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الدوليني من جراء األخطار اليت دد السالم واألمن  - ٣٤    
  اإلرهابية  األعمال

  
  عرض عام  

جملـس األمـن مخـس     عقدأثناء الفترة قيد االستعراض،   
اختـذ ثالثـة قـرارات واعتمـد ثالثـة بيانـات رئاسـية        وجلسات، 

تتعلق باألخطار اليت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء       
وقـرر الـس أن تواصـل املديريـة التنفيذيـة      األعمال اإلرهابية. 

ــية       ــة سياسـ ــفها بعثـ ــل بوصـ ــاب العمـ ــة اإلرهـ ــة مكافحـ للجنـ
. وقرر الس أيضاً أن ينشئ جلنـة تابعـة للمجلـس    )٨٠٦(خاصة

مكلفة باإلشراف على التـدابري املتصـلة بـاجلزاءات فيمـا يتعلـق      
األفــــراد واجلماعــــات واملؤسســــات كافــــة حبركــــة طالبــــان و

ــوالكيانـــات ا ــرتبطني ـ ــافة إىل ذلـــك، مـــدد  )٨٠٧(املـ . وباإلضـ
شـهراً، وطلـب إىل    ١٨الس والية مكتب أمني املظامل لفترة 

األمني العام تعزيز قـدرات مكتـب أمـني املظـامل لكفالـة متكينـه       
مــن مواصــلة االضــطالع بواليتــه علــى حنــو فعــال ويف الوقــت   

  .)٨٠٨(املناسب
  

ــار ٢٠١٠أيلول/ســــبتمرب  ٢٧   : مواجهــــة األخطــ
  النامجة عن األعمال اإلرهابية 

ــس مناقشــة   ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ٢٧يف    ــد ال ، عق
ــة      ــود املبذولـ ــيم اجلهـ ــوزاري لتقيـ ــتوى الـ ــى املسـ ــة علـ مفتوحـ

سـنوات العشـر املاضـية ووضـع     ملكافحة اإلرهاب على مدى ال
استراتيجية للعمـل يف املسـتقبل. وشـدد املتكلمـون علـى أمهيـة       
ــذي يشــكّله       ــاملي ال ــر الع ــج شــامل يف مكافحــة اخلط  ــاع اتب

__________ 

  .)٢٠١٠( ١٩٦٣القرار   )٨٠٦(
  .)٢٠١١( ١٩٨٩ و )٢٠١١( ١٩٨٨القراران   )٨٠٧(
  .)٢٠١١( ١٩٨٩القرار   )٨٠٨(

تطلــب العمــل لــيس مــن أجــل تعزيــز  ياإلرهــاب، األمــر الــذي 
ــل أيضــاً ملعاجلــة األســباب      ــانون فحســب، ب ــاذ الق األمــن وإنف

. واتفقـوا  )٨٠٩(إىل انتشـار اإلرهـاب  اجلذرية والظروف املؤديـة  
ــة مــن خــالل       ــاث هــذه اآلف ــى وجــود حاجــة ملحــة الجتث عل

ســـيما يف تعزيـــز  ال جهـــود منســـقة تقودهـــا األمـــم املتحـــدة، 
اجلهود اجلماعية الرامية إىل مكافحـة اإلرهـاب وسـد الثغـرات     

. وأبــرز عــدة   )٨١٠(العــاملالــيت تعتــري مكافحــة اإلرهــاب يف    
باع ج منسـق للتصـدي لإلرهـاب مـن     متكلمني احلاجة إىل ات

خــــالل التعــــاون الــــدويل واإلقليمــــي، ومــــن خــــالل تبــــادل  
  .  )٨١١(املعلومات واملمارسات الفضلى

وعقب املناقشة، اعتمد الس بياناً رئاسياً الحظ فيـه    
يـزال يشـكل ديـداً خطـرياً للسـالم       ال مع القلق أن اإلرهـاب 

أصـــبح أكثــر انتشـــاراً.  واألمــن الــدوليني، وأن هـــذا التهديــد    
ميكــن هــزم اإلرهــاب بــالقوة العســكرية  ال وســلّم الــس بأنــه

ــانون والعمليـــات االســـتخباراتية وحـــدها،    وتـــدابري إنفـــاذ القـ
__________ 

