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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى فرعيالبند ال اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢١٥  
ــرين ال ٩ ــاين/ تشــــ ثــــ

  ٢٠٠٩نوفمرب 

  ٣٩املادة     
ملبعوث اخلـاص لألمـني   ا

ــبحريات   العــام ملنطقــة ال
  الكربى

املبعـــوث اخلـــاص   
ــام   ــني العـــــ لألمـــــ
ملنطقـــة الـــبحريات 

  الكربى

  

    
    لكونغو الدميقراطيةاحلالة فيما يتعلق جبمهورية ا -  ٨

  عام عرض   

خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، عقــد جملــس    
شـأن احلالـة املتعلقـة جبمهوريـة الكونغـو      جلسـة ب  ١٨األمن 

الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك جلســتان خاصــتان مــع البلــدان       
اعتمــد الــس مثانيــة قــرارات و ختــذوا ،)٨١(املســامهة بقــوات

ثالثـــة بيانـــات رئاســـية. وملواجهـــة تـــدهور احلالـــة األمنيـــة  
واإلنســانية املــرتبط باســتمرار وجــود مجاعــات وميليشــيات  

ــادة     مســلحة يف اجلــزء ا  ــس إع ــرر ال ــد، ق ــن البل لشــرقي م
ــة      ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة بعثـ ــز واليـ تركيـ
الكونغــو الدميقراطيــة وتعزيزهــا فيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني 
والعـــاملني يف اـــال اإلنســـاين ومـــوظفي األمـــم املتحـــدة      
ــاعدة      ــة ملسـ ــة البعثـ ــا واليـ ــس أيضـ ــع الـ ــا. ووسـ ومرافقهـ

تنظيم االنتخابات احمللية والتحضري  السلطات الكونغولية يف
  هلا وإجرائها. 

ومدد الس واليـة البعثـة مـرتني ملـدة سـنة واحـدة         
ــهما  ــس يف     .)٨٢(يف كــل من ــدد ال ــك، م وباإلضــافة إىل ذل

أربــع مناســبات نظــام اجلــزاءات املفروضــة علــى اجلماعــات  
__________ 

، ٢٠٠٨ نــوفمرب/تشــرين الثــاين ٢٦ ، املعقــودة يف٦٠٢٣ اجللسـة   )٨١(  
ــة ــودة يف٦٢٣٧7 واجللســ ــانون األول ١٠ ، املعقــ ــمرب/كــ  ديســ

٢٠٠٩.  
  ) .٢٠٠٩( ١٩٠٦) و ٢٠٠٨( ١٨٥٦ القراران  )٨٢(  

ــق     ــة فري ــة، ووالي ــو الدميقراطي ــة الكونغ املســلحة يف مجهوري
  .)٨٣(ملعين برصد التدابري اجلزائيةاخلرباء ا
: اإلذن لبعثـــــة  ٢٠٠٨كـــــانون الثاين/ينـــــاير   ٣٠  

ــو    ــة الكونغـــ ــدة يف مجهوريـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ منظمـــ
  الدميقراطية بتقدمي املساعدة االنتخابية  

الـــس  اختـــذ، ٢٠٠٨ر كـــانون الثاين/ينـــاي ٣٠يف   
)، الــذي يــأذن لبعثــة منظمــة األمــم  ٢٠٠٨( ١٧٩٧القــرار 

املتحـدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بتقــدمي املســاعدة  
ــة      ــة االنتخابيـ ــك اللجنـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــلطات الكونغوليـ للسـ
املستقلة الوطنية، يف تنظيم االنتخابات احمللية والتحضري هلـا  

ــا. وباإلضــافة إىل ذ  ــان   وإجرائه ــس، يف بي ــك، رحــب ال ل
رئاسي، يف مجلـة أمـور، باالتفـاق علـى وقـف إطـالق النـار        
ووثائق االلتزام املوقعة يف غوما بـني اجلماعـات املسـلحة يف    
كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية وحكومة مجهورية الكونغـو  
الدميقراطيــــة، ــــدف إحــــالل الســــالم واألمــــن يف كيفــــو 

وة على ذلك، حـث الـس   الشمالية وكيفو اجلنوبية. وعال
ــذ       ــار وتنفي ــف إطــالق الن ــرام وق ــى احت ــع األطــراف عل مجي

  .)٨٤(التعهدات اليت أخذا على عاتقها
__________ 

ــرارات  )٨٣(    ١٨٥٧) و ٢٠٠٨( ١٨٠٧) و ٢٠٠٨( ١٧٩٩ القـــــــــ
  ).٢٠٠٩( ١٨٩٦) و ٢٠٠٨(

  )٨٤(  S/PRST/2008/2.  



