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  خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  تاريخالو اجللسة

الــــــــــدعوات 
املــادة  عمــال ب 

٣٧    

الــــــــــدعوات 
املــادة  عمــال ب 

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت  
املعارضــون  -  (املؤيــدون

املمتنعـــــــــون عـــــــــن  - 
  التصويت)

       ٦٤٩٢  
شـــــــــــــباط/فرباير  ٢٨

٢٠١١  

كـانون   ٢١رسالة مؤرخة 
ــاير   ٢٠١١الثاين/ينــــــــــــــ

ــة املظــامل    ــن أمين ــة م موجه
ــن    ــس األمـ ــيس جملـ إىل رئـ

)S/2011/29  (  

    S/PRST/2011/5  

٦٥٢٦  
  ٢٠١١أيار/مايو  ٢

     S/PRST/2011/9  

٦٥٥٧  
ــه  ١٧ حزيران/يونيــــــــ

٢٠١١  

مشــروع قــرار مقــدم مــن     
ــا،   أملانيـــا، الربتغـــال، فرنسـ
اململكة املتحـدة، الواليـات   

  )  S/2011/368( املتحدة
مشــروع قــرار مقــدم مــن    
ــة   ــا، اململكــ ــا، فرنســ أملانيــ
املتحدة، الواليات املتحـدة  

)S/2011/369  (  

ــاء     ــن أعضــ ــبعة مــ ســ
الـــــــس (االحتـــــــاد  
ــي، أملانيــــــا،   الروســــ

فرنســــــا، الربتغــــــال، 
ــدة،  ــة املتحــــ اململكــــ
ــات  ــد، الواليـــــ اهلنـــــ

  املتحدة)

ــرار  ١٩٨٨ القــــــــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  
ــرار   ١٩٨٩القــــــــــــــــ

)٢٠١١(  
٠-٠-١٥  

    
 اإلحاطات - ٣٥

  
  عرض عام  

أثناء الفترة قيد االستعراض، اسـتمع جملـس األمـن إىل      
بـأي بنـد حمـدد    بوضـوح  تكـن مرتبطـة    مل عدد من اإلحاطـات 

ت مدرجة حتت عدد مـن  نجدول أعمال الس، لكنها كايف 
  البنود املنفردة.

    
إحاطــات يقــدمها رؤســاء اهليئــات الفرعيــة التابعــة    

  لس األمن

ــام  ٢٠١٠يف الفتـــرة مـــن عـــام     ، عقـــد ٢٠١١إىل عـ
ــار البنـــد املعنـــون  جلســـات  الـــس ســـت إحاطـــات ”يف إطـ

، قــدم “يقــدمها رؤســاء اهليئــات الفرعيــة التابعــة لــس األمــن 
خالهلــــا رؤســــاء خمتلــــف اللجــــان واألفرقــــة العاملــــة املعنيــــة  

بـاجلزاءات ومكافحــة اإلرهـاب إىل الــس عروضـاً عامــة عــن    
  .األجهزةعمل تلك 

  
  إحاطات أخرى  

أثناء الفترة قيد االسـتعراض، اسـتمع الـس أيضـاً إىل       
يف ذلـك   رئيس منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا من إحاطتني 

يف  تاقـد رئـيس حمكمـة العـدل الدوليـة ع    مـن  ، وإحاطتني احلني
  .تنيمغلق تنيجلس

  
ــاون يف        ــن والتع ــة األم ــيس منظم ــدمها رئ إحاطــة ق

  أوروبا

الدولـة ووزيـر   ، قـدم وزيـر   ٢٠١٠شباط/فرباير  ٥يف   
اخلارجية يف كازاخستان، متكلماً بصفته رئيس منظمـة األمـن   

، إحاطـة إىل الـس بشـأن    يف ذلـك احلـني   والتعاون يف أوروبـا 
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جماالت التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة. وعرض أولويـات  
 والتحـــديات الرئيســـية الـــيت تواجههـــا، ٢٠١٠املنظمـــة لعـــام 

نتشـــار األســـلحة الصـــغرية فيهـــا اإلرهـــاب، وتكـــديس وا مبـــا
واألسلحة اخلفيفة، واهلجرة غـري القانونيـة، فضـالً عـن االجتـار      
باألسلحة واملخـدرات والبشـر. وشـدد علـى أمهيـة تعزيـز دور       
املنظمـة يف اهليكـل األمــين األورويب، وجعـل التسـامح واحلــوار     
ما بني الثقافات أولوية عليا، ومواجهة حتـديات األمـن البيئـي،    

