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  مالحظة استهاللية    

يشمل هذا الفصل إجراءات جملس األمن املتصلة بإنشاء ومراقبـة اهليئـات الفرعيـة الـيت       
يتعلـق   تعد ضرورية يف تأدية الس ملهامه مبوجب ميثاق األمم املتحـدة. وسـلطة الـس يف مـا    

مـن النظـام    ٢٨ من امليثاق، وتعرب عنها املادة ٢٩بإنشاء هيئات فرعية منصوص عليها يف املادة 
  لي املؤقت للمجلس، على النحو التايل:  الداخ

    ٢٩املادة       

  لس األمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء وظائفه.        

    ٢٨املادة       

  لس األمن أن يعني هيئة أو جلنة أو مقررا ملسألة حمددة.        

  

طائفـة واسـعة    إصدار الـس تكليفـات بإنشـاء    ٢٠٠٧إىل  ٢٠٠٤شهدت الفترة من   
متنوعة من اهليئات الفرعية اجلديدة. ومشلت هذه اهليئات سبع عمليات حلفـظ السـالم، وسـت    
بعثــات سياســية، ومكتبــا إقليميــا واحــدا، وســت جلــان لإلشــراف علــى تنفيــذ التــدابري املتخــذة  

أو غري ذلك من املهـام، وجلنـة خمصصـة واحـدة، وفريقـي عمـل غـري رمسـيني،          ٤١عمال باملادة 
يئيت حتقيق، وجلنة خرباء، وحمكمة واحدة، باإلضافة إىل جلنة لبنـاء السـالم أنشـئت بالتعـاون     وه

  مع اجلمعية العامة.  

ويسـتعرض اجلـزء األول مــن هـذا الفصـل هــذه اهليئـات اجلديـدة، جنبــا إىل جنـب مــع          
ض وكانت ال تـزال قائمـة خـالل الفتـرة قيـد االسـتعرا       ٢٠٠٠اهليئات اليت أنشئت ما قبل عام 

أو خالل جزء منـها. وتنقسـم هـذه اهليئـات إىل سـبع فئـات رئيسـية، تعكـس طابعهـا الرئيسـي           
(ب) جلــان اإلشــراف  مهامهــا الرئيســية، وهــي: (أ) اللجــان الدائمــة واللجــان املخصصــة؛ و أو

(ج) أفرقـة العمـل الرمسيـة     ؛ و)١(واللجـان األخـرى   ٤١على تنفيذ التدابري املتخذة عمال باملادة 
ــة ا ــة؛ ووأفرقـ ــاكم؛ و  لعمـــل املخصصـ ــ (د) هيئـــات التحقيـــق واحملـ ــة؛ ـ(هـ ــان املخصصـ ) اللجـ

ــة؛ و      (و) و ــب اإلقليمي ــية، واملكات ــات السياس ــظ الســالم، والبعث ــات حف ــاء   عملي ــة بن (ز) جلن
السالم. ومت خالل الفترة قيد االستعراض إاء عمل ثالث بعثات حلفظ السالم وسـت بعثـات   

صصـــة واحـــدة، ومفوضـــيتني خمصصـــتني، وفريـــق عامـــل سياســـية، كمـــا أـــي عمـــل جلنـــة خم
__________ 

 ، انظر أيضا الفصل احلادي عشر، اجلزء الثالث.٤١لالطالع على القرارات واملناقشات املتعلقة باملادة   )١(  
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رمسي واحد. ويرد ذلك يف اجلزء الثاين. ويبين اجلزء الثالث حالة واحدة قـدم فيهـا اقتـراح     غري
  رمسي بإنشاء هيئة فرعية، إال أا مل تنشأ.  

٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٩ويف مذكرة من رئـيس الـس مؤرخـة      
بـين الـس العديـد     ،)٢(

 الراميــة إىل تعزيــز الفعاليــة والشــفافية يف عمــل هيئاتــه الفرعيــة. وبصــورة أخــص،    مــن التــدابري
  أوضحت املذكرة التدابري التالية:  

يشجع أعضاُء جملس األمن رؤساء مجيع اهليئات الفرعية على مواصـلة إبـالغ الـس بـأي         
لقـي التوجيـه   مسائل معلقة، حسب الضـرورة ويف مجيـع األحـوال بصـورة منتظمـة، وذلـك ـدف ت       

  االستراتيجي من الس.  

ويشجع أعضاُء جملس األمن اهليئات الفرعية للمجلس علـى التمـاس آراء الـدول األعضـاء         
ــن بصــفة خاصــة جلــان         ــس األم ــها. ويشــجع أعضــاُء جمل ــا شــديدا مبجــاالت عمل ــتم اهتمام  ــيت ال

  اجلزاءات.   اجلزاءات على التماس آراء الدول األعضاء اليت تتأثر بصفة خاصة من

ويشجع أعضاُء جملس األمن رؤساء اهليئات الفرعية للمجلس على إتاحة اجلـداول الزمنيـة       
ــت        ــى اإلنترن ــا عل ــق مواقعه ــة للجمهــور، حســب االقتضــاء، عــن طري ــات الفرعي الجتماعــات اهليئ

  “.  يومية األمم املتحدة” و

املسـامهة بقـوات وأصـحاب    ويرحب أعضاء جملس األمن مبشاركة األمانة العامـة والبلـدان       
املصلحة الرئيسيني اآلخرين يف اجتماعات فريق جملس األمن العامل املعـين بعمليـات حفـظ السـالم،     

  وهم يشجعون هذه املمارسة بغية إقامة تعاون أوثق بني الس وتلك األطراف الفاعلة.  

بنـــد وخــالل الفتــرة قيــد االســـتعراض، عقــد الــس عــددا مـــن اجللســات يف إطــار ال          
اسـتمع خالهلـا إىل إحاطـات     “إحاطات مقدمة من رؤساء اهليئات الفرعية التابعة لس األمـن ”

  قدمها رؤساء اهليئات الفرعية املختلفة. ويتضمن اجلدول قائمة كاملة بتلك اإلحاطات.
  
__________ 

  )٢(  S/2006/507. 
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  إحاطات مقدمة من رؤساء اهليئات الفرعية    
  

  إحاطات مقدمة من الرؤساء  التاريخ   اجللسة

      ٥١٠٦
(أ)

ــانون ٢٢    األول/ كــ

    ٢٠٠٤ديسمرب 

) بشـأن تنظـيم القاعـدة    ١٩٩٩( ١٢٦٧جلان جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار      
) ٢٠٠٣( ١٥٢١وحركة الطالبان وما يرتبط ما مـن أفـراد وكيانـات؛ والقـرار     

ــا؛ والقــرار   ) بشــأن كــوت ديفــوار؛ والفريــق العامــل   ٢٠٠٤( ١٥٧٢بشــأن ليربي
  نشوب الرتاعات يف أفريقيا وحلها املخصص املعين مبنع 

نيســــــــان/أبريل  ٢٥  ٥١٦٨
٢٠٠٥    

) بشـأن تنظـيم القاعـدة    ١٩٩٩( ١٢٦٧جلان جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار      
) ٢٠٠١( ١٣٧٣وحركة الطالبان وما يرتبط ما مـن أفـراد وكيانـات؛ والقـرار     

  )  ٢٠٠٤( ١٥٤٠بشأن مكافحة اإلرهاب؛ والقرار 

ــ ٢٠  ٥٢٢٩  همتوز/يوليـــــــــــ
٢٠٠٥    

) بشـأن تنظـيم القاعـدة    ١٩٩٩( ١٢٦٧جلان جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار      
) ٢٠٠١( ١٣٧٣وحركة الطالبان وما يرتبط ما مـن أفـراد وكيانـات؛ والقـرار     

  )  ٢٠٠٤( ١٥٤٠بشأن مكافحة اإلرهاب؛ والقرار 

ــرين ٢٦  ٥٢٩٣  األول/ تشــ

    ٢٠٠٥أكتوبر 

) بشـأن تنظـيم القاعـدة    ١٩٩٩( ١٢٦٧ جلان جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار     
) ٢٠٠١( ١٣٧٣وحركة الطالبان وما يرتبط ما مـن أفـراد وكيانـات؛ والقـرار     

  )  ٢٠٠٤( ١٥٤٠بشأن مكافحة اإلرهاب؛ والقرار 

ــانون ١٩  ٥٣٣٢  األول/ كــ

    ٢٠٠٥ديسمرب 

) بشـأن مجهوريـة الكونغـو    ٢٠٠٤( ١٥٣٣جلان جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار  
) ١٩٩٧( ١١٣٢) بشـــأن روانـــدا؛ والقـــرار ١٩٩٤( ٩١٨يـــة؛ والقـــرار الدميقراط

 ١٥١٨) بشـــأن الصـــومال؛ والقـــرار   ١٩٩٢( ٧٥١بشـــأن ســـرياليون؛ والقـــرار   

)؛ والفريق العامل املخصص املعين مبنع نشـوب  ٢٠٠٤( ١٥٤٠)؛ والقرار ٢٠٠٣(
  ) ٢٠٠٤( ١٥٦٦الرتاعات يف أفريقيا وحلها؛ والفريق العامل املنشأ عمال بالقرار 

ــباط/فرباير  ٢١  ٥٣٧٥ شــــــ
٢٠٠٦    

ــالقرار    ــأة عمـــال بـ ــن املنشـ ــان جملـــس األمـ ــة ٢٠٠١( ١٣٧٣جلـ ــأن مكافحـ ) بشـ
) بشأن تنظيم القاعدة وحركـة الطالبـان ومـن    ١٩٩٩( ١٢٦٧اإلرهاب؛ والقرار 

  )  ٢٠٠٤( ١٥٤٠يرتبط ما من أفراد وكيانات؛ والقرار 

ــبتمرب  ٢٨  ٥٥٣٨ أيلول/ســــ
٢٠٠٦    

) بشـأن تنظـيم القاعـدة    ١٩٩٩( ١٢٦٧نشـأة عمـال بـالقرار    جلان جملـس األمـن امل  
) ٢٠٠١( ١٣٧٣وحركة الطالبان وما يرتبط ما مـن أفـراد وكيانـات؛ والقـرار     

  )  ٢٠٠٤( ١٥٤٠بشأن مكافحة اإلرهاب؛ والقرار 

ــانون ٢٠  ٥٦٠١  األول/ كــ

    ٢٠٠٦ديسمرب 

القـرار  ) بشـأن روانـدا؛ و  ١٩٩٤( ٩١٨جلان جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار      
) بشــأن تنظــيم القاعــدة وحركــة الطالبــان ومــن يــرتبط مــا مــن  ١٩٩٩( ١٢٦٧

ــات؛ والقــرار   ــراد وكيان ــرار   ٢٠٠١( ١٣٧٣أف ) بشــأن مكافحــة اإلرهــاب؛ والق
) بشـأن كـوت ديفـوار؛    ٢٠٠٤( ١٥٧٢) بشأن ليربيـا؛ والقـرار   ٢٠٠٣( ١٥٢١

ــ٢٠٠٥( ١٦٣٦) بشــأن الســودان؛ والقــرار  ٢٠٠٥( ١٥٩١والقــرار  رار )؛ والق
) بشــأن ســرياليون؛ والفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين بالوثــائق   ١٩٩٧( ١١٣٢

  واملسائل اإلجرائية األخرى؛ والفريق العامل املعين بعمليات حفظ السالم 
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  إحاطات مقدمة من الرؤساء  التاريخ   اجللسة

ــايو  ٢٢  ٥٦٧٩       أيار/مـــــــــــــ
٢٠٠٧    

) بشـأن تنظـيم القاعـدة    ١٩٩٩( ١٢٦٧جلان جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار      
) ٢٠٠١( ١٣٧٣تبط ما مـن أفـراد وكيانـات؛ والقـرار     وحركة الطالبان وما ير

  )  ٢٠٠٤( ١٥٤٠بشأن مكافحة اإلرهاب؛ والقرار 

ــرين ١٤  ٥٧٧٩ ــاين/ تشـ  الثـ

    ٢٠٠٧نوفمرب 

) بشـأن تنظـيم القاعـدة    ١٩٩٩( ١٢٦٧جلان جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار      
) ٢٠٠١( ١٣٧٣وحركة الطالبان وما يرتبط ما مـن أفـراد وكيانـات؛ والقـرار     

  )  ٢٠٠٤( ١٥٤٠بشأن مكافحة اإلرهاب؛ والقرار 

ــانون ١٧  ٥٨٠٦  األول/ كــ

    ٢٠٠٧ديسمرب 

) ٢٠٠٤( ١٥٣٣)؛ والقـرار  ٢٠٠٣( ١٥١٨جلان جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
ــرار    ــة؛ والق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ) بشــأن ســرياليون؛  ١٩٩٧( ١١٣٢بشــأن مجهوري

)؛ والفريــق العامــل ٢٠٠٤( ١٥٤٠لقــرار ) بشــأن ليربيــا؛ وا٢٠٠٣( ١٥٢١والقــرار 
غري الرمسي املعين بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى؛ واللجنة املخصصة السـتعراض  
الواليات؛ والفريق العامل املخصص املعـين مبنـع نشـوب الرتاعـات يف أفريقيـا وحلـها؛       

  ) ٢٠٠٤( ١٥٦٦والفريق العامل املنشأ عمال بالقرار 

  
  .“إحاطات من رؤساء اللجان واألفرقة العاملة التابعة لس األمن”لسة يف إطار البند املعنون عقدت هذه اجل  (أ)  

 



 

 

175/1582 11-02856 
 

  اجلزء األول

  األجهزة الفرعية لس األمن اليت أنشئت 

  ٢٠٠٧إىل  ٢٠٠٤  أو استمرت خالل الفترة من

  اللجان الدائمة واملخصصة  -  ألف

  مالحظة  

، ٢٠٠٧إىل عـــام  ٢٠٠٤خـــالل الفتـــرة مـــن عـــام      
كانــت هنــاك جلنتــان قائمتــان ولكنــهما مل جتتمعــا، ومهــا جلنــة  
اخلـرباء املعنيـة بالنظــام الـداخلي، الـيت أنشــأها جملـس األمــن يف      

والـــــيت تعـــــىن بدراســـــة مســـــألة العضـــــوية   ١٥٠٦اجللســـــة 
  باالنتساب، واللجنة املعنية باجتماعات الس خارج املقر.  

ــة بقبــول األعضــ     ــة املعني اء اجلــدد أن وطُلــب إىل اللجن
تنظر يف الطلب الذي قدمته مجهورية اجلبل األسود لالنضـمام  
إىل عضوية األمم املتحدة، والذي أحاله الـس إليهـا مبوجـب    

)٣(من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ٥٩املادة 
.  

وخالل هذه الفترة، أنشأ الـس أيضـا جلنـة خمصصـة       
  ات.  واحدة، هي اللجنة املخصصة الستعراض الوالي

  

  اللجنة املخصصة الستعراض الواليات   

موجهــة إىل  ٢٠٠٦أيار/مــايو  ١٦يف رســالة مؤرخــة   
، أبلــغ رئـيس جملــس األمـن األمــني العـام بقــرار    )٤(األمـني العـام  

أعضاء الس إنشاء جلنة خمصصـة السـتعراض الواليـات تعـىن     
باستعراض واليات جملس األمن عمـال بتوصـية رؤسـاء الـدول     

الــواردة يف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي    واحلكومــات
__________ 

 قدمتــها اللجنــة والــس يتنــاول الفصــل الســابع التوصــيات الــيت  )٣(  
  بشأن قبول طلبات العضوية.

  )٤(  S/2006/354.  

٢٠٠٥لعــام 
ــر األمــني    )٥( ــواردة يف تقري ومتابعــة للتوصــيات ال
“إصدار الواليات وتنفيذها”العام املعنون 

)٦(
  .  

ويتـوىل رئاســة اللجنـة، الــيت تتــألف مـن مجيــع أعضــاء      
الــس، رئيســان مشــاركان. ورحــب الــس مبشــاركة أحــد   

ــوظفي األمانــ  ــا يف جلســات    م ــب العلي ــن ذوي الرت ــة م ة العام
اللجنــة ذات الصــلة لكــي جييــب علــى األســئلة الــيت تتنــاول        
بصــورة خاصــة اجلوانــب ذات الصــلة بواليــة جملــس األمــن يف  
تقريــر األمــني العــام، كمــا رحــب باســتمرار املســاعدة الــيت        
تقدمها األمانة العامة من خـالل تـوفري اخلـدمات الفنيـة طـوال      

، املعقــودة ٥٨٠٦. ويف اجللســة )٧(اض الواليــاتعمليــة اســتعر
ــمرب   ١٧يف  ــانون األول/ديسـ ــس إىل  ٢٠٠٧كـ ــتمع الـ ، اسـ

  إحاطة بشأن أعمال اللجنة.  

كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٢٨ويف رســـــالة مؤرخـــــة   
، أعلــن رئــيس الــس أن  )٨(موجهــة إىل األمــني العــام  ٢٠٠٧

ــد أجنــزت أهــدافها    ــات ق ــة املخصصــة الســتعراض الوالي  اللجن
  واختتمت أعماهلا.  

__________ 

  .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥(  

  )٦(  A/60/733  وCorr.1.  

  .S/2006/354انظر   )٧(  

  )٨(  S/2007/770    ،انظر أيضا تقرير جملس األمـن إىل اجلمعيـة العامـة .
 متـوز/  ٣١إىل  ٢٠٠٧آب/أغسـطس   ١الذي يغطي الفترة مـن  

  .٢٢)، اجلزء السادس، الفصل A/63/2( ٢٠٠٨يوليه 
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جلان جملس األمن املنشـأة مبوجـب الفصـل السـابع       -  باء
  من امليثاق 

  مالحظة  

خالل الفترة قيد االستعراض، أنشأ جملس األمن عـدة    
ــدابري أو أداء املهــام األخــرى املعتمــدة       جلــان لرصــد تنفيــذ الت
عمــال بالفصــل الســابع مــن امليثــاق، ومــدد واليــة اللجــان الــيت  

. وتتــألف اللجــان مــن مجيــع أعضــاء الــس   )٩(قاأنشــأها ســاب
عضوا وتعقـد جلسـات خاصـة، مـامل تقـرر       ١٥البالغ عددهم 

جلنـــة بنفســـها خـــالف ذلـــك، وتتوصـــل إىل قراراـــا بتوافـــق  
اآلراء. وينتخــب الــس ســنويا مكاتــب اللجــان، الــيت تتــألف  
عموما من رئيس ونائـب للـرئيس، ويعلـن عنـها يف املـذكرات      

)١٠(ئيس الساملقدمة من ر
.  

جلنــة مــن جلــان جملــس   ١٢ويتنــاول هــذا الفــرع أوال   
األمن أُنشـئت لرصـد تـدابري جزائيـة حمـددة. مث يتنـاول جلنـتني        
ــا    ــان الـــس األخـــرى ذات الواليـــات األوســـع نطاقـ مـــن جلـ

ويف إطار كل فئة، يتناول التقريـر كـل   “). اللجان األخرى(”
ات الفرعيـة الـيت   جلنة حسب ترتيب إنشـائها. ويـرد اسـم اهليئـ    

ــها ارتباطــاً وثيقــا بعمــل تلــك اللجــان إىل جانــب     ــرتبط عمل ي
  اللجنة ذات الصلة.  

__________ 

تقع املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ هذه التدابري على عـاتق الـدول     )٩(  
  األعضاء.

لالطــالع علــى تشــكيلة مكاتــب اللجــان املنتخبــة خــالل الفتــرة    )١٠(  
 S/2004/436و  S/2004/280و  S/2004/4قيد االسـتعراض، انظـر   

 S/2005/3و  S/2004/950و  S/2004/770و  S/2004/472و 
 S/2006/66و  S/2006/7و  S/2005/734و  S/2005/297 و
 S/2007/461و  S/2007/20و  S/2006/846و  S/2006/833 و
  .S/2007/635 و

ــة        ــدابري جزائي ــة برصــد ت ــن املعني ــس األم جلــان جمل
  حمددة

، أنشـــأ ٢٠٠٧إىل عـــام  ٢٠٠٤يف الفتـــرة مـــن عـــام   
الــس ســت جلــان جديــدة لكــي تشــرف علــى تنفيــذ التــدابري  

مـن امليثــاق واملفروضـة علــى   املعتمـدة مبوجــب الفصـل الســابع   
ــة  ــوار)١١(مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــ ، )١٢(، وكــــوت ديفــ

ــة )١٣(والســـودان ، )١٤(، ومجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـ
. وخـالل الفتـرة ذاـا، أشـرف     )١٥(ومجهورية إيـران اإلسـالمية  

جلنة، مبا فيها اللجان الـيت أنشـئت    ١٢الس على ما جمموعه 
)١٦(يف فترات سابقة

.  

ــام، يف     و ــني العـ ــس إىل األمـ ــب الـ ــك، طلـ ــافة إىل ذلـ باإلضـ
مناســبات عــدة، إنشــاء هيئــات الرصــد يف شــكل أفرقــة خــرباء 

جلان خرباء وأفرقة رصد أو آليـات رصـد، وذلـك ملسـاعدة      أو
تلــــك اللجــــان يف أعماهلــــا أو النظــــر يف مســــألة االســــتغالل  

__________ 

ن ) بشـأ ٢٠٠٤( ١٥٣٣جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بـالقرار    )١١(  
 مجهورية الكونغو الدميقراطية.

) بشـأن  ٢٠٠٤( ١٥٧٢لقرار جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـا   )١٢(  
 كوت ديفوار.

) بشـأن  ٢٠٠٥( ١٥٩١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار    )١٣(  
 السودان.

 ).٢٠٠٦( ١٧١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   )١٤(  

 ).٢٠٠٦( ١٧٣٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   )١٥(  

ة عمـال بـالقرارات   تشمل هذه اللجـان جلـان جملـس األمـن املنشـأ       )١٦(  
) بشــــأن  ١٩٩٤( ٩١٨) بشــــأن الصــــومال؛ و  ١٩٩٢( ٧٥١

ــدا؛ و  ــرياليون؛ و  ١٩٩٧( ١١٣٢روانــــ ــأن ســــ  ١٢٦٧) بشــــ

) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يـرتبط مـا   ١٩٩٩(
) ٢٠٠٣( ١٥٢١)؛ و ٢٠٠٣( ١٥١٨مــن أفــراد وكيانــات؛ و 

 بشأن ليربيا.
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ــة   غــري ــوارد الطبيعي ــة وضــع توصــيات   )١٧(املشــروع للم . وبغي
بشأن سـبل حتسـني فعاليـة جـزاءات األمـم املتحـدة، قـرر         عامة

ــق العامــل غــري الرمســي املعــين      ــة الفري الــس أيضــا متديــد والي
٢٠٠٦باملسائل العامة املتعلقة باجلزاءات حىت اية عام 

)١٨(
  .  

وخالل الفترة قيد االستعراض، أنشـأ الـس، متصـرفا      
ــىن      ــا تع ــاق، جلان ــن امليث ــام  مبوجــب الفصــل الســابع م ــأداء امله ب

مـن النظـام    ٢٨املتصلة بالتدابري اجلزائية املفروضـة وفقـا للمـادة    
الــداخلي املؤقــت للمجلــس. وتشــمل املهــام الــيت كُلفــت هــذه    
ــا يلـــي:        ــتعراض مـ ــد االسـ ــالل الفتـــرة قيـ ــا خـ ــان بأدائهـ اللجـ

احلصول على معلومات فيما يتعلق بتنفيذ التدابري املفروضـة   (أ)
ــادة   ــب املـــ ــة  ؛ (ب) ال٤١مبوجـــ ــات املتعلقـــ ــر يف املعلومـــ نظـــ

بانتهاكات التدابري وإصدار توصيات بالتدابري املناسـبة ردا علـى   
ــة    ــات املتعلقـ ــالغ الـــس باملعلومـ ــهاكات؛ (ج) إبـ تلـــك االنتـ
باالنتهاكات املزعومة؛ (د) النظر يف طلبات اإلعفاء من التدابري 

ذلـك  ) النظـر يف التقـارير املقدمـة إليهـا، مبـا يف      هوالبت فيهـا؛ ( 
ــات      ــراد والكيانـ ــة األفـ ــد هويـ ــد؛ (و) حتديـ ــات الرصـ ــن هيئـ مـ
ــل؛ (ز) تقــدمي      ــدابري وتعهــد قائمــة مــن هــذا القبي اخلاضــعني للت

  توصيات إىل الس بشأن كيفية حتسني فعالية التدابري. 

الس أيضا عدة قرارات يف إطار البنـد املعنـون    واختذ  
واليـات تلـك    فـأثرت يف “ املسائل العامة املتصلة بـاجلزاءات ”

 ١٧٣٠. فبموجــــب القــــرار )١٩(اللجــــان أو يف أدائهــــا العــــام

، اعتمـد  ٢٠٠٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٩) املؤرخ ٢٠٠٦(
__________ 

ــا يتصــل بال     )١٧(   ــات للرصــد فيم ــى   أنشــئت هيئ ــدابري املفروضــة عل ت
 مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار والسودان.

 لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر الفرع جيم أدناه.  )١٨(  

ــق    )١٩(   ــر الفري ــرد تقري ــة  العامــل غــري الرمســي املعــين باملســائل     ي العام
يتضمن توصيات بشأن كيفيـة حتسـني    ، الذي باجلزاءات املتعلقة 
 .S/2006/997اجلزاءات، يف الوثيقة فعالية 

 بالس إجراء لتلقي طلبـات رفـع األمسـاء مـن القائمـة، وطلـ      
إىل األمني العام أن ينشئ داخل األمانة العامـة (فـرع األجهـزة    

قــي الطلبــات املتعلقــة الفرعيــة لــس األمــن) مركــز تنســيق لتل 
برفع األمساء من القائمة وألداء املهـام املبينـة أدنـاه، وأوعـز إىل     
ــك.      ــى ذل ــاء عل ــة بن ــيح مبادئهــا التوجيهي جلــان اجلــزاءات بتنق
ويتلقــى مركــز التنســيق طلبــات رفــع األمســاء مــن القائمــة مــن   
ــدا أو متكــررا،     أصــحاا، ويتحقــق ممــا إذا كــان الطلــب جدي

ــراح  وحييــل الطلــب إىل ا حلكومــة أو احلكومــات صــاحبة االقت
وإىل حكومة أو حكومات بلد اإلقامة واجلنسية. وإن أوصـت  
أي من تلك احلكومـات برفـع األمسـاء مـن القائمـة، فـإن تلـك        

عـن طريـق مركـز التنسـيق وإمـا       ااحلكومة ترسـل توصـيتها إمـ   
ــرئيس       ــدرج ال ــذ ي ــة اجلــزاءات، وعندئ ــيس جلن مباشــرة إىل رئ

ــع االســم يف   ــب رف ــغ مركــز     طل ــة. ويبل ــال اللجن جــدول أعم
التنسيق اللجنـة أيضـا يف حالـة االعتـراض علـى ذلـك الطلـب.        
وإذا مل تدل أي حكومـة مـن احلكومـات الـيت جـرى التشـاور       

يف اللجنة، بعد التشاور مـع   ومعها بأي تعليق، جيوز ألي عض
ــع      ــراح، أن يوصــي برف ــات صــاحبة االقت ــة أو احلكوم احلكوم

طريــق إرســال الطلــب إىل رئــيس جلنــة  اســم مــن القائمــة عــن  
اجلزاءات. وإذا انقضـى شـهر واحـد ومل يـوص أي عضـو مـن       
ــل     ــرب الطلــب مرفوضــا. وحيي ــع االســم، يعت ــة برف أعضــاء اللجن

الــيت يتلقاهـا مـن الــدول    تمركـز التنسـيق أيضــا مجيـع البالغـا    
األعضــاء إىل اللجنــة، ويبلــغ صــاحب الطلــب بقــرار اللجنــة       

. ومبوجــب )٢٠(القائمــة أو رفضــه بقبــول طلــب رفــع امســه مــن 
)، الحــــظ الـــس أن التعــــاون مــــع  ٢٠٠٦( ١٦٩٩القـــرار  

ــة (اإلنتربــول) ميكــن أن يفيــد    ــة للشــرطة اجلنائي املنظمــة الدولي
اللجــان املعنيــة بــاجلزاءات الــيت أنشــأها الــس، وطلــب إىل       
األمــني العــام أن يتخــذ اخلطــوات الالزمــة لزيــادة التعــاون بــني  

__________ 

 .٢و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٧٣٠القرار   )٢٠(  
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اإلنتربول قصـد تزويـد اللجـان بـأدوات أفضـل      األمم املتحدة و
)٢١(لتنجز والياا مبزيد من الفعالية

.  

لتدابري حتقيق الشفافية اليت حددها رئيس الس  ووفقا  
١٩٩٥آذار/مـــارس  ٢٩يف مذكرتــه املؤرخـــة  

زالـــت  ، مـــا)٢٢(
اللجان تقدم تقاريرها السنوية إىل الس. ويف بعض احلـاالت،  

من اللجنة إىل املنطقة املعنية للربهنـة علـى    قرر الس إيفاد بعثة
  تنفيذا كامال. ضةعزم الس تنفيذ التدابري املفرو

اإلشارة إىل أن وصفا موجزا للتـدابري اإللزاميـة،    وجتدر  
اســتناداً إىل طبيعتــها، يــدرج ألغــراض التوضــيح فقــط وعنــد       
االقتضاء، ويتضمن علـى سـبيل املثـال، حظـر توريـد األسـلحة،       

األصـــول، والقيـــود املفروضـــة علـــى الســـفر، واحلظـــر  وجتميـــد
 يــداملفــروض علــى املــاس، واحلظــر املفــروض علــى الــنفط، وتقي 

حركــــة املــــرور اجلــــوي، والقيــــود املفروضــــة علــــى التمثيــــل  
ــتديرة      ــجار املسـ ــذوع األشـ ــترياد جـ ــر اسـ ــي، وحظـ الدبلوماسـ
واملنتجات اخلشبية. وال يراد بالوصف املذكور أعاله أن يكون 

تعريف قانوين للتدابري اجلزائية. ويرد وصـف للتـدابري الـيت    مبثابة 
عشـر مــن   احلــادييف الفصـل   ٤١فرضـها الـس عمــال باملـادة    

  هذا امللحق.  
  

 ٧٥١جلنــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار    -  ١

  ) بشأن الصومال ١٩٩٢(

الفترة قيد االستعراض، واصلت اللجنة املنشـأة   خالل  
) بشــأن الصــومال مراقبــة حظــر  ١٩٩٢( ٧٥١عمــال بــالقرار 

  ).  ١٩٩٢( ٧٣٣توريد األسلحة املفروض مبوجب القرار 

__________ 

ــرار   )٢١(   ــة    )،٢٠٠٦( ١٦٩٩القـــ ــن الديباجـــ ــة مـــ ــرة الرابعـــ الفقـــ
 من املنطوق. ١  والفقرة

  )٢٢(  S/1995/234. 

  تنفيذ الوالية  

ــرار     ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٧مبوجــب الق  آذار/ ١٥) امل

، طلب الس إىل اللجنة أن تنظر يف إيفاد بعثـة  ٢٠٠٥مارس 
بقيــادة رئيســها إىل الصــومال واملنطقــة إظهــارا لتصــميم جملــس 

. وقـد زار  )٢٣(نفيـذ التـام حلظـر توريـد األسـلحة     األمن علـى الت 
يف  من،رئــيس اللجنــة املنطقــة، وبالتحديــد كينيــا وإثيوبيــا والــي

 كـــانون األول/ ٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب إىل  ٢٦الفتـــرة مـــن 

 ٢٠٠٥ديســــمرب 
)، ٢٠٠٦( ١٦٧٦. ومبوجــــب القــــرار )٢٤(

طلب الس مرة أخـرى إىل اللجنـة أن تنظـر يف القيـام بزيـارة      
 ١٧٤٤. ومبوجــب القــرارين  )٢٥(لصــومال أو إىل املنطقــة إىل ا

ــؤرخ ٢٠٠٧( ــباط/فرباير  ٢٠) املـــــــ  ١٧٧٢و  ٢٠٠٧شـــــــ

، اعتمــد الــس ٢٠٠٧آب/أغســطس  ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠٧(
استثناءات حلظر توريد األسلحة على أن تكون مبوافقة اللجنـة  

)٢٦(وعلى أساس كل حالة على حدة
.  

  

  الرصد واإلبالغ  

قـارير سـنوية تغطـي الفتـرة قيـد      قدمت اللجنة أربعـة ت   
االستعراض، تناولت فيهـا، يف مجلـة أمـور، أنشـطتها وأنشـطة      

. وقد شددت اللجنـة خباصـة علـى مشـاركتها     )٢٧(فريق الرصد
ــومال.    ــلحة يف الصــ ــد األســ ــر توريــ ــذ حظــ ــطة يف تنفيــ النشــ
والحظت كذلك أن علـى الـرغم مـن اشـتداد حـدة القتـال يف       

ــدعم  التزامهــا مــا زال ر فــإنالصــومال،  اســخا، شــأنه شــأن ال
__________ 

 ).٢٠٠٥( ١٦٣٠ا الطلب يف القرار كُرر هذ  )٢٣(  

  )٢٤(  S/2005/813 ١٧، الفقرة. 

 .٧)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٧٦القرار   )٢٥(  

ــراران   )٢٦(   )، ٢٠٠٧( ١٧٧٢، و ٥)، الفقـــرة ٢٠٠٦( ١٧٤٤القـ
 .١١الفقرة 

  )٢٧(  S/2004/1017  وS/2005/813  وS/2007/154  وS/2007/761. 
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الــذي تقدمــه إىل فريــق الرصــد، وأــا مســتعدة للــدخول يف       
حوار مع الدول على حنو مـا برهنـت عليـه بعثتـها للمنطقـة يف      

  .  ٢٠٠٥عام 

ــس ســت      وخــالل   ــتعراض، جــدد ال ــد االس ــرة قي الفت
مرات، لفتـرات مـدة كـل منـها سـتة أشـهر، واليـة فريـق الرصـد          

ــرار   ــأ مبوجـــب القـ ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٩املنشـ ــانون  ١٦) املـ كـ
، وأوكــــل إليــــه واليــــة تركــــز علــــى     ٢٠٠٣األول/ديســــمرب 

االنتــهاكات املســتمرة حلظــر توريــد األســلحة، مبــا يف ذلــك نقــل  
الـــيت تســـتخدم مـــرة واحـــدة، واألســـلحة   ســـلحةالـــذخرية، واأل

الصغرية. وطلب الس أيضا إىل اللجنـة أن تنظـر، بالتشـاور مـع     
حظــر توريــد األســلحة ردا علــى فريــق الرصــد، يف ســبل حتســني 

ــيت     ــد اــاالت ال ــه، وأن تســاعد يف حتدي ــهاكات املســتمرة ل االنت
 حظــرميكـن فيهـا تعزيـز قـدرات الـدول يف املنطقـة تيسـريا لتنفيـذ         

، الحـظ فيهـا   )٢٩(. وأصدر الفريق ستة تقـارير )٢٨(توريد األسلحة
تدهور الوضع يف الصومال واستمرار انتهاكات احلظر املفروض، 

عـددا مـن التوصـيات املتعلقـة بتحسـني تنفيـذ حظـر توريـد          وقدم
األسلحة، ولكنه أشار إىل أن جناح تنفيذ تلك التوصيات يتوقـف  

  يف الصومال.  لبقاءعلى قيام حكومة هلا مقومات ا
  

__________ 

ــ٢٠٠٤( ١٥٥٨القــرارات   )٢٨(   )، ٢٠٠٥( ١٥٨٧؛ و ٦و  ٣ان )، الفقرت
ــان  ــان ٢٠٠٥( ١٦٣٠؛ و ٦و  ٣الفقرتـ  ١٦٧٦؛ و ٦و  ٣)، الفقرتـ

ــان ٢٠٠٦( ــان ٢٠٠٦( ١٧٢٤؛ و ٦و  ٣)، الفقرت ؛ ٦و  ٣)، الفقرت
. انظـر أيضـا الرسـائل الـيت عـين      ٦و  ٣)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٦٦و 

 S/2005/229و  S/2004/73مبوجبــــــــها األمــــــــني العــــــــام اخلــــــــرباء (
 S/2007/575و  S/2006/986  و S/2006/313و  S/2005/695  و
 ).S/2007/667  و

  )٢٩(  S/2004/604  وS/2005/153  وS/2005/625  وS/2006/229 
 .S/2007/436و  S/2006/913 و

ــالقرار     -  ٢ ــأة عمـــالً بـ  ٩١٨جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـ

   ) بشأن رواندا١٩٩٤(

) ١٩٩٤( ٩١٨اللجنة املنشأة عمال بـالقرار   واصلت  
ــر       ــة حظ ــة يف مراقب ــها املتمثل ــدا االضــطالع بواليت بشــأن روان
ــدل     ــرار واملعـ ــك القـ ــروض مبوجـــب ذلـ ــلحة املفـ ــد األسـ توريـ

)١٩٩٥( ١٠١١مبوجب القرار 
)٣٠(

.  

  تنفيذ الوالية  

ــرار     ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٩مبوجــب الق  آذار/ ٢٨) امل

، قرر الـس، متصـرفا مبوجـب الفصـل السـابع      ٢٠٠٧مارس 
مــن  ١١إلغــاء التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة  مــن امليثــاق،

) بشـأن نقـل األسـلحة واألعتـدة ذات     ١٩٩٥( ١٠١١القـرار  
)٣١(الصلة إىل رواندا

وواصـلت اللجنـة رصـد التـدابري املتبقيـة       .
  ).١٩٩٥( ١٠١١من القرار  ١٠و  ٩يف الفقرتني  واردةال
  

  الرصد واإلبالغ  

مخسـة   خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، قـدمت اللجنـة       
، أشارت فيها إىل أا مل تبلغ بـأي انتـهاكات حلظـر    )٣٢(تقارير

األسلحة، غري أا الحظت أا ال متلك أي آليـة رصـد حمـددة    
تكفل التنفيـذ الفعـال حلظـر األسـلحة وأـا ال تعتمـد إال علـى        

__________ 

ــرة      )٣٠(   ــود املفروضــة مبوجــب الفق ــهاء القي ــرار   ١٣رغــم انت مــن الق
) على بيع أو توريد األسلحة والعتاد ذي الصـلة  ١٩٩٤( ٩١٨

، ١٩٩٦أيلول/ســــبتمرب  ١إىل حكومــــة روانــــدا اعتبــــارا مــــن 
)، فإنـــه ١٩٩٥( ١٠١١مـــن القـــرار  ٨ألحكـــام الفقـــرة  وفقـــا

ــا مــن مجيــع الــدول مواصــلة تطبيــق   مــا القيــود آنفــة  زال مطلوب
ــاد ذي الصــلة       ــد األســلحة والعت ــع وتوري ــع بي ــذكر ــدف من ال

 للقوات غري احلكومية بغرض استخدامها يف رواندا.

 .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٩القرار   )٣١(  

  )٣٢(  S/2004/134  وS/2005/76  وS/2006/164  وS/2006/1049 
 .S/2007/782 و
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تقــدمي  ورهاالتعــاون مــن جانــب الــدول واملنظمــات الــيت مبقــد  
  توريد األسلحة.   معلومات ذات صلة بانتهاكات حظر

  

 ١١٣٢جملــس األمــن املنشــأة عمــالً بــالقرار   جلنــة  -  ٣

  ) بشأن سرياليون ١٩٩٧(

الفترة قيد االسـتعراض، واصـلت اللجنـة املنشـأة      خالل  
ــالقرار   ) بشــأن ســرياليون االضــطالع   ١٩٩٧( ١١٣٢عمــال ب

بواليتها املتمثلة يف رصد التدابري املتعلقـة حبظـر توريـد األسـلحة     
ــود امل ــرار    والقيــ ــب القــ ــفر مبوجــ ــى الســ ــة علــ  ١١٣٢فروضــ

)١٩٩٧(
)٣٣(

.  
  

  الرصد واإلبالغ  

خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، قـدمت اللجنـة مخسـة         
تقارير سـنوية ضـمنتها معلومـات عـن أنشـطتها وذكـرت أـا        

)٣٤(تبلغ بأي انتهاكات حلظر توريد األسلحة مل
.  

  

 ١٢٦٧جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار     -  ٤

) بشأن تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان     ١٩٩٩(
  وما يرتبط ما من أفراد وكيانات 

 ١٢٦٧اللجنــــة املنشــــأة عمــــال بــــالقرار     واصــــلت  

) االضطالع بواليتها املتمثلـة يف رصـد تنفيـذ التـدابري     ١٩٩٩(
__________ 

انون كـ  ٢١) املؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩٣من القرار  ٨مبوجب الفقرة   )٣٣(  
متصـــرفا مبوجــب الفصـــل   ، قـــرر الــس، ٢٠٠٧األول/ديســمرب  

أن يستثين من تطبيق التـدابري املفروضـة مبوجـب     ،السابع من امليثاق
) ســفر أي شــاهد يطلــب   ١٩٩٨( ١١٧١مــن القــرار   ٥الفقــرة 

 مثوله خالل احملاكمات أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون.

  )٣٤(  S/2004/166  وS/2005/44  وS/2005/843  وS/2006/1043 
 .S/2007/777 و

املتخذة ضد تنظيم القاعدة وحركـة الطالبـان ومـا يـرتبط مـا      
)٣٥(من أفراد وكيانات

.  
  

  تنفيذ الوالية  

كـانون   ٣٠)، املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٢٦مبوجب القـرار    
ــاير  ــيت    ٢٠٠٤الثاين/ين ــة ال ــدابري اإللزامي ــز الت ــس تعزي ــرر ال ، ق

تشــــمل جتميــــد األصــــول وحظــــر الســــفر وحظــــر توريــــد       
. وقــرر أيضـا تعزيــز الواليــة املنوطـة باللجنــة حبيــث   )٣٦(األسـلحة 

تشــمل، إضــافة إىل مراقبــة تنفيــذ الــدول لتلــك التــدابري، دورا       
يتعلق بتقييم املعلومـات ألغـراض االسـتعراض الـذي جيريـه        فيما

الـــس، فضـــال عـــن التوصـــية بإدخـــال حتســـينات علـــى هـــذه   
. وطلـــب الـــس إىل اللجنـــة أن تتـــابع مـــع الـــدول )٣٧(التـــدابري

التنفيذ الفعال لتـدابري اجلـزاءات، وأن تتـيح للـدول، بطلـب مـن       
أجــل إجــراء   ناللجنــة، فرصــة إرســال ممثليهــا لاللتقــاء ــا مــ      

مناقشــات أعمــق بشــأن املســائل ذات الصــلة؛ وأن تلــتمس مــن   
الدول، حسب مقتضى احلـال، تقـارير حالـة عـن تنفيـذ التـدابري       
ذات الصلة بـاألفراد والكيانـات املـدرجني يف القائمـة، وخاصـة      
ــيت ختـــص     ــدة الـ ــول امـ ــة لألصـ ــالغ اإلمجاليـ ــق باملبـ ــا يتعلـ فيمـ

وأن تعمـم علـى الـس     نـات؛ اتتضمنه القائمة من أفـراد وكي   ما
ــول      ــا حبلــ ــدم تقاريرهــ ــيت مل تقــ ــدول الــ ــة بالــ  آذار/ ٣١قائمــ

)، ٢٠٠٣( ١٤٥٥مـن القــرار   ٦عمـال بــالفقرة   ٢٠٠٤  مـارس 
__________ 

جلنة جملس ”من  ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٢مت تغيري اسم اللجنة يف   )٣٥(  
جلنة جملـس  ” إىل)“ ١٩٩٩( ١٢٦٧األمن املنشأة عمال بالقرار 

ــيم ١٩٩٩( ١٢٦٧األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار   ) بشـــأن تنظـ
 “.القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات

 ١٦١٧. مل يعــدل القــرار  ١)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٢٦القــرار   )٣٦(  

نطــــــاق تــــــدابري  ٢٠٠٥متوز/يوليــــــه  ٢٩) املــــــؤرخ ٢٠٠٥(
اجلزاءات اإللزاميـة ولكنـه قـدم توضـيحات بشـأن تلـك التـدابري        

 وبشأن تنفيذها.

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٢٦القرار   )٣٧(  
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مبـا يف ذلـك تقـدمي مـوجز حتليلـي لألسـباب الـيت قدمتـها الــدول         
. وعالوة علـى ذلـك، قـرر الـس     )٣٨(لتعليل عدم تقدمي التقارير
ــق للــدعم الت   ــاء فري ــيحإنش ــل حتــت     ليل ورصــد اجلــزاءات يعم

)٣٩(توجيهات اللجنة
.  

 متـوز/  ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦١٧ومبوجب القرار   

، قرر الس أن تقـوم الـدول أيضـا، عنـد اقتـراح      ٢٠٠٥يوليه 
أمســاء إلدراجهــا يف القائمـــة املوحــدة، بتزويـــد اللجنــة ببيـــان     
ــه، وأن     ــاء علي ــة يصــف األســاس الــذي يقــدم املقتــرح بن للحال

ــة ــى       اللجنـ ــرد علـ ــة يف الـ ــان احلالـ ــتخدم بيـ ــا أن تسـ ــوز هلـ جيـ
ــيت أُدرج يف القائمــة املوحــدة    ســاراتاستف ــدول األعضــاء ال ال

مواطنوهـا أو أشـخاص مقيمـون فيهــا أو كيانـات فيهـا. وقــرر      
ــة جيــوز هلــا أن تقــرر الكشــف عــن املعلومــات      أيضــا أن اللجن
ألطــراف أخــرى علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، بعــد         

لى موافقـة الدولـة الـيت اقترحـت اإلدراج يف     احلصول مسبقا ع
. وكـــرر الـــس أيضـــا تأكيـــد ضـــرورة اســـتمرار  )٤٠(القائمـــة

التعــاون الوثيــق وتبــادل املعلومــات فيمــا بــني اللجنــة وجلنــة        
ــالقرار    ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ  ١٥٤٠مكافحـــة اإلرهـــاب واللجنـ

)، وكذلك فيما بني أفرقة اخلـرباء التابعـة لكـل منـها،     ٢٠٠٤(
ــارات إىل    مبــا يف ذلــ  ــادل املعلومــات، وتنســيق الزي ــز تب ك تعزي

ــن املســائل       ــك م ــة، وغــري ذل ــدمي املســاعدة التقني ــدان، وتق البل
)٤١(األمهية بالنسبة للجان الثالث كافة  ذات

.  

__________ 

 .٢٣و  ٢١و  ١١املرجع نفسه، الفقرات   )٣٨(  

ــى التفا   )٣٩(   ــالع علـ ــي   لالطـ ــوان الفرعـ ــر العنـ ــيل، انظـ ــد ”صـ الرصـ
 أدناه.“ واإلبالغ

 .٦و  ٤)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦١٧ر القرا  )٤٠(  

. وقـد كُـررت هـذه الـدعوة يف القـرار      ١٣املرجع نفسه، الفقرة   )٤١(  
. ملزيــــد مــــن املعلومــــات عــــن ٢٧)، الفقــــرة ٢٠٠٦( ١٧٣٥

اللجــان ”التعــاون بــني اللجــان الــثالث، انظــر العنــوان الفرعــي   
 أدناه.“ ىاألخر

كـانون   ٢٢) املـؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧٣٥ومبوجب القرار   
ــمرب  ــافية يف   ٢٠٠٦األول/ديســ ــد إضــ ــس قواعــ ــل الــ ، أدخــ

ــة.    ــن القائم ــرر     إجــراءات الشــطب م ــد، ق ــه التحدي ــى وج وعل
الس أنه جيوز للجنة أن تنظر يف أمور من مجلتها، مـا إذا كـان   
اسم الفرد أو الكيان قد أُدرج يف القائمة املوحـدة بسـبب خطـأ    

حتديد اهلوية أو مـا إذا أصـبح الفـرد أو الكيـان غـري مسـتوف        يف
)٤٢(للمعايري احملددة يف القرارات ذات الصلة

.  

، )٤٣(ادئهــا التوجيهيــة عــدة مــرات اللجنــة مب ونقحــت  
)٤٤(بناء على طلب الس

.  
  

  الرصد واإلبالغ  

تغطــي الفتــرة  )٤٥(قــدمت اللجنــة ثالثــة تقــارير ســنوية  
قيد االستعراض، وهي تقارير أبلغت مبوجبها الس، يف مجلـة  
أمـور، بأنشــطتها وبأنشــطة فريــق الرصـد املنشــأ عمــال بــالقرار   

ــد ٢٠٠٤( ١٥٢٦ ــرة قي االســتعراض، أجــرت   ). وخــالل الفت
ــدة زيــارات   ــة ع ــال بالطلبــات     )٤٦(اللجن ــدان خمتــارة عم إىل بل

)٤٧(املقدمة من الس
.  

كــانون   ٣٠) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٦ومبوجــب القــرار   
، طلــب الــس إىل األمــني العــام إنشــاء فريــق ٢٠٠٤الثاين/ينــاير 

__________ 

 .١٤)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣٥القرار   )٤٢(  

  )٤٣(  S/2004/1039 ؛ و ١١، الفقــــــــــرةS/2006/22 ؛ ١١، الفقــــــــــرة
 .٩، الفقرة S/2007/59 و

ــرارات   )٤٤(   ــرة ٢٠٠٥( ١٦١٧القــــــــــ  ١٧٣٠؛ و ١٨)، الفقــــــــــ

 .١٧)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣٥؛ و ٢)، الفقرة ٢٠٠٦(

  )٤٥(  S/2004/1039  وS/2006/22  وS/2007/59. 

ــرة S/2004/1039انظــــر   )٤٦(   ــرة  S/2006/22؛ و ٢٥، الفقــ ؛ ٢٨الفقــ
 .٢٧، الفقرة S/2007/59 و

 ١٦١٧؛ والقـــــــرار ١٠)، الفقـــــــرة ٢٠٠٤( ١٥٢٦القـــــــرار   )٤٧(  

 .٣٠)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣٥؛ والقرار ١٥)، الفقرة ٢٠٠٥(
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شهرا، تنـاط بـه واليـة تشـمل، يف مجلـة أمـور،        ١٨للرصد لفترة 
ــيم تنف ــدابري وتقــدمي توصــيات يف هــذا الشــأن، وإجــراء    تقي ــذ الت ي

ذات  خـرى دراسات إفرادية، وإجراء حبث متعمـق ألي مسـائل أ  
. وطلـب الـس أيضـا    )٤٨(صلة حسـبما توجهـه إىل ذلـك اللجنـة    

إىل فريــق الرصــد أن يقــدم تقــارير مســتقلة إىل اللجنــة كــل ســتة   
ر إىل . وقــدم فريــق الرصــد، وفقــا لواليتــه، ســبعة تقــاري )٤٩(أشــهر

. وجــددت واليــة فريــق الرصــد    )٥٠(الــس عــن طريــق اللجنــة   
) ٢٠٠٥( ١٦١٧القرار  وجبشهرا مب ١٧بعد لفترة مدا   فيما

ــدا   ــافية مــ ــرة إضــ ــرار    ١٨ولفتــ ــب القــ ــهرا مبوجــ  ١٧٣٥شــ

)٢٠٠٦(
)٥١(

.  
  

ــالقرار     -  ٥ ــال بـــ ــأة عمـــ ــن املنشـــ ــة جملـــــس األمـــ جلنـــ
٢٠٠٣(  ١٥١٨  (  

اللجنة املنشـأة  الفترة قيد االستعراض، واصلت  خالل  
) االضــطالع بواليتــها املتمثلــة ٢٠٠٣( ١٥١٨عمــال بــالقرار 

ــابق       ــي الس ــام العراق ــار املســؤولني يف النظ ــة كب ــد هوي يف حتدي
وأفراد أسرهم األقربني، مبا يف ذلك الكيانـات الـيت ميتلكهـا أو    
ــعون      ــخاص خاضـ ــخاص أو أشـ ــؤالء األشـ ــا هـ ــيطر عليهـ يسـ

 ١٤٨٣مـــن القـــرار  ٢٣املفروضـــة مبوجـــب الفقـــرة  للتـــدابري

  ) يتصرفون بالنيابة عنهم.  ٢٠٠٣(
  

__________ 

  .٧و  ٦)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٢٦القرار   )٤٨(  

  .٨املرجع نفسه، الفقرة   )٤٩(  

  )٥٠(  S/2004/679  وS/2005/83  وS/2005/572  وS/2006/154 
 .S/2007/677و  S/2007/132و  S/2006/750 و

)، ٢٠٠٦( ١٧٣٥؛ و ١٩)، الفقـرة  ٢٠٠٥( ١٦١٧القـراران    )٥١(  
 .٣٢الفقرة 

  الرصد واإلبالغ  

ــة       ــة ثالث ــرة قيــد االســتعراض، قــدمت اللجن خــالل الفت
، أبلغــت مبوجبــها الــس، يف مجلــة أمــور،     )٥٢(تقــارير ســنوية 

ــذين      ــات ال ــراد والكيان ــوائم األف ــل يف حتــديث ق بنشــاطها املتمث
 ١٩، وفقـا للفقـرتني   يتعني جتميد أمواهلم ومواردهم االقتصادية

)٢٠٠٣( ١٤٨٣من القرار  ٢٣و 
)٥٣(

 .  
  

 ١٥٢١جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــالً بــالقرار     -  ٦

  ) بشأن ليربيا ٢٠٠٣(

 ١٥٢١اللجنــــة املنشــــأة عمــــال بــــالقرار     واصــــلت  

) االضطالع بواليتها املتمثلة يف اإلشراف على تنفيـذ  ٢٠٠٣(
األفــراد  حظــر توريــد األســلحة والقيــود املفروضــة علــى ســفر  

الذين حددم اللجنـة وحظـر اسـترياد املـاس اخلـام واملنتجـات       
  اخلشبية اليت يكون منشؤها ليربيا.  

