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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى ند الفرعيالب اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٣٧  
حزيران/يونيـــــــــــــه  ٨

٢٠٠٩  

لألمـــني  الثـــاينالتقريـــر 
العام عـن مكتـب األمـم    

تحــدة املتكامــل لبنــاء   امل
ــرياليون   ــالم يف ســـ الســـ

(S/2009/267)  

  ٣٧املادة   
ســــــــرياليون (وزيــــــــر  

  اخلارجية)
  ٣٩املادة 

املمثل التنفيـذي لألمـني   
العــام، ورئــيس تشــكيلة 

التابعــة للجنــة  ســرياليون
  بناء السالم

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

  املدعوين

  

٦١٦٣  
ــه  ١٦ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٩  

  ٣٧املادة     
  سرياليون

  ٣٩املادة 
رئيســة احملكمــة اخلاصــة 
لســــرياليون، واملــــدعي  

  العام ا

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

  املدعوين

  

٦١٨٧  
ــبتمرب أ ١٤ يلول/ســـــــ

٢٠٠٩  

لألمـــني  الثالــث التقريــر  
العام عـن مكتـب األمـم    
املتحــدة املتكامــل لبنــاء   
ــرياليون   ــالم يف ســـ الســـ

(S/2009/438)  

  ٣٧املادة   
  سرياليون

  ٣٩املادة 
نفيـذي لألمـني   املمثل الت

العــام، ورئــيس تشــكيلة 
التابعــة للجنــة  ســرياليون

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦١٨٩  
ــبتمرب  ١٥ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٩  

لألمـــني  ثالثالــ التقريــر  
العام عـن مكتـب األمـم    
املتحــدة املتكامــل لبنــاء   
ــرياليون   ــالم يف ســـ الســـ

(S/2009/438)  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
(S/2009/456)  

  ٣٧املادة 
  سرياليون

  )٢٠٠٩( ١٨٨٦القــــــــرار   
  ال أحد-ال أحد-١٥

    
    احلالة يف منطقة البحريات الكربى -  ٧

  عرض عام   

نظر جملـس األمـن، خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، يف         
اجلوانــب املختلفــة لألوضــاع السياســية واإلنســانية يف منطقــة      
الــبحريات الكــربى، فعقــد أربــع جلســات واختــذ قــرارا واحــدا    
وبيانــا رئاســيا واحــدا. وركــز الــس علــى التطــورات املتعلقــة   

ــو الدميقراط  ــدا بتنفيــــذ حكــــوميت مجهوريــــة الكونغــ يــــة وروانــ

نـــريويب، فضـــال عـــن التهديـــدات األمنيـــة الـــيت يشـــكلها  لبيـــان
الــرب للمقاومــة. وإضــافةً إىل ذلــك، اســتمع الــس إىل   جــيش

إحاطتني إعالميتني قدمهما املبعوث اخلاص لألمني العـام ملنطقـة   
الـــبحريات الكـــربى بشـــأن قيامـــه بتيســـري عمليـــات الســـالم يف 

  املنطقة.



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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ــارس  ١٣   ــود  : ا٢٠٠٨آذار/مـ ــق بوجـ ــرار املتعلـ لقـ
  مجاعات مسلحة

، اختــــذ الــــس القــــرار   ٢٠٠٨آذار/مــــارس  ١٣يف   
القـوات الدميقراطيـة لتحريـر    ) الذي طالب فيه ٢٠٠٨( ١٨٠٤
، قـوات إنترامهـوي  /القوات املسلحة الروانديـة السـابقة  ، ورواندا

ائر اجلماعات املسلحة الرواندية املوجودة يف اجلـزء الشـرقي   وس
من مجهورية الكونغو الدميقراطية بالقيـام فـورا بإلقـاء سـالحهم     
ــم       ــة األم ــة منظم ــة ولبعث ــلطات الكونغولي ــدمي أنفســهم للس وتق
ــزع      ــل نـ ــن أجـ ــة مـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ املتحـ

ة توطينـــهم ســـالحهم وتســـرحيهم وإعـــادم إىل الـــوطن وإعـــاد
وإعادة إدماجهم؛ ووقف جتنيـد األطفـال؛ وإـاء العنـف القـائم      

كـوميت مجهوريــة  علـى نــوع اجلـنس. وأهــاب الـس كــذلك حب   
الكونغـو الدميقراطيـة ومجهوريــة روانـدا تكثيــف التعـاون للوفــاء     

  بالتزاماما مبوجب بيان نريويب.
: بيــان رئاســي   ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ٢٢  