ــرا  ــني شـ ــة كوحتسـ ــدي   ة املنظمـ ــدة يف التصـ ــم املتحـ ــع األمـ مـ
الحــظ أن إذ لألخطــار الــيت ــدد الســالم واألمــن العــامليني. و  

كازاخستان هي أول دولة مـن آسـيا الوسـطى ومجهوريـة مـن      
ــة مــا بعــد االحتــاد الســوفيايت تــرأس منظمــة     مجهوريــات مرحل
األمن والتعاون يف أوروبا، تطـرق إىل جمموعـة مـن األولويـات     

من بينها تعزيز األمن يف جنـوب القوقـاز وكوسـوفو    األخرى، 
انتشـار األسـلحة،   احلد من وأفغانستان، ومكافحة اإلرهاب، و

وتعزيــز حقــوق اإلنســان، والضــغط مــن أجــل تنفيــذ قــرارات   
  .)٨٢١(األمم املتحدة على نطاق أوسع

ارجيـة  اخلورحب أعضاء الس بوزير الدولـة ووزيـر     
ــن     ــة األمـ ــة منظمـ ــويل رئاسـ ــى تـ ــأوه علـ ــتان وهنـ يف كازاخسـ
ــيت     ــات ال ــدهم لألولوي ــوا عــن تأيي ــا. وأعرب والتعــاون يف أوروب

املنظمة واسـتعدادهم لزيـادة التعـاون بـني األمـم       ةساا رئحدد
  نظمة.املتحدة وامل

__________ 

)٨٢١(  S/PV.6268 ٨-٢، الصفحات.  

، قــدم وزيــر خارجيـــة   ٢٠١٠شــباط/فرباير   ١٥ويف   
ليتوانيا إحاطة إىل الس بصفته رئيس منظمة األمن والتعـاون  

. وحـدد اـاالت ذات األولويـة لعـام     يف ذلك احلني يف أوروبا
، وذكر أن املنظمـة ستسـعى إىل إحـراز تقـدم ملمـوس      ٢٠١١

تنفيــــذ الــــيت طــــال أمــــدها، وحتســــني  الرتاعــــات يف معاجلــــة 
فيهــا تلـــك   مبـــا حبريــة وســـائط اإلعــالم،   املتعلقـــة االلتزامــات 
مــن خــارج منطقــة املنظمــة، وتعزيــز دور املنظمــة يف  الصــادرة 

ــة،   ــع أحنــاء   وجمــال أمــن الطاق ــة بالتســامح يف مجي ــز التوعي تعزي
الــيت رتاعــات منطقــة املنظمــة. وذكــر أيضــاً أنــه فيمــا يتعلــق بال 
وية الــــرتاع يف طــــال أمــــدها، ســــيظل إحــــراز تقــــدم يف تســــ

. وشدد علـى أن  علياترانسدنيستريا وناغورين كاراباخ أولويةً 
ــات  ــهدا األزمـ ــيت شـ ــات الـ ــة  والرتاعـ ــالل  املمنطقـ ــة خـ نظمـ

ــز      ــة إىل تعزيـ ــة املاسـ ــى احلاجـ ــت علـ ــية برهنـ ــنوات املاضـ السـ
، وأضـاف أن اإلنـذار   كلـها  رتاعدورة الـ طـول  القدرات علـى  

ــى حنــ     ــه عمــل مبكــر، عل ــن   املبكــر جيــب أن يتبع ــين م ــا تب و م
ــا.      ــيت وقعــت يف ألباني اســتجابة املنظمــة الســريعة لألحــداث ال
وفيما يتعلق بالتعاون مـع األمـم املتحـدة، تعهـد بـدعم اجلهـود       
الدوليـــة الـــيت تقودهـــا األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق االســـتقرار يف  

  .)٨٢٢(أفغانستان
ورحب أعضاء الس بأنشطة منظمة األمـن والتعـاون     

ــا يف ت ــال أمــدها يف املنطقــة،      يف أوروب ــات الــيت ط ســوية الرتاع
  سيما يف أفغانستان وجورجيا وقريغيزستان وكوسوفو. وال

__________ 

)٨٢٢(  S/PV.6481 ٥-٢، الصفحات.  
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  : إحاطاتاجللسات

  إحاطات مقدمة من رؤساء اهليئات الفرعية التابعة لس األمن  - ألف  
  

  املتكلمون  وغريها ٣٩املادة ب عمالالدعوات   ٣٧  املادةب عمالالدعوات   خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  تاريخالو اجللسة