  

  تنفيذ الوالية  

ــرار     ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٢مبوجــب الق  آذار/ ١٢) امل

، فـرض الـس جتميـدا ألصـول أفـراد خمتـارين،       ٢٠٠٤مارس 
ــايلور وأفــ    ــا الســابق تشــارلز ت راد وال ســيما منــهم رئــيس ليربي

. وقــرر الـــس أن  )٥٤(أســرته األقربــون وشـــركاؤه اآلخــرون   
اللجنـــة بتحديـــد هويـــة األفـــراد والكيانـــات املشـــمولني تقـــوم 

وتعميم قائمة بأمساء األفـراد املـذكورين علـى     ألصولبتجميد ا
مجيــع الــدول؛ واالحتفــاظ بتلــك القائمــة واســتكماهلا بشــكل   

ألفــراد منــتظم؛ ومســاعدة الــدول علــى تعقــب أمــوال هــؤالء ا  
__________ 

  )٥٢(  S/2004/1036  وS/2005/827  وS/2007/51. 

  .٢٠٠٧مل تعقد اللجنة أي اجتماع يف عام   )٥٣(  

 .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٢القرار   )٥٤(  
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وأصوهلم املاليـة؛ واحلصـول مـن مجيـع الـدول علـى املعلومـات        
)٥٥(املتعلقة باإلجراءات اليت تتخذها

  .  

 حزيران/ ١٣) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨٣ومبوجب القرار   

، قرر الس أن حظـر توريـد األسـلحة ال يسـري     ٢٠٠٦يونيه 
على األسلحة والذخائر اليت مت بالفعل تزويد أفراد دائـرة األمـن   

اص ا ألغراض التدريب مبقتضـى املوافقـة املسـبقة الصـادرة     اخل
مــن   دةعــن اللجنــة، كمــا ال يســري علــى اإلمــدادات احملــدو      

ــى       ــة مســبقا عل ــا اللجن ــيت وافقــت عليه ــذخرية، ال األســلحة وال
أساس كل حالة على حدة، واملزمع أن يستخدمها أفراد قـوات  

تـــدقيق  الشـــرطة واألمـــن التابعـــة حلكومـــة ليربيـــا الـــذين مت ال     
مؤهالم وتدريبهم منذ إنشاء بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا      يف

٢٠٠٣يف تشرين األول/أكتوبر 
)٥٦(

 .  

 حزيران/  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨٩ومبوجب القرار   

ــه  ــترياد    ٢٠٠٦يونيـ ــى اسـ ــروض علـ ــر املفـ ــس احلظـ ــى الـ ، أـ
. ومبوجـب القـرار   )٥٧(املنتجات اخلشبية اليت يكون منشؤها ليربيـا 

، أى الس ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٧) املؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٣
شـهادات   رالتدابري املتعلقة باملاس، وشجع عملية كيمربيل إلصـدا 

منشأ املاس على أن تقدم تقريـرا إىل الـس، عـن طريـق اللجنـة،      
)٥٨(عن تطبيق ليربيا للعملية

.  
  

  الرصد واإلبالغ  

 تغطــي الفتــرة )٥٩(اللجنــة أربعــة تقــارير ســنوية قــدمت  
قيـــد االســـتعراض وتتنـــاول، يف مجلـــة أمـــور، أنشـــطة اللجنـــة  

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الفقرة   )٥٥(  

 .٢و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٦٨٣القرار   )٥٦(  

 .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٨٩القرار   )٥٧(  

 .٢و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٥٣القرار   )٥٨(  

  )٥٩(  S/2004/1025  وS/2006/464 و S/2006/1044 و S/2007/776. 

وأنشطة فريـق اخلـرباء. وقـدمت اللجنـة علـى وجـه اخلصـوص        
حملة عامة عن تنفيـذ التـدابري ذات الصـلة وأكـدت أـا مل تبلـغ       

  بأي انتهاكات.  
  

  فريق اخلرباء  

)، طلــب الــس إىل ٢٠٠٣( ١٥٢١مبوجــب القــرار   
مــن اخلــرباء وأن ينــيط بــه واليــة  األمــني العــام أن ينشــئ فريقــا

تشمل، ضمن مجلة أمـور، تقـدمي تقريـر إىل الـس عـن تنفيـذ       
التــدابري ذات الصــلة. وقــد أُعيــد إنشــاء فريــق اخلــرباء أو متديــد 

 مـن واليته لفترات مدة كل منـها سـتة أشـهر مبوجـب سلسـلة      
ــرارات ــه،    )٦٠(الق ــا لواليت ــق، وفق ــدم الفري ــارير إىل  ١٠. وق تق

ــس عــن ط  ــا     ال ــور، تقييم ــة أم ــة، ضــمنها، يف مجل ــق اللجن ري
ــر الســفر وجتميــد       ــاس واألخشــاب وحظ ــة بامل ــدابري املتعلق للت
األصــــول وحظــــر توريــــد األســـــلحة، فضــــال عــــن األثـــــر      

ــاعي ــع     - االجتمــ ــى الوضــ ــدابري علــ ــك التــ ــادي لتلــ االقتصــ
)٦١(ليربيال  املايل

.  

)، كلــــف فريــــق ٢٠٠٤( ١٥٤٩ومبوجــــب القــــرار   
ة تقييم إىل ليربيـا والـدول اـاورة للتحقيـق     اخلرباء بالقيام مبهم

ــد األســلحة وحظــر الســفر واحلظــر     ــهاكات حظــر توري يف انت
ــروض علـــى املـــاس واألخشـــاب، واإلبـــالغ عـــن تلـــك        املفـ
االنتهاكات. وكُلف، عالوة على ذلـك، بتقيـيم التقـدم احملـرز     

النـار، ونــزع السـالح والتســريح، والســيطرة    القيف وقـف إطــ 
__________ 

ــرارات   )٦٠(   )، ٢٠٠٤( ١٥٧٩؛ و ١)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٤٩الق
 ١٦٤٧؛ و ١٤)، الفقـــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦٠٧؛ و ٨الفقـــــــــرة 

؛ ٥)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٦( ١٦٨٩؛ و ٩)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٥(
ــرة ٢٠٠٦( ١٧٣١ و ــرة ٢٠٠٧( ١٧٦٠؛ و ٤)، الفقـ )، الفقـ
 .٥)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٩٢؛ و ١

  )٦١(  S/2004/396  وS/2004/752  وS/2004/955  وS/2005/176 
 S/2006/976و  S/2006/379و  S/2005/745و  S/2005/360 و
 .S/2007/689و  S/2007/340 و
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واألخشـاب وجتارمـا، باإلضـافة إىل رصـد      على إنتـاج املـاس  
االقتصـادي   - تنفيذ التدابري وإنفاذها وتقييم أثرها االجتماعي

. ومبوجــب القــرارات الالحقــة، وســع الــس     )٦٢(واإلنســاين
 خـرى والية اللجنة وطلـب إليهـا التعـاون مـع أفرقـة اخلـرباء األ      

 ، وحتديـد )٦٤(، وتقييم تنفيذ تشـريعات احلراجـة  )٦٣(ذات الصلة
ووضع توصيات فيمـا يتعلـق باـاالت الـيت ميكـن فيهـا تعزيـز        

، ورصـد  )٦٥(قدرة دول املنطقة لتيسري تنفيـذ التـدابري املفروضـة   
التــدابري احملــددة الــيت تســتهدف أفــرادا بعينــهم، منــهم الــرئيس   

مدى امتثـال حكومـة ليربيـا     قييم، وت)٦٦(السابق تشارلز تايلور
)٦٧(داتلنظام عملية كيمربيل إلصدار الشها

.  
  

 ١٥٣٣جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار     -  ٧

)٢٠٠٤  (  

  اإلنشاء   

ــرار     ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٣مبوجــب الق  آذار/ ١٢) امل

، أنشأ الس جلنة لإلشراف علـى التـدابري ذات   ٢٠٠٤مارس 
)، الــــيت ٢٠٠٣( ١٤٩٣الصــــلة املفروضــــة مبوجــــب القــــرار 

هوريــة  تشــمل، يف مجلــة أمــور، حظــر نقــل األســلحة إىل مج      
الكونغو الدميقراطية، ومنـع تقـدمي املسـاعدة مـن سـائر البلـدان       

املسلحة واملليشيات األجنبية والكونغوليـة   ماعاتإىل كافة اجل
الــيت تعمــل يف كيفــو الشــمالية واجلنوبيــة ويف إيتــوري، وإىل      

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٩القرار   )٦٢(  

 (و). ١٤)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٠٧القرار   )٦٣(  

 (ج). ٤)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣١القرار   )٦٤(  

 (و). ٤نفسه، الفقرة  املرجع  )٦٥(  

 (ب). ٤املرجع نفسه، الفقرة   )٦٦(  

 (د). ١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٦٠القرار   )٦٧(  

اجلماعــات الــيت ليســت أطرافــا يف االتفــاق الشــامل اجلــامع يف  
  .مجهورية الكونغو الدميقراطية

  

  الوالية  

)، كُلفــت اللجنــة، يف ٢٠٠٤( ١٥٣٣عمــال بــالقرار   
ــدول،     ــع الـ ــعى لـــدى مجيـ ــي: (أ) أن تسـ ــا يلـ ــور، مبـ ــة أمـ مجلـ

سيما دول املنطقة، كـي تقـدم معلومـات عـن اإلجـراءات       وال
اليت تتخذها مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للتـدابري املفروضـة، وأن       

ــة معلومــ     ات تطلــب بعــد ذلــك مــن تلــك الــدول تزويــدها بأي
اللجنة أا مفيدة؛ (ب) أن تفحص املعلومـات   ترىأخرى قد 

ــذلك      ــدابري املفروضــة، وك ــة للت ــهاكات املزعوم ــة باالنت املتعلق
ــة لألســلحة، وأن      ــل املزعوم ــات النق ــة بعملي ــات املتعلق املعلوم
تقوم حيثما أمكن بتحديـد األفـراد والكيانـات االعتباريـة الـيت      

 لطــائرات، فضــال عــن ايفــاد أــا ضــالعة يف هــذه االنتــهاكات 
املركبات األخـرى املسـتخدمة؛ (ج) تقـدمي تقـارير منتظمـة       أو

إىل الس عن عملها، تتضمن مالحظاا وتوصياا، وتتنـاول  
)٦٨(بصفة خاصة سبل تعزيز فعالية التدابري املفروضة

.  
  

  تنفيذ الوالية  

 نيسـان/  ١٨) املؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٦مبوجب القرار   

لس، يف مجلة أمـور، أن تسـري التـدابري    ، قرر ا٢٠٠٥أبريل 
ــة يف أراضـــــي مجهوريـــــة الكونغـــــو    علـــــى أي جهـــــة متلقيـــ
الدميقراطيــة، باســتثناء شــرطة ذلــك البلــد وبعثــة منظمــة األمــم  
املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وإمـدادات املعـدات      

غــــري الفتاكــــة املعــــدة لالســــتخدام يف األغــــراض   ريةالعســــك
خـــذ مجيـــع احلكومـــات يف املنطقـــة التـــدابري اإلنســـانية؛ وأن تت

ــانون      ــا للق ــة وفق ــة لضــمان تشــغيل الطــائرات يف املنطق الالزم
__________ 

 .٨)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   )٦٨(  
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الدويل الساري؛ وأن تعزز تلك احلكومـات عمليـات التفتـيش    
اجلمركية وأن تضمن عدم استخدام أي مـن وسـائل النقـل يف    

على حنو ينتـهك التـدابري؛ وأن متنـع مجيـع األشـخاص       راضيهاأ
م اللجنـة مـن عبـور أراضـيها مـا مل تقـرر اللجنــة       الـذين حـدد  

ــذين      ــخاص الـ ــوال األشـ ــد أمـ ــها؛ وأن جتمـ ــتثناء منـ ــلفا اسـ سـ
. وقـرر الـس أيضـا أن    )٦٩(حددم اللجنة وأصوهلم األخـرى 

ــابقة، بتحد    ــها الســ ــافة إىل واليتــ ــة، باإلضــ ــوم اللجنــ ــدتقــ  يــ
األشخاص والكيانات الذين تنطبـق علـيهم التـدابري الـواردة يف     

ار نفسه، واحلصول على معلومات من الـدول، والبـت يف   القر
طلبات االستثناءات، وإصدار مبـادئ توجيهيـة لتسـهيل تنفيـذ     

)٧٠(التدابري
.  

كـانون    ٢١) املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٤٩ومبوجب القرار   
، وسع الس نطـاق التـدابري الـيت دعـت     ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

السياســيني مجيــع الــدول إىل أن متنــع مــن عبــور أراضــيها القــادة  
والعسكريني للجماعات املسلحة األجنبيـة النشـطة يف مجهوريـة    

عمليـة   يفالكونغو الدميقراطية الذين يعوقون مشـاركة مقـاتليهم   
نزع السالح وإعادم الطوعية إىل أوطام أو إعـادة توطينـهم،   
وكذلك القادة السياسـيني والعسـكريني للمليشـيات الكونغوليـة     

ارج البلـد، مـا مل تـأذن اللجنـة مسـبقا،      اليت تتلقى دعمـا مـن خـ   
وعلى أساس كل حالـة علـى حـدة، بعبـور األفـراد العائـدين إىل       
أراضي الدولة اليت حيملـون جنسـيتها، أو املشـاركني يف اجلهـود     
ــدويل      ــانون الـ ــهاكات القـ ــن انتـ ــؤولني عـ ــدمي املسـ ــة لتقـ املبذولـ

يف  اإلنساين. وقرر الس أيضا أن تشمل مهـام اللجنـة، املتمثلـة   
ــذكورة      ــدابري املـــ ــخاص، التـــ ــد األشـــ ــور يف حتديـــ ــة أمـــ مجلـــ

)٧١(القرار  يف
  .  

__________ 

 .١٥و  ١٣و  ١٠و  ٦و  ٢و  ١)، الفقرات ٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار   )٦٩(  

 .١٨املرجع نفسه، الفقرة   )٧٠(  

 .٤و  ٣و  ٢)، الفقرات ٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار   )٧١(  

 متـوز/  ٣١) املـؤرخ  ٢٠٠٦( ١٦٩٨ومبوجب القرار   

، قرر الس توسيع نطاق تلك األحكام لتشـمل  ٢٠٠٦يوليه 
القــــادة السياســــيني والعســــكريني الــــذين جينــــدون األطفــــال 

 عـــن يســـتغلوم يف الـــرتاع املســـلح واألفـــراد املســـؤولني     أو
ارتكاب انتهاكات خطـرية للقـانون الـدويل تشـمل اسـتهداف      

)٧٢(الرتاع املسلح حاالتاألطفال يف 
.  

  

  الرصد واإلبالغ  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، قــدمت اللجنــة ثالثــة    
)٧٣(تقارير سنوية عن أنشطتها وأنشطة فريق اخلرباء

  .  

  فريق اخلرباء  

ــرار     ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٣مبوجــب الق  /آذار ١٢) امل

، طلب الس إىل األمني العـام أن ينشـئ فريقـا    ٢٠٠٤مارس 
ــل        ــة أعضــاء لتحلي ــدد ال يتجــاوز أربع ــن ع ــألف م للخــرباء يت
املعلومــات املتعلقــة بانتــهاكات التــدابري ذات الصــلة. وعــالوة   
على ذلك، كُلف الفريـق أيضـا بتقـدمي تقريـر عـن أنشـطته إىل       

ــة؛ وبرصــد التنفيــذ الفعــا   لــسا ــدابري؛ عــن طريــق اللجن ل للت
وبتقـــدمي توصـــيات بشـــأن الســـبل الكفيلـــة بتحســـني قـــدرات 
الدول علـى تنفيـذ التـدابري؛ وبالتعـاون مـع بعثـة منظمـة األمـم         
ــد اللجنــة       ــو الدميقراطيــة؛ وبتزوي املتحــدة يف مجهوريــة الكونغ

)٧٤(بقائمة بأمساء منتهكي التدابري
  .  

)، طلــب الــس إىل ٢٠٠٥( ١٦٤٩ومبوجــب القــرار   
ن يقـوم مبسـاعدة اللجنـة يف حتديـد أمسـاء القـادة املشـار        الفريق أ

 ١٦٩٨. ومبوجــب القــرار  )٧٥(مــن القــرار  ٢إلــيهم يف الفقــرة  
__________ 

 .١٣)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار   )٧٢(  

  )٧٣(  S/2005/81  وS/2006/54  وS/2006/1048. 

 .١٠رة )، الفق٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   )٧٤(  

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار   )٧٥(  
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، طلـــب الـــس إىل ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ٣١) املـــؤرخ ٢٠٠٦(
 فعالـة فريق اخلرباء أن يقدم توصـيات بشـأن التـدابري املمكنـة وال    

ــع االســتغالل غــري     ــس ملن ــيت ميكــن أن يفرضــها ال املشــروع ال
ــة الــيت تســتخدم يف متويــل اجلماعــات املســلحة    للمــوارد الطبيعي
واملليشيات يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،  
ــة بالنســبة      ــوارد الطبيعي ــة النســبية الســتغالل امل ــيم األمهي وأن يق

)٧٦(للجماعات املسلحة مقارنة مبصادر الدخل األخرى
 .  

ــد االســتعرا  وخــالل   ــرة قي ــق اخلــرباء  الفت ض، قــدم فري
ــطته  ــن أنشــ ــارير عــ ــبعة تقــ ــن  )٧٧(ســ ــلة مــ . ومبوجــــب سلســ

، أعــــاد الــــس يف ســــبع مناســــبات إنشـــــاء     )٧٨(القــــرارات 
فريــق اخلــرباء أو متديــدها، وطلــب إليــه أن يقــدم تقريــرا   واليــة

  عن تنفيذ التدابري.
  

 ١٥٧٢جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار     -  ٨

  ) بشأن كوت ديفوار ٢٠٠٤(

  إلنشاء والواليةا  

تشـرين   ١٥) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار  مبوجب  
، فــرض الــس عــددا مــن التــدابري علــى  ٢٠٠٤الثــاين/نوفمرب 

كــوت ديفــوار تتــألف مــن حظــر توريــد األســلحة، وحظــر        
السفر، وجتميـد األصـول الـيت ميلكهـا أو يـتحكم فيهـا األفـراد        

ك . ومبوجــب القــرار نفســه، قــرر الــس كــذل     )٧٩(احملــددون
__________ 

 .٦)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار   )٧٦(  

  )٧٧(  S/2004/551  وS/2005/30  وS/2005/436  وS/2006/53 
 .S/2007/423و  S/2007/40و  S/2006/525 و

ــرارات   )٧٨(   ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٢القـــ )، ٢٠٠٥( ١٥٩٦؛ و ٥)، الفقـــ
 ١٦٥٤؛ و ٤)، الفقـــــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦١٦؛ و ٢١الفقـــــــــــرة 

ــرة ٢٠٠٦( ــرة ٢٠٠٦( ١٦٩٨؛ و ١)، الفق  ١٧٦٨  ؛ و٣)، الفق

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧١؛ و ٤)، الفقرة ٢٠٠٧(

 .١٢إىل  ٧)، الفقرات ٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   )٧٩(  

علـى التـدابري. وكُلفـت اللجنـة بتحديـد       شـراف إنشاء جلنة لإل
األفـراد والكيانـات اخلاضـعني حلظـر السـفر وجتميـد األصــول؛       
والســـعي لـــدى مجيـــع الـــدول املعنيـــة كـــي تقـــدم املعلومـــات   

الصـــلة؛ والنظـــر يف طلبـــات االســـتثناءات والبـــت فيهـــا؛  ذات
زم مـن  وإتاحة املعلومات ذات الصلة للجمهور، وإصدار ما يل

لتســهيل تنفيــذ التــدابري ذات الصــلة، وتقــدمي   هيــةمبــادئ توجي
)٨٠(تقارير منتظمة إىل الس عن أنشطتها

  .  
  

  تنفيذ الوالية  

تشـرين   ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٨٢مبوجب القرار   
، أذن الـــس للجنـــة بـــأن تطلـــب مـــن ٢٠٠٧األول/أكتــوبر  

ــع الــــدول املعنيــــة أي معلومــــات إضــــافية قــــد تراهــــا        مجيــ
)٨١(ريةضرو

  .  
  

  الرصد واإلبالغ  

عــن أنشــطتها  )٨٢(قــدمت اللجنــة ثالثــة تقــارير ســنوية  
وعن أنشطة فريق اخلـرباء. وأفـادت اللجنـة بوقـوع انتـهاكات      

حلظر توريـد األسـلحة واحلظـر املفـروض علـى       ٢٠٠٦يف عام 
للحظــــر  ٢٠٠٧، وبوقــــوع انتــــهاكات يف عــــام   )٨٣(املــــاس

)٨٤(املفروض على املاس ولتجميد األصول
  .  

  

  فريق اخلرباء  

 شــباط/ ١) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٤مبوجــب القــرار   

، طلب الس إىل األمـني العـام أن ينشـئ فريقـا     ٢٠٠٥فرباير 
__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الفقرة   )٨٠(  

 .٧)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٨٢القرار   )٨١(  

  )٨٢(  S/2006/55  وS/2006/1017  وS/2007/764. 

  )٨٣(  S/2006/1017 ٢٨و  ٢٥، الفقرتان. 

  )٨٤(  S/2007/764 ٢٧و  ٢٤، الفقرتان. 
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للخرباء ملساعدة اللجنة يف أداء مهامها لفترة أوليـة مـدا سـتة    
أشهر. وكُلف الفريق على وجـه التحديـد مبهـام حبـث وحتليـل      

 ديفـوار م املتحـدة يف كـوت   املعلومات اليت جتمعها عملية األمـ 
ــلحة يف     ــدفقات األســـ ــلة بتـــ ــات ذات الصـــ ــع املعلومـــ ومجيـــ

ديفوار؛ والنظـر يف طرائـق حتسـني قـدرات الـدول علـى        كوت
تنفيذ التـدابري املفروضـة؛ وتقـدمي تقريـر إىل الـس عـن طريـق        
اللجنة؛ والتعـاون مـع عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار        

بقائمـة   اللجنـة ات الصلة، وتزويد ومع أفرقة اخلرباء األخرى ذ
بأمســاء األفـــراد والكيانــات الـــيت تـــبني أــم انتـــهكوا التـــدابري    

؛ )٨٥(املفروضة ليتخـذ الـس التـدابري املمكنـة حبقهـم مسـتقبال      
ــرار   ــق   ٢٠٠٥( ١٦٤٣ومبوجــب الق ــس إىل فري ــب ال )، طل

اخلــرباء أن يرصــد تنفيــذ حظــر ســفر األفــراد احملــددين وجتميــد  
)٨٦(أصوهلم

االستعراض، قدم فريق اخلـرباء   يدوخالل الفترة ق .
ــطته  ــن أنشــ ــارير عــ ــبعة تقــ ــن  )٨٧(ســ ــلة مــ . ومبوجــــب سلســ

، مــدد الــس واليــة الفريــق يف ســت مناســبات   )٨٨(القــرارات
 تشرين الثـاين/  ٣١لفترات تصل إىل سنة واحدة، آخرها حىت 

  .  ٢٠٠٨أكتوبر 
  

__________ 

 .٧)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   )٨٥(  

 (ط). ٩)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٣القرار   )٨٦(  

  )٨٧(  S/2005/470  وS/2005/699  وS/2006/204  وS/2006/735 
 .S/2007/611و  S/2007/349و  S/2006/964 و

ــرارات   )٨٨(   ــرة ٢٠٠٥( ١٦٣٢القـــ )، ٢٠٠٥( ١٦٤٣؛ و ١)، الفقـــ
ــرة  ــرة ٢٠٠٦( ١٧٠٨؛ و ٩الفق )، ٢٠٠٦( ١٧٢٧؛ و ١)، الفق
ــرة  ــرة ٢٠٠٧( ١٧٦١؛ و ٧الفق )، ٢٠٠٧( ١٧٨٢  ؛ و١)، الفق
 .٨الفقرة 

 ١٥٩١جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار     -  ٩

  ) بشأن السودان ٢٠٠٥(

  اإلنشاء والوالية  

 متــوز/ ٣٠) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٦مبوجــب القــرار   

، قــرر الــس أن تتخـــذ مجيــع الــدول التـــدابري     ٢٠٠٤يوليــه  
ــع      ــلة إىل مجيـ ــواد ذات الصـ ــلحة واملـ ــع األسـ ــع بيـ ــة ملنـ الالزمـ
الكيانــات غــري احلكوميــة ومجيــع األفــراد العــاملني يف واليــات   

رفــور وغــرب دارفــور يف الســودان، مشــال دارفــور وجنــوب دا
ـــذه األســـلحة واملـــواد أو تزويـــدهم بالتـــدريب   همإمـــداد أو
. )٨٩(املســاعدة التقنــيني فيمــا يتصــل بتلــك األســلحة واملــواد أو

ــرار   ــب القـــــ ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩١ومبوجـــــ  آذار/ ٢٩) املـــــ

، أنشــأ الــس جلنــة لإلشــراف علــى التــدابري      ٢٠٠٥ مــارس
ل جتميــد أصــول أفــراد معيــنني  الــواردة يف القــرار، والــيت تشــم 

نطاق حظر توريد األسلحة املفـروض   وتوسيعوحظر سفرهم 
) ليسـري علـى مجيـع أطـراف     ٢٠٠٥( ١٥٥٦مبوجب القـرار  

ــاتلني يف       ــى ســائر املق ــار وعل ــف إطــالق الن ــا لوق ــاق جنامين اتف
. وكُلفت اللجنة علـى وجـه التحديـد مبراقبـة تنفيـذ      )٩٠(دارفور

اخلاضعني حلظر السـفر وجتميـد   حظر توريد األسلحة؛ وحتديد 
األصول من أفراد وكيانـات؛ ووضـع مبـادئ توجيهيـة لتيسـري      
تنفيذ تلـك التـدابري؛ والنظـر يف الطلبـات املقدمـة مـن حكومـة        
ــلحة      ــد األسـ ــر توريـ ــن حظـ ــتثناءات مـ ــأن االسـ ــودان بشـ السـ

يســمح بنقــل املعــدات واإلمــدادات العســكرية إىل منطقــة    مبــا
 تقـارير منتظمـة إىل الـس عـن     دارفور، والبـت فيهـا؛ وتقـدمي   

)٩٢(. وأنشأ القرار أيضا فريقا للخرباء)٩١(اأنشطته
  .  

__________ 

 .٨و  ٧)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   )٨٩(  

 .٧و  ٣)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار   )٩٠(  

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٩١(  

 (ب). ٣املرجع نفسه، الفقرة   )٩٢(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 188/1582 
 

  الرصد واإلبالغ  

قـــدمت اللجنـــة ثالثـــة تقـــارير ســـنوية عـــن أنشـــطتها   
ــرباء  ــق اخلـ ــطة فريـ ــدة   )٩٣(وأنشـ ــوع عـ ــة بوقـ ــادت اللجنـ . وأفـ

ــراءات يف     ــذت إجـ ــلحة، واختـ ــد األسـ ــر توريـ ــهاكات حلظـ انتـ
)٩٤(مناسبات عدة

  .  
  

  اخلرباء فريق  

ــرار     ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩١مبوجــب الق  آذار/ ٢٩) امل

، طلب الس إىل األمني العـام أن ينشـئ فريقـا    ٢٠٠٥مارس 
ــدابري املفروضــة،      ــذ الت ــة يف رصــد تنفي للخــرباء ملســاعدة اللجن
وإطالع اللجنة بانتظام علـى مـا توصـل إليـه مـن اسـتنتاجات،       

ــة االحتــاد األ      ــه بعث ــوم ب ــا تق ــع م ــي يف وتنســيق أنشــطته م فريق
ــودانا ــي   )٩٥(لسـ ــاد األفريقـ ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــا العمليـ ، والحقـ

. ومبوجب سلسـلة  )٩٦(واألمم املتحدة يف دارفور، من عمليات
، مــدد الــس واليــة فريــق اخلــرباء يف أربــع   )٩٧(مــن القــرارات

ــوبر   ١٥مناســبات، آخرهــا حــىت   . ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت
تقـارير   بعةرباء أروخالل الفترة قيد االستعراض، قدم فريق اخل

)٩٨(عن أنشطته
  .  

  
__________ 

  )٩٣(  S/2006/543  وS/2006/1045  وS/2007/779. 

 .٢٥، الفقرة S/2007/779، و ٢٢، الفقرة S/2006/1045انظر   )٩٤(  

 (ب). ٣)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار   )٩٥(  

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٩القرار   )٩٦(  

ــرارات   )٩٧(   ــرة ٢٠٠٥( ١٦٥١القـــ )، ٢٠٠٦( ١٦٦٥؛ و ١)، الفقـــ
ــرة  ــرة ٢٠٠٦( ١٧١٣؛ و ١الفق )، ٢٠٠٧( ١٧٧٩؛ و ١)، الفق
 .١الفقرة 

  )٩٨(  S/2006/65  وS/2006/250  وS/2006/795  وS/2007/584. 

 ١٦٣٦جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار     -  ١٠

)٢٠٠٥  (  

  اإلنشاء والوالية  

تشـرين   ٣١) املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٣٦مبوجب القرار   
ــوبر  ــرر الــس، كخطــوة للمســاعدة يف   ٢٠٠٥األول/أكت ، ق

التحقيـــق يف الـــتفجري اإلرهـــايب الـــذي أدى إىل مقتـــل رئـــيس  
آخرين، أن خيضـع   ٢٢بنان السابق، رفيق احلريري، و وزراء ل

ــة املســتقلة     ــة التحقيــق الدولي مجيــع األفــراد الــذين حــددت جلن
اللبنانيــة أمســاءهم باعتبــارهم أشخاصــا مشــتبها يف  كومــةاحل أو

اشـــتراكهم يف التخطـــيط هلـــذا العمـــل اإلرهـــايب، أو متويلـــه      
تنظيمــــه أو ارتكابــــه، حلظــــر الســــفر وجتميــــد األصــــول،   أو

قــــرر أن ينشــــئ جلنــــة لإلشــــراف علــــى تنفيــــذ هــــذه   كمــــا
. وقرر الس كذلك أن تسجل اللجنة، كشـخص  )٩٩(التدابري

التــدابري، أي شــخص حتــدده جلنــة التحقيــق  كتســري عليــه تلــ
الدولية املستقلة أو حكومة لبنان؛ وأن توافـق علـى اسـتثناءات    
من حظر السفر وجتميد األصول على أسـاس كـل حالـة علـى     

ن تسجل استبعاد أي شخص من نطاق تـدابري حظـر   حدة؛ وأ
ــرار     ــا للق ــد األصــول وفق ) وأن ٢٠٠٥( ١٦٣٦الســفر وجتمي

باألشـخاص الـذين خيضـعون لتلـك      ألعضـاء تبلغ مجيع الدول ا
)١٠٠(التدابري

  .  
  

__________ 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   )٩٩(  

 ه، املرفق.املرجع نفس  )١٠٠(
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 ١٧١٨جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار     -  ١١

)٢٠٠٦  (  

  اإلنشاء والوالية  

تشـرين   ١٤ؤرخ ) املـ ٢٠٠٦( ١٧١٨مبوجب القرار   
، قــرر الــس أن علـى مجهوريــة كوريــا  ٢٠٠٦األول/أكتـوبر  

ــة       ــع أســلحتها النووي ــن مجي ــى ع ــة أن تتخل الشــعبية الدميقراطي
وبراجمها النووية احلالية، وفرض عددا من التدابري، منـها فـرض   
حظر على استرياد أسـلحة ومـواد نوويـة وسـلع كماليـة معينـة       

الشــعبية أو تصــديرها إليهــا.  مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة مــن
ومشلـــت التـــدابري األخـــرى، يف مجلـــة أمـــور، حظـــر تقـــدمي       

شــكل مــن أشــكال املســاعدة ذات الصــلة بالتكنولوجيــا       أي
النوويــة، باإلضــافة إىل حظــر الســفر وجتميــد األصــول. وقــرر   
ــراف علــى تنفيــذ هــذه        ــس كــذلك أن ينشــئ جلنــة لإلش ال

ــدابري ــه اخل التـ ــى وجـ ــة علـ ــاس . وكُلفـــت اللجنـ صـــوص بالتمـ
املعلومـــات ذات الصـــلة مـــن مجيـــع الـــدول املعنيـــة؛ وفحـــص  
ــدابري املفروضــة     ــة للت ــهاكات املزعوم ــة باالنت املعلومــات املتعلق
واختاذ التـدابري املالئمـة بشـأا؛ والنظـر يف طلبـات اإلعفـاءات       
ــات      ــراد والكيانـ ــوائم األفـ ــديث قـ ــأا؛ وحتـ ــرار بشـ ــاذ قـ واختـ

ناف إضافية إلدراجها يف قائمـة  للتدابري، وحتديد أص اخلاضعني
ــة لتيســري تنفيــذ     األصــناف احملظــورة؛ وإصــدار مبــادئ توجيهي
التــدابري ذات الصــلة، وتقــدمي تقــارير منتظمــة إىل الــس عــن   

)١٠١(أنشطتها
  .  

  

  الرصد واإلبالغ  

خالل الفترة قيـد االسـتعراض، قـدمت اللجنـة تقريـرا        
)١٠٢(سنوياً واحداً عن أنشطتها

  .  

__________ 

 .١٢)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧١٨القرار   )١٠١(

)١٠٢(  S/2007/778. 

ــ  -  ١٢  ١٧٣٧س األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار  جلنــة جمل

)٢٠٠٦  (  

  اإلنشاء  

كـانون   ٢٣) املـؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧٣٧مبوجب القرار   
ــمرب  ــرفا مبوجــــب  ٢٠٠٦األول/ديســ ــرر الــــس، متصــ ، كــ

ــادة ــرار     ٤١ املــــ ــوارد يف القــــ ــب الــــ ــاق، الطلــــ ــن امليثــــ مــــ
٢٠٠٦( ١٦٩٦(

ــران اإلســالمية     )١٠٣( ــة إي ــق مجهوري ــأن تعل ب
صـيب وإعـادة املعاجلـة واألعمـال     مجيع األنشـطة املتصـلة بالتخ  

، واختـذ تـدابري   )١٠٤(املتصلة باملاء الثقيـل  اريعاملتعلقة جبميع املش
بشأن مجهورية إيران اإلسالمية، منها حظـر الـربامج احلساسـة    
مـــن حيـــث االنتشـــار النـــووي وبـــرامج القـــذائف التســـيارية؛  
وفرض الس جـزاءات تسـتهدف أفـرادا بعينـهم وتشـمل، يف      

أخــرى، شــرط اإلخطــار بنيــة الســفر وحظــر ســفر مجلــة أمــور 
؛ )١٠٥(احملــــددين وجتميــــد أصــــوهلم   والكيانــــاتاألشــــخاص 

ــا ــدابري ذات الصــلة       كم ــذ الت ــى تنفي ــة لإلشــراف عل أنشــأ جلن
)١٠٦(الواردة يف القرار

  .  
  

  الوالية  

ــة ٢٠٠٦( ١٧٣٧عمــــال بــــالقرار    )، كلفــــت اللجنــ
لـى األقـل   يومـا ع  ٩٠بالقيام باملهام التالية وبتقـدمي تقريـر كـل    

: )١٠٧(إىل جملس األمـن عـن عملـها، مـع مالحظاـا وتوصـياا      
(أ) أن تلــتمس مــن مجيــع الــدول معلومــات بشــأن اإلجــراءات 

 ار،اليت اختذا من أجل تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب القـر     
__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٦القرار   )١٠٣(

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار   )١٠٤(

 .١٢و  ١٠، والفقرتان ٨إىل  ٣املرجع نفسه، الفقرات   )١٠٥(

   .١٨لفقرة املرجع نفسه، ا  )١٠٦(

 املرجع نفسه.  )١٠٧(
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وأن تطلب مـن تلـك الـدول بعـد ذلـك أي معلومـات إضـافية        
ــة الو   ــتمس مــن أمان ــة  تراهــا ضــرورية؛ (ب) أن تل ــة الدولي كال

ــذا       ــيت اختـ ــراءات الـ ــأن اإلجـ ــات بشـ ــة معلومـ ــة الذريـ للطاقـ
الوكالة؛ (ج) أن تتوىل فحـص املعلومـات الـيت يوجـه انتباههـا      

مبوجـب   روضـة إليها واليت تتعلق بادعـاءات انتـهاك التـدابري املف   
القــرار، وأن تتخــذ اإلجــراءات املناســبة بشــأا؛ (د) أن تنظــر   

ــات االســتثناءات مــن   ــات   يف طلب ــك طلب اجلــزاءات، مبــا يف ذل
االســتثناء مــن احلظــر يف احلــاالت الــيت لــن يســهم فيهــا توريــد  

تقدمي املساعدة يف تطوير األنشـطة احلساسـة مـن     األصناف أو
قائمــة التحــويالت  دث) أن حتــهـــحيــث االنتشــار النــووي؛ ( 

احملظــورة؛ (و) أن حتــدث قائمــة األفــراد والكيانــات اخلاضــعني 
د األصول؛ (ز) أن تصـدر مبـادئ توجيهيـة    حلظر السفر وجتمي

من أجـل تنفيـذ التـدابري املفروضـة؛ (ح) أن تقـدم تقـارير كـل        
ــع     ٩٠ ــها، مـ ــن عملـ ــن عـ ــس األمـ ــل إىل جملـ ــى األقـ ــا علـ يومـ

  مالحظاا وتوصياا.  
  

  تنفيذ الوالية  

ــرار     ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٧مبوجــب الق  آذار/ ٢٤) امل

سـلحة  ، فرض الـس حظـرا علـى صـادرات األ    ٢٠٠٧مارس 
مــن مجهوريـــة إيــران اإلســـالمية، وحــدد أشخاصـــا إضـــافيني    
ــول      ــد األصـ ــعني لتجميـ ــارهم خاضـ ــافية باعتبـ ــات إضـ وكيانـ
ــدول أن      ــع ال ــس جبمي ــة بالســفر. وأهــاب ال ــدابري املتعلق وللت

ـــ   ــبط ال ــة وضـ ــوخى اليقظـ ــران   نفستتـ ــة إيـ ــد مجهوريـ يف تزويـ
مجيـع  اإلسالمية باألسلحة الثقيلة واخلدمات املتصلة ا، ودعا 

الـــدول واملؤسســـات املاليــــة الدوليـــة إىل عـــدم الــــدخول يف     
ــة والقــروض       ــنح واملســاعدة املالي ــدمي امل ــدة بتق ــات جدي التزام
التساهلية إىل حكومة مجهورية إيران اإلسـالمية، إال ألغـراض   

إىل ذلك، دعا الس مجيـع الـدول    ضافةإل. وبامنائيةإنسانية وإ
ــة يف غضــ   ــارير إىل اللجن ــن اختــاذ   ٦٠ون إىل تقــدمي تق ــا م يوم

ــام     ــرار عـــن اخلطـــوات الـــيت اختـــذا لتنفيـــذ األحكـ ذلـــك القـ
)١٠٨(املذكورة أعاله

.  
  

  الرصد واإلبالغ  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، اســتمع الــس إىل        
. وقـدمت اللجنـة أيضـا    )١٠٩(ثالث إحاطات من رئيس اللجنـة 

 كـانون األول/  ٢٣تقريرا سـنوياً عـن أنشـطتها يف الفتـرة مـن      

٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل  ٢٠٠٦سمرب دي
)١١٠(

  .  
  

  اللجان األخرى  

خالل الفترة قيد االستعراض، واصلت جلنـة مكافحـة     
) ٢٠٠١( ١٣٧٣اإلرهاب املنشـأة عمـال بقـرار جملـس األمـن      
) ٢٠٠٤( ١٥٤٠عملــها، وأنشــأ الــس جلنــة عمــال بــالقرار   

ــور،       ــة أم ــدول، يف مجل ــه إىل ال ــس مبوجب ــب ال ــذي طل أن ال
تتخذ تدابري ملنع اجلهات غري التابعة للدول من احلصـول علـى   

  دمار شامل.   حةأسل

وبــالنظر إىل ارتبــاط واليــيت هــاتني اللجنــتني إحــدامها     
 ١٢٦٧بـــاألخرى وبواليـــة اللجنــــة املنشـــأة عمـــال بــــالقرار     

) بشأن تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان ومـا يـرتبط       ١٩٩٩(
   ما من أفـراد وكيانـات، دعـا ا     لـس يف عـدد مـن املناسـبات

ــا بــني هــذه اللجــان الــثالث والفريــق        ــز التعــاون فيم إىل تعزي
). ويشــمل هــذا ٢٠٠٤( ١٥٦٦العامــل املنشــأ عمــال بــالقرار 

ــادل      ــة أمــور، حتســني تب ــد، يف مجل التعــاون علــى وجــه التحدي
املعلومـــات وتنســـيق الزيـــارات القطريـــة والتعـــاون يف مســـائل 

 اللجـان الـثالث مجيعهـا والفريـق     أخرى ذات أمهية بالنسبة إىل
__________ 

  .٨إىل  ٤)، الفقرات ٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار   )١٠٨(

 .S/PV.5807و  S/PV.5743و  S/PV.5702انظر   )١٠٩(

)١١٠(  S/2007/780. 
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 تعــززالعامــل. وشــجع الــس أيضــا اللجــان الــثالث علــى أن   
تعاوـــا لكـــي حتـــدد، حســـب االقتضـــاء، أفضـــل املمارســـات 
وتشــجع علــى انتــهاجها وتطورهــا لتــوفري الوضــوح واإلرشــاد  
ــلة؛ وأن      ــرارات ذات الصـ ــام القـ ــذ أحكـ ــدد تنفيـ ــدول بصـ للـ

ــدمي    ــدول، تق ــع ال ــا م ــن   تضــمن، يف حواره  رســالة موحــدة م
الس عن جهوده الرامية إىل مكافحة اإلرهاب؛ وأن تتفـادى  

مبـا يف ذلـك فيمـا توجهـه مـن طلبـات إىل الـدول         واجية،االزد
)١١١(األعضاء لتقدمي معلومات عن إجراءات التنفيذ

  .  
  

 ١٣٧٣املنشــأة عمــال بقــرار جملــس األمــن  اللجنــة  -  ١

  ) بشأن مكافحة اإلرهاب ٢٠٠١(

ترة قيد االستعراض، واصلت جلنـة مكافحـة   الف خالل  
) مبوجـــب ٢٠٠١( ١٣٧٣اإلرهـــاب املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

الفصل السابع من امليثـاق، رصـد تنفيـذ ذلـك القـرار مبسـاعدة       
  من ذوي اخلربات املناسبة.  

  

  تنفيذ الوالية  

)، وقـد  ٢٠٠٤( ١٥٣٥وافق الـس مبوجـب القـرار      
ملشاكل اليت تواجـه الـدول  نظـر يف تقرير رئيس اللجنة بشـأن ا

ــرار    ـــذ القــــ ـــا يف تنفيــــ ــة نفسهــــ ــاء واللجنــــ  ١٣٧٣األعضــــ

)٢٠٠١(
، )١١٣(، علــى تقريــر اللجنــة عــن تنشــيط أعماهلــا)١١٢(

 يتوقرر أن تتكون اللجنـة، بعـد تنشـيطها، مـن اهليئـة العامـة الـ       
تضم الـدول األعضـاء يف جملـس األمــن، ومـن املكتـب، الـذي        

، تســـاعدهم اإلدارة يتكــــون مـــن الـــرئيس ونـــواب الـــرئيس    
__________ 

 ١٧٣٥؛ والقـــــــرار ١٣)، الفقـــــــرة ٢٠٠٥( ١٦١٧القـــــــرار   )١١١(

 S/PRST/2005/34  و S/PRST/2005/16؛ و ٢٧رة ـقـ)، الف٢٠٠٦(
 .S/PRST/2006/56 و

)١١٢(  S/2004/70. 

)١١٣(  S/2004/124. 

ــيت ســيجري إنشــاؤها      ــة مكافحــة اإلرهــاب، ال ــة للجن التنفيذي
كبعثة سياسية خاصة تأخذ توجيهاا املتعلقة بالسياسـات مـن   

/ديسـمرب  لكـانون األو  ٣١اهليئـة العامة لفتـرة أوليـة تنتـهي يف    
٢٠٠٧

. وقـــرر الـــس أيضـــا أن تواصـــل اللجنـــة تقـــدمي )١١٤(
  نتظم.  التقارير إىل الس بشكل م

ــؤرخ       ــان للــــرئيس مــ ــب بيــ متوز/يوليــــه  ١٩ومبوجــ
٢٠٠٤

، دعــا الــس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب إىل متابعــة )١١٥(
ــرة       ــامج العمــل لفت ــى النحــو احملــدد يف برن ــا عل جــدول أعماهل

يوما الثانية عشـرة مـع التركيـز علـى تـدابري عمليـة لتنفيـذ         ٩٠
ــرار  ــة،   ٢٠٠٤( ١٥٣٥القــ ــال اللجنــ ــيط أعمــ ــأن تنشــ ) بشــ

اإلســراع يف تقيــيم احتياجــات البلــدان مــن      ىلهــا إدعا كمــا
)١١٦(املساعدة

  .  

تشـرين   ٨) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٦٦ومبوجب القـرار    
ــوبر  ــة  ٢٠٠٤األول/أكتــ ــة مكافحــ ، طلــــب الــــس إىل جلنــ

اإلرهـــاب أن تقـــوم بوضـــع جمموعـــة مـــن أفضـــل املمارســـات 
) ٢٠٠١( ١٣٧٣ملســاعدة الــدول علــى تنفيــذ أحكــام القــرار  

ل اإلرهاب. ووجه اللجنـة أيضـا إىل أن تبـدأ    فيما يتصل بتموي
الدول بغرض تعزيـز رصـد تنفيـذ القـرار      إىليف القيام بزيارات 

٢٠٠١( ١٣٧٣(
)١١٧(

.  

 تشـــرين األول/ ١٩ومبوجــب بيــان للــرئيس مــؤرخ       

ــوبر  ٢٠٠٤أكت
ــة إىل متابعــة جــدول   )١١٨( ، دعــا الــس اللجن

أعماهلـــا علـــى النحـــو احملـــدد يف برنـــامج عمـــل اللجنـــة لفتـــرة 
__________ 

ــى مزيــ    )١١٤( ــاه لالطــالع عل ــة   انظــر أدن د مــن املعلومــات عــن املديري
 لتنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.ا

)١١٥(  S/PRST/2004/26. 

)١١٦(  S/2004/541. 

 .٨و  ٧)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   )١١٧(

)١١٨(  S/PRST/2004/37. 
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، مـع التركيـز علـى تـدابري عمليـة      )١١٩(يوما الثالثـة عشـرة    ٩٠
لزيــادة قــدرات اللجنــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل رفــع مســتوى 

 ١٢٦٧مـــع جلنـــة اجلـــزاءات املنشـــأة عمـــال بـــالقرار   نالتعـــاو

) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبـان وجلنـة جملـس    ١٩٩٩(
  ).  ٢٠٠٤( ١٥٤٠األمن املنشأة عمال بالقرار 

 كـــانون الثـــاين/ ١٨يـــان للـــرئيس مـــؤرخ ومبوجـــب ب  

٢٠٠٥ ينــاير
، دعــا الــس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب إىل     )١٢٠(

متابعة جدول أعماهلا على النحو احملدد يف برنامج العمـل لفتـرة   
. ودعا اللجنة أيضا، يف مجلة أمور، )١٢١(يوما الرابعة عشرة ٩٠

قتـها  بكامـل طا  هلـا إىل كفالة أن تعمل املديرية التنفيذيـة التابعـة   
يف أقــرب وقــت ممكــن؛ وإىل الشــروع يف إجــراء اتصــاالت مــع  

) والقيــام ٢٠٠٤( ١٥٦٦الفريــق العامــل املنشــأ عمــال بــالقرار  
  . ٢٠٠٥بأوىل زياراا إىل الدول األعضاء يف آذار/مارس 

 أيلـول/  ١٤) املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٢٤ومبوجب القرار   

ــي: (أ) إدر   ٢٠٠٥ســبتمرب  ــا يل ــة إىل م ــس اللجن اج ، وجــه ال
اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضـاء مـن أجـل تنفيـذ هـذا القـرار،       
الــذي دعــا فيــه الــس الــدول، يف مجلــة أمــور، إىل اختــاذ كافــة   

حبظـر التحـريض    ،التدابري الالزمة واملالئمة للقيام، بنص القانون
على ارتكاب عمل إرهايب، يف حوارها معهـا؛ (ب) العمـل مـع    

عدة علـى بنـاء القـدرات، بعــدة     الدول األعضاء مـن أجـل املسـا   
طـــرق منــها نشــر أفضــل املمارســات القانونيــة وتشــجيع تبــادل   
املعلومــات يف هــذا الصــدد؛ (ج) تقــدمي تقريــر عــن تنفيــذ هــذا    

)١٢٢(القرار إىل الس يف غضون اثين عشر شهرا
  .  

__________ 

 .S/2004/820انظر   )١١٩(

)١٢٠(  S/PRST/2005/3. 

 .S/2005/22انظر   )١٢١(

 .٦و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٢٤القرار   )١٢٢(

 كـــانون األول/ ٢٠ومبوجــب بيـــان للـــرئيس مـــؤرخ    

 ٢٠٠٦ديسمرب 
 إبالغه عن حالـة  ، دعا الس اللجنة إىل)١٢٣(

)، وال ســيما بــأي قضــايا ٢٠٠١( ١٣٧٣حالــة تنفيــذ القــرار 
معلقة، عند الضرورة وعلى أساس منتظم، كي تتلقى توجيهـا  

  استراتيجيا من الس.
  

  اإلبالغ  

خالل الفترة قيـد االسـتعراض، أصـدرت جلنـة مكافحـة        
)٢٠٠٥( ١٦٢٤اإلرهاب تقريرا واحدا عن تنفيذ القرار 

)١٢٤(
 .  

  

  التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب املديرية  

ــة مكافحــة اإلرهــاب       ــة للجن ــة التنفيذي أُنشــئت املديري
) كبعثة سياسية خاصـة تأخـذ   ٢٠٠٤( ١٥٣٥مبوجب القرار 

توجيهاــا املتعلقــة بالسياســات مــن اهليئــة العامــة، لفتــرة أوليــة  
٢٠٠٧كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١تنتــــهي يف 

. وقــــرر )١٢٥(
 ديريريـة التنفيذيـة، الـيت يرأسـها مـ     الس كذلك أن تكون املد

تنفيذي، مسؤولة يف مجلة أمور عن املهام التالية: تقدمي الـدعم  
واملشورة إىل اهليئة العامة والرئاسـة يف كـل مهامهمـا؛ وكفالـة     
املتابعــة الشــاملة جلميــع قــرارات اللجنــة؛ واقتــراح تعــيني كــل    

ور املــوظفني املكلفــني مبهــام حمــددة علــى األمــني العــام؛ وحضــ 
واملكتـب، إمـا شخصـيا أو عـن      ةمجيع اجتماعـات اهليئـة العامـ   

طريق ممثل؛ وتقدمي تقرير نصف سنوي شامل إىل اهليئة العامة 
عــن طريــق األمــني العــام، باإلضــافة إىل برنــامج عمــل املديريــة  
التنفيذيــة؛ وإعــداد ميزانيــة ترتكــز إىل النتــائج؛ وإطــالع اهليئــة   

دول مـن تقـدم يف تنفيـذ القـرار     العامة بانتظام على ما حترزه ال
)؛ وتيســـري تـــوفري بـــرامج املســـاعدة للـــدول؛ ٢٠٠١( ١٣٧٣

__________ 

)١٢٣(  S/PRST/2006/56. 

)١٢٤(  S/2006/737. 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٥القرار   )١٢٥(



األجهزة الفرعية التابعة لس األمن -الفصل اخلامس 

 

193/1582 11-02856 
 

ومواصلة تعزيز العالقات مع اهليئات األخـرى التابعـة ملنظومـة    
األمــم املتحــدة والتعــاون معهــا؛ ومواصــلة تعزيــز التعــاون مــع   
ــلة؛   املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة ذات الصـ

تقـوم علـى    سـة اهليئة العامة، على تصـميم سيا  والعمل، مبوافقة
ــادرة يف جمــال االتصــاالت واقتراحهــا وتنفيــذها   ــد )١٢٦(املب . وق

طلب الس إىل األمني العام أن يعني مـديرا تنفيـذيا للمديريـة    
التنفيذيـــة؛ كمـــا طلـــب إىل املـــدير التنفيـــذي أن يقـــدم خطـــة  
 تنظيميــــة للمديريــــة التنفيذيــــة إىل اهليئــــة العامــــة مــــن أجــــل 

التنفيذي من خـالل تبـادل للرسـائل     ير. وعين املد)١٢٧(إقرارها
)١٢٨(بني األمني العام ورئيس جملس األمن

  .  

 كـــانون األول/ ٢١ومبوجــب بيـــان للـــرئيس مـــؤرخ    

٢٠٠٥ديســــمرب 
، أقــــر الــــس تقريــــر جلنــــة مكافحــــة  )١٢٩(

ــذي جيريــه       ــار االســتعراض الشــامل ال ــدم يف إط ــاب املق اإلره
واتفــق مــع االســتنتاجات الــيت   )١٣٠(ذيــةالــس للمديريــة التنفي

توصلت إليها. وشددت اللجنـة يف تقريرهـا علـى أن اـاالت     
ــ ــة      ةالتالي ــا املديري ــة قصــوى لكــي تركــز عليه ــد ذات أولوي تع

) ٢٠٠١( ١٣٧٣التنفيذيــة يف املســتقبل: رصــد تنفيــذ القــرار   
من خالل ما يلي: (أ) تقدمي حتليل متعمق لتنفيـذ هـذا القـرار؛    

ز احلوار مع الدول؛ (ج) استعراض سـبل اسـتكمال   (ب) تعزي
نظام اإلبـالغ وتقـدمي مقترحـات عـن ذلـك؛ (د) توثيـق عـرى        
ــس،      ــة للمجلـ ــرى التابعـ ــة األخـ ــات الفرعيـ ــع اهليئـ ــاون مـ التعـ
وبالتحديـد مــع اللجنـتني املنشــأتني علـى التــوايل عمـال بــالقرار     

ــرار ١٩٩٩( ١٢٦٧ ــتمرار ٢٠٠٤( ١٥٤٠) والقـــ )؛ واالســـ
__________ 

 .١٥، الفقرة S/2004/124؛ و ٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٢٦(

 .٤و  ٣)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٣٥القرار   )١٢٧(

)١٢٨(  S/2004/388  وS/2004/389. 

)١٢٩(  S/PRST/2005/64. 

)١٣٠(  S/2005/800. 

