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    احلالة املتعلقة برواندا -  ٤
  عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
ــه  ١٠جلســـــة يف  ــة   ٢٠٠٨متوز/يوليـــ ــل باحلالـــ ــا يتصـــ فيمـــ

ــة ــدا،  املتعلقـ ــرار  بروانـ ــذ القـ ــب ٢٠٠٨( ١٨٢٣واختـ ) مبوجـ
ــاء حظـــر توريـــد األســـلحة    ــابع مـــن امليثـــاق إلـ الفصـــل السـ

وحـل جلنـة    )٤٩(اعلـى القـوات غـري احلكوميـة يف روانـد      املتبقي
__________ 

لالطالع على املزيد من املعلومات، انظر اجلـزء السـابع، القسـم      )٤٩(  
   الثالث، فيما يتعلق باجلزاءات.

) بشـــأن ١٩٩٤( ٩١٨جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
  .)٥٠(رواندا

، زار الس رواندا فيمـا يتصـل   ٢٠٠٩ويف أيار/مايو   
  .)٥١(ندا، وذلك يف إطار بعثته إىل أفريقياباحلالة يف روا

__________ 

انظر اجلـزء التاسـع، القسـم     لالطالع على املزيد من املعلومات،  )٥٠(  
   باء. -األول 

مـن هـذا    ٤٠لالطالع على املزيد مـن املعلومـات، انظـر القسـم       )٥١(  
   األمن. اجلزء، واجلزء السادس، فيما يتعلق ببعثات جملس 

    
  اجللسات: احلالة املتعلقة برواندا

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٣١  
ــه  ١٠ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٨ 

ــة   ــالة مؤرخــــ  ٣١رســــ
ــمرب  ــانون األول/ديسـ كـ

ــة إىل  ٢٠٠٧ موجهــــــــ
رئيس جملـس األمـن مـن    
رئيس جلنة جملس األمـن  
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ  املنشـ

ــأن ١٩٩٤( ٩١٨ ) بشــ
 (S/2007/782)رواندا 

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2008/432( 

   ٣٧املادة 

 رواندا

  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٣القــــــــرار  
 ال أحد - ال أحد - ١٥

    
    احلالة يف بوروندي – ٥

  عرض عام  

ستعراض، عقد جملس األمن مثـاين  خالل الفترة قيد اال  
جلســـات، واســـتمع إىل مخـــس إحاطـــات إعالميـــة، واختـــذ       
قرارين، واعتمد بيانا رئاسيا فيما يتعلـق باحلالـة يف بورونـدي،    
مع التركيز على التحـديات الـيت تواجههـا بورونـدي يف تنفيـذ      

، ٢٠٠٦االتفــاق الشــامل لوقــف إطــالق النــار املوقَّــع يف عــام   
ــالم  ــد السـ ــرتاع يف خضـــم      ويف توطيـ ــد الـ ــا بعـ ــة مـ يف مرحلـ

ــدهورة. واســتمع الــس إىل    ــة املت األوضــاع السياســية واألمني

ــدمها    ــة منتظمــة ق ــدي  إحاطــات إعالمي ــيس تشــكيلة بورون رئ
واملمثــل التنفيـــذي لألمــني العـــام    التابعــة للجنــة بنـــاء الســالم   

لبوروندي. ومدد الس والية مكتب األمم املتحدة املتكامـل  
  .)٥٢(مرتني ملدة عام واحد يف كل مرة يف بوروندي

__________ 

). لالطـالع علـى   ٢٠٠٩( ١٩٠٢) و ٢٠٠٨( ١٨٥٨ القراران  )٥٢(  
، فيمــا مزيــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــزء العاشــر، القســم الثــاين  
  يتعلق بوالية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي.



