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  ة ـــعالمياإلحاطات اإل - ٥٦
الفتــرة قيــد االســتعراض، اســتمع جملــس األمــن ل خــال  

ة حيإىل عدد من اإلحاطات اإلعالمية اليت ليست هلـا صـلة صـر   
وقــد يف جــدول أعمــال اجمللــس.  ةاملدرجــمــن البنــود بنــد بــأي 
ع رفــأعنــد االقتضــاء، يف  ،اإلعالميــة تنــاول اإلحاطــات جــرى

ــاطق   ا ــاول املن ــيت تتن ــامن ال ــا . )١(لفصــل الث ــأم ــيت  اتاإلحاط ال
شــاملة  مســائل تتطــرق إىلالــيت ويف اجللســات املغلقــة  قــدمت

 .  فيتناوهلا هذا الفرعميع املناطق جل

اســــتمع اجمللــــس يف جلســــات مغلقــــة إىل إحاطــــات   
، )٣(األمـني العـام  و، )٢(عدل الدوليـة إعالمية من رئيس حمكمة ال

 .  )٤(ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا آنذاك رئيس احلايلالو

علـى التـوايل،    ،٤٨٨٨ و ٤٦٧٣ اجمللـس  ويف جلسيت  
إحاطـات  ’’يف إطار البند املعنـون   ات إعالميةاستمع إىل إحاط

ــة جملــس األمــن املنشــأة مبوجــب      ــة يقــدمها رؤســاء جلن إعالمي
) بشــأن احلالــة بــني العــراق والكويــت،   ١٩٩٠( ٦٦١القــرار 

) ١٩٩٣( ٨٦٤وجلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
ــال        ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــوال، وجلن ــة يف أنغ بشــأن احلال

)، وجلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ١٩٩٩( ١٢٦٧بــالقرار 
) بشــــأن ليربيــــا، والفريــــق العامــــل ٢٠٠١( ١٣٤٣بــــالقرار 

لصراعات يف أفريقيـا وحلـها، والفريـق    املخصص ملنع نشوب ا
مليات األمم املتحـدة حلفـظ   العامل التابع جمللس األمن املعين بع

__________ 

هــاء، فيمــا يتعلــق باإلحاطــات اإلعالميــة الــيت  -٣٠انظــر الفــرع   )١(  
عــوث اخلــاص لألمــني العــام     قــدمها الســيد كــارل بيلــدت، املب    

، فيمـــــا يتعلـــــق ٢٣٦دال، احلاشـــــية -٣٠للبلقـــــان؛ والفـــــرع 
دولــة الســيد نيبويشــا تشــوفيتش نائــب  باإلحاطــات الــيت قــدمها  

، مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة يف هــذا    رئــيس وزراء صــربيا 
 الفصل.

، ٢٠٠٠تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١، املعقودة يف ٤٢١٢اجللسة   )٢(  
ــة  ــودة يف  ،٤٣٩٨واجللســـ ــوبر   ٢٩املعقـــ ــرين األول/أكتـــ تشـــ

تشــــــــــرين  ٢٩، املعقــــــــــودة يف ٤٦٣٦، واجللســــــــــة ٢٠٠١
 ، على التوايل.٢٠٠٢األول/أكتوبر 

 .٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧، املعقودة يف ٤٢٢٦اجللسة   )٣(  

 .٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٩، املعقودة يف ٤٢٦٦اجللسة   )٤(  

إحاطــات مــن رؤســاء ”يف إطــار البنــد املعنــون و، ‘‘)٥(الســالم
تلـك  خالل و ‘‘.)٦(اللجان واألفرقة العاملة التابعة جمللس األمن

ــدم    ــة، ق ــا   الاإلحاطــات اإلعالمي ــة عــن أعم ل رؤســاء حملــة عام
 .  )٧(العاملةتهم جلاهنم وأفرق

تشـــــــرين  ١٠يف  ، املعقـــــــودة٤٢١٩ويف اجللســـــــة   
 ٧، املعقــــــودة يف ٤٤٧٠، واجللســـــة  ٢٠٠٠الثـــــاين/نوفمرب  
الســامي  مــم املتحــدة   قــدم مفــوض األ  ، ٢٠٠٢شــباط/فرباير 

قترحـات  بعـض م للمجلـس، وقـدم    تنيلشؤون الالجئني إحـاط 
تناولـت  والسـالم.  عمليـات السـالم وبنـاء    ب ت املتعلقةاالاجمليف 

مـن اجملـاالت املتصـلة بـالالجئني،      عـددا  تاناإلعالمي ناتاإلحاط
بدء عمليـات  اإلسراع يف ، يف مجلة أمور، احلاجة إىل من بينها

؛ وأمهية بناء السالم ونزع السـالح والتسـريح   هاالسالم وتنفيذ
الفجــوة بــني األنشــطة اإلنســانية القصــرية   ووإعــادة اإلدمــاج؛ 

ــرامج والطــوارئ  حــاالتيف األجــل  ــة وتنفيــذ ب ــتعمري التنمي ال
يف  ةحالـ لل اعامـ واستعراضـا   على املدى املتوسـط إىل الطويـل؛  

ــتان     ــا يف ذلـــك أفغانسـ ــاطق، مبـ ــدان ومنـ ــدة بلـ ــرياليون وعـ سـ
أدىل ، تنياإلحاطوعقب والبلقان، ومنطقة البحريات الكربى. 

أعضاء اجمللس ببيانات ووجهوا بعض األسئلة، وتـوىل املفـوض   
ــا   الســـا مي لشـــؤون الالجـــئني الـــرد علـــى النقـــاط الـــيت أثارهـ

  األعضاء.

__________ 

 .٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٨، املعقودة يف ٤٦٧٣اجللسة   )٥(  

. ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٢٢، املعقودة يف ٤٨٨٨اجللسة   )٦(  
واستمع اجمللس إىل إحاطة إعالميـة قـدمها رئـيس اللجنـة املنشـأة      

) بشأ، احلالة بني العراق والكويت؛ ١٩٩٠( ٦٦١عمال بالقرار 
) بشـأن الصـومال؛   ١٩٩٢( ٧٥١واللجنة املنشأة عمـال بـالقرار   

ــالقرار   وال ــة املنشــأة عمــال ب ــدا؛  ١٩٩٤( ٩١٨لجن ) بشــأن روان
) بشأن سـرياليون؛  ١٩٩٧( ١١٣٢واللجنة املنشأة عمال بالقرار 

 والفريق العامل املعين باملسائل العامة املتعلقة باجلزاءات.

لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن اللجان السالفة الـذكر،    )٧(  
، الفــرع ألــف، فيمــا يتعلــق  انظــر الفصــل اخلــامس، اجلــزء األول 
 باللجان الدائمة واللجان املخصصة.