أعمـال بنـاء القـدرات، عـن طريـق: (أ) تعزيـز        بشكل فعال يف
 قدمـة تيسري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة؛ (ب) حتسـني املسـاعدة امل     

ــات       ــل املمارسـ ــر أفضـ ــق نشـ ــن طريـ ــاء عـ ــدول األعضـ إىل الـ
ــرار     ــملها القـ ــيت يشـ ــاالت الـ ــع اـ ــا يف مجيـ  ١٣٧٣وتطويرهـ

ــوير    ٢٠٠١( ــلة تطـ ــبل مواصـ ــراح سـ ــتعراض واقتـ )؛ (ج) اسـ
الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة مـن      التعاون مـع املنظمـات  

 مأجل تعزيز التعاون بني ما تقوم به اللجنة من عمـل ومـا تقـو   
ــرار       ــذ الق ــز تنفي ــه تلــك املنظمــات مــن عمــل مــن أجــل تعزي ب

٢٠٠١( ١٣٧٣(
. ورحــب الــس بــأن جلنــة مكافحــة     )١٣١(

اإلرهــاب قــررت، بالتشــاور مــع األمــني العــام، أن تعلــن أن       
أصــــبحت جــــاهزة ملزاولــــة أنشــــطتها يف   املديريــــة التنفيذيــــة

، وأعــرب عــن اتفاقــه مــع  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ١٥
ومع اللجنة على ضـرورة توضـيح التبعيـة اإلداريـة      اماألمني الع

  ).  ٢٠٠٤( ١٥٣٥للمديرية التنفيذية يف إطار أحكام القرار 

كــــــانون  ٢٠ومبوجــــــب بيــــــان للــــــرئيس مــــــؤرخ   
 ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

س التقريـر الـذي أعدتـه    ، أقر الـ )١٣٢(
اللجنة وقدمته يف إطار االستعراض الشامل الذي أجراه جملـس  

ــة  ــة التنفيذيـــ ــياا  )١٣٣(األمـــــن للمديريـــ ، واتفـــــق مـــــع توصـــ
واستنتاجاا. وأيد الـس أيضـا، يف معـرض ترحيبـه بالرسـالة      

كـانون األول/ديسـمرب    ١٥املوجهة من األمني العام واملؤرخة 
٢٠٠٦

املتعلقـة بتسلسـل التبعيـة اإلداريـة     ، توصية اللجنـة  )١٣٤(
ــث تقــدم املديريــة       ــة التنفيذيــة ملكافحــة اإلرهــاب حبي للمديري
التنفيذيـة مــن اآلن فصــاعدا مشـاريع بــرامج عملــها وتقاريرهــا   

  نصف السنوية إىل اللجنة مباشرة.  

__________ 

  .٤٤و  ٤٣املرجع نفسه، الفقرتان   )١٣١(

)١٣٢(  S/PRST/2006/56. 

)١٣٣(  S/2006/989. 

)١٣٤(  S/2006/1002. 
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) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨٧ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
يـة  ، قرر الس أن ميدد وال٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٠

ــاب حــىت      ــة مكافحــة اإلره ــة للجن ــة التنفيذي  آذار/ ٣١املديري

ــارس  ــي    ٢٠٠٨مــ ــذي أن يوصــ ــدير التنفيــ ــب إىل املــ ، وطلــ
بالتغيريات اليت يرى من املالئـم إدخاهلـا علـى اخلطـة التنظيميـة      

)١٣٥(وأن يقدمها إىل اللجنة لتنظر فيها وتقرها
.  

  

  )  ٢٠٠٤( ١٥٤٠اللجنة املنشأة عمالً بالقرار   -  ٢

  ء اللجنة وواليتهاإنشا  

نيســـان/أبريل  ٢٨) املــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار بــ   
مجلة أمور منـها أنـه ينبغـي جلميـع الـدول      قرر الس ، ٢٠٠٤

أن تعتمد قوانني حتظـر علـى أي طـرف فاعـل مـن غـري الـدول        
ــة     ــة أو كيميائيـــ ــلحة نوويـــ ــل أســـ ــازة أو نقـــ ــنع أو حيـــ صـــ

ــة لوضــع ضــوابط حم     أو ــدابري فعال ــة، وأن تتخــذ ت ــة بيولوجي لي
)١٣٦(ترمي إىل منع انتشار هذه األسلحة

قـرر  القرار نفسـه،  وب .
ــس  ــادة  الـ ــا للمـ ــئ، وفقـ ــن  ٢٨أن ينشـ ــه مـ ــداخلي نظامـ الـ

املؤقت، جلنة لفترة ال تتجاوز سنتني تقدم، باالستعانة خبـربات  
فنيــة أخــرى حســب االقتضــاء، تقــارير إىل جملــس األمــن عــن    

    لـس مجيـع الـدول    تنفيذ هذا القرار لكـي ينظـر فيهـا. ودعـا ا
يف موعــد ال يتجــاوز ســتة أشــهر   ،إىل أن تقــدم التقريــر األول

إىل اللجنــة عــن اخلطــوات الــيت   ،مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار 
)١٣٧(اختذا أو تعتزم اختاذها لتنفيذ ذلك القرار

.  
  

__________ 

  .٢و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٨٧القرار   )١٣٥(

مـن املعلومـات، انظـر يف اجلـزء األول مـن       للحصول على مزيـد   )١٣٦(
املتعلقـة  قـرارات  الفرع ألف من الفصل العاشر احلـادي عشـر، ال  

  .٣٩باملادة 

  .٤)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٠لقرار   )١٣٧(

  تنفيذ الوالية  

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٣القرار بــــ ــان/ ٢٧) املــــ  نيســــ

يـة اللجنـة، مـع اسـتمرار     متديـد وال قرر الـس  ، ٢٠٠٦ أبريل
، سـنتان تقدمي املساعدة من جانب اخلرباء، لفترة إضافية مـدا  

. وقـرر أيضـا أنـه ينبغـي للجنـة      ٢٠٠٨نيسـان/أبريل   ٢٧حىت 
 ١٥٤٠أن تكثف جهودهـا لتعزيـز تنفيـذ مجيـع الـدول للقـرار       

) بالكامـــل عـــن طريـــق برنـــامج عمـــل يشـــمل مجـــع  ٢٠٠٤(
الــدول جلميــع جوانــب القــرار املعلومــات املتعلقــة حبالــة تنفيــذ 

) واالتصـــال واحلـــوار واملســـاعدة والتعـــاون، ٢٠٠٤( ١٥٤٠
مــن  ٢و  ١وأن تعــاجل بصــفة خاصــة مجيــع جوانــب الفقــرتني  

ــرة   ــا ورد يف الفقـــ ــرار، ومـــ ، والـــــيت تشـــــمل: ٣ذلـــــك القـــ
ــدود    (أ) ــة احلـ ــة؛ (ج) ومراقبـ ــة املاديـ ــاءلة؛ (ب) واحلمايـ املسـ

ــوابط    ــانون؛ (د) وضـ ــاذ القـ ــود إنفـ ــادرات  وجهـ ــة الصـ مراقبـ
الوطنية والشحن العـابر، مبـا يف ذلـك الضـوابط املتعلقـة بتـوفري       
األموال واخلدمات مـن قبيـل تـوفري التمويـل لتلـك الصـادرات       
والشــحن العــابر. وشــجع علــى مواصــلة احلــوار اجلــاري بــني    

) ٢٠٠٤( ١٥٤٠اللجنـــــة والـــــدول بشـــــأن تنفيـــــذ القـــــرار 
ءات األخـرى املطلوبـة   بالكامل، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بـاإلجرا   

ــة الالزمــة        ــة وباملســاعدة التقني ــك الغاي ــا لتل ــدول حتقيق ــن ال م
واملعروضــة. وشــجع أيضــاً اللجنـــة علــى العمــل مــع الـــدول       
واملنظمات الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة علـى اسـتطالع     
إمكانيات تبادل اخلربات والدروس املستفادة من ااالت الـيت  

)، وتــوافر الــربامج الــيت قــد    ٢٠٠٤( ١٥٤٠يشــملها القــرار  
)١٣٨(تيسر تنفيذ القرار

.  
  

__________ 

  .٥ و ٤)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٦٧٣القرار   )١٣٨(
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  تقدمي التقارير   

، قدمت اللجنة تقريراً واحـداً  املستعرضةخالل الفترة   
)١٣٩(إىل الس

.  
  

  األفرقة العاملة غري الرمسية واملخصصة    - جيم

  مالحظة  

ــرة امل    ــن الفريــق    ةتعرضــسخــالل الفت ، واصــل كــل م
بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخـرى،   العامل غري الرمسي املعين

والفريق العامل املعين باحملكمتني اجلنائيتني الـدوليتني، والفريـق   
العامــل اجلــامع املعــين بعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم، 

ــع نشــوب ال    ــق العامــل املخصــص املعــين مبن ـــزوالفري اعات يف ن
__________ 

)١٣٩(  S/2006/257.  

لفريــق ، االضــطالع بأعمــاهلم. وأيــت واليــة اوحلــها أفريقيــا
العامــة للجــزاءات بعــد   املعــين باملســائل  العامــل غــري الرمســي   
٢٠٠٦اضطالعه ا يف عام 

)١٤٠(
وأنشأ جملس األمـن فـريقني    .

عاملني غري رمسيني جديدين مهـا: الفريـق العامـل املنشـأ عمـال      
ــالقرار  ــال    ٢٠٠٤( ١٥٦٦ب ــين باألطف ــل املع ــق العام )، والفري

لعاملـة مـن مجيـع أعضـاء     اع املسلح. وقد تألفت األفرقة انـزوال
ــات      ــا يف جلسـ ــدت اجتماعاـ ــر، وعقـ ــة عشـ ــس اخلمسـ الـ
خاصة، وتوصلت إىل قراراا بتوافق اآلراء. وتـرد يف اجلـدول   

  أدناه حملة عامة خمتصرة عن إنشاء األفرقة العاملة ووالياا:

  

__________ 

  ).٢٠٠٦( ١٧٣٢ القرار  )١٤٠(

    

  األفرقة العاملة غري الرمسية واملخصصة    
  

  الوالية  ةتاريخ اإلنشاء/إاء اخلدم  االسم

ــائق           ــين بالوثـ ــي املعـ ــري الرمسـ ــل غـ ــق العامـ الفريـ
  واملسائل اإلجرائية األخرى  

ــه  ــرار  ١٩٩٣حزيران/يونيـــ ــذ أي قـــ (مل يتخـــ
  رمسي)  

ــائق    ــة بالوثـ ــائل املتعلقـ ــاول املسـ ــن  تنـ ــا مـ وغريهـ
  املسائل اإلجرائية

الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل العامـة  
  املتعلقة باجلزاءات  

ــ ــيس  مــــ لــــــس مؤرخــــــة  اذكرة مــــــن رئــــ
  )  S/2000/319( ٢٠٠٠نيسان/أبريل   ١٧

) املـؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧٣٢القرار بأيت واليته 
    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢١

وضع توصيات عامة بشـأن كيفيـة حتسـني فعاليـة    
  جزاءات األمم املتحدة.  

لــيت تعــين علــى الفريــق العامــل  كانــت املســائل او
  ما يلي:  هي النظر فيها 

ــق عمــل جلــان اجلــزاءات والتنســيق       (أ)     طرائ
  فيما بني اللجان؛

  قدرات األمانة العامة لألمم املتحدة؛  (ب)    

ــم املتحــدة      (ج)     ــة األم التنســيق داخــل منظوم
ــات    ــة واملنظمـ ــات اإلقليميـ ــع املنظمـ ــاون مـ والتعـ

  الدولية األخرى؛

ــاجلزاءات،      )(د     ــة بـ ــرارات املتعلقـ ــياغة القـ صـ
  يف ذلك شروط مواصلة اجلزاءات أو رفعها؛  مبا

تقــارير التقيـــيم ملــا قبـــل بــدء اجلـــزاءات        (هـ)    
  بعدها، والتقييم اجلاري ألنظمة اجلزاءات؛  وملا

  رصد اجلزاءات وإنفاذها؛    (و)    
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ــى       (ز)           ــة علــ ــودة املترتبــ ــري املقصــ ــار غــ اآلثــ
  اجلزاءات؛

  اإلعفاءات املقررة ألسباب إنسانية؛  ح)(    

  اجلزاءات احملددة األهداف؛  (ط)    

مســـاعدة الـــدول األعضـــاء علـــى تنفيـــذ   (ي)    
  اجلزاءات؛

تنفيــــذ التوصــــيات الــــواردة يف مــــذكرة     (ك)    
 ١٩٩٩كــانون الثاين/ينــاير  ٢٩الــرئيس املؤرخــة 

)S/1999/92  .(  

 كـــــــانون األول/ ٢٩عتبـــــــارا مـــــــن وا        
)، طُلـــــــب إىل S/2005/841( ٢٠٠٥ ديســـــــمرب

  الفريق العامل النظر يف مسائل من قبيل ما يلي:  

ــزاءات        (أ)     ــان اجلـ ــني جلـ ــاون بـ ــني التعـ حتسـ
وهيئــات الرصــد واملنظمــات اإلقليميــة، وتقيــيم     

ة تـويل املنظمــات اإلقليميـة مهمـة اإلبــالغ    إمكانيـ 
  كبديل عن اإلبالغ من قـِـبل فرادى الدول؛

  مدة سريان اجلزاءات ورفعها؛    (ب)    

تقيــيم اآلثــار غــري املقصــودة الــيت تترتــب    (ج)    
على اجلزاءات، وسـبل مسـاعدة الـدول املتضـررة     

  غري املستهدفة؛  

حتســـني تنفيـــذ اجلـــزاءات علـــى الصـــعيد     (د)    
  لوطين؛  ا

إنفــــــاذ اجلــــــزاءات احملــــــددة اهلــــــدف،     (هـ)    
ســــيما اجلــــزاءات الــــيت تســــتهدف األفــــراد   وال
الكيانات، مـن قبيـل جتميـد األصـول أو حظـر       أو

  السفر؛  

إجــــراءات رفــــع األمســــاء مــــن القــــوائم     (و)    
ــا يف ــدف،     م ــذ اجلــزاءات احملــددة اهل يتصــل بتنفي

ائم والنتــــائج القانونيــــة إلدراج األمســــاء يف القــــو
  ورفعها منها؛  

اجلزاءات الفرعية املفروضـة علـى الـدول        (ز)    
  اليت تنتهك اجلزاءات؛  

حتســني احملفوظــات وقواعــد البيانــات يف    (ح)    
  األمانة العامة، مبا يف ذلك قائمة اخلرباء.  

الفريـــق العامـــل املعـــين بـــاحملكمتني اجلنـــائيتني     
  الدوليتني  

ــه  ــر ٢٠٠٠حزيران/يونيـــ ــذ أي قـــ ار (مل يتخـــ
أُنشئ عمال باقتراح بعض أعضـاء   . وقدرمسي)

الس (كنـدا وبـنغالديش وتـونس) يف اجللسـة     
    ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢٠املعقودة يف  ٤١٦١

اجتمع الفريق العامل املعـين بـاحملكمتني اجلنـائيتني    
حمــددة تتعلـــق بالنظـــام  لتنـــاول مســـألة الــدوليتني  

ــالفيا   ــة ليوغوســـ ــة الدوليـــ األساســـــي للمحكمـــ
ة، مث اضطلع الحقـاً مبهمـة معاجلـة مسـائل     السابق

  (قانونية) أخرى تتعلق باحملكمتني.  
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ــم            ــات األم ــين بعملي ــل اجلــامع املع ــق العام الفري
  املتحدة حلفظ السالم

كـانون الثاين/ينـاير    ٣١البيان الرئاسـي املـؤرخ   
٢٠٠١ )S/PRST/2001/3  (  

مسـائل حفــظ السـالم العامـة ذات الصــلة    جلـة  معا
ــرادى   مبســـؤوليات الـــس واجلوانـــب التقنيـــة لفـ
ــات حفــظ الســالم، مــع مراعــاة اختصــاص     عملي

  اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم.  

ــك        حلصــول إىل االســعي كلمــا اقتضــى احلــال ذل
على آراء البلـدان املسـامهة بقـوات بوسـائل منـها      

بــني الفريــق العامــل والبلـــدان    عقــد اجتماعــات   
املسامهة بقـوات، وذلـك حـىت يأخـذ الـس آراء      

  هذه البلدان يف االعتبار.  

ــع نشــوب      ــين مبن ــل املخصــص املع ــق العام الفري
  النـزاعات يف أفريقيا وحلها  

 ١مــذكرة مـــن رئـــيس جملـــس األمـــن مؤرخـــة  
  )  S/2002/207( ٢٠٠٢آذار/مارس 

رصد تنفيذ التوصيات الـواردة يف البيـان الرئاسـي    
)S/PRST/2002/2   والبيانــات الرئاســية الســابقة (

ـــزاعات يف   والقـــرارات املتعلقـــة مبنـــع نشـــوب النـ
  أفريقيا وحلها.  

اقتــراح توصــيات عــن تعزيــز التعــاون بــني جملــس   
ــع    ا ــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وم ــن وال ألم

وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى املعنيـة بشــؤون      
  أفريقيا.  

القيــام بوجــه خــاص بدراســة املســائل اإلقليميــة          
واملســائل الشــاملة لعــدة نـــزاعات، الــيت هلــا تــأثري  
على عمل الس يف جمال منع نشـوب النــزاعات   

  يف أفريقيا وحلها.  

ات علـــى جملـــس األمـــن لتعزيـــز    اقتـــراح توصـــي     
التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة 
ودون اإلقليميــة يف جمــال منــع نشــوب النـــزاعات  

  وحلها.  

ــالقرار   ــأ عمـــالً بـ  ١٥٦٦الفريـــق العامـــل املنشـ
)٢٠٠٤  (  

تشــــرين  ٨) املــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٦القــــرار 
    ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

الـــس النظــر يف وضــع توصـــيات وتقــدميها إىل    
ما يتعلـق بالتـدابري العمليـة الـيت سـتفرض علـى        يف

األفــــراد واجلماعــــات والكيانــــات الضــــالعني يف 
األنشطة اإلرهابية، أو املرتبطني ا، عـدا التـدابري   
ــيم     ــة بتنظـ ــزاءات املتعلقـ ــة اجلـ ــعتها جلنـ ــيت وضـ الـ
القاعـــدة وحركـــة طالبـــان، مبـــا يف ذلـــك وضـــع  

ــا ة يعـــد مالئمـــا مـــن إجـــراءات أكثـــر فعاليـــ      مـ
لتقدميهم للعدالة عن طريـق املقاضـاة أو التسـليم،    
ــام عــرب      ــع حترك ــد أرصــدم املاليــة، ومن وجتمي
ــع     ــدهم جبمي ــع تزوي ــدول األعضــاء، ومن ــاليم ال أق

ــاد، وكــذلك يف  ــق  أنــواع األســلحة والعت مــا يتعل
  بإجراءات تنفيذ تلك التدابري.  

النظــر يف إمكانيــة إنشــاء صــندوق دويل لتعــويض      
ــة وأســرهم، ميكــن أن   ضــحايا األع ــال اإلرهابي م

ل عن طريق التربعات، وقد يتكون جزئيا مـن  ميو
األصول اليت وقـع احلجـز عليهـا والـيت كانـت يف      
ملكيــة املنظمــات اإلرهابيــة وأعضــائها والقــائمني 

ــدمي  ــها، وتقـ ــى رعايتـ ــأن  علـ ــذا الشـ ــياته ـ  توصـ
  .الس  إىل
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الفريــــق العامــــل املخصــــص املعــــين باألطفــــال       
  ع املسلح  والنـزا

ــرار  ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٢القـــــــــ  ٢٦) املـــــــــ
    ٢٠٠٥متوز/يوليه 

ــالغ بشــأن      ــة للرصــد واإلب ــارير آلي اســتعراض تق
  .مسألة األطفال والنـزاع املسلح

ــتعراض  ــرز يف اسـ ــدم احملـ ــع   التقـ ــق بوضـ ــا يتعلـ مـ
القــرار  الــيت يــدعو إليهــا    وتنفيــذ خطــط العمــل    

٢٠٠٤( ١٥٣٩.(  

ــرى ذات الصـــــل        ــات األخـــ ــر يف املعلومـــ ة النظـــ
  املعروضة عليه.

تقدمي توصيات إىل الس بشـأن التـدابري املمكـن        
اختاذهـــا لتعزيـــز محايـــة األطفـــال املتضـــررين مـــن 

مـن خـالل تقـدمي    النـزاعات املسلحة، مبا يف ذلك 
ــب إســـنادها إىل      ــام املناسـ ــأن املهـ ــيات بشـ توصـ

مــا يتعلــق   بعثــات حفــظ الســالم وتوصــيات يف   
  بأطراف النـزاع.

االقتضــاء، إىل هيئــات   حســب  توجيــه طلبــات،  
ــاذ    ــدة الختـ ــم املتحـ ــة األمـ ــل منظومـ ــرى داخـ أخـ
ــة      ــا لواليـ ــرار، وفقـ ــذ القـ ــا لتنفيـ ــراءات دعمـ إجـ

  منها.  كل
      

  هيئات التحقيق واهليئات القضائية -دال 

  مالحظة  

خــالل الفتــرة املستعرضــة، أنشــأ جملــس األمــن هيئــتني   
ور وجلنـة  مهـا جلنـة التحقيـق الدوليـة لـدارف      من هيئات التحقيق

ــة      ــس أيضــاً هيئ ــان. وأنشــأ ال ــة املســتقلة للبن ــق الدولي التحقي
قضائية واحدة هي احملكمة اخلاصة للبنـان، وواصـل اإلشـراف    

ــل   ــى عم ــة    عل ــة ليوغوســالفيا الســابقة واحملكم ــة الدولي احملكم
  أدناه.على النحو املفصل ، اجلنائية الدولية لرواندا

  

  جلنة التحقيق الدولية لدارفور  -  ١

  إنشاء اللجنة  

أيلول/ســبتمرب   ١٨) املــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٦٤بــالقرار   
ــام   ٢٠٠٤ ــني الع ــس إىل األم ــب ال ــى وجــه   ، طل ــوم عل أن يق

الســرعة بإنشــاء جلنــة حتقيــق دوليــة تضــطلع فــورا بــالتحقيق يف   
التقــارير املتعلقــة بانتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل وقــانون   

راف يف دارفـــور، حقـــوق اإلنســـان الـــيت ترتكبـــها مجيـــع األطـــ 
وقعــت أعمـال إبـادة مجاعيــة،   قـد  ولتحـدد أيضـا مــا إذا كانـت    

ــدد  ــبة     ولتحـ ــة حماسـ ــهاكات لكفالـ ــك االنتـ ــرتكيب تلـ ــة مـ هويـ
مجيع األطراف إىل التعاون التام مع تلك  ااملسؤولني عنها، ودع

ــرار   )١٤١(اللجنـــة ــاً، مبوجـــب القـ ــا الـــس الحقـ  ١٥٧٤. ودعـ

ــؤرخ ٢٠٠٤( ، مجيـــع ٢٠٠٤فمرب تشـــرين الثـــاين/نو  ١٩) املـ
األطراف إىل التعاون الكامـل مـع اللجنـة الدوليـة للتحقيـق الـيت       
عينها األمني العام، حسب ما جرى حتديده يف رسالته املؤرخـة  

ــوبر  ٤ ــرين األول/أكتـ ــيس جملـــس   ٢٠٠٤تشـ ــة إىل رئـ املوجهـ
)١٤٣(ستبلغ نتائجه إىل جملس األمن، والذي )١٤٢(األمن

.  
  

__________ 

  .١٢)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٦٤القرار   )١٤١(

)١٤٢(  S/2004/812.  

  .١٥)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   )١٤٣(
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  والية اللجنة وتكوينها  

هـــي واليـــة جلنـــة التحقيــق الدوليـــة لـــدارفور   كانــت   
التقــارير املتعلقـة بانتــهاكات القــانون  التحقيـق يف   : (أ)يلــي مـا 

اإلنسـاين الــدويل وقـانون حقــوق اإلنســان الـيت ترتكبــها مجيــع    
مـا إذا   حتديـد اجلـرائم والبـت يف   (ب) و ؛ األطراف يف دارفور

ــزال     ــا ال تـ ــادة أم ال، أو أـ ــال إبـ ــت أعمـ ــد ارتكبـ ــت قـ  كانـ
حتديــد املســؤولية وحتديــد األفــراد املســؤولني   (ج) و ترتكــب؛

عن ارتكاب هذه االنتهاكات، والتوصية بآليات املسـاءلة الـيت   
ــذين يــ   . زعم ارتكــام هلــا حملاســبتهم ســيمثل أمامهــا أولئــك ال

وضمت اللجنة مخسة أعضاء، إضافة إىل مدير تنفيذي وفريـق  
ــة االضــطال )١٤٤(فــين وإداري ــها يف . وطُلــب إىل اللجن ع مبهمت

)١٤٥(ثالثة أشهر مث تقدمي تقرير إىل األمني العام
.  

  

  تنفيذ الوالية  

أحال األمـني العـام    ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٣١يف   
)١٤٦(تقرير اللجنة إىل رئيس جملس األمن

اللجنـة  وقد ذكـرت   .
عــن انتــهاكات أن بعــض األفــراد كــانوا مســؤولني  يف التقريــر 

لقـــانون الـــدويل وا ق اإلنســان قـــوالــدويل حل لقـــانون لخطــرية  
يف ذلك ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية أو جـرائم   مبا اإلنساين،

حرب يف دارفـور، ولكنـها خلصـت إىل أن حكومـة السـودان      
ــع سياســــة اإلبــــادة اجلماعيــــة   مل آذار/مــــارس  ٣١. ويف  تتبــ

)، ٢٠٠٥( ١٥٩٣القــرار يف ، أحــاط الــس علمــاً،   ٢٠٠٥
لقـانون  ادارفور عـن انتـهاكات   بتقرير جلنـة التحقيـق الدوليـة لـ    

الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الـدويل اإلنسـاين يف دارفـور،    
__________ 

  املرجع نفسه.  )١٤٤(

)١٤٥(  S/2005/60 تقرير اللجنة. لالطالع  

)١٤٦(  S/2005/60.  

ــرر ــى توصــية  وق ــن اللجنــة  ، بنــاء عل ــة احلالــة يف  ، )١٤٧(م إحال
املـدعي العـام للمحكمـة    ىل إ ٢٠٠٢متوز/يوليـه   ١دارفور منذ 

)١٤٨(اجلنائية الدولية
.  

  

  جلنة التحقيق الدولية املستقلة  -  ٢

  نة وواليتهاإنشاء اللج  

ــاين       ــوزراء اللبن ــيس ال ــال رئ ــق األســبق عقــب اغتي رفي
ــه  احلريـــري ــر  ١٤شخصـــاً يف  ٢٢ومعـ ، طلـــب ٢٠٠٥فربايـ

ــان رئاســي مــؤرخ    إىل  ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٥الــس يف بي
عــن املالبســـات واألســـباب الـــيت  األمــني العـــام تقـــدمي تقريـــر  

ــه مــــن    ــايب ومــــا يترتــــب عليــ ــذا العمــــل اإلرهــ أحاطــــت ــ
ــب )١٤٩(عواق

ــ . ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار وب  نيســان/ ٧) امل

بعد استعراضه لتقرير األمني العـام   ، قرر الس،٢٠٠٥أبريل 
، إضــافة إىل موافقــة  )١٥٠(عــن بعثــة تقصــي احلقــائق يف لبنــان    

، إنشــاء جلنــة حتقيــق دوليــة مســتقلة يكــون  )١٥١(حكومــة لبنــان
مقرها لبنان. وكُلفت اللجنة مبساعدة السلطات اللبنانيـة علـى   
التحقيق يف مجيـع جوانـب الـتفجري اإلرهـايب يف بـريوت الـذي       
ــرين،      ــبق وآخـ ــان األسـ ــيس وزراء لبنـ ــرع رئـ ــبب يف مصـ تسـ

ــا ــذا العمــل       يف مب ــة مــرتكيب ه ــد هوي ــك املســاعدة يف حتدي ذل
. وقــرر الــس أيضــاً أنــه  مهــومموليــه ومنظميــه واملتــواطئني مع

حتظـى   ضماناً لفعالية اللجنة يف االضـطالع مبهامهـا، ينبغـي أن   
أن تلقـــى تعاونـــا تامـــا مـــن جانـــب الســـلطات  مبـــا يلـــي: (أ) 

مبا يف ذلـك إتاحـة فـرص الوصـول بشـكل كامـل إىل        ،اللبنانية
__________ 

  .٦فسه، الصفحة املرجع ن  )١٤٧(

  ).٢٠٠٥( ١٥٩٣القرار   )١٤٨(

)١٤٩(  S/PRST/2005/4.  

)١٥٠(  S/2005/203.  

)١٥١(  S/2005/208.  
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مجيع ما يف حوزة هذه السلطات من معلومـات وأدلـة وثائقيـة    
ومادية واردة يف شهادة الشـهود، تـرى اللجنـة أـا ذات صـلة      

ــالتحقيق؛ ــلطة مجــع أي م   (ب) و  ب ــا س ــات أن تكــون هل علوم
وأدلــة إضــافية، وثائقيــة وماديــة علــى حــد ســواء، متصــلة ــذا  
ــع      ــع مجيـ ــابالت مـ ــراء مقـ ــن إجـ ــال عـ ــايب، فضـ ــل اإلرهـ العمـ
املسؤولني وغريهم من األشـخاص يف لبنـان، ممـن تـرى اللجنـة      

ــق؛  ــة يف التحقي ــة التنقــل يف  (ج) و  أن هلــم أمهي ــع حبري أن تتمت
الوصـول إىل مجيـع   مجيع أحنـاء األراضـي اللبنانيـة، مبـا يف ذلـك      

ــالتحقيق؛    ــة أــا ذات صــلة ب ــرى اللجن  املواقــع واملرافــق الــيت ت

أن تـــوفر هلـــا التســـهيالت الالزمـــة ألداء مهامهـــا، وأن  (د)  و
هـا ومعـداا، االمتيـازات    وتمنح، هـي وأمـاكن عملـها وموظف   

ــيت حتــق هلــ   ــم    مواحلصــانات ال ــازات األم ــة امتي مبوجــب اتفاقي
بـأن   أيضاً إىل اللجنـة توجيهـات   . وأعطيتاملتحدة وحصاناا

حتــدد اإلجــراءات املتعلقــة باالضــطالع بتحقيقهــا، مــع مراعــاة 
)١٥٢(القانون اللبناين واإلجراءات القضائية اللبنانية

.  

أن تنجز أعماهلـا يف غضـون   وطلب الس إىل اللجنة   
يبلـغْ  ثالثة أشهر من تاريخ شروعها يف كامل عملياا حسبما 

ام، وأذن لألمــني العــام بــأن ميــدد عمــل اللجنــة األمــني العــعنــه 
فترة أخـرى ال تتعـدى ثالثـة أشـهر، إذا ارتـأى ذلـك ضـروريا        
لتمكني اللجنة من إجناز حتقيقهـا، وطلـب إليـه أن يبلّـغ جملـس      

. وأشـــار األمـــني العـــام الحقـــاً، يف رســـالة )١٥٣(ذلكبـــاألمـــن 
، إىل أن اللجنـــة قـــد  )١٥٤(موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن   

  .٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٦كامل عمليتها يف  شرعت يف
  

__________ 

  .٦)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار   )١٥٢(

  .٨املرجع نفسه، الفقرة   )١٥٣(

)١٥٤(  S/2005/393.  

  تكوين اللجنة  

ــالقرار     ــالً بــ )٢٠٠٥( ١٥٩٥عمــ
ــتقدمت )١٥٥( ، اســ

بلـــداً، إضـــافة إىل خـــرباء  ١٧حمققـــاً ينتمـــون إىل  ٣٠اللجنـــة 
. وعــين املفــوض عقــب تبــادل للرســائل بــني      )١٥٦(خــارجيني

)١٥٧(األمني العام ورئيس جملس األمن
.  

  

  تنفيذ الوالية  

ــا    ــال بــ ــادل  و)، ٢٠٠٥( ١٥٩٥ار لقرعمــ ــب تبــ عقــ
للرسائل بني األمني العام ورئيس جملـس األمـن، مـددت واليـة     

تشـرين   ٢٥يومـاً إىل   ٤٠ملـدة  جلنة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة    
؛ مث مــددت بعــدها، عقــب  )١٥٨(مبــدئيا ٢٠٠٤األول/أكتــوبر 

كـــــانون  ١٥، إىل غايـــــة )١٥٩(طلـــــب مـــــن حكومـــــة لبنـــــان
ــمرب  ٢٠٠٥األول/ديســ

ــس    . ويف)١٦٠( ــدد الــ ــد، مــ ــا بعــ مــ
ــة     ب ــات حكومـ ــى طلبـ ــاداً علـ ــرارات، واعتمـ ــن القـ ــلة مـ سلسـ

، والية اللجنـة عـدة مـرات ولفتـرات تصـل إىل سـنة       )١٦١(لبنان
٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٥واحدة، انتهت آخرها يف 

)١٦٢(
.  

ــ   ــس ٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار وبـ ــرر الـ ــع  )، قـ أن مجيـ
ــة أمســ    ــة اللبناني ــة أو احلكوم ــذين حــددت اللجن ــراد ال اءهم األف

__________ 

اليت مـنح ـا الـس األمـني      ٥)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار   )١٥٥(
ــون      ــنكني ميلكـ ــاديني وحمـ ــوظفني حيـ ــيني مـ ــالحية تعـ ــام صـ العـ

  املهارات واخلربات ذات الصلة.

)١٥٦(  S/2005/662 ٨٨ و ٨٧، الفقرتان.  

)١٥٧(  S/2005/317  وS/2005/318.  

)١٥٨(  S/2005/587  وS/2005/588.  

)١٥٩(  S/2005/651.  

)١٦٠(  S/2005/662  ١٦٣٦والقرار )٨)، الفقرة ٢٠٠٥.  

)١٦١(  S/2005/762  وS/2006/278  وS/2007/159.  

) ٢٠٠٦( ١٦٨٦ و؛ ٢)، الفقـــــرة ٢٠٠٥( ١٦٤٤القـــــرارات   )١٦٢(
  .٢لفقرة ) ا٢٠٠٧( ١٧٤٨  و؛ ٢الفقرة 
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لعمـل  لباعتبارهم أشخاصا مشتبها يف اشتراكهم يف التخطـيط  
ــوزراء      اإلرهــايب ــيس ال ــه مصــرع رئ ــذي جنــم عن ــريوت ال يف ب

 ، أو متويلــه، أو تنظيمــه، أو ارتكابــه،اللبنــاين األســبق وآخــرين
. وقـرر الـس   )١٦٣(سيخضعون حلظـر السـفر وجتميـد أصـوهلم    

العربيــــة  اجلمهوريــــةيكــــون للجنــــة، يف عالقتــــها بأيضــــاً أن 
ــة يف     ال ــيت منحــت للجن ــوق والســلطات ال ســورية، نفــس احلق

ــان  ــا لبنــ ــذكورة  كمــ ــي مــ ــرار هــ )، ٢٠٠٥( ١٥٩٥يف القــ
يتعلـق جبمـع األدلـة وبالوصـول إىل املعلومـات والشـهود        ما يف

وبالتسهيالت اليت متكنـها مـن أداء مهامهـا؛ وينبغـي أن تكـون      
ــة  ــابالت      للجن ــاليب إجــراء املق ــر مكــان وأس مــع ســلطة تقري

ي أن هلــم صــلة ئــاملســؤولني واألشــخاص الســوريني الــذين ترت 
سـورية أن تعتقـل   اجلمهوريـة العربيـة ال  جيـب علـى   ؛ وبالتحقيق

ــه      ــة أن ــرب اللجن ــذين تعت املســؤولني أو األشــخاص الســوريني ال
يف التخطيط هلذا العمل اإلرهـايب أو متويلـه   يف ضلوعهم يشتبه 

ــه، وأن جتعلــــــهم متــــــاحني  أو ــه أو ارتكابــــ ــة تنظيمــــ  للجنــــ
)١٦٤(بالكامل

.  

كـــــانون   ١٥) املـــــؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٤٤القرار وبـــــ  
بنــاء علــى طلــب للجنــة،  ، أذن الــس٢٠٠٥األول/ديســمرب 

بــــأن تقـــوم، عنــــد االقتضــــاء، مبــــد   ،)١٦٥(احلكومـــة اللبنانيــــة 
السلطات اللبنانية باملسـاعدة التقنيـة يف حتقيقاـا يف اهلجمـات     

شـرين األول/أكتـوبر   ت ١اإلرهابية اليت ارتكبـت يف لبنـان منـذ    
، وطلــب إىل األمــني العــام أن يقــوم، يف ظــل التشــاور   ٢٠٠٤

مع اللجنة واحلكومة اللبنانية، بتقدمي توصـيات بتوسـيع نطـاق    
واليـــة اللجنـــة لتشـــمل إجـــراء حتقيقـــات يف تلـــك اهلجمـــات   

__________ 

مزيـد مـن   وللحصـول علـى   . ٣)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   )١٦٣(
ــالقرار     املعلومــات، انظــر الفــرع اخلــاص باللجنــة املنشــأة عمــالً ب

  باء من هذا الفصل. - ) يف اجلزء األول٢٠٠٥( ١٦٣٦

  .١١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   )١٦٤(

)١٦٥(  S/2005/783.املرفق ،  

)١٦٦(األخـــــــــرى
) املـــــــــؤرخ  ٢٠٠٦( ١٦٨٦القرار وبـــــــــ .

، مىت ارتـأت  ، أيد الس نية اللجنة٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥
 الســـلطات اللبنانيـــة باملســـاعدة التقنيـــة يف  ذلــك مناســـبا، مـــد

حتقيقاــا يف اهلجمـــات اإلرهابيــة األخـــرى الــيت ارتكبـــت يف    
، وطلب إىل األمـني  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١لبنان منذ 

ــذه       ــوارد هلـ ــم ومـ ــن دعـ ــزم مـ ــا يلـ ــة مبـ ــزود اللجنـ ــام أن يـ العـ
من خالل تبادل للرسـائل  ما بعد،  . ودعا الس يف)١٦٧(الغاية

بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن، وتبعــاً للطلبــات الــيت  
، الســلطات اللبنانيــة مــدقدمتـها احلكومــة اللبنانيــة، اللجنــة إىل  

ــك مناســباً،   ــأت ذل ــة يف حتقيقاــا يف   مــىت ارت باملســاعدة التقني
تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢١اغتيال وزير الصناعة بيار اجلميل يف 

ــرب بلــــدة   ٢٠٠٦ ــع قــ ــذي وقــ ــتفجري الــ ــا ، ويف الــ يف بكفيــ
ــباط/فرباير  ١٣ ــف  ٢٠٠٧شــــــ ــذي خلــــــ ــى  ٣ والــــــ قتلــــــ

ــال كــل مــن عضــوي    جرحيــاً ٢٢ و ــق يف اغتي ، وأيضــاً التحقي
، وأنطــوان ٢٠٠٧حزيران/يونيـه   ١٣الربملـان وليـد عيــدو، يف   

العميــــد يف القــــوات ، و٢٠٠٧أيلول/ســــبتمرب  ١٩غــــامن، يف 
ـــ  ــوا احلـ ــة فرنســ ــاين/ ١٢يف  اجاملســــلحة اللبنانيــ ــانون الثــ  كــ

٢٠٠٧  ديسمرب
)١٦٨(

.  
  

__________ 

  .٧)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٤القرار   )١٦٦(

  .٣)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٨٦القرار   )١٦٧(

)١٦٨(  S/2006/914  وS/2006/915  وS/2007/90  وS/2007/91 
 S/2007/557و  S/2007/556و  S/2007/357و  S/2007/356 و
  .S/2007/736و  S/2007/735 و
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  اإلبالغ  

خالل الفترة املستعرضة، قدمت اللجنـة تسـعة تقـارير      
)١٦٩(عن التقدم احملرز يف التحقيق

.  
  

  احملكمة اخلاصة للبنان  -  ٣

  إنشاء احملكمة  

 كـانون األول/  ١٥) املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٤٤القرار ب  

لبنانيـة إىل  وجهتـه احلكومـة ال  وعمال بطلـب  ، ٢٠٠٥ديسمرب 
ذات طابع دويل مـن أجـل حماكمـة كـل     الس إلنشاء حمكمة 

ــذين ثبتــ  ــوزراء    تأولئــك ال ــيس ال ــال رئ مســؤوليتهم عــن اغتي
طلـــب  ،)١٧٠(آخـــرين ٢٢و  رفيـــق احلريـــري اللبنـــاين األســـبق

يسـاعد احلكومـة اللبنانيـة يف حتديـد     الس إىل األمني العام أن 
ــة الــــيت حت   ــاعدة الدوليــ ــاق املســ ــابع ونطــ ــذا  طــ ــا يف هــ تاجهــ

. وبناء على التوصـيات املـذكورة يف تقريـر األمـني     )١٧١(الصدد
ــام  ١٦٤٤القرار بــ، طلــب الــس إىل األمــني العــام،    )١٧٢(الع

يتفــــــاوض مــــــع أن  ٢٠٠٦آذار/مــــــارس  ٢٩يف  ،)٢٠٠٦(
حكومة لبنان على اتفـاق يرمـي إىل إنشـاء حمكمـة ذات طـابع      

جمــــال العــــدل دويل، اســــتنادا إىل أعلــــى املعــــايري الدوليــــة يف 
بـأن اعتمـاد األسـاس القـانوين للمحكمـة وإطـار       ؛ وأقر اجلنائي

عملــــها لــــن ميــــس بالتشــــغيل التــــدرجيي ملكوناــــا املختلفــــة 
__________ 

)١٦٩(  S/2005/662 و S/2005/775  وS/2006/161 و S/2006/375 
 S/2007/424 و S/2007/150و  S/2006/962 و S/2006/760 و
  .S/2007/684 و

موجهــة مــن  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ١٣رســالة مؤرخــة   )١٧٠(
  ).S/2005/783إىل األمني العام (لبنان رئيس وزراء 

  .٦)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٤القرار   )١٧١(

)١٧٢(  S/2006/176.  

حيدد مسبقاً توقيت بدء عملياا، وهو ما سـيتوقف علـى    ولن
)١٧٣(تقدم سري التحقيق

.  

 ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب    ٢١مؤرخــة  وبرســالة    
الـس  وافـق   ،)١٧٤(س إىل األمـني العـام  موجهة من رئيس الـ 

 ملتعلـق بإنشـاء حمكمـة خاصـة للبنـان     تقريـر األمـني العـام ا   على 
النظـــام األساســـي واالتفـــاق املرفـــق بـــالتقرير الـــذي يتضـــمن  

)١٧٥(للمحكمة اخلاصة
.  

أيار/مـــايو  ٣٠) املـــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٧القــرار  يف و  
اء ، أشار الس إىل الرسالة املوجهـة مـن رئـيس الـوزر    ٢٠٠٧

ــام   ــني الع ــاين إىل األم ــأن   )١٧٦(اللبن ــا ب ــر فيه ــيت ذُكّ ــة ، ال األغلبي
تنفيـذ  حملكمة والـتمس  نشاء اأعربت عن تأييدها إل قد الربملانية
ــاء  ــة إنشـ ــة اخلاصـ ــار احملكمـ ــدمها  ؛ وأشـ ــيت قـ ــة الـ إىل اإلحاطـ

قـال فيهــا إن  والـيت   ٢٠٠٧أيار/مــايو  ٢املستشـار القـانوين يف   
جديــد اتفاقهــا مــن حيــث  مجيــع األطــراف املعنيــة أكــدت مــن

أن ذلك القـرار  بـ . وقـرر الـس   )١٧٧(املبدأ على إنشـاء احملكمـة  
ــة        ــة بإنشــاء حمكم ــة املتعلق ــة املرفق ــريان أحكــام الوثيق ــدأ س يب

، ٢٠٠٧حزيران/يونيـــــه  ١٠اعتبـــــارا مـــــن  خاصـــــة للبنـــــان
تقدم حكومـة لبنـان قبـل ذلـك التـاريخ إخطـارا مبوجـب         مل ما

ــادة  ــار إىل أنـــــه عمـــــالً   االتفـــــاق. و) مـــــن ١( ١٩املـــ أشـــ
تبدأ احملكمة اخلاصـة عملـها يف   ) من االتفاق، س٢( ١٩ باملادة

تاريخ حيدده األمني العام بالتشـاور مـع احلكومـة اللبنانيـة، مـع      
__________ 

  .٣-١)، الفقرات ٢٠٠٦( ١٦٦٤ر القرا  )١٧٣(

)١٧٤(  S/2006/911.  

)١٧٥(  S/2006/893.  

)١٧٦(  S/2007/281.  

تان الثامنـة والعاشـرة مـن فقـرات     )، الفقر٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   )١٧٧(
  الديباجة.
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ــق    ــة التحقيـــــ ــال جلنـــــ ــدم احملـــــــرز يف أعمـــــ ــاة التقـــــ مراعـــــ
)١٧٨(املستقلة  الدولية

.  
  

  والية احملكمة  

ؤولني األشـخاص املسـ  ختتص احملكمة اخلاصة مبقاضـاة    
وأدى إىل  ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ١٤عن اهلجوم الذي وقـع يف  

مقتل رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيـق احلريـري وإىل مقتـل    
أو إصــابة أشــخاص آخــرين. وإذا رأت احملكمــة أن هجمــات   

تشـرين األول/أكتـوبر    ١أخرى وقعت يف لبنان يف الفترة بـني  
أي  ، أو يف٢٠٠٥كــــــانون األول/ديســـــــمرب   ١٢و  ٢٠٠٤

تاريخ الحق آخر يقـرره الطرفـان ويوافـق عليـه جملـس األمـن،       
شـباط/فرباير   ١٤اهلجوم الذي وقـع يف  ب رتبطةهي هجمات م

اختصـــاص علـــى   أيضـــاً ، فـــإن احملكمـــة يكـــون هلـــا   ٢٠٠٥
)١٧٩(األشخاص املسؤولني عن تلك اهلجمات

.  
  

  تكوين احملكمة  

الــدوائر تألفــت احملكمــة اخلاصــة مــن اهليئــات التاليــة:    
. وتشــكلت الــدوائر االدعــاء وقلــم احملكمــة ومكتــب الــدفاع و

مـن قـاضٍ لإلجــراءات التمهيديـة، ودائـرة ابتدائيــة تتكـون مــن      
ثالثـــة قضـــاة، اثنـــان منـــهم دوليـــان والثالـــث لبنـــاين، ودائـــرة  
اســـتئناف تتكـــون مـــن مخســـة قضـــاة، اثنـــان لبنانيـــان وثالثـــة 

نــاين قاضــيان مناوبــان، أحــدمها لبدوليــون. وكــان هنــاك أيضــاً 
التحقيقــات الــيت أجرــا جلنــة     . وشــكلت)١٨٠(واآلخــر دويل

التحقيق الدوليـة املسـتقلة يف الواقـع نـواة ملكتـب املـدعي العـام        
__________ 

  .٢و  ١املرجع نفسه، الفقرتان   )١٧٨(

املرجــع نفســه، الضــميمة، النظــام األساســي للمحكمــة اخلاصــة       )١٧٩(
  .١للبنان، املادة 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، املادتان   )١٨٠(

م ومــن لــزِل قلــم احملكمــة مــن مســجل . وتشــكَّ)١٨١(للمحكمــة
، وعين مسجل احملكمة علـى يـد األمـني    من املوظفني اآلخرين

ن مكتـب الـدفاع   العام وكان من موظفي األمم املتحدة. وكـا 
يتكون من رئيس للمكتب ووكيل دفاع عام واحداً أو أكثـر،  
يرأسه موظف عينه األمني العـام، ولكنـه كـان مسـتقالً يف أداء     

)١٨٣(مقر احملكمة اخلاصة يف هولنداأن . وحدد )١٨٢(مهامه
.  

احملكمة الدولية حملاكمة األشـخاص املسـؤولني عـن      -  ٤
اين الدويل اليت االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنس

ــذ     ــابقة منــ ــالفيا الســ ــيم يوغوســ ــت يف إقلــ ارتكبــ
ــام ــة     ؛ و١٩٩١  ع ــة حملاكم ــة الدولي ــة اجلنائي احملكم

األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال إبــادة األجنــاس 
وغـــري ذلـــك مـــن االنتـــهاكات اجلســـيمة للقـــانون  
ــدا    ــيم روانـــ ــة يف إقلـــ ــدويل املرتكبـــ ــاين الـــ اإلنســـ

ــن  ــؤولني عـ ــديني املسـ ــواطنني الروانـ ــاب  واملـ ارتكـ
ــهاكات      ــن االنت ــا م ــاس وغريه ــادة األجن ــال إب أعم

كـانون   ١املماثلة يف أراضـي الـدول اـاورة، بـني     
ــاير  ــانون األول/ ٣١ و ١٩٩٤الثاين/ينــــــــ  كــــــــ

  ١٩٩٤ديسمرب 

آذار/مـــارس  ٢٦) املـــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٤القرار بـــ  
٢٠٠٤

مـن احملكمـتني أن   حمكمـة  كـل  طلب الـس إىل   ،)١٨٤(
 ٢٠٠٤أيـــار/ مـــايو  ٣١د غايتـــه تقـــدم إىل الـــس، يف موعـــ

وكـل سـتة أشـهر بعـد ذلـك، تقييمـات يعـدها رئـيس احملكمـة          
ومـــدعيها العـــام حتـــدد بالتفصـــيل التقـــدم احملـــرز حنـــو حتقيـــق   

__________ 

)١٨١(  S/2006/893 ٨، الفقرة.  

)، الضميمة، النظام األساسـي للمحكمـة   ٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   )١٨٢(
  .١٣و  ١٢اخلاصة للبنان، املادتان 

  .S/2007/737(ب)، و  ١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   )١٨٣(

  .٦)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٤القرار   )١٨٤(
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ــيت   اخلاصــة بااســتراتيجية اإلجنــاز   ــدابري ال حملكمــة، وتوضــح الت
اختذت لتنفيذ استراتيجية اإلجنـاز والتـدابري الـيت ال يـزال يـتعني      

ا يف ذلك إحالة القضـايا املتـهم فيهـا مسـؤولون مـن      اختاذها، مب
ــة     ــائية الوطنيــ ــات القضــ ــدنيا إىل اهليئــ ــطة والــ ــب املتوســ الرتــ

)١٨٥(املختصة
.  

  

احملكمة الدولية حملاكمة األشـخاص املسـؤولني عـن      -  ٥
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت 
ــذ     ــابقة منــ ــالفيا الســ ــيم يوغوســ ــت يف إقلــ ارتكبــ

  ١٩٩١  عام

احملكمـــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص   واصـــــلت  
املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل     

، ١٩٩١اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسـالفيا السـابقة منـذ عـام     
) املـؤرخ  ١٩٩٣( ٨٢٧اليت أُنشئت عمالً بقرار جملـس األمـن   

  ، أعماهلا خالل الفترة املستعرضة.١٩٩٣أيار/مايو  ٢٥
  

  فقات النظام األساسيمر  

ــان/أبريل  ٢٠يف    ــذ  ،٢٠٠٥نيسـ ــن،  اختـ ــس األمـ جملـ
وبنـاء علـى توصـية    الفصل السابع من امليثاق، متصرفاً مبوجب 
)٢٠٠٥( ١٥٩٧القـرار   من األمني العـام 

بـه  قـرر  الـذي  ، )١٨٦(
مكررا ثانيـا مـن النظـام األساسـي للمحكمـة       ١٣تعديل املادة 

__________ 

ة عـــن احملكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا كانـــت التقييمـــات املقدمـــ  )١٨٥(
ــا يلـــــي:      ــرار كمـــ ــذلك القـــ ــالً بـــ ــابقة عمـــ  S/2004/420الســـ

 S/2006/353و  S/2005/781و  S/2005/343و  S/2004/897 و
ــة   ؛S/2007/633و  S/2007/283و  S/2006/898 و ــن احملكمـــ وعـــ

 S/2004/921و  S/2004/341اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا كمــا يلــي:  
 S/2006/951و  S/2006/358و  S/2005/782و  S/2005/336 و
  .S/2007/676و  S/2007/323 و

)١٨٦(  S/2005/236.  

القضـاة املخصصـني مـن     متكـني الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة و  
)١٨٧(إعادة االنتخاب

.  

القرار بـــقـــرر الــس   ،٢٠٠٦شــباط/فرباير   ٢٨يف و  
)، متصــــرفاً مبوجــــب الفصــــل الســــابع مــــن ٢٠٠٦( ١٦٦٠

ــادتني    ــديل امل ــاق، تع ــام     ١٣و  ١٢امليث ــن النظ ــاً م ــرراً ثالث مك
األساسي للمحكمة لـتمكني األمـني العـام، بطلـب مـن رئـيس       

احتيـــاطيني مـــن بـــني القضـــاة    قضـــاة احملكمـــة، مـــن تعـــيني   
ــيت     ــع مراحــل احملاكمــة ال املخصصــني املنتخــبني ليحضــروا مجي
ــعه       ــد بوسـ ــاض مل يعـ ــل أي قـ ــوا حمـ ــا وحيلُّـ ــت فيهـ ــوا للبـ عينـ

)١٨٨(عمله  مواصلة
.  

  

  انتخاب القضاة  

ــدائمني يف      ــالنظر يف الترشــيحات ملناصــب القضــاة ال ب
ــا األ   ــابقة الـــيت تلقاهـ ــة ليوغوســـالفيا السـ ــة الدوليـ مـــني احملكمـ

ــام ــرة  )١٨٩(الع ــاً للفق ــادة   ١، وطبق ــن امل ــن   ١٣(د) م مكــرراً م
ــة،    ــي للمحكمـ ــام األساسـ ــذالنظـ ــرار   اختـ ــس القـ  ١٥٦٧الـ

، الــــــذي ٢٠٠٤تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ١٤) يف ٢٠٠٤(
مترشــحاً ميكــن للجمعيــة العامــة مــن  ٢٢قائمــة تضــم  بــه أعــد

  قاضياً دائماً يف احملكمة. ١٤خالهلا انتخاب 

كـــــانون   ١٨) املـــــؤرخ  ٢٠٠٥( ١٥٨١القرار وبـــــ  
ــاير  ــى    ، ٢٠٠٥الثاين/ين ــاء عل ــس بن ــرر ال ــيت  ق التوصــيات ال

كـانون الثاين/ينـاير    ٦تضمنتها رسالة من األمني العام مؤرخة 
٢٠٠٥

إىل قضــاة خمصصــني  تســعة فتــرة خدمــة  ، متديــد )١٩٠(
__________ 

  .١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٧القرار   )١٨٧(

ــة مــن فقــرات الديباجــة،   ٢٠٠٦( ١٦٦٠القــرار   )١٨٨( )، الفقــرة الثاني
  .٢ و ١والفقرتان 

)١٨٩(  S/2004/754.  

