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بيان مـوجز أعـده األمـني العـام عـن املـسائل املعروضـة علـى جملـس األمـن وعـن                           
 املرحلة اليت بلغها النظر يف تلك املسائل

    
 إضافة    

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت جمللــس األمــن، ووفقــاً ملــا تــنص عليــه      ١١ عمــالً باملــادة  
، ُيقـدم  )S/2007/749( ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول  ١٩  من مذكرة الرئيس املؤرخة    ٧ الفقرة

  .األمني العام البيان املوجز التايل
ــة علــــى جملــــس األمــــن يف       ــالبنود الــــيت كانــــت معروضــ ــة بــ ــة الكاملــ وتــــرد القائمــ

  / تــشرين الثـــاين ٧ املؤرخــة  S/2008/10/Add.43 يف الوثيقـــة ٢٠٠٨نــوفمرب  /الثــاين  تــشرين  ١
  .٢٠٠٨نوفمرب 

ــيت اختــذ جم      ــود ال ــة البن ــدرج يف اإلضــافة احلالي ــشأهنا خــالل   وت لــس األمــن إجــراءات ب
ــر / تــشرين الثــاين٢٢األســبوع املنتــهي يف  لكــل بنــد املــدرجان ويــبني التارخيــان . ٢٠٠٨فرباي

التاريخ الذي بدأ فيه اجمللس النظر يف البند يف جلسة رمسية، وتاريخ آخر جلـسة رمسيـة عقـدها                   
  .اجمللس بشأن ذلك البند

  
ــه /ن حزيــــرا٢٥ (صــــون الــــسلم واألمــــن الــــدوليني      / تــــشرين الثــــاين ١٩؛ ٢٠٠٧يونيــ

  )٢٠٠٨نوفمرب 
 تــشرين ١٩، املعقــودة يف ٦٠١٧اســتأنف جملــس األمــن نظــره يف البنــد يف جلــسته        

 مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،         ٣٧ووجه اجمللس الدعوة، مبوجـب املـادة         . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
كـستان والربازيـل وبـنن وبوليفيـا        سبانيا وأستراليا وإكـوادور وبا    إإىل ممثلي األرجنتني وأرمينيا و     

ــا      ــدا وكولومبي ـــزانيا املتحــدة وسويــسرا وشــيلي وغواتيمــاال وقطــر وكن ــة تن واجلزائــر ومجهوري
واملغــرب واملكــسيك والنــرويج والنمــسا ونيجرييــا واليابــان، بنــاء علــى طلبــهم، للمــشاركة يف   
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 مـن   ٣٩وجـب املـادة     ووجـه اجمللـس، مب    . التـصويت  احلـق يف     دون أن يكـون هلـم      النظر يف البند    
املؤقت، دعوة إىل دييغو دواريت، املمثل السامي لشؤون نزع السالح، ورئـيس             نظامه الداخلي   

األساقفة سيليستينو ميليوري، الـسفري البـابوي، املراقـب الـدائم للكرسـي الرسـويل لـدى األمـم               
  ).S/PRST/2008/43(وأدىل الرئيس ببيان باسم اجمللس . املتحدة

  
ــا   ــة فيم ــة   احلال ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــق جبمهوري ــار٢٩ (يتعل ــايو / أي ــشرين ٢٠؛ ١٩٩٧م  ت

  )٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
 تــشرين ٢٠، املعقــودة يف ٦٠١٨اســتأنف جملــس األمــن نظــره يف البنــد يف جلــسته        

 مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،         ٣٧ووجه اجمللس الدعوة، مبوجـب املـادة        . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
دون أن   نغو الدميقراطية، بنـاء علـى طلبـه، للمـشاركة يف النظـر يف البنـد                 إىل ممثل مجهورية الكو    

، S/2008/716وشـرع اجمللـس يف التـصويت علـى مـشروع القـرار              . التصويتيف  ق  احل يكون له   
الذي قدمته إيطاليا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وفرنسا وكرواتيا وكوستاريكا واململكـة املتحـدة             

الشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة، واعتمـده باإلمجـاع بوصـفه             لربيطانيا العظمى وأيرلندا    
  ).٢٠٠٨ (١٨٤٣القرار 

  
  )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠؛ ١٩٩٢مارس / آذار١٧ (احلالة يف الصومال

ــستي       ــد يف جل ــره يف البن ــن نظ ــس األم ــودتني يف ٦٠٢٠ و ٦٠١٩ه اســتأنف جمل ، املعق
، وجــه اجمللــس الــدعوة، مبوجــب  ٦٠١٩وخــالل جلــسته . ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٠

إىل ممثل الصومال، بناء على طلبـه، للمـشاركة يف النظـر              من نظامه الداخلي املؤقت،      ٣٧املادة  
وشرع اجمللس يف التصويت على مشروع القـرار        . التصويتيف  ق  احل دون أن يكون له      يف البند   

S/2008/710  ــه اململكــة املتحــدة لربي ــذي قدمت ــا العظمــى و ، ال ــشمالية، واعتمــده  أطاني ــدا ال يرلن
، وجــه اجمللــس الــدعوة،  ٦٠٢٠وخــالل جلــسته ). ٢٠٠٨ (١٨٤٤باإلمجــاع بوصــفه القــرار  

إىل ممثل الصومال، بنـاء علـى طلبـه، للمـشاركة             من نظامه الداخلي املؤقت،      ٣٧مبوجب املادة   
 مـن   ٣٩لـس، مبوجـب املـادة       ووجـه اجمل  . التصويتيف  ق  احل دون أن يكون له      يف النظر يف البند     
املؤقت، دعوة إىل هايلي مينكرييوس، األمني العام املساعد للـشؤون الـسياسية؛             نظامه الداخلي   

ورايسيدون زينينغا، مـدير شـعبة أفريقيـا الثانيـة يف إدارة عمليـات حفـظ الـسالم؛ وإيفتيميـوس                    
انانا، املراقبة الدائمـة    فاندريهامميتروبولوس، األمني العام للمنظمة البحرية الدولية؛ وليلى راتسي       

  .فريقي لدى األمم املتحدةلالحتاد األ
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  )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠؛ ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩ (احلالة يف البوسنة واهلرسك
 تــشرين ٢٠، املعقــودة يف ٦٠٢١اســتأنف جملــس األمــن نظــره يف البنــد يف جلــسته        

 مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،         ٣٧ مبوجـب املـادة      ووجه اجمللس الدعوة،  . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
دون أن  إىل ممثلي أملانيا والبوسـنة واهلرسـك، بنـاء علـى طلبـهما، للمـشاركة يف النظـر يف البنـد               

، S/2008/720وشرع اجمللس يف التصويت على مـشروع القـرار          . التصويتيف  ق  احل يكون هلما   
ــا وب الــذي قدمــه اال ــا وإيطالي ــا واململكــة املتحــدة   حتــاد الروســي وأملاني لجيكــا وفرنــسا وكرواتي

لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة، واعتمـده باإلمجـاع بوصـفه                
  ).٢٠٠٨ (١٨٤٥القرار 

  


