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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٠٨  
ــان ٢١ ــل/نيسـ  أبريـ

٢٠٠٩  

ــاطة ــوية الوســـــ  وتســـــ
  املنازعات

تقريــر األمــني العــام عــن  
تعزيز الوسـاطة وأنشـطة   

 (S/2009/189) دعمها

  ٣٧ املادة 
 دولــة مــن الــدول ٢٦

  (د)األعضاء
  ٣٩ املادة

ــام األمـــني وكيـــل  العـ
  السياسية للشؤون

 الس، أعضاء مجيع
 املدعوين ومجيع

S/PRST/2009/8    

٦١٩١  
ــول ٢٤  ســبتمرب/أيل

٢٠٠٩  

 النــووي نتشــاراال عــدم
 النووي السالح ونزع

 القـــــــرار مشـــــــروع
S/2009/473 

ــدة    ــة مع ــة مفاهيمي ورق
الجتمــاع قمــة جملــس    
األمــــن بشـــــأن عـــــدم  
االنتشار النووي ونـزع  
ــووي  الســــــــالح النــــــ

)S/2009/463، (املرفق 

  ٣٩ املادة
ــدير ــام امل ــة الع  للوكال
  الذرية للطاقة الدولية

 ومجيـع  العـام،  األمني
ــاء ــس أعضـ ـــ)الـ ، (هـ
 للوكالة العام واملدير

 للطاقــــــــة الدوليـــــــة 
 الذرية

ــرار    )٢٠٠٩( ١٨٨٧القـــ
 ال أحد - ال أحد  -  ١٥

  
 رئـيس ( وكرواتيـا ) الـرئيس ( وبنمـا ) الرئيس( فاسو بوركينا: احلكومات أو الدول رؤساء مستوى ممثلني على الس أعضاء من كان ثالثة  (أ)  

 وإيطاليـا،  وإندونيسـيا،  ،)اخلارجيـة  وزيـر  نائـب ( الروسـي  االحتـاد : الـوزراء  مسـتوى  علـى  ممـثلني  الـس  من أعضـاء  سبعة وكان ،)الوزراء
 ).املتحدة واألمم وآسيا أفريقيا لشؤون الدولة وزير( املتحدة واململكة وفرنسا، ،)اخلارجية وزير( أفريقيا وجنوب وبلجيكا،

 ،واجلزائــر ،)القوميــات املتعــددة - دولــة( وبوليفيــا ،وبــنن ،والربازيــل ،وباكســتان ،وإكــوادور ،وأســتراليا ،وإســبانيا ،أرمينيــاو ،األرجنــتني  (ب)  
 ،وغواتيمـاال  ،)النـواب  لـس  التابعـة  اخلارجية الشؤون جلنة ورئيس للرئيس اخلاص املبعوث( وشيلي ،وسويسرا ،املتحدة ترتانيا ومجهورية

 .واليابان ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،املكسيكو ،واملغرب ،ومبياوكول ،وكندا ،وقطر

  .األورويب باسم االحتاد ببيان وأدلت فرنسا. هلا خارجيتها ممثال ووزير هلا، وكان نائب رئيس بنما ممثال كان رئيس كوستاريكا  (ج)  

 باسـم ( التشـيكية  واجلمهوريـة  ،واجلزائـر  ،اهلرسـك و والبوسنة ،بننو ،والربازيل ،وباكستان ،وأوروغواي ،وإندونيسيا ،وأرمينيا ،أذربيجان  (د)  
 ،وقطــر ،وفنلنــدا ،وسويســرا ،والســودان ،والســنغال ،أفريقيــا وجنــوب ،كوريــا ومجهوريــة ،املتحــدة ترتانيــا ومجهوريــة ،)األورويب االحتــاد
 .اونيجريي ،لنرويجوا ،واملغرب ،ومصر ،وليختنشتاين ،وكينيا ،)االحنياز عدم حركة باسم( وكوبا ،وكندا

 ،نـام  وفييـت  ،وفرنسـا  ،والصـني  ،فاسـو  وبوركينـا  ،وأوغنـدا  ،الروسـي  كان أحد عشر عضوا من أعضاء الس ميثلهم رؤسـاؤهم: االحتـاد    (هـ)  
وأيرلنـدا   العظمـى  لربيطانيـا  املتحدة واململكة ،تركيااألمريكية؛ وكانت  املتحدة والواليات ،والنمسا ،واملكسيك ،وكوستاريكا ،وكرواتيا

     ميثلها رؤساء وزراء كل منها. واليابان ،ليةالشما
    بعثة جملس األمن - ٤٠

  عام عرض  
 األمــن أجــرى جملــس االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  

