتتتعيل  دتتتتتتتتتى (11٨)
 األيفل/أكتتتتتو ة ترتتتتةيل 2٨ يف امل عتتتتودة 7050 يفاجلدستتتتة 2012 فربايتتتتة

 ا تماد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتا مت الدتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال الةائستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيال العيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ل يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلَ  مل ،2013
(S/PRST/2012/2 يف S/PRST/2013/16 دى  .)التوايل  

 ؛S/PV.6935 يف ؛S/PV.6760 يف ؛S/PV.6717 املثتتتال ستتعيل  دتتتى انظتتة (119)
  .S/PV.7090 يف ؛S/PV.7036 يف

 يفالةستتتائل األمتتتل جمدتتتس رئتتتيس مبتتت كةات الكامدتتتة العتتتوائم  دتتتى لالقتتتالع (120)
 األيفل اجلتتتتتلء انظتتتتتة ،2013 يف 2012  تتتتتامي يف التتتتتةئيس متتتتتل املوجهتتتتتة
 األمتتل جمدتتس تعتتارية متتل التتتوايل  دتتى الةا تتع يفالتتت ييل  رتتة الةا تتع يفالفتتةع

 يفالستتتتتتتتني يفالثاموتتتتتتتة يفالستتتتتتتتني الستتتتتتتا  ة ديفراهتتتتتتتتا يف ال امتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتة مىل
 انظتتتتتتتتتتتتتة: أيف (،A/69/2 يف ،A/68/2 يف ،A/67/2) يفالستتتتتتتتتتتتتتني يفالتاستتتتتتتتتتتتت ة

http://www.un.org/ar/sc/documents/notes/ 
  ./http://www.un.org/ar/sc/documents/letters يف

 نتد اجملدتس أل م تالل ذو احلالتني كدتا يف الغة  يفكال رمسية؛ جدسة
 الفرتة يفخالل تصويت.  ديفل ال امة اجلم ية مىل السووي تعةيةه ا تمد
 ال متل أستاليب  رتال مت كةات  تس اجملدس ا تمد ا ست ةا ، نيد

 متوز/يوليتتتتتتتتت  26 يف الصتتتتتتتتتادرة التتتتتتتتتةئيس متتتتتتتتت كةة أحكتتتتتتتتتام مىل تستتتتتتتتتتود
 يف مبا اجملدس،  مل أساليب مل خمتدفة جوانب يفتتوايفل (121)2010
 ،(123)الفة يتتتتة اهليئتتتتات رؤستتتتاء يفت يتتتتني ،(122)اجلدستتتتات شتتتتكل ذلتتتتك

 الةؤستاء ي دذا اليت الرهةية يفالتعييمات األمل جملدس السووي يفالتعةية
 ال متتل  تتة م  تتوتتايفل التتيت الةمسيتتة غتت  اإل الميتتة اإلحاقتتة يفجدستتات
 يفالعدتتتدال ال امتتتة يفاألمانتتتة األمتتتل جمدتتتس  تتتني يفالتفا تتتل ،(124)الرتتتهةي
 املتوارد يفاستتددام التفا تل يفت ليتل ،(125)شتةقة يفافةاد  عوات املسا ة
 ختتتتالل املتتتت كةات ت تمتتتتد يفمل .(126)اجملدتتتتس أ متتتتال تستتتتي  يف املتاحتتتتة

 غتت  ال امتتل فةيعتت  أ متتال ختتالل  تتل مجدتتس،لد الةمسيتتة ا جتما تتات
 األخةى. اإلجةائية يفاملسائل ابلواثئق امل   الةمسي
 

 املناقشات املتعلقة بعملية اختاذ القرار -هاء 
 تصتتويت مستتالة أثتت ت اب ستتت ةا ، املرتتمولة الفتترتة ختتالل 
 يفذلتك  ديت ، امل ةيفضتة ا نرتاحتات ضتد اجملدتس يف التدائمني األ ناء