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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: اإلعـــراب عـــن القلـــق ٢٠٠٨نيســـان/أبريل  ٢٤  
  إزاء املواجهات يف بوروندي

ــؤرخ      ــي مـ ــان رئاسـ ــن، يف بيـ  ٢٤أعـــرب جملـــس األمـ
، عــن بــالغ القلـق إزاء املواجهــات احلديثــة  ٢٠٠٨نيسـان/أبريل  

قــوات التحريــر  - الــيت جــرت بــني حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو 
ــدي، يف أ   ــة يف بورونـ ــدفاع الوطنيـ ــوات الـ ــة وقـ ــاب الوطنيـ عقـ

قوات التحرير  -اهلجمات اليت شنها حزب حترير شعب اهلوتو 
الوطنية، ومـا نـتج عـن ذلـك مـن خسـائر يف األرواح. وأعـرب        
الس عن عزمه النظر يف إمكانية اختاذ تـدابري إضـافية، حسـب    

  .)٥٣(االقتضاء، دعما للسالم واالستقرار يف بوروندي
ــايو إىل  ٢٢   كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١١أيار/مـــ

: إحاطــات إعالميــة بشــأن التقــدم احملــرز يف ٢٠٠٨
  جهود بناء السالم

 ١١أيار/مــايو إىل  ٢٢اســتمع الــس، يف الفتــرة مــن   
 ثــالث إحاطــات إعالميــة  ، إىل٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب 

بشأن التحديات املاثلة أمـام جهـود بنـاء السـالم يف بورونـدي      
، حـذر رئـيس   ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٢٢والتقدم احملرز فيهـا. ويف  

‘‘ الضـغوط ’’مـن   تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بنـاء السـالم  
اليت تتعـرض هلـا عمليـة بنـاء السـالم يف بورونـدي. وأشـار إىل        

ثلة تتراوح بني القتال الدائر بني حزب حتريـر  أن التحديات املا
قـــوات التحريـــر الوطنيـــة وقـــوات األمـــن      -شـــعب اهلوتـــو  

ــزاب       ــني األحـ ــا بـ ــود فيمـ ــة اجلمـ ــتمرار حالـ ــة، واسـ احلكوميـ
يف حينـها،   ٢٠١٠السياسية، وإجراء االنتخابات الوطنية لعام 

وعودة أعداد كبرية من الالجئني مما يشـكل عبئـا علـى مـوارد     
ــي و ــريعية   األراضـ ــائية والتشـ ــة والقضـ ــدرات اإلداريـ ــى القـ علـ

  .)٥٤(للدولة، وأخريا تدهور الوضع االقتصادي لبوروندي

__________ 

  )٥٣(  S/PRST/2008/10.  
  )٥٤(  S/PV.5897 ٣و  ٢، الصفحتان.  

وتناول ممثـل بورونـدي، معربـا عـن تفاؤلـه جتـاه عـودة          
قوات التحرير الوطنية إىل طاولة املفاوضـات واسـتئناف أعمـال    

ــة ا ــة    اآللي ــالتحقق والرصــد، التحــديات املتعلق ــة ب ملشــتركة املعني
باجلمود املؤسسي، ونزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج،     
والعدالة االنتقالية. وأكد ضرورة إجياد آليـات السـتعادة النظـام    
وإللزام اجلميع، مبن فيهم أعضاء الربملـان، بالتصـرف يف اإلطـار    

القضـائي مل حيقـق النتــائج   القـانوين. ومـع إقـراره بــأن اإلصـالح     
املرجوة بعد، فقد دعا إىل تقدمي الدعم الدويل، وخباصة األموال 
ــيت وعــد شــركاء بورونــدي بتقــدميها أثنــاء اجتمــاع املائــدة        ال

  .)٥٥(٢٠٠٧املستديرة الذي عقد يف بومجبورا يف أيار/مايو 
ــطس  ٢٦ويف    ــدد ٢٠٠٨آب/ أغســــ ــيس ، شــــ رئــــ

إىل عـدد  مشـريا  ، تشكيلة بوروندي التابعة للجنـة بنـاء السـالم   
من التطورات اإلجيابية، مبـا يف ذلـك توقـف األعمـال القتاليـة،      
على أن عمليـة السـالم ال تـزال تواجـه حتـديات كـبرية. وأبلـغ        
ــار     ــنوي األول لإلطــ ــف الســ ــتعراض نصــ ــراء االســ ــن إجــ عــ
االســتراتيجي لبنــاء الســالم يف بورونــدي الــذي ركــز، فيمــا       

ــيتعلــق بــاحلكم الرشــيد، علــى   ة الظــروف املؤاتيــة إلجــراء  يئ
. واعتــرب االجتمــاع  ٢٠١٠انتخابــات حــرة ونزيهــة يف عــام    

ــة  االستعراضــي  ــة إنشــاء اللجن ــة املســتقلة  االنتخابي  أمــراالوطني
وأكـد االسـتعراض   . لألعمال التحضـريية لالنتخابـات   ورياضر