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن

 

35/1419 12-07779 

 

تشــــــــــرين  ٣٠إىل  ٢٠٠٨شــــــــــباط/فرباير  ١٥  
: متديــــد نظــــام اجلــــزاءات   ٢٠٠٩الثــــاين/نوفمرب 

  ووالية فريق اخلرباء  

 ١٥) املـــؤرخ ٢٠٠٨( ١٧٩٩مبوجـــب القـــرارات   
 ٣١) املــــــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٧، و ٢٠٠٨شــــــباط/فرباير 
 ٢٢) املـــــــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٥٧، و ٢٠٠٨آذار/مـــــــارس 

، مدد الس نظـام اجلـزاءات   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب 
ــو     ــة الكونغ ــى اجلماعــات املســلحة يف مجهوري املفروضــة عل
الدميقراطية ووالية فريق اخلـرباء املعـين برصـد التـدابري لغايـة      

كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٣١و  ٢٠٠٨آذار/مـــــارس  ٣١
  ، على التوايل. ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠و  ٢٠٠٨

الـس   اختذ، ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠ويف   
)، الــذي أدان فيــه اســتمرار التــدفق ٢٠٠٩( ١٨٩٦القــرار 

غري املشروع لألسلحة داخل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة  
ــام    ــر املفـــروض علـــى األســـلحة ونظـ ــا، وجـــدد احلظـ وإليهـ

آلخــرين اجلــزاءات ضــد مــرتكيب االنتــهاكات واألشــخاص ا
ــالم  ــددون السـ ــذين يهـ ــىت  الـ ــاين/نوفمرب  ٣٠حـ ــرين الثـ تشـ

. كما مـدد واليـة فريـق اخلـرباء ملـدة مماثلـة، ووسـع        ٢٠١٠
نطــاق واليتـــه لتشـــمل املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بشـــراء  
وجتهيز املعادن، وطلب إليه أن يركز أنشطته يف املقاطعـات  

  الشرقية.
نون كـا  ٢٣إىل  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتـوبر   ٢١  

ــمرب  ــد   ٢٠٠٩األول/ديسـ ــف ومتديـ ــعيد العنـ : تصـ
واليـــة بعثــــة منظمــــة األمـــم املتحــــدة يف مجهوريــــة   

  الكونغو الدميقراطية  

تشــرين  ٢١ب الــس يف بيــان رئاســي مــؤرخ أعــر  
ــوبر  ــه الشــديد   ٢٠٠٨األول/أكت ــة أمــور، عــن قلق ، يف مجل

ــرقية مــــن    ــال العنــــف يف املقاطعــــات الشــ إزاء جتــــدد أعمــ
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وعـــن شـــعوره باالنزعـــاج  

للعواقب اإلنسانية النامجة عن القتال. وباإلضافة إىل ذلـك،  
اتفاقي غوما ونريويب علـى تنفيـذ   حث الس مجيع أطراف 

التزاماا بفعالية وحسن نية. ويف هذا الصـدد، أدان الـس   
بشــدة تصــرحيات لــوران نكونــدا الــيت دعــا فيهــا إىل التمــرد  

  .)٨٥(الوطين
ــان رئاســي مــؤرخ      تشــرين  ٢٩وأدان الــس يف بي

، يف مجلـة أمـور، اهلجـوم الـذي شـنته      ٢٠٠٨األول/أكتوبر 
وطين للدفاع عن الشعب يف شـرق مجهوريـة   مجاعة املؤمتر ال

الكونغو الدميقراطية وطالبها بوضع حد لعملياـا. ورحـب   
الــس أيضــا بــإعالن قائــد اموعــة، لــوران نكونــدا، عــن   

  .)٨٦(وقف فوري إلطالق النار
الـس   اختذ، ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ويف   
)، الــــذي قــــرر فيــــه، بنــــاء علــــى  ٢٠٠٨( ١٨٤٣القــــرار 

ــوام      ــة يف الق ــادة مؤقت ــأذن بزي ــام، أن ي توصــيات األمــني الع
العسكري لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو   

