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    اجللسات: بعثة جملس األمن
 املتكلمون الدعوات الوثائق البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

          ٥٩١٥  
ــه/حزيــران ١٨  يوني

٢٠٠٨  

ــة ــة إحاطـ ــن مقدمـ ــة مـ  بعثـ
 أفريقيــــا إىل األمــــن جملــــس

ــايو/أيــــــــــار ٣١(  إىل مــــــــ
 )٢٠٠٨يونيه /حزيران  ١٠

رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن     
تتضـــــــمن  رئــــــيس جملــــــس األمــــــن   

  (S/2008/347)اختصاصات البعثة 
 جيبــويت إىل األمــن جملــس بعثــة تقريــر

 وتشــاد والســودان) الصــومال بشــأن(
 الدميقراطيــــــة الكونغــــــو ومجهوريـــــة 

 إىل مــايو/أيــار ٣١ ديفــوار، وكــوت
ــران ١٠ ــه/حزيــــــــــ  ٢٠٠٨ يونيــــــــــ

(S/2008/460) 

،أفريقيـــا وجنــوب  ،بوركينــا فاســـو  
 املتحدة واململكة ،وفرنسا

٦٠٣١  
 /األول انونكــــــ ٤

  ٢٠٠٨ ديسمرب

ــن  إحاطــة ــة م ــيس مقدم  رئ
ــة ــس بعثـــ ــن جملـــ  إىل األمـــ

 أفغانستان

رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن     
تتضـــــــمن  رئــــــيس جملــــــس األمــــــن   

 (S/2008/708)اختصاصات البعثة 

  ٣٧ املادة
 أفغانستان

 إيطاليا

ــر    ــة تقريــــ ــس بعثــــ ــن جملــــ  إىل األمــــ
ــتان، ــرين ٢٨ إىل ٢١ أفغانســـــ  تشـــــ

 (S/2008/782) ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين

  

٦٠٩٣  
ــارس/آذار ١٩  مــــــ

٢٠٠٩  

ــة ــة إحاطـ ــن مقدمـ ــة مـ  بعثـ
ــس ــن جملــ ــاييت إىل األمــ  هــ

 مــــارس/آذار ١٤ إىل ١١(
٢٠٠٩( 

رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن     
تتضـــــــمن  رئــــــيس جملــــــس األمــــــن   

  (S/2009/139) اختصاصات البعثة
ــر ــة تقري ــس بعث ــن جمل ــاييت  إىل األم ه

 )٢٠٠٩ مــارس/آذار ١٤ إىل ١١(

(S/2009/175) 

 ٣٧ املادة
 هاييت

 هاييتو كوستاريكا،

٦١٣١  
 مـــــــايو/أيـــــــار ٢٨

٢٠٠٩  

 جملس بعثة من مقدمة إحاطة
 إىل ١٤( أفريقيــــا إىل األمــــن

 )٢٠٠٩ مايو/أيار ٢١

رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن     
تتضـــــــمن  رئــــــيس جملــــــس األمــــــن   

 (S/2009/243) اختصاصات البعثة

،وكوســــتاريكا ،وفرنســــا ،أوغنــــدا 
والواليــــــات ،املتحــــــدة واململكــــــة

 املتحدة

تقريــر بعثــة جملــس األمــن إىل االحتـــاد        
األفريقي؛ ورواندا ومجهوريـة الكونغـو   

 (S/2009/303) الدميقراطية؛ وليربيا

  

    
    إلحاطاتا - ٤١

  عام عرض  

 الــس اســتمع املشــمولة باالســتعراض، الفتــرة خــالل  
 بعبــارة صــرحية مرتبطــة تكــن مل الــيت اإلحاطــات مــن عــدد إىل

وقـد أدرجـت   . الـس  أعمـال  جدول يف مدرج آخر بند بأي
 لفريـــدة خمتلفـــة مـــن جـــدو بنـــود إطـــار هـــذه اإلحاطـــات يف

