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 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٣رســالة مؤرخــة     
  املمثل الدائم لكوستاريكا لدى األمم املتحدة

أعمـال جملـس األمـن خـالل فتـرة رئاسـة             املتعلق ب  تقريرالأتشرف بأن أحيل إليكم طيه        
  ).انظر املرفق (٢٠٠٨نوفمرب /كوستاريكا يف تشرين الثاين

ت مـسؤولييت الشخـصية، بعـد مـشاورات أجريـت مـع أعـضاء        وقد أعـدت الوثيقـة حتـ      
ــن  ــس األم ــن وثــائق         .اآلخــرين جمل ــالة ومرفقهــا بوصــفهما م ــذه الرس ــا تعمــيم ه وأرجــو ممتن

  .األمن جملس
  أوربيناخورخي ) توقيع(

  السفري
  املمثل الدائم
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ــق الرســالة املؤرخــة        ــر / شــباط١٣مرف ــيس جملــس   ٢٠٠٩فرباي ــة إىل رئ  املوجه
  ثل الدائم لكوستاريكا لدى األمم املتحدةاألمن من املم

ــتاريكا        ــة كوســ ــرة رئاســ ــال جملــــس األمــــن خــــالل فتــ ــيم ألعمــ تــــشرين ( تقيــ
  )٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين

  مقدمة    
عاجل جملس األمن خالل فترة رئاسة كوستاريكا طائفـة عريـضة مـن املـسائل اإلقليميـة                   

بيـساو، والعـراق،     - يـة، وغينيـا   مشلت مسائل البوسنة واهلرسك، ومجهورية الكونغـو الدميقراط       
ــسودان      ــصومال، وال ــان، وال ــال، ولبن ــشرق األوســط، ونيب ــس  . وكوســوفو، وال وانتخــب اجملل

بتزامن مع اجلمعية العامة مخسة قضاة يف حمكمـة العـدل الدوليـة، وتلقـى التقريـر املنـسق هليئاتـه                     
صـون الـسلم واألمـن      الفرعية الثالث املعنية مبكافحة اإلرهاب، وأجرى مناقشة مفتوحة بـشأن           

  .تعزيز األمن اجلماعي عن طريق تنظيم األسلحة واحلد منها بصورة عامة: الدوليني
وعــرض رئــيس جملــس األمــن تقريــر جملــس األمــن الــسنوي املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة     

خــالل االجتمــاع وأدىل ببيــان باســم أعــضاء اجمللــس أيــضا  . وأدىل ببيــان باســم أعــضاء اجمللــس
  .للتضامن مع الشعب الفلسطيين يعقد مبناسبة اليوم الدويل الذي الرمسي 

 جلسة رمسية، ونظرا للطـابع احلـساس الـذي          ١٦وعقد جملس األمن خالل هذا الشهر         
تكتسيه بعض املسائل املبلغ عنـها، أدرج يف برنـامج اجمللـس وعقـد تـسع مـشاورات لـه بكامـل                 

بعثة منظمـة األمـم املتحـدة    بقوات يف هيئته، وجلسة خاصة واحدة عقدت مع البلدان املسامهة  
  .يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة         (واختذ اجمللس خالل هذا الشهر ثالثة قرارات          
ــة ــاد األورويب ، والـــصومال، والكونغـــو الدميقراطيـ ــادة االحتـ ــنة /قـــوة حفـــظ الـــسالم بقيـ البوسـ

تعزيـز األمـن اجلمـاعي عـن طريـق          كـوت ديفـوار، و    (اسـية   ، واعتمد ثالثة بيانات رئ    )واهلرسك
، وأدىل رئــيس جملــس األمــن بأربعــة  )، وكوســوفوتنظــيم األســلحة واحلــد منــها بــصورة عامــة  

ــا (بيانــات للــصحافة  ــان عــن غيني ــان عــن اهلجمــات     - بيان ــان عــن الــصومال، وبي بيــساو، وبي
  ).اإلرهابية املنفذة ضد مومباي، اهلند
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  أفريقيا    
  واركوت ديف    

ــس يف     ــد اجمللـ ــاين ٧اعتمـ ــشرين الثـ ــوار     / تـ ــوت ديفـ ــشأن كـ ــيا بـ ــا رئاسـ ــوفمرب بيانـ نـ
)S/PRST/2008/42(     للمـرة    يف االنتخابـات   بالغ قلقـه إزاء احتمـال حـدوث تـأخري         عرب فيه عن 