ــدم توق  ــأن عـــ ــة   بشـــ ــرب للمقاومـــ ــيش الـــ ــع جـــ يـــ
  السالم  التفاق

أدان الس، ضمن مجلة أمور، يف بيان رئاسـي مـؤرخ     
ش الــرب ، امتنـاع قائــد جـي  ٢٠٠٨كـانون األول/ديســمرب   ٢٢

للمقاومــة، جوزيــف كــوين، املتكــرر عــن توقيــع اتفــاق الســالم  
النهائي، ودعا جيش الرب للمقاومة إىل توقيع االتفاق واحترام 
أحكامه على الفور، والبـدء يف عمليـة نـزع السـالح والتسـريح      
وإعــادة اإلدمــاج لضــمان التوصــل إىل حــل سياســي ســلمي.       

ــالتوقف      ــيش الــرب للمقاومــة ب ــب الــس ج جتنيــد عــن  وطال
واإلفــراج عــن مجيــع النســاء واألطفــال  األطفــال واســتخدامهم،

 ١٦١٢ومجيـــع األشـــخاص مـــن غـــري املقـــاتلني، وفقـــا للقـــرار  
ــاجلهود   ٢٠٠٥( ــافة إىل ذلــــك، رحــــب الــــس بــ ). وباإلضــ

املشـتركة الـيت تبــذهلا دول املنطقـة للتصــدي للتهديـدات األمنيــة     

دة إرســاء الــيت يشــكلها جــيش الــرب للمقاومــة، ورحــب بإعــا  
  .)٧٨(السالم واألمن يف مشال أوغندا

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٩كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١٥  
: إحاطــات إعالميــة قــدمها املبعــوث اخلــاص  ٢٠٠٩

  لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى

ــاير   ١٥يف    ــانون الثاين/ينــ ــوث  ٢٠٠٩كــ ــدم املبعــ ، قــ
اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى إحاطـة إعالميـة إىل   
ــا يف تيســري         ــيت يضــطلع ــا األنشــطة ال ــس بشــأن م أعضــاء ال

ات السالم يف املنطقة. ويف معرض إفادته عن التقدم احملـرز،  عملي
أشار إىل حتسن العالقات بني كينشاسا وكيغايل بعد أن شـهدت  
تـــدهورا يف الســــابق، وإىل املناقشــــات الــــيت جيريهــــا الرئيســــان  
جوزيف كابيال وبول كاغـامي. وباإلضـافة إىل ذلـك، أفـاد عـن      

ملـؤمتر الـوطين للـدفاع    احملادثات اجلارية بني حكومـة كينشاسـا وا  
عن الشعب، وعن تراجع توقعات استيالء املؤمتر الـوطين للـدفاع   
عن الشعب عسكريا على مدينة غومـا تراجعـا ملحوظـا. وأشـار     
املبعوث اخلاص، رغم ذلك، إىل أن وترية التقدم احملرز يف احلـوار  
ال تزال أبطأ مما هو منشود، علـى الـرغم مـن أن مجيـع األطـراف      

أشـار إىل   بقـوة تأكيـد التزامهـا حبـوار نـريويب. وبينمـا      قد أعادت 
التحــديات الكــبرية الــيت ال تــزال ماثلــة، أفــاد بــأن وتــرية احلــوار    

تزال بطيئة، وناشد الس أن يستخدم كل ما لديـه مـن تـأثري     ال
علـى األطـراف لتشــجيع العمليـة. ثانيــا، أفـاد أنــه يف ظـل إصــرار      

ل احلـوار ثنائيـا بـني املـؤمتر     املؤمتر الوطين للدفاع عن الشـعب، ظـ  
واحلكومـة حصـرا. وذكــر، بنـاء علــى ذلـك، أن مــن املهـم إجيــاد      
طريقة فعالة لـربط املصـاحل وااللتزامـات الـيت تعهـد ـا أكثـر مـن         

مجاعة مسلحة يف إطار اتفاق غومـا بـاحترام النتـائج النهائيـة      ٢٠
يــزال الوجــود الطويــل األمــد للجماعــات   هلــذا احلــوار. ثالثــا، ال

القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجـيش       -املسلحة األجنبيـة  
ــا   ــة وغريه ــرب للمقاوم ــة يشــكل    -ال ــى األراضــي الكونغولي عل

__________ 

  )٧٨(  S/PRST/2008/48.  
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عامال رئيسيا يتعني تسويته من خالل اختـاذ جمموعـة مناسـبة مـن     
ــألو جهــدا ملســاعدة      ــن ي ــه ل ــدابري. وأخــريا، طمــأن الــس بأن الت