  للتبسيط. هنا جتميعها ومت األعمال،

 الفرعيـــة اهليئـــات رؤســاء  مـــن مقدمـــة إحاطــات   - ألف
  األمن لس

ــتعراض،  الفتــرة خــالل    الــس عقــد املشــمولة باالس
ــد قــةجلســات متعل ســت  رؤســاء مــن مقدمــة إحاطــات” ببن

 جلـــان ، قـــدم فيهـــا رؤســـاء“األمـــن لـــس الفرعيـــة اهليئـــات
عرضــا  العاملــة واألفرقــة اإلرهــاب مكافحــة وجلــان اجلــزاءات
  .عملهم عن الس عاما إىل
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  األمن لس الفرعية اهليئات رؤساء من مقدمة اجللسات: إحاطات
  

اجللســــــــة وتــــــــاريخ 
 املتكلمون الدعوات انعقادها  

      ٥٨٨٦  
 مــــــــايو/أيــــــــار ٦

٢٠٠٨  

  ٣٧ املادة
  (أ)أعضاء دول ٩

) ١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئـيس  املـدعوين،  ومجيع الس، أعضاء يعمج
 اللجنــة ورئــيس وكيانــات، أفــراد مـن  مــا يــرتبط ومــا الطالبـان  وحركــة القاعــدة تنظــيم بشـأن 
 عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئـيس  اإلرهـاب،  مكافحة ) بشأن٢٠٠١( ١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار

٦٠١٥  
 /الثــاين تشــرين ١٢

  ٢٠٠٨ نوفمرب

  ٣٧ املادة
  (ب)أعضاء دول ٦

 ،)١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئيس املدعوين، ومجيع الس، أعضاء مجيع
 بــالقرار عمــال املنشــأة اللجنـة  ورئــيس ، )٢٠٠١(١٣٧٣ بــالقرار عمـال  املنشــأة اللجنــة ورئـيس 
٢٠٠٤( ١٥٤٠( 

٦٠٤٣   
 /األول كـانون  ١٥

  ٢٠٠٨ ديسمرب

 عمــال املنشــأة الســودان واللجنــة بشــأن) ٢٠٠٥( ١٥٩١ بــالقرار عمــال املنشــأة اللجنــة رئــيس  
 الصومال نبشأ) ١٩٩٢( ٧٥١ بالقرار عمال املنشأة اللجنة ورئيس ،)٢٠٠٦( ١٧١٨ بالقرار

 املنشـأة  اللجنـة  ورئـيس  وحلها، أفريقيا يف الرتاعات نشوب املعين مبنع املخصص العامل والفريق
) ٢٠٠٤( ١٥٣٣ بــالقرار عمــال املنشــأة واللجنــة روانــدا بشــأن) ١٩٩٤( ٩١٨ بــالقرار عمــال
 حلفـظ  ةاملتحـد  األمـم  بعمليات املعين اجلامع العامل والفريق الدميقراطية الكونغو مجهورية بشأن

 بـالقرار  عمـال  املنشـأة  واللجنـة ) ١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئيس السالم،
ــأن) ٢٠٠٤( ١٥٧٢ ــوت بشـ ــوار كـ ــة ديفـ ــأة واللجنـ ــال املنشـ ــالقرار عمـ  ،)٢٠٠٦( ١٧٣٧ بـ
 األخرى اإلجرائية واملسائل الس بوثائق املعين الرمسي غري العامل الفريق ورئيس

٦١٢٨  
 مـــــــايو/أيــــــار  ٢٦

٢٠٠٩  

  ٣٧ املادة
ــن دولــــــة ١٥  مــــ

  (ج)األعضاء الدول

 ،)١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  رئـيس  املـدعوين،  ومجيـع  الس، أعضاء مجيع
 عمـال  املنشـأة  اللجنـة  )، ورئـيس ٢٠٠١( ١٣٧٣ اربـالقر  عمـال  املنشـأة  للجنـة  بالنيابـة  والرئيس
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار

٦٢١٧  
 /الثــاين تشــرين ١٣

  ٢٠٠٩ نوفمرب

  ٣٧ املادة
ــن ١٤ ــة مــــ  دولــــ

  (د)األعضاء الدول

 ،)١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئيس ين،املدعو ومجيع الس، أعضاء مجيع
 عمـال  املنشـأة  اللجنـة  )، ورئـيس ٢٠٠١( ١٣٧٣ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  للجنـة  بالنيابـة  والرئيس
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار

٦٢٣٨   
 /األول كـانون  ١٤

  ٢٠٠٩ ديسمرب

 املنشـأة  اللجنـة  ورئـيس  سـرياليون،  بشـأن ) ١٩٩٧( ١١٣٢ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنة رئيس  
 ورئـيس  ،)٢٠٠٤( ١٥٦٦ بـالقرار  عمال املنشأ العامل ) والفريق٢٠٠١( ١٣٧٣ بالقرار عمال

 بـالقرار  عمال املنشأة اللجنة ورئيس ليربيا، بشأن) ٢٠٠٣( ١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة اللجنة
 عمال املنشأة واللجنة) ٢٠٠٣( ١٥١٨ بالقرار عمال املنشأة اللجنة ورئيس ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠
 )٢٠٠٥( ١٦٣٦ بالقرار

  
 .واليابان واهلند، وكوبا، وقطر، ،)البوليفارية – مجهورية( وفرتويال ،)األورويب االحتاد باسم( وسلوفينيا السورية، العربية واجلمهورية وإسرائيل، ،أستراليا  (أ)  

  .اليابانو ،اوكوب ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويال وسويسرا، وإسرائيل، ،رالياأست  (ب)  
ــتني  (ج)   ــل، وباكســتان، وإســرائيل، وأســتراليا، ،األرجن ــة والربازي ــة ،)األورويب االحتــاد باســم( التشــيكية واجلمهوري ــة واجلمهوري  وسويســرا، الســورية، العربي

  .ونيوزيلندا والنرويج، واملغرب، وليختنشتاين، وكوبا، وقطر، ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويال
 وفرتويــال وسويسـرا،  ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( والسـويد  السـورية،  العربيـة  واجلمهوريــة والربازيـل،  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران  سـتراليا، وأ إسـبانيا،   (د)  

 اجلـزاءات  بشـأن  الـرأي  يف املتفقـة  الـدول  جمموعـة  عـن  بالنيابـة ( وهولنـدا  واهلنـد،  ونيوزيلنـدا،  وليختنشتاين، وكولومبيا، وكوبا، ،)البوليفارية - مجهورية(
      ).األهداف احملددة
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  أخرى إحاطات  -باء 

 أيضـا  الـس  اسـتمع  بـالتقرير،  املشـمولة  الفترة خالل  
 ومنسـق  اإلنسـانية  للشـؤون  العـام  األمـني  وكيل من إحاطة إىل

 األمــن ملنظمــة احلــايل والــرئيس الطــوارئ، حــاالت يف اإلغاثــة
 مي لشـؤون السـا  املتحـدة  األمـم  ومفـوض  أوروبا، يف والتعاون

 حمكمـة  رئـيس  مقـدمتني مـن   إحـاطتني  إىل باإلضـافة  الالجئني،
  .)٧٥٣(الدولية يف إطار جلستني خاصتني العدل

ــباط ٢٥   ــر/شـ ــة: ٢٠٠٨ فربايـ ــة إحاطـ ــن مقدمـ  مـ
 ومنســـق إلنســـانيةا للشـــؤون العـــام األمـــني وكيـــل
  الطوارئ حاالت يف اإلغاثة