وحـث األطـراف يف بلـد الغـرب     ، للـسالم منذ توقيـع اتفـاق واغـادوغو     يف كوت ديفوار    الثالثة  
صــل إىل اتفــاق بــشأن جــدول زمــين جديــد لالنتخابــات يتــسم        األفريقــي هــذا علــى أن تتو  

، وعلـى أن  ٢٠٠٩أن االنتخابـات الرئاسـية سـتنظم قبـل مـتم ربيـع عـام          مـع العلـم      باملصداقية،
  .الستكمال عملييت حتديد هوية الناخبني وتسجيلهمتتخذ خطوات فورية وحمددة 

  
  مجهورية الكونغو الدميقراطية    

ــسائد يف     ــام      نظــرا للوضــع اهلــش ال ــل األمــني الع ــو روا، وكي ــدم آالن ل ــد، ق ــذا البل  ه
نــوفمرب، إحاطــة إىل اجمللــس خــالل مــشاوراته  / تــشرين الثــاين١١لعمليــات حفــظ الــسالم، يف 

وطلــب إىل اجمللــس، يف معــرض . مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةبكامــل هيئتــه بــشأن احلالــة يف 
، اإلذن بقوات إضافية حىت يتـسىن للبعثـة         تقدميه مجلة أمور مثل تفاصيل االحتياجات يف امليدان       

  .تنفيذ الوالية املسندة إليها
ــاين ٢٠وعقــد اجمللــس يف     ــشرين الث ــق    / ت ــة فيمــا يتعل ــشأن احلال ــة ب ــسة علني ــوفمرب جل ن

 تــشرين ٣١، وكــان معروضــا عليــه نــص الرســالة املؤرخــة      مهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  جب
  ).S/2008/703( إىل رئيس جملس األمن  املوجهة من األمني العام٢٠٠٨أكتوبر /األول

بزيــادة مؤقتــة يف الــذي أذن مبوجبــه ) ٢٠٠٨ (١٨٤٣واختــذ اجمللــس باإلمجــاع القــرار   
ل ـتــص راطيةـغو الدميقـــمهورية الكونـــالقــوام العــسكري لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف جــ      

ة هلــا تــصل  ، ويف قــوام وحــدة الــشرطة املــشكلة التابعــ    مــن األفــراد العــسكريني   ٢ ٧٨٥ إىل
 مبوجـب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة             وأذن اجمللس، وهو يتصرف     . فرد ٣٠٠ إىل

ــة      ــالته املؤرخـ ــام يف رسـ ــه األمـــني العـ ــى بـ ــا أوصـ ــو مـ ــى حنـ ــاين ١٢وعلـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ نـ
)S/2008/703( ،     ــة ــورا إىل غايـــــ ــافية فـــــ ــدرات اإلضـــــ ــذه القـــــ ــشر هـــــ ــانون ٣١بنـــــ  كـــــ

زامــه متديــد هــذا اإلذن مبناســبة جتديــد واليــة البعثــة،   رب عــن اعتأعــ و.٢٠٠٨ ديــسمرب/األول
تتوقف على احلالـة األمنيـة يف كـل مـن كيفـو الـشمالية              سمؤكدا أن فترة بقاء القوات اإلضافية       

  .وكيفو اجلنوبية
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نوفمرب، ترأست بعثتا بلجيكا وفرنسا الـدائمتان جلـسة معقـودة    / تشرين الثاين  ٢٥ويف    
وتـرأس اجللـسة وزيـر      . شـرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        يفاحلالـة   وفقا لصيغة آريـا بـشأن       

  .الشؤون اخلارجية يف بلجيكا، كاريل دي غوشت
البلـدان املـسامهة بقـوات      خاصـة مـع      نوفمرب جلـسة  / تشرين الثاين  ٢٦وعقد اجمللس يف      

استمع خالهلا جملس األمن والبلدان املسامهة بقوات، كما جـاء يف الـبالغ الـصادر يف                بعثة  اليف  
أالن دوس، املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعثــة منظمــة  نفــس اليــوم، إىل إحاطــة قــدمها 

وجاء يف البالغ أيـضا أنـه جـرى تبـادل لـآلراء             . األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
  .بني أعضاء اجمللس والسيد دوس وممثلي البلدان املسامهة بقوات املشاركة يف اجللسة

