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  اإلحاطات – ٥٦

  

 األمــن جملــس اســتمع االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  

 ارتباطــا مرتبطــة غــري مواضــيع بشــأن اإلحاطــات مــن عــدد إىل

 فـروع  مشلـت  وقد أعماله. جدول على املدرجة بالبنود صرحيا

 يف اإلحاطــات تلــك مناســباً، ذلــك كــان حيثمــا الفصــل، هــذا
 الــيت لإلحاطــات تغطيــة هنــا وتــرد .)١(املنــاطق ملختلــف تناوهلــا

 مســائل تناولــت الــيت واإلحاطــات مغلقــة جلســات يف قُــدمت

  املناطق. بني مشتركة

 مـن  مغلقـة  جلسـات  يف إحاطـات  إىل الـس  واستمع  

 العـام  لألمـني  اخلـاص  واملبعـوث  )٢(الدولية العدل حمكمة رئيس

  .)٣(زمبابوي يف البشرية املستوطنات بقضايا املعين

 جلســات األمــن جملــس عقــد الفتــرة، هــذه وخــالل  

 ويف الفرعيـة.  هيئاتـه  رؤسـاء  إىل مباشـرة  خالهلا استمع عديدة

 األول/ديســـــمرب كـــــانون ٢٢ يف املعقـــــودة ٥١٠٦ اجللســـــة

ــتمع ،٢٠٠٤ ــة إىل الــــس اســ ــ حتــــت إحاطــ  املعنــــون دالبنــ

 ،“العاملـة  وأفرقتـه  األمـن  جملـس  جلـان  رؤسـاء  مـن  إحاطات”
 البنـــد حتـــت إحاطـــات إىل أخـــرى جلســـات ١٠ يف واســـتمع

 لـس  التابعـة  الفرعيـة  اهليئـات  رؤسـاء  مـن  إحاطات” املعنون
__________ 

ألـف (العالقـة املؤسسـية مـع     -١٨انظر، حتت أفريقيـا، الفـرعني     )١(  
(إحاطتـــان قـــدمهما وزيـــر الشـــؤون   ١٩االحتـــاد األفريقـــي) و 

 ٣٢ارجية ووزيـر الـدفاع ألوغنـدا)، وحتـت أوروبـا، الفـرع       اخل
ــاون يف     ــن والتعـ ــة األمـ ــر ملنظمـ ــرئيس املباشـ ــدمها الـ ــة قـ (إحاطـ

  أوروبا)، من هذا الفصل.

ــت  )٢(   ــان يف  ٥٧٧٥و  ٥٥٥٧ان اجللســـــ ــرين  ٢٧املعقودتـــــ تشـــــ
  ، على التوايل.٢٠٠٧األول/أكتوبر 

. وملزيـــد ٢٠٠٥متوز/يوليـــه  ٢٧، املعقـــودة يف ٥٢٣٧اجللســـة   )٣(  
من املعلومات عن املناقشة يف تلك اجللسة، انظر الفصـل الثـاين،   

  .١اجلزء الثاين، الفرع ألف، القضية 

 جلــان  خمتلــف  رؤســاء  قــدم  اجللســات،  تلــك  ويف )٤(“األمــن

 إىل أخــرى عاملـة  وأفرقـة  اإلرهــاب مكافحـة  وجلـان  اجلـزاءات 

 مالحظة يف ويرد األجهزة. تلك عمل عن عامة صورة الس

  اإلحاطات. بتلك شامل جدول اخلامس الفصل يف متهيدية

 بشـأن  اإلحاطـات  مـن  عـدد  إىل أيضـا  الس واستمع  

 كــانون ٦ يف املعقــودة ،٥٧٩٢ اجللســة ففــي إنســانية. قضــايا

ــمرب ــتمع ،٢٠٠٧ األول/ديسـ ــس اسـ ــة إىل الـ ــدمها إحاطـ  قـ

 يف اإلغاثــة  ومنســق االنســانية  للشــؤون العــام  األمــني وكيــل
 إلثيوبيــا  زيارتــه  عــن تقريــرا  قــدم  الــذي الطــوارئ،  حــاالت

