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  ةــموجه ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرخة  – ١٩
  رئيسة جملس األمن من املمثلة الدائمة للربازيلإىل 

    لدى األمم املتحدة
    اإلجراءات األولية

  عرض عام  
ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
 أيلـول/  ٢٢ رسالة مؤرخة”واحدة بشأن البند املعنون جلسة 

موجهــة إىل رئيســة جملــس األمــن مــن املمثلــة    ٢٠٠٩ســبتمرب 
 ويف. “)S/2009/487(الدائمــة للربازيــل لــدى األمــم املتحــدة     

، أعربــت ممثلــة ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٢٥اجللســة املعقــودة يف 
الربازيل عن قلقها إزاء احلالة اليت اختذ فيها رئـيس هنـدوراس،   
ــا روزالــيس، مــن الســفارة الربازيليــة يف     خوســيه مانويــل زيالي

أعربت أيضا عن قلقهـا بشـأن السـالمة ا    و .هندوراس ملجأ له
  .للرئيس وأمن مبىن وموظفي السفارة

: اجللســة املعقــودة بنــاء ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٢٥  
  على طلب من الربازيل

طلبـت   ،)٣١٠(٢٠٠٩سبتمرب أيلول/ ٢٢ يف رسالة مؤرخة  
ممثلــة الربازيــل عقــد جلســة عاجلــة للمجلــس إلبــالغ أعضــاء    
الس باحلالـة يف هنـدوراس بغـرض منـع أي أعمـال قـد تزيـد        

ــة.  ــاقم احلالـ ــن تفـ ــل    مـ ــا دخـ ــرئيس زياليـ ــحت أن الـ وأوضـ
هنــدوراس بوســائله اخلاصــة وتوجــه بســالم إىل مــبىن الســفارة   

__________ 

)٣١٠(  S/2009/487.  

الربازيليـــة، حيـــث اختـــذها ملجـــأ لـــه. وعلـــى الـــرغم مـــن أن   
حكومتها ترى أن منظمة الدول األمريكية تظل احملفل املناسـب  
ــدابري     ــة، لكــن نظــرا للت ــة التوصــل إىل حــل سياســي للحال حملاول

ألمـر  سـلطات ا ”املتخذة ضد السـفارة والبيانـات الصـادرة عـن     
  .، قررت حكومة الربازيل عرض هذا األمر على الس“الواقع

ــل  ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٢٥يف و   ــل الربازي ، دعــي ممث
وأعــرب عــن قلقــه البــالغ مــن أن  إىل املشــاركة يف االجتمــاع. 

يف هنـدوراس قـد    “نفس األشخاص الـذين نفـذوا االنقـالب   ”
يهددون حرمة السفارة من أجـل القـبض علـى الـرئيس زياليـا      
بــالقوة. وشــدد علــى أنــه ال بــد مــن كفالــة احتــرام النظــام يف    

ىل أنـه يـرى   هندوراس وامتثاله الكاملني التفاقية فيينا، وأشار إ
أن الس يقر، بعقده هلذه اجللسـة، بـأن احلالـة تشـكل ديـدا      
للسالم واألمن يف املنطقة، وبالتايل فإن أي إجراء ضـد سـفارة   
الربازيل يشكل انتـهاكا صـارخا لألمـن. واختـتم كلمتـه حبـث       
الس على إصدار بيـان يكـون رادعـا حيـول دون تفـاقم هـذه       

  .)٣١١(األزمة
__________ 

)٣١١(  S/PV.6192،  ويف ختام اجللسة دعـت الرئيسـة   ٤-٢الصفحات .
بكامـل   أعضاء الس إىل إجراء مشاورات غـري رمسيـة للمجلـس   

    هيئته ملواصلة مناقشام.
  موجهة من ممثلة الربازيل ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٢اجللسات: رسالة مؤرخة 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٩٢  
ــبتمرب  ٢٥ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٩ 

  ٣٧املادة    
الربازيـــــــــــل (وزيـــــــــــر 

  اخلارجية)

  الربازيل