املمثل اخلـاص   نوفمرب، قدم أالن دوس،     / تشرين الثاين  ٢٦لنية معقودة يف    ويف جلسة ع    
ــام  ــس  لألمــني الع ــة إىل اجملل ــة، إحاط ــيس البعث ــؤخرا يف    .  ورئ ــدلع م ــذي ان ــال ال وذكــر أن القت

 فـرد،  ٢٥٠ ٠٠٠مجهورية الكونغو الدميقراطية أدى إىل تشريد عدد إضايف مـن الـسكان يبلـغ         
ورحـب باملـساعي   . ض احلاالت، وذلك يف اجلزء الشرقي من البلـد       للمرة الثانية أو الثالثة يف بع     

وأشـار إىل سـن وقـف       . املكثفة اإلقليمية والثنائيـة املبذولـة مـؤخرا مـن أجـل إجيـاد حـل لألزمـة                 
ــار وإىل أن عــدة مجاعــات مــسلحة انــسحبت لتــشكيل منطقــة فاصــلة بــني خمتلــف       إطــالق الن

أبلغ اجمللس بأن أوليسيغون أوباسـاجنو، املبعـوث        و. القوات يف اجلزء اجلنويب من كيفو الشمالية      
اخلاص ملنطقة البحريات الكربى، سيعود إىل املنطقة يف هنايـة األسـبوع ملعاجلـة مـسألة اسـتمرار                  

  .وجود اجلماعات املسلحة الرواندية فيها وملتابعة بالغ نريويب
ميقراطيـة، ومـن   وأدىل ببيانني خالل اإلحاطة أتوكي إليكا، ممثـل مجهوريـة الكونغـو الد             

ضمن أعضاء اجمللـس، وزيـر الـشؤون اخلارجيـة يف بلجيكـا الـذي حـث اجمللـس علـى االخنـراط                  
  .بشكل كامل يف حل األزمة

نوفمرب، أجرى اجمللس علـى إثـر اجللـسة العلنيـة، ونظـرا للوضـع               / تشرين الثاين  ٢٦ويف    
  .ثل اخلاص لألمني العاماهلش السائد يف امليدان، مشاورات بكامل هيئته لتبادل الرأي مع املم

  
   بيساو- غينيا     

نــوفمرب ببيــان للــصحافة باســم أعــضاء / تــشرين الثــاين٢٠أدىل رئــيس جملــس األمــن يف   
ــا       ــشريعية يف غينيـ ــات التـ ــإجراء االنتخابـ ــوا بـ ــذين رحبـ ــس الـ ــساو يف -اجمللـ ــشرين ١٦ بيـ  تـ

  . وفقا للجدول الزمين املقرر وبشكل منظم وسلمي٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
نوفمرب، أدىل رئيس جملس األمـن ببيـان للـصحافة باسـم أعـضاء              / تشرين الثاين  ٢٥ ويف  

 تــشرين ٢٣اجمللــس أدان بأشــد العبــارات اهلجــوم العنيــف املنفــذ مــن قبــل عناصــر عــسكرية يف 
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وأعـرب أعـضاء جملـس      . بيـساو، جـاوو برنـاردو فـيريا        - نوفمرب ضـد إقامـة رئـيس غينيـا        /الثاين
حلــادث اخلطــري بعــد إجــراء االنتخابــات الــسلمية واملنظمــة يف األمــن عــن أســفهم لوقــوع هــذا ا

  .نوفمرب/تشرين الثاين ١٦
  

  الصومال    
نوفمرب جلـسة علنيـة بـشأن احلالـة يف الـصومال اختـذ              / تشرين الثاين  ٢٠عقد اجمللس يف      

ــرار   ــا باإلمجـــاع القـ تـــشديد حظـــر توريـــد األســـلحة إىل  الرامـــي إىل ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤خالهلـ
املنكوبـة بأعمـال العنـف، بتحديـد اجلـزاءات املفروضـة علـى منتـهكي احلظـر                  الصومال، الدولة   

مبوجـب الفـصل    وقرر اجمللـس، وهـو يتـصرف        . وتوسيع نطاق والية اللجنة املشرفة على احلظر      
، فرض تدابري تقييد الـسفر وجتميـد األصـول علـى اجلهـات مـن            السابع من ميثاق األمم املتحدة    