)١٩٠(  S/2005/9  
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حني البت يف القضايا اليت شرعوا يف العمـل عليهـا قبـل انتـهاء     
)١٩١(فترة خدمتهم

.  

بـني  عملـييت تبـادل رسـائل    مدد الـس، مـن خـالل    و  
ــرار،      ــيس جملــس األمــن إضــافة إىل إصــدار ق األمــني العــام ورئ
ــني      ــاة املخصصــ ــيحات القضــ ــدمي ترشــ ــهائي لتقــ ــد النــ املوعــ

 متـــــوز/ ٧للمحكمـــــة ثـــــالث مـــــرات، انتـــــهى آخرهـــــا يف  

٢٠٠٥  يوليه
)١٩٢(

.  

وبالنظر يف ترشيحات القضـاة املخصصـني للمحكمـة      
(د) مـن املـادة    ١، وطبقـاً للفقـرة   )١٩٣(مـني العـام  اليت تلقاها األ

الـس  اختـذ  مكرراً ثانياً من النظام األساسـي للمحكمـة،    ١٣
ــه  ٢٦يف  ــرار ٢٠٠٥متوز/يوليـ ــذي ٢٠٠٥( ١٦١٣، القـ ) الـ

مرشـحاً، أمكـن للجمعيـة العامـة مـن       ٣٤قائمـة تضـم   بـه  أعد 
  قاضياً خمصصاً يف احملكمة. ٢٨خالهلا انتخاب 

 ،، قــرر الــس)١٩٤(صــية األمــني العــام بتووبنــاء علــى   
، ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ٣٠) املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٢٩القرار ب

كريستني فان دن وينغارت قاضية دائمـة للنظـر   تعيني القاضية 
مـن املقـرر أن تبـدأ يف    كان اليت ، يف قضية مركستش وآخرون

عـن أن  وذلـك بغـض النظـر    ، ٢٠٠٥تشرين األول/أكتـوبر   ٣
انتخبت هلا بوصفها قاضـية دائمـة يف احملكمـة    فترة الوالية اليت 

مكـررا مــن النظـام األساســي    ١٣تبـدأ، وفقــا للمـادة   ل مل تكـن 
  .٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧للمحكمة، إال يف 

__________ 

  .١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨١القرار   )١٩١(

)١٩٢(  S/2005/127  وS/2005/127١٥٩٧والقـــــــــــــــــرار  ؛ )٢٠٠٥ ،(
  .S/2005/371و  S/2005/346؛ و ٢  الفقرة

  فقط. عممت قائمة املرشحني على أعضاء جملس األمن  )١٩٣(

)١٩٤(  S/2005/593.  

نيســان/أبريل  ١٩) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٦٨القرار وبــ  
، واستجابة لطلب األمني العـام يف رسـالتيه املتطـابقتني    ٢٠٠٦

رئـــــيس اجلمعيـــــة العامـــــة املـــــؤرختني إىل رئـــــيس الـــــس و
٢٠٠٦آذار/مــارس  ٢٧

قــرر الــس أن يــأذن للقاضــي   ،)١٩٥(
ــل   ــأن يواصــل  جــواكني كانيف ــر يف قضــية كراييشــنيك   ب النظ

ــا ــوىل القضــية حــىت إكماهلــا،   ٢٠٠٦بعــد نيســان/أبريل   مل  ويت

كانـــت بـــالرغم مـــن أن جممـــوع فتـــرة خدمتـــه يف احملكمـــة      
  .تيف ذلك احلني الثالث سنوا جاوزتتس
  

  تعيني املدعي العام  

ــبتمرب  ١٤يف    ــاً  ،الـــساختـــذ  ،٢٠٠٧أيلول/سـ طبقـ
نظـر  أن ) من النظام األساسي للمحكمـة وبعـد   ٤( ١٦للمادة 

ــالة  ــن يف رســ ــة مــ ــس  موجهــ ــيس جملــ ــام إىل رئــ ــني العــ األمــ
لفتـــرة الـــذي مـــدد بـــه ) ٢٠٠٧( ١٧٧٥القـــرار  ،)١٩٦(األمـــن

مـة للمحكمـة   كـارال دل بـونيت مدعيـة عا   ائية تعـيني السـيدة   
أيلول/سـبتمرب إىل   ١٥ليوغوسالفيا السابقة ابتـداًء مـن   الدولية 

  .٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١غاية 

ــاين/نوفمرب   ٢٨يف    ــساختــذ ، ٢٠٠٧تشــرين الث  ،ال
القـرار  ) من النظـام األساسـي للمحكمـة،    ٤( ١٦طبقاً للمادة 

ــذي ٢٠٠٧( ١٧٨٦ ــي) ال ــه ن ع ــام  ب ــني الع ، )١٩٧(مرشــح األم
ــيد ــة    السـ ــة الدوليـ ــاً للمحكمـ ــرامريتس، مـــدعياً عامـ ســـريج بـ

 ٢٠٠٨الثاين/ينـاير   كـانون   ١من ليوغوسالفيا السابقة اعتباراً 
ــل      ــه قب ــا بإــاء جملــس األمــن خلدمت ــع ســنوات، رهن ــرة أرب لفت

  .أعمال احملكمة الدولية انتهاء تلك املدة عند إجناز 
  

__________ 

)١٩٥(  S/2006/199.  

)١٩٦(  S/2007/538.  

)١٩٧(  S/2007/678.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 206/1582 
 

  اإلبالغ  

مـــن  ٣٤خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، وطبقـــاً للمـــادة    
النظــام األساســي للمحكمــة، قــدم رئــيس احملكمــة عــن طريــق   
األمني العـام أربعـة تقـارير سـنوية للمحكمـة إىل جملـس األمـن        

)١٩٨(واجلمعية العامة
.  

  

احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة حملاكمــــة األشــــخاص       -  ٦
املسؤولني عن أعمال إبادة األجناس وغري ذلك من 

ــاين   ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــدويل  االنتـ الـ
ــديني    ــواطنني الروانـ ــدا واملـ ــيم روانـ ــة يف إقلـ املرتكبـ
املســـؤولني عـــن ارتكـــاب أعمـــال إبـــادة األجنـــاس  
وغريها مـن االنتـهاكات املماثلـة يف أراضـي الـدول      

ــني   ــاورة، بـــ ــاير   ١اـــ ــانون الثاين/ينـــ  ١٩٩٤كـــ
  ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب   ٣١  و

ص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخا أُنشــئت   
ــن        ــك مـ ــري ذلـ ــاس وغـ ــادة األجنـ ــال إبـ ــن أعمـ ــؤولني عـ املسـ
االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل املرتكبــة يف      
إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن ارتكــاب    
ــة يف       ــهاكات املماثل ــن االنت ــا م ــاس وغريه ــادة األجن ــال إب أعم

ــني      ١٩٩٤ كــانون الثاين/ينــاير  ١أراضــي الــدول اــاورة، ب
، عمـــــــالً بقـــــــرار ١٩٩٤كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ٣١ و

ــن  جملــــس ــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥األمــ ــاين/  ٨) املــ ــرين الثــ  تشــ

  ، وواصلت عملها خالل الفترة املستعرضة.١٩٩٤  نوفمرب
  

__________ 

)١٩٨(  S/2004/627  وS/2005/532  وCorr.1  وS/2006/666 
  .S/2007/469 و

  انتخاب القضاة  

اســــتجابة لطلــــب  و، ٢٠٠٦حزيران/يونيــــه  ١٣يف   
الـذي  ) ٢٠٠٦( ١٦٨٤الـس القـرار   اختذ  ،)١٩٩(األمني العام

قاضــياً دائمــاً يف احملكمــة إىل غايــة     ١١فتــرة واليــة  بــه مــدد 
  .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب   ٣١

 آب/ ٢٩) املــــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠٥القرار وبــــــــــ  

موجهــة مــن  عمــالً برســالة  أذن الــس، ، ٢٠٠٦أغســطس 
ســولومي  ، للقاضــية)٢٠٠(األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن

قضـية بوتـاري    باالستمرار يف أداء مهامها كقاضية يف بالونغي
ــن القضــية   ــهاء م ــال إىل حــني االنت ــك ب ــن رغم ، وذل ــرة م أن فت

ــاة      ــمن القضـ ــل ضـ ــية للعمـ ــا القاضـ ــت هلـ ــيت انتخبـ ــة الـ الواليـ
 حزيــــران/ ٢٤تنتهي يف كانــــت ســــاملخصصــــني للمحكمــــة 

مكـــررا ثانيـــا مـــن  ١٢حكـــام املـــادة طبقـــاً أل ،٢٠٠٧ يونيـــه
  .األساسي  النظام

رين تشـــــ ١٣) املـــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٧القرار وبـــــ  
 ١٦٨٤مشـرياً إىل القـرار    ،، قرر الـس ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

ــدد  ٢٠٠٦( ــذي م ــه ) ال ــة  ب ــرات والي ــاً يف   ١١فت قاضــياً دائم
 تشــرين األول/ ٢احملكمــة، وحميطــاً علمــاً بالرســالة املؤرخــة     

ــوبر  ــيس الــس   ٢٠٠٦أكت ــيت وجههــا األمــني إىل رئ ، )٢٠١(ال
 غايــــة قاضــــياً خمصصــــاً يف احملكمــــة إىل   ١٨متديــــد واليــــة  

، ليســـمح لعـــدد منـــهم   ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب   ٣١
بتمديــد واليتــه بعــد انتــهاء فتــرة الواليــة املتراكمــة الــيت تــنص   

  مكراً ثانياً من النظام األساسي. ١٢عليها املادة 
  

__________ 

)١٩٩(  S/2006/349.  

)٢٠٠(  S/2006/688.  

)٢٠١(  S/2006/799.  
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  تعيني املدعي العام  

ــبتمرب  ١٤يف    ــاً ، الـــساختـــذ ، ٢٠٠٧أيلول/سـ طبقـ
ــادة  ــي لل ٤( ١٥للمـ ــام األساسـ ــن النظـ ــرار  ) مـ ــة، القـ محكمـ
ــذي ) ٢٠٠٧( ١٧٧٤ ــني ال ــه ع ــام  ب ــني الع ، )٢٠٢(مرشــح األم

السيد حسن بوبكر جـالو مـدعياً عامـاً للمحكمـة اعتبـاراً مـن       
ــع ســنوات،   ٢٠٠٧أيلول/ســبتمرب  ١٥ ــرة أرب ــا بإــاء  لفت رهن

جملــس األمــن خلدمتــه بصــورة مبكــرة يف ضــوء إجنــاز احملكمــة    
  الدولية ألعماهلا قبل انتهاء تلك الفترة.

  

  اإلبالغ  

مـــن  ٣٤خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، وطبقـــاً للمـــادة    
النظــام األساســي للمحكمــة، قــدم رئــيس احملكمــة مــن خــالل   
األمني العـام أربعـة تقـارير سـنوية للمحكمـة إىل جملـس األمـن        

)٢٠٣(واجلمعية العامة
.  

  

  اللجان املخصصة  -هاء 

خــــالل الفتــــرة املستعرضــــة، واصــــل جملــــس األمــــن   
جلنـة األمـم املتحـدة    خمصصـة واحـدة هـي     اإلشراف على جلنـة 

) ١٩٩١( ٦٨٧الـــيت أُنشـــئت عمـــالً بـــالقرارين  للتعويضـــات
جلنـة األمـم   )، وأى واليـة جلنـة أخـرى هـي     ١٩٩١( ٦٩٢ و

ــيش  ــق والتفتـ ــد والتحقـ ــدة للرصـ ــام   املتحـ ــئت يف عـ ــيت أُنشـ الـ
). وأنشـأ أيضـاً يف عـام    ١٩٩٩( ١٢٨٤عمالً بالقرار  ٢٠٠٠
ــة اخلــرباء الســ  ١٩٩٩ ــهاكات  جلن ــى االنت تعراض احملاكمــة عل

ليشـيت (تيمـور    - اجلسيمة حلقوق اإلنسـان املرتكبـة يف تيمـور   
  .الشرقية آنذاك)

  
__________ 

)٢٠٢(  S/2007/539.  

)٢٠٣(  S/2004/601  وS/2005/534  وS/2006/658  وS/2007/502.  

عمـــالً   جلنـــة األمـــم املتحـــدة للتعويضـــات املنشـــأة   -  ١
  )١٩٩١(  ٦٩٢  ) و١٩٩١( ٦٨٧بالقرارين 

خالل الفترة املستعرضة، واصلت جلنة األمـم املتحـدة     
ــئت ع   ــيت أُنشـ ــات، الـ ــالقرار  للتعويضـ ــالً بـ ) ١٩٩١( ٦٨٧مـ

مـن   ومبوجب الفصل السابع من امليثـاق، العمـل علـى التحقـق    
ــابات      ــرار أو إصـ ــائر أو أضـ ــاق خسـ ــة بإحلـ ــات املتعلقـ املطالبـ
حبكومــات أجنبيــة أو مــواطنني أجانــب أو شــركات أجنبيـــة      

ــة  ــري    لنتيجـ ــو غـ ــى حنـ ــه علـ ــت واحتاللـ ــي للكويـ ــزو العراقـ لغـ
  .لتعويضاتوتدبري دفع اوكذلك تقييمها مشروع، 

  

  تنفيذ الوالية  

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار بـ ــه  ٨) املـ حزيران/يونيـ
بعــد حــل ســلطة التحــالف     ،يلــزم، قــرر الــس أنــه   ٢٠٠٤
ذ الترتيبات املالئمة ملواصلة إيداع العائدات املشـار  اختااملؤقتة، 

)٢٠٠٣( ١٤٨٣من القرار  ٢١إليها يف الفقرة 
)٢٠٤(

.  
  

  والتفتيش  التحققجلنة األمم املتحدة للرصد و  -  ٢

خالل الفترة املستعرضة، واصلت جلنة األمـم املتحـدة     
 ١٢٨٤للرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش، املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار 

ــاق، التحقــق    ١٩٩٩( ــن ) مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث م
مـن   ١٠و  ٩و  ٨امتثال العـراق اللتزاماتـه مبوجـب الفقـرات     

ار الشـامل  بـالتخلص مـن أسـلحة الـدم     )١٩٩١( ٦٨٧القـرار  
اليت ميتلكها وبتشـغيل نظـام للرصـد والتحقـق املسـتمر للتأكـد       
من عدم حيازة العراق من جديد لنفس األسلحة اليت حظرهـا  

  عليه جملس األمن.
  

__________ 

  .٢٤)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   )٢٠٤(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 208/1582 
 

  تنفيذ الوالية  

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٢القرار بـــ ــران/ ٢٩) املـــ  حزيـــ

، قـرر الـس اإلـاء الفـوري لواليـة جلنـة األمـم        ٢٠٠٧ يونيه
صـد والتحقـق والتفتـيش. وطلـب إىل األمـني العـام       املتحـدة للر 

لتصــرف املالئــم يف حمفوظــات اختــاذ مجيــع التــدابري الضــرورية ل
مبوجب ترتيبات تضـمن علـى وجـه     األخرى اوممتلكااللجنة 

ــوص  ــااخلصـ ــار   ء إبقـ ــة باالنتشـ ــة املتعلقـ ــات احلساسـ ، املعلومـ
خاضـعة   ،املعلومات اليت قدمتها دول أعضاء بشـكل سـري   أو

، وطلب كذلك من األمـني العـام إخطـار جملـس     بة صارمةلرقا
    األمن خالل ثالثة أشهر باخلطوات املتخذة يف هذا الشأن.

 ٢٠٠٧تشــرين الثــاين/نوفمرب    ٢١رســالة مؤرخــة   وب  
وافــق  ،)٢٠٥(موجهـة مــن رئــيس جملــس األمـن إىل األمــني العــام  

بصــيغته علــى اإلجــراء العــام حلفــظ تلــك املمتلكــات،    الــس
ــواردة  ــريفالـ ــؤرخ    تقريـ ــام املـ ــني العـ ــبتمرب  ٢٧األمـ أيلول/سـ
٢٠٠٧

تقــارير . وطلــب أعضــاء الــس أيضــاً تزويــدهم ب )٢٠٦(
شهرية عن املسـتجدات املتعلقـة بإـاء أعمـال اللجنـة، بشـكل       

  ).٢٠٠٧( ١٧٦٢يتوافق مع القرار 
  

جلنة اخلرباء الستعراض احملاكمة علـى االنتـهاكات     -  ٣
 -  بـــة يف تيمـــوراجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان املرتك

  ١٩٩٩يف عام  ليشيت (تيمور الشرقية آنذاك)

  إنشاء اللجنة وواليتها  

 تشـرين الثـاين/   ١٦) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٧٣القرار ب  

ضـرورة مكافحــة  ، جـدد الـس تأكيـده علـى     ٢٠٠٤نـوفمرب  
علمـا بـاعتزام   أحـاط  الصـدد،  ذلـك  اإلفالت من العقاب، ويف 

__________ 

)٢٠٥(  S/2007/680.  

)٢٠٦(  S/2007/568.  

املمكنـة للتصـدي هلـذه    األمني العام مواصلة استكشاف السبل 
)٢٠٧(املسألة، دف تقدمي اقتراحات حسب االقتضاء

.  

وأحاط الس علماً، مـن خـالل تبـادل للرسـائل بـني        
ــن يف    ــس األمـ ــيس جملـ ــام ورئـ ــني العـ ــانون  ٢٦و  ١١األمـ كـ

٢٠٠٥الثاين/يناير 
إنشـاء جلنـة مسـتقلة    ، بنية األمني العام )٢٠٨(

ــيم    ــألف مــن ثالثــة خــرباء تتــوىل إجــراء تقي بشــأن املالحقــة   تت
القضـائية عــن اجلـرائم اجلســيمة املرتكبـة يف تيمــور الشــرقية يف    

 ت اللجنــةوتولــ. الشــأنبــذلك وتقــدمي توصــيات  ١٩٩٩عــام 
إجـــراء تقيـــيم شـــامل للتقـــدم احملـــرز يف اإلجـــراءات القضـــائية 
اإلندونيســـية الـــيت تشـــارك فيهـــا احملكمـــة املخصصـــة حلقـــوق  

ــا، واإلجــراءات امل  تعلقــة بــاجلرائم اخلطــرية  اإلنســان يف جاكرت
ــات اخلاصــة      ــيت تشــارك فيهــا وحــدة اجلــرائم اخلطــرية واهليئ ال

اخلـرباء، يف   بلجنـة أُنيطـت  و. املعنية بـاجلرائم اخلطـرية يف ديلـي   
مجلــة أمــور، مهمــة تقيــيم الســري الفعلــي هلــذين املســارين مــن    
اإلجراءات القضائية، وذلك من خالل التعرف علـى العقبـات   

حة وتقييم مدى قدرما علـى حتقيـق العدالـة    واملشاكل املطرو
 اضـطلعت و. واملساءلة على اجلرائم املرتكبة يف تيمور الشـرقية 

ــات مناســبة إضــافية مبــا يكفــل      ــدابري و/أو آلي ــة بوضــع ت اللجن
 - مساءلة مرتكيب اجلرائم، وإنصاف الضـحايا وشـعب تيمـور   

 مـن جلنـة اخلـرباء أن تنظـر يف    وطُلـب   ليشيت، وتعزيز املصاحلة.
ــة     ــة بــأن جتعــل مــن حتليلــها أداةً تســتعني ــا جلن الســبل الكفيل

ليشيت علـى   - احلقيقة والصداقة اليت اتفقت إندونيسيا وتيمور
. وأبلــغ األمــني العــام الــس بالتعيينــات الــيت قــام ــا   إنشــائها

ــباط/فرباير  ١٧إلنشــــــاء اللجنــــــة يف رســــــالة مؤرخــــــة   شــــ
٢٠٠٥

)٢٠٩(
.  

__________ 

  .٦)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٣القرار   )٢٠٧(

)٢٠٨(  S/2005/96  وS/2005/97.  

)٢٠٩(  S/2005/104.  
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  تنفيذ الوالية  

نيســـان/أبريل  ٢٨) املــؤرخ  ٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار بــ   
يع األطراف إىل أن تتعاون تعاونا تامـا  ، دعا الس مج٢٠٠٥

إىل تقريـر  ، وتطلـع  مع عمـل جلنـة اخلـرباء التابعـة لألمـني العـام      
سـيبحث السـبل املمكنـة ملعاجلـة هـذه      كان اللجنة املقبل الذي 

املســألة، مبــا يف ذلــك ســبل مســاعدة جلنــة احلقيقــة والصــداقة،  
. )٢١٠(ليشــيت علــى إنشــائها - اتفقــت إندونيســيا وتيمــور الــيت

ومــن خــالل تبــادل للرســائل بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس 
ــن يف  ــبتمرب  ٢٨و  ٢٤األمـــ ٢٠٠٥أيلول/ســـ

ــاط )٢١١( ، أحـــ
وطلــب إىل  )٢١٢(الــس علمــاً بــالتقرير الكامــل للجنــة اخلــرباء 

أن يقـــدم، بالتشـــاور الوثيـــق مـــع ممثلـــه اخلـــاص األمــني العـــام  
 - ليشــيت، تقريــرا عــن العدالــة واملصــاحلة لتيمــور      - رلتيمــو

ليشــيت بنــهج مالئــم وعملــي، مــع مراعــاة تقريــر جلنــة اخلــرباء،  
. ليشـيت  - وكذلك الرؤى اليت عربت عنها إندونيسيا وتيمـور 

آب/أغســــــطس   ٢٥) املــــــؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار وبــــــ
بالنتــائج الــواردة يف تقريــر جلنــة   ، أحــاط الــس علمــا٢٠٠٦ً
ــاخلــربا ــها إندونيســيا وتيمــور  ء، ورح ــيت بذلت ــاجلهود ال  - ب ب

يف سـبيل احلقيقـة والصـداقة، وشـجع     ذلك الوقـت  ليشيت حىت 
حكوميت البلدين وأعضاء اللجنة علـى بـذل كـل جهـد لتعزيـز      
كفــاءة ومصــداقية جلنـــة احلقيقــة والصـــداقة لكفالــة مواصـــلة     
ــاءلة       ــمان املسـ ــة ضـ ــان، بغيـ ــوق اإلنسـ ــادئ حقـ ــال ملبـ االمتثـ

)٢١٣(صداقيةامل  ذات
.  

  
__________ 

  .٩)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار   )٢١٠(

)٢١١(  S/2005/458  وS/2005/613.  

)٢١٢(  S/2005/458.املرفق الثاين ،  

  .١١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار   )٢١٣(

عمليـــات حفـــظ الســـالم والبعثـــات السياســـية       -واو 
  واملكاتب اإلقليمية

شــهدت الفتــرة املستعرضــة، كمــا هــو مــبني يف تقريــر   
٢٠٠٧األمني العام عن أعمال املنظمـة يف عـام   

تصـاعدا  ، )٢١٤(
ــطة حفــــظ الســــالم ب التعقيــــدات املتعلقــــةيف  ــول . أنشــ وحبلــ

ين يف عمليـــات املـــوظفني املنتشـــرارتفـــع عـــدد ، ٢٠٠٧ عـــام
إىل أكثـر  حفظ السالم وغريها من البعثات واملكاتـب امليدانيـة   

. وأُدرجت نهـج وأنـواع جديـدة مـن     موظف ١٠٠ ٠٠٠من 
البعثات، مبا يف ذلك أول بعثـة مشـتركة بـني االحتـاد األفريقـي      

األمـم املتحـدة    واألمم املتحدة واملكاتب املتكاملة، مثل مكـتيب 
ــامل ــدي ونياملتكـ ــال    يف بورونـ ــت أعمـ ــيت مجعـ ــرياليون، الـ سـ

ووظــائف وكــاالت خمتلفــة تابعــة لألمــم املتحــدة. وإضــافة إىل  
نشر بعثات حفظ السالم لدعم االنتقـال مـن الصـراع ورصـد     
وقف إطالق النار وغريها مـن املهـام، واصـل جملـس األمـن يف      

جهــوده لبنــاء الســالم  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٤عــامي الفتــرة مــا بــني 
ان اليت تتعاىف مـن الصـراع. ويظهـر    من أجل توفري الدعم للبلد

تقرير الفترة املستعرضة أدنـاه عـدداً مـن واليـات البعثـات الـيت       
مكتـب  أُمتت بنجاح مثل عملية األمـم املتحـدة يف بورونـدي و   

، إضـافة إىل  األمم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم يف طاجيكسـتان     
  إنشاء بعثات جديدة أو تعزيز أخرى قائمة.

، أنشـأ  ٢٠٠٧عام إىل  ٢٠٠٤ام عوخالل الفترة من   
الس سبع بعثات جديـدة حلفـظ السـالم، متصـرفاً يف أحيـان      
كثرية مبوجب الفصل السابع من امليثاق لغاية انتـهاء الواليـات   

 ،)٢١٥(أو يف أجــــزاء منــــها، وذلــــك يف كــــل مــــن بورونــــدي 
 ،)٢١٧(وكـوت ديفـوار   ،)٢١٦(ومجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

__________ 

)٢١٤(  A/62/1.  

  وندي.عملية األمم املتحدة يف بور  )٢١٥(

  .عثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشادب  )٢١٦(
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ــور  - وتيمــــور ،)٢٢٠(وهــــاييت ،)٢١٩(والســــودان ،)٢١٨(ودارفــ

لـس كـذلك بإنشـاء    . وخالل نفـس الفتـرة، أذن ا  )٢٢١(ليشيت
ــت ــن     ســـ ــل مـــ ــات سياســـــية يف كـــ  ،)٢٢٢(بورونـــــديبعثـــ

ــرياليوو ــودانو ،)٢٢٣(نســـــــ ــل ،)٢٢٤(الســـــــ  ،)٢٢٥(وبوغانفيـــــــ
)٢٢٧(ليشـيت  - تيمورو ،)٢٢٦(ونيبال

وأذن الـس أيضـاً بإـاء     .
واليـــة تســـع عمليـــات أو نقلـــها إىل بعثـــات حفـــظ ســــالم       

ــ أو ــية جديـــدةبعثـ ــاالت، أذن )٢٢٨(ات سياسـ . ويف بعـــض احلـ
الس بإجراء تغيريات وتوسيعات هامـة يف واليـات عمليـات    
ــيت أُنشــئت      ــات ال حفــظ الســالم، مبــا يف ذلــك عــدد مــن البعث

  خالل فترة سابقة.

ــو   ــاه تــ ــة رد أدنــ ــالم    ٢٠دراســ ــظ الســ ــة حلفــ عمليــ
، إضـافة  ، مقسمة حسب املنطقـة اجلغرافيـة  بعثة سياسية ١٤ و

وبوجه عـام، تـرد    .تناول مكتبني إقليميني يف قسم منفصل إىل
__________ 

  .عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  )٢١٧(

  .واألمم املتحدة يف دارفور يالعملية املختلطة لالحتاد األفريق  )٢١٨(

  .بعثة األمم املتحدة يف السودان  )٢١٩(

  .عثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييتب  )٢٢٠(

  ليشيت. -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور   )٢٢١(

  .مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي  )٢٢٢(

  .مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون  )٢٢٣(

  .عثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودانب  )٢٢٤(

  .عثة مراقيب األمم املتحدة يف بوغانفيلب  )٢٢٥(

  . نيبالبعثة األمم املتحدة يف  )٢٢٦(

  .ليشيت - مكتب األمم املتحدة يف تيمور  )٢٢٧(

وعمليــة األمــم املتحــدة يف األمــم املتحــدة يف بورونــدي،  مكتــب  )٢٢٨(
األمـم   ، وبعثـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار     بوروندي، وبعثة

، بعثة األمم املتحـدة املتقدمـة يف السـودان   ، واملتحدة يف سرياليون
مكتـب األمـم املتحـدة    ، ويف بوغانفيلبعثة مراقيب األمم املتحدة و

بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم     ، ولدعم بناء السالم يف طاجيكسـتان 
  ليشيت. - مكتب األمم املتحدة يف تيمور، ويف تيمور الشرقية

دراســات البعثــات املوجــودة يف كــل منطقــة حســب تسلســل   
علـى  إنشائها، بينما جيري تناول العمليات املرتبطة فيمـا بينـها   

أن الفصـل الثـامن مـن هـذا الـد حيتـوي       وبـالنظر إىل   .التوايل
يتضــمن و لوقــائع جلســات الــس، أكثــر تفصــيالًعلــى ســرد 

ــس بشــأن      ــا ال ــيت أجراه ــداوالت ال ــد جــدول  تفاصــيل امل بن
، فـإن  ذات الصـلة وحمتوى تقـارير األمـني العـام     األعمال احملدد

هذا القسم يركّز على إجـراءات جملـس األمـن املتعلقـة بإنشـاء      
ووالياـا وتكوينـها   والبعثات السياسية عمليات حفظ السالم 

نقـل مهامهــا خـالل الفتــرة    أو ئهـا وتنفيـذ تلـك الواليــات وإا  
الـيت حـددها قـرارا اجلمعيـة     . وطبقاً للمبادئ العامة املستعرضة
ــة  ــؤرخ ٤-(دإ ٨٧٤العامـــ ــه  ٢٧) املـــ  ١٩٦٣حزيران/يونيـــ

ــمرب  ١١) املــــــؤرخ ٢٨-(د ٣١٠١ و ــانون األول/ديســــ كــــ
ــرة    ١٩٧٣ ، جــرى متويــل عمليــات حفــظ الســالم خــالل الفت

لـدول األعضـاء،   املستعرضة عن طريـق األنصـبة املقـررة علـى ا    
فريـق مـراقيب األمـم    وهيئة األمم املتحدة ملراقبـة اهلدنـة   باستثناء 

ذين مـــوال مـــن لـــال املتحـــدة العســـكريني يف اهلنـــد وباكســـتان
  امليزانية العادية للمنظمة.

  

  عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية  

  أفريقيا  

  الغربية  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء  -  ١

ــة    ــم   يف بدايـ ــة األمـ ــلت بعثـ ــة، واصـ ــرة املستعرضـ الفتـ
ــة   ــيت أُنشــئت  املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربي عمــال ، ال

جهودها لـدعم تنفيـذ خطـة التسـوية      ،)١٩٩١( ٦٩٠بالقرار 
 املغـرب وجبهـة البوليسـاريو   واالتفاقات اليت اعتمدها كل من 

ــد   إلجــراء  ـــزيه وحماي ــيح لاســتفتاء حــر ون شــعب الصــحراء  يت
  .تقرير مركز اإلقليم يف املستقبل غربيةال
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  الوالية والتنفيذ  

، بنـاًء  )٢٢٩(سلسـلة مـن القـرارات   بمدد جملـس األمـن،     
، واليـة البعثـة مـرة تلـو األخـرى      )٢٣٠(على تقارير األمـني العـام  

ملدد إضافية تراوحت من ثالثـة أشـهر إىل سـتة أشـهر، انتـهت      
  .٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٣٠آخرها يف 

 نيســـــان/ ٢٩) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤١القرار فبـــــ  

، طلب الس إىل األمني العام تقـدمي تقيـيم عـن    ٢٠٠٤ أبريل
ـــدف حجـــم البعثـــة الضـــروري لالضـــطالع مبهـــام واليتـــها  

)٢٣١(ختفـــيض عـــدد أفرادهـــا
يف تقريـــره  ،األمـــنيواســـتجاب . 

بتقــدمي اســتعراض  ،٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٠املــؤرخ 
لـــص إىل أن العنصـــر  لقـــوة البعثـــة مـــع خيـــارين اثـــنني، وخ    

يـوفر عنصـرا    آنـذاك كـان  وظفيه مبيكله والعسكري يف البعثة 
وأن أي ختفـيض   يف امليـدان أساسيا لبنـاء الثقـة وإدارة الصـراع    

ينبغي أال يأيت على حسـاب قـدرة ومصـداقية الـدور التشـغيلي      
)٢٣٢(والسياسي لألمم املتحدة

.  

تشـــــرين  ٢٨) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٠القرار وبـــــ  
، طلــب الــس إىل األمــني العــام تقــدمي  ٢٠٠٤وبر األول/أكتــ

عن حجم البعثة ومفهوم العملية، مع تضمينه مزيدا مـن  تقرير 
__________ 

)، ٢٠٠٤( ١٥٤١ و؛ ١)، الفقـــرة  ٢٠٠٤( ١٥٢٣القـــرارات    )٢٢٩(
 ١٥٩٨ و؛ ١)، الفقــــــــــــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٠ و؛ ٤الفقــــــــــــرة 

؛ ٣)، الفقـــــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦٣٤ و؛ ١)، الفقـــــــــــرة ٢٠٠٥(
ــرة ٢٠٠٦( ١٦٧٥ و )، ٢٠٠٦( ١٧٢٠ و؛ ٥)، الفقـــــــــــــــــــ

 ١٧٨٣ و؛ ٨)، الفقــــــــــــرة ٢٠٠٧( ١٧٥٤ و؛ ٥ الفقــــــــــــرة

  .٨)، الفقرة ٢٠٠٧(

)٢٣٠(  S/2004/39  وS/2004/325  وS/2004/827  وS/2005/254 
 S/2007/202و  S/2006/817و  S/2006/249و  S/2005/648 و
  .S/2007/619 و

  .٥)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤١القرار   )٢٣١(

)٢٣٢(  S/2004/827.  

ه املـــذكور التفاصـــيل بشـــأن اخليـــارات الـــيت وردت يف تقريـــر
ما يتعلق بإمكانيـة ختفـيض عـدد مـوظفي البعثـة، مبـن        يف أعاله

)٢٣٣(فــيهم األفـــراد املـــدنيون واإلداريــون  
 ،واســـتجابة لـــذلك. 
ــؤرخ     ــره املـ ــام يف تقريـ ــني العـ ــى األمـ ــان/أبريل  ١٩أوصـ نيسـ

بعدم ختفيض عدد أفراد البعثة يف تلـك الفتـرة، بـالنظر     ٢٠٠٥
تكون قادرة على الـرد بشـكل مناسـب    ينبغي أن أن البعثة إىل 

)٢٣٤(وعلى كفالة رصد وقف إطالق النار بشكل فعال
.  

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٨القرار وبـــ ــان/ ٢٨) املـــ  نيســـ

إىل تزويــده بنتــائج عــن تطلعــه الــس أعــرب ، ٢٠٠٥ أبريــل
الشامل هليكل العنصر اإلداري وغريه من العناصر االستعراض 

املدنية للبعثة علـى النحـو املـبني يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ        
ــره   ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ١٩ ــام، يف تقري ــني الع . وأخطــر األم

ة ، الـس بـأن نتيجـ   ٢٠٠٥تشرين األول/أكتـوبر   ١٣املؤرخ 
إعــادة تشــكيل االســتعراض قــد تضــمنت توصــيات ترمــي إىل  

ة، قائمــاهليكــل املــدين لتقــدمي دعــم أفضــل لألنشــطة املقــررة ال  
تكامل أكرب بني العنصـرين العسـكري واملـدين،    وجود وكفالة 

مـن العنصـر    وظيفـة  ٥٧خفـض  من خالل  وتعزيز إدارة البعثة
 وظـــائف حمليـــة)، علـــى أن ١٠ وظيفـــة دوليـــة و ٤٧( املـــدين

وظيفة ملتطـوعي   ٢٤وإنشاء وظيفة دولية،  ١٨تعوضها زيادة 
علـى مراحــل،   تلـك التوصـيات   اقتـرح تنفيــذ و. األمـم املتحـدة  

٢٠٠٦وتوقع إمتام تنفيـذها حبلـول منتصـف عـام     
)٢٣٥(

وأبلـغ   .
األمني العام يف تقاريره الالحقة عن تنفيذ عملية إعـادة هيكلـة   

)٢٣٦(العنصرين املدين واإلداري
.  

  
__________ 

  .٢)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٠القرار   )٢٣٣(

)٢٣٤(  S/2005/254 ٢٦، الفقرة.  

)٢٣٥(  S/2005/648 ٢١، الفقرة.  

)٢٣٦(  S/2006/249 ــرة ــرة S/2006/817؛ و ٢٨، الفقــــــــ ؛ ٤٨، الفقــــــــ
  .٥٧، الفقرة S/2007/619 و
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  ألمم املتحدة يف بورونديمكتب ا  -  ٢

يف بدايـــة الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــل مكتـــب األمـــم   
، تقـدمي الـدعم   ١٩٩٣املتحدة، املنشأ يف تشرين الثـاين/نوفمرب  

إىل املبــادرات الراميــة إىل تعزيـــز الســالم واملصــاحلة يف ذلـــك     
البلــد، مبــا يف ذلــك تنفيــذ اتفــاق أروشــا للســالم واملصــاحلة يف  

)٢٣٧(بوروندي
.  

  

  الوالية ونقل مهامها إىل بعثة جديدة إاء  

آذار/مـارس   ١٦أوصى األمني العام يف تقريره املؤرخ   
بــأن ينشــئ الــس، بنــاء علــى قــدرات العنصــر املــدين   ٢٠٠٤

ملكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي، عمليــة حلفــظ الســالم       
متعـــــددة األبعـــــاد مـــــن أجـــــل دعـــــم العمليـــــة الســـــلمية يف 

)٢٣٨(بورونــــــــدي
) املــــــــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار وبــــــــ  .

ــايو  ٢١ ــيت   ٢٠٠٤أيار/مــ ــيات الــ ــس بالتوصــ ــب الــ ، رحــ
تضــمنها التقريــر وأذن بنشــر عمليــة جديــدة حلفــظ الســالم يف  
بورونــــدي، أطلــــق عليهــــا اســــم عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف 

٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١بوروندي، اعتباراً من 
. واعتبـاراً  )٢٣٩(

بورونـدي   من ذلك التـاريخ، أصـبح مكتـب األمـم املتحـدة يف     
  جزءاً من البعثة اجلديدة.

  

  عملية األمم املتحدة يف بوروندي  - ٣

  اإلنشاء والوالية والتكوين  

اقترحت كل من حكومة بوروندي ورئـيس مفوضـية     
 ١٥االحتـــاد األفريقـــي علـــى التـــوايل، يف رســـالتني مـــؤرختني  

موجهتني إىل رئيس جملـس األمـن،    ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧ و
__________ 

)٢٣٧(  S/2001/1207.  

)٢٣٨(  S/2004/210 ٦٦-٦٣، الفقرات.  

  .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   )٢٣٩(

املتحــدة حلفــظ الســالم يف بورونـــدي     نشــر بعثــة مــن األمــم    
. وأوصى األمني العـام  )٢٤٠(ملواصلة دعم تعزيز العملية السلمية

بالســـماح بنشـــر  ٢٠٠٤آذار/مـــارس  ١٦يف تقريـــره املـــؤرخ 
تتكـون   عملية حفظ سالم متعددة األبعاد تابعة لألمم املتحـدة 

من عنصر عسكري، اعتماداً على إعادة تعيني البعثة األفريقيـة  
ــدييف بور )٢٤١(ون

ــا     ــغ إمجــايل أفراده ــوة يبل ــرداً،  ٥ ٦٥٠بق ف
إضافة إىل عنصر مدين يبين على قدرات عمليـة األمـم املتحـدة    

)٢٤٢(يف بوروندي ويتكون من عناصر خمتلفة
.  

 ١٥٤٥القرار وبــــــــــ، ٢٠٠٤أيار/مــــــــــايو  ٢١يف و  

ــس ٢٠٠٤( ــد أن أحــاط  )، رحــب ال ــاً بالرســالتني  ، بع علم
ــاله، بالتوصــيات الــ    ــذكورتني أع ــني   امل ــر األم يت تضــمنها تقري

العام، وقرر، متصـرفاً مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، أن       
يأذن بنشر عملية األمم املتحدة يف بورونـدي لفتـرة أوليـة مـن     

٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١ستة أشهر بدأت يف 
)٢٤٣(

.  

)، أذن الس لعمليـة األمـم   ٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار وب  
لوســـائل الالزمـــة   ااملتحـــدة يف بورونـــدي باســـتعمال مجيـــع    

كفالـة احتـرام اتفاقـات وقـف     لالضطالع بالواليـة التاليـة: (أ)   
إطــــالق النــــار، مــــن خــــالل مراقبــــة تنفيــــذها والتحقيــــق يف 

ــة إعــادة الثقــة بــني القــوات   (ب) و ؛ االنتــهاكات تعزيــز عملي
البوروندية املوجودة، ورصد األمن وتـوفريه يف مواقـع جتمعهـا    

لحتها ومعــداا العســكرية توطئــة لنـــزع أســلحتها، ومجــع أســ 
وختزينـها يف أمـاكن مأمونــة للـتخلص منــها حسـب االقتضــاء،     

__________ 

)٢٤٠(  S/2004/208و  ؛S/2004/270.املرفق ،  

بقـرار مـن االحتـاد األفريقـي      البعثة األفريقية يف بورونـدي أُنشئت   )٢٤١(
ــان/أبريل  ٢يف  ــر  ٢٠٠٣نيسـ ــرة S/2004/210(انظـ ). ٥٨، الفقـ

من املعلومات عن البعثـة، انظـر الفـرع بـاء      وللحصول على مزيد
  من اجلزء الثالث من الفصل الثاين عشر.

)٢٤٢(  S/2004/210 ٩٦-٦٣، الفقرات.  

  .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   )٢٤٣(
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واملسامهة يف حل امليليشيات على النحـو املطلـوب يف اتفاقـات    
تنفيـــذ األجـــزاء املتعلقـــة بنــــزع (ج) و ؛ وقـــف إطـــالق النـــار

السالح والتسريح من الربنـامج الـوطين لنــزع سـالح املقـاتلني      
رصـــد جتميــع القـــوات  (د) و ؛ دمــاجهم وتســرحيهم وإعـــادة إ 

ــة يف قواعــد فضــال عــن     ــة وأســلحتها الثقيل املســلحة البوروندي
نـــزع ســالح وتســريح العناصــر الــيت يــتعني نـــزع ســـالحها        

القيام، حسب اإلمكان، برصد التدفق غـري  ) ـ(ه و؛ وتسرحيها
املشروع لألسلحة عرب احلدود الوطنية، مبا فيها حبرية تنغانيقـا،  

مع بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو       بالتعاون 
الدميقراطية، وعنـد االقتضـاء، مـع فريـق اخلـرباء املشـار إليـه يف        

ــرار  ــروف   (و)  و)؛ ٢٠٠٤( ١٥٣٣الق ــة الظ املســامهة يف يئ
ــودة     ــري العـ ــانية، وتيسـ ــة اإلنسـ ــدمي املعونـ ــة لتقـ ــة الالزمـ األمنيـ

سـامهة يف إجنـاز   امل(ز) و ؛ الطوعية لالجئني واملشـردين داخليـا  
العملية االنتخابية املنصوص عليها يف اتفاق أروشا بنجاح عـن  
طريق يئـة بيئـة آمنـة تصـلح إلجـراء انتخابـات حـرة وشـفافة         

محاية املدنيني املعرضـني خلطـر العنـف البـدين     (ح) و ؛ وسلمية
دون املســاس مبسـؤولية احلكومـة البورونديــة   بـ املباشـر، وذلـك   

لة محايـة األفـراد التـابعني لألمـم املتحـدة      كفا(ط) و ؛ االنتقالية
ــة تنقــل     ومرافقهــا ومنشــآا ومعــداا، فضــال عــن أمــن وحري
ــام، حســب      ــدي، والقي ــم املتحــدة يف بورون ــة األم ــراد عملي أف
ــام      ــق باأللغ االقتضــاء، بتنســيق األنشــطة يف جمــال العمــل املتعل

)٢٤٤(واالضطالع بتلك األنشطة دعما لواليتها
.  

مــم املتحــدة يف بورونــدي أيضــاً    وكُلفــت عمليــة األ   
 ،املشورة واملساعدة إىل احلكومـة والسـلطات االنتقاليـة   بتقدمي 

مراقبـــة حـــدود الراميـــة إىل: (أ) وذلـــك إســـهاما يف جهودهـــا 
ــئني،     ــة الالجــ ــاص حلالــ ــام خــ ــالء اهتمــ ــع إيــ ــدي، مــ بورونــ

ــيبيتوكي  ؛ ولتحركـــــات املقـــــاتلني، خاصـــــة يف مقاطعـــــة ســـ
__________ 

  .٥املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٤(

ــي  (ب) و ــالحات املؤسســ ــاز اإلصــ ــوات  إجنــ ــكيل القــ ة وتشــ
املتكاملة للدفاع الوطين واألمـن الـداخلي، والقيـام علـى وجـه      
اخلصوص بتدريب أفراد الشرطة ورصـد سـلوكهم مـع كفالـة     
حتلـــيهم باخلصـــال الدميقراطيـــة واالحتـــرام الكامـــل حلقـــوق      

ــية   ــان واحلريــــات األساســ املضــــي يف تنفيــــذ   (ج) و؛ اإلنســ
ــة ــال تنفيـــذ (د)  و؛ األنشـــطة االنتخابيـ ــاز إكمـ إصـــالح اجلهـ

القيـام،   )ـ(ه و؛ القضائي ونظام السجون، وفقا التفاق أروشا
بالتنسيق الوثيق مع مكتب املفوض السـامي حلقـوق اإلنسـان،    
بالعمل على تعزيز ومحاية حقـوق اإلنسـان، مـع إيـالء اهتمـام      
خــاص للنســاء واألطفــال والضــعفاء، والتحقيــق يف انتــهاكات  

فــــــالت حقــــــوق اإلنســــــان مــــــن أجــــــل وضــــــع حــــــد لإل
)٢٤٥(العقاب  من

.  

تتعاون عملية األمـم  وإضافة إىل ذلك، قرر الس أن   
املتحــدة يف بورونــدي مــع احلكومــة والســلطات البورونديــة      
وكذلك مـع شـركائها الـدوليني، لكفالـة التجـانس يف أعماهلـا       

بسـط سـلطة   يف: (أ) ملساعدة احلكومة والسلطات البورونديـة  
ذلك الشرطة املدنية واملؤسسـات   الدولة واملرافق العامة، مبا يف

إجنـاز الربنـامج الـوطين    (ب)  و؛ القضائية، يف كامل أحناء البلد
لنـــزع ســالح املقــاتلني وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم وإدمــاج   
أفـــراد أســـرهم، مبـــن فـــيهم الوافـــدون مـــن أراضـــي مجهوريـــة  
الكونغو الدميقراطية، وذلـك بالتنسـيق مـع حكومـة هـذا البلـد       

ملتحــدة العاملــة هنــاك، مــع إيــالء اهتمــام خــاص  وبعثــة األمــم ا
. وقــرر الــس  )٢٤٦(لالحتياجــات اخلاصــة للنســاء واألطفــال   

تنهض عملية األمـم املتحـدة يف بورونـدي بواليتـها     كذلك أن 
بالتعــاون الوثيــق مــع بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة   

ــا يتعلـــق برصـــد ومنـــع   الكونغـــو الدميقراطيـــة، ال ســـيما يف مـ
__________ 

  .٦املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٥(

  .٧املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٦(
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املقـــاتلني عـــرب احلـــدود بـــني بورونـــدي ومجهوريـــة   حتركـــات
الكونغــو الدميقراطيــة، فضــال عــن تنفيــذ بــرامج نـــزع الســالح  

)٢٤٧(والتسريح
.  

ــ   ــا )٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار وبـ ــس  ، أيضـ ــرر الـ أن قـ
تتألف عملية األمم املتحـدة يف بورونـدي  علـى أقصـى تقـدير      

مراقــب  ٢٠٠مــن األفــراد العســكريني، بينــهم     ٥ ٦٥٠مــن 
مـن أفـراد    ١٢٠من ضـباط األركـان، ومـا يصـل إىل      ١٢٥ و

حتـت قيـادة املمثـل اخلـاص لألمـني      وأن توضع الشرطة املدنية، 
. ومت تأكيــد تعــيني كــل مــن املمثلــة اخلــاص لألمــني  )٢٤٨(العــام

ــدي     ــة األمــم املتحــدة يف بورون العــام لبورونــدي رئيســة لعملي
)٢٤٩(قائد قوة عملية األمم املتحدة يف بورونديو

.  
  

 الوالية تنفيذ 

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، مــددت واليــة عمليــة     
األمــم املتحــدة يف بورونــدي مــن خــالل سلســلة مــن القــرارات  
املتخـــذة مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة  

كـــانون  ٣١لفتـــرات تصـــل إىل ســـتة أشـــهر حـــىت انتـــهائها يف 
٢٠٠٦األول/ديسمرب 

)٢٥١(، وفقا لتوصيات األمني العام)٢٥٠(
. 

ــون      ــا الالجئــ ــرض هلــ ــيت تعــ ــزرة الــ ــاب اــ ويف أعقــ
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــيت وقعــت يف غاتومبــا،   مــن

، ويف بيــــــــان ٢٠٠٤آب/أغســــــــطس  ١٣بورونــــــــدي، يف 
__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٧(

  .٤ و ٣املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٤٨(

)٢٤٩(  S/2004/433  وS/2004/434و  ؛S/2004/583  وS/2004/584.  

ــرارات   )٢٥٠( )، ٢٠٠٥( ١٦٠٢؛ و ١)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٧الق
 ١٦٥٠؛ و ١الفقـــــــــــرة )، ٢٠٠٥( ١٦٤١؛ و ١الفقـــــــــــرة 

  .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٢؛ و ٢الفقرة  )،٢٠٠٥(

)٢٥١(  S/2004/902  وS/2005/328  وS/2005/728  وS/2006/429. 

، طلـب الـس   ٢٠٠٤آب/أغسـطس   ١٥الرئيس مـؤرخ   من
ــم      ــة منظمــة األم ــدي وبعث ــم املتحــدة يف بورون ــة األم إىل عملي

الكونغو الدميقراطية تقدمي مسـاعدما إىل  املتحدة يف مجهورية 
ــق     ــهيل التحقيـ ــة تسـ ــة بغيـ ــة والكونغوليـ ــلطات البورونديـ السـ

)٢٥٢(وتعزيز أمن السكان املستضعفني
. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٥٠ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
ــراد  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب   ٢١ ــل أف ، أذن الــس بنق

األمــم عسـكريني وأفـراد مـن الشــرطة املدنيـة مؤقتـا إىل عمليـة       
املتحدة يف بوروندي وبعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة    
ــو الدميقراطيــة، رهنــا بالشــروط التاليــة: (أ) أن يتلقــى       الكونغ
األمـــني العـــام موافقـــة مســـبقة مـــن البلـــدان املشـــاركة بـــأفراد  

 ؛عســكريني وأفــراد للشــرطة املدنيــة، ومــن احلكومــات املعنيــة  
مـن مسـبقا علـى اعتزامـه     (ب) أن يطلع األمني العـام جملـس األ  

 ؛تنفيــذ هــذا النقــل، وخباصــة علــى نطاقــه ومدتــه املقتــرحني       
أن تكون أي عملية نقل من هذا القبيـل مشـروطة بقـرار     (ج)

مســبق يصــدره جملــس األمــن بشــأا، مــع التأكيــد يف الوقــت    
نفسه على أن أي عملية من هذا القبيل لن تعتـرب متديـدا لنشـر    

ــة بعثتــهم األصــلية، مــا مل يقــرر   األفــراد بعــد انتــهاء مــدة وال  ي
)٢٥٣(الس خالف ذلك

. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٦٩ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
الـذي اختـذ يف إطـار الفصـل السـابع       ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠

مـن ميثـاق األمــم املتحـدة، قـرر الــس أن يـأذن لألمـني العــام       
بأن ينقل مؤقتا، علـى أقصـى تقـدير، كتيبـة مشـاة ومستشـفى       

مراقبـا عسـكريا مـن عمليـة األمـم       ٥٠أقصـاه  عسكريا وعددا 
املتحــــدة يف بورونــــدي إىل بعثــــة منظمــــة األمــــم املتحــــدة      

، ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١مجهورية الكونغو الدميقراطية، حـىت   يف
__________ 

)٢٥٢(  S/PRST/2004/30. 

  .٦و  ٥)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   )٢٥٣(



األجهزة الفرعية التابعة لس األمن -الفصل اخلامس 

 

215/1582 11-02856 
 

)٢٠٠٥( ١٦٥٠وذلـــك وفقـــا للقـــرار 
. وجـــرى متديـــد )٢٥٤(

مبوجـــب القـــرار  ٢٠٠٦أيلول/ســـبتمرب  ٣٠اإلذن حـــىت  هـــذا
٢٠٠٦زيران/يونيه ح ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٩٢

)٢٥٥(
. 

 ويف أعقــاب االختتــام النــاجح للعمليــة االنتقاليــة، ويف  

، اقتـرح األمـني   ٢٠٠٥تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢١تقرير مؤرخ 
العام، استجابة لطلب من حكومة بوروندي، أن يبدأ تـدرجييا  
يف شــهر كــانون األول/ديســـمرب خفــض العنصــر العســـكري     

بسـحب إحـدى الوحـدات    لعملية األمم املتحدة يف بورونـدي  
فــرد  ٢ ٠٠٠الوطنيــة. وســيؤدي هــذا إىل ختفــيض قــدره حنــو  

ــه     ٤٠ أو ــأذون ب ــوام العســكري امل ــن الق ــة م للعمليــة.  يف املائ
ــرين    كمـــا ــراقبني العســـكريني املنتشـ اقتـــرح ختفـــيض عـــدد املـ

مراقـب،   ٢٠٠ مجيع أحناء البلد من القوام املأذون به، وهـو  يف
٢٠٠٦يسان/أبريل مراقبا حبلول اية ن ١٢٠إىل 

)٢٥٦(
. 