 يفتتتربز .(127)اجملدتتس  متتل أستتاليب  رتتال ُ عتتدات الدتتتني املوانرتتتني يف
 املوضتوع ذت ا  رتال دار الت ي الوعتاي (٨ )احلالة التالية احلالة دراسة

 امل كورتني. املوانرتني محدى يف
 

  ٨ احلالة 
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس منكرة تنفين 
 األيفل/ ترتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل 29 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتودة 7052 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
 جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة توفيتتت ” امل وتتتول العوتتتد مقتتتار يف 2013 أكتتتتو ة
 مديفنتتتة يفضتتتع أ يتتتة  تتتل فةنستتتا اثتتتل تكدتتتم ،“(S/2010/507) األمتتتل
 ابستتتددام املت دعتتة التوجيهيتتة املعتتادمل مرستتاء شتتاهنا متتل ستتدوك نوا تتد

__________ 

(121) S/2010/507. 

(122) S/2013/515. 

(123) S/2012/937. 

(124) S/2012/922. 

(125) S/2013/630. 

(126) S/2012/402. 

 (S/PV.6870 )انظتتتتتتتتتتة 2012 الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتتةيل 26 يف  عتتتتتتتتتتدات (127)
  (.S/PV.7052 )انظة 2013 األيفل/أكتو ة ترةيل 29 يف

https://undocs.org/ar/S/RES/2034(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2034(2012)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/16
https://undocs.org/ar/S/PV.6717؛
https://undocs.org/ar/S/PV.6760؛
https://undocs.org/ar/S/PV.6935؛
https://undocs.org/ar/S/PV.7036؛
https://undocs.org/ar/S/PV.7090
https://undocs.org/ar/A/67/2
https://undocs.org/ar/A/68/2
https://undocs.org/ar/A/69/2
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2013/515
https://undocs.org/ar/S/2012/937
https://undocs.org/ar/S/2012/922
https://undocs.org/ar/S/2013/630
https://undocs.org/ar/S/2012/402
https://undocs.org/ar/S/PV.6870
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
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 مهنتا نتائال اجملدتس، يف التدائمني اخلمسة األ ناء نعل مل الوعض حق
  ت ديتق يفمجتا ي قتو ي  رتكل التدائمني األ نتاء نيام  دى ستو وي
  دتتتتى جتتتتةائم أل فيهتتتتا يُ تتتتترب التتتيت احلتتتتا ت يف التتتتوعض حتتتتق اارستتتتهم

 ذم أنفسهم الدائمول اخلمسة األ ناء يفمل ارُتكعت، ند يفاسع ن اق
 يفيفضتتع ال اتيتتة اإلدارة متتل الوتتوع ذتت ا م تتاي  حتديتتد  ديتت  ستتيت ني َمتتل
 متتل ال ديتتد رحتتب يفنتتد .(12٨)مليهتتا احلاجتتة مىل توعتت  التتيت اإلنتت ار آليتتة

  .(129)املعدأ حيث مل الفةنسية ابملعادرة املتكدمني
 يفا تستتتتتتتاق املستتتتتتتاءلة فةيتتتتتتتق ابستتتتتتتم سويستتتتتتتةا، اثتتتتتتتل يفتكدتتتتتتتم 
 مىل يفأشتتار ديفلتتة، 22 متتل يتكتتول منديمتتي  تترب فةيتتق يفذتتو يفالرتتفافية،

 جديتدة مستارات مجيتاد مىل احلاجتة  دتى تدل املعادرة ذ ه ال انتوا  
 املستتتؤيفليات مستتتتوى مىل يفا رتعتتتاء  كفتتتاءة لازمتتتات ا ستتتتجا ة  غيتتتة

  .(130)لدمجدس املسودة
 حتق ملغتاء ضتةيفرة تتةى األفةيعيتة العدتدال مل مصة اثل يفنال 
 يتتلال   احلتتق ذتت ا أل يفقاملتتا ذلتتك متتع يوعغتتي، أنتت  يفأضتتاف التتوعض،
 األمتتتل جمدتتتس يف اجلتتتدد التتتدائمني األ نتتتاء جلميتتتع مُيتتتوح أل موجتتتودا،
 أل مفتتاده رأي  تتل متكدمتتني  تتدة يفأ تتةب .(131)املستتتععل يف املوستتع

__________ 

(12٨) S/PV.7052، 17يف 16 الصفحتال.  