 أنــشطة هتــدد الــسالم أو العمليــة الــسياسية وتعرقــل إيــصال األفــراد والكيانــات الــيت تــشارك يف
املــساعدة اإلنــسانية، إضــافة إىل منتــهكي حظــر توريــد األســلحة املفــروض مبوجــب القــرار          

  .واملعدل مبوجب القرارات الالحقة) ١٩٩٢( ٧٣٣
وأدىل رئــيس جملــس األمــن عقــب اجللــسة ببيــان للــصحافة بــشأن الــصومال شــجع فيــه   

يع األطـراف يف الـصومال علـى تنفيـذ اتفـاق جيبـويت تنفيـذا كـامال، وأكـدوا                    أعضاء اجمللس مج  
ضـــرورة قيـــام مجيـــع اجلهـــات الـــيت مل تنـــضم بعـــد هلـــذا االتفـــاق باالنـــضمام لـــه علـــى ســـبيل 

وبينمــا أكـدوا علــى أن إحـراز التقــدم يف عمليـة سياســية شـاملة أمــر أساسـي مــن      . االسـتعجال 
 أعربوا عـن قلقهـم إزاء تـدهور احلالـة األمنيـة واإلنـسانية               أجل حتسني احلالة األمنية واإلنسانية،    

وهــشاشة العمليــة الــسياسية، وأعــادوا تأكيــد التــزامهم بــالنظر يف اخلطــوات املقبلــة املمكــن          
وأخــريا، أعــرب أعــضاء اجمللــس عــن قلقهــم إزاء عــدد حــوادث القرصــنة يف عــرض      . اختاذهــا

  .الساحل الصومايل
نوفمرب مناقشة لالستماع إلحاطـات قـدمها       / الثاين  تشرين ٢٠وأجرى اجمللس أيضا يف       

هيلي مينكرييـوس، األمـني العـام املـساعد للـشؤون الـسياسية، وريزيـدون زينينغـا، مـدير شـعبة                     
أفريقيا الثانية يف إدارة عمليات حفظ السالم، وإيتيميوس ميتروبولـوس، األمـني العـام للمنظمـة                

، مبـا يف    )S/2008/709(عـام عـن احلالـة يف الـصومال          البحرية الدولية، وللنظر يف تقريـر األمـني ال        
  .ذلك مكافحة القرصنة يف عرض الساحل الصومايل

وعقـــد جملـــس األمـــن علـــى إثـــر ذلـــك مـــشاورات بكامـــل هيئتـــه لتبـــادل اآلراء مـــع     
  .اإلحاطات مقدمي
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  السودان    
فـظ  نوفمرب، قدم إدمونـد مـويل، األمـني العـام املـساعد لعمليـات ح           / تشرين الثاين  ٥يف    

، )S/2008/662(الــسالم، إحاطــة إىل اجمللــس بــشأن آخــر تقريــر لألمــني العــام بــشأن الــسودان    
ــة األمــم املتحــدة يف الــسودان حــىت       واســتمع اجمللــس إىل معلومــات مــستكملة عــن أنــشطة بعث

  .أكتوبر/تشرين األول ٤
اق الـسالم   وقدم األمني العام املساعد يف اجللسة العلنية إحاطة إىل اجمللس عن تنفيذ اتف              

الشامل يف جنوب السودان، وعن الكيفية اليت ساهم هبا يف تطبيع األوضاع يف املنطقـة وعـودة                 
املشردين، غري أنه ذكر بأنه ال يزال يتعني على األطراف يف املنطقة االضطالع بأعمال كـثرية،                

  .مبساعدة اجملتمع الدويل، من أجل ضمان استقرار دائم
مجلـس بكامـل هيئتـه تبـادل فيهـا أعـضاء اجمللـس اآلراء               وأعقب اإلحاطة مشاورات لل     

  . مع األمني العام املساعد
  

  آسيا    
 بعثة جملس األمن إىل أفغانستان    

  .نوفمرب ببعثة إىل أفغانستان/ تشرين الثاين٢٨ إىل ٢٢اضطلع أعضاء اجمللس من   
  

  العراق    
تافان دي ميـستورا،    نوفمرب مناقشة قـدم خالهلـا سـ       / تشرين الثاين  ١٤أجرى اجمللس يف      

املمثل اخلاص لألمني العام للعراق، إحاطة إىل اجمللس ذكـر فيهـا أمـام أعـضاء اجمللـس أنـه جيـب                    
، مواصــلة اإلفــادة مــن  ٢٠٠٨علــى العــراقيني، عقــب تراجــع كــبري يف أعمــال العنــف يف عــام    