 ٢٠٠٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٣ويف رسالة مؤرخـة    
ــة       ــدي، يف مجل ــل بورون ــق ممث ــس، واف ــيس ال ــة إىل رئ موجه
ــدة      ــم املتحـ ــة األمـ ــدرجيي لعمليـ ــحاب التـ ــى االنسـ ــور، علـ أمـ

 ٢٠٠٥بوروندي خالل الفترة مـن كـانون األول/ديسـمرب     يف
ود حكومتـه  ، وعرض ااالت الـيت تـ  ٢٠٠٦إىل نيسان/أبريل 

أن تتناوهلـــا االختصاصـــات املتبقيـــة مـــن واليـــة عمليـــة األمـــم 
)٢٥٧(املتحدة يف بوروندي

. 

)، أحـــاط الـــس ٢٠٠٥( ١٦٥٠ومبوجـــب القـــرار   
ــة      ــة عملي ــدي بشــأن تطــور والي علمــا مبوقــف حكومــة بورون

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٦٩القرار   )٢٥٤(

ــات  ٢)، الفقــرة ٢٠٠٦( ١٦٩٢القــرار   )٢٥٥( . لالطــالع علــى عملي
التمديد الالحقة هلذا اإلذن، انظر الدراسة املتعلقة بعمليـة األمـم   

 .املتحدة يف الكونغو يف هذا الفصل

)٢٥٦(  S/2005/728 ٦٠-٥٧، الفقرات. 

)٢٥٧(  S/2005/736. 

األمم املتحدة يف بورونـدي، علـى النحـو املسـجل يف رسـالتها      
مـــني العـــام املشـــار إليهـــا    املـــذكورة أعـــاله، وبتوصـــيات األ  

. ورحـــب الـــس أيضـــا مبـــا أبـــداه األمـــني العـــام   )٢٥٨(أعـــاله
استعداد ملواصـلة التشـاور الوثيـق مـع حكومـة بورونـدي،        من

بغية حتديد طرائق القيام تدرجييا بسحب وجود األمم املتحـدة  
ــى      ــاء علـ ــود، بنـ ــذا الوجـ ــة هـ ــديل واليـ ــالم، وتعـ ــظ السـ حلفـ

تشـــرين  ٢٣الرســـالة املؤرخـــة  التوصـــيات املشـــار إليهـــا يف   
ــاين/نوفمرب  ــة إىل رئــــيس جملــــس األمــــن   ٢٠٠٥الثــ واملوجهــ

ممثل بوروندي، مع مراعاة مجيع الظـروف ومزايـا مسـامهة     من
األمم املتحدة يف عمليـة توطيـد السـالم يف بورونـدي ودعمهـا      

)٢٥٩(لتلك العملية
. 

ــر املــؤرخ     ، أشــار ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٢١ويف التقري
 أنــه تقــرر، علــى إثــر مشــاورات مــع حكومــة  األمــني العــام إىل

)، ٢٠٠٥( ١٦٥٠بوروندي، على النحو املطلـوب يف القـرار   
أن انسحاب عملية األمم املتحدة يف بوروندي سـينجز حبلـول   

، وأنــــه ســــيتم االنتــــهاء ٢٠٠٦كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١
تصفية املوجودات وإعادة مجيع موظفي الـدعم إىل الـوطن    من

. وخـالل هـذه الفتـرة، ستواصـل     ٢٠٠٧حبلول منتصـف عـام   
عملية األمم املتحـدة يف بورونـدي االضـطالع باملهـام املسـندة      
إليها فيما يتعلق مبراقبة حدود بوروندي مع مجهورية الكونغـو  
ــة، واحلركــة غــري املشــروعة عــرب احلــدود لألســلحة      الدميقراطي
واألفـراد، فضـال عـن االضـطالع باملهـام األخـرى ذات الصـلة        

الشرطة الوطنية البوروندية؛ ونزع السالح والتسـريح  بتدريب 
وإعــادة اإلدمــاج؛ وإصــالح قطــاع األمــن؛ وحقــوق اإلنســان   
ــام      ــع قي ــام، م ــة باأللغ ــة؛ واإلجــراءات املتعلق ــة االنتقالي والعدال

__________ 

ــة عشــرة مــن الديباجــة  )، ا٢٠٠٥( ١٦٥٠القــرار   )٢٥٨( لفقــرة احلادي
 .من املنطوق ١والفقرة 

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٥٩(
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ــة    ــدرجييا إىل احلكوم ــل مســؤولياا ت ــة بنق ــق )٢٦٠(العملي . وواف
 الــس علــى تلــك التوصــيات يف بيــان مــن الــرئيس مـــؤرخ       

٢٠٠٦ آذار/مارس  ٢٣
)٢٦١(

. 
  

 إاء البعثة/االنتقال إىل بعثة جديدة  

)، رحـــب الـــس، ٢٠٠٦( ١٦٩٢مبوجـــب القـــرار   
ــرة       ــدي لفت ــم املتحــدة يف بورون ــة األم ــة عملي ــدد والي ــو مي وه

ــة  ــاعتزام ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١أخــرية إىل غاي ، ب
ــدة يف    ــم املتحـ ــامال لألمـ ــا متكـ ــئ مكتبـ ــام أن ينشـ  األمـــني العـ

)٢٦٢(بوروندي، إثر انتهاء والية العملية
. 

ــرار     ــب القــــ ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٩ومبوجــــ  ٢٥) املــــ

ــوبر   ــرين األول/أكتـ ــه   ٢٠٠٦تشـ ــن امتنانـ ــس عـ ــرب الـ ، أعـ
لعمليـة األمـم املتحـدة يف بورونــدي ملسـامهتها يف جنـاح العمليــة      

)٢٦٣(بوروندي والسالم يف املنطقة  االنتقالية يف
. 

، ومن خـالل تبـادل   ٢٠٠٦ويف تشرين الثاين/نوفمرب   
للرســائل بــني األمــني العــام ورئــيس الــس، وفقــا لطلبــات        
حكومة بوروندي وهيئة التيسري التابعة جلنوب أفريقيـا لعمليـة   
السـالم يف بورونــدي، وافـق الــس علـى اعتــزام األمـني العــام     
متديد نشـر كتيـبيت املشـاة ووحـدات الـدعم العسـكرية املتبقيـة        

املتحدة يف بوروندي اليت كان مـن املتوقـع    التابعة لعملية األمم
أن تغــادر يف تشــرين الثــاين/نوفمرب وكــانون األول/ديســمرب،     

. وكــــان ٢٠٠٦كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١وذلــــك حــــىت 
اهلدف من هذا التعـديل الطفيـف املسـاعدة علـى كفالـة تنفيـذ       

أيلول/سـبتمرب   ٧اتفاق الوقف الشامل إلطالق النار املوقـع يف  
__________ 

)٢٦٠(  S/2006/163 ٧٤-٦٢، الفقرات. 

)٢٦١(  S/PRST/2006/12. 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٢القرار   )٢٦٢(

 .)، الفقرة احلادية عشرة من الديباجة٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   )٢٦٣(

مبكر ودون معوقات، ولن يكون لـه أي أثـر    يف وقت ٢٠٠٦
ــدة    ــم املتحـــ ــة األمـــ ــة لعمليـــ ــة العامـــ ــاء الواليـــ علـــــى انقضـــ

. واختتمـــت واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة )٢٦٤(بورونـــدي يف
 .٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١بوروندي بنجاح يف   يف
  

 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي  -  ٤

 اإلنشاء والوالية والتكوين  

  ١٤د األمــــــني العــــــام، يف تقريــــــره املــــــؤرخ  حــــــد 
ــو    ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ــه، علـــى النحـ ــة بـ ــافة امللحقـ واإلضـ

ــرار   ــوب يف القـــ ــرح  ٢٠٠٦( ١٦٩٢املطلـــ ــل املقتـــ )، اهليكـــ
والوالية واملوارد الالزمة إلنشاء مكتب متكامل صغري احلجـم  
ــم       ــة األم ــب انســحاب عملي ــدي عق ــم املتحــدة يف بورون لألم

)٢٦٥(املتحدة يف بوروندي
. 

، ومبوجـــب  ٢٠٠٦تشـــرين األول/أكتـــوبر    ٢٥ويف   
)، رحب الـس بتوصـية األمـني العـام     ٢٠٠٦( ١٧١٩القرار 

ــدي.      ــل لألمــم املتحــدة يف بورون ــب متكام بشــأن إنشــاء مكت
ــل       ــدة املتكامــ ــم املتحــ ــب األمــ ــاء مكتــ ــس إنشــ ــرر الــ وقــ

كــانون  ١شــهرا تبــدأ يف  ١٢بورونــدي لفتــرة أوليــة مــدا  يف
لتقـــدمي الـــدعم إىل حكومـــة بورونــــدي     ٢٠٠٧الثاين/ينـــاير  

ــا يف ــق الســالم واالســتقرار        م ــن جهــود صــوب حتقي تبذلــه م
املدى الطويل خالل مرحلة توطيد السالم يف بورونـدي،   على

مبا يف ذلك عن طريق كفالة االتساق والتنسـيق بـني وكـاالت    
)٢٦٦(األمم املتحدة يف بوروندي

. 
__________ 

)٢٦٤(  S/2006/866  وS/2006/867. 

)٢٦٥(  S/2006/429  وAdd.1. 

)، الفقرتان الثالثة عشرة والرابعـة عشـرة   ٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   )٢٦٦(
 .من املنطوق ١من الديباجة والفقرة 
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ــب     ــد طل ــب، فق ــة املكت ــق بوالي ــا فيمــا يتعل ــس أم أن  )٢٦٧(ال
ــدعم،        ــا ال ــدم هل ــدي ويق ــة بورون ــى حكوم ــب عل يركــز املكت
بالتنسيق مع اجلهات املاحنة ومع مراعـاة االتفـاق الـذي أبرمتـه     

 ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٢٤حكومة بوروندي مـع األمـني العـام يف    
ودور جلنة بناء السالم، يف ااالت التالية: (أ) توطيـد السـالم   

نــــزع الســــالح والتســــريح  ؛ (ب))٢٦٨(واحلكــــم الــــدميقراطي
ــهوض )٢٦٩(وإعــادة اإلدمــاج وإصــالح قطــاع األمــن   ؛ (ج) الن

حبقوق اإلنسـان ومحايتـها واختـاذ تـدابري لوضـع حـد لإلفـالت        
؛ (د) التنسـيق بـني اجلهـات املاحنـة ووكـاالت      )٢٧٠(من العقاب

. وشدد الس أيضـا علـى ضـرورة التعـاون     )٢٧١(األمم املتحدة
__________ 

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٢٦٧(

تعزيــز قـدرة املؤسســات  ‘ ١’املهـام احملـددة يف هــذا اـال هـي:       )٢٦٨(
ذريـة للصـراع   الوطنية واتمع املدين علـى معاجلـة األسـباب اجل   

وعلـى منـع نشــوب الصـراعات الداخليــة ومعاجلتـها وتســويتها؛     
ــز شــفافية املؤسســات     ‘ ٢’ ــائم احلكــم الرشــيد وتعزي ــة دع تقوي

تعزيــز حريــة الصــحافة وتــدعيم اإلطــار ‘ ٣’العامــة ومســاءلتها؛ 
ــز     ــاالت وتعزيـ ــالم واالتصـ ــائط اإلعـ ــي لوسـ ــانوين والتنظيمـ القـ

 .توطيد سيادة القانون‘ ٤’التأهيل املهين لوسائط اإلعالم؛ 

دعــم تنفيــذ االتفـــاق   ‘ ١: ’املهــام احملــددة يف هــذا اــال هــي       )٢٦٩(
ــامل لوقــــــف إطــــــالق   ــالم  الشــــ ــار املوقــــــع يف دار الســــ النــــ

دعــــــم عمليــــــة وضـــــــع   ‘ ٢’؛ ٢٠٠٦أيلول/ســــــبتمرب   ٧ يف
ــة      خطــة ــدمي املســاعدة التقني ــة إلصــالح قطــاع األمــن وتق وطني

وة الـدفاع الـوطين لبورونـدي؛    لتنفيذها وتعزيز التأهيل املهين لقـ 
 الســابقني دعــم إجنــاز الربنــامج الــوطين لتســريح املقــاتلني     ‘ ٣’

دعم اجلهود الرامية إىل مكافحـة انتشـار   ‘ ٤’وإعادة إدماجهم؛ 
 .األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

تعزيــز حقــوق اإلنســان ‘ ١: ’املهــام احملــددة يف هــذا اــال هــي   )٢٧٠(
هــــود الراميــــة إىل مكافحــــة ظــــاهرة دعــــم اجل‘ ٢’ومحايتــــها؛ 

ــى   اإلفــالت مــن الع   قــاب، مــن خــالل العمــل بوجــه خــاص عل

إنشـاء آليـات انتقاليـة إلقامـة العدالـة، مبـا يف ذلـك جلنـة لتقصــي         
 .احلقيقة واملصاحلة وحمكمة خاصة

ــي:     )٢٧١( ــال هــ ــذا اــ ــددة يف هــ ــام احملــ ــز ال‘ ١’املهــ ــراكة تعزيــ شــ
ــني ــات ا  بـ ــة واجلهـ ــل   احلكومـ ــن أجـ ــة مـ ــطة  ملاحنـ ــذ األنشـ تنفيـ

 

تكامل يف بوروندي وبعثـة منظمـة   بني مكتب األمم املتحدة امل
ــة، يف حــدود      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري األم

)٢٧٢(قدرات كل منهما وواليته الراهنة
. 

)، تــــرأس مكتــــب ٢٠٠٦( ١٧١٩وعمـــال بــــالقرار    
ــني       ــذي لألم ــلٌ تنفي ــدي ممث ــل يف بورون ــم املتحــدة املتكام األم

تحـدة ومنسـق   العام، يعمل أيضا بوصفه املنسق املقيم لألمـم امل 
الشـــؤون اإلنســـانية، واملمثـــل املقـــيم لربنـــامج األمـــم املتحـــدة 

)٢٧٣(اإلمنـائي 
وباإلضـافة إىل مكتــب املمثـل التنفيـذي، يتــألف     .

مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف بورونـدي مـن أربعـة أقسـام      
متكاملــــة تغطــــي اــــاالت الرئيســــية مــــن واليتــــه، وهــــي:   

ــن واألســلحة  الســالم واحلكــم؛ (ب) إصــالح قطــاع    (أ) األم
الصغرية؛ (ج) حقوق اإلنسـان والعدالـة، الـيت تضـم مـا يصـل       

مــن املــوظفني الــدوليني؛ (د) اإلعــالم واالتصــاالت.      ٢٠إىل 
ويــدعم تلــك األقســام الفنيــة التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة        
املتكامـــل يف بورونـــدي موظفـــون وطنيـــون ومتطوعـــو األمـــم 

. وجــرى تأكيــد )٢٧٤(املتحــدة، باإلضــافة إىل مــوظفني إداريــني 
تعيني املدير التنفيذي لبوروندي من خالل تبادل للرسائل بـني  

)٢٧٥(األمني العام ورئيس جملس األمن
. 

  
__________ 

ــة وأنشــطة الطــ   ذات وارئ واألنشــطة الطويلــة األجــل،   األولوي
إطار برنامج احلكومـة حلـاالت الطـوارئ وورقـة اسـتراتيجية       يف

ــيق  تع‘ ٢’احلـــد مـــن الفقـــر؛   ــة علـــى التنسـ ــز قـــدرة احلكومـ زيـ
اجلهات املاحنة والتواصل الفعال مـع اجلهـات املاحنـة وحشـد      مع

ــة اســتراتيجي    ــا لورق ــوارد وفق ــر؛   امل ــن الفق كفالــة  ‘٣’ة احلــد م
التنسيق الفعال فيما بني استراتيجيات وبـرامج خمتلـف وكـاالت    

 .األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يف بوروندي

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   )٢٧٢(

 .٥و  ١املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٧٣(

 .S/2006/429/Add.1انظر   )٢٧٤(

)٢٧٥(  S/2006/1020  وS/2006/1021. 
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 تنفيذ الوالية  

كـانون   ١٩) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٩١مبوجب القرار   
ــمرب  ــر    ،٢٠٠٧األول/ديســـــ ــد نظـــــ ــس، وقـــــ ــرر الـــــ قـــــ

ــة املكتــب )٢٧٦(األمــني العــام تقريــر يف حــىت  ، متديــد فتــرة والي
على النحو املبني يف القـرار   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١

٢٠٠٦( ١٧١٩(
)٢٧٧(

. 
  

 مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال  -  ٥
  

يف بداية الفترة قيد االستعراض، ما فتئ مكتب األمـم    
نيسـان/أبريل   ١٥املتحدة السياسي للصـومال الـذي أنشـئ يف    

لسـالم واملصـاحلة   يقدم املساعدة يف سبيل دفع مسرية ا ١٩٩٥
قـــدما مـــن خـــالل االتصـــال بالقـــادة الصـــوماليني ومنظمـــات  
ــة يف      ــة؛ ورصــد احلال ــدول واملنظمــات املعني ــدين وال اتمــع امل

 الصومال؛ وإبقاء الس بوجه خاص على علم بالتطورات.
  

 تنفيذ الوالية  
  

ــالل الفتــــرة    ــرى متديــــد     خــ ــد االســــتعراض، جــ قيــ
ــم املتحـــدة السيا  واليـــة ســـي للصـــومال مـــرتني،  مكتـــب األمـ

طريـق تبــادل للرسـائل بـني األمــني العـام ورئـيس الــس،       عـن 
لفترات مدة الواحدة منها سـنتان، كـان آخرهـا فتـرة السـنتني      

٢٠٠٩-٢٠٠٨
)٢٧٨(

. 

تشـــرين  ٨وأشــار األمـــني العـــام، يف تقريـــره املـــؤرخ    
ــوبر  ــة    ٢٠٠٤األول/أكت ــن املــرجح يف هــذه املرحل ــه م ، إىل أن

رز يف عمليـــة الســـالم يف الصـــومال، مراحـــل التقـــدم احملـــ مـــن
__________ 

)٢٧٦(  S/2007/682. 

ــة عشــرة مــن الديباجــة  ٢٠٠٧( ١٧٩٢القــرار   )٢٧٧( )، الفقــرة احلادي
 .من املنطوق ١والفقرة 

)٢٧٨(  S/2005/729  وS/2005/730 ؛S/2007/762  وS/2007/763. 

تـدعى األمـم املتحـدة إىل أداء دور متعـاظم يف بنـاء السـالم        أن
وإىل تكثيف وجودها من أجـل مسـاعدة األطـراف الصـومالية     
علـى تنفيــذ اتفاقهــا. وذكــر أنــه مــن الواضــح يف الوقــت نفســه  

تعــــاظم دور املنظمــــة يف الصــــومال بــــأي شــــكل ينبغــــي   أن
يســتند إىل نتــائج احملادثــات مــع احلكومــة تــدرجييا وأن  يــتم أن

اجلديدة. ولذلك، اقترح اإلبقاء على املسـتوى احلـايل للمـوارد    
ــرة    ــم املتحـــدة السياســـي للصـــومال للفتـ املتاحـــة ملكتـــب األمـ

٢٠٠٥-٢٠٠٤
ــه الرئاســــي    )٢٧٩( ــق الــــس، يف بيانــ . ووافــ

، علـى تقيـيم األمـني    ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٦املؤرخ 
)٢٨٠( توصياته يف هذا الصددالعام وتطلع إىل

. 

وأوصــــــى األمــــــني العــــــام، يف تقريــــــره املــــــؤرخ       
ــب األمــم املتحــدة   ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٨ ــوم مكت ــأن يق ، ب

ــة    ــة االحتاديـ ــاء علـــى طلـــب احلكومـ ــومال، بنـ السياســـي للصـ
ــدور       ــة، بال ــة الدولي ــات املاحن ــة واجله ــدان املنطق ــة وبل االنتقالي

كومة لتنفيـذ االتفاقـات   القيادي يف تنسيق الدعم املقدم إىل احل
ــة الصــومالية       ــؤمتر املصــاحلة الوطني ــا يف م ــيت مت التوصــل إليه ال
وإقامة السالم وحتقيق االستقرار يف الصـومال. وذكـر أن هـذا    
الدور سيشـمل مـا يلـي: (أ) املسـاعدة يف احلـوار املسـتمر بـني        
ــاعدة      ــاحلة؛ (ب) املسـ ــل املصـ ــن أجـ ــومالية مـ ــراف الصـ األطـ

ــة يف ــود املبذولـــ ــألة  اجلهـــ ــدي ملســـ ــوماليالند”للتصـــ ؛ “صـــ
تنســـيق الـــدعم للعمليـــة الســـلمية مـــن جـــريان الصـــومال  (ج)

وســـائر الشـــركاء الـــدوليني؛ (د) تـــويل رئاســـة جلنـــة التنســـيق 
ــاء      ــادي يف أنشــطة بن ــدور سياســي قي والرصــد واالضــطالع ب
الســالم يف الصــومال. وقــد يلــزم زيــادة عــدد مــوظفي مكتــب  

يف اـــاالت الرئيســـية   األمـــم املتحـــدة السياســـي للصـــومال   
لالتصال السياسـي والعسـكري، واإلعـالم، والشـرطة املدنيـة،      

__________ 

)٢٧٩(  S/2004/804 ٥٧، الفقرة. 

)٢٨٠(  S/PRST/2004/38 ٩، الفقرة. 
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ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج، وحقـوق اإلنسـان،    
وسيتعني على مكتب األمم املتحدة السياسـي للصـومال أيضـا    
ــام      ــك امله ــالنظر إىل تل ــة. وب ــة إىل اللجن تقــدمي خــدمات األمان

ــارك  ــة مـــع رئـــيس  اجلديـــدة وضـــرورة املشـ ة يف رئاســـة اللجنـ
الــوزراء يف احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، أوصــى األمــني العــام 
بتعيني ممثـل خـاص لـه، برتبـة أمـني عـام مسـاعد، لتـويل قيـادة          
الــدور املوســع لألمــم املتحــدة، يســاعده املوظفــون يف مكتــب   
األمم املتحدة السياسي للصومال الذين سـيزيد عـددهم حبيـث    

ــاً ــمل نائبــ ــدم يشــ ــؤرخ  )٢٨١(أقــ ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ . ويف بيــ
٢٠٠٥آذار/مـــارس  ٧

، رحـــب الـــس جبهـــود مكتـــب  )٢٨٢(
األمــم املتحــدة السياســي للصــومال ودوره القيــادي يف تنســيق  
الــدعم املقــدم إىل احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة املشــار إليهــا       
أعاله، وأحاط علمـا باحلاجـة إىل توسـيع نطـاق وجـود األمـم       

ــى ال  ــذي اقترحــه األمــني العــام. ويف  املتحــدة عل  وقــت نحــو ال

الحق، جرى تأكيد تعـيني املـدير التنفيـذي للصـومال ورئـيس      
مكتــب األمــم املتحــدة السياســي للصــومال مــن خــالل تبــادل  

)٢٨٣(للرسائل بني األمني العام ورئيس الس
. 

مـــــــني العــــــام، يف تقريـــــــره املـــــــؤرخ  والحــــــظ األ   
رياً سينضـــم ، أن مستشـــاراً عســـك٢٠٠٥حزيران/يونيـــه  ١٦
مالك موظفي املكتب، يف إطـار عمليـة التوسـع يف مكتـب      إىل

األمم املتحـدة السياسـي للصـومال، وسـيكون مـن بـني مهامـه        
ــة     ــي واهليئـ ــاد األفريقـ ــكريني يف االحتـ ــه العسـ ــال بنظرائـ االتصـ
احلكومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـة اللـذين خيططـان لبعثـة لـدعم        

ــائر املؤ  ــومال، وســ ــةالســــالم يف الصــ ــات املختصــ )٢٨٤(سســ
 .

__________ 

)٢٨١(  S/2005/89 ، ٨٢و  ٨١الفقرتان. 

)٢٨٢(  S/PRST/2005/11 ٩، الفقرة. 

)٢٨٣(  S/2005/279  وS/2005/280. 

)٢٨٤(  S/2005/392 ٧٧، الفقرة. 

ــان مــن رئــيس الــس مــؤرخ    ويف ــه  ١٤بي ، ٢٠٠٥متوز/يولي
رحب الـس بـاخلطوات الـيت جيـري اختاذهـا مـن أجـل تعزيـز         

)٢٨٥(قدرة مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال
. 

 ٢٠٠٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٦ويف رسالة مؤرخـة    
ــرب األمــني العــام أن األ    ــيس الــس، اعت هــداف موجهــة إىل رئ

ــم املتحــدة السياســي للصــومال خــالل       ــية ملكتــب األم الرئيس
ستتمثل يف مواصلة بذل اجلهود من أجل تشجيع  ٢٠٠٦ عام

احلوار الشامل جلميع األطراف واملصاحلة فيما بني املؤسسـات  
الصومالية االحتادية االنتقالية ودعم إنشاء هياكـل ومؤسسـات   
تتـــوىل شــــؤون احلكـــم ووضــــع خطــــط عمـــل خاصــــة ــــا    

التنسيق الوثيق مع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة وفريـق      ظل يف
ــب      ــدويل. وســيعمل املكت ــع ال ــم املتحــدة القطــري واتم األم
أيضا على تنسيق الدعم السياسي واملـايل الـذي يقدمـه اتمـع     
ــدور      ــرا للـ ــئة. ونظـ ــومالية الناشـ ــات الصـ ــدويل إىل املؤسسـ الـ

ــب يف هــذا امل    ــه املكت ــذي يضــطلع ب ــام  األساســي ال نعطــف اهل
ــني      ــة الســلمية يف الصــومال، أضــاف األم ــازه العملي ــذي جتت ال

-٢٠٠٦يعتزم مواصلة هذه األنشـطة لفتـرة السـنتني     العام أنه

)٢٨٦(؛ وأحاط الس علما بذلك العزم٢٠٠٧
. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٢ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
الذي اختذ يف إطار الفصـل السـابع    ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٠

لـس إىل األمـني العـام مواصـلة وتكثيـف      من امليثـاق، طلـب ا  
ــة، وبصــورة     ــز مــؤمتر املصــاحلة الوطني ــة إىل تعزي جهــوده الرامي
ــع.       ــية الشــاملة للجمي ــة السياس ــم، تشــجيع مواصــلة العملي أع

هــذا الســياق، طلــب الــس إىل األمــني العــام أن يقــدم        ويف
تقييما للتدابري األخـرى الـيت قـد تكـون ضـرورية لتعزيـز قـدرة        

ألمــم املتحــدة السياســي للصــومال علــى االضــطالع    مكتــب ا
__________ 

)٢٨٥(  S/PRST/2005/32 ١٠، الفقرة. 

 .S/2005/730و  S/2005/729انظر   )٢٨٦(
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ــريويب        ــن نـ ــه مـ ــة نقلـ ــك إمكانيـ ــا يف ذلـ ــوخى، مبـ ــدوره املتـ بـ
مقديشــو وأي تـــدابري أمنيـــة قـــد تكـــون ضـــرورية لعمليـــة   إىل

ــل ــاء،  )٢٨٧(النقــــ ــب، مت االرتقــــ ــذلك الطلــــ ــتجابة لــــ . واســــ
، برتبــة وظيفــة رئــيس مكتــب األمــم ٢٠٠٧آب/أغســطس  يف

ــل أمــني عــام عــن   املتحــدة السياســي للصــومال إ  ــة وكي  ىل رتب

)٢٨٨(طريق تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس الس
. 

وعـــــــالوة علـــــــى ذلـــــــك، ويف رســـــــالة مؤرخـــــــة   
موجهـة إىل رئـيس الـس، أوصـى      ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٠

بــاملوارد  ٢٠٠٨األمــني العــام بــأن يــزود املكتــب خــالل عــام   
األمــم املتحــدة  امــل الــذي تتبعــه   الالزمــة لتنفيــذ النــهج املتك  

الصـومال، مبـا يفضـي إىل وضـع اسـتراتيجية مشـتركة لبنــاء        يف
األمــم املتحــدة، تشــمل مــا يلــي: الســالم علــى نطــاق منظومــة 

ــاطة (أ) ــومالية؛   تيســـــري الوســـ ــراف الصـــ ــع مجيـــــع األطـــ مـــ
تنســيق الــدعم السياســي واألمــين واالنتخــايب واإلنســاين    (ب)

ملؤسسـات االحتاديـة   واإلمنائي الذي تقدمـه األمـم املتحـدة إىل ا   
ــع الشــركاء اخلــارجيني      ــاون م ــة الصــومالية؛ (ج) التع االنتقالي

)٢٨٩(املشاركني يف جهود التيسري
. 

ــة    كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٤ويف الرســــالة املؤرخــ
املوجهــة إىل رئــيس الــس، كــرر األمــني العــام تلــك    ٢٠٠٧

ــي     ــدة السياسـ ــم املتحـ ــب األمـ ــار إىل أن مكتـ ــداف وأشـ األهـ
دم الــدعم أيضــاً لوضــع خريطــة طريــق لعمليــة   للصــومال ســيق

السالم يف الصومال يف تضافر مع احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة   
وفريــق األمــم املتحــدة القطــري واتمــع الــدويل، وســيعمل       

حنــو وثيــق مــع مقــر األمــم املتحــدة بشــأن وضــع خطــط    علــى
احتياطية تأهبا إلمكانية إنشـاء بعثـة حفـظ سـالم تابعـة لألمـم       

__________ 

 .٧و  ٦)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار   )٢٨٧(

)٢٨٨(  S/2007/522  وS/2007/523. 

)٢٨٩(  S/2007/566. 

ــ . وأحــــاط الــــس علمــــاً، يف رســــالة مؤرخــــة  )٢٩٠(دةاملتحــ
مـــن رئيســـه، مبـــا اعتـــزم  ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٧

)٢٩١(األمني العام القيام به
. 

  

 مكتـــب األمـــم املتحـــدة لـــدعم بنـــاء الســـالم يف       -  ٦

 بيساو -   غينيا
  

يف بداية الفترة قيد االستعراض، استمر مكتـب األمـم     
ــاء الســالم يف غينيــ   نشــئ بيســاو، الــذي أُ -ا املتحــدة لــدعم بن

ــارس  يف ــني   ١٩٩٩آذار/مـ ــرت بـ ــيت جـ ــاورات الـ ــد املشـ ، بعـ
ــا      ــن، يف االضــطالع بأنشــطته دعم ــس األم ــام وجمل األمــني الع
للجهـود الـيت يبــذهلا البلـد مــن أجـل كفالــة االسـتعادة الكاملــة      
ــال السياســي       ــاق االنتق ــام ميث ــا ألحك ــتوري وفق ــام الدس للنظ

كــذلك جهــوده ملــا بعــد ، و٢٠٠٣أيلول/ســبتمرب  ١٨املــؤرخ 
 الفترة االنتقالية حنو املصاحلة الوطنية وحتقيق االستقرار.

  

 تنفيذ الوالية  
  

ــة        ــس والي ــدد ال ــد االســتعراض، م ــرة قي خــالل الفت
بيســاو  -مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف غينيــا   

، )٢٩٢(أربــع مناســبات علــى أســاس توصــيات األمــني العــام    يف
أو مبوجـب تبـادل للرسـائل بـني األمـني العـام        مبوجب قرار إما

شـهرا، كانـت    ١٢ورئيس الس، على فترات مدة كل منها 
٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١آخرها يف 

)٢٩٣(
. 

__________ 

)٢٩٠(  S/2007/762. 

)٢٩١(  S/2007/763. 

)٢٩٢(  S/2004/969  وS/2005/752  وS/2006/946  وS/2007/715. 

ــرار   )٢٩٣( ــرة ٢٠٠٤( ١٥٨٠القـــــــــــــ  S/2005/795؛ ١)، الفقـــــــــــــ
 S/2007/700 ؛S/2006/975 و S/2006/974؛ S/2005/796 و

 .S/2007/701 و
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) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٨٠ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
، قرر الس، وهـو يرحـب   ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٢

ه املـــؤرخ بالتوصـــيات الـــيت قـــدمها األمـــني العـــام يف تقريـــر     
٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٥

، تنقـيح واليـة مكتـب    )٢٩٤(
بيســاو لتشــمل  -األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف غينيــا   

املهام التاليـة: (أ) دعـم كافـة اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز احلـوار        
ــانون      ــرام ســيادة الق ــة واحت ــز املصــاحلة الوطني السياســي وتعزي

يــع اجلهــات الوطنيــة وحقــوق اإلنســان؛ (ب) دعــم جهــود مج
ــة    ــة إىل ضـــــمان العـــــودة الكاملـــ ــلحة الراميـــ ــاحبة املصـــ صـــ

األوضاع الدستورية الطبيعية وفقا ألحكام ميثاق االنتقـال   إىل
ــؤرخ   ــي املـ ــبتمرب  ٢٨السياسـ ــرق  ٢٠٠٣أيلول/سـ ــدة طـ ، بعـ

بينها إجراء انتخابات رئاسية حرة يتـوخى فيهـا الشـفافية؛     من
تخابــات بالتعــاون الوثيــق (ج) املســاعدة علــى إجــراء هــذه االن

مع الفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة والشـركاء الـدوليني        
اآلخـــرين؛ (د) املســـاعدة علـــى تعزيـــز اآلليـــات الوطنيـــة ملنـــع 
نشوب الصراعات خالل الفتـرة املتبقيـة مـن املرحلـة االنتقاليـة      
ــة       ــة الرامي ــود الوطني ـــ) تشــجيع ودعــم اجله ــدها؛ (ه وفيمــا بع

ع األمين، واجتذاب الدعم الـدويل مـن أجـل    إصالح القطا إىل
هـــذه اجلهـــود؛ (و) تشـــجيع احلكومـــة علـــى التنفيـــذ الكامـــل 
ــروع      ــري املشـ ــار غـ ــع االجتـ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــل األمـ ــامج عمـ لربنـ
ــه     ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــلحة اخلفيفـ ــغرية واألسـ ــلحة الصـ باألسـ

؛ (ز) التعاون الوثيـق مـع املنسـق    )٢٩٥(ومكافحته والقضاء عليه
القطــري التــابع لألمـم املتحــدة مــن أجــل تعبئــة   املقـيم والفريــق 

املساعدات املالية الدولية لتمكني احلكومة من تلبية احتياجاا 
__________ 

)٢٩٤(  S/2004/969. 

ــروع        )٢٩٥( ــري املشـ ــار غـ ــين باالجتـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــر مـ تقريـ
ــه،     باأل ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــلحة اخلفيفـ ــغرية واألسـ ــلحة الصـ سـ

ــورك،  ــه  ٢٠-٩نيويــــ )، A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليــــ
 .٢٤الفصل الرابع، الفقرة 

املالية والسوقية املباشرة وتنفيذ اسـتراتيجيتها الوطنيـة لإلعمـار    
والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية؛ (ح) العمــل مــة يف إطــار  

دعم جهود منظومة األمـم   استراتيجية شاملة لبناء السالم على
ــز   -املتحــدة وشــركاء غينيــا   بيســاو اآلخــرين الراميــة إىل تعزي

مؤسسات وهياكل الدولة لتمكينها مـن تعزيـز سـيادة القـانون     
ــة     ــلطات احلكومـ ــة أداء سـ ــان وكفالـ ــوق اإلنسـ ــرام حقـ واحتـ
التنفيذية والتشريعية والقضائية ملهامهـا دون معوقـات يف إطـار    

)٢٩٦(من االستقاللية
. 

)، طلـــب الـــس  ٢٠٠٤( ١٥٨٠ومبوجـــب القـــرار    
أيضاً إىل األمني العام أن جيري استعراضاً ملكتب األمـم املتحـدة   

بيسـاو بغيـة تكييـف قدراتـه لتلبيـة       - لدعم بناء السالم يف غينيا
. واستجابة هلـذا الطلـب، أوصـى    )٢٩٧(احتياجات واليته املنقحة

ــؤرخ     ــره املـ ــام، يف تقريـ ــني العـ ، ٢٠٠٥س آذار/مـــار ١٦األمـ
يركز مكتـب الـدعم، يف إطـار واليتـه املنقحـة علـى النحـو         بأن

)، علـــى األنشـــطة التاليـــة:   ٢٠٠٤( ١٥٨٠املـــبني يف القـــرار  
تعزيز احلوار السياسي بغـرض إجيـاد عمليـة ذاتيـة االسـتدامة       (أ)

لبناء توافق يف اآلراء بشأن القضايا الوطنية اهلامـة؛ (ب) تطـوير   
ــة   ــات مدني ــة،   ة مســعســكري -عالق ــبيل األولوي ــى س تقرة، عل

خــالل إجــراء إصــالح عميــق للقــوات املســلحة باعتبارهــا     مــن
ــامج       ــذ برن ــة؛ (ج) تشــجيع تنفي مؤسســة ختضــع للســلطة املدني
العمل املعين باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة علـى سـبيل       
األولوية العاجلة؛ (د) تعزيز اسـتراتيجية األمـم املتحـدة الشـاملة     

السالم اليت يقوم بتنسيقها مكتـب األمـم املتحـدة     والكاملة لبناء
ــا    ــاء الســالم يف غيني ــدعم بن ــم    -ل ــق األم ــدعمها فري بيســاو وي

املتحدة القطري ككل؛ (هـ) مواءمـة اسـتخدام مـوارده البشـرية     
__________ 

ــرار   )٢٩٦( ــة   )، الف٢٠٠٤( ١٥٨٠القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة السادســ قــ
 .من املنطوق ٢  والفقرة

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٢٩٧(
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واملاليــة املتاحــة، وكــذلك احلصــول علــى مــوارد تكميليــة بغيــة   
نقحـــة، االســـتجابة مبزيـــد مـــن الفعاليـــة الحتياجـــات واليتـــه امل 

)٢٩٨(ذلك إنشاء وظائف جديدة  يف  امب
. 

ــية     ــيم االنتخابــــات الرئاســ وعقــــب النجــــاح يف تنظــ
بيســــاو، دعــــا الــــس األمــــني العــــام، يف بيــــان  -غينيــــا  يف

، إىل أن يقــدم ٢٠٠٥آب/أغســطس  ١٩الــرئيس مــؤرخ  مــن
توصيات بشأن اسـتكمال واليـة مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم       

ودوره يف توطيد أركـان السـالم   بيساو  -بناء السالم يف غينيا 
. )٢٩٩(بيساو فيمـا بعـد الفتـرة االنتقاليـة     -واالستقرار يف غينيا 

ــره املــؤرخ    ــام، يف تقري أيلول/ســبتمرب  ١٢وأوصــى األمــني الع
ــاء    ٢٠٠٥ ــة مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بن ــنقح والي ، بــأن ت

بيساو على النحـو التـايل: (أ) دعـم اجلهـود      -السالم يف غينيا 
لترســيخ احلكــم الدســتوري وتعزيــز احلــوار السياســي  املبذولــة 

وتشــجيع املصــاحلة الوطنيــة واحتــرام ســيادة القــانون وحقــوق  
اإلنسان؛ (ب) املساعدة على تعزيز قـدرة املؤسسـات الوطنيـة    
ــع الصـــراعات       ــتوري ومنـ ــام الدسـ ــى النظـ ــاظ علـ ــى احلفـ علـ
ــة؛ (ج) تشــجيع ودعــم     ــز الســالم والدميقراطي وإدارــا، وتعزي

لوطنيــة املبذولــة إلصــالح قطــاع األمــن، مبــا يف ذلــك  اجلهــود ا
ــة    ــات مدنيـ ــة عالقـ ــجيع    -إقامـ ــتقرة؛ (د) تشـ ــكرية مسـ عسـ

احلكومة على كفالة تنفيذ كامل لربنامج عمـل األمـم املتحـدة    
املتعلق باألسلحة الصغرية؛ (هـ) التعـاون بشـكل وثيـق، ضـمن     

ريـق  إطار استراتيجية شاملة لبناء السالم، مـع املنسـق املقـيم وف   
األمم املتحدة القطري حلشد املساعدة املالية الدولية مـن أجـل   
متكني احلكومة من تلبية احتياجاـا املاليـة واللوجسـتية امللحـة     
وتنفيــذ اســتراتيجيتها الوطنيــة إلعــادة اإلعمــار وحتقيــق التنميــة 
االجتماعيــــة واالقتصــــادية؛ (و) حتســــني التعــــاون والتنســــيق  

__________ 

)٢٩٨(  S/2005/174 ٣٠، الفقرة. 

)٢٩٩(  S/PRST/2005/39. 

ــع ــي، واجل  مـــ ــاد األفريقـــ ــدول   االحتـــ ــادية لـــ ــة االقتصـــ ماعـــ
أفريقيــا، وجمموعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــة،       غــرب

وغريها من اجلهات الدولية الشريكة، فضال عن التعـاون فيمـا   
بـــني البعثـــات. وســـتركز الواليـــة املنقحـــة علـــى مبــــادرات       

مبقتضيات االعتماد على الذات والـتحكم بزمـام األمـور؛     تفي
تكامــل مــع وكــاالت األمــم املتحــدة  وبلــورة أوجــه التــآزر وال 

واجلهات الدولية الفاعلة األخـرى، كمـا سـتركز علـى احلـوار      
السياســي واحلكــم وحقــوق اإلنســان وإصــالح قطــاع األمــن    

ــوارد  ــد املـ ــوارد   )٣٠٠(وحشـ ــدة مـ ــديل قاعـ ــى بتعـ ــا أوصـ . كمـ
آذار/مـارس   ١٦املكتب، على النحو الوارد يف تقريره املـؤرخ  

٢٠٠٥
، أُقـــــرت ٢٠٠٥يســـــمرب . ويف كـــــانون األول/د)٣٠١(

ــادل     ــة عــن طريــق تب توصــيات األمــني العــام عــن تنقــيح الوالي
)٣٠٢(للرسائل بني األمني العام ورئيس الس

. 

كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٨ويف الرســـــالة املؤرخـــــة   
املوجهـــة إىل رئـــيس الـــس، أشـــار األمـــني العـــام،       ٢٠٠٦

ــم      وهــو ــب األم ــة مكت ــد والي ــد التوصــيات بتمدي يكــرر تأكي
بيســـاو يف تقـــاريره  -حـــدة لـــدعم بنـــاء الســـالم يف غينيـــا  املت

السابقة، إىل أن التمديد املقتـرح سـيتيح للمكتـب العمـل وفـق      
واليــة مبســطة تــربز فيهــا مهمتــا الوســاطة واملســاعي احلميــدة   
الراميتــان إىل تعزيــز احلــوار وتشــجيع املصــاحلة ــدف احلــد       

طاب الضــغوط احلاليــة الــيت تــذر بــذور الفرقــة واالســتق       مــن
يعيق عودة األحوال إىل طبيعتها. وسـتركز الواليـة املنقحـة     مما

للمكتب علـى مـا يلـي: (أ) دعـم املصـاحلة واحلـوار الـوطنيني؛        
(ب) املساعدة على إصالح قطـاع األمـن؛ (ج) تعزيـز احتـرام     
سلطة القانون وحقوق اإلنسان؛ (د) إدراج املنظـور اجلنسـاين   

__________ 

)٣٠٠(  S/2005/575٣٧-٣٥، الفقرات. 

)٣٠١(  S/2005/174. 

)٣٠٢(  S/2005/795  وS/2005/796. 
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اشـى وقـرار جملـس األمـن     يف صلب عملية بناء السالم، مبـا يتم 
)؛ (هـــ) تعزيــز تســوية املنازعــات بالوســائل     ٢٠٠٠( ١٣٢٥

السلمية؛ (و) املساعدة على حشد اجلهـود الدوليـة للمسـاعدة    
يف إعادة اإلعمار؛ (ز) تيسري اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل احلـد     
من انتشـار األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة؛ (ح) تعزيـز       

ــاد   ــع االحت ــاون م ــدول     التع ــة االقتصــادية ل ــي، واجلماع األفريق
غرب أفريقيـا، وجمموعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة، واالحتـاد       

. وأحـاط الـس   )٣٠٣(األورويب وغريهم من الشركاء الـدوليني 
)٣٠٤(علماً يف رسالة من رئيسه ذا املقترح

. 

ــؤرخ      ــره املــ ــام الــــس، يف تقريــ ــني العــ وأبلــــغ األمــ
ــارس  ٢٠ ــأن٢٠٠٧آذار/م ــيس  ، ب ــا رئ ــب   -غيني بيســاو طل
ــمرب  ٥ يف ــانون األول/ديسـ ــم   ٢٠٠٦كـ ــل مكتـــب األمـ حتويـ

ــا    ــاء الســالم يف غيني ــدعم بن ــق األمــم   -املتحــدة ل بيســاو وفري
)٣٠٥(املتحدة القطري إىل مكتـب متكامـل  

 وطلـب الـس إىل  . 

تشرين األول/أكتـوبر   ١٩األمني العام، يف بيان لرئيسه مؤرخ 
ــن   ٢٠٠٧ ــدم مقترحــات ع ــيت ميكــن    ، أن يق أفضــل الســبل ال

ــة      ــة بطريق ــا مســاعدة فعال لألمــم املتحــدة أن تقــدم مــن خالهل
ــود  ــاملة إىل اجلهـ ــة وشـ ــهام   متكاملـ ــة إىل اإلسـ ــة الراميـ الوطنيـ

. ويف رسـالة  )٣٠٦(بيسـاو  -حتقيق استقرار مستدام يف غينيـا   يف
، موجهـة إىل رئـيس   ٢٠٠٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٨مؤرخة 
العــام إجــراء تعــديل طفيــف علــى  ، اقتــرح األمــني )٣٠٧(الــس

ــق عل  ــب، وافـ ــة املكتـ ــالة   واليـ ــد يف رسـ ــا بعـ ــا الـــس فيمـ يهـ
__________ 

)٣٠٣(  S/2006/974. 

)٣٠٤(  S/2006/975. 

)٣٠٥(  S/2007/158 ٢٧، الفقرة. 

)٣٠٦(  S/PRST/2007/38 ٩، الفقرة. 

)٣٠٧(  S/2007/700. 

. ومـنح املكتــب واليـة إضـافية لتيسـري اجلهــود     )٣٠٨(رئيسـه  مـن 
الرامية إىل مكافحة تعاطي املخدرات واالجتار بالبشر واجلرميـة  
املنظمة، وتقدمي املسـاعدة يف إجـراء انتخابـات تشـريعية تتسـم      

ــداقية  ــام  باملصــ ــفافية يف عــ ــق  ٢٠٠٨والشــ ــاون الوثيــ ، بالتعــ
فريــق األمــم املتحــدة القطــري وســائر الشــركاء الــدوليني.   مــع

وأشار األمني العام أيضا إىل أنـه يعتـزم، بعـد إجـراء انتخابـات      
، ٢٠٠٨تشـــــريعية تتســـــم باملصـــــداقية والشـــــفافية يف عـــــام 

ــل      ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــل مكت ــة حتوي استكشــاف إمكاني
ــدعم بنـــاء  ــالم يف غينيـــا   لـ ــاو إىل بعثـــة متكاملـــة   -السـ   بيسـ

ــا  ــدة      -يف غيني ــة املعق ــوفري ــج شــامل ملعاجلــة احلال بيســاو لت
ــا    ــا غينيـ ــيت تواجههـ ــاد الـ ــددة األبعـ ــدمي   -واملتعـ ــاو، وتقـ بيسـ

)٣٠٧(توصيات ذا الشأن إىل الس
. 

  

 بعثة األمم املتحدة يف سرياليون  -  ٧
  

ستمرت بعثـة األمـم   يف بداية الفترة قيد االستعراض، ا  
 ١٢٧٠املتحــدة يف ســرياليون، الــيت أنشــئت مبوجــب القــرار      

ــا مبوجــب الفصــل     ١٩٩٩(  ــيت كلفــت ــة ال ) يف إطــار الوالي
السابع من امليثاق، يف استخدام مجيـع الوسـائل الالزمـة لتقـدمي     
املســـاعدة إىل حكومـــة ســـرياليون لبســـط ســـلطتها واســـتعادة  

ــتقرار احل  ــق اسـ ــام وحتقيـ ــانون والنظـ ــة  القـ ــة بصـــورة تدرجييـ الـ
أحناء البلد، وللمساعدة علـى تعزيـز العمليـة السياسـية،      كل يف

األمر الذي ينبغي أن يؤدي إىل استئناف برنامج نزع السـالح  
والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة.  

) ٢٠٠٣( ١٤٩٢وكـــان الـــس قـــد وافـــق مبوجـــب القـــرار  
 ة.خطة للخفض التدرجيي للبعث  على

  
__________ 

)٣٠٨(  S/2007/701. 
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 تنفيذ الوالية  
  

خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، وبنـاًء علـى توصـيات         
، مــدد الــس واليــة بعثــة األمــم املتحـــدة      )٣٠٩(األمــني العــام  

، لفتــرات )٣١٠(ســرياليون مــن خــالل سلســلة مــن القــرارات  يف
كـانون   ٣١تتراوح من ستة إىل تسعة أشهر، حىت انتـهائها يف  

 .٢٠٠٥األول/ديسمرب 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٧ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
، رحـب الـس بـاعتزام األمـني العـام      ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣٠

تعــديل اجلــدول الــزمين لتخفــيض قــوام بعثــة األمــم املتحــدة        
٢٠٠٤سرياليون خالل عام  يف

لكفالة أن يكـون خفـض    )٣١١(
قوامها العسـكري أكثـر تـدرجا وقـرر أن يتبقـى وجـود للبعثـة        

كـانون   ١أشهر اعتبارا من  سرياليون لفترة أولية مدا ستة يف
شـباط/فرباير   ٢٨، علـى أن خيفـض حبلـول    ٢٠٠٥الثاين/يناير 

البــالغ  ٢٠٠٤عــن مســتواه يف كــانون األول/ديســمرب  ٢٠٠٥
ــدره     ٥ ٠٠٠ ــد ق ــدي إىل حــد أقصــى جدي ــردا  ٣ ٢٥٠جن ف

ــكريا و  ١٤١ و ــا عسـ ــة   ٨٠مراقبـ ــرطة املدنيـ ــراد الشـ ــن أفـ مـ
يضــا إىل بعثــة األمــم التــابعني لألمــم املتحــدة. وطلــب الــس أ

املتحدة يف سرياليون أن تتبادل خرباا مع بعثـة األمـم املتحـدة    
يف ليربيا وعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار وأن تضـطلع    
ــع       ــق مبن ــا يتعل ــا، وال ســيما فيم ــق معهم ــها باتصــال وثي بواليت
حركة األسلحة وتنقل املقاتلني عرب احلدود، ويف تنفيـذ بـرامج   

)٣١٢(والتسريح وإعادة اإلدماجنـزع السالح 
. 

__________ 

)٣٠٩(  S/2004/228  وS/2004/724 و S/2005/273. 

ــرارات   )٣١٠( )، ٢٠٠٤( ١٥٦٢؛ و ١ )، الفقــرة٢٠٠٤( ١٥٧٣الق
 .١الفقرة )، ٢٠٠٥( ١٦١٠؛ و ١الفقرة 

)٣١١(  S/2004/228 ٧٢، الفقرة. 

 .١١و  ٥و  ٢)، الفقرات ٢٠٠٤( ١٥٣٧القرار   )٣١٢(

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٢ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
، قـــرر الـــس، متصـــرفا مبوجـــب  ٢٠٠٤أيلول/ســـبتمرب  ١٧

الفصــل الســابع مــن امليثــاق، أن مهــام الوجــود املتبقــي للبعثــة،  
كـانون الثاين/ينـاير    ١والذي سـيظل يف سـرياليون اعتبـارا مـن     

ة ومهام الشـرطة  ، ستكون االضطالع باملهام العسكري٢٠٠٥
املدنية على النحو التايل: (أ) رصد احلالة األمنيـة العامـة ودعـم    
القوات املسلحة والشـرطة يف سـرياليون لتسـيري دوريـات علـى      
ــة    احلــدود ويف منــاطق اســتخراج املــاس ورصــد القــدرة املتنامي
للقطـــاع األمـــين يف ســـرياليون؛ (ب) دعـــم شـــرطة ســـرياليون  

ــداخ   يف ــن ال ــى األم ــاظ عل ــن احملكمــة   احلف ــك أم ــا يف ذل لي، مب
ــة يف ســرياليون؛       ــرة انتشــار البعث اخلاصــة لســرياليون خــالل فت

ــد    (ج) ــق بالتجني مســاعدة شــرطة ســرياليون يف برناجمهــا املتعل
والتدريب وتقدمي النصح دف مواصـلة تعزيـز قـدرة الشـرطة     
ومواردهــــا؛ (د) محايــــة مــــوظفي األمــــم املتحــــدة ومنشــــآا 

وحريــة حركــة أفرادهــا، يف حــدود     ومعــداا، وكفالــة أمــن  
ــة علــى     قــدراا ويف منــاطق انتشــارها. وســتكون مهامــه املدني

النحو التايل: (أ) رصد عـودة املقـاتلني السـابقني السـرياليونيني     
مــن اخلــارج واســتقباهلم وإعــادة توطينــهم وإعــادة إدمــاجهم؛    
ــات      ــراء التحقيقـ ــان وإجـ ــوق اإلنسـ ــاة حقـ ــد مراعـ (ب) رصـ

ــد   ــا وتقـ ــة ـ ــر    املتعلقـ ــا؛ (ج) نشـ ــأا وتعزيزهـ ــارير بشـ مي تقـ
معلومـات عــن واليــة البعثــة ومقاصــدها والتعريــف باملســؤولية  
الرئيسية للحكومة عن األمن الـوطين، مبـا يف ذلـك مـن خـالل      
إذاعــة األمــم املتحــدة؛ (د) رصــد التقــدم احملــرز صــوب بســط   
ســـلطة الدولـــة يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد. وأذن الـــس للوجـــود  

ــة باســتخدام مجيــع الوســائل الالزمــة لالضــطالع   املتبقــي للبع ث
ــارها   ــاطق انتشــ ــدراا ويف منــ ــدود قــ ــها، يف حــ )٣١٣(بواليتــ

. 

وأعــرب الــس كــذلك عــن اعتزامــه أن يســتعرض بانتظــام       
__________ 

 .٣و  ٢)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٦٢القرار   )٣١٣(
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ــة: (أ)      ــة التالي ــايري املرجعي ــة يف ضــوء املع الوجــود املتبقــي للبعث
تعزيز قدرة القوات املسـلحة والشـرطة يف سـرياليون مـن أجـل      

فظــة علــى األمــن واالســتقرار بصــورة فعالــة يف مجيــع أحنــاء احملا
ــد؛ (ج)      ــع أحنــاء البل ــة يف مجي ــد؛ (ب) بســط ســلطة الدول البل

 توطيد نشر بعثة األمم املتحدة يف ليربيا يف مجيع أحناء البلد.
  