      ٦٣١٠  
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١١

ــد االحتــاد األورويب   (أ)دولة عضواً ١٢    ــيس وف رئ
 لدى األمم املتحدة

ــس،    ــع أعضــاء ال ــدعوين،  ومجي ــع امل مجي
رئـــيس اللجنـــة املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار     و

) بشـــأن تنظـــيم القاعـــدة ١٩٩٩( ١٢٦٧
وحركة الطالبان وما يرتبط ما من أفـراد  

ــات،  ــة املنشــأة عمــالً   ووكيان ــيس اللجن رئ
) بشــأن مكافحــة ٢٠٠١( ١٣٧٣بــالقرار 

ــة املنشــأة عمــالً   واإلرهــاب،  ــيس اللجن رئ
  )٢٠٠٤( ١٥٤٠بالقرار 

٦٤٢٤  
ــاين/  ١٥ ــرين الثـــ  تشـــ

  ٢٠١٠نوفمرب 

ــد االحتــاد األورويب    (ب)دولة عضوا ١٣    ــيس وف رئ
  بالنيابة

مجيـــع املـــدعوين،  ومجيـــع أعضـــاء الـــس،   
 ١٢٦٧رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــالً بــالقرار  و
ــأة عمــــال  و)، ١٩٩٩( ــة املنشــ رئــــيس اللجنــ

رئـــيس اللجنـــة  و)، ٢٠٠١( ١٣٧٣بـــالقرار 
  )٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشأة عمال بالقرار 

٦٤٥٧  
 األول/كـــــــــانون  ٢٠

  ٢٠١٠ديسمرب 

 ١٥٩١رئيس اللجنة املنشأة عمالً بالقرار        
) بشأن السـودان والفريـق العامـل    ٢٠٠٥(

ــاحملكمتني اجلنــائيتني      ــري الرمســي املعــين ب غ
ــدوليتني،  ــة املنشــأة عمــالً   وال ــيس اللجن رئ

) والفريـق العامـل   ٢٠٠٦( ١٧٣٧بالقرار 
املعـــين بعمليـــات حفـــظ الســـالم والفريـــق 
العامل غري الرمسي املعين بالوثائق واملسائل 

رئيس اللجنـة العاملـة   واإلجرائية األخرى، 
ــرارين   ــب القـــــــ ) ١٩٩٢( ٧٥١مبوجـــــــ

) بشــــــأن الصـــــــومال  ٢٠٠٩( ١٩٠٧ و
املعين باألطفـال   والفريق العامل (ج)وإريتريا

ــرتاع املســلح،   ــة املنشــأة   ووال ــيس اللجن رئ
ــالقرار   ــق ٢٠٠٦( ١٧١٨عمــالً ب ) والفري

 ١٥٦٦العامــــل املنشــــأ عمــــالً بــــالقرار    
رئـــــــيس الفريـــــــق العامـــــــل و)، ٢٠٠٤(

املخصص املعين مبنـع نشـوب الرتاعـات يف    
  أفريقيا وحلها

٦٥٣٦  
  ٢٠١١أيار/مايو  ١٦

ــد    (د)دولة عضواً ١٣    ــيس وف االحتــاد األورويب رئ
  بالنيابة

مجيـــع املـــدعوين،  ومجيـــع أعضـــاء الـــس،   
 ١٢٦٧رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــالً بــالقرار  و
ــأة عمــــالً  و)، ١٩٩٩( ــة املنشــ رئــــيس اللجنــ

رئـــيس اللجنـــة  و)، ٢٠٠١( ١٣٧٣بـــالقرار 
  )٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشأة عمالً بالقرار 

٦٦٥٨  
ــاين/  ١٤ ــرين الثـــ  تشـــ

  ٢٠١١نوفمرب 

إســـــــــرائيل، إســـــــــبانيا،    
ــة  ــتان، اجلمهوريـــ باكســـ
العربيــــــــــة الســــــــــورية، 
ــا،  ــرا، كوبــــــــ سويســــــــ

  نيوزيلندا، اليابان

رئـــيس وفـــد االحتـــاد    نائـــب
  األورويب لدى األمم املتحدة

ــس،    ــع أعضــاء ال ــدعوين،  ومجي ــع امل مجي
س اللجنـــــــة العاملـــــــة مبوجـــــــب رئـــــــيو

ــرارين  ١٩٨٩ ) و١٩٩٩( ١٢٦٧ القــــــــ
 وما يـرتبط ) بشأن تنظيم القاعدة ٢٠١١(

رئـيس اللجنـة   و ،)ـ(هـ من أفراد وكيانـات به 
ــالقرار    )، ٢٠٠١( ١٣٧٣املنشــأة عمــالً ب