يف قـوام  فردا، وبزيادة مؤقتـة   ٢ ٧٨٥الدميقراطية تصل إىل 
هـؤالء  فـرد، وأن يـأذن بنشـر     ٣٠٠الشرطة تصل إىل  أفراد

  فورا.   األفراد
، أفـــاد املمثـــل ٢٠٠٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٦ويف   

اخلــاص لألمــني العــام جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ورئــيس  
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،       

 ٢٥٠ ٠٠٠يزيد علـى   ، بأن مايف إحاطته اإلعالمية للمجلس
شخص تأثروا بشكل مباشر باستئناف أعمال القتـال، وبوجـه   
عام، شرد ربع سكان كيفو الشمالية. وأبلغ أيضا بأنه، نتيجـة  
للمحادثات اليت بادر ا املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام ملنطقـة      
البحريات الكربى، مت التوصل إىل وقف إلطالق النار وتراجـع  

لــوطين للــدفاع عــن الشــعب وغــريه مــن اجلماعــات       املــؤمتر ا
__________ 

  )٨٥(  S/PRST/2008/38.  
  )٨٦(  S/PRST/2008/40.  
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املســلحة إلجيــاد منطقــة فاصــلة بــني القــوات املتقاتلــة يف اجلــزء  
  .)٨٧(اجلنويب من كيفو الشمالية

ويف املـــداوالت الـــيت أعقبـــت ذلـــك، أعـــرب أعضـــاء   
الس عن دعمهـم لتوصـية األمـني العـام بتمديـد واليـة البعثـة        

اجــة إىل إعــادة تشــكيل شــهرا، وللح ١٢لفتــرة إضــافية مــدا 
  البعثة لالضطالع بواليتها بفعالية.  

ــمرب   ٢٢ويف    ــانون األول/ديســـ ــذ، ٢٠٠٨كـــ  اختـــ
)، الذي مدد مبوجبـه انتشـار   ٢٠٠٨( ١٨٥٦الس القرار 

كانون األول/ديسـمرب   ٣١البعثة ملدة سنة واحدة تنتهي يف 
ها العسكري وكرر التأكيد على واليتـها  اموزاد قو ٢٠٠٩

املتمثلة يف إعطاء األولوية حلماية املـدنيني الـذين حيـدق ـم     
  خطر التعرض للعنف اجلسدي.  

ــمرب   ٢٣ويف    ــانون األول/ديســـ ــذ  ،٢٠٠٩كـــ اختـــ
)، الــذي قــرر فيــه أن ينبغــي ٢٠٠٩( ١٩٠٦الــس القــرار 

، وينبغـي أن  ٢٠١٠أيار/مـايو   ٣١متديد والية البعثـة حـىت   
تشمل، حسب األولويـة، وبالتعـاون مـع حكومـة مجهوريـة      

ــ ــراد   الكونغـ ــدنيني وأفـ ــة للمـ ــة الفعالـ ــة، احلمايـ و الدميقراطيـ
املســـاعدة اإلنســـانية ومـــوظفي األمـــم املتحـــدة ومرافقهـــا؛  

نزع سالح اجلماعات املسلحة الكونغولية وتسـريح  تعزيز و
أفرادها وإعادة إدماجهم، ونزع سالح اجلماعـات املسـلحة   
ــادة      ــام وإع ــادم إىل أوط ــا وإع ــة وتســريح أفراده األجنبي

ــ دعــم إصــالح قطــاع األمــن   وهم وإعــادة إدمــاجهم؛  توطين
  الذي تتواله احلكومة.

وعقـــب التصـــويت، أدىل ممثـــل مجهوريـــة الكونغـــو   
ة سـعى  الدميقراطية جبملة أمـور منـها أن الـبعض يف الصـحاف    

متعمدا إىل التأثري على الـرأي العـام، وبالتـايل علـى قـرارات      
ــة الفكريـــة ملقـــرر األمـــم    الـــس، وطعـــن املمثـــل يف الرتاهـ

__________ 

  )٨٧(  S/PV.6024٢ ، الصفحة.  