 إاء البعثة/االنتقال إىل بعثة جديدة  
  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٩مبوجــــــــــب القــــــــ ) املــــــــ
ــه  ٢٤ ــا  ٢٠٠٥حزيران/يونيـ ــاط علمـ ــد أحـ ــس، وقـ ، أذن الـ

ــؤرخ    ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــارس  ٢بتقريـ ــق  ٢٠٠٥آذار/مـ املتعلـ
بالتعاون فيما بني البعثات واحتمـال قيـام عمليـات عـرب احلـدود      

 ســرياليون وبعثــة األمــم املتحــدة يف بــني بعثــة األمــم املتحــدة يف  

، وإذ تصـرف  )٣١٤(ليربيا وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار
، بإعـادة توزيـع أفـراد القـوة     الفصـل السـابع مـن امليثـاق    وجب مب

 فيمـا بـني هـذه البعثـات الـثالث مـن       العسكرية والشرطة املدنيـة 

أجل التصدي للتحديات اليت ال ميكـن التعامـل معهـا يف حـدود     
)٣١٥(احلد األقصى املأذون به من األفراد ألي بعثة معينة

. 

ــؤرخ     ــره املـــــــ ــام، يف تقريـــــــ ــني العـــــــ ورأى األمـــــــ
ــ ٢٦ ــديل    ٢٠٠٥ان/أبريل نيسـ ــراء تعـ ــربر إجـ ــا يـ ــة مـ ، أن مثـ
اســتراتيجية تــدخل األمــم املتحــدة يف ســرياليون، ولــذلك       يف

أوصى الس بأن متدد والية بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون    
، وبـأن  ٢٠٠٥لفترة ائية مـدا سـتة أشـهر، حـىت ايـة عـام       

 ٢٠٠٥يبـــدأ خفضـــها التـــدرجيي يف منتصـــف آب/أغســـطس  
كــانون األول/ديســمرب  ٣١نجــز بصــفة أساســية حبلــول  ي وأن

__________ 

)٣١٤(  S/2005/135. 

ــرار   )٣١٥( ــة مــــن الديباجــــة    )، الفقــــرة٢٠٠٥( ١٦٠٩القــ اخلامســ
مــن املنطــوق. انظــر أيضــا الفــرعني املــتعلقني    ٦و  ٥والفقرتــان 

يــــا وعمليـــــة األمــــم املتحـــــدة   ببعثــــة األمــــم املتحـــــدة يف ليرب  
 .ديفوار يف هذا الفصل  كوت  يف

٢٠٠٥
ــرار )٣١٦( ) املـــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٠. ومبوجـــــب القـــ

، الذي اختذ مبوجب الفصل السـابع  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠
من امليثاق، مدد الس والية بعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون   

كـانون األول/ديسـمرب    ٣١لفترة ائية قدرها ستة أشهر حىت 
وطلب إىل األمني العام االنتهاء من التخطـيط الـالزم    ،٢٠٠٥

لوجود متكامـل مناسـب ملنظومـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون       
)٣١٧(بعد انسحاب البعثة

. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٠ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
، وكذلك مبوجب بيـان مـن رئـيس    ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣١

ــؤرخ   ــس مـ ــمرب   ٢٠الـ ــانون األول/ديسـ ــاد ٢٠٠٥كـ ، أشـ
ا قدمتـه بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون مـن إسـهام        الس مبـ 
ــاء الســـالم   إقـــيم يف  ــراع ويف إرسـ نعـــاش ســـرياليون مـــن الصـ

واألمن والتنمية يف هذا البلـد؛ ومبوجـب البيـان نفسـه، الحـظ      
الـس مـع االرتيـاح االبتكـار يف أسـاليب عمـل البعثـة ممـا قـد          

نة ــا يف مــن أفضــل املمارســات الــيت ميكــن االســتعا يثبــت أنــه
إضـــفاء املزيـــد مـــن الفعاليـــة والكفـــاءة علـــى عمليـــات األمـــم 
املتحدة األخرى حلفظ السالم، ومن بينـها انتـهاج اسـتراتيجية    
خروج قائمة على معايري مرجعية إلاء أعمال البعثة تـدرجييا؛  
وتنظيم بعثة متكاملة يتـوىل فيهـا نائـب للممثـل اخلـاص تسـيري       

ة واإلنســانية؛ والتعــاون والتنســيق   العناصــر اإلداريــة واإلمنائيــ  
بصفة منتظمة وبالغة األمهية مع سـائر عمليـات األمـم املتحـدة     

. وانتـهت واليـة بعثـة    )٣١٨(حلفـظ السـالم ومكاتبـها يف املنطقـة    
ــرياليون يف   ــدة يف ســـــــــ ــم املتحـــــــــ ــانون  ٣١األمـــــــــ كـــــــــ

 .٢٠٠٥األول/ديسمرب
  

__________ 

)٣١٦(  S/2005/273 ٧٨، الفقرة. 

 .٢الفقرة )، ٢٠٠٥( ١٦١٠القرار   )٣١٧(

ــرار   )٣١٨( ــرة الثان)٢٠٠٥( ١٦٢٠القـــ ــة،  ، الفقـــ ــة مـــــن الديباجـــ يـــ
 .٢و  ١، الفقرتان S/PRST/2005/63 و
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 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون  -  ٨
  

 والية والتكويناإلنشاء وال  
  

طلــــــب رئــــــيس ســــــرياليون، يف رســــــالة مؤرخــــــة    
موجهة إىل األمـني العـام، اسـتمرار     ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢١

وجـــود متكامـــل مـــن األمـــم املتحـــدة يف ســـرياليون ملســـاعدة  
احلكومة على تعزيز احلكم الرشيد والتنميـة وحقـوق اإلنسـان    
واألمـــن، وعلـــى بنـــاء قـــدرا الوطنيـــة والتحضـــري إلجـــراء       

٢٠٠٧االنتخابــات العامــة عــام  
)٣١٩(

واســتنادا إىل توصــيات   .
 األمـــني العـــام بإنشـــاء مكتـــب متكامـــل يف ســـرياليون بعـــد      

انسحاب بعثة األمم املتحدة يف سرياليون من أجـل االسـتمرار   
يف مساعدة حكومة سرياليون على توطيـد السـالم مـن خـالل     

وطنيـة  تعزيز احلوكمة السياسية واالقتصادية، وبناء القـدرات ال 
مـــن أجـــل منـــع نشـــوب الرتاعـــات، والتحضـــري لالنتخابـــات  

٢٠٠٧عــام  يف
 ١٦٢٠، أنشــأ الــس، مبوجــب القــرار    )٣٢٠(

مكتـــب األمـــم  ٢٠٠٥آب/أغســـطس  ٣١) املـــؤرخ ٢٠٠٥(
شــهرا  ١٢املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون لفتــرة مبدئيــة مــدا 

ليضـــطلع باملهـــام  ٢٠٠٦كـــانون الثاين/ينـــاير  ١اعتبـــارا مـــن 
ة التاليـــة: (أ) مســـاعدة حكومـــة ســـرياليون يف القيـــام  الرئيســـي

بنـاء قـدرات مؤسسـات الدولـة مـن أجـل املضـي        ‘١’يلـي:   مبا
قــدما يف معاجلــة األســباب اجلذريــة للــرتاع، وتــوفري اخلــدمات   
ــوغ األهــداف      األساســية واإلســراع مبســرية التقــدم صــوب بل

، اإلمنائية لأللفية باحلد مـن الفقـر وحتقيـق منـو اقتصـادي مطـرد      
بسبل من بينها يئة إطار مؤات السـتثمارات القطـاع اخلـاص    
ــة       ــص املناع ــريوس نق ــة إىل معاجلــة ف ــة الرامي ــود املنتظم وللجه

وضـع  ‘ ٢’البشرية/متالزمة نقص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)؛    
خطـة عمـل وطنيـة مـن أجـل إعمـال حقـوق اإلنسـان وإنشـاء          

__________ 

)٣١٩(  S/2005/419املرفق ،. 

)٣٢٠(  S/2005/273  وAdd.2. 

نـــة بنـــاء قـــدرات اللج ‘ ٣’جلنـــة وطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان؛    
ــة الوطنيـــة إلجـــراء انتخابـــات حـــرة نزيهـــة وذات       االنتخابيـ

توطيــد دعــائم احلكــم الرشــيد ‘ ٤’؛ ٢٠٠٧مصــداقية يف عــام 
تعزيـــز ســـيادة ‘ ٥’والشـــفافية ومســـاءلة املؤسســـات العامـــة؛  

القانون، بوسائل منها ترسيخ استقالل جهاز القضـاء وتطـوير   
ــه، وقــدرات الشــرطة ونظــام اإلصــالحيات؛    ــ‘ ٦’قدرات ة تقوي

ــق العســكري      ــع الفري ــاون م قطــاع األمــن يف ســرياليون، بالتع
نشــر ‘ ٧’الــدويل للمشــورة والتــدريب وغــريه مــن الشــركاء؛   

ثقافــة الســالم والتــرويج للحــوار واملشــاركة يف حــل املشــاكل  
الوطنية احلامسة باتباع ـج اسـتراتيجي يف اإلعـالم واالتصـال؛     

ء طـــرح مبــــادرات مـــن أجــــل محايـــة الشــــباب والنســــا   ‘ ٨’
واألطفــال وحتقيــق رفــاههم؛ (ب) التواصــل مــع قطــاع األمــن  
يف ســرياليون وغــريه مــن الشــركاء، لتقــدمي تقــارير عــن احلالــة   
األمنيــة، وتقــدمي توصــيات فيمــا يتعلــق بالتهديــدات األمنيـــة       
اخلارجيـة والداخليــة؛ (ج) التنســيق مــع بعثــات األمــم املتحــدة  

يقيـا يف معاجلـة   ومكاتبها ومع املنظمات اإلقليمية يف غـرب أفر 
ــل غــري املشــروع       ــل النق ــن قبي ــابرة للحــدود، م التحــديات الع
لألســـلحة الصـــغرية، واالجتـــار بالبشـــر وريبـــهم، واالجتـــار      

املشـــروع بـــاملوارد الطبيعيـــة؛ (د) التنســـيق مـــع احملكمـــة   غـــري
)٣٢١(اخلاصة لسرياليون

. 

ــرأس        ــس أيضــا أن ي ــرر ال ــرار، ق ــك الق ومبوجــب ذل
ة املتكامـــل يف ســـرياليون ممثـــل تنفيـــذي  مكتـــب األمـــم املتحـــد

لألمني العام علـى أن يعمـل أيضـا بصـفته املمثـل املقـيم لربنـامج        
. )٣٢٢(األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي واملنســـق املقـــيم لألمـــم املتحـــدة

ــن     ــرياليون مـ ــل يف سـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــب األمـ ــألف مكتـ ويتـ
__________ 

 ١)، الفقرة الثالثة من الديباجـة والفقـرة   ٢٠٠٥( ١٦٢٠القرار   )٣٢١(
 .من املنطوق

 .٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣٢٢(
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ــدعم للممثــ   ــب صــغري يقــدم ال ــذي ومخســة أقســام  مكت ل التنفي
ااالت الرئيسية مـن واليـة املكتـب، وهـي: احلكـم       تركز على

الرشــيد وتوطيــد الســالم، وحقــوق اإلنســان وســيادة القــانون،   
ــالم.      ــة، واإلع ــاعدة العســكرية، والتنمي ــة واملس والشــرطة املدني

مــــن  ٢٠فــــردا، مــــن بينــــهم  ٤٦وتضــــم األقســــام اخلمســــة 
ــن ضــباط االتصــال العســكريني،    ١٠مستشــاري الشــرطة و   م

ىل فريــق األمــم املتحــدة القطــري ومكتــب املنســق      باإلضــافة إ
ن اإلنسـانية، واملزيـد مـن املـوظفني الفنـيني      واملقيم ومنسق الشؤ

ــوظفي      ــن مـ ــم مـ ــدة وغريهـ ــم املتحـ ــوعي األمـ ــوطنيني ومتطـ الـ
)٣٢٣(الدعم

. 
  

 تنفيذ الوالية  
  

ــري       ــد االســتعراض، واســتنادا إىل تقري ــرة قي خــالل الفت

، )٣٢٥( من حكومـة سـرياليون  ، والطلبني املقدمني)٣٢٤(األمني العام

 ١٦٢٠مـــددت واليـــة املكتـــب علـــى النحـــو الـــوارد يف القـــرار 

أشــهر  ٩شــهرا و  ١٢) مــرتني مبوجــب قــرارين لفتــريت ٢٠٠٥(

٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٣٠على التوايل، آخرها لغاية 
)٣٢٦(

. 

كـانون   ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٤ومبوجب القرار   
وام فريـق االتصـال   ، أقـر الـس زيـادة قـ    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

العسكري خبمسة ضباط إضـافيني وقـوام قسـم الشـرطة بعشـرة      
كـانون الثاين/ينـاير    ١أفراد شـرطة إضـافيني للفتـرة املمتـدة مـن      

مـن أجـل حتسـني الـدعم      ٢٠٠٧تشرين األول/أكتـوبر   ٣١إىل 
__________ 

ــر   )٣٢٣( ــرات S/2005/273/Add.2انظـــ  ،S/2006/269و  ١٣-٩، الفقـــ
 .٨-٢الفقرات 

)٣٢٤(  S/2006/922 و S/2007/704. 

ــرار    )٣٢٥( ــن الديباجــة،   )٢٠٠٦( ١٧٣٤انظــر الق ــة م ــرة الرابع ، الفق
 .، املرفقS/2007/659 و

ــرار   )٣٢٦( ــرة ٢٠٠٦( ١٧٣٤القــــــ ــرار ١)، الفقــــــ  ١٧٩٣، والقــــــ

 .١)، الفقرة ٢٠٠٧(

 قدرتـه علـى القيـام مبهامـه يف    الذي يقدمه املكتب لالنتخابات و

، على حنو ما أوصى بـه األمـني   )٣٢٧(أماكن أخرى من سرياليون
ــام  ــني العـ ــادل    )٣٢٨(األمـ ــالل تبـ ــن خـ ــق، ومـ ــت الحـ . ويف وقـ

للرســائل بــني األمــني العــام ورئــيس الــس، وافــق الــس علــى 
طلــب املكتــب اإلبقــاء علــى املــوظفني اإلضــافيني لفتــرة إضــافية  

ــىت    ــهران، حـ ــدرها شـ ــمرب   ٣١قـ ــانون األول/ديسـ ، ٢٠٠٧كـ
ــال  ـــدف متكـــني املكتـــب مـــن مواصـــلة تقـــدمي   الـــدعم يف جمـ

التخطـــيط الــــتقين والتشــــغيلي الفعــــال يف القطــــاع األمــــين يف  
)٣٢٩(سرياليون

. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩٣ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
، طلـب الـس إىل األمــني   ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ٢١

ــاير  ٣١العــــام أن يقــــدم، حبلــــول   ، ٢٠٠٨كــــانون الثاين/ينــ
ــدة املت   ــم املتحـــ ــب األمـــ ــاز ملكتـــ ــتراتيجية لإلجنـــ ــل اســـ كامـــ

سرياليون، لينظر فيها الس، تشمل خفض عـدد املـوظفني    يف
آذار/مــــارس  ٣١يف املائــــة علــــى األقــــل حبلــــول  ٢٠بنســــبة 
يف املائـة مـن القـوام     ٨٠؛ ومواصلة البعثة بقوام نسـبته  ٢٠٠٨

؛ وإـاء واليـة املكتـب    ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٣٠احلايل حـىت  
ــول  ــبتمرب  ٣٠حبلـ ــس ٢٠٠٨أيلول/سـ أيضـــاً  . وأعـــرب الـ

ــل      عــن ــب األمــم املتحــدة املتكام ــأن حيــل حمــل مكت ــه ب اعتزام
ــبتمرب    يف ــه يف أيلول/سـ ــهاء واليتـ ــدى انتـ ــرياليون لـ  ٢٠٠٨سـ

مكتب سياسي متكامل لألمم املتحدة يركز على املضـي قـدما   
بعملية بناء السالم، وتعبئة دعم اجلهات املاحنة الدولية، ودعـم  

ــا     ــالم ، وإمتـ ــاء السـ ــندوق بنـ ــة وصـ ــل جلنـ م أي خملفـــات عمـ
__________ 

 .٢الفقرة )، ٢٠٠٦( ١٧٣٤القرار   )٣٢٧(

)٣٢٨(  S/2006/922 ٧٠، الفقرة. 

)٣٢٩(  S/2007/613  وS/2007/614. 
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املهــام املتبقيــة مــن واليــة املكتــب، وال ســيما النــهوض         مــن 
)٣٣٠(باملصاحلة الوطنية ودعم عملية اإلصالح الدستوري

. 
  

ــة      -  ٩ ــدة يف مجهوريــــ ــم املتحــــ ــة األمــــ ــة منظمــــ بعثــــ
 الدميقراطية  الكونغو

  

ــة       ــتمرت بعثـ ــتعراض، اسـ ــد االسـ ــرة قيـ ــة الفتـ يف بدايـ
غــو الدميقراطيــة الــيت  منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكون 

ــالقرار   أُ ــال بـ ــئت عمـ ــور،  ١٩٩٩( ١٢٧٩نشـ ــة أمـ )، يف مجلـ
البقــاء علــى اتصــال مــع األطــراف يف اتفــاق وقــف إطــالق    يف

ة العســكرية املشــتركة؛ ورصــد تنفيــذ نــالنــار؛ واالتصــال باللج
اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار؛ وتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية    

ــة. وأذن لبع  ــدمات اإلعالميـ ــدة   واخلـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ثـ
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مبوجــب الفصــل الســـابع       يف
امليثاق، باختاذ اإلجراء الـالزم حلمايـة أفـراد األمـم املتحـدة       من

وأفـراد اللجنــة العســكرية املشـتركة املوجــودين معهــا يف نفــس   
املكـان ومـرافقهم ومنشـآم ومعـدام، وضـمان أمـن أفرادهـا        

محاية املدنيني الـواقعني حتـت ديـد وشـيك     وحرية حركتهم و
 بالتعرض لعنف بدين.

  

 تنفيذ الوالية  
  

خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، قـام الـس باسـتمرار         
بتمديد والية بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو    
الدميقراطيــة، وذلــك بصــفة عامــة بنــاء علــى توصــيات األمــني    

__________ 

 .٤و  ٢الفقرتان )، ٢٠٠٧( ١٧٩٣القرار   )٣٣٠(

ن القـرارات، لفتـرات متفاوتـة    ، من خالل سلسـلة مـ  )٣٣١(العام
٢٠٠٨ كانون األول/ديسمرب ٣١الطول آخرها حىت 

)٣٣٢(
. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٣جـــــــــب القـــــــــرار ومبو  
، أذن الــــس، متصــــرفاً مبوجــــب   ٢٠٠٤آذار/مــــارس  ١٢

ــم املتحـــ    ــة األمـ ــة منظمـ ــاق، لبعثـ ــن امليثـ ــابع مـ دة الفصـــل السـ
ب مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن تصادر أو جتمع، حسـ  يف

يــة أعتــدة ذات صــلة يشــكل وجودهــا  االقتضــاء، األســلحة وأ
إقلـــيم مجهوريـــة الكونغــــو الدميقراطيـــة انتـــهاكا للتــــدابري      يف

ــرة    ــرار   ٢٠املفروضــة مبوجــب الفق ــن الق ) ٢٠٠٣( ١٤٩٣م
ــتخلص مــن تلــك األســلحة واألعتــدة املتصــلة ــا بطريقــة     وال

ــبة ــب ا)٣٣٣(مناسـ ــل،   . وطلـ ــة أن تواصـ ــا إىل البعثـ ــس أيضـ لـ
ــ يف دود قـــدراا، اســـتخدام مجيـــع الوســـائل ألداء املهـــام     حـ

)، ٢٠٠٣( ١٤٩٣مـن القـرار    ١٩املنصوص عليها يف الفقـرة  
وخباصة أن تفتش، دون إخطار مسبق حسـبما تـراه ضـروريا،    
ــتخدم املــــوانئ       ــيلة نقــــل تســ ــة الطــــائرات أو أي وســ محولــ
ــابر      ــابط الطــائرات والقواعــد العســكرية واملع واملطــارات ومه

)٣٣٤( كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ويف إيتورياحلدودية يف
. 

__________ 

)٣٣١(  S/2004/650  وS/2004/715  وS/2005/167  وS/2005/603 
 .S/2007/671و  S/2007/156و  S/2007/17و  S/2006/759 و

ــرارات   )٣٣٢( )، ٢٠٠٤( ١٥٦٥ ؛ و١)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٥الق
 ١٦٢٨و ؛ ١رة )، الفقـــــــــــ٢٠٠٥( ١٥٩٢؛ و ١الفقـــــــــــرة 

؛ ١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦٣٥؛ و ١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٥(
)، ٢٠٠٧( ١٧٤٢؛ و١الفقـــــــــــــــــــــرة  )،٢٠٠٦( ١٧١١ و

 ١٧٥٦؛ و١)،  الفقـــــــــــرة ٢٠٠٧( ١٧٥١؛ و ١ الفقـــــــــــرة

 .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٩٤؛ و ١)، الفقرة ٢٠٠٧(

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   )٣٣٣(

مـــن القـــرار  ١٩ ومبوجـــب الفقـــرة. ٣املرجـــع نفســـه، الفقـــرة   )٣٣٤(
)، طالــب الــس بــأن تتــيح األطــراف كافــة      ٢٠٠٣( ١٤٩٣

للمراقبني العسكريني لبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو      
ــة    ــيم مجهوريـ ــاء إقلـ ــع أحنـ ــة الوصـــول إىل مجيـ الدميقراطيـــة حريـ
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تشـرين   ١) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٦٥ومبوجب القـرار    
الـــذي اختـــذ مبوجـــب الفصـــل الســـابع  ٢٠٠٤األول/أكتـــوبر 

ــزات      مــن ــام بنشــر تعزي ــب األمــني الع ــاق، واســتجابة لطل امليث
بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  إىل

الطوارئ لتـوفري مـا يلزمهـا مـن قـدرة علـى معاجلـة        يف حاالت 
، طلـب الـس إىل األمـني العـام     )٣٣٥(الشواغل األمنية املباشـرة 

 أن يرتب النشر السريع لقدرات عسكرية إضـافية للبعثـة، وأن  

ينشر يف أقرب وقت ممكن يف مقاطعيت كيفو الشمالية وكيفـو  
ــن عناصــر متكــني ال      ــزم م ــا يل ــة وم ــع األلوي ــة مجي ــوة. اجلنوبي ق
ــام     ــى توصــية األمــني الع ــاء عل ــك، وبن ، )٣٣٦(وباإلضــافة إىل ذل

الــس أيضــا بزيــادة قــوام بعثــة منظمــة األمــم املتحـــدة         أذن
فــرد، مبــن فــيهم  ٥ ٩٠٠ ـمجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــ يف

، وكـذلك  ٣٤١أفراد الشرطة املدنية الذين يصـل عـددهم إىل   
ـــري ا    ــني وتوف ــدنيني الالزم ــوظفني امل ــن  نشــر امل ــالزم م ــدر ال  لق

)٣٣٧(أصول النقل اجلوي وغري ذلك من عناصر متكني القوة
. 

ومبوجب القـرار نفسـه، قـرر الـس أن تكـون للبعثـة         
الوالية التالية: (أ) االنتشار واحلفاظ على تواجـدها يف املنـاطق   
الرئيسية حيث يحتمل أن يتقلب الوضع دف تعزيز استعادة 

عن طريق ردع استخدام القـوة   الثقة، وتثبيط العنف، ال سيما
__________ 

ــع املــوانئ، واملطــارات،     ــك مجي ــة، مبــا يف ذل الكونغــو الدميقراطي
ــد   ــائرات، والقواعـ ــابط الطـ ــدود،  ومهـ ــز احلـ العســـكرية ومراكـ

ــوم بنشــر املــراقبني العســكريني       ــب إىل األمــني العــام أن يق وطل
التابعني للبعثة يف كيفـو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة ويف إيتـوري،      
وأن يبلغ جملس األمن بانتظام، عن وضع وحتركـات اجلماعـات   

ــات املت   ــن املعلومـــ ــلحة، وعـــ ــلحة   املســـ ــد األســـ ــة بتوريـــ علقـــ
ي األجــنيب، ال ســيما عــن طريــق مراقبــة الوجــود العســكر وعــن

 .استخدام مهابط الطائرات يف تلك املنطقة

 .S/2004/715انظر   )٣٣٥(

)٣٣٦(  S/2004/650. 

 .٣و  ٢)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٦٥القرار   )٣٣٧(

ــدة       ــم املتحـ ــراد األمـ ــني أفـ ــية، ومتكـ ــة السياسـ ــد العمليـ لتهديـ
العمــل حبريــة، وال ســيما يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوريــة   مــن

الكونغــو الدميقراطيــة؛ (ب) كفالــة محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم   
ــالعنف    أفــراد املنظمــات اإلنســانية املعرضــني لتهديــد وشــيك ب

ــراد األمــم املتحــدة ومرافقهــا   اجلســدي؛ (ج) كفالــ  ــة أف ة محاي
ــة أمــــن أفرادهــــا وحريتــــهم    ومنشــــآا ومعــــداا؛ (د) كفالــ

التنقل؛ (هـ) إقامة الصالت الالزمـة يف جمـال العمليـات مـع      يف
ــة     ــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي ومــع حكــوميت مجهوري عملي
الكونغو الدميقراطية وبوروندي، دف تنسيق اجلهـود الراميـة   

وإحباط تنقالت املقـاتلني عـرب احلـدود بـني البلـدين؛       إىل رصد
ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة     ــذ الت مــن  ٢٠(و) رصــد تنفي

ــرار  ــبحريات؛  ٢٠٠٣( ١٤٩٣القــــ ــا يف ذلــــــك يف الــــ )، مبــــ
ــلحة    (ز) ــادرة أو مجـــع األسـ ــاء، مبصـ ــام، حســـب االقتضـ القيـ
معدات ذات صلة يشـكل وجودهـا يف أراضـي مجهوريـة      وأي

طيـــة انتـــهاكا للتـــدابري املفروضـــة مبوجـــب     الكونغـــو الدميقرا
)، والـتخلص مـن هـذه    ٢٠٠٣( ١٤٩٣من القرار  ٢٠ الفقرة

ــب؛    ــو املناســ ــى النحــ ــلة علــ ــدات ذات الصــ ــلحة واملعــ األســ
مراقبة وضـع احلركـات واجلماعـات املسـلحة وتواجـد       (ح) و

ــمة    ــية املتســ ــاطق الرئيســ ــة يف املنــ ــلحة األجنبيــ القــــوات املســ
ـــ   ــن ذل ــالغ عـ ــة، واإلبـ ــب باهلشاشـ ــت املناسـ . )٣٣٨(ك يف الوقـ

وباإلضــافة إىل ذلــك، كلفــت البعثــة، دعمــا حلكومــة الوحــدة   
الوطنيـة واالنتقـال، بالواليـة التاليـة: (أ) اإلسـهام يف الترتيبـات       
املتخذة لتـأمني املؤسسـات ومحايـة مسـؤويل املرحلـة االنتقاليـة       
يف كينشاسا حىت تصـبح وحـدة شـرطة متكاملـة يف كينشاسـا      

ــتعداد لال ــاعدة  علــــى اســ ضــــطالع بتلــــك املســــؤولية، ومســ
ــاطق     ــام يف املنـ ــى النظـ ــة علـ ــة يف احملافظـ ــلطات الكونغوليـ السـ
االســتراتيجية األخـــرى؛ (ب) املســامهة يف حتســـني األوضـــاع   

__________ 

 .٤ املرجع نفسه، الفقرة  )٣٣٨(
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األمنية اليت جيري يف ظلها تقدمي املساعدة اإلنسانية واملسـاعدة  
علــى العــودة الطوعيــة لالجــئني واملشــردين داخليــا؛ (ج) دعــم 

نـــزع أســـلحة املقـــاتلني األجانـــب الـــيت تـــتم بقيـــادة عمليـــات 
القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة؛ (د) تيســري  
تســريح املقــاتلني األجانــب اــردين مــن الســالح وإعــادم       
ــذ اجلــزء      ـــ) املســامهة يف تنفي ــدام؛ (ه ــا إىل بل ــاليهم طوع ومع
 املتصـــل بـــرتع الســـالح مـــن الربنـــامج الـــوطين لنــــزع ســـالح
ــك      ــاجهم، وذل ــادة إدم ــوليني وتســرحيهم وإع ــاتلني الكونغ املق
برصد العملية وتوفري األمن يف بعض املواقع احلساسة، حسـب  
االقتضــاء؛ (و) املســامهة يف اإلجنــاز النــاجح للعمليــة االنتخابيــة 

عـــن طريـــق  املنصـــوص عليهـــا يف االتفـــاق الشـــامل واجلـــامع،
انتخابــات حــرة  املســاعدة يف يئــة بيئــة آمنــة مــن أجــل إجــراء

وشــفافة وســلمية؛ (ز) املســاعدة يف تعزيــز حقــوق اإلنســـان      
ومحايتها، مع إيالء اهتمـام خـاص للمـرأة والطفـل والضـعفاء،      
والتحقيـــق يف انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان مـــن أجـــل وضـــع  

ــود       حــد ــع اجله ــاون م ــاب، ومواصــلة التع ــن العق ــالت م لإلف
ــراد املســؤولني عــن    ــة تقــدمي األف ــة إىل كفال ــهاكات الرامي االنت

اجلســــيمة حلقــــوق اإلنســـــان والقــــانون اإلنســــاين الـــــدويل     
. وأذن لبعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة   )٣٣٩(العدالة إىل

ــو الدميقراطيــة، مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق،        الكونغ
باســـتخدام مجيـــع الوســـائل الضـــرورية، يف حـــدود قـــدراا      

لحة، لتنفيــذ املهــام املنــاطق الــيت تنتشــر فيهــا وحــداا املســ ويف
)٣٤٠(املبينة أعاله

. 

)، قرر الس أخـريا  ٢٠٠٤( ١٥٦٥ومبوجب القرار   
أن تضـــطلع البعثـــة أيضـــا، يف حـــدود قـــدراا ودون املســـاس  
ــة أعــاله، مبهمــة تقــدمي املشــورة واملســاعدة     بتنفيــذ املهــام املبين

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣٩(

 .٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣٤٠(

احلكومــة والســلطات االنتقاليــة، وذلــك وفقــا لاللتزامــات    إىل
االتفــاق الشــامل واجلــامع، مبــا يف ذلــك عــن طريــق الــواردة يف 

، وذلــك ــدف املســامهة  )٣٤١(دعــم اللجــان املشــتركة الــثالث 
جهودهــا مــن أجــل املضــي قــدما مبــا يلــي: (أ) التشــريعات    يف

األساســية، مبــا يف ذلــك الدســتور املقبــل؛ (ب) إصــالح قطــاع 
األمــن، مبــا يف ذلــك إدمــاج قــوات الــدفاع الــوطين مــع قــوات   

اخلي، باإلضافة إىل نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة     األمن الد
ــل     ــدها، والعمـ ــرطة ورصـ ــدريب الشـ ــيما تـ ــاج، وال سـ اإلدمـ

الوقــت نفســه علــى كفالــة أن تكــون هــذه العمليــات ذات    يف
طــــابع دميقراطــــي وأن حتتــــرم حقــــوق اإلنســــان واحلريــــات   

)٣٤٢(األساسية احتراما كامال؛ (ج) العملية االنتخابية
. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٢ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
ــارس  ٣٠ ــابع    ٢٠٠٥آذار/مـ ــل السـ ــار الفصـ ــذ يف إطـ ، املتخـ
امليثاق، أكـد الـس علـى أن البعثـة مـأذون هلـا باسـتخدام         من

مجيع الوسـائل الضـرورية، يف حـدود قـدراا ويف املنـاطق الـيت       
تنتشــر فيهــا الوحــدات املســلحة التابعــة هلــا، لــردع أي حماولــة  

عمليــة الســلمية، ولضــمان محايــة  الســتخدام القــوة يف ديــد ال
املدنيني الذين يتعرضـون لتهديـدات وشـيكة بارتكـاب العنـف      
اجلســماين ضـــدهم مــن جانـــب أي مجاعــة مســـلحة، أجنبيـــة    

ــة الســابقة    أو كونغوليــة، وال ســيما القــوات املســلحة الرواندي
وإنتراهــاموي، وشــجع البعثــة، يف هــذا الصــدد، علــى مواصــلة  

يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوريــة   االســتخدام الكامــل لواليتــها 
الكونغــو الدميقراطيــة، وأكــد أنــه ميكــن للبعثــة، وفقــا لواليتــها  

ــرار   ــب القـ ــات  ٢٠٠٤( ١٥٦٥مبوجـ ــتخدم تكتيكـ )، أن تسـ
احملاصرة والتفتيش ملنع اهلجمات على املـدنيني وإبطـال القـدرة    

__________ 

د مــن املعلومــات عــن اللجــان املشــتركة     للحصــول علــى مزيــ    )٣٤١(
 .٦٢، الفقرة S/2004/650الثالث، انظر 

 .٧الفقرة  )،٢٠٠٤( ١٥٦٥القرار   )٣٤٢(
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ــيت تواصــل       ــات املســلحة غــري املشــروعة ال العســكرية للجماع
)٣٤٣(ك املناطقاستخدام العنف يف تل

. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٦ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
ــان/أبريل  ١٨ ــابع    ٢٠٠٥نيسـ ــل السـ ــار الفصـ ــذ يف إطـ املتخـ
امليثاق، والذي وسع الس مبوجبه، يف مجلة أمـور، نطـاق    من

ــة     احلظــر املفــروض علــى األســلحة علــى كامــل إقلــيم مجهوري
ــة األمــم       ــس إىل بعثــة منظم ــة، طلــب ال ــو الدميقراطي الكونغ

تحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، يف حــدود قــدراا  امل
احلاليــة ودون اإلخــالل بــأداء واليتــها الراهنــة، تركيــز أنشــطة  
الرصـــد الـــيت تقـــوم ـــا يف كيفـــو الشـــمالية وكيفـــو اجلنوبيـــة  

إيتوري؛ وطلب إليها، يف املطارات واملدارج اليت هلا فيهـا   ويف
ونغوليـة املختصـة،   حضور دائم، أن تتعـاون مـع السـلطات الك   

يف حــدود مـــا لـــديها مــن قـــدرات، بغيـــة تعزيــز قـــدرة تلـــك    
. وطلـب  )٣٤٤(السلطات على رصد مراقبـة اسـتخدام املطـارات   

الــس أيضــا إىل البعثــة وعمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي،  
وفقا لوالية كـل منـهما، أن تقـدما هلـذه الغايـة، حيثمـا يكـون        

ــم، املســاعدة للســلطات   ــة املختصــة   هلمــا حضــور دائ اجلمركي
)٣٤٥(مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف بوروندي  يف

. 

 ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٩وعقــب املذحبــة الــيت وقعــت يف    
متوز/يوليـه   ١٣مامبا، ويف بيان من الرئيس مـؤرخ   -يف نتولو 
، طلـــب الـــس مـــن البعثـــة، وهـــو يـــدعو الســـلطات  ٢٠٠٥

قاضـاة مـرتكيب   مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل التعجيل مب يف
هذه اجلرائم واملسؤولني عنها وتقدميهم إىل العدالة، توفري كـل  

)٣٤٦(ما يلزم من الدعم
. 

__________ 

 .٧)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٢القرار   )٣٤٣(

 .٨و  ٣)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار   )٣٤٤(

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٣٤٥(

)٣٤٦(  S/PRST/2005/31. 

، ومبوجـــــب القـــــرار  ٢٠٠٥أيلول/ســـــبتمرب  ٦ويف   
) املتخذ يف إطار الفصـل السـابع مـن امليثـاق،     ٢٠٠٥( ١٦٢١

أذن الس، وهو يشدد على أمهية االنتخابـات، بزيـادة مؤقتـة    
ــة  ــه متوز/يو ١لغايــ ــه    ٢٠٠٦ليــ ــا جمموعــ ــة مبــ ــوام البعثــ يف قــ
ــدات     ٨٤١ ــس وحـــ ــل إىل مخـــ ــا يصـــ ــملون مـــ ــردا، يشـــ فـــ
فــردا،  ١٢٥وحــدات الشــرطة املشــكلة يضــم كــل منــها    مــن
جانــب أفــراد الشــرطة اإلضــافيني، وأقــر مفهــوم العمليــات   إىل

، الـذي يشـمل   )٣٤٧(على النحـو الـذي أوصـى بـه األمـني العـام      
قـــع واحـــد علـــى اشـــتراك كبـــار ضـــباط شـــرطة البعثـــة يف مو 

ــة       ــى مســتوى مفتشــي املقاطع ــامني وعل مســتوى املفتشــني الع
إلسداء املشـورة يف ختطـيط العمليـات وإدارـا؛ وبنـاء قـدرات       
الشرطة من القاعـدة إىل القمـة؛ وبـرامج التـدريب واإلحاطـة؛      
وتقــدمي الــدعم املباشــر لتطــوير القــدرة لــدى الشــرطة الوطنيــة   

أنه أن يلـــيب علـــى مكافحـــة الشـــغب األمـــر الـــذي مـــن شـــ      
االحتياجات العاجلة ذات الصلة بتعزيـز دور الشـرطة الوطنيـة    
يف العمليـــة االنتخابيـــة مـــع اإلســـهام يف التطـــوير املؤسســـي      
للشـــرطة الوطنيـــة ويف تطـــوير قـــدراا علـــى املـــدى الطويـــل. 

أذن الـــس لبعثــة منظمـــة األمــم املتحـــدة يف مجهوريـــة    كمــا 
يف إىل اللجنــة املســتقلة الكونغــو الدميقراطيــة بتقــدمي دعــم إضــا 

ــر توصــية        ــة، وأق ــواد االنتخابي ــل امل ــن أجــل نق ــات م لالنتخاب
ــام  ــني العــ ــايف    )٣٤٨(األمــ ــيت إضــ ــم لوجســ ــدمي دعــ ــأن تقــ بشــ

)٣٤٩(لالنتخابــات
) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣٥ومبوجــب القــرار  .

ــوبر   ٢٨ ــرين األول/أكتـــــ ــار   ٢٠٠٥تشـــــ ــذ يف إطـــــ املتخـــــ
اء ، أذن الــس كــذلك، بنــ  )٣٥٠(الســابع مــن امليثــاق   الفصــل

__________ 

)٣٤٧(  S/2005/320 ٥٧-٥٠، الفقرات. 

 .٥٩و  ٥٨املرجع نفسه، الفقرتان   )٣٤٨(

 .٣-١)، الفقرات ٢٠٠٥( ١٦٢١القرار   )٣٤٩(

)٣٥٠(  S/2005/603 ٢٩-٢٧، الفقرات. 
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توصـية األمـني العـام، بزيـادة يف القـوام العسـكري للبعثـة         على
ــة  ٣٠٠قــدرها  ــه  ١فــرد، لغاي ، حــىت يتســىن ٢٠٠٦متوز/يولي

نشر كتيبة للمشاة يف كاتانغا مـع تزويـدها بإمكانيـات تشـمل     
وسائلها اخلاصة للنقل اجلوي والدعم الطيب املالئـم، مـن أجـل    

ـــ    ــا خـ ــة عملياــ ــن يف منطقــ ــز األمــ ــة تعزيــ ــرة كفالــ الل الفتــ
ــادة يف قـــوام اجلـــيش والشـــرطة  )٣٥١(االنتخابيـــة . وظلـــت الزيـ

ــو    ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة لبعثـ املدنيـ
ــرارين     ــا مبوجــب الق  ــأذون ــة امل ) ٢٠٠٥( ١٦٢١الدميقراطي

ــد   ٢٠٠٥( ١٦٣٥ و ــة بتجدي ــرارات الحق ) تمــدد مبوجــب ق
)٣٥٢(والية البعثة

. 

، أذن الـــس )٣٥٣(مواســـتجابة لطلـــب األمـــني العـــا     
) املــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٦٩لألمــــني العــــام، مبوجــــب القــــرار  

الـذي اختـذ يف إطـار الفصـل السـابع       ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠
من امليثاق، بأن ينقل مؤقتا، علـى أقصـى تقـدير، كتيبـة مشـاة      

ــاه     ــددا أقصـ ــكريا وعـ ــفى عسـ ــا عســـكريا   ٥٠ومستشـ مراقبـ
منظمـة األمـم   عملية األمـم املتحـدة يف بورونـدي إىل بعثـة      من

متوز/يوليـه   ١املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، حـىت     
)٢٠٠٥( ١٦٥٠، وذلــك وفقــا للقــرار ٢٠٠٦

. وعقــب )٣٥٤(
ــذا النقــــــل املؤقــــــت مبوجــــــب القــــــرار    ١٧١١متديــــــد هــــ

)٢٠٠٦(
، أذن الــــس، وقــــد أحــــاط علمــــا بالرســــالة  )٣٥٥(

__________ 

 .٣و  ٢)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٣٥القرار   )٣٥١(

ــرارات   )٣٥٢( )، ٢٠٠٦( ١٧١١ ؛ و١)، الفقــرة ٢٠٠٦( ١٦٩٣الق
 ١٧٥١ ؛ و١)،  الفقــــــــــرة ٢٠٠٧( ١٧٤٢؛ و ٢الفقــــــــــرة 

؛ ١الفقــــــــــرة )، ٢٠٠٧( ١٧٥٦؛ و ١الفقــــــــــرة  )،٢٠٠٧(
 .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٩٤ و

 .S/2006/206انظر   )٣٥٣(

. انظــر أيضـا الفـرع املتعلــق   ١)، الفقـرة  ٢٠٠٦( ١٦٦٩القـرار    )٣٥٤(
 .بعملية األمم املتحدة يف بوروندي يف هذا الفصل

. انظــر أيضـا الفـرع املتعلــق   ٢الفقـرة  )، ٢٠٠٦( ١٧١١القـرار    )٣٥٥(
 .مم املتحدة يف بوروندي يف هذا الفصلبعملية األ

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥املوجهــة مــن األمــني العــام املؤرخــة  
٢٠٠٦

كــانون  ٢٢) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٦يف قــراره  ،)٣٥٦(
ــمرب  ــب الفصــــل الســــابع     ٢٠٠٦األول/ديســ املتخــــذ مبوجــ

امليثـــاق، بزيـــادة يف القـــوام العســـكري للبعثـــة يف حـــدود   مـــن
ــماح مبواصــــلة      ٩١٦ ــكريني للســ ــراد العســ ــن األفــ ــردا مــ فــ
كتيبـة املشـاة واملستشـفى العسـكري املـأذون مـا سـابقا         نشر
)٣٥٧(لية األمم املتحدة يف بورونديإطار والية عم  يف

. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧١ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
، أذن الــس لبعثــة األمــم املتحــدة    ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٥
ــدعم    يف ــدم كــــل الــ ــة أن تقــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ مجهوريــ

ــة    ــاد األورويب يف مجهوريــ ــوة االحتــ اللوجســــيت الــــالزم إىل قــ
ليف، وكـان قـد أذن   الكونغو الدميقراطية على أساس رد التكـا 

ــك        ــاق مبوجــب ذل ــن امليث ــار الفصــل الســابع م بنشــرها يف إط
القــرار لــدعم البعثــة خــالل الفتــرة الــيت تشــمل االنتخابــات        

)٣٥٨(مجهورية الكونغو الدميقراطية  يف
. 

ــام       ــات ع ــب النجــاح يف إجــراء االنتخاب  ٢٠٠٦وعق
وتنصيب احلكومة اجلديدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،    

آذار/مـارس   ٢٠مني العام مقترحات يف تقريره املـؤرخ  قدم األ
. )٣٥٩(بالنسبة إىل والية البعثة ملا بعد املرحلـة االنتقاليـة   ٢٠٠٧

أيار/مــــايو  ١٥) املــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٦ومبوجــــب القــــرار 
ــاق، أحــاط       ٢٠٠٧ ــن امليث املتخــذ يف إطــار الفصــل الســابع م

اسـتمرار  الس علما بتوصيات األمني العام يف تقريره، وأذن ب
__________ 

)٣٥٦(  S/2006/892. 

 .١الفقرة )، ٢٠٠٦( ١٧٣٦القرار   )٣٥٧(

. ولالطـــــالع ١٤و  ٢)، الفقرتـــــان ٢٠٠٦( ١٦٧١القـــــرار   )٣٥٨(
وة االحتـــاد األورويب، انظـــر مزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن قـــ علـــى

حتـت احلالـة    -الثاين عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع جـيم       الفصل
 .جبمهورية الكونغو الدميقراطية فيما يتعلق

)٣٥٩(  S/2007/156٨٧و  ٧١-٤٣ ، الفقرات. 
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مـن   ٧٦٠من األفـراد العسـكريني و    ١٧ ٠٣٠قوام يصل إىل 
ــكريني و   ــراقبني العسـ ــرطة     ٣٩١املـ ــدريب الشـ ــن مـ ــدربا مـ مـ

ــكلة   ٧٥٠ و ــرطة املشـ ــدات الشـ ــراد وحـ ــن أفـ ــرر )٣٦٠(مـ . وقـ
الـــس أيضـــا أن ينـــيط بالبعثـــة مســـاعدة حكومـــة مجهوريـــة  

ــة مســتقرة وســيكو   ن الكونغــو الدميقراطيــة يف إرســاء بيئــة أمني
للبعثة ما يلي من الواليات العامة اليت تشمل سلسلة من املهـام  

)٣٦١(احملـــددة التاليـــة
(أ) محايـــة املـــدنيني والعـــاملني يف اـــال   :

؛ (ب) أمــن )٣٦٢(اإلنســاين ومــوظفي األمــم املتحــدة ومرافقهــا  
) نـزع سـالح   ج؛ ()٣٦٣(أراضي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة   

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار   )٣٦٠(

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٦١(

كفالة محاية املدنيني، مبـن فـيهم العـاملون    ‘١’املهام احملددة هي:   )٣٦٢(
ــم خطــر         ــذين حيــدق ــدمي املســاعدة اإلنســانية، ال ــال تق يف جم

املســامهة يف حتســني األوضــاع   ‘٢’ ض للعنــف اجلســدي؛ التعــر
األمنية اليت جيري يف ظلها تقدمي املساعدة اإلنسانية، واملسـاعدة  

كفالــة  ‘٣’علــى العــودة الطوعيــة لالجــئني واملشــردين داخليــا؛  
ــداا؛      ــآا ومعـ ــا ومنشـ ــدة ومرافقهـ ــم املتحـ ــراد األمـ ــة أفـ محايـ

ــرتبطني املتحـــدة واألفـــ كفالـــة أمـــن مـــوظفي األمـــم  ‘٤’ راد املـ
القيام بـدوريات مشـتركة مـع وحـدات     ‘ ٥’وحرية تنقلهم؛  ا

مكافحة الشغب التابعة للشرطة الوطنية لتحسني الوضـع األمـين   
 .يف حالة حدوث اضطرابات مدنية

مراقبـــة وضـــع احلركـــات واجلماعـــات ‘١:’املهـــام احملـــددة هـــي   )٣٦٣(
ق الرئيســية املسـلحة وتواجـد القـوات املســلحة األجنبيـة يف املنـاط     

املتســمة باهلشاشــة، بطــرق منــها علــى وجــه اخلصــوص رصــد        
استخدام مهابط الطائرات واحلـدود، مبـا يف ذلـك يف الـبحريات،     

رصـد تنفيـذ التـدابري    ‘ ٢’واإلبالغ عن ذلك يف الوقت املناسب؛ 
) بصـيغته  ٢٠٠٣( ١٤٩٣ذات الصـلة املفروضـة مبوجـب القـرار     

القيــام، حســب ‘ ٣’)؛ ٢٠٠٥( ١٥٩٦املوســعة مبوجــب القــرار 
 االقتضــاء، مبصــادرة أو مجــع األســلحة وأي أعتــدة متصــلة ــا       

يشكل وجودها يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية انتـهاكا  
ــرار    ــب القـ ــة مبوجـ ــدابري املفروضـ ــيغته ٢٠٠٣( ١٤٩٣للتـ ) بصـ

)، والـتخلص باألسـلوب   ٢٠٠٥( ١٥٩٦املوسعة مبوجب القرار 
تقــدمي  ‘٤’دة ذات الصــلة؛ املناســب مــن تلــك األســلحة واألعتــ 

ــة الكونغــو    املســاعدة إىل ســلطات اجلمــارك املختصــة يف مجهوري
 

ــة والكونغو  ؛ )٣٦٤(ليـــة وتســـرحيهااجلماعـــات املســـلحة األجنبيـ
، )٣٦٦(. ومبوجــب القــرار نفســه)٣٦٥(إصــالح قطــاع األمــن (د)

قرر الـس كـذلك بـأن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة سـتكلف         
ــانون      ــة وســيادة الق ــز املؤسســات الدميقراطي ــم تعزي ــة دع بوالي

__________ 

ــرار    ــام القـــــ ــذ أحكـــــ ــة لتنفيـــــ )؛ ٢٠٠٥( ١٥٩٦الدميقراطيـــــ
 .مساعدة احلكومة على حتسني قدراا يف جمال إزالة األلغام  ‘٥’

ــي:     )٣٦٤( ــددة هـ ــام احملـ ــوة   ‘ ١’املهـ ــتخدام القـ ــة السـ ردع أي حماولـ
دعــم العمليــات الــيت تقودهــا    ‘ ٢’لسياســية؛ لتهديــد العمليــة ا 

الكتائـب املدجمـة التابعـة للقـوات املسـلحة يف مجهوريـة الكونغـو        
الدميقراطيــة، املنتشــرة يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوريــة الكونغــو  
الدميقراطيـــة، ـــدف نـــزع ســـالح اجلماعـــات املســـلحة احملليـــة 

زع واألجنبيــة املتمــردة مــن أجــل كفالــة مشــاركتها يف عمليــة نــ 
الســالح، ونــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج واإلفــراج  
عن األطفال املرتبطني بتلك اجلماعات املسـلحة، وكـذلك منـع    
تقـــدمي الـــدعم هلـــا، مبـــا يف ذلـــك الـــدعم املتـــأيت مـــن األنشـــطة  

تيســــري التســــريح الطــــوعي ‘ ٣’االقتصــــادية غــــري املشــــروعة؛ 
م ومعــاليهم للمقــاتلني األجانــب املــرتوع ســالحهم وإعــادم هــ

املسامهة يف تنفيـذ اجلـزء املتصـل بـرتع السـالح      ‘ ٤’إىل الوطن؛ 
مـــن الربنـــامج الـــوطين لنــــزع ســـالح املقـــاتلني الكونغـــوليني       
ومعــاليهم وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، وذلــك برصــد العمليــة 

 .وتوفري األمن يف بعض املواقع احلساسة، حسب االقتضاء

يقــدم، يف املـدى القصــري، التــدريب  أن ‘ ١’ املهـام احملــددة هـي:    )٣٦٥(
األساســي ملختلــف عناصــر ووحــدات الكتائــب املدجمــة التابعــة    

ة املنتشـــرة للقـــوات املســـلحة جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــ    
ــرقي   يف ــزء الشـــ ــدراا    اجلـــ ــني قـــ ــد حتســـ ــد بقصـــ ــن البلـــ مـــ

االضطالع بالبعثات ذات الصلة برتع السـالح والتسـريح؛    على
ات الشـــرطة الوطنيـــة الكونغوليـــة أن تواصـــل تطـــوير قـــدر‘ ٢’

ــة     ووكــاالت إنفــاذ القــانون ذات الصــلة بتقــدمي املســاعدة التقني
إســداء املشــورة للحكومــة  ‘ ٣’والتــدريب والــدعم التــوجيهي؛  

ام القضــائي ونظــم اإلصــالحيات،  يف جمــال تعزيــز قــدرات النظــ 
ــة العســكرية؛   مبــا اإلســهام يف جهــود  ‘٤’يف ذلــك نظــام العدال

 من أجـل مسـاعدة احلكومـة يف عمليـة التخطـيط      اتمع الدويل
 .األولية إلصالح قطاع األمن

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار   )٣٦٦(
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. وأذن الـــس للبعثـــة )٣٦٧(مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف
حــــدود قـــــدرا   باســــتخدام مجيــــع الوســـــائل الالزمــــة، يف   

ــام      ويف ــا وحــداا، لالضــطالع بامله ــيت نشــرت فيه ــاطق ال املن
)٣٦٨(احملددة املذكورة يف القرار

. 