عــام ق النــار للوقــف إطــالالشــامل تفــاق االأمهيــة تنفيــذ أيضــا 
قــوات  -بــني احلكومــة وحــزب حتريــر شــعب اهلوتــو   ٢٠٠٦

توطيـد   حنـو خطـوة هامـة    التحرير الوطنية، حيث يشكل ذلك
مــن التركيــز علــى  الســالم الــذي ميكِّــن بورونــدي وشــركاءها 

يات احلامســـة األخـــرى، مبـــا يف ذلـــك مكافحـــة الفقـــر، التحـــد
وإصالح قطاع األمن، واحلكم الرشـيد، وتوطيـد الدميقراطيـة،    

  .)٥٦(ومكافحة اإلفالت من العقاب
__________ 

  .٦و  ٥نفسه، الصفحتان  املرجع  )٥٥(  
  )٥٦(  S/PV.5966 ٤ - ٢، الصفحات.  
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وقــدم ممثــل بورونــدي إفــادة عــن تنفيــذ خطــة بنــاء          
كـثرية حتققـت فيمـا يتعلـق     السالم يف بلده. وذكر أن إجنازات 

باحلكم الدميقراطي، فالربملان يعمـل بصـورة طبيعيـة واحلكومـة     
أقــل انقســاما واألحــزاب السياســية ملتزمــة مبعاجلــة تعــديالت    
النصــوص القانونيــة بصــورة عاجلــة، مبــا يف ذلــك الدســتور.       
وفيما يتعلق بتعزيـز سـيادة القـانون يف صـفوف قـوات األمـن،       

ة تســريح مقــاتلي حــزب حتريــر  وصــف ممثــل بورونــدي عمليــ 
قوات التحرير الوطنيـة وإعـادة إدمـاجهم بأـا      -شعب اهلوتو 

ذات أمهيــة قصــوى. وأبلــغ ممثــل بورونــدي عــن أن املســرحني  
يشكلون عامال حمتمال لزعزعـة األمـن بسـبب الصـعوبات الـيت      
ــذا    ــدد يف هـ ــع. وشـ ــددا يف اتمـ ــدماج جمـ ــا يف االنـ يواجهوـ

لقّــي الــدعم مــن شــركاء بورونــدي  الصــدد علــى احلاجــة إىل ت
الثنائيني واملتعـددي األطـراف. وأخـريا، أكـد ضـرورة إصـالح       
النظــام التقليــدي البورونــدي مللكيــة األراضــي، حيــث إنــه قــد   

  .)٥٧(أصبح السبب األساسي يف تزايد معدل اجلرمية
ــام امليســر  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١١ويف    ، ق

اجلنــوب أفريقــي لعمليــة الســالم يف بورونــدي بــإبالغ الــس   
قـــد اتخـــذت حنـــو تســـوية ‘‘ خطـــوة هامـــة إىل األمـــام’’بـــأن 

اخلالفات بني حكومة بورونـدي واموعـة املسـلحة الوحيـدة     
قـوات   -املعارضة هلا، وهي حزب حترير شـعب اهلوتـو    الباقية

التحرير الوطنية. وأبلغ الس عن تسـوية أربـع مسـائل معلقـة     
متصلة باالتفاق الشامل لوقف إطالق النـار خـالل مـؤمتر قمـة     
ــاء دول وحكومــات منطقــة الــبحريات الكــربى، الــذي       رؤس

كانون األول/ديسمرب مبشاركة حكومـة بورونـدي    ٤عقد يف 
قـوات التحريـر الوطنيـة، مبـا يف      -ب حترير شعب اهلوتـو  وحز

ذلــك إفــراج احلكومــة البورونديــة عــن الســجناء السياســيني       
 -وأســرى احلــرب؛ وتعــيني قــادة حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو  

قوات التحرير الوطنيـة يف أجهـزة الدولـة؛ وتغـيري اسـم حـزب       
__________ 

  .٨ - ٤نفسه، الصفحات  املرجع  )٥٧(  

ــه    -حتريــر شــعب اهلوتــو   ــيح ل ــة، مبــا يت قــوات التحريــر الوطني
صة التسجيل كحـزب سياسـي يف إطـار دسـتور بورونـدي؛      فر