املتحدة اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطـاق القضـاء   
ــدون حماكمــة واإلعــدام التعســفي. ويف معــرض    واإلعــدام ب

ــه يف عــدم االنضــباط املفتــرض أو املعتــ  ”اإلشــارة إىل  رف ب
، “صفوف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة 

أعــرب املمثــل أيضــا عــن رأي مفــاده أن القــرار تفــوح منــه   
، “هذا االنتقاد املرير للقـوات املسـلحة الكونغوليـة   ”رائحة 

تأثرت بشدة مبن يستفيدون مـن عـدم   ”ناتج عن آراء هو و
ــة الكونغــــ     ــن مجهوريــ ــرقي مــ ــزء الشــ ــتقرار يف اجلــ و االســ

  .)٨٨(“الدميقراطية ويف منطقة البحريات الكربى بأسرها
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦شـــباط/فرباير إىل  ١٧  

ــات   ٢٠٠٩ ــد اجلماعــ ــتركة ضــ ــات املشــ : العمليــ
  املسلحة

، أبلغ وكيل األمني العـام  ٢٠٠٩شباط/فرباير  ١٧يف   
للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، يف  

اليت قـدمها إىل الـس، بـأن األشـهر السـتة      اإلحاطة اإلعالمية 
ــاطق؛ وجتــدد      ــدهور االســتقرار يف عــدة من الســابقة شــهدت ت

ــني   ــال بـ ــات املاجلالقتـ ــردماعـ ــاط   ةتمـ ــودة نشـ ــة؛ وعـ املختلفـ
اجلماعـــات املســـلحة واالشـــتباكات الالحقـــة مـــع القــــوات      
املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة؛ وهجمــات شــنها      

أشار إىل أن تلـك التطـورات خلفـت    جيش الرب للمقاومة. و
عـــدة مئـــات مـــن القتلـــى، وأدت إىل تشـــريد نصـــف مليـــون   

اإلنســانية املترديــة بالفعــل.  ةشـخص إضــايف وإىل تــدهور احلالــ 
ووجــه أيضـــا النظـــر إىل تطـــورات سياســـية وعســـكرية أكثـــر  
إجيابية، مبا يف ذلك الوساطة املشتركة اليت اضطلع ا املبعـوث  

ــام   ــني العـ ــاص لألمـ ــاد   ملاخلـ ــربى واالحتـ ــبحريات الكـ ــة الـ نطقـ
األفريقي، والعمليات املشتركة الـيت نفـذا حكومتـا مجهوريـة     
الكونغو الدميقراطية ورواندا ضـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر     
روانـــدا يف كيفـــو الشـــمالية، وإدمـــاج عناصـــر قـــوات املـــؤمتر  

__________ 

  )٨٨(  S/PV.6253٣ ، الصفحة.  
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ــة     ــدفاع عــن الشــعب يف القــوات املســلحة جلمهوري ــوطين لل ال
ــو ال ــةالكونغــ ــدا يف     دميقراطيــ ــوران نكونــ ــال لــ ــب اعتقــ عقــ

  .)٨٩(رواندا
ــل اخلــاص   ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٩ويف    ــغ املمث ، أبل

لألمني العام، يف اإلحاطة اإلعالمية اليت قـدمها إىل الـس،   
بأن تقـدما هامـا قـد أحـرز يف إدمـاج املقـاتلني السـابقني يف        

،  جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةصــفوف القــوات املســلحة 
وكـذلك يف العمليـات املشـتركة مــع القـوات املسـلحة ضــد      

الدميقراطية لتحرير روانـدا. ومـع ذلـك، فقـد حـذر      القوات 
أيضا من العواقب اإلنسانية املترتبة على استمرار العمليـات  
املشتركة، من قبيل وقوع املزيد من اهلجمات على املـدنيني  

  .)٩٠(وموجات نزوح جديدة
، أبلـــغ املمثـــل اخلـــاص ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ١٠ويف   

يت قـدمها إىل الـس،   لألمني العام، يف اإلحاطة اإلعالمية ال
ــأن إدمــــاج اجلماعــــات املســــلحة يف القــــوات املســــلحة    بــ

ة والعمليـات ضـد اجلماعـات    قراطيـ ميدلا الكونغوجلمهورية 
املسلحة األجنبية قد رافقتها عواقب إنسانية وخيمة، وعلى 

السكان وانتهاكات خطـرية حلقـوق    تشريدوجه اخلصوص 
ن اهلجمـات  اإلنسان ضد السكان املـدنيني جـراء سلسـلة مـ    

االنتقاميــة الــيت شــنتها القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا   
ــة القضــاء       ــى أن مهم ــة. وشــدد عل ــرب للمقاوم وجــيش ال
بصفة ائية على التهديد املتمثل يف اجلماعات املسلحة اليت 
تزعزع استقرار اجلزء الشرقي من البلد ميكن أن تنجـز عـن   

ســـكرية طريـــق ضـــم كـــل اجلهـــود يف إطـــار اســـتراتيجية ع 
ودبلوماسية وقانونية واجتماعية اقتصـادية وسياسـية شـاملة    
لدعم حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. بيـد أن هـذا      

__________ 

  )٨٩(  S/PV.6083٢ ، الصفحة.  
  )٩٠(  S/PV.6104 ٦-٢، الصفحات.  