 نـوفمرب /الثـاين  تشـرين  ٢٦ مـن  الفتـرة  يف والصومال والسودان

 إثيوبيــا  يف اجتمــع  بأنــه وأفــاد  ديســمرب. /األول كــانون ٤ إىل

 حيـث  ،الصومالية املنطقة يف اإلنسانية األزمة لبحث باحلكومة

 للتحريـر  أوغادين وجبهة احلكومية القوات بني الصراع أصبح

 زار إنـه  وقـال  ااعـة.  انتشـار  من التخوف على يبعث الوطين

 املشــترك البيــان تنفيــذ الســتعراض دارفــور منطقــة الســودان يف

 األنشــطة تيســري بشـأن  املتحــدة واألمــم السـودان  حكومــة بـني 

 األرض. علــى إلنســاينا الوضــع وتقيــيم دارفــور، يف اإلنســانية

ــار ــى ســاعد املشــترك البيــان أن إىل وأش  بعــض مــن احلــد عل

 أن إالّ اإلغاثـة،  وكاالت عمل تعوق اليت البريوقراطية العقبات

 ضـــد اهلجمـــات وأصـــبحت تـــدهورا، تشـــهد عمومـــا احلالـــة
__________ 

ــات   )٤(   ، ٥٣٧٥، و ٥٢٩٣، و ٥٢٢٩، و ٥١٨٦اجللســــــــــــــــــ
، ٥٨٠٦، و ٥٧٧٩، و ٥٦٧٩، و ٥٦٠١، و ٥٥٣٨ و

ــودة يف  ــان/أبريل، و  ٢٥املعقــــ ــه، و  ٢٠نيســــ  ٢٦متوز/يوليــــ
، و ٢٠٠٥كـانون الثاين/ديسـمرب    ١٩و  تشرين األول/أكتوبر،

ــباط/فرباير، و  ٢١ ــبتمرب، و   ٢٨شــــ ــانون  ٢٠أيلول/ســــ كــــ
تشــــــرين  ١٤أيار/مــــــايو، و  ٢٢، و ٢٠٠٦األول/ديســــــمرب 
، علـــى  ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب    ١٧الثـــاين/نوفمرب، و  

  التوايل.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــاملني ــر اإلنســاين اــال يف الع ــال شــيوعاً. أكث ــه وق  يف زار إن
 ٢٠٠ مـن  أكثـر  جتمـع  حيث مقديشو خارج املنطقة الصومال

 اإلغاثـة  جهـود  عـن  تقريـراً  وقـدم  داخليـا،  مشرد شخص ألف

 هناك. اجلارية

 ببيانـــات الـــس أعضـــاء مجيـــع أدىل ذلـــك، وعقـــب  

ــة اورحبــــو ــوا باإلحاطــ  التحــــديات إزاء قلقهــــم عــــن وأعربــ

 مـــن العديـــد وأكـــد املنـــاطق. تلـــك تواجههـــا الـــيت اإلنســـانية

ــلالتع إىل احلاجــة أيضــا املــتكلمني ــة بنشــر جي  املختلطــة العملي

 بعثــة وتعزيــز دارفــور، يف املتحــدة واألمــم األفريقــي لالحتــاد

  .)٥(الصومال يف األفريقي االحتاد

ــتني ويف   ــودتني ٥٣٥٣ و ٤٩٧٣ اجللســــــ  يف املعقــــــ
ــايو ٢٠ ــانون ٢٤ و ٢٠٠٤ أيار/مــ ــاير كــ  ،٢٠٠٦ الثاين/ينــ

 لشــؤون السـامية  املتحــدة األمـم  مفوضــة قـدمت  التــوايل، علـى 

ــة جــئنيالال ــس، إحاط ــا شــددت للمجل ــى فيه ــني الصــلة عل  ب
__________ 

  )٥(  S/PV.5792.  

 مســألة وتناولــت واألمــن، الــدويل والســالم القســري التشــريد

 يئـة  علـى  اإلجيـايب  وأثرهـا  املشردين للسكان املستدامة العودة

 يف مقترحــات أيضــا وقــدمت الــدائمني. واالســتقرار الســالم
 إىل مشـــرية الســالم،  وبنــاء  الســـالم حفــظ  عمليــات  جمــاالت 

 حيثمـا  احلدود عرب السالم حفظ عمليات من مزيد إىل اجةاحل

 حالـة  عـن  عامـة  نظـرة  اإلحاطـات  وقدمت مناسباً. ذلك كان

 البلـدان  مـن  العديـد  يف داخليـا  املشردين واألشخاص الالجئني

 وتشـــــاد، الســـــودان، يف دارفـــــور ذلـــــك يف مبـــــا واملنـــــاطق،

 هـا في مبـا  الكـربى،  الـبحريات  ومنطقـة  وأفغانسـتان  وسرياليون،

ــة بورونـــــــــــدي ــة. الكونغـــــــــــو ومجهوريـــــــــ  الدميقراطيـــــــــ

 وطرحــوا  ببيانــات  الــس  أعضــاء  أدىل اإلحاطــات،  وعقــب

 آثارهـــا الـــيت النقـــاط علـــى الســـامية املفوضـــة وردت أســـئلة،

  .)٦(الس  أعضاء
__________ 

  .S/PV.5353و  S/PV.4973انظر   )٦(  

  