ــادة     ــريح وإعـــــ ــالح والتســـــ ــزع الســـــ ــة نـــــ ــدء عمليـــــ وبـــــ
 بورونــدي التابعــةوباملثــل، شــدد رئــيس تشــكيلة  .)٥٨(اإلدمــاج

يف إحاطتـه الالحقـة، مؤكـدا التقـدم الكـبري       للجنة بناء السـالم 
احملرز يف تنفيذ االتفـاق الشـامل لوقـف إطـالق النـار، علـى أن       
تنفيذ االتفاق يعد خطوة أوىل بالغة األمهية حنو بناء السـالم يف  

  .)٥٩(بوروندي بشكل فعال
ممثل بورونـدي، يف معـرض رده علـى انتـهاكات     وأفاد   

ــام يف تقريــره      ــني الع ــا األم ــيت تناوهل ــان ال ــوق اإلنس ، أن )٦٠(حق
اإلنسـان   قحكومته تعمل على تشكيل جلنة مستقلة معنية حبقو

  .)٦١(ووضع مشاريع قوانني، مبا يف ذلك قانون جنائي جديد
وأعــرب عضــو الــس الوحيــد الــذي تنــاول الكلمــة،   

وهو ممثل كوسـتاريكا، عـن القلـق العميـق إزاء وجـود أطفـال       
قـوات التحريـر    -جنود يف صفوف حزب حترير شعب اهلوتو 

ــة، ــة      الوطنيـ ــن املعارضـ ــاء مـ ــى أعضـ ــبض علـ ــاء القـ وإزاء إلقـ
  .)٦٢(السياسية، ومندويب وسائط اإلعالم، وممثلي اتمع املدين

: جتديــد واليــة ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٢٢  
مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي وتوجيـه  

  الدعوة إلجناز عملية السالم
قـوات   -حث الس حكومة بورونـدي وحـزب حتريـر شـعب اهلوتـو      

) ٢٠٠٨( ١٨٥٨التحريــر الوطنيــة، يف مجلــة أمــور، مبوجــب القــرار      
الــذي مــدد واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي حــىت   

، علـــى بـــذل كـــل جهـــد لتنفيـــذ  ٢٠٠٩نون األول/ديســـمرب كـــا ٣١
__________ 

  )٥٨(  S/PV.6037 ٤و  ٣، الصفحتان.  
  .٥و  ٤فسه، الصفحتان املرجع ن  )٥٩(  
  )٦٠(  S/2008/745.  
  )٦١(  S/PV.6037 ٨إىل  ٦، الصفحات.  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  
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، مـن  ٢٠٠٨كـانون األول/ديسـمرب    ٤االتفاقات اليت توصـال إليهـا يف   
أجل استكمال املرحلـة األخـرية مـن عمليـة السـالم بنجـاح، وذلـك يف        

  .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١موعد أقصاه 
: ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ١٧حزيران/يونيــه إىل  ٩  

  ية االنتخابية كمحور تركيز جديد لبناء السالمالعمل
ــني        ــر األم ــام تقري ــني الع ــذي لألم ــل التنفي عــرض املمث

مها إىل الــــس يف يف إحاطتــــه اإلعالميــــة الــــيت قــــد)٦٣(العــــام
. وأبلـغ الـس بـأن تقـدما كـبريا قــد      ٢٠٠٩حزيران/يونيـه   ٩

أُحرز يف تنفيذ االتفاق الشامل لوقف إطالق النار فيمـا يتعلـق   
. )٦٤(٢٠١٠بوضع أسس األعمال التحضريية النتخابـات عـام   

وأفــاد بــأن تقــدما قــد أحــرز يف التحضــريات لعقــد مشــاورات  
الـة االنتقاليـة. وأكـد أيضـا أن     وطنية بشـأن إنشـاء آليـات للعد   

حتديني من أشـد التحـديات إحلاحـا يتمـثالن يف اختتـام عمليـة       
 -التســريح وإعــادة اإلدمــاج، وإعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي      

  .)٦٥(االقتصادي املستدام للمقاتلني السابقني
 بورونـدي التابعـة للجنـة بنـاء السـالم     رئيس تشـكيلة   وأقر  

، يف بورونــدي قــد دخلــت مرحلــة جديــدةعمليــة بنــاء الســالم  بــأن
حنـو تقـدمي الـدعم     هـا لجنـة اآلن أن تبـدأ حتويـل اهتمام   الوسع وأنه ب