 )ريفانتتتتتتتدا(؛ 13 يفالصتتتتتتتفحة )لكستتتتتتتمربغ(؛ 5 الصتتتتتتتفحة نفستتتتتتت ، املةجتتتتتتتع (129)
 فةيتتق ابستم )سويستةا، 26 يفالصتتفحة )أسترتاليا(؛ 23يف 22 يفالصتفحتال

 يفالصتتتفحتال )الربازيتتل(؛  32 يفالصتتفحة يفالرتتتفافية(؛ يفا تستتاق املستتاءلة
35  3٨ يفالصتتتتتتتتتتتفحة )مصتتتتتتتتتتتة(؛ 36 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )املكستتتتتتتتتتتيك(؛ 36يف 

 )ستتتتتتتتدوفيويا(؛ 43 يفالصتتتتتتتتفحة )مستتتتتتتتتونيا(؛ 40 يفالصتتتتتتتتفحة )ذوغتتتتتتتتاراي(؛
 4 يفالصتتفحة يتتا(؛)أيفكةان 2 الصتتفحة، S/PV.7052 (Resumption 1) يف
 مستتتتتتتتعانيا(؛ 16 يفالصتتتتتتتتفحة )شتتتتتتتتيدي(؛ 5 يفالصتتتتتتتتفحة )ليدتورتتتتتتتتتايل(؛( 

 24 يفالصتتتتتتفحة )أملانيتتتتتتا(؛ 23 يفالصتتتتتتفحة )ستتتتتتوغافورة(؛ 20 يفالصتتتتتتفحة
  )مدديف(. 25 يفالصفحة )أيةلودا(؛

(130) S/PV.7052، 26 الصفحة.  

  .36 الصفحة نفس ، املةجع (131)

  ستتتتددام الدا يتتتة األستتتعاب يوضتتتحوا أل يوعغتتتي التتتدائمني األ نتتتاء
  .(132)الوعض حق

 مضتت اف أل أختتةى، جهتتة متتل الةيفستتي، ا حتتتاد اثتتل يفذكتتة 
 اجملدتس؛ ف اليتة حتستني يف املتمثتل املعصتود األثة اعق لل الوعض حق

 جممو تتتتة آراء ت كتتتس التتتتيت الوظتتتة يفجهتتتات تغديتتتتب الوتيجتتتة يفستتتتكول
 متل أنرتئت الت ي الغتة  ذو ذلك يفليس الديفل مل فحسب يفاحدة
  .(133)املتحدة األمم أجد 

 الغياب أيف املراركة  دم أيف التصويت  ل ا متواع 
 يف قةفتتاً  كتتال متتل ميتوتتع امليثتتاق، متتل (3) 27 لدمتتادة يففعتتاً  

 ألحكتتتام ت عيعتتتاً  ت تمتتتد التتتيت اجملدتتتس نتتتةارات يف التصتتتويت  تتتل الوتتتلاع
 أنت   دتى احلالتة ذت ه يف ا متوتاع يفي تةَّف امليثاق. مل السادس الفصل
 مقتتتتتار يف يوتتتتتدر    التتتتت ي ا متوتتتتتاع ي تتتتتةَّف حتتتتتني يف مللامتتتتتي، امتوتتتتتاع
 قو ي. امتواع أن   دى (3) 27 املادة أحكام

يفخالل الفرتة املرمولة اب ست ةا ، مل يكتل ذوتاك أي امتوتاع  
، امتوتع أ نتتاء اجملدتس قو تتاً 11مللامتي. يف دتى لتتو متا يفرد يف اجلتتديفل 

ت، امتوتتتع  تتتل التصتتتويت يف  تتتام حتتتا ت. يفيف أر تتتع متتتل تدتتتك احلتتتا 
 نو دائم يفاحد  دى األنل قو اً  ل التصتويت.  يتد أل امتوتاع  نتو 