 حكومـة   الزخم احلاصل من أجل إرساء االستقرار على املدى الطويل، وأنه ينبغي اإلثنـاء علـى              
وقال إن العراق مدعو اآلن إىل إتاحة اخلدمات والـضمانات األمنيـة            . العراق ملا أحرز من تقدم    

والظروف املناسبة إلجراء انتخابات حـرة ونزيهـة، وإقامـة مؤسـسات مـستقلة ذات مـصداقية،                 
  .وإزالة التوترات بني خمتلف طوائفه

بعثـة  ، وقـال إن  )S/2008/688(م وعرض املمثل اخلاص لألمني العـام تقريـر األمـني العـا             
ــراق    ــساعدة إىل الع ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــال     األم ــى دعــم أعم  ركــزت يف األشــهر األخــرية عل

التحضري لالنتخابات، وعلى متهيد سبل تسوية مشكل احلدود الداخلية املتنازع بشأهنا، وعلـى             
دويل ومــع البلــدان دعــم اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة وتيــسري شــراكة العــراق مــع اجملتمــع الــ   

  .اجملاورة له
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واستمع اجمللس أيضا إىل بيانني أدىل هبما ممثل الواليات املتحـدة، باسـم القـوة املتعـددة                 
  .اجلنسيات، وممثل العراق

  
  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني    

ون لــني باســكو، وكيــل األمــني العــام للــشؤ  . نــوفمرب، قــدم ب/ تــشرين الثــاين٢٥يف   
ــة يف الــشرق األوســط، مبــا يف ذلــك قــضية فلــسطني      . الــسياسية، إحاطــة إىل اجمللــس عــن احلال

وأعرب عن األسف ألنه من املـرجح أال تفـي إسـرائيل والفلـسطينيون بـالتزامهم املتعهـد بـه يف                     
ورحب يف الوقت نفسه بتأكيد الطـرفني       . مؤمتر أنابوليس بالتوصل إىل اتفاق حبلول هناية السنة       

  .ا يف مفاوضات مباشرة ومتواصلة ومكثفةدخوهلم
وعلى إثر اإلحاطة، عقد اجمللس، نظرا ملـا تتـسم بـه املـسألة مـن حـساسية، مـشاورات                     

  . بكامل هيئته تبادل خالهلا أعضاء اجمللس اآلراء مع وكيل األمني العام
  

  لبنان    
العام، إحاطـة   نوفمرب، قدم مايكل ويليامز، املنسق اخلاص لألمني        / تشرين الثاين  ٢٦يف    

إىل اجمللــس خــالل املــشاورات الــيت عقــدها بكامــل هيئتــه بــشأن لبنــان، ونــاقش اجمللــس خالهلــا  
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١تقرير األمني العام بشأن تنفيذ القرار 

  
  نيبال    

نوفمرب، أجرى اجمللس مناقشة أعقبتها مشاورات من أجـل مناقـشة           / تشرين الثاين  ٧يف    
ــشأن    ــام ب ــني الع ــر األم ــبتقري ــسالم فيــ       طل ــة ال ــدعم عملي ــم املتحــدة ل ــساعدة األم ــال م ه  نيب

)S/2008/670 (               الذي أثىن على األطراف يف نيبال اللتزامها بتعزيز الدميقراطية، ولكـن جـاء فيـه
ــؤد إىل إحــراز       ــة مل ت ــشكيل احلكوم ــا يف ت ــأخري املمكــن تفهمه ــضا أن حــاالت الت ــدم ’’أي التق

األمم املتحـدة الـسياسية اخلاصـة يف البلـد، املعروفـة      الذي من شأنه إتاحة إكمال بعثة  ‘‘ املأمول
، ٢٠٠٩ينـاير  /ببعثة األمـم املتحـدة يف نيبـال، ألنـشطتها حبلـول هنايـة واليتـها يف كـانون الثـاين                   

  .على حنو ما دعا إليه جملس األمن يف السابق
 وقدم أيـان مـارتن، املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لنيبـال، إحاطـة إىل اجمللـس عمـا أمسـاه                      
الذي أحـرزه شـعب نيبـال يف سـبيل الـسالم والدميقراطيـة، وعـن املـساعدة                  ‘‘ امللموس’’التقدم  