)٨٠٩(  S/PV.6390٦(األمــني العــام)؛ والصــفحة    ٤ و ٣تان ، الصــفح 
(الواليـــــــات املتحـــــــدة)؛  ٨ و ٧(النمســـــــا)؛ والصـــــــفحتان 

(اململكـــــة  ١٠صـــــفحة (الربازيـــــل)؛ وال ٩ و ٨والصـــــفحتان 
(أوغنـدا)؛   ١٤(نيجرييـا)؛ والصـفحة    ١٣املتحـدة)؛ والصـفحة   

ــفحة  ــفحات    ١٧والصــ ــي)؛ والصــ ــاد الروســ  ٢١-١٩(االحتــ
  (تركيا). ٢٦(الصني)؛ والصفحة  ٢٤(لبنان)؛ والصفحة 

 ٨ و ٧(النمســـا)؛ والصـــفحتان   ٥املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )٨١٠(
ــفحتان    ــدة)؛ والصــــ ــات املتحــــ ــل)؛ (ال ٩ و ٨(الواليــــ ربازيــــ

  (نيجرييا). ١٣  و ١٢والصفحتان 
(غـابون)؛   ١٢ و ١١(النمسـا)؛ والصـفحتان    ٥املرجع نفسـه،    )٨١١(

ــا)؛ والصــفحتان   ١٣والصــفحة  ــدا)؛  ١٥ و ١٤(نيجريي (أوغن
 ١٩ و ١٨(االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحتان  ١٦والصــــفحة 

  (البوسنة واهلرسك).
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. هوشدد على احلاجـة إىل معاجلـة الظـروف املؤديـة إىل انتشـار     
ويف ذلــك الصــدد، ســلّم الــس بــأن التنميــة والســالم واألمــن 

ترابطة يدعم كل منها اآلخر، وسـلط  وحقوق اإلنسان أمور م
الضوء على اجلهود املبذولة على الصعيد الـدويل للقضـاء علـى    
الفقـــر وتعزيـــز النمـــو االقتصـــادي املطـــرد والتنميـــة املســـتدامة 

  .)٨١٢(والرخاء الشامل للجميع
  

: قــرار بشــأن ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٢٠  
  املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب 

ــمرب   ٢٠يف    ــانون األول/ديسـ ــس  ٢٠١٠كـ ــذ الـ ، اختـ
ــرار  ــة    )٢٠١٠( ١٩٦٣القـ ــل املديريـ ــه أن تواصـ ــرر فيـ ــذي قـ الـ

اب العمـل بوصـفها بعثـة سياسـية     التنفيذية للجنـة مكافحـة اإلرهـ   
ــة     ــة مكافحـ ــوفره جلنـ ــه الـــذي تـ ــار التوجيـ ــة تعمـــل يف إطـ خاصـ

كـانون   ٣١اإلرهاب يف جمـال السياسـة العامـة للفتـرة املنتهيـة يف      
 مرحلـي ، وقـرر كـذلك إجـراء اسـتعراض     ٢٠١٣األول/ديسمرب 

إىل املديريــة   الــس. وأوعــز  ٢٠١٢حزيران/يونيــه  ٣٠حبلــول 
دراســـة استقصـــائية حمدثـــة عـــن تنفيـــذ القـــرار التنفيذيـــة أن تعـــد 

حزيران/يونيـه    ٣٠) على الصعيد العاملي حبلـول  ٢٠٠١(  ١٣٧٣
) ٢٠٠٥(  ١٦٢٤ودراسـة استقصـائية عـن تنفيـذ القـرار       ٢٠١١

. ٢٠١١كـانون األول/ديسـمرب    ٣١على الصعيد العـاملي حبلـول   
االستقصـائيتني   تنيدراسـ ال مـن  واحـدة تقـيم كـل    أناملتوقـع   منو

تطور املخاطر والتهديدات واآلثار املترتبـة علـى تنفيـذ القـرار ذي     
ــلة ــذ  أنو ،الصـ ــرات يف تنفيـ ــدد الثغـ ــبالً تو هحتـ ــرح سـ ــة  قتـ عمليـ
  لتنفيذه.  جديدة

__________ 

)٨١٢(  S/PRST/2010/19.  