 دائم  ل التصويت مل يؤثة  دى ا تماد مراريع العةارات.
 متل أي جانب مل مراركة  دم حا ت أي ذواك تكل يفمل 
  نو غياب يف تصويت حا ت أينا ذواك تكل يفمل اجملدس. أ ناء

 اجملدس. أ ناء مل
__________ 

 S/PV.7052 يف )منديفنيستتتتتتتتتتتتتتتتتتيا(؛ 41 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة نفستتتتتتتتتتتتتتتتتت ، املةجتتتتتتتتتتتتتتتتتتع (132)

(Resumption 1) ،20 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعانيا(؛ 15 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
  )مدديف(. 26 يفالصفحة )سوغافورة(؛

(133) S/PV.7052، 1٨ الصفحة.  

  
اللغات - اتسعا

 مالحظة 
 الوظتتتتام متتتتل 47 مىل 41 متتتتل املتتتتواد التاستتتتع العستتتتم يرتتتتمل 
 ال متتل يفلغتتات الةمسيتة ابلدغتتات املت دعتتة األمتل جملدتتس املؤنتتت التداخدي

 يفالعتتتتةارات اجلدستتتتات حماضتتتتة يفلغتتتتات الرتتتتفوية، يفالرتمجتتتتة اجملدتتتتس، يف
 املورورة. يفاملعةرات

 

 41 املادة 
 يفال ة يتتتتتتة يفالصتتتتتتيوية يفالةيفستتتتتتية يفاإلنكديليتتتتتتة اإلستتتتتتعانية تكتتتتتتول 
 األمل. جمدس يف م ا آل يف ال مل يفلغات الةمسية الدغات يفالفةنسية

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7052
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
https://undocs.org/ar/S/PV.7052
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 42 املادة 
 األمتل جمدتس لغتات متل لغتة ايتة تدعتى اليت الكدمات ترتجم 

 األخةى. اخلمس الدغات مىل شفوية تةمجة الست
 

 43 املادة 
 ]ح فت[ 

 
 44 املادة 
 ذت ه يفيف األمتل. جمدتس لغتات غ   دغة يتكدم أل اثل ألي 
 مىل لكدمتتتتت  الرتتتتفوية الرتمجتتتة أمتتتتة يةتتتتب أل ذتتتتو  ديتتت  يكتتتتول احلالتتتة،
 ال امتتة، لامانتتة التتتا  ني الرتتفويني يفلدمرتمجتتني الدغتتات. تدتتك محتتدى
 الرتمجتتتة مىل يستتتتوديفا أل األمتتتل، جمدتتتس لغتتتات  عيتتتة مىل تةمجتهتتتا لتتتدى

 األيفىل. ابلدغة املعدمة الرفوية
 

 45 املادة 
  دغتتتتتتتتات األمتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتس جلدستتتتتتتتات احلةفيتتتتتتتتة احملاضتتتتتتتتة ت تتتتتتتتدن  

 األمل. جمدس
 

 46 املادة 
 األمل. جمدس  دغات الواثئق مل يفغ ذا العةارات كل تورة 

 47 املادة 
 نتةر مذا اجملدتس لغتات غت  لغة اية األمل جمدس يفاثئق تورة 

 ذلك. األمل جمدس
 41 متتل املتتواد قُعنعتتت اب ستت ةا ، املرتتمولة الفتترتة يفختالل 

  دغتتة  عيتتا هتم متكدمتتول أدىل جدستتات،  تتدة يفيف ابستتتمةار. 47 مىل
 الوظتتام متتل 44 لدمتتادة يففعتتا األمتتل جملدتتس الستتت الةمسيتتة الدغتتات غتت 

 .(134)املؤنت الداخدي
__________ 

 شتتتتتتتتتعا / 22 يف امل عتتتتتتتتتودة 6720 اجلدستتتتتتتتتة يف املثتتتتتتتتتال، ستتتتتتتتتعيل  دتتتتتتتتتى (134)
 الواقعتة العدتدال مجا تة ابستم ابلربتغاليتة أنغتو  اثل تكدم ،2012 فرباية