. امليــــدان بزيــــارة الــــس قــــام فيهــــا أعضــــاء بعثــــات أربــــع
 وأفغانسـتان  )٧٣٩(يقيـة أفر عدة بلـدان  وجهات البعثات ومشلت

__________ 

 وتشــــاد،  ،إثيوبيــــا (مقــــر االحتــــاد األفريقــــي يف أديــــس أبابــــا)  )٧٣٩(
(فيمــا يتعلــق باحلالــة   جيبــويت و الدميقراطيــة، الكونغــو ومجهوريــة

   يا.وليرب ديفوار، وكوت ، والسودان،  ورواندا، ،يف الصومال)

ــع   وهــاييت، ــا مجي ــس أعضــاء وشــارك فيه ــد. ال ــس وعق  ال
 ،“األمــن جملــس بعثــة” املعنــون البنــد إطــار جلســات يف أربــع

ــد ــات وعقــ ــدمها إحاطــ ــاء قــ ــات رؤســ ــن البعثــ ــائج عــ  النتــ
ــيت ــلوا الــ ــا توصــ ــك يف إليهــ ــدان تلــ ــدم. البلــ ــدول ويقــ  اجلــ
 مــن ــا يــرتبط ومــا البعثــات مجيــع عــن عامــا استعراضــا أدنــاه

  جلسات.
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ــران ١٨   ــه/حزيـ ــة :٢٠٠٨ يونيـ ــس بعثـ ــن جملـ  إىل األمـ
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٠ إىل مايو/أيار ٣١ أفريقيا،

ــران ١٨ يف   ــه/حزيـــ ــس ،٢٠٠٨ يونيـــ  يف أدرج الـــ
 جملـس  بعثـة  مـن  مقدمـة  إحاطـة “ املعنـون  البنـد  أعمالـه  جدول
 إىل الـــس اســـتمع اجللســـة، وأثنـــاء .“ أفريقيـــا إىل األمـــن

 اللــذين املتحــدة واململكــة أفريقيــا جنــوب ممثلــي مــن إحــاطتني
 باحلالـة  يتعلـق  فيمـا  جيبويت إىل املوفدة البعثة رئاسة يف اشتركا

 الــذي فرنســا وإحاطــة مــن ممثــل وإىل الســودان؛ الصــومال، يف
 الدميقراطيـة؛  الكونغـو  ومجهوريـة  تشاد إىل املوفدة البعثة ترأس

 إىل البعثـة املوفـدة   تـرأس  الـذي  فاسو بوركينا وإحاطة من ممثل
  .ديفوار كوت

ــا جنـــوب ممثـــل وذكـــر    الـــيت االجتماعـــات أن أفريقيـ
 االحتادية الصومال حكومة وقادة البعثة بني جيبويت يف عقدت

الصــومال  حتريــر إعــادة أجــل مــن املعارضــة وحتــالف االنتقاليــة
 أعضــاء أمــام لطــرح قضــيته الصــومايل للشــعب فرصــة كانــت
 ملتزمـون  الصـوماليني  ماعات أيضـا أن االجت وأظهرت. الس

 الصـدد،  هـذا  ويف. احلوار طريق عن سياسي بالتوصل إىل حل
 االحتاديــــة احلكومــــةأن  رئــــيس الصــــومال أوضــــح أن ذكــــر

ــة ــدخول يف حــوار مــع كــل األطــراف يف     االنتقالي مســتعدة لل
 بوجـــود يتعلـــق وفيمـــا .الصــومال والتوصـــل إىل اتفـــاق معهــا  

ــة، القــوات ــة أن إىل أشــار اإلثيوبي ــة احلكوم ــة االحتادي  االنتقالي
 التوصـل  إىل أن يتم القوات هذه تبقى أن أنه جيب على مصرة

 بـنفس القـدر علـى    تصـر املعارضـة   حني يف سياسي، اتفاق إىل
. ميكـن  مـا  بأسـرع  أن تغادر هـذه القـوات الصـومال    ينبغي أنه

وأكــدت البعثــة لألطــراف الصــومالية أنــه إذا حصــل حتســن يف 
يــة يف الصــومال وإذا توصــلت األطــراف إىل اتفــاق احلالــة األمن

سياسي حمكم، فـإن جملـس األمـن سـينظر يف إيفـاد بعثـة تتـوىل        
  .)٧٤٠(الصومال يف املتحدة لألمم السياسي مهام املكتب

__________ 

)٧٤٠(  S/PV.5915 ٤-٢، الصفحات.  