ــباط ٢٥ يف   ــر/شــ ــتمع ،٢٠٠٨ فربايــ ــس اســ  يف الــ
 للشــؤون العــام األمــني وكيــل مــن إحاطــة إىل ٥٨٤٥ جلســته

 قدم إفـادة  الذي الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية
 فربايـر /شـباط  ١٠ إىل ٨ مـن  الفتـرة  يف كينيـا  إىل بشأن زيارته

. البلـد  ذلك يفبعد االنتخابات  اندلعتاليت  موجة العنف بعد
 السـلطات  مـع  العام األمني وكيل اجتمع الزيارة، هذه وخالل

 ويف. الالجـئني  خميمـات  وقـام بزيـارة   ومـع املعارضـة   احلكومية
 داخليـــا، املشـــردين الـــيت قـــدمها، تنـــاول مســـائل    اإلحاطـــة

 املتســمة والبيئــة الكــيين، داخــل اتمــع العرقيــة واالنقســامات
 فيمــا خيــص النســاء  ســيما وال بقــدر كــبري مــن انعــدام األمــن، 

 كـبرية  حتديات العوامل تشكل وذكر أن مجيع هذه. واألطفال
 آليــة إىل احلاجــة علــى وشــدد. أمــام دوائــر العمــل اإلنســاين   

املتحــدة  األمــم وإىل مشــاركة العنــف مــرتكيب أعمــال ملســاءلة
 قلـق  ة عنللجهات املاحن أيضا وأعرب. النشطة يف هذا الصدد

 وأعلـن  التمويـل،  كفايـة  بعـدم  يتعلـق  اإلنسانية فيما الوكاالت
حلاالت الطـوارئ اإلنسـانية.    التصديخلطة  املقبل التنقيح عن

__________ 

 ،٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تشــرين ٢٨ يف املعقــودة ٦٠٠٢ اجللســة  )٧٥٣(
ــة ــودة ،٦٢٠٨ واجللســـ ــرين ٢٩ يف املعقـــ ــوبر/األول تشـــ  أكتـــ

٢٠٠٩.  

 سـريعة  اسـتجابة  هنـاك  تكـن  مل إذا أنـه  علـى  شـدد  اخلتام، ويف
فـإن خطـر جتـدد موجـة      الكينيـة،  من جانـب احلكومـة   سياسية
  .يبدو حمتمالً بدرجة كبرية العنف

 فربايـــر/شـــباط ٢٧ و ٢٠٠٨ ســـبتمرب/أيلـــول ٢٦  
ــان :٢٠٠٩ ــدمهما إحاطت ــرئيس ق  احلــايل ملنظمــة  ال

  أوروبا يف والتعاون األمن

ــة يف   ــودة يف ٥٩٨٢ اجللسـ ــول ٢٦ املعقـ ــبتمرب/أيلـ  سـ
 أوروبـا  يف والتعـاون  األمـن  احلايل ملنظمة الرئيس قدم ،٢٠٠٨
 املتحــدة األمــم بــني التعــاون جمــاالت بشــأن الــس إىل إحاطــة

 ثالثــة علــى التركيــز مــع أوروبــا، يف والتعــاون األمــن ومنظمــة
 املتحـدة ومنظمـة   يف مواجهتـها األمـم   تشـترك  إقليميـة  حتديات
 االحتــاد بــني بــالرتاع يتعلــق ففيمــا. أوروبــا يف والتعــاون األمــن

ــا الروســي ــرح ،٢٠٠٨ أغســطس/آب يف وجورجي  متابعــة اقت
يكـون   جديـدة هيئة دوليـة  من خالل  النار إطالق وقف اتفاق

 وأضـاف  الرتاعـني كليهمـا،   مـع  للتعامل واملوارد لديها السلطة
ــن  أن ــة م ــذا هيئ ــدها  أن ميكــن القبيــل ه ــدعو إىل عق  األمــم ت