 امل عتتودة 6754 اجلدستتة يفيف اإلنكديتتلي. التتو  الوفتتد يفنتتدم ابلربتغاليتتة،
  عيانتت   يستتايف - غيويتتا خارجيتتة يفزيتتة أدىل ،2012 نيستتال/أ ةيل 19 يف

 6٨22 اجلدستتتتة يفيف اإلنكديتتتتلي. التتتتو  فتتتتدالو  يفنتتتتدم الربتغاليتتتتة، ابلدغتتتتة
 يف امل عتتتتتتودة 6979 يفاجلدستتتتتتة 2012 آب/أغستتتتتت س 21 يف امل عتتتتتودة

  يومتا الصة ية ابلدغة صة يا يفزراء رئيس تكدم ،2013 حليةال/يوني  14
 الرتمجتتتتة امل ويتتتتال الوفتتتتدال يفأاتح ابأللعانيتتتتة؛ اثترتتتتي ذاشتتتتم الستتتتيد تكدتتتتم

 ترتتتتتتتتتةيل 12 يف امل عتتتتتتتتتودة 6٨59 اجلدستتتتتتتتتة يفيف لدعيتتتتتتتتتانني. اإلنكديليتتتتتتتتتة
 يفنتدم ابلربتغاليتة  عيان  لدربتغال الدائم املمثل أدىل ،2012 الثام/نوفمرب

 اإلنكديلية. ابلدغة الو  الوفد
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 املركز املؤقت للنظام الداخلي -عاشرا 
 مالحظة 
 يت دتتتق فيمتتتا األمتتتل جمدتتتس متتتدايف ت ال اشتتتة العستتتم يرتتتمل 

  تام يف متةة آختة ُ تدنِّل الت ي لدمجدس، املؤنت الداخدي الوظام مبةكل
 اجملدتتتتس ينتتتتع أل  دتتتتى امليثتتتتاق متتتتل 30 املتتتتادة يفتتتتتو  .(135)19٨2
 ل  اجملدس ا تماد مو  مؤنتاً  الداخدي الوظامُ  ظل يفند الداخدي. نظام 

  .1946 الثام/يواية كانول 17 يف امل عودة األيفىل جدست  يف
 امليثاق[ ]مل 30 املادة 
 قةيعتتتتة فيهتتتتا يفيتتتتدخل مجةاءاتتتتت   ئحتتتتة األمتتتتل جمدتتتتس ينتتتتع 

 رئيس . اختيار

 املةكتتتتل مستتتتالة أثتتتت ت اب ستتتتت ةا ، املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل
 متتتتل 30 املتتتتادة مىل ابإلشتتتتارة ذلتتتتك يف مبتتتتا التتتتداخدي، لدوظتتتتام املؤنتتتتت
 .(136)اجملدتس  متل أساليب  رال ُ عدات الدتني املوانرتني يف امليثاق،

__________ 

  تتتتتتتني الفتتتتتتترتة يف متتتتتتتةة 11 لدمجدتتتتتتتس املؤنتتتتتتتت التتتتتتتداخدي الوظتتتتتتتام ُ تتتتتتتدنل (135)
 لدمجدتس، األيفىل الستوة ختالل مةات  س :19٨2 يف ام 1946  ام
 نيستتتتتتتتال/ 9 يف امل عتتتتتتتتودة 4٨ يف 44 يف 42 يف 41 يف 31 جدستتتتتتتتات  يف

 ؛1946 حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتت  24 يف 6 يف أاير/متتتتتتتتتتتتتايو 17 يف 16 يف أ ةيتتتتتتتتتتتتتل
 يف امل عتتتودتني 222 يف 13٨ اجلدستتتتني أثوتتتاء الثانيتتتة، الستتتوة يف يفمتتتةاتل