 أجرـا  الـيت  املناقشـات  بأن املتحدة اململكة وأفاد ممثل  
ــة ــع البعث ــة م ــى ركــزت الســودان حكوم ــألتني بــالغيت   عل مس

األمهية متعلقتني مبشـاركة األمـم املتحـدة، ومهـا اتفـاق السـالم       
 ركـز  الـس  أن ذكـر  ارفور،بـد  يتعلـق  فيمـا . الشامل ودارفور

 حلــل فيهــا تقــدم إحــراز جيــب مســارات أربعــة علــى مناقشــته
 السياســـية واحلالـــة والوســـاطة الســـالم حفـــظ األزمـــة، وهـــي

ــالت اإلنســانية ــن واإلف ــاب، م ــا العق ــك يف مب ــاون ذل ــع التع  م
 ١٥٩٣ القـــــرار  مـــــع متاشـــــيا  الدوليـــــة اجلنائيـــــة  احملكمـــــة

)٧٤١()٢٠٠٥(.  
تشـاد   شـرق  إىل البعثـة  فرنسا بشـأن زيـارة   وأفاد ممثل  

البعثــة زارت املخيمــات واملرافــق األساســية الــيت يشــغلها   بــأن 
 التحــدثاتمــع الــدويل وأبنــاء تشــاد أنفســهم، ومتكنــت مــن  

 .حبريــة مــع ســكان املخيمـــات والعــاملني يف اــال اإلنســـاين     
 يف اــال اإلنســاين نيالعــامل مـن  تقــارير وأشـار إىل أنــه وردت 

 اجلنجويــد، ســيما وال الســودان، مــن املســلحة اجلماعــات بــأن
 ويف. الســـكان الـــذي يهـــدد هـــؤالء الرئيســـي اخلطـــر تشـــكل
 جنامينـا،  يف اآلخـرين  والقادة الوزراء رئيس مع الحق اجتماع
 مـع  احلـوار  أن تلتـزم طريـق   التشـادية  بالسـلطات  البعثـة  أهابت

 عـن  بأنفسـهما  النـأي  علـى  البلـدين  وحثت كال من السودان،
  .)٧٤٢(اآلخر الطرف أراضي اآلتية من املسلحة اجلماعات
 قدم ممثـل  الدميقراطية، الكونغو جبمهورية يتعلق وفيما  

 الـرئيس  مـع  البعثـة  عقدا اليت إفادة بشأن االجتماعات فرنسا
ــوزراء  ــيس ال ــن وغريهــم ورئ ــي احلكــوميني املســؤولني م  وممثل

والحظـت  . املعارضـة  ذلـك  يف مبـا  السياسـية،  اموعات مجيع
بعثة جملس األمن بارتياح اإلصـالحات املرسـومة واجلاريـة فيمـا     

ومتويل األحـزاب السياسـية، واإلصـالح     ،يتعلق بوضع املعارضة
وشـددت   .الالمركزيـة حتقيـق  و ،واألمن العدالةي املتعمق لقطاع

__________ 

  .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٧٤١(
  .١٢- ٨املرجع نفسه، الصفحات  )٧٤٢(
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حللقــة ااسـتكمال  يف علـى أمهيــة االنتخابـات احملليـة    أيضـا  البعثـة  
  .)٧٤٣(٢٠٠٦االنتخابية اليت بدأت يف عام 

 يف البعثـة  فاسو إفادة بشأن أنشـطة  بوركينا وقدم ممثل  
 عقـدت  الـيت  االجتماعـات  علـى  فسـلط الضـوء   كوت ديفوار،

 حــزب وزعــيم احلكــوميني املســؤولني مــن وغــريه الــرئيس مــع
ــة، ــث املعارضـ ــوا حيـ ــات ناقشـ ــات احتياجـ ــة، االنتخابـ  املقبلـ

 إىل وباإلضـافة . واإلنسـانية  نيـة األم احلـالتني  يف احملدود والتقدم
 املـدين  اتمـع  ومنظمـات  املعارضة حث كل من حزب ذلك،
جلزاءات واحلظر املفروض على توريـد  اإبقاء نظام  على الس

ــلحة  ال رجعــة فيهــا  مرحلــة عمليــة الســالم   تبلــغ إىل أناألس
ــادة     ــريح وإعـــ ــالح والتســـ ــزع الســـ ــطة نـــ ــتكمل أنشـــ وتســـ