لـــــن يـــــنجح بـــــدون دعـــــم الـــــس املـــــادي والسياســـــي  
  .)٩١(والدبلوماسي

، أبلغ املمثـل  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦ويف   
إىل قـدمها  الـيت  اخلاص لألمـني العـام، يف إحاطتـه اإلعالميـة     

الس، بأن القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
أحـــرزت، بوجـــه عـــام، تقـــدما يف عملياـــا ضـــد القـــوات   
الدميقراطية لتحرير رواندا اليت أُخرجت مـن معظـم املنـاطق    
املأهولة وجتد نفسها اآلن مشتتة وضـعيفة. ونتيجـة لـذلك،    

ــات املســلحة الكو    تســتمر نغوليــة يف عمليــة إدمــاج اجلماع
القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وشــرع   
ــارهم.      ــودة إىل دي ــون يف الع األشــخاص املشــردون والالجئ
ومع ذلك، حذر من أنه ال تزال هنـاك حتـديات كـثرية، مبـا     
يف ذلــك اســتمرار اهلجمــات املســلحة الــيت تشــنها القــوات    

التـوتر  الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة، و
ــودة     ــن عـ ــئة عـ ــي الناشـ ــول األراضـ ــات حـ ــي والرتاعـ العرقـ
ــنوات طويلـــة،      ــد سـ ــئني بعـ ــردين والالجـ ــخاص املشـ األشـ

مــال الســكان الــذين  اآلوالعنــف اجلنســي املســتمر، وأخــريا  
  .)٩٢(يريدون رؤية فوائد حقيقية للسالم

ويف أعقاب اإلحاطة، شدد ممثل مجهوريـة الكونغـو     
ــنجح يف     ــب أن تـ ــة جيـ ــع أن البعثـ ــه مـ ــى أنـ ــة علـ الدميقراطيـ
مهمتها، وأن بلده ال يرغب يف انسحاب متعجـل هلـا، فـإن    
من الضروري أن حتقق النجاح يف املغادرة. وشدد علـى أن  

لالزمــة لوضــع التعــاون ضــروري مــن أجــل حتديــد املعــايري ا 
جدول زمين لفك ارتبـاط البعثـة، وكـذلك مـن أجـل رسـم       
خارطة طريق توضح االنتقال من عمليـة حلفـظ السـالم إىل    

  .)٩٣(عملية لبناء السالم
__________ 

  )٩١(  S/PV.6159١١و  ٣و  ٢، الصفحات.  
  )٩٢(  S/PV.6203٣-٢ ، الصفحتان.  
  .١٠ املرجع نفسه، الصفحة  )٩٣(  
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املمثل  عرض، ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٦ويف   
ــة    ــه اإلعالمي ــام، يف إحاطت ــدمها  اخلــاص لألمــني الع ــيت ق إىل ال

حتـديات تواجههـا البعثـة يف تنفيـذ واليتـها، وال      عـدة  الس، 
املدنيني، وإدماج وتسريح اجلماعـات  سيما فيما يتعلق حبماية 

 املشــرديناملســلحة الكونغوليــة، وتقــدمي الــدعم للعائــدين مــن  
ــة      ــا املســاعدة يف يئ ــة بإمكا والالجــئني. ويف حــني أن البعث

مناخ مؤات للسالم واألمـن، فإنـه أعـرب عـن رأي مفـاده أن      
واليتها قد أثارت توقعات تتجاوز نطاق مواردها أو قدراا. 

ك السياق أعرب عن األمل يف أن يراعـى يف الواليـات   ويف ذل
  .)٩٤(مستقبال تبسيط نطاق املهام املتوقع أن تنجزها البعثة

__________ 

  )٩٤(  S/PV.6244 ٦-٢، الصفحات.  
    