وذكـر  . املقدمة من بعثة األمم املتحدة يف نيبال، وعن الدعم املطرد املطلوب من اجملتمع الدويل             
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣أيضا أنه قد تكون مثة حاجة إىل متديد البعثة إىل ما بعد 
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  أوروبا    
  البوسنة واهلرسك    

نـوفمرب جلـسة علنيـة بـشأن احلالـة يف البوسـنة             / تـشرين الثـاين    ٢٠عقد جملس األمن يف       
التابعــة ســتقرار القــوة حتقيــق االــذي أذن مبوجبــه ل) ٢٠٠٨ (١٨٤٥واهلرســك، واختــذ القــرار 

رين  تــش٢١حــىت إضــافية ســنة لفتــرة االضــطالع ) قــوة االحتــاد األورويب (لالحتــاد األورويب 
 بواليتها املتمثلة يف كفالة مواصلة االمتثال ألحكام اتفاق دايتـون للـسالم             ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  .١٩٩٥اليت أهني القتال مبوجبها يف هذا البلد يف عام 
  

  كوسوفو    
نـــــوفمرب مناقـــــشة بـــــشأن تنفيـــــذ قـــــراره / تـــــشرين الثـــــاين٢٦أجـــــرى اجمللـــــس يف   
بعثـة  الذي يغطـي أنـشطة      ) S/2008/692( العام   ونظر خالهلا يف تقرير األمني    ) ١٩٩٩( ١٢٤٤

ــوفو     ــة يف كوسـ ــإلدارة املؤقتـ ــدة لـ ــم املتحـ ــن    األمـ ــرة مـ ــا يف الفتـ ــصلة هبـ ــورات ذات الـ والتطـ
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١يونيه إىل /حزيران ٢٦

إحاطـة إىل اجمللـس عـن       بعثـة   و زانيري، املمثل اخلاص لألمني العام ورئـيس ال        توقدم المرب   
وذكــر أن الوضــع يظــل هادئــا ومــستقرا، غــري أنــه تــبني أن مرحلــة  . عامــة يف كوســوفواحلالــة ال

فربايـر أكثـر تعقيـدا      / شباط ١٧االنتقال السياسي اليت أعقبت إعالن كوسوفو عن استقالهلا يف          
  .مما توقعه العديد من املراقبني

ــوك       ــربيا، فـ ــة يف صـ ــشؤون اخلارجيـ ــر الـ ــا وزيـ ــانني أدىل هبمـ ــتمع اجمللـــس إىل بيـ  واسـ
  .جرمييتش، واسكندر هيسيين، باسم كوسوفو

رحـب فيـه بـالتقرير، وجـاء فيـه أنـه            ) S/PRST/2008/44(واعتمد اجمللـس بيانـا رئاسـيا          
ــوارد يف بيانيهمــا،        ــر علــى النحــو ال ــشتينا مــن التقري يرحــب، مــع مراعــاة مــوقفي بلغــراد وبري

  .باعتزامهما التعاون مع اجملتمع الدويل
  

  نالسلم واألمن الدوليا    
  تنظيم األسلحةوتعزيز األمن اجلماعي مناقشة مفتوحة بشأن     

ــس     ــاين  ١٩يف أجــرى اجملل ــشرين الث ــون     /ت ــد املعن ــشأن البن ــشة مفتوحــة ب ــوفمرب مناق ن
تعزيز األمن اجلماعي عـن طريـق تنظـيم األسـلحة واحلـد منـها               : صون السلم واألمن الدوليني   ’’

 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٠ؤرخـة   ، وكان معروضا عليه نـص الرسـالة امل        ‘‘بصورة عامة 
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ــدة        ــم املتحـ ــدى األمـ ــتاريكا لـ ــدائم لكوسـ ــل الـ ــن املمثـ ــن مـ ــيس جملـــس األمـ ــة إىل رئـ املوجهـ
)S/2008/697.( 

وتــرأس اجللــسة أوســكار آريــاس سانتــشيز، رئــيس كوســتاريكا واحلــائز جلــائزة نوبــل     
 مـن ميثـاق األمـم       ٢٦ة  للسالم، وأوضح أن وفده دعا إىل إجراء املناقشة من أجل دراسـة املـاد             

املتحدة اليت تسند إىل اجمللس مسؤولية تعزيز السلم واألمـن بأقـل حتويـل للمـوارد إىل التـسليح،                  
وأكد أنه آن األوان لالعتراف بالصلة بني تبديـد املـوارد   . بوضع خطط منهاج لتنظيم األسلحة  