  .)٧٩(شامل وواقعي األطراف املعنية يف التوصل إىل اتفاق
، أفـــاد املبعـــوث  ٢٠٠٩تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٩ويف   

اخلـاص، يف معــرض إبالغــه عــن التحــول اهلائــل الــذي طــرأ علــى  
األوضاع، بأن احلالة اإلنسـانية شـهدت حتسـنا كـبريا وأن املـؤمتر      
الوطين للدفاع عـن الشـعب مل يعـد لـه وجـود كمنظمـة سياسـية        

له اجلماعـات املسـلحة،   عسكرية. وتقلص بشكل كـبري مـا تشـك   
وخباصـة القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، مـن ديـد للسـالم         
اإلقليمــي، وشــهدت العالقــات اإلقليميــة دفئــا ملحوظــا. وأشــار   
ــراء       ــا إلجـ ــام ـ ــيت قـ ــقة الـ ــه املنسـ ــاص إىل جوالتـ ــوث اخلـ املبعـ
مشاورات مع رؤساء الدول يف املنطقة ومع قيادة القـوات املـؤمتر   

ــدفا  ــوطين لل ــة     ال ــد أكســبته ثق ــا ق ع عــن الشــعب، مشــريا إىل أ
اجلميع وقبوهلم لتنظيم احلـوار املباشـر بـني املـؤمتر الـوطين للـدفاع       
عن الشعب وحكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ممـا أرسـى      
ــات الســالم املوقعــة يف        ــه اتفاق ــت علي ــذي قام ــاس ال أيضــا األس

__________ 

  )٧٩(  S/PV.6067 ٥إىل  ٢، الصفحات.  

اتفاقـات   يف غومـا. وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ     ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٣
آذار/مارس، أبلغ املبعوث اخلاص عـن إحـراز تقـدم كـبري يف      ٢٣

هـذا الصـدد، علـى الـرغم مــن أن بعـض األحكـام اهلامـة مل تنفــذ        
بعد، من قبيل إنشاء آلية وطنية للمصاحلة وحتديد السبل الكفيلـة  
ــز مشــاركة مباشــرة بصــورة أكــرب لعناصــر مــن اجلماعــات     بتعزي

لسياســية يف الــبالد. وأفــاد بأنــه أبلــغ املســلحة الســابقة يف احليــاة ا
الرئيس كابيال باعتزامه، وكذلك اعتزام الرئيس السابق بنجـامني  
مكابا (مجهورية ترتانيا املتحدة)، التراجع خطوة إىل الـوراء فيمـا   

الـرئيس كـابيال علـى     بـدورمها النشـط يف املنطقـة، وطمـأن    يتعلق 
ة إىل مسـاعيهما  احتاجـت املنطقـ   بقائهما على أهبة االستعداد إذا

احلميدة مرة أخرى. وأخريا، أوصى باتبـاع ـج يشـمل اجلميـع،     
ــى أن جيمــع هــذا      ــة لتكــرار األزمــة، عل ملعاجلــة األســباب اجلذري

املـؤمتر الـدويل املعـين    و النهج بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي 
ــبحريات الكـــربى  ــة الـ ــدوليني يف   مبنطقـ ــركاء الـ ــا والشـ يف أفريقيـ

ــذ  ــة لبـ ــم يف   التنميـ ــات احلكـ ــز مؤسسـ ــافرة لتعزيـ ــود متضـ ل جهـ
  .)٨٠(مجهورية الكونغو الدميقراطية

__________ 

  )٨٠(  S/PV.6215 ٦إىل  ٢، الصفحات.  
    

    اجللسات: احلالة يف منطقة البحريات الكربى

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى فرعيالبند ال اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥٢  
ــارس  ١٣ آذار/مـــــــــــ

٢٠٠٨  

مشــــــــروع القــــــــرار     
(S/2008/171)  

  ٣٧ملادة ا
ــو  مجهوريـــــــة الكونغـــــ

  الدميقراطية، ورواندا

  )٢٠٠٨( ١٨٠٤القــــــــرار   
  ال أحد  ال-ال أحد-١٥

٦٠٥٨  
ــانون األول/  ٢٢ كـــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 

  ٣٧ املادة    
  أوغندا

  S/PRST/2008/48  

٦٠٦٧  
ــانون الثــــاين/   ١٥ كــ

  ٢٠٠٩يناير 

  ٣٩املادة     
املبعوث اخلـاص لألمـني   
ــبحريات   العــام ملنطقــة ال

  الكربى

املبعـــوث اخلـــاص   
ــام   ــني العـــــ لألمـــــ
ملنطقـــة الـــبحريات 

  الكربى
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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.  