رئـــيس اللجنـــة املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار     و
٢٠٠٤( ١٥٤٠(  
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  املتكلمون  وغريها ٣٩املادة ب عمالالدعوات   ٣٧  املادةب عمالالدعوات   خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  تاريخالو اجللسة

      ٦٦٨٦  
 كـــــــــانون األول/ ١٤

  ٢٠١١ديسمرب 

 ١٥١٨رئيس اللجنة املنشأة عمالً بالقرار        
) والفريق العامـل املعـين بعمليـات    ٢٠٠٣(

ــأة  وحفـــظ الســـالم،  ــة املنشـ ــيس اللجنـ رئـ
) بشــــأن ٢٠٠٣( ١٥٢١عمـــالً بــــالقرار  

رئيس اللجنة املنشأة عمالً بـالقرار  وليربيا، 
ــة  ٢٠٠٤( ١٥٣٣ ــأن مجهوريـــــــ ) بشـــــــ

ــة،  ــة والكونغــــو الدميقراطيــ رئــــيس اللجنــ
ــالقرار   ــالً بـ ــأة عمـ ) ٢٠٠٤( ١٥٧٢املنشـ

ــوار،   ــوت ديفـ ــأن كـ ــة  وبشـ ــيس اللجنـ رئـ
ــالقرار    )، ٢٠٠٥( ١٦٣٦املنشــأة عمــالً ب

س الفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين رئــيو
  بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى

  
ــران (مجهوريــة   (أ)   ــة   - األرجنــتني وإســرائيل وإي ــة العربيــة الســورية وفرتويــال (مجهوري ــا  - اإلســالمية) وتــونس واجلمهوري البوليفاريــة) وكوب

  وكولومبيا واملغرب والنرويج ونيوزيلندا واهلند.
اإلسـالمية) وباكســتان واجلمهوريـة العربيـة السـورية وسـري النكـا والفلـبني وفرتويــال         - وإسـرائيل وأفغانسـتان وإيـران (مجهوريـة    إسـبانيا    (ب)  

  البوليفارية) وكوبا واملغرب والنرويج واهلند. - (مجهورية
ــة مبوجــب ا  جلنــة”لجنــة لتصــبح ال، عــدل الــس اســم  ٢٠١٠آذار/مــارس  ٢يف   (ج)    ١٩٠٧ ) و١٩٩٢( ٧٥١لقــرارين جملــس األمــن العامل

  .“) بشأن الصومال وإريتريا٢٠٠٩(
ــة      (د)   ــيا وإيــران (مجهوري ــبانيا وإســرائيل وإندونيس ــة العربيــة الســورية وسويســرا وفرتويــال        - إس ــتان وتركيــا واجلمهوري اإلســالمية) وباكس

  البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا واملغرب واليابان. -  (مجهورية
) ١٩٩٩( ١٢٦٧جملــس األمــن العاملــة مبوجــب القــرارين   جلنــة”لجنــة لتصــبح ال، قــرر الــس تغــيري اســم  ٢٠١١حزيران/يونيــه  ٣٠يف   )ـ(ه  

  .“به من أفراد وكياناتوما يرتبط ) بشأن تنظيم القاعدة ٢٠١١( ١٩٨٩ و
    

  إحاطات مقدمة من رئيس منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ورئيس حمكمة العدل الدولية    - باء  

  املتكلمون  وغريها   ٣٩املادة ب عمالالدعوات   اجللسة والتاريخ

   ٦٢٦٨  
  ٢٠١٠شباط/فرباير  ٥

يف ذلـــك رئـــيس منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا 
  ووزير الدولة ووزير اخلارجية يف كازاخستاناحلني 

رئيس منظمة األمـن  ومجيع أعضاء الس، 
  يف ذلك احلنيوالتعاون يف أوروبا 

  (مغلقة) ٦٤١٢
  ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٧

ــاء الـــس،   رئيس حمكمة العدل الدولية ــدل  وأعضـ ــة العـ ــيس حمكمـ رئـ
  الدولية  

٦٤٨١  
  ٢٠١١شباط/فرباير  ١٥

يف ذلـــك رئـــيس منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا 
  ووزير خارجية ليتوانيااحلني 

رئيس منظمة األمـن  ومجيع أعضاء الس، 
  يف ذلك احلنيوالتعاون يف أوروبا 

  (مغلقة) ٦٦٣٧
  ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٥

ــاء الـــس،   رئيس حمكمة العدل الدولية ــدل  وأعضـ ــة العـ ــيس حمكمـ رئـ
  الدولية  

    