  .أخرىاملخصصة للتسلح من جهة واحلاجة إىل املوارد من أجل التنمية من جهة 
، الذي تال بيانـا     املمثل السامي لشؤون نزع السالح    وخاطب اجمللس سريجيو دواريت،       

لألمني العام قال فيه األمني العام إن تعزيز األمن اجلماعي كفيل ببناء الثقة بني الدول وبتمهيـد               
 بـشبكة  الطريق إلبرام اتفاقات وللتعاون يف ميادين أخرى، مبا يتيح التـرابط املطـرد بـني البلـدان     

  .مصاحل مشتركة وتفاهم أفضل ودعم متبادل
ومن ضمن أعضاء اجمللس األربعة عـشر اآلخـرين الـذين أدلـوا ببيانـات، قـال صـامويل                 

لــويس نافــارو، نائــب رئــيس بنمــا ووزيــر الــشؤون اخلارجيــة فيهــا، إن أحــد الــشواغل األمنيــة   
سـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة        الدولية الرئيسية تتمثل يف استمرار االجتار غري املشروع باأل        
  .الذي يؤجج الرتاعات ويزيد املشاكل االجتماعية تفاقما

ــا          ــسم دوم ــيت ال تت ــة املعقــدة وال ــى العالق ــة أمــور، عل ــود أخــرى، يف مجل وأكــدت وف
  .بالتوازي فيما بني نزع السالح والتنمية

حنـو  ’’ بعنـوان    ورحب املتكلمون باعتماد اللجنة األوىل للجمعية العامـة ملـشروع قـرار             
وضـع معـايري دوليـة موحـدة السـترياد األسـلحة التقليديـة              : األسـلحة جتـارة   عقد معاهدة بـشأن     

  .‘‘ونقلهاوتصديرها 
تنظـيم وخفـض األسـلحة    ذكر فيه أن ) S/PRST/2008/43(واعتمد اجمللس بيانا رئاسيا    

 بأقـل حتويـل لوجهـة     من أهم التدابري الالزمـة لتعزيـز الـسلم واألمـن الـدوليني      والقوات املسلحة 
أن التنميـة والـسالم واألمـن وحقـوق     واعترافـا مـن اجمللـس بـ       . موارد العامل البشرية واالقتـصادية    

، أكد على ما لوجود نظام فعـال متعـدد األطـراف            اإلنسان عناصر مترابطة يدعم بعضها بعضا     
ــدات الــيت يواجههــا العــامل،      ــة يف التــصدي بطريقــة أفــضل للتحــديات والتهدي  وكــرر مــن أمهي

التأكيــد علــى أن التعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف املــسائل املتــصلة بــصون    
  .السلم واألمن متاشيا مع الفصل الثامن من امليثاق ميكن أن حيسن األمن اجلماعي

  



S/2009/96
 

10 09-24053 
 

  التقارير املنسقة املقدمة من رؤساء جلان مكافحة اإلرهاب    
ــاين ١٢أجــرى جملــس األمــن يف     ــوفمرب مناقــشة لالســتماع إىل إحاطــات   / تــشرين الث ن

قــدمها رؤســاء هيئاتــه الفرعيــة الــثالث املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب، وهــي اللجنــة املنــشأة عمــال   
، اليت كان يترأسها آنذاك سفري بلجيكا يان غرولـز؛ واللجنـة املنـشأة              )١٩٩٩ (١٢٦٧بالقرار  

ني يوريكــا؛ واللجنــة املنــشأة ، الــيت يترأســها ســفري كرواتيــا نفــ)٢٠٠١ (١٣٧٣عمــال بــالقرار 
وعرضـت  . ، اليت يترأسـها سـفري كوسـتاريكا خـورخي أوربينـا         )٢٠٠٤ (١٥٤٠عمال بالقرار   

 يوما اليت غطت أعمال اللجان خالل نصف الـسنة األخـري، وذلـك              ١٨٠اللجان تقاريرها عن    
  ).٢٠٠٨ (١٨٢٢ و) ٢٠٠٨ (١٨١٠ و) ٢٠٠٨ (١٨٠٥وفقا للقرارات 

  مسائل أخرى    
  العدل الدوليةحمكمة     

ــة العامــة خــالل جلــستني     / تــشرين الثــاين٦يف    ــام كــل مــن اجمللــس واجلمعي نــوفمرب، ق
متـــزامنتني ومنفـــصلتني بإعـــادة انتخـــاب قاضـــيني كـــان مـــن املقـــرر أن تنتـــهي فتـــرة عملـــهما  