    ا يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةاجللسات: احلالة فيم
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٨    
ــانون ٣٠ ــاين/ كـ  الثـ

   ٢٠٠٨يناير 

التقريـــــــــــر الرابـــــــــــع 
ــني   ــرون لألمــــ والعشــــ
العــام عــن بعثــة منظمــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة يف  
مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

(S/2007/671)    

ــرار   ــروع قـــــــ مشـــــــ
(S/2008/50)    

  ٣٧ املادة
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٧٩٧القـــ
   ال أحد - ال أحد- ١٥

S/PRST/2008/2  

ــة     ــالة مؤرخــــــــ رســــــــ
 الثـــــاين/ تشـــــرين  ٣٠

موجهة  ٢٠٠٧نوفمرب 
ــام إىل   ــني العـ ــن األمـ مـ
رئــــيس جملــــس األمــــن 

(S/2007/694)    

        

٥٨٣٦    
ــباط/فرباير  ١٥ شـــــــ

٢٠٠٨    

ــ   ــرار مشـــــــ روع قـــــــ
(S/2008/97)    

  ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٧٩٩القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥

٥٨٦١    
ــارس  ٣١ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨    

ــة   ــالة مؤرخـــ  ١١رســـ
ــباط/فرباير   ٢٠٠٨شــــ

ــيس  مو ــة إىل رئــــ جهــــ
جملـــــس األمــــــن مــــــن  

جلنـــــة جملـــــس   رئـــــيس
األمـــن املنشـــأة عمـــال   

ــالقرار   ١٥٣٣بـــــــــــــــ
بشـــــــــــــــأن   )٢٠٠٤(

مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/43)    

ــدم   ــرار مق مشــروع ق
 (أ)دول أعضـاء  ٧من 

(S/2008/213)    

  ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨٠٧القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٩٨    
 األول/ تشـــــرين ٢١

   ٢٠٠٨أكتوبر 

  ٣٧املادة     
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

  S/PRST/2008/38  

٦٠٠٦    
 األول/ تشـــــرين ٢٩

   ٢٠٠٨أكتوبر 

   ٣٧املادة     
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية 

  S/PRST/2008/40  

٦٠١٨    
ــرين ٢٠ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٨نوفمرب 

 ٣١رســــــالة مؤرخــــــة 
ــرين ــوبر   تشـ األول/أكتـ
ــن  ٢٠٠٨ ــة مـــ موجهـــ

األمــني العــام إىل رئــيس 
جملــــــــــــس األمــــــــــــن  

(S/2008/703)    

ــدم   ــرار مق مشــروع ق
ــن  دول  ٨مــــــــــــــــــــ

ــاء  (ب)أعضـــــــــــــــــــــــ
(S/2008/716)    

   ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية 

ــرار   فريقياأجنوب  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٣القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥

٦٠٢٤    
ــرين ٢٦ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٨نوفمرب 

ــع   ــر اخلــاص الراب التقري
لألمــني العــام عــن بعثــة 

ــم ا  ملتحــدة منظمــة األم
ــو   ــة الكونغـ يف مجهوريـ
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/728)  

مذكرة توضيحية مـن  
إدارة عمليــات حفــظ 
الســـــــــالم بشــــــــــأن  
االحتياجات اإلضافية 
ــم   ــة األمـ ــة منظمـ لبعثـ
ــة  املتحـــدة يف مجهوريـ
الكونغـــو الدميقراطيـــة 

)S/2008/703(املرفق ،  

   ٣٧ املادة
ــة الكونغــــــو   مجهوريــــ

  الدميقراطية، رواندا 
   ٣٩ املادة

ــني    ــل اخلــاص لألم املمث
العـــــــــام جلمهوريـــــــــة 
ــة   ــو الدميقراطيــ الكونغــ
ــة   ــة منظمـ ــيس بعثـ ورئـ
ــدة يف   ــم املتحـــــ األمـــــ
ــة الكونغــــــو   مجهوريــــ

  الدميقراطية  

عضــــــــــــوا يف  ١٣
واملمثـل   ،(ج)الـس 

اخلــــــاص لألمــــــني 
العـــــام جلمهوريـــــة 
الكونغـــــــــــــــــــــــو  
الدميقراطية ورئيس 
بعثــة منظمــة األمــم 
املتحـــــــــــــــــــدة يف 

نغــو  مجهوريــة الكو 
 ،الدميقراطيـــــــــــــــة 

ومجهورية الكونغـو  
 ،الدميقراطيـــــــــــــــة 

  ورواندا

  

٦٠٥٥    
 األول/ كـــــانون ٢٢

   ٢٠٠٨ديسمرب 

ــع   ــر اخلــاص الراب التقري
لألمــني العــام عــن بعثــة 
ــم املتحــدة   منظمــة األم
ــو   ــة الكونغـ يف مجهوريـ
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/728  وAdd.1(   