 األورويب، واالحتـاد  أوروبـا  يف والتعاون األمن ومنظمة املتحدة
 ورحـب . األخـرى  ات املعنية الرئيسـية اجله مع جنب إىل جنبا

 يف والتعـاون  األمـن  ومنظمـة  املتحدة األمم بني الوثيق بالتعاون
وذلـك   منطقتني أخريني مهـا كوسـوفو وأفغانسـتان،    يف أوروبا

ــم  خــالل مــن ــة األم ــإلدارة املتحــدة بعث ــة ل  كوســوفو يف املؤقت
  أفغانستان. إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم وبعثة

ــةاجل ويف   ــودة ٦٠٨٨ لسـ ــباط ٢٧ يف املعقـ ــر/شـ  فربايـ
ــدمت  ،٢٠٠٩ ــةالرئيســة ق ــن والتعــاون يف    احلالي ــة األم ملنظم
ــا ــس إىل إحاطــة أوروب ــة   بشــأن ال ــات الرئاســة اليوناني أولوي

. وذكــرت أن ٢٠٠٩ملنظمـة األمــن والتعـاون يف أوروبــا لعـام    
مسـتوى   زيـادة  أهداف املنظمة فيما يتعلـق جبورجيـا تتمثـل يف   

ــاركت ــها هامشـ ــائل ومعاجلتـ ــانية للمسـ ــوفو، ويف. اإلنسـ  كوسـ
 بـدور  بعثتـها واالضـطالع   واليـة  تنفيـذ  مواصـلة  تعتزم املنظمـة 
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ــام ــاء يف هــ ــات بنــ ــم املؤسســ ــات ودعــ ــة اتمعــ  ويف. احملليــ
ــتان، ــة  أفغانسـ ــهم املنظمـ ــا ستسـ ــن إدارة يف أيضـ ــدود أمـ . احلـ

 أعمــال جــدول أن إىل الرئيســة أشــارت ذلــك، علــى وعــالوة
 املنــاخ وتغــري اهلجــرة مســألة ملعاجلــة نطاقــه توســيع مت املنظمــة
 أيضا مسـأليت املسـاواة   ويتضمن. املتعلقة بأمن الطاقة واملسائل

أول  أن إىل أشــارت وأخــريا،. القــانون وســيادة اجلنســني بــني
مناقشة رفيعة املستوى ومتعددة األطراف بشأن جتديـد احلـوار   

 تــهاثبــت مكاني ممــا املنظمــة، األورويب األمــين جــرت يف أروقــة
    .األمن بشأن احلوار لتيسري بوصفها منتدى فريدا

 مــن مقدمــة إحاطــة: ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ٨  
  الالجئني السامي لشؤون املتحدة األمم مفوض

 يرينـا /الثـاين  كـانون  ٨ يف املعقـودة  ٦٠٦٢ اجللسـة  يف  
 الالجـئني  السـامي لشـؤون   املتحدة األمم قدم مفوض ،٢٠٠٩
املفوضــية  جهــود عــن معلومــات تضــمنت الــس، إىل إحاطــة
 الرتاعــات مــن فــروا الــذين املشــردين عــودة تيســري إىل الراميــة

 أفغانسـتان والعـراق   يف سيما وال األوسط، الشرق يف املترابطة

 ســيما وال األفريقـي،  القــرن منطقـة  يف وكــذلك غـزة،  وقطـاع 
 التشـرد األخـرى،   أسباب أن وأوضح. والصومال السودان يف
 و الطبيعيـة  والكـوارث  املناخ تغري تشمل الرتاعات، جانب إىل

 العـاملي الركود االقتصـادي  واجلفاف وارتفاع منسوب البحار 
 املشـردين  حالـة  ملعاجلـة  قانوين إطار وجود لعدم ونظرا. احلايل