والقـضاة اخلمـسة املنتخبـون هـم        . وبانتخاب ثالثة قضاة جدد للعمل يف حمكمة العـدل الدوليـة          
عـون  (، واألردن   )روين أبراهـام  (، وفرنـسا    )أنطونيو أوغوستو كانـسادو ترينيـداد     (من الربازيل   

كريــستوفر (، واململكــة املتحــدة )عبــد القــوي أمحــد يوســف (، والــصومال )شــوكة اخلــصاونة
  ).غرينوود

  
  التقرير السنوي املقدم من جملس األمن إىل اجلمعية العامة    

لـس، علـى حنـو مـا وافـق عليـه أعـضاء              نـوفمرب، عـرض رئـيس اجمل      / تشرين الثاين  ١٨يف    
املقدم إىل اجلمعيـة العامـة الـذي        ) S/63/2(اجمللس اآلخرين سابقا، التقرير السنوي جمللس األمن        

  .٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ إىل ٢٠٠٧أغسطس / آب١يغطي الفترة املمتدة من 
 وذكر رئيس جملس األمن، باسم مجيع أعضاء اجمللس، بأن التقريـر الـسنوي يـدل علـى                  

 جلــسة ٢١٩تنــوع املــسائل الــيت ناقــشها اجمللــس خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير وعقــد فيهــا   
 جلـسة مـع البلـدان املـسامهة بقـوات،         ١٨ جلسة منها كانت علنية، باإلضافة إىل        ١٩١رمسية،  

  . مرة١٧٧وعقد مشاورات بكامل هيئته 
املـشمولة بـالتقرير   وأشار رئـيس جملـس األمـن أيـضا إىل أن اجمللـس اختـذ خـالل الفتـرة                     

  . بيانا رئاسيا٥٠ قرارا واعتمد ٥٨
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للتــــضامن مــــع  االجتمــــاع الرمســــي الــــذي يعقــــد مبناســــبة اليــــوم الــــدويل بيــــان مبناســــبة     
  الفلسطيين  الشعب
نوفمرب ببيان باسم أعضاء اجمللـس خـالل        / تشرين الثاين  ٢٤أدىل رئيس جملس األمن يف        

وذكـر  . للتـضامن مـع الـشعب الفلـسطيين        وم الـدويل    االجتماع الرمسـي الـذي يعقـد مبناسـبة اليـ          
رئــيس جملــس األمــن يف مالحظاتــه أن اجملتمــع الــدويل يــشهد جمموعــة مــن املــساعي واملبــادرات 
البناءة اليت تتوالها العناصر الفاعلـة ذات الـصلة يف املنطقـة ويف غـري املنطقـة والـيت يأمـل جملـس                       

ويف الوقـت  . عـادل ودائـم يف الـشرق األوسـط    األمن بقـوة أن تـدفع العمليـة حنـو حتقيـق سـالم              
ــل يف اســتئناف         ــابوليس متث ــذ انعقــاد مــؤمتر أن ــسنة من ــه بعــض التقــدم خــالل ال الــذي أحــرز في

وأبرز رئـيس اجمللـس،   . املفاوضات املباشرة الثنائية، يظل الوضع يف امليدان مدعاة للقلق الشديد    
راز التقدم، أن تتفادى األعمـال الـيت        يف مجلة أمور، أنه جيب على األطراف، حىت يتسىن هلا إح          
  .تقوض الثقة واليت من شأهنا أن تضر بنتائج املفاوضات

  
  التهديدات اليت يتعرض هلا السلم واألمن الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية    

، قـام رئـيس اجمللـس، باسـم أعـضاء اجمللـس، بتعمـيم بيـان                 نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢٧يف    
 تــشرين ٢٦جمــات اإلرهابيــة املنفــذة يف مومبــاي، اهلنــد، ابتــداء مــن   علــى الــصحافة يــدين اهل

نـــوفمرب، والـــيت مت خالهلـــا أخـــذ رهـــائن وأســـفرت عـــن مـــصرع وإصـــابة العديـــد مـــن /الثـــاين
  .األشخاص
  .وأعرب أعضاء اجمللس عن تعازيهم ألسر الضحايا ولشعب وحكومة اهلند  

  