ــدم   ــرار مق مشــروع ق
مــن بلجيكــا وفرنســا  
واململكـــــة املتحــــــدة  

)S/2008/800  (  

   ٣٧ املادة
ــة الكونغــــــو   مجهوريــــ
ــر   ــة (وزيــــ الدميقراطيــــ

  اخلارجية)، رواندا 

أعضـــــــــــاء يف  ٩
 (د)الـــــــــــــــــس،

ــة و مجهوريــــــــــــــ
ــو  الكونغــــــــــــــــــ

ــالدميقراطيــــة،  )ـ(هــ
   )ـ(هروانداو

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٦القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥

٦٠٥٦    
 األول/ كـــــانون ٢٢

   ٢٠٠٨ديسمرب 

رســــــــــــالة مؤرخــــــــــــة 
 كــــــــــــانون األول/  ١٠

موجهة  ٢٠٠٨ديسمرب 
ــس    ــة جمل ــيس جلن مــن رئ
ــال    ــأة عمــ ــن املنشــ األمــ

ــالقرار   )٢٠٠٤( ١٥٣٣ب
)S/2008/773(  

تقريــــر فريــــق اخلــــرباء 
ــة   ــين جبمهوريــــــ املعــــــ

طيـــة  الكونغـــو الدميقرا
)S/2008/772(املرفق ،  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
مـــن بلجيكـــا وفرنســـا 

)S/2008/801  (  

   ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية 

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨٥٧القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٨٣    
ــباط/فرباير  ١٧ شـــــــ

٢٠٠٩    

   ٣٩املادة     
وكيـــل األمـــني العـــام   
ــؤون اإلنســـــانية   للشـــ
ــة يف   ــق اإلغاثـــ ومنســـ

  حاالت الطوارئ 

ــل األمـــــني   وكيـــ
العــــام للشــــؤون  
اإلنسانية ومنسق 
ــة يف  اإلغاثــــــــــــــ
  حاالت الطوارئ

  

٦١٠٤    
ــان/أبريل  ٩ نيســــــــــ

٢٠٠٩    

التقريــــــــــر الســــــــــابع 
ــني   ــرون لألمــــ والعشــــ
العــام عــن بعثــة منظمــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة يف  
مجهوريــــــة الكونغــــــو  

ــة الدميقرا طيــــــــــــــــــــــــ
)S/2009/160  (  

   ٣٧املادة   
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية
   ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني 
  العام 

املمثـــــل اخلـــــاص 
  لألمني العام

  

٦١٥٩    
 همتوز/يوليــــــــــــــ ١٠

٢٠٠٩    

التقريــــــــــر الثــــــــــامن  
ــني   ــرون لألمــــ والعشــــ
العــام عــن بعثــة منظمــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة يف  
مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/335  (  

   ٣٧املادة   
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية
   ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني 
  العام 

املمثـــــل اخلـــــاص 
  لألمني العام

  

٦٢٠٣    
 تشـــــرين األول/ ١٦

   ٢٠٠٩أكتوبر 

ــر ال ــعالتقريــــــــ  تاســــــــ
ــني   ــرون لألمــــ والعشــــ
العــام عــن بعثــة منظمــة 

مـــــــم املتحـــــــدة يف  األ
مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/472  (  

   ٣٧املادة   
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية
   ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني 
  العام 

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام،   ــني العـــ لألمـــ

ــة و مجهوريــــــــــــــ
ــو  الكونغــــــــــــــــــ

  الدميقراطية

  

٦٢٢٥    
ــرين ٣٠ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٩نوفمرب 

مشــروع قــرار مقــدم     
ــا  مـــــــــــــن فرنســـــــــــ

)S/2009/604 (  
التقرير النهائي لفريق 
ــرباء املعــــــــــين   اخلــــــــ
ــو   ــة الكونغــ جبمهوريــ
ــة  الدميقراطيـــــــــــــــــــــ

)S/2009/603 ،
  الضميمة)

ــرار      ) ٢٠٠٩( ١٨٩٦القـــ
   ال أحد - ال أحد- ١٥

٦٢٤٤    
ــرين ١٦ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٩نوفمرب 

التقرير الثالثون لألمني 
العــام عــن بعثــة منظمــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة يف  
مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/623  (  