حنـو  و ول،على مـدى أطـ  االقتصادي  -إلعادة اإلدماج االجتماعي 
  .)٦٦(٢٠١٠التحديات املتصلة باالنتخابات يف عام 

وشــاطر ممثــل بورونــدي الشــواغل الــواردة يف التقريــر    
إزاء مسائل حقـوق اإلنسـان ومحايـة األطفـال، ووضـع املـرأة،       

قـت  واسـتمرار الفسـاد، وتـوفري األمـن للسـكان. وأشـار يف الو      
نفســه إىل أن حكومتــه قــد وضــعت، أو يف طريقهــا لوضــع،      

  .)٦٧(آليات مالئمة يف مجيع تلك امليادين
__________ 

  )٦٣(  S/2009/270.  
  )٦٤(  S/PV.6138 ٣، الصفحة.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

، أقر كـل مـن   ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٠ويف   
بوروندي التابعـة  مثل التنفيذي لألمني العام ورئيس تشكيلة امل

بأن اإلطـار القـانوين الـالزم قـد وضـع وبـأن        للجنة بناء السالم
ــأن شــرعية      ــق الصــحيح وب ــة التحضــريية تســري يف الطري العملي
اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة قد أصبحت حمل قبـول علـى   

قـــدمتني إىل إحاطتيهمـــا امل نطـــاق واســـع، وذلـــك يف معـــرض 
بشـأن التحـديات الـيت تواجههـا بورونـدي فيمـا يتعلـق         الس

، من قبيل متويل العملية االنتخابيـة،  )٦٨(٢٠١٠بانتخابات عام 
والعــدد الكــبري للنــاخبني احملــتملني الــذين ال يســتطيعون حتمــل  
التكـــاليف اإلداريـــة املتصـــلة باحلصـــول علـــى بطاقـــات هويـــة  

ــعة النطـــ   ــاوف الواسـ ــة، واملخـ ــف،  وطنيـ ــدالع العنـ اق إزاء انـ
ــزب     ــة واحلـ ــني املعارضـ ــة بـ ــدهور الثقـ ــة بتـ ــاوف املتعلقـ واملخـ

وعقــب اإلحاطــة، أبــرز املمثــل الــدائم لبورونــدي، .)٦٩(احلــاكم
ضمن أمور أخرى، أوجه التقدم احملـرز يف العمليـة االنتخابيـة،    

للحوار بني األحزاب السياسـية والعمـل    وإنشاء املنتدى الدائم
ــع   ــى وضـ ــادة  علـ ــة إلعـ ــتراتيجية وطنيـ ــتدام  اسـ ــاج املسـ اإلدمـ

  .)٧٠(رتاعالبألشخاص املتضررين ل
)، متديـــد  ٢٠٠٩( ١٩٠٢ القـــرار وقـــرر الـــس، يف   

والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي ملدة عام آخر 
، وأقـر باملسـؤولية الـيت    ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ٣١حىت 

ــركاؤها     ــدي وشــ ــة بورونــ ــام األول حكومــ ــها يف املقــ تتحملــ
ــروف  ــة ظـ ــون لتهيئـ ــام   الوطنيـ ــات عـ ــة النتخابـ ، ٢٠١٠مؤاتيـ

ــى   وحــث ــدي عل ــدابري حكومــة بورون ــة  اختــاذ الت الالزمــة لتهيئ
ــة ــام       بيئ ــلمية يف ع ــة وس ــات حــرة ونزيه ــإجراء انتخاب ــة ب كفيل

٢٠١٠.  
__________ 

ــام  قــــدم املمثــــل التنفيــــذي لألمــــني   )٦٨(    العــــام تقريــــر األمــــني العــ
)(S/2009/611.  