وأحـــاط الـــس علمـــا بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ   
ــاين/نوفمرب   ١٤ ــايري     ٢٠٠٧تشــرين الث ــى املع ــنص عل ــذي ي ال

القياســية والتوصــيات العامــة املتعلقــة بالتوجــه املســتقبلي لبعثــة  
، )٣٦٩(ة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةمنظمـ 

كــــــانون  ٢١) املـــــؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٩٤مبوجـــــب القـــــرار   
ــذي اختــذ يف إطــار الفصــل الســابع   ٢٠٠٧األول/ديســمرب  ، ال

ــة        ــب إىل بعث ــدرا، وطل ــة وق ــة البعث ــد والي ــاق لتمدي ــن امليث م
منظمة األمم املتحدة إيالء األولوية القصـوى للتصـدي لألزمـة    

__________ 

إسـداء املشـورة مـن    ‘ ١’حتقيقا لتلك الغاية، املهام احملددة هـي:    )٣٦٧(
ــى الصــعيد      ــة عل ــات الدميقراطي ــز املؤسســات والعملي أجــل تعزي

ــات   ــعيد املقاطعـ ــوطين وصـ ــعيدين اإل الـ ــي؛ والصـ ــي واحمللـ  قليمـ

ــة  ‘٢’ ــاحلة الوطنيـ ــز املصـ ــداخلي؛  تعزيـ ــي الـ ــوار السياسـ ، واحلـ
املساعدة علـى تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها والتحقيـق        ‘٣’

ــهاكات حقـــوق  ــع حـــد لإلفـــالت      يف انتـ ــان بغيـــة وضـ اإلنسـ
ــة     مــن ــذ اســتراتيجية للعدال العقــاب، واملســاعدة يف وضــع وتنفي

اجلهـــــود املبذولـــــة  والتعـــــاون يفخـــــالل الفتـــــرة االنتقاليـــــة، 
ــعيدين الـــوطين والـــدويل مـــن أجـــل تقـــدمي مـــرتكيب    علـــى الصـ

إلنساين الـدويل  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون ا
القيام، بالتنسيق الوثيق مع الشـركاء الـدوليني   ‘ ٤’إىل احملاكمة؛ 

وفريق األمـم املتحـدة القطـري، بتقـدمي املسـاعدة إىل السـلطات       
ــا  ــة، مبـ ــة   الكونغوليـ ــا اللجنـ ــتقلة،   فيهـ ــة املسـ ــة الوطنيـ االنتخابيـ

ليــــة والتحضـــــري هلــــا وإجرائهـــــا؛   تنظــــيم االنتخابـــــات احمل  يف
املســاعدة علــى يئــة بيئــة آمنــة وســلمية إلجــراء انتخابــات   ‘٥’

املســامهة يف تعزيــز احلكــم الرشــيد واحتــرام ‘ ٦’حــرة وشــفافة؛ 
 .مبدأ املساءلة

ــرار    )٣٦٨( ــر القـ ــرة ٢٠٠٧( ١٧٥٦انظـ ــف) إىل (هـــ  ٢)، الفقـ ) ـ(ألـ
 .)ـ(ه ٣(ك) و (ل) و (ن) والفقرة  (ز) و (ح) و و

)٣٦٩(  S/2007/671. 

ــها،      يف ك ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــو اجلنوبيـ ــمالية وكيفـ ــو الشـ يفـ
سيما من خالل محاية املـدنيني ودعـم تنفيـذ بـالغ نـريويب       وال

املشترك. وطلب الس أيضا إىل بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة،     
ــة     نظــراً لتفشــي ظــاهرة العنــف اجلنســي وفداحتــها يف مجهوري

سـلحة،  الكونغو الدميقراطية، وال سيما علـى أيـدي العناصـر امل   
ــع العنــف      ــه مــن جهــود ملن ــا تبذل أن جتــري استعراضــا دقيقــا مل
اجلنسي والتصدي له، وأن تتبع استراتيجية شاملة علـى نطـاق   
البعثــة مــن أجــل تعزيــز الوقايــة واحلمايــة مــن العنــف اجلنســي    

)٣٧٠(والتصدي له
.  

  

مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهوريـة    - ١٠
 أفريقيا الوسطى

ية الفترة قيد االستعراض، واصل مكتـب األمـم   يف بدا  
مجهورية أفريقيا الوسـطى، الـذي    املتحدة لدعم بناء السالم يف

ــوطين   ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ١٥أنشــئ يف  ، تشــجيع احلــوار ال
واملصـاحلة الوطنيــة ومســاعدة مجهوريـة أفريقيــا الوســطى علــى   
ــوق      ــات حقـ ــذ سياسـ ــكرية وتنفيـ ــالحات العسـ ــراء اإلصـ إجـ

يب الشـــرطة املدنيـــة ونـــزع ســـالح املقـــاتلني  اإلنســـان وتـــدر
 السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم.

  

 تنفيذ الوالية  

خالل الفترة قيد االستعراض، قام جملـس األمـن، عـن      
ــس       ــيس جملـ ــام ورئـ ــني العـ ــني األمـ ــائل بـ ــادل للرسـ ــق تبـ طريـ

بتمديـد واليـة    ،)٣٧٢(، أو عن طريق بيان من الرئيس)٣٧١(األمن
عم بنــاء الســالم يف مجهوريــة واليــة مكتــب األمــم املتحــدة لــد 

__________ 

 .١٨و  ١٢و  ٢)، الفقرات ٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   )٣٧٠(

)٣٧١(  S/2004/874  وS/2004/875 ؛S/2005/758  وS/2005/759 ؛
S/2007/702  وS/2007/703. 

)٣٧٢(  S/PRST/2006/47٧ ، الفقرة. 
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أفريقيـا الوسـطى أربــع مـرات ملـدة ســنة واحـدة، آخرهـا حــىت       
 .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١

ــؤرخ      ــرئيس مــــ ــن الــــ ــان مــــ ــرين  ٢٨ويف بيــــ تشــــ
قلقـه إزاء العواقـب    ، أعـرب الـس عـن   ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

احملتملة بالنسبة جلمهورية أفريقيا الوسطى مـن جـراء األزمـات    
دها هذه املنطقة دون اإلقليمية، ورحـب بالتـايل، مـع    اليت تشه

االرتيــاح، مببــادرة األمــني العــام بــدعوة مكتــب األمــم املتحــدة 
ــار      ــيم اآلث ــا الوســطى إىل تقي ــة أفريقي ــاء الســالم يف مجهوري لبن

التطـورات املســتجدة يف البلـدان اــاورة بالنســبة    املترتبـة علــى 
. )٣٧٣(عكـس بـالعكس  للحالة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى، وال 

ــة دون    ــافية يف املنطقــ ــؤوليات اإلضــ ــالنظر إىل تلــــك املســ وبــ
اإلقليمية، والتطورات املشجعة على أرض الواقع، رفعت رتبـة  
املمثل اخلاص لألمني العام يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مـن     
خالل تبادل للرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن،      

)٣٧٤(عام مساعدإىل ممثل خاص بدرجة أمني 
. 

ــؤرخ     ــرئيس مـ ــن الـ ــان مـ ــاين/ ٢٢ويف بيـ ــرين الثـ  تشـ

ــه الــس أن ٢٠٠٦ فمربنــو ــة مكتــب   ، قــرر مبوجب جيــدد والي
األمم املتحدة لدعم بناء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     

ــنة ــاة الـــس    ملـــدة سـ ــام إىل موافـ ــي األمـــني العـ ــدة، دعـ واحـ
الفتـــرة  بـــالطرائق اجلديـــدة اخلاصـــة مبهمـــة املكتـــب خـــالل     

 تشـــــرين الثـــــاين/ ٣٠. ويف رســـــالة مؤرخـــــة )٣٧٥(اجلديـــــدة

ــو ــام أن  ٢٠٠٦ فمربنـ ــني العـ ــح األمـ ــب   ، أوضـ ــطة املكتـ أنشـ
بشكل رئيسي على مـا يلـي: (أ) دعـم     ٢٠٠٧ستركز يف عام 

املصاحلة واحلوار الوطنيني؛ (ب) تقـدمي املسـاعدة يف مـا يبـذل     
بئـة  من جهـود لتـدعيم املؤسسـات الدميقراطيـة؛ (ج) تيسـري تع     

__________ 

)٣٧٣(  S/PRST/2004/39 ٩، الفقرة. 

)٣٧٤(  S/2005/758  وS/2005/759. 

)٣٧٥(  S/PRST/2006/47 ٧، الفقرة. 

ــادي       ــاش االقتصـ ــار واالنتعـ ــادة اإلعمـ ــل إعـ ــن أجـ ــوارد مـ املـ
والتخفيــف مــن حــدة الفقــر واحلكــم الصــاحل علــى الصــعيد        
الوطين؛ (د) تعميم منظور جنساين يف بنـاء السـالم، علـى حنـو     

ــرار جملــس األمــن    ــز  ٢٠٠٠( ١٣٢٥ينســجم وق )؛ (هـــ) تعزي
اجلماعـــة  التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة والـــدول األعضـــاء يف 

قتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا وغريهــا مــن الكيانــات       اال
اإلقليميــة بغيــة تيســري وتــدعيم املبــادرات اهلادفــة إىل التصــدي   

)٣٧٦(النعدام األمن عرب احلدود يف املنطقة دون اإلقليمية
. 

ومن خالل تبادل للرسـائل بـني األمـني العـام ورئـيس        
ــه، بنــاء علــى   ومــة الطلبــات املقدمــة مــن حك  الــس، تقــرر أن

ــام      ــب يف ع ــا الوســطى، ســيقوم املكت ــة أفريقي  ٢٠٠٨مجهوري
جهـود املصـاحلة الوطنيـة، وذلـك علـى وجـه        دعم يلي: (أ) مبا

ــوطنيني     ــق مســاعدة أصــحاب املصــلحة ال اخلصــوص عــن طري
على تنظيم حوار سياسي شـامل؛ (ب) تعزيـز احتـرام حقـوق     
ــانون    ــيادة القـ ــز سـ ــة؛ (ج) تعزيـ ــايري الدميقراطيـ ــان واملعـ اإلنسـ

ــة املــوارد   نظــام احلكــم املســؤول والشــفاف؛ (د) و تيســري تعبئ
ألغـراض اإلعمـار والتنميـة علـى الصـعيد الـوطين؛ (هــ) تعزيــز        

األمم املتحـدة والكيانـات اإلقليميـة بغـرض تعزيـز       التعاون بني
املبادرات الرامية إىل التصـدي حلالـة انعـدام األمـن عـرب حـدود       

ــة دون ــاعدة بع  املنطقـ ــة؛ (و) مسـ ــدة  اإلقليميـ ــم املتحـ ــة األمـ ثـ
تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف تنفيـذ      املتعددة األبعاد يف

واليتــها علــى أراضــي مجهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ (ز) تعمــيم  
مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف بنــاء الســالم، مبــا يتماشــى وقــرار  

)٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن 
)٣٧٧(

. 

  

__________ 

)٣٧٦(  S/2006/934. 

)٣٧٧(  S/2007/702  وS/2007/703. 
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 بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا  - ١١

ــرة     ــة الفتـ ــة    يف بدايـ ــلت بعثـ ــتعراض، واصـ ــد االسـ قيـ
ــم ــالقرار     األمـ ــال بـ ــأة عمـ ــا، املنشـ ــا وإريتريـ ــدة يف إثيوبيـ املتحـ
)، االضطالع بواليتها من أجـل رصـد وقـف    ٢٠٠٠( ١٣١٢

ــة،       ــة املؤقت ــة األمني ــوات واملنطق ــز الق ــة ومترك ــال العدائي األعم
ــاق       ــا يف اتف ــة التنســيق العســكرية املنصــوص عليه ــرأس جلن وت

ــة وقــــــــف ــال العدائيــــــ ــران/ ١٨املــــــــؤرخ  األعمــــــ  حزيــــــ

٢٠٠٠ يونيـــه
؛ وتنســـيق املســـاعدة اإلنســـانية يف املنطقـــة )٣٧٨(

األمنيــة املؤقتــة واملنــاطق املتامخــة هلــا، ومســاعدة جلنــة احلــدود   
ــة ــة - اإلثيوبي ــنظم لقــرار     )٣٧٩(اإلريتري يف التنفيــذ الســريع وامل

 تعيني احلدود.
  

 تنفيذ الوالية  

تقــــارير األمــــني العــــام قــــام الــــس، علــــى أســــاس   
املتحـــدة يف إثيوبيـــا  ، بتمديـــد واليـــة بعثـــة األمـــم)٣٨٠(عمومـــا

ــىت     ــا حــ ــهر، آخرهــ ــتة أشــ ــل إىل ســ ــرات تصــ ــا لفتــ  وإريتريــ

٢٠٠٨كانون الثاين/يناير   ٣١
)٣٨١(

. 
__________ 

)٣٧٨(  S/2000/601. 

اإلريترية عمـال باالتفـاق املـؤرخ     -أُنشئت جلنة احلدود اإلثيوبية   )٣٧٩(
ــانون األول/ديســمرب   ١٢ ــني  ٢٠٠٠ك ــربم ب ــا وإثيوب امل ــا إريتري ي

)S/2000/1183   ــة تعـــيني ورســـم احلـــدود ــا واليـ ) وأُســـندت إليهـ
املنصــوص عليهــا يف املعاهــدات املربمــة يف عهــد االســتعمار علــى  

يف عهــــد االســــتعمار أســــاس املعاهــــدات ذات الصــــلة املربمــــة  
 .) والقانون الدويل الساري١٩٠٨ و ١٩٠٢و   ١٩٠٠(

)٣٨٠(  S/2004/180  وS/2004/708  وS/2005/142  وS/2005/553 
 S/2006/992 و S/2006/749و  S/2006/140و  S/2006/1 و
 .S/2007/440و  S/2007/33 و

 ،)٢٠٠٤( ١٥٦٠و  ؛١)، الفقـــرة  ٢٠٠٤( ١٥٧٣القـــرارات    )٣٨١(
 ١٦٢٢ ؛ و١الفقــــــــــــرة  ،)٢٠٠٥( ١٥٨٦؛ و ١الفقــــــــــــرة 

 ؛١الفقـــــــــــرة  ،)٢٠٠٦( ١٦٦١و  ؛١الفقـــــــــــرة  ،)٢٠٠٥(
ــرة  ،)٢٠٠٦( ١٦٧٠ و ــرة  ،)٢٠٠٦( ١٦٧٨ و ؛١الفقــ الفقــ

 

، أوصـى  ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ٢ويف التقرير املـؤرخ    
ــام، وف  ــني العـــ ــرار  األمـــ ــا للقـــ ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣١قـــ ) املـــ

، بتعديل وجود البعثة على مـرحلتني:  ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢
املرحلــة األوىل، االستعاضــة عــن وحــدة عســكرية إلزالــة       يف

األلغام بقدرات جتارية صـغرية، وخفـض قـوة ضـباط األركـان      
يف املائة. ويف املرحلة الثانيـة، إعـادة    ٣٠باملقر بنسبة تصل إىل 

أفــــراد كتيبــــة مشــــاة وعناصــــر دعــــم إىل أوطــــام لتوحيــــد  
ثالثة احلاليـة يف قطـاعني اثـنني، وسـيتألف اهليكـل      القطاعات ال

العسـكري مــن مقـر للقــوة، وكتيـبيت مشــاة، ووحـدتني إلزالــة     
ــدعم   ــر الـ ــام، وعناصـ ــل إىل  األلغـ ــا يصـ ــرى، ومـ ــة األخـ احلاليـ

مــــن املــــراقبني العســــكريني، وســــترافق هــــذه املرحلــــة  ٢٢٠
. ومبوجــب )٣٨٢(ختفيضـات متكافئـة يف عــدد املـوظفني املـدنيني    

، ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ١٤) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٠القــرار 
ــة،      ــى البعثـ ــرأت علـ ــيت طـ ــديالت الـ ــى التعـ ــس علـ ــق الـ وافـ

)٣٨٣(أوصى به األمني العام  ما  حنو  على
. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٢جـــــــــب القـــــــــرار ومبو  
إعـادة تشـكيل    ، وافـق الـس علـى   ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٣

ــدد     ــادة يف عـ ــك زيـ ــمل ذلـ ــة، ويشـ ــكري للبعثـ ــر العسـ العنصـ
مــراقبني، ليصــبح امــوع    ١٠راقبني العســكريني بإضــافة  املــ

مراقبا، يف نطاق جمموع القوام املـأذون بـه احلـايل البـالغ      ٢٣٠
مــن األفــراد العســكريني علــى حنــو مــا أوصــي بــه يف     ٣ ٤٠٤

ــؤرخ    ــام امل ــر األمــني الع ٢٠٠٥آب/أغســطس  ٣٠تقري
)٣٨٤( .

سـاعدة  ووافق الس أيضا على توسيع نطاق الوالية املتعلقة مب
__________ 

 ،)٢٠٠٦( ١٧١٠و  ؛١الفقـــــــــــــرة   ،)٢٠٠٦( ١٦٨١و  ؛١
 ١٧٦٧و  ؛١الفقــــــــــــرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٤١ ؛ و١الفقــــــــــــرة 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٧(

)٣٨٢(  S/2004/708 ١٨-١٣، الفقرات. 

 .٢الفقرة  ،)٢٠٠٤( ١٥٦٠القرار   )٣٨٣(

)٣٨٤(  S/2005/553 ٤٢و  ١١، الفقرتان. 
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الطـرفني يف قطـاع أنشــطة إزالـة األلغـام حــىت يتسـىن للبعثــة أن      
ـــني     تســاعد الطــرفني يف مواصــلة التعــاون مــع الشــركاء الدولي
اآلخريـــن يف هــذا القطــاع بتقــدمي املســاعدة يف عمليــة إزالــة       
األلغام لألغراض اإلنسانية، يف املنطقة األمنيـة املؤقتـة واملنـاطق    

)٣٨٥(شورة التقنية والتنسيقااورة هلا، فضال عن امل
. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨١جـــــــــب القـــــــــرار ومبو  
نظـــر يف تقريـــري  ، أذن الـــس، وقـــد٢٠٠٦أيار/مـــايو  ٣١

ــؤرخني   ــام املـــ ــني العـــ ــاير   ٣األمـــ ــانون الثاين/ينـــ  ٢٠٠٦كـــ
٢٠٠٦ آذار/مارس ٦ و

)٣٨٦(
ويف اخليارات املتعلقـة مبسـتقبل   . 

ــواردة فيهمــا، بإعــادة تشــكيل العنصــر ا    ــة، وال لعســكري البعث
ــة مــا يصــل إىل     ٢ ٣٠٠للبعثــة ووافــق علــى أن ينشــر يف البعث

مراقبـــا عســـكريا، يف إطـــار  ٢٣٠ إىل يصـــل فـــرد، منـــهم مـــا
) ٢٠٠٠( ١٣٢٠الواليـــــة املنصـــــوص عليهـــــا يف القـــــرارين  

)٢٠٠٢( ١٤٣٠  و
)٣٨٧(

. 

ــمرب   ١٥ويف    ــانون األول/ديســـ ــرح ٢٠٠٧كـــ ، اقتـــ
ت للتغـيريات  ، أربعة خيارا)٣٨٨(األمني العام، يف تقريره اخلاص

املمكن إجراؤها يف واليـة البعثـة، بنـاء علـى الطلـب الـوارد يف       
 ).٢٠٠٦( ١٧١٠القرار 

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤١ويف القــ ــانون  ٣٠) املــ كــ
، وافــق الــس علــى خفــض قــوام العنصــر  ٢٠٠٧الثاين/ينــاير 

فـرد   ١ ٧٠٠فرد عسـكري إىل   ٢ ٣٠٠العسكري للبعثة من 
ســـكريا، وذلـــك وفقـــا مراقبـــا ع ٢٣٠عســـكري، مبـــن فـــيهم 

، وقـــرر أن حتـتفظ   )٣٨٩(الوارد يف تقرير األمني العـام  ١للخيار 
__________ 

 .٢الفقرة  ،)٢٠٠٥( ١٦٢٢القرار   )٣٨٥(

)٣٨٦(  S/2006/1  وS/2006/140على التوايل ،. 

 .٢الفقرة  ،)٢٠٠٦( ١٦٨١القرار   )٣٨٧(

)٣٨٨(  S/2006/992. 

 .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الفقرتان   )٣٨٩(

البعثــــة بواليتــــها واحلــــد األقصــــى املـــــأذون بــــــه ملســــتويات  
)٣٩٠(قوا

. 
  

 بعثة األمم املتحدة يف ليربيا  - ١٢

يف بداية الفترة قيد االسـتعراض، واصـلت بعثـة األمـم       
ــيت أُ   ــا، الــ ــدة يف ليربيــ ــال املتحــ ــئت عمــ ــالقرار  نشــ  ١٥٠٩بــ

ــف إطــالق     ٢٠٠٣( ــذ وق ــم تنفي ــة: (أ) دع ــام التالي )، أداء امله
ــار ــا     )٣٩١(النـ ــدة ومرافقهـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــة مـ ؛ (ب) محايـ

واملدنيني التابعني هلا؛ (ج) دعم املساعدة اإلنسانية واملسـاعدة  
املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ (د) دعم إصالح األمـن، مبـا يف ذلـك    

ــة وت  ــدريب الشــرطة الوطني ــدة   ت ــوات عســكرية جدي شــكيل ق
 ومعادة التشكيل؛ (هـ) دعم تنفيذ عملية السالم.

  

 تنفيذ الوالية  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، مــدد الــس، مــن         
، واليــة بعثــة األمــم املتحــدة )٣٩٢(خــالل سلســلة مــن القــرارات

، )٣٩٣(يف ليربيا بصفة متعاقبة على أساس توصيات األمني العام
ــام ــرات )٣٩٣(العـ ــنة و، لفتـ ــل إىل سـ ــىت  تصـ ــا حـ ــدة، آخرهـ احـ

 .٢٠٠٨أيلول/سبتمرب   ٣٠

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٩جـــــــــب القـــــــــرار ومبو  
إطــــار الفصــــل  ، الــــذي اختــــذ يف٢٠٠٥حزيران/يونيــــه  ٢٤

__________ 

 .٢الفقرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٤١القرار   )٣٩٠(

)٣٩١(  S/2003/657املرفق ،. 

)، ٢٠٠٥( ١٦٢٦؛ و ١الفقـــرة   ،)٢٠٠٤( ١٥٦١القـــرارات    )٣٩٢(
 ١٧١٢ ؛ و١الفقــــــــــــرة  ،)٢٠٠٦( ١٦٦٧؛ و ١الفقــــــــــــرة 

؛ ١لفقـــــــــــرة ا ،)٢٠٠٧( ١٧٥٠؛ و ١الفقـــــــــــرة  ،)٢٠٠٦(
 .١الفقرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٧٧ و

)٣٩٣(  S/2004/725  وS/2005/560  وS/2006/159  وS/2006/743 
 .S/2007/479و  S/2007/151 و



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 238/1582 
 

ــا بتقريــر        ــد أحــاط علم ــاق، أذن الــس، وق ــن امليث ــابع م الس
املتعلــق بالتعــاون  ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٢األمــني العــام املــؤرخ  

ليات عرب احلدود بـني بعثـة   فيما بني البعثات واحتمال قيام عم
األمــم املتحـــدة يف ســـرياليون وبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليربيـــا  

، بإعــادة توزيــع )٣٩٤(كــوت ديفــوار وعمليــة األمــم املتحــدة يف
أفراد القوات العسكرية والشرطة املدنية بصفة مؤقتة فيما بـني  
البعثات الثالث املذكورة، من أجـل التصـدي للتحـديات الـيت     

حدود العدد األقصى املـأذون بـه مـن     امل معها يفال ميكن التع
)٣٩٥(األفراد ألي بعثة معينة

. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٦جـــــــــب القـــــــــرار ومبو  
إطار الفصل السـابع   ، الذي اختذ يف٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٩

من امليثـاق، أذن الـس لبعثــة األمـم املتحـدة يف ليـبــريا، وقـد        
كـــانون   ٣١يف  نـــهي عملياـــا مـــن املقــــرر أن ت  الحــــظ أن

تشــــرين  ، بــــأن تقــــوم، اعتبــــارا مــــن٢٠٠٥األول/ديســــمرب 
فـردا مـن أفـراد     ٢٥٠بنشـر ما يصل إىل  ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

األمــــم املتحــــدة العسكريـــــني يف سيـــــراليون، لتــــوفري األمــــن 
يف  للمحكمــة اخلاصــة لسيـــراليون، علــى حنـــو مــا أوصـِـــي بـــه  

ــؤرخ   ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــبت ١تقريـ ٢٠٠٥مرب أيلول/سـ
)٣٩٦( .

وأذن أيضا بإجراء زيادة مؤقتــة يف احلـد األقصــى لعـدد أفــراد      
فـردا مـن أفـراد األمـم املتحـدة       ١٥ ٢٥٠البعثة ليبلـغ جمموعـه   

إىل  ٢٠٠٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥العسكريـني، للفتـرة من 
ــارس  ٣١ ــدم   ٢٠٠٦آذار/مـ ــدعم املقـ ــؤدي الـ ــة أال يـ ، لكفالـ

ات البعثــة يف ليـــربيا أثنــاء   للمحكمــة إىل االنتقــاص مــن قــدر   
__________ 

)٣٩٤(  S/2005/135. 

)، الفقرة اخلامسة من الديباجة والفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   )٣٩٥(
ن املنطــوق. انظــر أيضــا الفــرعني املــتعلقني ببعثــة األمــم مــ ٦و  ٥

املتحدة يف سرياليون وعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف     
 هذا الفصل.

)٣٩٦(  S/2005/560 ٩٤-٩٠، الفقرات. 

مرحلة انتقاهلا السياسي. وأخريا، أذن للبعثة أيضا بنشــر عــدد   
اقتضــى األمـر    كاف من األفـراد العسـكريني يف سيــراليون إذا   

وعند الضرورة، وذلك إلجـالء أفراد البعثة العسكريـني الـذين  
سـرياليون ومســؤويل احملكمـة، يف حالـة نشــوء       تـم نشـرهم يف 

. ومـددت  )٣٩٧(أمنية خطرية متـس هؤالء األفراد واحملكمـة  أزمة
٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٣٠هذه الزيادة املؤقتة حىت 

)٣٩٨(
. 

ــرر الــس  ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١١ويف    ، ق
)، وهـــو يتصـــرف يف إطـــار ٢٠٠٥( ١٦٣٨مبوجـــب القـــرار 

الفصل السابع من امليثاق، أن تشمل والية بعثة األمـم املتحـدة   
يــا العنصــر اإلضــايف التــايل: إلقــاء القــبض علــى الــرئيس   يف ليرب

السابق تشـارلز تـايلور واحتجـازه يف حالـة عودتـه إىل ليـبـريــا       
ــام      ــه قضــائيا أم ــه إىل ســرياليون، ملالحقت ـــه أو تيســري نقل ونـقـل
احملكمة اخلاصة لسـرياليون وإبقـاء احلكومـة الليــربية وحكومـة      

)٣٩٩(لسرياليون وجملس األمن على اطالع كام
. 

ــام عمــال         ــني الع ــذي قدمــه األم ــب ال ــتجابة للطل واس
)٢٠٠٦( ١٦٠٩بــالقرار 

الــس، مبوجــب القــرار   ، قــرر)٤٠٠(
، الذي اختـذ  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٦) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٥٧

إطار الفصل السابع من امليثاق، أن يـأذن بنقـل قـوة قوامهـا      يف
 عمليـة  األقصى سرية مشاة من بعثة األمم املتحدة يف ليربيا إىل

 آذار/ ٣١يف كــــــوت ديفــــــوار، حــــــىت   األمــــــم املتحــــــدة  

، مــن أجــل تــوفري تغطيــة أمنيــة إضــافية ملــوظفي ٢٠٠٦ مــارس
ــن  ــا، ومـ ــدة وممتلكاـ ــم املتحـ ــام  أجـــل األمـ االضـــطالع باملهـ

األخرى املسـندة إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،       
ل أن ميس ذلك بأي قرار يتخذه جملـس األمـن يف املسـتقب    دون

__________ 

 .٧-٥)، الفقرات ٢٠٠٥( ١٦٢٦القرار   )٣٩٧(

 .٢الفقرة  ،)٢٠٠٦( ١٦٦٧القرار   )٣٩٨(

 .١ الفقرة ،)٢٠٠٥( ١٦٣٨القرار   )٣٩٩(

 .S/2006/71انظر   )٤٠٠(
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ــا     ــدة يف ليربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ ــد واليـ ــق بتجديـ ــا يتعلـ فيمـ
ديـــــد إضـــــايف لعمليـــــة النقـــــل     ومســـــتوى قواـــــا، وأي مت  

)٤٠١(أعاله  املذكورة
. 

ويف إطار تعديل حظر توريد األسلحة املفـروض علـى     
) لتضـــمينه إعفـــاءات ٢٠٠٣( ١٥٢١ليربيـــا مبوجـــب القـــرار 

وات الشــرطة إضــافية لــدائرة األمــن اخلــاص الليربيــة وألفــراد قــ 
واألمن الليربيـة الـذين مت التـدقيق يف مـؤهالم وتدريبـهم منـذ       

ــدة    ــم املتحــ ــة األمــ ــاء بعثــ ــرين األول/ إنشــ ــا يف تشــ  يف ليربيــ

ــوبر ــة، متصــرفا مبوجــب     ٢٠٠٣ أكت ــس إىل البعث ــب ال ، طل
امليثاق، إجراء تفتيش علـى املوجـودات مـن     الفصل السابع من

عليها وفقا لإلعفـاءات  األسلحة والذخرية اليت جرى احلصول 
من أجل ضـمان حصـر مجيـع هـذه األسـلحة والـذخرية، ومـن        
أجــل تقــدمي تقــارير دوريــة إىل اللجنــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة  

توصــلت إليــه  ) خبصــوص مــا٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القــرار  ٢١
)٤٠٢(من نتائج

. 

٢٠٠٦آذار/مــــارس  ١٤ويف التقريــــر املــــؤرخ   
)٤٠٣( ،

ــة أمــور،    ــام، يف مجل ــى  أوصــى األمــني الع ــإجراء تغــيريات عل ب
ــة     ــا، يف ضــوء إجنــاز البعث ــة األمــم املتحــدة يف ليربي تشــكيل بعث

املهام، ويف سياق استعراض الواليات املالئمـة للبعثـة    لعدد من
٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ٩وتكوينها. ويف تقريـره املـؤرخ   

)٤٠٤( ،
كــرر تأكيــد توصــيته املتعلقــة بإضــافة وحــدة شــرطة مشــكلّة.   

 متــــــوز/ ١٣) املـــــؤرخ  ٢٠٠٦( ١٦٩٤ومبوجـــــب القــــــرار  
__________ 

. ملزيـد مـن املعلومـات، انظـر     ١الفقرة  ،)٢٠٠٦( ١٦٥٧القرار   )٤٠١(
ــة األمــم املتحــدة يف   ديفــوار يف هــذا  كــوت الفــرع املتعلــق بعملي

 الفصل.

 .٤ و ٢ و ١)، الفقرات ٢٠٠٦( ١٦٨٣القرار   )٤٠٢(

)٤٠٣(  S/2006/159. 

)٤٠٤(  S/2006/376. 

السـابع مـن امليثـاق،     ، الذي اختذ يف إطار الفصل٢٠٠٦ يوليه
قرر الس زيادة القوام املأذون به لعنصر الشرطة املدنية لبعثـة  

فـردا وخفـض القـوام املـأذون      ١٢٥األمم املتحدة يف ليربيـا بــ   
فردا من مستويات القـوام   ١٢٥ به للعنصر العسكري للبعثة بـ

)٤٠٥(ن بهاملأذو
. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٠جـــــــــب القـــــــــرار ومبو  
إطـار الفصـل السـابع     ، الـذي اختـذ يف  ٢٠٠٧آذار/مارس  ٣٠

من امليثـاق، الحـظ الـس اعتـزام احملكمـة اخلاصـة لسـرياليون        
ــامج      التوصــل إىل ــذ برن ــا بشــأن تنفي ــة ليربي ــع حكوم ــاق م اتف

أنشـطة يف ليربيــا، وقـرر أن تشــتمل واليـة البعثــة علـى العنصــر     
إلضـــايف التـــايل: تقـــدمي الـــدعم اإلداري ومـــا يتصـــل بـــه مـــن ا

ــاليف      ــترداد التكـ ــاس اسـ ــى أسـ ــن، علـ ــدعم واألمـ ــكال الـ أشـ
لألنشطة اليت تضطلع ـا يف ليربيـا احملكمـة اخلاصـة لسـرياليون      
ــاالت       ــدراا وجم ــك يف حــدود ق ــا، وذل ــة ليربي ــة حكوم مبوافق

)٤٠٦(نشرها ودون اإلخالل باملهام األخرى املوكلة إليها
. 

وبعــد النظــر يف املعــايري القياســية الــيت اقترحهــا األمــني   
)، أيــــد الــــس، ٢٠٠٦( ١٦٦٧عمــــال بـــالقرار   )٤٠٧(العـــام 

 أيلــــــول/ ٢٩) املـــــؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧١٢مبوجـــــب القـــــرار   

، الـــذي اختـــذ يف إطـــار الفصـــل الســـابع مـــن  ٢٠٠٦ ســـبتمرب
ــره املـــــؤرخ    ــواردة يف تقريـــ ــيات األمـــــني الـــ ــاق، توصـــ امليثـــ

ــبتمرب  ١٢ ٢٠٠٦أيلول/سـ
ــة  )٤٠٨( ــوة بعثـ ــز قـ ــية بتعزيـ ، القاضـ

ــدرجييا وعلــى       ــا وخفضــها وســحبها ت ــم املتحــدة يف ليربي األم
مراحل، حسبما تسمح به احلالـة، وبـدون اإلخـالل مبتطلبـات     

__________ 

 .١ة الفقر ،)٢٠٠٦( ١٦٩٤القرار   )٤٠٥(

 .٥الفقرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٥٠القرار   )٤٠٦(

 .S/2006/743و  S/2006/376انظر   )٤٠٧(

)٤٠٨(  S/2006/743. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 240/1582 
 

املــؤرخ . وعلــى أســاس تقريــر األمــني العــام     )٤٠٩(أمــن ليربيــا 
٢٠٠٧آب/أغســــطس  ٨

، الــــذي قــــدم خطــــة مفصــــلة )٤١٠(
ة، على حنو ما هو مطلـوب  لتصفية البعثة، تتضمن معايري حمدد

ــرار  ــرار   ٢٠٠٧( ١٧٥٠يف القـ ــب القـ ــس، مبوجـ ــد الـ )، أيـ
ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٧ ، الــذي ٢٠٠٧أيلول/ســبتمرب  ٢٠) امل

اختـــذ يف إطـــار الفصـــل الســـابع مـــن امليثـــاق، توصـــية األمـــني  
إطار العنصر العسكري لبعثـة   خبفض نشر األفراد يف )٤١١(العام

فـردا خـالل الفتـرة     ٢ ٤٥٠ األمم املتحدة يف ليربيـا مبـا يعـادل   
 إىل أيلـــــول/ ٢٠٠٧ول/أكتـــــوبر املمتـــــدة مـــــن تشـــــرين األ

، وخبفـض نشـر أفـراد الشـرطة يف إطـار عنصـر       ٢٠٠٨ سبتمرب
ــادل    ــا يع ــة مب ــدة     ٤٩٨الشــرطة للبعث ــرة املمت ــردا خــالل الفت ف

ــن ــان/أب مـــــــــــ ــانون األول/ ٢٠٠٨ريل نيســـــــــــ  إىل كـــــــــــ

٢٠١٠  ديسمرب
)٤١٢(

. 
  

 ديفوار بعثة األمم املتحدة يف كوت  - ١٣

يف بداية الفترة قيد االسـتعراض، واصـلت بعثـة األمـم       
ــالقرار  املتحــــــدة يف كــــــوت ديفــــــوار، املنشــــــأة  عمــــــال بــــ

ــراف   ٢٠٠٣( ١٤٧٩ ــذ األطـ ــري تنفيـ ــية، تيسـ ــة سياسـ ) كبعثـ
)٤١٣(ماركوسي - اإليفوارية التفاق لينا

. 
  

 إاء البعثة/االنتقال إىل بعثة جديدة  

املتحـدة يف كـوت   يف أعقاب متديد واليـة بعثـة األمـم      
مبوجــــب القــــرار   ٢٠٠٤ط/فرباير شــــبا ٢٧ديفــــوار حــــىت  
__________ 

 .٣الفقرة  ،)٢٠٠٦( ١٧١٢القرار   )٤٠٩(

)٤١٠(  S/2007/479. 

 .٧٥و  ٧٣املرجع نفسه، الفقرتان   )٤١١(

 .٤ و ٣الفقرتان  ،)٢٠٠٧( ١٧٧٧القرار   )٤١٢(

)٤١٣(  S/2003/99املرفق األول ،. 

٢٠٠٤( ١٥٢٧(
ــرار   )٤١٤( ــب القــــ ــس، مبوجــــ ــرر الــــ ، قــــ

ــى     ٢٠٠٤( ١٥٢٨ ــاء علـ ــاريخ، بنـ ــس التـ ــل نفـ ــذي حيمـ ) الـ
، ورســالة رئــيس مجهوريــة كــوت )٤١٥(توصــيات األمــني العــام

٢٠٠٣تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٠ديفوار املؤرخة 
، جتديـد  )٤١٦(

، مـع  ٢٠٠٤نيسـان/أبريل   ٤ة للمرة األخـرية حـىت   والية البعث
إنشاء عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار اعتبـارا مـن ذلـك     
التاريخ. وطلب الس إىل األمني العـام نقـل السـلطة يف ذلـك     
التاريخ من بعثة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار ومـن قـوات       

ة لــدول غــرب أفريقيــا إىل عمليــة األمـــم     اجلماعــة االقتصــادي  
)٤١٧(املتحدة يف كوت ديفوار

. 
  

 عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  - ١٤

 اإلنشاء والوالية والتكوين  

) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٢٨قرر الس، مبوجب القرار   
ــباط/فرباير  ٢٧ ــار الفصـــل   ، وهـــو٢٠٠٤شـ يتصـــرف يف إطـ

ــم ا      ــاء عمليـــــة األمـــ ــن امليثـــــاق، إنشـــ ــابع مـــ ملتحـــــدة الســـ
ــة كــوت     كــوت يف ــيس مجهوري ــاء علــى طلــب رئ ديفــوار، بن

ــة  )٤١٨(ديفــوار وتوصــيات األمــني العــام  . وأنشــأ الــس العملي
 نيســان/ ٤شــر شــهرا ابتــداء مــن    لفتــرة أوليــة مــدا اثــين ع   

٢٠٠٤  أبريل
)٤١٩(

. 
__________ 

 .١الفقرة  ،)٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   )٤١٤(

)٤١٥(  S/2004/3. 

)٤١٦(  S/2003/1081املرفق ،. 

 .١الفقرة  ،)٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   )٤١٧(

)٤١٨(  S/2003/1081 املرفق، و ،S/2004/3على التوايل ،. 

 .١الفقرة  ،)٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   )٤١٩(
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)، ٢٠٠٤( ١٥٢٨وعلــــى النحــــو املــــبني يف القــــرار   
ــم املتحــدة يف     ــت واليــة عمليــة األم ، )٤٢٠(ركــوت ديفــوا  مشل

ــرار      ـــة املــأذون هلـــا مبوجــب الق بالتنســيق مــع القــوات الفرنسي
، اــاالت التاليــة: (أ) رصــد وقــف إطــالق النــار      )٤٢١(نفســه

؛ (ب) نــــزع الســــالح )٤٢٢(وحتركــــات اجلماعــــات املســــلحة
والتســـريح وإعـــادة اإلدمـــاج واإلعـــادة إىل الـــوطن وإعـــادة      

ت ؛ (ج) محاية مـوظفي األمـم املتحـدة واملؤسسـا    )٤٢٣(التوطني
؛ (هــ)  )٤٢٥(؛ (د) دعم تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية   )٤٢٤(واملدنيني

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الفقرة   )٤٢٠(

ــرة    )٤٢١( ــد مــ ١٦املرجــع نفســه، الفق ــوات  . ملزي ن املعلومــات عــن الق
 .الرابع، الفرع ألف الفرنسية، انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء

مراقبة ورصد تنفيـذ اتفـاق وقـف إطـالق     ‘ ١’املهام احملددة هي:   )٤٢٢(
والتحقيـق يف مـا وقـع     ٢٠٠٣أيار/مـايو   ٣النـار الشـامل املـؤرخ    

االتصـــال بـــالقوات ‘ ٢’مـــن انتـــهاكات لوقـــف إطـــالق النـــار؛  
الوطنيــة لكــوت ديفــوار والعناصــر العســكرية التابعــة       املســلحة  

للقوى اجلديدة من أجل العمل، بالتنسيق مـع القـوات الفرنسـية،    
القــوات اإليفواريــة املشــاركة؛ علــى إعــادة الثقــة فيمــا بــني مجيــع 

 مساعدة حكومة املصاحلة الوطنية على مراقبة احلدود.  ‘٣’

ملصـاحلة الوطنيـة علـى    مسـاعدة حكومـة ا  ‘ ١’املهام احملددة هي:   )٤٢٣(
االضطالع بإعادة تنظيم كافة القوات اإليفواريـة املعنيـة وضـمان    

مسـاعدة حكومـة املصـاحلة    ‘ ٢’أمن مواقع إيـواء تلـك القـوات؛    
الوطنيــة علــى تنفيــذ الربنــامج الوطنـــي لنـــزع ســالح احملــاربني        

التنسيق الوثيق مع بعثيت األمـم  ‘ ٣’وتسرحيهم وإعادة إدماجهم؛ 
يف سـرياليون ويف ليربيـا يف تنفيـذ برنـامج طـوعي إلعـادة       املتحدة 

كفالـة أن  ‘ ٤’املقـاتلني السـابقني إىل أوطـام وإعـادة توطينـهم؛      
احلاجـة إىل  ‘ ٣’و ‘ ٢’يراعـي الربناجمـان املـذكوران يف الفقـرتني    

حراسـة األسـلحة والـذخائر وغـري ذلـك مـن        ‘٥’نـهـج إقليمـي؛ 
قاتلـون السابقون والعمــل علــى   العتاد العسكري الذي يسلّمه امل

 .وضع ذلك العتاد يف مكان أميـن أو إبطال مفعولـه أو تدمريه

ــم املتحــدة   ‘ ١’املهــام احملــددة هــي:    )٤٢٤( ــوظفي األم ــة مل ــوفري احلماي ت
ومنشــآا ومعــداا، وكفالــة أمــن وحريــة حركــة مــوظفي األمــم 

نـف  املتحدة، ومحايـة املـدنيني الـذين يتهـددهم خطـر التعـرض للع      
البــدين، وذلــك يف حــدود قــدراا ويف منــاطق انتشــار وحــداا؛   

 

تقــدمي املســاعدة يف جمــال   و؛ )٤٢٦(دعــم تنفيــذ عمليــة الســالم   
ــان  ــوق اإلنســـ ـــالم ؛ (و))٤٢٧(حقـــ ــانون )٤٢٨(اإلعــــ ؛ (ز) القـــ

. وأُذن للعمليـة باسـتخدام مجيـع الوسـائل الالزمـة      )٤٢٩(والنظام
ــاطق    ــدراا ويف من ــها، يف حــدود ق انتشــار  لالضــطالع بواليت

)٤٣٠(وحداا
. 

ــرار     ــس أن  ٢٠٠٤( ١٥٢٨ومبوجــب الق ــرر ال )، ق
كــوت ديفــوار، فضــال عــن     يف تضــم عمليــة األمــم املتحــدة   

العنصر املدين والقضائي واإلصالحي املناسـب، قـوة عسـكرية    
__________ 

ــو ‘ ٢’ ــى تـــ ــل علـــ ــم العمـــ ــة  دعـــ ــوزراء حكومـــ ــن لـــ فري األمـــ
 .الوطنية  املصاحلة

املهمــة احملــددة هــي تيسيـــر االنتقــال احلـــر لألشــخاص والبضائـــع    )٤٢٥(
واملساعدة اإلنسانية جبملة وسائل مـن بينـها املسـاعدة علـى يئـة      

 .ة الالزمةاألوضاع األمني

ــام حكومــة املصــاحلة   ‘ ١’املهــام احملــددة هــي:    )٤٢٦( تيســري الســبيل أم
الوطنية إلعادة بسط سلطة الدولة يف شىت أرجاء كوت ديفـوار؛  

إتاحــــة اإلشــــراف واإلرشــــاد واملســـاعدة التقنيـــة حلكومـــة  ‘ ٢’
املصاحلة الوطنية للتحضري واملساعدة يف إجراء عمليات انتخابيــة  

ماركوسـي،   -ة وشفافـة مرتبطـة بتنفيـذ اتفـاق لينـا   حـرة ونـزيهـ
 .سيما االنتخابات الرئاسيــة ال

املهمة احملددة هـي اإلسـهام يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان يف كـوت         )٤٢٧(
انتــهاكات حقــوق  ديفــوار ومحايتــها، واملســاعدة يف التحقيــق يف 

 .اإلنسان بغية املساعدة يف إاء ظاهرة اإلفالت من العقاب

ملهمة احملددة هي تعزيز تفهـُّـم عملية السالم ودور عمليـة األمـم   ا  )٤٢٨(
ــراف      ــة واألط ــات احمللي ــوار وســط اتمع املتحــدة يف كــوت ديف

 .املعنية، عن طريق بناء قدرة إعالمية فعالة

مسـاعدة حكومـة املصـاحلة الوطنيـة علـى      ‘ ١’املهام احملددة هي:   )٤٢٩(
مجيــع أحنــاء كــوت  إعــادة تواجــد الشــرطة املدنيــة مــن جديــد يف 

ــة حــول       ــة املصــاحلة الوطني ــدمي املشــورة إىل حكوم ــوار، وتق ديف
مساعدة حكومة املصاحلة ‘ ٢’إعادة بناء أجهزة األمن الداخلي؛ 

الوطنية على إعادة بسط سلطة القضاء وسـيادة القـانون يف مجيـع    
 .أحناء كوت ديفوار

 .٨الفقرة  ،)٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   )٤٣٠(
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ــا  ــهم    ٦ ٢٤٠قوامهـــ ــدة، بينـــ ــم املتحـــ ــابعني لألمـــ ــردا تـــ فـــ
مــن ضــباط األركــان وعــددا  ١٢٠مراقــب عســكري و  ٢٠٠

ــوة     ٣٥٠إىل يصــل  ــد ق ــين قائ ــة. وع ــراد الشــرطة املدني مــن أف
العملية واملمثل اخلاص لألمني العام ورئيس العملية من خـالل  

)٤٣١(تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس الس
. 

  

 تنفيذ الوالية  

ــة        ــس والي ــدد ال ــد االســتعراض، م ــرة قي خــالل الفت
سلسـلة مـن    ديفـوار مـن خـالل    كوت عملية األمم املتحدة يف

ــاق القــرارات املتخــذة مبوجــب الفصــل الســابع مــن    ، )٤٣٢(امليث
، لفترات متباينة، آخرها حـىت  )٤٣٣(وفقا لتوصيات األمني العام

 .٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٥

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٢جـــــــــب القـــــــــرار ومبو  
، الذي اختذ يف إطـار الفصـل   ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

الـس السـلطات اإليفواريـة بوقـف     السابع من امليثاق، طالب 
مجيــع بــرامج البــث اإلذاعــي والتلفزيــوين الــيت حتــرض علــى        

عمليــة األمــم  الكراهيــة، وعــدم التســامح، والعنــف، طالبــا إىل 
املتحــدة يف كــوت ديفــوار، يف هــذا الصــدد، تعزيــز دورهــا يف  

)٤٣٤(جمال الرصد
. 
__________ 

)٤٣١(  S/2004/267  وS/2004/268 ؛S/2005/133  وS/2005/134. 

 ،)٢٠٠٥( ١٦٠٠و  ؛١الفقـــرة   ،)٢٠٠٥( ١٥٩٤القـــرارات    )٤٣٢(
ــرة  ــرة  ،)٢٠٠٥( ١٦٠٣و  ؛٥الفقــــــــ  ١٦٠٩و  ؛١١الفقــــــــ

 ؛١الفقـــــــــــرة  ،)٢٠٠٦( ١٦٥٢و  ؛١الفقـــــــــــرة  ،)٢٠٠٥(
ــرة  ،)٢٠٠٦( ١٧٢٦ و ــرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٣٩ و ؛١الفقــ الفقــ
 ،)٢٠٠٧( ١٧٦٥و  ؛١الفقـــــــــــــرة   ،)٢٠٠٧( ١٧٦٣و  ؛١

 .١الفقرة 

)٤٣٣(  S/2005/186  وS/2005/398  وAdd.1  وS/2005/135 
 .S/2007/275و  S/2006/939و  S/2006/2 و

 .٦الفقرة  ،)٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   )٤٣٤(

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٤ب القـــــــــرار ومبوجـــــــــ  
أذن الـس لعمليـة األمـم املتحـدة يف     ، ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١

كوت ديفوار والقوات الفرنسية اليت تـدعمها، وهـو يتصـرف    
ــار الفصـــل ــ يف إطـ ــابع مـ ــا يلـــي: (أ) رصـــد  السـ ــاق، مبـ ن امليثـ

تنفيــذ حظــر توريــد األســلحة املفــروض مبوجــب القــرار   مــدى
ــق اخلــرباء املنشــأ    ٢٠٠٤( ١٥٧٢ ــك بالتعــاون مــع فري )، وذل

قتضاء، مع بعثـة األمـم املتحـدة يف    مبوجب القرار، وحسب اال
ســرياليون واحلكومــات املعنيــة، ليربيــا وبعثــة األمــم املتحــدة يف 

ــيش شــحنات     مبــا ــدون إشــعار مســبق، بتفت ــام، ب ــك القي يف ذل
مـــن مركبـــات النقـــل الـــيت تســـتخدم املـــوانئ   الطـــائرات وأي

ــاط العبـــور      ــكرية ونقـ ــد العسـ ــابط والقواعـ ــارات واملهـ واملطـ
يفــوار؛ (ب) القيــام، حســب االقتضــاء،  احلدوديــة يف كــوت د

جبمع األسلحة ومجيع األعتدة ذات الصـلة ـا الـيت جلبـت إىل     
كوت ديفوار انتـهاكا حلظـر توريـد األسـلحة، والـتخلص مـن       

)٤٣٥(تلك األسلحة واألعتدة ذات الصلة بالطريقة املناسبة
. 