 46٨ اجلدستتة يفيف ؛1947 األيفل/ديستمرب كتانول 9 يف حليةال/يونيت  4
 يف امل عتتتتتتتودة 1463 يفاجلدستتتتتتة ؛1950 شتتتتتتتعا /فرباية 2٨ يف امل عتتتتتتودة

 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتودة 1761 يفاجلدستتتتتتتتتتتتتة ؛1969 الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتاية كتتتتتتتتتتتتتانول 24
 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتودة 2410 يفاجلدستتتتتتتتتتتتتة ؛1974 الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتاية كتتتتتتتتتتتتتانول 17
 لدوظتام السا عة الصي  صدرت يفند .19٨2 األيفل/ديسمرب كانول 21

 فعتتتتد احلاليتتتتة الصتتتتيغة أمتتتتا ،Rev.1-6 يف S/96 ابلةمتتتتوز املؤنتتتتت التتتتداخدي
 .S/96/Rev.7 ابلةمل صدرت

 (S/PV.6870 )انظتتتتتتتتتتة 2012 الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب ترتتتتتتتتتتةيل 26 يف  عتتتتتتتتتتدات (136)
  (.S/PV.7052 )انظة 2013 األيفل/أكتو ة ترةيل 29 يف

 رئيس م كةة توفي ” امل وول العود  رال امل عودة 6٨70 اجلدسة ففي
  تتتتتدة أ تتتتتةب املثتتتتتال، ستتتتتعيل  دتتتتتى ،“(S/2010/507) األمتتتتتل جمدتتتتتس

 يوعغتتتتي التتتتداخدي لدوظتتتتام املؤنتتتتت املةكتتتتل أل مفتتتتاده رأي  تتتتل متكدمتتتتني
 األداء لتيستتتتت   رتتتتتان  اتفتتتتتاق مىل التوصتتتتتل النتتتتتةيفري متتتتتل يفأل مهنتتتتتاؤه
 متل 30 ابملتادة صتةاحة متاليلاي اثل يفاسترهد .(137)لدمجدس الف ال
 الوظتام  دتى ت تديل آخة مو  انعنت ند سوة 30 أل يف حظ امليثاق

 اإلجيا يتتة التغيتت ات متتل املليتد مجتتةاء ميكتتل منت  يفنتتال املؤنتتت. التداخدي
 ج تتتل هبتتتدف 30 املتتتادة أ نتتتاؤه فستتتة مذا اجملدتتتس  متتتل أستتتاليب يف

 يفنتتتال .(13٨) مدتت   كفتتاءة الوهتتو  يفمواصتتدة دميعةاقيتتة أكثتتة اجملدتتس
 داخدتتتتي نظتتتتام اب تمتتتتاد يُتتتت كة اذتمامتتتتا يعتتتتد مل اجملدتتتتس مل اهلوتتتتد اثتتتتل

 حتتىت مؤنتتتا يتتلال   التتداخدي نظامتت  مل  تتل لدجميتتع، يفشتتامل شتتفاف
 اثتل يف حتظ .(139)اجملدتس لسيس  دى يفنصف  عود ستة مةيفر   د

 التصتتتتةف  دتتتتى نتتتتادرا يكتتتتول أل جيتتتتب اجملدتتتتس أل املتحتتتتدة التتتتو ايت
 امليثتتاق متتل 30 املتادة أل مةا تتاة متع املةيفنتتة متتل  اليتة يف درجتتة  ستة ة
 .(140)الداخدي نظام  ا تماد سد ة لدمجدس ختول

__________ 

(137) S/PV.6870، 37 يفالصتفحتال أفةيعيتا(؛ )جوتوب 21يف 20 الصفحتال 
 S/PV.6870 يف )أيةلوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا(؛ 44 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(؛ 3٨ يف

(Resumption 1) ،كواب(. 16 يفالصفحة )السوغال(؛ 13 الصفحة( 

(13٨) S/PV.6870 (Resumption 1)، 2 الصفحة. 

(139) S/PV.6870، 26 الصفحة. 

  .25 الصفحة نفس ، املةجع (140)
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