  .)٧٤٤(اإلدماج
ــانون ٤   ــمرب/األول كـ ــة : ٢٠٠٨ ديسـ ــس بعثـ  جملـ

ــاين تشــرين ٢٨ إىل ٢١ أفغانســتان، إىل األمــن  /الث
  ٢٠٠٨ نوفمرب

 أدرج الـــس ،٢٠٠٨ ديســـمرب/األول كـــانون ٤ يف  
 جملـس  بعثـة  رئـيس  من إحاطة” املعنون البند أعماله جدول يف

 إيطاليـا  ممثـل  قـدمها  الـيت  اإلحاطـة  ويف .“أفغانسـتان  إىل األمن
حققت هـدفها الرئيسـي املتمثـل     لبعثةا بأن البعثة، أفاد ورئيس

ــر ــذه       ــد وهــو مي ــة يف هــذا البل ــيم مباشــر للحال يف إعــداد تقي
ــة  ــروف احلرجـ ــامج   .الظـ ــن برنـ ــا عـ ــدم بيانـ ــات وقـ  االجتماعـ

ــة الـــرئيس  حيـــث كابـــل، يف والزيـــارات ــاء البعثـ  التقـــى أعضـ
ــوزراء ــي وال ــات وممثل ــة املنظم ــة، الوطني ــريات، ويف والدولي  ه
 تقــدمي املســاعدةاألمــم املتحــدة ل لبعثــة يمــكتــب اإلقليزاروا امل

  .)٧٤٥(أفغانستان إىل
__________ 

  املرجع نفسه.  )٧٤٣(
)٧٤٤(  S/PV.5915 ١٦-١٢، الصفحات.  
)٧٤٥(  S/PV.6031 ٣و٢، الصفحتان.  

ــارس/آذار ١٩   ــة : ٢٠٠٩ م ــس بعث ــن جمل  إىل األم
  ٢٠٠٩ مارس/آذار ١٤ إىل ١١هاييت، 

 جـــدول يف أدرج الـــس ،٢٠٠٩ مـــارس/آذار ١٩ يف  
 إىل األمــن جملـس  بعثــة رئـيس  مــن إحاطـة ” املعنــون البنـد  أعمالـه 
ــاييت ــدمها ممثــل   اإلحاطــة ويف .“ه  ورئــيس كوســتاريكا الــيت ق

ــة   تمجعــ البعثــة البعثــة، ذكــر أن معلومــات وتقييمــات عــن احلال
واحلوار السياسي واالنتخابات، وتوسـيع سـلطة الدولـة،     ،األمنية

ــة    ــة االجتماعيــ ــان، والتنميــ ــوق اإلنســ ــانون وحقــ ــيادة القــ وســ
الــيت  االجتماعــات إىل وأشــار .واالقتصــادية، والتعــاون اإلقليمــي

 املسـؤولني  كبـار  مـن  وغريهم الوزراء سورئي الرئيس مع عقدت
الزعمـاء   أن فـذكر  االنتخابيـة،  والعمليات السياسي احلوار بشأن

على احلاجة إىل إصالحات كـبرية، علـى الـرغم    يف هاييت يتفقون 
 شـدد  اخلتـام،  ويف .من وجود أطيـاف متباينـة يف وجهـات النظـر    

لصـعيد  أن تعزز السـلطات اهلايتيـة توافـق اآلراء علـى ا     أمهية على
لوضــع وكفالــة االســتقرار واألمــن السياســي، مــن أجــل الــوطين، 

  .(٧٤٦)البلدأساس متني لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف 
  .(٧٤٦)البلد

 وث حتسـن حبـد  هـاييت  ممثـل  أقـر  اإلحاطة، أعقاب ويف  
وسلط الضوء يف نفس الوقـت علـى هشاشـة     األمنية، يف احلالة

أن ما أُحـرز مـن   ذكر كذلك و .احلالة االقتصادية واالجتماعية
ــام  “تقـــدم اقتصـــادي هزيـــل ” ــراء قـــد  ٢٠٠٧عـ تقـــوض جـ

ــررة األعاصــري ــد أنــ  .املتك ــد  هبي ــد  أك ــددا إصــرار بل علــى  هجم
  .)٧٤٧(االلتزام بإعادة التعمري والتنمية

 إىل األمـــن جملـــس بعثـــة: ٢٠٠٩ مـــايو/يـــارأ ٢٨  
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢١ إىل ١٤ أفريقيا،

ــار ٢٨ يف   ــس ،٢٠٠٩ مــايو/أي  جــدول يف أدرج ال
 إىل األمـن  جملـس  عثـة ب من مقدمة إحاطة” املعنون البند أعماله

__________ 

  (٧٤٦)  S/PV.6093 ٧-٣، الصفحات.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤٧(
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 أوغنــدا ممــثال قــدمها إحاطــات إىل الــس واســتمع .“أفريقيــا
فيمـا   إثيوبيا إىل بعثة رئاسة يف اشتركا اللذين املتحدة واململكة