: بيـــان رئاســـي بشـــأن وفـــاة ٢٠١١أيار/مـــايو  ٢  
  أسامة بن الدن  

ــاً رئاســياً  ٢٠١١مــايو أيار/ ٢يف    ، اعتمــد الــس بيان
بــأن أســامة بــن  ٢٠١١أيار/مــايو  ١يرحــب بالنبــأ الصــادر يف 

ــن يســتطيع أبــداً بعــد اآلن ارتكــاب أعمــال إرهابيــة،        الدن ل
ينبغـي ربطـه بـأي     وال ميكن ال ويؤكد من جديد أن اإلرهاب

ديانــة أو جنســية أو حضــارة أو مجاعــة. وعــالوة علــى ذلــك،   
علـى أنـه مـا مـن قضـية أو مظلمـة ميكـن أن تـربر          شدد الـس 

قتل األبرياء وأن اإلرهاب لـن يهـزم بـالقوة العسـكرية وتـدابري      
ميكـن   ال إنفاذ القانون وعمليات االسـتخبارات وحـدها، وأنـه   

التغلب على اإلرهاب إال باتباع ج يتسم باملثـابرة والشـمول   
ة وينطـــوي علـــى مشـــاركة مجيـــع الـــدول واملنظمـــات الدوليـــ 

واإلقليميـــة املعنيـــة واتمـــع املـــدين وتعاوـــا بفعاليـــة ملعاجلـــة   
الظــروف الــيت تســاعد علــى انتشــار اإلرهــاب ومنــع ديــدات 

 .  )٨١٣(اإلرهابيني وإضعافهم وعزل وشل حركتهم
  

ــه  ١٧   ــأن : ٢٠١١حزيران/يونيـ ــرار بشـ ــل  قـ فصـ
نظـام  نظام اجلزاءات املفروضـة علـى القاعـدة عـن     

  املفروضة على حركة طالبان  اجلزاءات

ــرار  ٢٠١١حزيران/يونيـــه  ١٧يف    ، اختـــذ الـــس القـ
يــداً الــذي أنشــأ مبوجبــه نظــام جــزاءات جد  )٢٠١١( ١٩٨٨

وطلب إىل مجيع الدول اختاذ تدابري فيما يتعلـق حبركـة طالبـان    
مـن   اواألفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطني ـ 

يشـكلون خطـراً يهـدد السـالم واالسـتقرار واألمـن       حيث أم 
أُدرجـت أمسـاؤهم يف قائمـة اللجنـة املنشـأة      كمـا  يف أفغانستان 

ــالفقرة  ــرار. ومب ٣٠عمـــالً بـ ــام اجلديـــد،  مـــن القـ وجـــب النظـ
ستشــرف اللجنــة علــى تنفيــذ الــدول لتــدابري اجلــزاءات الثالثــة  

__________ 

)٨١٣(  S/PRST/2011/9.  
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(جتميد األصـول وحظـر السـفر وحظـر توريـد األسـلحة) الـيت        
ــات     ــات واملؤسســ ــراد واجلماعــ ــى األفــ ــس علــ ــها الــ فرضــ
والكيانــات املــرتبطني حبركــة طالبــان. وباإلضــافة إىل ذلــك،      

اء يف القائمــة، ودوراً حــدد القــرار معــايري أوســع إلدراج األمســ 
أكرب حلكومـة أفغانسـتان يف املشـاورات بشـأن قـرارات إدراج      

  األمساء يف القائمة وشطبها منها.  
أن قائمــة   )٢٠١١( ١٩٨٩القــرار   الــس يف قــرر  و  

ــة   ــدها اللجنـ ــيت تتعهـ ــزاءات الـ ــة مبوجـــباجلـ ــرارين  العاملـ القـ
بشــأن تنظــيم القاعــدة   )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧

، ســتعرف بعــد اآلن )٨١٤(بــه مــن أفــراد وكيانــات ومــا يــرتبط 
، “قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة ” تسميةبـــ

ولن تتضمن سوى أمساء من يـرتبط بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد      
ــة    ومجاعــات ومؤسســات وكيانــات. وأوعــز الــس إىل اللجن

 ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧رارين القـــــــوجـــــــب مب العاملــــــة 
ــالقرار     )٢٠١١( ــالً ب ــة املنشــأة عم ــل إىل اللجن  ١٩٨٨أن حتي
ت اإلدراج يف القائمــة والشــطب منــها   مجيــع طلبــا  )٢٠١١(

ومــا يســتجد مــن معلومــات يقتــرح إضــافتها إىل املعلومــات       
ــس      ــك، جــدد ال ــان. وباإلضــافة إىل ذل املرتبطــة حبركــة طالب
والية فريق الدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات، وأوعـز إليـه أن      
ــدابري        ــال للتـ ــدم االمتثـ ــاالت عـ ــم حبـ ــى علـ ــة علـ ــي اللجنـ يبقـ

ليــه كــذلك أن يقــدم توصــيات إىل اللجنــة املفروضــة، وأوعــز إ
  بشأن اإلجراءات املتخذة للتصدي لعدم االمتثال.

 ١٩٨٩ و )٢٠١١( ١٩٨٨وعقــب اختــاذ القــرارين     
، شدد املتكلمون على أن اختاذمها ميثّل خطوة مهمـة  )٢٠١١(

التصـدي للخطـر   ولتعزيز دعم احلوار السياسي يف أفغانسـتان،  
__________ 

ــس األمــن املنشــأة عمــال   ”ســابقاً ـ      تســميتهاكانــت   )٨١٤( ــة جمل جلن
ــالقرار  ــة    )١٩٩٩( ١٢٦٧بــ ــدة وحركــ ــيم القاعــ ــأن تنظــ بشــ

  .“الطالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات

السالم واألمـن   الذي يشكلّه تنظيم القاعدة واملنتسبون له على
الدوليني، وتعزيز فعالية اجلزاءات احملددة األهـداف مـن خـالل    

  .)٨١٥(زيادة تعزيز اإلجراءات العادلة والواضحة
: ٢٠١١حزيران/يونيـــه ١٧  و شـــباط/فرباير ٢٨  

  تعزيز مكتب أمني املظامل وجتديد واليته 

، أصـــدر الـــس بيانـــاً   ٢٠١١شـــباط/فرباير  ٢٨يف   
مكتــب أمــني املظــامل مواصــلة لتزامــه بكفالــة رئاســياً أكــد فيــه ا

 أعـرب القيام بدوره على حنو فعال، وفقاً للوالية املنوطـة بـه، و  
ــدد   ــك الصــ ــن عزمــــه  يف ذلــ ــة املكتــــب يف   عــ ــد واليــ جتديــ

. ورحـب الـس بـالتقرير األول ألمينـة     ٢٠١١حزيران/يونيه 
 ١٩٠٤املقــدم عمــالً بــاملرفق الثــاين مــن القــرار        )٨١٦(املظــامل

واألعمال اليت اضطلعت ا أمينة املظامل حـىت ذلـك    )٢٠٠٩(
احلــني. وأحــاط الــس علمــاً باملالحظــات الــواردة يف التقريــر  
ــة أمــني املظــامل يف     ــد والي والــيت سيســتجيب هلــا يف إطــار جتدي

ات ، بغيـــة ضـــمان إدخـــال أيـــة حتســـين ٢٠١١حزيران/يونيـــه 
  .)٨١٧(ضرورية على إجراءات عمل أمني املظامل

ــه  ١٧ويف    ــرار  ٢٠١١حزيران/يوني ــس الق ، اختــذ ال
واليــة أمــني املظــامل لفتــرة  ، الــذي مــدد فيــه  )٢٠١١( ١٩٨٩
شهرا من تاريخ اختاذ القـرار. وقـرر الـس كـذلك      ١٨مدا 

من القـرار املتعلقـة بفـرد     ١أن تدابري اجلزاءات املبينة يف الفقرة 
ــي أن      ــة ينبغ ــدرج يف القائم ــان م ــة أو مؤسســة أو كي أو مجاع

يومــاً مــن إمتــام اللجنــة النظــر يف تقريــر شــامل  ٦٠تنتــهي بعــد 
أمـني املظـامل بشـطب     ىأمـني املظـامل، يف حـال أوصـ    مقدم من 