ــا، ــد أشــار املفــوض  داخلي  مناقشــة إىل احلاجــة إىل اميالســ فق
 لألشــكال  للتصــدي ةاجلماعيــ لالســتجابة األشــكال املمكنــة  

ــه يف حــني  . القســري التشــريد مــن اجلديــدة ــائال إن وأضــاف ق
مفوضـية   بـه  تضـطلع  الـذي  العمـل  السـالم  بنـاء  بعثات يسرت
دعــم  خــالل مــن ســيما وال الالجــئني، لشــؤون املتحــدة األمــم

 داخليــا، لالجــئني واملشــرديناالعــودة الطوعيــة وإعــادة إدمــاج 
القـدرة علـى حـل     أعاقهـا انعـدام   مـا  كـثريا  العمليـات  هذه فإن

إن أكثــر  وقـال املسـائل املتبقيـة املتعلقـة بــاألرض واملمتلكـات.     
الوقايـة  هـي   الوسائل فعالية يف معاجلة مسألة التشريد القسـري 

  .املسؤولية عن احلمايةمفهوم أمهية يف  اليت تعترب أكثر العناصر
  

    
    اجللسات: إحاطات أخرى

 املتكلمون الدعوات البند الفرعي اجللسة وتاريخ انعقادها

        ٥٨٤٥   
ــباط ٢٥ ــر/شــــ  فربايــــ

٢٠٠٨  

 ٣٩ املادة 

 اإلنسـانية  للشـؤون  العام األمني وكيل
 الطوارئ حاالت يف غاثةاإل ومنسق

 للشـــــؤون العـــــام األمـــــني وكيـــــل
 حـاالت  يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية
  الطوارئ

٥٩٨٢   
 ســـــبتمرب/أيلـــــول ٢٦

٢٠٠٨  

 سـبتمرب /أيلول ٤ مؤرخة رسالة
 رئـــــــيس إىل موجهـــــــة ٢٠٠٨
 الدائمـة  املمثلـة  من األمن جملس

 املتحـــدة األمـــم لـــدى لفنلنـــدا
(S/2008/594) 

 ٣٩ املادة

 والتعـاون  األمـن  ملنظمـة  احلايل الرئيس
ــا يف ــر( أوروب ــة الشــؤون وزي  اخلارجي
 فنلندا) يف

 ، والــرئيس (أ)الــس  مــن أعضــاء   ٧
ــايل ــة احلـ ــن ملنظمـ ــاون األمـ  يف والتعـ
  أوروبا

٦٠٦٢   
 ينـاير /الثـاين  كانون ٨

٢٠٠٩  

 ٣٩ املادة 

 لشـؤون  السامي املتحدة مفوض األمم
 الالجئني

 ومفوض األمـم  الس، أعضاء مجيع
  الالجئني السامي لشؤون املتحدة



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات البند الفرعي اجللسة وتاريخ انعقادها

        ٦٠٨٨   
ــباط ٢٧ ــر/شــــ  فربايــــ

٢٠٠٩  

 ٣٩ املادة 

 والتعـاون  األمـن  ملنظمـة  احلايل الرئيس
ــا يف ــر( أوروب ــة الشــؤون وزي  اخلارجي
 اليونان) يف

 ، والـرئيس (ب)الس من أعضاء ١٠
ــايل ــة احلـ ــن ملنظمـ ــاون األمـ  يف والتعـ
  أوروبا

  
 والواليـات  املتحـدة،  واململكـة  وكرواتيـا،  ،)اإلنسان وحقوق اخلارجية للشؤون الدولة وزير( وفرنسا وبلجيكا، وإيطاليا، ،االحتاد الروسي  (أ)  

 .املتحدة

ــة، العربيــة واجلماهرييــة وتركيــا، وأوغنــدا، ،االحتــاد الروســي  (ب)    املتحــدة والواليــات والنمســا، املتحــدة، واململكــة وكرواتيــا، وفرنســا، الليبي
 .واليابان األمريكية،