 الكــربى الــبحريات منطقــة إىل وبعثــة األفريقــي يتعلــق باالحتــاد
 إىل املوفـدة  ترأس البعثة الذي فرنسا وممثل برواندا؛ يتعلق فيما

 الكونغـــو جبمهوريـــة يتعلـــق فيمـــا الكـــربى الـــبحريات ةمنطقـــ
 ترأســـت البعثـــة الـــيت املتحـــدة الواليـــات وممثلـــة الدميقراطيـــة؛

  ليربيا. إىل املوفدة
 أديـس  يف البعثـة  أوغندا إفـادة بشـأن زيـارة    وقدم ممثل  

 واالحتـاد  الـس  بـني  االجتماعـات  عـن  فعـرض تفاصـيل   أبابا،
الســـودان  كـــل مـــن احلالـــة يف علـــى ركـــزت الـــيت األفريقـــي

ــروز ظــاهرة والصــومال، و ــى حنــو غــري    ب تغــيري احلكومــات عل
 .، ومتويــل عمليــات حفــظ الســالم يف أفريقيــا جمــددا دســتوري

 رئـيس  مـع  مناقشـات  أبابـا  أديـس  أجرت يف البعثة أن أضافو
    .)٧٤٨(املنطقة يف واألمن السالم حالة بشأن إثيوبيا وزراء

بالبعثـة املوفـدة    يتعلـق  فيمـا  املتحدة اململكة وأفاد ممثل  
ــا ــة إىل إثيوبي ــبحريات ومنطق ــأن الكــربى ال ــس ب  واالحتــاد ال
ــد األفريقــي ــة يف ناقشــا، ق ــة الســبل أمــور، مجل  مبعاجلــة الكفيل

العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي   تواجههــا الــيت الصــعوبات
 يف العمــل تعزيــز ســبل عـن  فضــال ،تحــدة يف دارفــورواألمـم امل 

  .)٧٤٩(الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة لدعم امليدان
 ت ـا البعثـة  الـيت قامـ   فرنسا بشـأن الزيـارة   وأفاد ممثل  

 منطقــــة يف احلالــــة بــــأن الدميقراطيــــة الكونغــــو مجهوريــــة إىل
__________ 

  .٣و  ٢الصفحتان   )٧٤٨(
  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤٩(

 ذلــك ويعــزى كــبري، حــد إىل حتســنت قــد الكــربى الــبحريات
 الكونغــو مجهوريــة حكــوميت بــني التقــارب إىل خاصــة بصــفة

 منظمـة  بعثـة  أن أيضـا  فرنسـا  وذكر ممثـل . ورواندا الدميقراطية
 زالـــت مــا  قراطيـــةالدمي الكونغــو  مجهوريـــة يف املتحــدة  األمــم 
  .)٧٥٠(عنه غىن ال عنصرا

 األخــري بشــأن اجلــزء املتحــدة الواليــات وأفــادت ممثلــة  
إعـادة تأكيـد دعـم     ة متثـل يف زيـار الغـرض مـن   الالبعثة بـأن   من

لجهود اليت تبـذهلا بعثـة األمـم    لالس حلكومة ليربيا وشعبها و
ــز الســالم واألمــن     ــا مــن أجــل تعزي ــدمت .املتحــدة يف ليربي  وق

ــن تفاصــيل ــيت االجتماعــات ع ــدا ال ــة عق ــا يف البعث ــع ليربي  م
  .)٧٥١(أخرى وجهات الرئيسة

 ممثـــــــل أدىل اإلحاطـــــــات، إىل االســـــــتماع وبعـــــــد  
أساليب العمل والشـفافية  ب يتعلق فيما موجز ببيان كوستاريكا

علـى وجـه   أعمـال الـس، و  سـري   يف القرارات اليت تـؤثر علـى  
قــوق أعضــاء الــس يف احلاخلصــوص، املســاواة القانونيــة بــني 

معـايري مزدوجـة    وجـود  إزاء القلـق  عـن  وأعـرب . وااللتزامات
 أن مشـريا إىل  الـس،  فيما يتعلق ببعثـات  غري مكتوبةمعايري و

 مسـاواة يف التعامــل مــع  حـاالت عــدم  إىل أدت املمارســة هـذه 
عضاء املنتخبني من جهـة  دائمة العضوية من جهة واألالالدول 
  .)٧٥٢(أخرى

__________ 

  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٧٥٠(
  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٧٥١(
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٥٢(
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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