  )٦٩(  S/PV.6236 ٦ - ٢، الصفحات.  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  
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    اجللسات: احلالة يف بوروندي
 تكلمونامل الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٧٦  
ــان/أبريل  ٢٤ نيســـــــــ

٢٠٠٨  

  ٣٧ملادة ا    
  بوروندي

  S/PRST/2008/10  

٥٨٩٧  
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٢

لألمـــني  الثالــث التقريــر  
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/330)  

  ٣٧املادة   
  بوروندي

  ٣٩املادة 
ــكيلة   ــيس تشــــــــ رئــــــــ
بوروندي التابعة للجنـة  

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٥٩٦٦  
آب/أغســــــــطس   ٢٦

٢٠٠٨  

  ٣٧املادة     
  بوروندي

  ٣٩املادة 
ــكيلة   ــيس تشــــــــ رئــــــــ
بوروندي التابعة للجنـة  

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٠٣٧  
كـــــــانون األول/   ١١

  ٢٠٠٨ديسمرب 

ــني   ــع لألمـ ــر الرابـ التقريـ
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/745)  

  ٣٧املادة   
  بوروندي

  ٣٩املادة 
ــكيلة   ــيس تشــــــــ رئــــــــ
بوروندي التابعة للجنـة  

ــالم  ــاء السـ ــر بنـ ، وميسـ
م يف عمليــــــــة الســــــــال

بورونــــــدي، ووزيــــــر  
الــــــدفاع يف جنـــــــوب  

  أفريقيا

ــن    عضــو واحــد م
ــس   ــاء الـــ أعضـــ
(كوســــــــــتاريكا) 

  ومجيع املدعوين

  

٦٠٥٧  
كـــــــانون األول/   ٢٢

  ٢٠٠٨ديسمرب 

ــني   ــع لألمـ ــر الرابـ التقريـ
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/745)  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
مـــن بلجيكـــا وفرنســـا 

(S/2008/802) 

  ٣٧املادة 
  بوروندي

  )٢٠٠٨( ١٨٥٨القــــــــرار   
  أحد  ال-ال أحد-١٥
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 تكلمونامل الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٣٨  
حزيران/يونيـــــــــــــه  ٩

٢٠٠٩  

لألمــني  اخلــامسالتقريــر 
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2009/270)  

  ٣٧املادة   
  بوروندي

  ٣٩املادة 
املمثل التنفيـذي لألمـني   
العــام، ورئــيس تشــكيلة 
بوروندي التابعة للجنـة  

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٢٣٦  
نون األول/ كا ١٠

  ٢٠٠٩ديسمرب 

لألمـني   السـادس التقرير 
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2009/611)  

  ٣٧املادة   
ــر  بورونــــــــدي (وزيــــــ
الشـــــــؤون اخلارجيـــــــة 

  والتعاون الدويل)
  ٣٩املادة 

املمثل التنفيـذي لألمـني   
العــام، ورئــيس تشــكيلة 
بوروندي التابعة للجنـة  

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٢٤٥  
األول/ كـــــــانون   ١٧

  ٢٠٠٩ديسمرب 

لألمـني   السـادس التقرير 
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2009/611)  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــا   ــن فرنســـــــــــ مـــــــــــ

(S/2009/652)  

  ٣٧املادة 
  بوروندي

  )٢٠٠٩( ١٩٠٢القــــــــرار   
  أحد  ال-ال أحد-١٥

    
    احلالة يف سرياليون -  ٦

  عرض عام   

ــن         ــس األم ــذ جمل ــد االســتعراض، اخت ــرة قي خــالل الفت
ة قدمتــها األمانــة قــرارين، واســتمع إىل ســبع إحاطــات إعالميــ 

العامــة ورئــيس تشــكيلة ســرياليون التابعــة للجنــة بنــاء الســالم    
بشأن احلالة يف سرياليون. وركزت اإلحاطات على األوضـاع  
السياســية واألمنيــة وأنشــطة دعــم بنــاء الســالم. وأنشــأ الــس 

، )٧١(مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء السـالم يف سـرياليون     
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء العاشـر، القسـم       )٧١(  
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء  الثــاين، فيمــا يتعلــق بواليــة

  السالم يف سرياليون.

كتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف     بوصـــفه بعثـــة متابعـــة مل   
، ومدد والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء  )٧٢(سرياليون

ــاقش الــس أيضــا      الســالم يف ســرياليون ملــدة عــام واحــد. ون
ــيت     ــاء علــى اإلحاطــة ال أعمــال احملكمــة اخلاصــة لســرياليون، بن

  قدمها ممثلو احملكمة.
__________ 

 القسـم ى مزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء العاشـر،      عل لالطالع  )٧٢(  
ــل يف        ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــة مكت ــق بوالي ــا يتعل ــاين، فيم الث

  سرياليون.  