   ٣٩املادة   
املمثــل اخلــاص لألمــني 

  العام

املمثـــــل اخلـــــاص 
  لألمني العام
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٥٣    
 كـــــانون األول/ ٢٣

   ٢٠٠٩ديسمرب 

التقرير الثالثون لألمني 
العــام عــن بعثــة منظمــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة يف  
مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/623  (  

ــدم   ــرار مق مشــروع ق
مـــــــــــــن فرنســـــــــــــا 

)S/2009/663  (  

   ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٦القـــ
   ال أحد - ال أحد - ١٥

  
  .  املتحدة والواليات ،املتحدة واململكة ،وكوستاريكا ،وكرواتيا ،وفرنسا ،وبلجيكا ،إيطاليا  (أ)  

  .  ةاملتحد والواليات ،املتحدة واململكة ،وكوستاريكا ،وكرواتيا ،وفرنسا أفريقيا، وجنوب ،وبلجيكا ،إيطاليا  (ب)  
 ،وفرنسـا  ،والصـني  ،جنـوب أفريقيـا  واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، و    ،فاسـو  وبوركينـا  ،وبلجيكـا  ،وإيطاليـا  ،وإندونيسـيا  ،االحتـاد الروسـي    (ج)  

  .  املتحدة والواليات ،واململكة املتحدة ،وكوستاريكا ،نام وفييت
  .املتحدة والواليات ،املتحدة واململكة ،وكوستاريكا ،سانوفر ،والصني ،أفريقيا وجنوب ،فاسو وبوركينا ،وبلجيكا ،إيطاليا  (د)  
  .أدىل املمثل ببيان ثان  )ـ(ه  

    
    حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىا -  ٩

  عام عرض  

، عقــد جملــس األمــن ٢٠٠٩- ٢٠٠٨خــالل الفتــرة   
الـرئيس ببيـانني فيمـا يتعلـق باحلالـة يف       جلسات وأدىل ست

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى. وتــابع الــس التقــدم احملــرز يف  
ــد يف       ــذي عق ــذ توصــيات احلــوار السياســي الشــامل ال تنفي

ــمرب  ــانون األول/ديســ ــات  ٢٠٠٨كــ ــتمع إىل إحاطــ ، واســ
ــا     ــة أفريقيـ ــكيلة مجهوريـ ــيس تشـ ــن رئـ ــة مـ ــة منتظمـ إعالميـ

  سالم عن أنشطتها. الوسطى التابعة للجنة بناء ال
كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٣ويف رســــالة مؤرخــــة   
أحــاط الــس علمــا   ،)٩٥(موجهــة إىل األمــني العــام  ٢٠٠٨

بتوصــية األمــني العــام بتمديــد واليــة مكتــب األمــم املتحــدة 
ــنة    لـــدعم ــا الوســـطى لسـ بنـــاء الســـالم يف مجهوريـــة أفريقيـ

 كــانون األول/ ٣١كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١إضــافية، مــن 
، وأقـــر بضـــرورة إنشـــاء مكتـــب متكامـــل ٢٠٠٩ديســـمرب 

__________ 

  )٩٥(  S/2008/809.  

ــا الوســـطى  ــة أفريقيـ مث أدىل .)٩٦(لألمـــم املتحـــدة يف مجهوريـ
الــرئيس (كرواتيــا) ببيــان باســم الــس، رحــب فيــه الــس 
بإنشــاء مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف        

 ٢٠١٠كـانون الثاين/ينـاير    ١مجهورية أفريقيا الوسـطى يف  
  ملدة سنة واحدة. 

كــانون  ٢١إىل  ٢٠٠٨مرب كــانون األول/ديســ  ٢  
ــمرب  ــني  ٢٠٠٩األول/ديســ ــي بــ ــوار السياســ : احلــ

  احلكومة ومجاعات املتمردين  

ثـل اخلـاص لألمـني العـام ورئـيس مكتـب       عرض املم  
ــا     ــة أفريقيـ ــالم يف مجهوريـ ــاء السـ ــدعم بنـ ــدة لـ ــم املتحـ األمـ
الوسطى تقرير األمني العام عـن احلالـة يف مجهوريـة أفريقيـا     

، وقـــدم ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  ٢يف  )٩٧(الوســـطى
 السياســـيإحاطـــة إىل أعضـــاء الـــس بشـــأن بـــدء احلـــوار  

__________ 

  )٩٦(  S/PRST/2009/35.  
  )٩٧(  S/2008/733.  