__________ 

)٨١٥(  S/PV.6557 (الواليات املتحـدة)؛ والصـفحة    ٣ و ٢، الصفحتان
ــفحتان   ٣ ــا)؛ والصـــ ــفحة   ٦ و ٥(أملانيـــ ــا)؛ والصـــ  ٦(فرنســـ

  (اململكة املتحدة). ٧ة (الربتغال)؛ والصفح
)٨١٦(  S/2011/29.املرفق ،  
)٨١٧(  S/PRST/2011/5.  
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تقــرر اللجنــة خــالف ذلــك بتوافــق  مل االســم مــن القائمــة، مــا
ــرض     ــق يف اآلراء، يع ــل إىل تواف ــدم التوص اآلراء. ويف حــال ع
الرئيس، بناًء على طلب من أحد أعضاء اللجنة، مسـألة البـت   
ــى     ــان عل ــرد أو اجلماعــة أو املؤسســة أو الكي ــع اســم الف  يف رف
جملــس األمــن كــي يبــت فيهــا يف غضــون ســتني يومــاً. وطلــب 
الس أيضاً إىل األمني العام تعزيز قدرات مكتب أمني املظـامل  
لكفالة متكينه من مواصلة االضـطالع بواليتـه علـى حنـو فعـال      

  ويف الوقت املناسب.
ــرار      ــاذ الق ــب اخت ــا)٢٠١١( ١٩٨٩وعق ممثــل  د، أش

توافــق يف اآلراء إلبقــاء أصــبحت حتتــاج إىل اللجنــة بــأن أملانيــا 
، أمســاء األفــراد يف القــوائم إذا أوصــت أمينــة املظــامل بالشــطب  

ممثــل الربتغــال علــى أن  اتفــق . و)٨١٨(وعــد ذلــك إجنــازاً كــبرياً 
ملظـامل جيعلـه يف وضـع أفضـل للقيـام بـدور       تعزيز مكتب أمني ا

. )٨١٩(حاسم يف مساعدة األفراد يف عمليـة اسـتعراض حـاالم   
ــدين يتعلقـــان       ــع بنـ ــة املتحـــدة أن وضـ ــل اململكـ ــظ ممثـ والحـ

فرد أو كيان مـا مـن   شطب اسم باالنقضاء، حتركهما توصيةٌ ب
  ــة املظــامل أو طلــب ــه  القائمــة تقــدمها أمين  بشــطب اســم تقدم

، سـيزيد مـن وضـوح عمليـة     االسماقترحت إدراج  اليتدولة ال
األفـراد والكيانـات يشـكّل ديـداً     يعد من  مل أمساء من شطب

يزالــون فعــالً يشــكّلون   ال مــن القائمــة، مــع ضــمان بقــاء مــن  
  .)٨٢٠(ديداً مدرجني يف القائمة

__________ 

)٨١٨(  S/PV.6557 ٣، الصفحة.  
  .٦ ةاملرجع نفسه، الصفح  )٨١٩(
      .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٢٠(

 واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية: األخطار اليت دد السالم اجللسات

  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)

       ٦٣٩٠  
ــبتمرب  ٢٧ أيلول/ســــــــ

٢٠١٠  

ــول/ ١رســالة مؤرخــة    أيل
ــبتمرب  ــة  ٢٠١٠ســ موجهــ

إىل األمني العام من املمثـل  
الــدائم لتركيــا لــدى األمــم 

  )S/2010/462املتحدة (

مجيــع واألمــني العــام،    
  أعضاء الس

S/PRST/2010/19  

٦٤٥٩  
 كـــــــــانون األول/ ٢٠

  ٢٠١٠ديسمرب 

كــانون  ٣رســالة مؤرخــة  
 ٢٠١٠األول/ديســـــــــمرب 

ــس    ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
ــيس جلنـــة     ــن رئـ ــن مـ األمـ
جملس األمن املنشـأة عمـالً   

ــالقرار   )٢٠٠١( ١٣٧٣بـ
ــاب   بشــأن مكافحــة اإلره

)S/2010/616(  

مشــروع قــرار مقــدم مــن    
 تركيـــا، فرنســــا، اململكــــة 

ــا،   ــدة، نيجرييــــــــ املتحــــــــ
 الواليــات املتحــدة، اليابــان

)S/2010/645(  

ــرار      ١٩٦٣القــــــــــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  
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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 