ــه  ٢٤ويف    ــرار  ٢٠٠٥حزيران/يوني ــس الق ، اختــذ ال
الســابع مــن امليثــاق، فقــرر  لفصــل) مبوجــب ا٢٠٠٥( ١٦٠٩

ــة     ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار بالوالي أن تضــطلع عملي
: (أ) مراقبــــة وقــــف أعمــــال القتــــال وحتركــــات  )٤٣٦(التاليــــة

الســــالح والتســــريح  نــــزع ؛ (ب))٤٣٧(اجلماعــــات املســــلحة
__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   )٤٣٥(

 .٢الفقرة  ،)٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   )٤٣٦(

ذ اإلعــالن املشــترك مراقبــة ورصــد تنفيــ‘ ١’املهــام احملــددة هــي:   )٤٣٧(
 ٢٠٠٥نيســـان/أبريل   ٦ املتعلـــق بوقـــف احلـــرب والصـــادر يف   

، ٢٠٠٣أيار/مـايو   ٣واتفاق وقف إطالق النـار الشـامل املـؤرخ    
ومنع أي أعمـال عدائيـة، والتحقيـق يف انتـهاكات وقـف إطـالق       

ــار؛  ــة لكــوت ديفــوار   ‘ ٢’الن ــالقوات املســلحة الوطني االتصــال ب
للقــوى اجلديــدة مــن أجــل العمــل،   والعناصــر العســكرية التابعــة  

ــع         ــني مجي ــة ب ــادة الثق ــى إع ــية، عل ــوات الفرنس ــع الق بالتنســيق م
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ــوطني    ــوطن وإعــادة الت ــادة إىل ال ــاج واإلع ؛ )٤٣٨(وإعــادة اإلدم
؛ (د) محايــة مــوظفي )٤٣٩(نــزع ســالح املليشــيات وحلّهــا (ج)

؛ (هــ) مراقبـة احلظـر    )٤٤٠(األمم املتحدة واملؤسسـات واملـدنيني  
ــى األســلحة   ــروض عل ــات املســاعدة   )٤٤١(املف ــم عملي ؛ (و) دع

__________ 

مساعدة حكومة املصاحلة الوطنيـة  ‘ ٣’القوات اإليفوارية املعنية؛ 
 .على مراقبة احلدود

مسـاعدة حكومـة املصـاحلة الوطنيـة علـى      ‘ ١’املهام احملددة هي:   )٤٣٨(
يــة املعنيــة، واملســاعدة علــى  إعــادة جتميــع كافــة القــوات اإليفوار 

ــا،       ــوات، وإيوائهـ ــك القـ ــالح تلـ ــزع سـ ــع نـ ــن مواقـ ــمان أمـ ضـ
دعم حكومة املصاحلة الوطنية يف تنفيـذ الربنـامج   ‘ ٢’وتسرحيها؛ 

ــاتل   ـــزع ســالح املق ـــي لن ــاجهم؛   الوطن ــادة إدم ني وتســرحيهم وإع
التنســيق الوثيــق مــع بعــثيت األمــم املتحــدة يف ســرياليون ويف    ‘٣’

يــذ برنــامج طــوعي إلعــادة املقــاتلني الســابقني إىل      ليربيــا يف تنف
ــهم؛   ــاجمني  ‘ ٤’أوطــام وإعــادة توطين ــة أن تراعــي يف الربن كفال

ضرورة اتباع نـهـج ‘ ٣’و ‘ ٢’املذكورين يف الفقرتني الفرعيتني 
وضع أي أسلحة أو ذخائر أو غري ذلـك مـن   ‘ ٥’إقليمي منسق؛ 

ـــون   الســابقون يف مكــان  األعتــدة العســكرية الــيت يســلِّمها املقاتل
 .أميـن أو إبطال مفعولـها أو تدمريها

مسـاعدة رئـيس وزراء حكومـة املصـاحلة     ‘ ١’املهام احملددة هي:   )٤٣٩(
الوطنية على إعداد خطة العمليات املشتركة املشار إليها يف املادة 

من اتفاق بريتوريـا واملتعلقـة بنــزع سـالح امليليشـيات وحلِّهـا        ٤
، املرفــــق األول)؛  S/2005/270طــــة ( ورصــــد تنفيــــذ تلــــك اخل  

ــدة      ‘٢’ ــك مــن األعت ــذخائر وغــري ذل ــع األســلحة وال وضــع مجي
العســـكرية الـــيت تســـلّمها امليليشـــيات يف مكـــان آمـــن أو إبطـــال 

 .مفعولـها أو تدمريها

ــم املتحــدة   ‘ ١’املهــام احملــددة هــي:    )٤٤٠( ــوظفي األم ــة مل ــوفري احلماي ت
ــة ت   ــة أمــن وحري ــداا، وكفال ــم  ومنشــآا ومع نقــل مــوظفي األم

املتحدة، ومحاية املدنيني الذين يتهددهم خطـر التعـرض الوشـيك    
حــدود قــدراا ويف منــاطق انتشــارها؛  للعنــف البــدين، وذلــك يف

ــة املصــاحلة      ‘ ٢’ ــوزراء حكوم ــن ل ــوفري األم ــى ت ــل عل ــم العم دع
 .الوطنية بالتنسيق مع السلطات اإليفوارية

نفيــذ حظــر توريــد األســلحة    مراقبــة ت‘ ١’املهــام احملــددة هــي:     )٤٤١(
القيـام، حسـب    ‘٢’)؛ ٢٠٠٤( ١٥٧٢املفروض مبوجب القـرار  

االقتضاء، جبمع األسلحة وأي نوع من األعتدة املتصلة ـا، الـيت   
 

ــة )٤٤٢(اإلنســانية ؛ )٤٤٣(؛ (ز) دعــم إعــادة نشــر اإلدارة احلكومي
(ح) دعم تنظيم انتخابات مفتوحة أمام اجلميع وحرة وعادلـة  

ــاعدة يف ميـــــدان حقـــــوق  ؛ (ط) تقـــــدمي امل)٤٤٤(وشـــــفافة ســـ
ــان ـــالم)٤٤٥(اإلنســ ــام  )٤٤٦(؛ (ي) اإلعـــ ــانون والنظــ ؛ (ك) القــ

__________ 

ديفــوار، يف انتــهاك حلظــر توريــد األســلحة،  كــوت مت جلبــها إىل
 .والتخلص من تلك األسلحة واألعتدة بطريقة مناسبة

ــة احملــددة هــ    )٤٤٢( ــة تنقــل األشــخاص والبضائـــع     املهم ي تيسيـــر حري
 .وإيصال املساعدة اإلنسانية

املهمة احملددة هـي تيسـري السـبيل أمـام حكومـة املصـاحلة الوطنيـة          )٤٤٣(
 .إلعادة بسط سلطة الدولة يف كل أرجاء كوت ديفوار

تزويد حكومة املصـاحلة الوطنيـة واللجنـة    ‘ ١’املهام احملددة هي:   )٤٤٤(
قلة والوكـــاالت أو املؤسســـات األخـــرى ذات  االنتخابيـــة املســـت

الصلة جبميع أشكال املساعدة التقنية الضـرورية مـن أجـل تنظـيم     
انتخابات رئاسية وتشريعية مفتوحـة أمـام اجلميـع وحـرة وعادلـة      
وشــفافة يف غضــون األطــر الزمنيــة املتوخــاة يف دســتور مجهوريــة   

ملسـاعدة  تقدمي املعلومات التقنية واملشـورة وا ‘ ٢’ديفوار؛  كوت
ــرار     ــه يف القــ ــار إليــ ــامي املشــ ــل الســ )؛ ٢٠٠٥( ١٦٠٣للممثــ

اإلسهام يف كفالة أمـن املنـاطق الـيت سـتجري فيهـا عمليـات        ‘٣’
 .التصويت

املهـام احملـددة هـي اإلســهام يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان يف كــوت         )٤٤٥(
ديفوار ومحايتها، ورصـد انتـهاكات حقـوق اإلنسـان واملسـاعدة      

أجـــل وضـــع حـــد لظـــاهرة اإلفـــالت  مـــن علـــى التحقيـــق فيهـــا 
العقــاب، وإطــالع جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار   مــن

) بصورة منتظمة على مـا جيـد مـن تطـورات يف     ٢٠٠٤( ١٥٧٢
 .هذا الصدد

تعزيــز فهــم عمليــة الســالم ودور عمليــة ‘ ١’املهــام احملــددة هــي:   )٤٤٦(
ة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار يف أوســاط اتمعــات احملليــ      

ولدى األطـراف، وذلـك مـن خـالل القـدرات اإلعالميـة للبعثـة؛        
ــة وســائط اإلعــالم اإلي ‘ ٢’ ــق   مراقب ــة، وال ســيما فيمــا يتعل فواري

واقعة حتض فيهـا وسـائل اإلعـالم علـى الكراهيـة والتعصـب        بأي
األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار والعنـــف، وإطـــالع جلنـــة جملـــس 

 .الصدد) بانتظام على احلالة يف هذا ٢٠٠٤(  ١٥٧٢
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ــام ــوت    )٤٤٧(العـ ــدة يف كـ ــم املتحـ ــة األمـ ــس لعمليـ . وأذن الـ
ديفوار باستخدام مجيع الوسائل الالزمة لالضـطالع بواليتـها،   

ــارها    ــاطق انتشـ ــدراا ويف منـ ــدود قـ . وأذن أيضـــا )٤٤٨(يف حـ
ــوام العنصــر العســكري ل   ــادة يف ق ــة األمــم املتحــدة يف  بزي عملي

فردا إضـافيا، وبزيـادة يف عنصـر     ٨٥٠كوت ديفوار تصل إىل 
مـــن أفـــراد  ٧٢٥أقصـــى حـــد هلـــا إىل  الشـــرطة املدنيـــة يصـــل

الشــرطة املدنيــة، مبــا يف ذلــك ثــالث وحــدات شــرطة مشــكّلة  
ــاف     ــدنيني اإلضـ ــراد املـ ــن األفـ ــزم مـ ــا يلـ ــىت  ومـ ــك حـ يني، وذلـ

٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٤
ذن جمددا ـذه الزيـادة   . وأُ)٤٤٩(

 حزيــــــران/ ٣٠) حــــــىت ٢٠٠٧( ١٧٣٩مبوجــــــب القــــــرار 

٢٠٠٧  يونيه
)٤٥٠(

. 

)، الـــذي اختـــذ يف ٢٠٠٥( ١٦٠٩ومبوجـــب القـــرار   
ــادة       ــس أيضــا بإع ــاق، أذن ال ــن امليث إطــار الفصــل الســابع م
توزيع أفراد القـوات العسـكرية والشـرطة املدنيـة بصـفة مؤقتـة       

ليربيـا وبعثـة األمـم املتحـدة يف      بعثة األمـم املتحـدة يف   فيما بني
كـوت ديفـوار، مـن أجـل      سرياليون وعملية األمـم املتحـدة يف  

ــا يف حــدود       ــل معه ــن التعام ــيت ال ميك التصــدي للتحــديات ال
العدد األقصى املأذون به مـن األفـراد ألي بعثـة معينـة، وذلـك      
رهنا بالشروط التاليـة: (أ) أن يبلـغ األمـني العـام جملـس األمـن       

بعمليــة إعــادة النشــر هــذه،     مــه علــى االضــطالع  مســبقا بعز
__________ 

مسـاعدة حكومـة املصـاحلة الوطنيـة علـى      ‘ ١’املهام احملددة هي:   )٤٤٧(
إعادة إرساء وجود للشرطة املدنية يف مجيع أحناء كـوت ديفـوار،   
وتقدمي املشورة إىل حكومة املصاحلة الوطنية بشـأن إعـادة تنظـيم    
أجهزة األمن الداخلي، ومسـاعدة األطـراف اإليفواريـة يف تنفيـذ     

ــة   ــدابري أمنيـ ــة تـ ــة وانتقاليـ ــد؛    مؤقتـ ــن البلـ ــمايل مـ ــزء الشـ يف اجلـ
مساعدة حكومة املصاحلة الوطنيـة علـى إعـادة بسـط سـلطة       ‘٢’

 القضاء وسيادة القانون يف مجيع أحناء كوت ديفوار.

 .٨الفقرة  ،)٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   )٤٤٨(

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٤٤٩(

 .٣الفقرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٣٩القرار   )٤٥٠(

ذلك نطاقهـا ومـدا، علـى أن يكـون مفهومـا أن تنفيـذ        يف مبا
ــز املــذكور أعــاله ســيحتاج إىل   ــرار مــن جملــس   إجــراء التعزي ق

األمــن يف هــذا الشــأن؛ (ب) أن تظــل أي قــوات يعــاد نشــرها  
احلد األقصى مـن األفـراد العسـكريني واملـدنيني      حمسوبة ضمن

ن م للبعثة اليت جيـري نقلـهم منـها، ولـيس ضـمن احلـد       املأذو
األقصــى املــأذون بــه للبعثــة الــيت ينقلــون إليهــا؛ (ج) أال يــؤدي 
مثل هذا النقل إىل أي زيادة يف العدد اإلمجـايل للحـد األقصـى    
املأذون به من العسكريني واملدنيني للبعثـات الـثالث، حسـبما    

ة من هـذه البعثـات؛   حيدده جملس األمن يف إطار والية كل بعث
ــراد       ــرة نشــر األف ــد فت ــل إىل متدي ــذا النق ــل ه ــؤدي مث (د) أال ي
الذين مت نشرهم يف إطار والية البعثة اليت ينتمون إليهـا أصـال،   

. وطلــب الــس )٤٥١(مــا مل يقــرر جملــس األمــن خــالف ذلــك 
أيضا إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار تنفيـذ واليتـها    

عـثيت األمـم املتحـدة يف سـرياليون وليربيـا،      بالتعاون الوثيق مع ب
مبا يف ذلك على وجه اخلصوص فيما يتعلق مبنع نقل األسـلحة  

ــزع    وتنقــل املقــاتلني عــرب  ــرامج ن ــذ ب احلــدود املشــتركة، وتنفي
)٤٥٢(السالح والتسريح

. 

، قـرر الـس مبوجـب    )٤٥٣(ووفقا لتوصية األمني العام  
فصـل السـابع   )، الذي اختـذ يف إطـار ال  ٢٠٠٦( ١٦٥٧القرار 

من امليثاق، أن يأذن بأن تنقل من بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا   
عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار قوة قوامهـا األقصـى    إىل

، مــن أجــل تــوفري ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٣١ســرية مشــاة، حــىت 
تغطيــة أمنيــة إضــافية ملــوظفي األمــم املتحــدة وممتلكاــا، ومــن  

__________ 

 .٦الفقرة  ،)٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   )٤٥١(

 .٩املرجع نفسه، الفقرة   )٤٥٢(

 .S/2006/71انظر   )٤٥٣(
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ــام األ   ــم   أجــل االضــطالع بامله ــة األم خــرى املســندة إىل عملي
)٤٥٤(املتحدة يف كوت ديفوار

. 

، أذن الــــس جمــــددا، ٢٠٠٦حزيران/يونيــــه  ٢ويف   
)، وقد أحاط علما بتوصـيات  ٢٠٠٦( ١٦٨٢مبوجب القرار 

ــة األمــم املتحــدة        ــإجراء زيــادة يف قــوام عملي ــني العــام، ب األم
فرد إضـايف، مبـا يف ذلـك     ١ ٥٠٠ديفوار ال تتجاوز  كوت يف

من أفـراد   ٤٧٥من األفراد العسكريني و  ١ ٠٢٥أقصاه  عدد
دد هــــذا اإلذن مبوجــــب القــــرار . وجــــ)٤٥٥(الشــــرطة املدنيــــة

٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٣٠) حىت ٢٠٠٧(  ١٧٣٩
)٤٥٦(

. 

تشـرين   ١) املـؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧٢١ومبوجب القـرار    
، الذي اختذ يف إطـار الفصـل السـابع مـن     ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

ىل عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت امليثـــاق، طلـــب الـــس إ
 ١٦٠٩ديفـــوار، وفقـــا للتكليـــف الصـــادر إليهـــا يف القـــرار      

تــوفر األمــن  )، بــأن حتمــي أفــراد األمــم املتحــدة، وأن٢٠٠٥(
للممثــل الســامي املعــين باالنتخابــات يف حــدود قــدراا ويف      

)٤٥٧(مناطق انتشارها
. 

ــة العمليــة مبوجــب القــرار       ١٧٣٩ونقــح الــس والي

ــاق،     )،٢٠٠٧( ــذي اختــذ يف إطــار الفصــل الســابع مــن امليث ال
 ١٦٠٩مضيفا العنصرين التاليني إىل الواليـة احملـددة يف القـرار    

)٢٠٠٥(
: (أ) عمليــات حتديــد هويــة الســكان وتســجيل  )٤٥٨(

__________ 

. ملزيـد مـن املعلومـات، انظـر     ١الفقرة  ،)٢٠٠٦( ١٦٥٧القرار   )٤٥٤(
 .هذا الفصل  الفرع املتعلق ببعثة األمم املتحدة يف ليربيا يف

)٤٥٥(  S/2006/2  وS/2006/71  وS/2006/184  وS/2006/222 
 .S/2006/334 و

 .٣الفقرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٣٩القرار   )٤٥٦(

 .٢٣الفقرة  ،)٢٠٠٦( ١٧٢١القرار   )٤٥٧(

ــرار   )٤٥٨( ــرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٣٩القـ ــب  ٢الفقـ ــدثت اجلوانـ ــد حـ . وقـ
ديفـــوار  األخــرى مــن الواليــة لــتعكس إنشــاء حكومــة كــوت       

 .اجلديدة، ولكنها مل تشهد عدا ذلك أي تغيري

ــاخبني ــن  )٤٥٩(الن ــع إضــافة  )٤٦٠(؛ (ب) إصــالح قطــاع األم ؛ م
مهمــة جديــدة تتعلــق بــدعم تنظــيم انتخابــات مفتوحــة وحــرة  

ــف  ــة وشــ ــانون   )٤٦١(افةونزيهــ ــة بالقــ ــام املتعلقــ ــديل املهــ ، وتعــ
ــم املتحــدة يف )٤٦٢(والنظــام ــة األم ــوار   . وأُذن لعملي كــوت ديف

ــتخدام مجيــع الوســائل الالزمــة لالضــطالع بواليتــها، يف       باس
)٤٦٣(مناطق انتشارها  حدود قدراا ويف

. 

املـــــــــؤرخ ) ٢٠٠٧( ١٧٦٥ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
صــل الســابع إطــار الف ، الــذي اختــذ يف٢٠٠٧متوز/يوليــه  ١٦

من امليثاق، قام الس، وهو جيدد واليـة العمليـة لـدعم تنظـيم     
ــدمها       ــيت ق ــد التوصــيات ال ــوار، بتأيي ــات يف كــوت ديف انتخاب

، واليت تكيف دور والية العمليـة مـع املرحلـة    )٤٦٤(األمني العام
__________ 

ثيـق مـع الفريـق العامـل     املهمة احملددة هي اإلسهــام، يف اتصـال و   )٤٥٩(
)، يف كفالــة ٢٠٠٦( ١٧٢١مــن القـرار   ١٧املـذكور يف الفقـرة   

أمن عمليات حتديد هوية السكان وتسجيل النـاخبني، يف حـدود   
 .مناطق انتشارها قدراا ويف

املهمة احملددة هي املسـاعدة، يف اتصـال وثيـق مـع الفريـق العامـل         )٤٦٠(
)، على وضـع  ٢٠٠٦( ١٧٢١من القرار  ١٥املذكور يف الفقرة 

خطـة إلعـادة هيكلـة قـوات الـدفاع واألمـن، مـع إمكانيـة إعـداد          
حلقـــات دراســـية عـــن إصـــالح قطـــاع األمـــن ينظمهـــا االحتـــاد   

 .األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

املهمة اإلضافية هي القيام، حسب الضـرورة ويف حـدود قـدراا      )٤٦١(
ــوفري دعــم   ــاطق انتشــارها، بت ــة    ويف من ــة االنتخابي لوجســيت للجن

 .املستقلة، ال سيما من أجل نقل املواد االنتخابية

يف جمال القـانون والنظـام، كُلّفـت العمليـة بـأداء املهمـة اإلضـافية          )٤٦٢(
كفالــة حيــاد ونزاهــة  املتمثلـة يف دعــم حكومــة كــوت ديفـوار يف  

وسائط اإلعالم بالقيام، حسب الضرورة، بكفالة أمن مباين هيئة 
ة وتلفزيــون كــوت ديفــوار، مــع إلغــاء املهمــة املتمثلــة يف       إذاعــ

مساعدة األطراف اإليفوارية يف تنفيذ تدابري أمنية مؤقتة وانتقاليـة  
يف اجلزء الشمايل من البلد، على النحو املنصوص عليه يف الفقـرة  

 .من اتفاق بريتوريا ٦

 .٥الفقرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٣٩القرار   )٤٦٣(

)٤٦٤(  S/2007/275 ٨٣-٧٥و  ٧٢-٤٢، الفقرات. 
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اجلديــدة لعمليــة الســالم يف البلــد علــى النحــو احملــدد يف اتفــاق  
عا العملية، وفقا لذلك، إىل دعـم  ، ود)٤٦٥(واغادوغو السياسي

دعــم التنفيــذ الكامــل التفــاق واغــادوغو السياســي، يف حــدود 
املــوارد املتاحــة هلــا، مبــا يف ذلــك دعــم مركــز القيــادة املتكامــل  
وإعــادة إدارة الدولــة إىل مجيــع أحنــاء البلــد، وعمليــات حتديــد   
هوية الناخبني وتسـجيلهم، والعمليـة االنتخابيـة، واألشـخاص     

بالصــراع، واجلهــود الراميــة إىل يئــة بيئــة سياســية       املتــأثرين
إجيابيــة، ومحايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا، وعمليــة اإلنعــاش 

ــوار  ــادي لكــــوت ديفــ ــا  )٤٦٦(االقتصــ . وطلــــب الــــس أيضــ
ــوار مســاعدة ميســر       إىل ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم عملي

)٤٦٧(االضطالع مبهمة التيسري  احلوار بني اإليفواريني على
. 

  

 عثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودانب  - ١٥

 ناإلنشاء والوالية والتكوي  

لالســتفادة مــن زخــم التقــدم احملــرز يف عمليــة الســالم    
بني حكومة السودان واحلركة الشعبية/اجليش الشـعيب لتحريـر   
الســودان، برعايـــة اهليئـــة احلكوميــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــة،   

ــب ــس، مبو رحـ ــرار  الـ ــب القـ ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٧جـ ) املـ
القاضـي   )٤٦٨(، مبقترح األمـني العـام  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١١

بإنشاء بعثة سياسية خاصـة، هـي بعثـة األمـم املتحـدة املتقدمـة       
)٤٦٩(السودان، لفترة أولية مدا ثالثة أشهر  يف

. 

)، كُلّفت هـذه البعثـة   ٢٠٠٤( ١٥٤٧وعمال بالقرار   
تفـاق اإلطـاري   املكرسة لإلعداد للرصد الدويل املتـوخى يف اال 

__________ 

)٤٦٥(  S/2007/144املرفق ،. 

 .٢ و ١الفقرتان  ،)٢٠٠٧( ١٧٦٥القرار   )٤٦٦(

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٤٦٧(

)٤٦٨(  S/2004/453. 

 .١الفقرة  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٧القرار   )٤٦٩(

بشأن الترتيبات األمنيـة أثنـاء الفتـرة املؤقتـة، املوقـع يف نايفاشـا       
٢٠٠٣أيلول/ســبتمرب  ٢٥بكينيــا يف 

بتيســري االتصــاالت  )٤٧٠(
مع األطراف املعنية، واإلعداد لبدء عملية لدعم السالم عقـب  

)٤٧١(توقيع اتفاق شامل للسالم
. 

  لــس وكمــا اقتــرح األمــني العــام ذلــك ووافــق عليــه ا
ــرار  ــدى إنشــائها،    ٢٠٠٤( ١٥٤٧يف الق ــة، ل )، ضــمت البعث

ــل إىل       ــا يصـ ــام، مـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ــلطة املمثـ ــت سـ حتـ
موظفي االتصال العسـكري ومـوظفي األمـن وعنصـر      من ٢٥

دعـم قـوي للبعثــة مشـل مـوظفني دولــيني، مبـا يف ذلـك موظفــو       
الشـؤون السياسـية واملدنيــة وموظفـو شــؤون اإلعـالم واخلــرباء     

ــة الالزمــة   الل يف وجســتيات واإلدارة، ويف جمــاالت اخلــربة الفني
. ومـن خـالل تبــادل للرسـائل مـع األمـني العــام،      )٤٧٢(األخـرى 

أكد الس تعيني ممثل خاصـة لألمـني العـام للسـودان ورئـيس      
لعملية دعم السالم املقرر أن يأذن ا الس عنـد إبـرام اتفـاق    

)٤٧٣(السالم الشامل
. 

  

 تنفيذ الوالية  

الفترة قيد االستعراض، قام الس، مـن خـالل   خالل   
سلســلة مــن القــرارات، بتمديــد واليــة بعثــة األمــم املتحـــدة        
املتقدمة يف السودان أربـع مـرات، بنـاء علـى توصـيات األمـني       

__________ 

)٤٧٠(  S/2003/934املرفق ،. 

 .١الفقرة  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٧القرار   )٤٧١(

ــرة    )٤٧٢( ــه، الفقــــ ــع نفســــ ــرة S/2004/453؛ و ٢املرجــــ ؛ ١٥، الفقــــ
 .٤، الفقرة S/2004/763 و

)٤٧٣(  S/2004/503  وS/2004/504. 
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ــام ــرات ت)٤٧٤(العـ ــىت   ، لفتـ ــا حـ ــهر، آخرهـ ــة أشـ ــل إىل ثالثـ صـ
٢٠٠٥آذار/مارس   ٢٤

)٤٧٥(
. 

ـــ      ــب الق ــام، مبوجـ ــني العـ ــس إىل األمـ ــب الـ رار وطلـ
، الـذي اختـذ   ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٦

يف إطــار الفصــل الســابع مــن امليثــاق، إدمــاج خطــط احتياطيــة  
ــة   ــور يف البعثــ ــة دارفــ ــق مبنطقــ ــرار  )٤٧٦(تتعلــ ــب القــ . ومبوجــ

، ٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٤
، أيــد الــس، مرحبــا باألعمــال التحضــريية الــيت نفــذا البعثــة 

ــواردة يف   ــيات الــ ــؤرخني   التوصــ ــام املــ ــني العــ ــري األمــ تقريــ
 تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين/   ٢و  ٢٠٠٤رب أيلول/ســـــــــــبتم ٢٨

ــوفمرب ٢٠٠٤ ن
ــة،   ، القاضــي)٤٧٧( ــوظفي البعث ــالك م ــادة م ة بزي

ضـباط الشـرطة    يف ذلك سـتة ضـباط عسـكريني وسـتة مـن      مبا
للقيــام مبهــام االتصــال اإلضــافية مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي        

فري مــوظفني إضــافيني يف خمتلــف امليــادين، مبــا يف املعـــززة، وتــو
ذلـــك الشـــؤون املدنيـــة واإلغاثـــة اإلنســـانية واإلعـــالم ونـــزع  
السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج والعـودة وإعـادة اإلدمـاج،     
لتيســري التقــدم حنــو إبــرام اتفــاق شــامل وإعــداد األمــم املتحــدة 

ــتم إبـــ       ــة حاملـــا يـ ــادين احليويـ ــم ســـريع يف امليـ ــدمي دعـ رام لتقـ
)٤٧٨(االتفاق

. 
  

__________ 

)٤٧٤(  S/2004/453  وS/2004/763  وS/2004/881. 

)، ٢٠٠٤( ١٥٧٤، و ١٥)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــرارات   )٤٧٥(
 ١٥٨٨و ؛ ١الفقــــــــــــرة  ،)٢٠٠٥( ١٥٨٥؛ و ٧الفقــــــــــــرة 

 .١الفقرة  ،)٢٠٠٥(

 .١٥فقرة ال ،)٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   )٤٧٦(

)٤٧٧(  S/2004/763 و  ؛١٣، الفقرةS/2004/881 ٥٩، الفقرة. 

 .٧الفقرة  ،)٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   )٤٧٨(

 إاء البعثة/االنتقال إىل بعثة جديدة  

، طلب الـس إىل األمـني   ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤يف   
)، الــذي أنشــأ مبوجبــه ٢٠٠٥( ١٥٩٠العــام، مبوجــب القــرار 

بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف الســـودان، أن ينقـــل إىل بعثـــة األمـــم  
مــم املتحــدة يف الســودان مجيــع الوظــائف الــيت تؤديهــا بعثــة األ 

جانب موظفي ولوجسـتيات   املتحدة املتقدمة يف السودان، إىل
)٤٧٩(املكتب حسب االقتضاء

. 
  

 بعثة األمم املتحدة يف السودان  - ١٦

 اإلنشاء والوالية والتكوين  

بعد التوقيع على اتفـاق السـالم الشـامل بـني حكومـة        
السودان واحلركة الشعبية/اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان يف    

، قــرر جملــس األمــن، ٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير  ٩نــريويب يف 
وطلــب طــريف اتفــاق الســالم  )٤٨٠(بنــاء علــى توصــيات األمــني

، يف )٤٨١(الشــــــامل بشــــــأن إنشــــــاء بعثــــــة لــــــدعم الســــــالم
ــرار  ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٢٤ )، ٢٠٠٥( ١٥٩٠، مبوجــب الق

ــم املتحــدة يف    ــاء بعثــة األم ــرة أوليــة مــدا     إنش الســودان، لفت
)٤٨٢(أشهر  ستة

.  

ــا    ــال بــــــ ــددت ٢٠٠٥( ١٥٩٠لقرار وعمــــــ )، حــــــ
عـــم تنفيـــذ اتفـــاق الســـالم     البعثـــة فيمـــا يلـــي: (أ) د    واليـــة 

ــامل ــن الشـ ــددة    عـ ــام احملـ ــن املهـ ــلة مـ ــق أداء سلسـ ؛ )٤٨٣(طريـ
__________ 

 .١٠الفقرة  ،)٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   )٤٧٩(

 .S/2005/140و  S/2005/68و  S/2005/57انظر   )٤٨٠(

 .من الديباجة ٢١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   )٤٨١(

 .١املرجع نفسه، الفقرة   )٤٨٢(

رصد تنفيـذ اتفـاق جنامينـا لوقـف إطـالق      ‘ ١’املهام احملددة هي:   )٤٨٣(
االتصـــال ‘ ٢’النـــار والتحقـــق منـــه والتحقيـــق يف االنتـــهاكات؛ 

باملــاحنني الثنــائيني بشــأن تشــكيل الوحــدات املتكاملــة املشــتركة؛  
ــة ورصــد حتركــات اجلماعــات املســلحة وإعــادة نشــر    ‘ ٣’ مراقب
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نطاق قدراا ومناطق نشرها، بتيسري وتنسـيق   القيام، يف (ب)
ــا، واملســـاعدة      ــردين داخليـ ــئني واملشـ ــة لالجـ ــودة الطوعيـ العـ

ا املساعدة يف يئة الظروف األمنية اإلنسانية، بوسائل من بينه
الضــرورية؛ (ج) مســاعدة طــريف اتفــاق الســالم الشــامل عــن    
طريــق تقــدمي املســاعدة إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية،       
ــة، والتنســيق؛ (د) اإلســهام يف اجلهــود    وإســداء املشــورة التقني
الدولية الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسـان يف السـودان،   

ك تنسيق اجلهود الدولية الراميـة إىل محايـة املـدنيني، مـع     وكذل
إيالء اهتمام خاص للفئات الضـعيفة، يف نطـاق قـدرات البعثـة     
ــدة،    ــم املتحــ ــاالت األمــ ــائر وكــ ــع ســ ــاون الوثيــــق مــ وبالتعــ

__________ 

وفقا التفاق وقـف إطـالق النـار؛    القوات يف مناطق انتشار البعثة 
املساعدة على وضع برنامج لرتع السالح والتسريح وإعـادة   ‘٤’

اإلدماج حسبما دعـا إليـه اتفـاق السـالم الشـامل، وعلـى تنفيـذه        
ــزع الســالح طوا  ــق ن ــدمريها؛  عــن طري ــة، ومجــع األســلحة وت عي

مساعدة طريف اتفاق السالم الشامل على تعزيز فهـم عمليـة    ‘٥’
مسـاعدة  ‘ ٦’ور البعثـة بواسـطة محلـة إعالميـة فعالـة؛      السـالم ود 

طــريف اتفــاق الســالم الشــامل علــى تلبيــة احلاجــة إىل ــج وطــين   
شـامل مـن أجــل حتقيـق املصــاحلة وبنـاء الســالم، يراعـى فيــه دور      

تقدمي املساعدة لطريف اتفاق السالم الشامل من أجـل  ‘ ٧’املرأة؛ 
ع برنـامج لتـدريب   السودان ووض إعادة هيكلة خدمة الشرطة يف

ــائل أخـــرى، يف تـــدريب    ــاعدة، بوسـ ــا، واملسـ الشـــرطة وتقييمهـ
مساعدة طـريف اتفـاق السـالم الشـامل علـى      ‘ ٨’الشرطة املدنية؛ 

تعزيــز ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك القضــاء املســتقل، ومحايــة        
حقـوق اإلنسـان جلميـع ســكان السـودان مـن خـالل اســتراتيجية       

ــة   ــدف إىل مكافحـ ــقة ـ ــاملة ومنسـ ــاب    شـ ــن العقـ ــالت مـ اإلفـ
ــل،     ــل الطويـ ــتقرار يف األجـ ــالم واالسـ ــق السـ ــهام يف حتقيـ واإلسـ
ــدعيم        ــى تطــوير وت ــاق الســالم الشــامل عل ــريف اتف ومســاعدة ط

كفالة أن يتوافر للبعثة ما يكفي مـن  ‘ ٩’اإلطار القانوين الوطين؛ 
أفراد وقدرة وخربة يف جمال حقوق اإلنسان لتعزيز هـذه احلقـوق   

ــدنيني  ــة املـ ــد؛   ومحايـ ــطة الرصـ ــطالع بأنشـ ــدمي  ‘١٠’واالضـ تقـ
التوجيه واملساعدة التقنية إىل طريف اتفـاق السـالم الشـامل لـدعم     
األعمال التحضريية لالنتخابـات واالسـتفتاءات املنصـوص عليهـا     

 .يف االتفاق وإجرائهما

ــة     ــري احلكوميـ ــات غـ ــلة، واملنظمـ ــات ذات الصـ . )٤٨٤(واملنظمـ
ق وطلب الس أيضا إىل البعثة االتصال والتنسيق بشـكل وثيـ  

مجيــع  ومســتمر مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان، علــى 
املســتويات، بغيــة اإلســراع بتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل دعــم       

سيما فيما يتعلق بعملية أبوجـا للسـالم    السالم يف دارفور، وال
. وأذن الــس أيضــا )٤٨٥(وبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان

ــة، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع    ــاق، باختــاذ  للبعث مــن امليث
منـــاطق نشـــر قواـــا وحســـبما تـــراه  اإلجـــراءات الالزمـــة، يف

مناسبا يف إطار قدراا، حلماية أفـراد األمـم املتحـدة ومرافقهـا     
ومنشآا ومعداا، ولضـمان أمـن وحريـة حركـة أفـراد األمـم       

جمــال املسـاعدة اإلنســانية، وآليـة التقيــيم    املتحـدة والعـاملني يف  
د جلنة الرصد والتقييم، ومحاية املدنيني املعرضـني  املشترك وأفرا

خلطر العنـف البـدين الوشـيك دون املسـاس مبسـؤولية حكومـة       
)٤٨٦(السودان

. 

ــرار     ــا للق ــن   ٢٠٠٥( ١٥٩٠ووفق ــة م ــألف البعث )، تت
األفـــراد العســـكريني وعنصـــر  مـــن ١٠ ٠٠٠قـــوام يصـــل إىل 

مــن أفــراد الشــرطة  ٧١٥مــدين مناســب يشــمل مــا يصــل إىل  
. وعين املمثـل اخلـاص لألمـني العـام ورئـيس البعثـة       )٤٨٧(املدنية

. وعين املستشـار العسـكري لبعثـة األمـم     )٤٨٨(قبل إنشاء البعثة
املتحــــدة املتقدمــــة يف الســــودان يف البدايــــة بوصــــفه قائـــــد      

)٤٨٩(القوة
. 

__________ 

 .٤الفقرة  ،)٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   )٤٨٤(

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٤٨٥(

 .(ط) ١٦لفقرة املرجع نفسه، ا  )٤٨٦(

 .١املرجع نفسه، الفقرة   )٤٨٧(

. انظر أيضا الفرع املتعلق ببعثـة  S/2004/504و  S/2004/503انظر   )٤٨٨(
 .األمم املتحدة املتقدمة يف السودان يف هذا الفصل

 .S/2006/8انظر   )٤٨٩(
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 تنفيذ الوالية  

خالل الفترة قيد االستعراض، قـام الـس، بنـاء علـى       
تمديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة      ، ب)٤٩٠(توصيات األمني العام

يف الســودان ســت مــرات، مــن خــالل سلســلة مــن القــرارات، 
ــتة  ــا حـــىت   لفتـــرات تصـــل إىل سـ ــهر، آخرهـ ــان/ ٣٠أشـ  نيسـ

٢٠٠٨  أبريل
)٤٩١(

. 

، قـرر الـس مبوجـب    )٤٩٢(ووفقا لتوصية األمني العام  
، ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٣١) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠٦القــرار 

والفعـال التفـاق دارفـور للسـالم     من أجل دعـم التنفيـذ املبكـر    
ــ ــايو  ٥ع يف املوقّ ــة،   ٢٠٠٦أيار/م ــة البعث ، توســيع نطــاق والي

عمليـات وواليـة علـى     دون املساس مبـا تضـطلع بـه حاليـا مـن     
)، ونشــرها ٢٠٠٥( ١٥٩٠النحــو املنصــوص عليــه يف القــرار  

. وقــرر الــس أن تتمثــل واليــة البعثــة يف )٤٩٣(لتشــمل دارفــور
اتفــاق دارفــور للسـالم واتفــاق اجنامينــا   دارفـور يف دعــم تنفيـذ  

بشأن وقـف إطـالق النـار ألسـباب إنسـانية يف الصـراع الـدائر        
ــها أداء عــدد مــن املهــام احملــددة    . )٤٩٤(يف دارفــور، بوســائل من

__________ 

 .S/2007/624و  S/2007/213و  S/2005/579انظر   )٤٩٠(

 ،)٢٠٠٦( ١٦٦٣؛ و ١ الفقـــرة  ،)٢٠٠٥( ١٦٢٧القـــرارات    )٤٩١(
 ،)٢٠٠٦( ١٧١٤ و ؛١الفقـــرة  ،)٢٠٠٦( ١٧٠٩ ؛١الفقـــرة 

 ١٧٨٤و  ؛١الفقــــــــــــرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٥٥و  ؛١الفقــــــــــــرة 

 .١الفقرة  ،)٢٠٠٧(

)٤٩٢(  S/2006/591. 

 .١الفقرة  ،)٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار   )٤٩٣(

رصــد تنفيــذ ‘ ١’. املهــام احملــددة هــي: ٨املرجــع نفســه، الفقــرة   )٤٩٤(
وقــف إطــالق النــار الشــامل والترتيبــات  (” ٣األطــراف للفصــل 

من اتفاق سالم دارفـور واتفـاق جنامينـا لوقـف     “) األمنية النهائية
إطالق النار ألغـراض إنسـانية بشـأن الصـراع الـدائر يف دارفـور،       

مراقبـــة ورصـــد حتركـــات   ‘ ٢’والتحقـــق مـــن ذلـــك التنفيـــذ؛    
اجلماعــات املســلحة، وإعــادة نشــر القــوات يف منــاطق انتشــار       

التحقيـق يف  ‘ ٣’ثة بالوسـائل الربيـة واجلويـة وفقـا لالتفـاقني؛      البع
انتــهاكات االتفــاقني واإلبــالغ عــن االنتــهاكات للجنــة وقــف       

 

يلـي: (أ) العمـل    وقرر الس أيضا أن تشـمل واليـة البعثـة مـا    
يف حــدود قــدراا ومنــاطق انتشــارها علــى أن تيســر وتنســق،  

__________ 

جلنـة وقـف إطـالق     إطالق النار؛ وكذلك التعـاون والتنسـيق مـع   
ــد      ــري ورصـ ــتركة لتيسـ ــدة املشـ ــتركة والوحـ ــة املشـ ــار واللجنـ النـ

االتفــــاقني؛  نشــــأة عمــــال بأحكــــام   املســــاعدات اإلنســــانية امل 
احلفاظ، بوجـه خـاص، علـى وجـود هلـا يف منـاطق رئيسـية،         ‘٤’

مثل املناطق احلاجزة املنشأة عمال باتفاق سـالم دارفـور واملنـاطق    
الواقعة داخل خميمات املشردين داخليا واملناطق املرتوعة السـالح  
احمليطــة مبخيمــات املشــردين داخليــا والواقعــة داخلــها، مــن أجــل  

الثقــة وتثبــيط اللجــوء إىل العنــف، وخباصــة عــن دعــم إعــادة بنــاء 
رصد األنشطة العـابرة للحـدود   ‘ ٥’طريق ردع استخدام القوة؛ 

اليت تضطلع ا مجاعات مسلحة على طول حـدود السـودان مـع    
تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى، وخصوصا عن طريق عمليـات  

املســاعدة يف وضــع  ‘ ٦’منتظمــة لالســتطالع الــربي واجلــوي؛    
ذ برنـامج شـامل ومســتدام لـرتع سـالح املقـاتلني الســابقني      وتنفيـ 

والنســــاء واألطفــــال املــــرتبطني باملقــــاتلني وتســــرحيهم وإعــــادة 
مســاعدة األطــراف علــى التحضــري لالســتفتاءات ‘ ٧’إدمــاجهم؛ 

مسـاعدة  ‘ ٨’املنصوص عليها يف اتفاق سالم دارفور وإجرائهـا؛  
دور بعثـة األمـم   أطراف االتفاقني يف زيـادة فهـم عمليـة السـالم و    

التعاون الوثيق مع رئيس عملية احلـوار  ‘ ٩’املتحدة يف السودان؛ 
ــدعم واملســاعدة       ــده بال ــور وم ــراف يف دارف ــني األط والتشــاور ب
ــم املتحــدة األخــرى هلــذا      ــة وتنســيق أنشــطة وكــاالت األم التقني
الغرض، وكذلك مساعدة األطـراف يف عمليـة احلـوار والتشـاور     

علـى التصـدي للحاجـة إىل ـج جـامع       دارفـور  بني األطـراف يف 
يشـــــمل دور املــــــرأة يف حتقيــــــق املصـــــاحلة وبنــــــاء الســــــالم؛   

مســاعدة األطــراف يف اتفــاق دارفــور للســالم يف إعــادة        ‘١٠’
مسـاعدة األطـراف يف    ‘١١’هيكلة مرفق الشـرطة يف السـودان؛   

ــوق       ــة حق ــانون ومحاي ــز ســيادة الق ــور يف تعزي ــاق ســالم دارف اتف
ان بأكملــه عـن طريــق وضـع اســتراتيجية   اإلنسـان لشــعب السـود  

ــاب       ــن العقـ ــالت مـ ــة اإلفـ ــدف إىل مكافحـ ــقة ـ ــاملة ومنسـ شـ
واإلسـهام يف اســتتباب السـالم واالســتقرار علـى املــدى الطويــل،    
ومســاعدة األطــراف يف االتفــاق علــى تطــوير اإلطــار القــانوين       

تـأمني وجـود أفـراد وقـدرات وخـربات      ‘ ١٢’الوطين وتدعيمـه؛  
حقوق اإلنسان واملسائل اجلنسـانية ضـمن البعثـة،    كافية يف جمايل 

من أجل االضطالع مبهام تعزيز حقوق اإلنسـان ومحايـة املـدنيني    
ــرأة       ــا خاصــا الحتياجــات امل ــويل اهتمام ــيت ت ورصــد األنشــطة ال

 .والطفل
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اون الوثيــق مــع وكــاالت األمــم املتحــدة ذات الصــلة،      بالتعــ
ــا، واملســـاعدة      ــردين داخليـ ــئني واملشـ ــة لالجـ ــودة الطوعيـ العـ
اإلنسانية بوسـائل منـها املسـاعدة علـى يئـة الظـروف األمنيـة        
الضرورية يف دارفور؛ (ب) اإلسهام يف اجلهود الدولية الراميـة  

دها، إىل محايــة حقــوق اإلنســان يف دارفــور وتعزيزهــا ورصــ     
وكذلك تنسيق اجلهود الدولية اهلادفـة إىل محايـة املـدنيني، مـع     
إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، مبا فيها املشردون داخليـا  

مســــاعدة  والالجئــــون العائــــدون والنســــاء واألطفــــال؛ (ج) 
ــق تقــدمي املســاعدة اإلنســانية     األطــراف يف االتفــاقني عــن طري

ــام وإســداء املشــورة الت    ــة األلغ قنيــة والتنســيق، وكــذلك   إلزال
ــرامج للتوعيــة خبطــر األلغــام لصــاحل قطاعــات اتمــع     وضــع ب
ــة     ــة اإلقليميـ ــايا األمنيـ ــة القضـ ــاعدة يف معاجلـ ــة؛ (د) املسـ كافـ
باالتصال الوثيق مع اجلهـود الدوليـة مـن أجـل حتسـني الوضـع       
األمــين يف املنــاطق اــاورة علــى طــول احلــدود بــني الســودان    

مجهوريـة أفريقيــا الوسـطى، بوســائل   وتشـاد، وبـني الســودان و  
مــوظفي اتصــال  منــها إقــرار وجــود متعــدد األبعــاد يتــألف مــن

ــيني بالشــؤون السياســية واإلنســانية والعســكرية وشــؤون      معن
الشرطة املدنية يف مواقع رئيسـية يف تشـاد، مبـا يف ذلـك داخـل      

ــا والالجـــئني، وإن  ــردين داخليـ ــر، يف  لـــزم خميمـــات املشـ األمـ
الوسـطى، واإلسـهام يف تنفيـذ االتفـاق املوقـع       مجهورية أفريقيا

ــاد   ــودان وتشـ ــني السـ ــه  ٢٦يف  )٤٩٥(بـ ٢٠٠٦متوز/يوليـ
)٤٩٦( .

وأخريا، قرر الس أيضا، متصرفا مبوجب الفصل السـابع مـن   
امليثاق، اإلذن لبعثة األمم املتحدة يف السودان باستعمال مجيـع  
 الوســائل الالزمــة، يف منــاطق انتشــار قواــا وحســبما تــراه يف  
حـــدود قـــدراا، مـــن أجـــل (أ) محايـــة أفـــراد األمـــم املتحـــدة  
ومرافقها ومنشآا ومعداا، وكفالـة أمـن وحريـة تنقـل أفـراد      

__________ 

)٤٩٥(  S/2006/637املرفق الثاين ،. 

 .٩الفقرة  ،)٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار   )٤٩٦(

األمم املتحدة والعاملني يف اال اإلنساين، وأفراد جلنة الرصـد  
والتقيــيم، ومنــع اجلماعــات املســلحة مــن تعطيــل تنفيــذ اتفــاق  

ــور للســالم، دون املســاس مبســؤول   ــة الســودان،  دارف ية حكوم
ومحايــة املــدنيني املعرضــني خلطــر العنــف البــدين؛ (ب) منــع       

أجـل دعـم    االعتداءات والتهديدات اليت تستهدف املدنيني من
ــام،       ــور؛ (ج) القي ــاق ســالم دارف ــال التف ــذ املبكــر والفع التنفي
ــلحة أو أي أعتــدة       حســب االقتضــاء، مبصــادرة أو مجــع األس

ــا يف دارفـــ  ــا يشـــكل وجودهـ ــاقني تتصـــل ـ ور انتـــهاكا لالتفـ
ــرتني     ــب الفقـ ــة مبوجـ ــدابري املفروضـ ــرار   ٨و  ٧وللتـ ــن القـ مـ

األســلحة واألعتــدة    هــذه )، والــتخلص مــن ٢٠٠٤( ١٥٥٦
)٤٩٧(املتصلة ا على النحو املناسب

. 

ومبوجب القرار نفسه، قرر الس أن تنتقل مسـؤولية    
 دعم تنفيذ اتفاق دارفور للسالم من بعثـة االحتـاد األفريقـي يف   
السودان إىل بعثة األمم املتحدة يف السـودان عنـد انتـهاء واليـة     
بعثة االحتاد األفريقي يف السودان، وعلـى أال يتجـاوز ذلـك يف    

٢٠٠٦كانون األول/ديسـمرب   ٣٠مجيع األحوال 
. وقـرر  )٤٩٨(

ــدة        ــم املتحـ ــة األمـ ــوام بعثـ ــز قـ ــأذن بتعزيـ ــا أن يـ ــس أيضـ الـ
اد العسـكريني  مـن األفـر   ١٧ ٣٠٠إىل  السودان بعدد يصل يف

مــن  ٣ ٣٠٠عــددا يصــل إىل  وبعنصــر مــدين مناســب يشــمل 
مــن وحـــدات   ٦١أفــراد الشــرطة املدنيــة، وعــددا يصــل إىل      

)٤٩٩(الشرطة املشكلة
. 

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٩جـــــــــب القـــــــــرار ومبو  
ينشئ عمليـة خمتلطـة    ، قرر الس وهو٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣١

ــور، إ    ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم ــاد األفريق ــوام  لالحت ــادة الق ع
لبعثة األمـم املتحـدة يف السـودان إىل مسـتواه احملـدد       املأذون به

__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الفقرة   )٤٩٧(

 .٥املرجع نفسه، الفقرة   )٤٩٨(

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٤٩٩(
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السلطة من بعثـة االحتـاد    نقل ) عند٢٠٠٥( ١٥٩٠يف القرار 
األفريقي يف السودان إىل بعثة األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي  

)٥٠٠(يف دارفور
.  

  

العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة      -  ١٧
   دارفوريف

  

  وواليتها وتركيبتها ؤهاإنشا  
  

حزيران/يونيــه  ٥عمـال بـالتقرير املشــترك، الصـادر يف      
ــاد   عـــــن ،٢٠٠٧ األمـــــني العـــــام ورئـــــيس مفوضـــــية االحتـــ

) ٢٠٠٧( ١٧٦٩، قـرر الـس، مبوجـب قـراره     )٥٠١(األفريقـي 

ــؤرخ  ــوز ٣١املـ ــه /متـ ــة  ٢٠٠٧يوليـ ــاء العمليـ ــأذن بإنشـ ، أن يـ
يقـــي واألمــم املتحــدة يف دارفـــور   املختلطــة بــني االحتــاد األفر   

شـهراً دعمـاً للتنفيـذ     ١٢(العملية املختلطة)، لفترة أولية مدا 
املبكـــر والفعـــال التفـــاق ســـالم دارفـــور ونتـــائج املفاوضـــات  

)٥٠٢(اجلارية بني حكومة السودان وأطراف أخرى
  .  

عليــه يف تقريــر األمــني العــام  وفقــاً ملــا هــو منصــوصو  
ــي  ــاد األفريقـ ــيس االحتـ ــس )٥٠٣(ورئـ ــرر الـ )٥٠٤(، قـ

ــة   أن واليـ
تسـهم يف عــودة األوضــاع  ) أ(العمليـة املختلطــة مـن شــأا أن   

األمنيـــة الالزمـــة لتقـــدمي املســـاعدات اإلنســـانية بشـــكل آمـــن  
ــور؛      ــا يف دارفـــ ــاجني إليهـــ ــع احملتـــ ــا جلميـــ ــري توفريهـــ وتيســـ

ــالتعرض     )ب( ــة الســكان املــدنيني املهــددين ب وتســهم يف محاي
دون حصول اعتـداءات علـى    لعنف جسدي وشيك واحليلولة

 املــدنيني، يف حــدود قــدراا ومنــاطق انتشــارها، دون املســاس 
__________ 

 .١٢الفقرة  ،)٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   )٥٠٠(

)٥٠١(  A/2007/307/Rev.1.  

  .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   )٥٠٢(

)٥٠٣(  A/2007/307/Rev.1 ٥٥ و ٥٤. املرجع نفسه، الفقرتان.  

  .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   )٥٠٤(

ــودان؛   ــة السـ ــؤولية حكومـ ــف  ) ج(مبسـ ــق خمتلـ ــد تطبيـ وترصـ
وتراقـب   ٢٠٠٤اتفاقات وقف إطالق النـار املوقعـة منـذ عـام     

ــق       ــذها، وتســاعد يف تطبي ــن تنفي ــق م ــا وتتحق  ــد مــدى التقي
ــات    ــور وأي اتفاقـ ــالم دارفـ ــاق سـ ــة؛ اتفـ ــاعد ) د(الحقـ وتسـ

العملية السياسية لكفالة مشاركة مجيع األطراف فيهـا، وتـوفر   
الدعم للوساطة املشتركة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف     
جهودمها املبذولة لتوسيع نطاق االلتزام بعملية إحـالل السـالم   

وتسهم يف خلـق بيئـة أمنيـة مؤاتيـة إلعـادة بنـاء       ) هـ(وتعميقه؛ 
وتنميتــه ويف عــودة املشــردين داخليــا والالجــئني إىل  االقتصــاد 

وتســهم يف تعزيــز احتــرام حقــوق  ) و(ديــارهم بشــكل دائــم؛  
اإلنســــــان واحلريــــــات األساســــــية يف دارفــــــور ومحايتــــــها؛  

وتساعد يف تعزيز سيادة القانون يف دارفـور، وذلـك بعـدة     )ز(
وســائل مــن بينــها تقــدمي الــدعم إلقامــة قضــاء مســتقل ومتتينــه   

إىل دعم نظـام السـجون وتعزيـزه، واملسـاعدة يف إنشـاء      إضافة 
وترصد احلالة األمنيـة علـى   ) ح(إطار قانوين وطين وترسيخه؛ 

حدود السودان مـع تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتقـدم       
ولتحقيق هذه األهـداف العامـة، ستشـتمل مهـام     . تقارير عنها

 العملية
؛ )٥٠٥(ميـدة الدعم لعملية السالم واملساعي احل تقدمي) أ(

__________ 

مسـاندة املسـاعي احلميـدة للممثـل     ‘ ١’م احملـددة يف  متثلت املهـا   )٥٠٥(
اخلـــاص لالحتـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة املعـــين يف دارفـــور   
وجهود الوساطة اليت يبذهلا املبعوثان اخلاصان لالحتـاد األفريقـي   

ــدة؛   ــم املتحـ ــور    ‘ ٢’واألمـ ــالم دارفـ ــاق سـ ــق اتفـ ــم تطبيـ ودعـ
ــده؛   ــة ورصــ ــات الالحقــ ــاركة يف اهل ‘٣’واالتفاقــ ــات املشــ يئــ

ــات       ــور وأي اتفاق ــاق ســالم دارف ــية املنشــأة مبوجــب اتف الرئيس
وتيسـري عمليـة التحضـري    ‘ ٤’الحقة ودعمها يف تنفيذ والياـا؛  

للحوار والتشاور بني سـكان دارفـور وإجرائهـا، وفقـاً ملـا يـنص       
ــور؛   ــالم دارفـ ــاق سـ ــه يف اتفـ ــال ‘ ٥’عليـ ــاعدة يف األعمـ واملسـ

نصـــوص عليهـــا يف اتفـــاق التحضـــريية إلجـــراء االســـتفتاءات امل
ــور؛   ــات    ‘ ٦’ســالم دارف ــع اتفاق ــق مجي ــة اســتكمال تطبي وكفال

ــا،      ــواردة فيه ــة ال الســالم يف الســودان وخباصــة األحكــام الوطني
التنســيق مــع بعثــة    و ‘٧’ والتقيــد بالدســتور الــوطين املؤقــت؛   

األمـــم املتحـــدة يف الســـودان، ومـــع مكتـــب االحتـــاد األفريقـــي  
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وسيادة القانون، واحلوكمة، وحقـوق  ) ج(؛ )٥٠٦(واألمن) ب(
)٥٠٨(واملســـاعدة اإلنســـانية) د(؛ )٥٠٧(اإلنســـان

وقـــرر الـــس  .
__________ 

ذ اتفـــاق الســـالم الشـــامل وســـائر لالتصـــال يف الســـودان لتنفيـــ
اجلهــات الدوليــة الفاعلــة لكفالــة اســتكمال تطبيــق واليــيت هــذه  
ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف     ــة والعملي البعث

  دارفور.

دعم إعادة بنـاء الثقـة وردع أعمـال    ‘ ١’متثلت املهام احملددة يف   )٥٠٦(
السـالم لـدارفور    العنف واملساعدة يف رصد تنفيذ أحكام اتفـاق 

ورصــد ‘ ٢’املتعلقــة بإعــادة انتشــار القــوات وفــض االشــتباك؛    
انتــهاكات اتفــاق ســالم دارفــور واالتفاقــات اإلضــافية الالحقــة  
ــها     ــها ومســاعدة األطــراف يف حل ــق فيهــا واإلبــالغ عن والتحقي

ورصــد ‘ ٣’عــرب جلنــة وقــف إطــالق النــار واللجنــة املشــتركة؛   
ــرتع ســالح اجل   ــة ل ــد واملليشــيات األخــرى  اجلهــود املبذول نجوي

وتنســـيق الـــدعم اللوجســـيت  ‘ ٤’والتحقـــق منـــها وتشـــجيعها؛  
واملسـاعدة يف وضـع   ‘ ٥’املقدم للحركات ألغراض غري قتالية؛ 

برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج املنصـوص عليـه    
ــور؛   ــالم دارفـ ــروف  ‘ ٦’يف اتفـــاق سـ ــق الظـ ــامهة يف خلـ واملسـ

ــة الالزمــة لتقــدمي   املســاعدات اإلنســانية وتســهيل عــودة     األمني
الالجـــئني واملشـــردين داخليـــا الطوعيـــة والدائمـــة إىل ديـــارهم؛ 

ــآا      ‘٧’ ــا ومنشـ ــة ومرافقهـ ــة املختلطـ ــوظفي العمليـ ــة مـ ومحايـ
ومعـداا يف منـاطق انتشـار قواــا ويف حـدود قـدراا، لضــمان      
أمن موظفي األمم املتحدة واالحتاد األفريقي والعـاملني يف جمـال   
تقــدمي املســاعدات اإلنســانية ومــوظفي جلنــة التقــدير والتقيــيم       
وحريــة حركتــهم، وللحيلولــة دون قيــام اموعــات املســلحة      
ــة الســكان املــدنيني     بتعطيــل تنفيــذ اتفــاق ســالم دارفــور، ومحاي
ــة دون     ــيك واحليلولـ ــدي وشـ ــف جسـ ــالتعرض لعنـ ــددين بـ املهـ
حصـــول اعتـــداءات علـــى املـــدنيني وديـــدهم، وذلـــك دون      

واللجـوء إىل تسـيري   ‘ ٨’ساس مبسؤوليات حكومة السـودان؛  امل
دوريات بشكل استباقي لرصـد أنشـطة حفـظ األمـن الـيت تقـوم       
ــة      ــاطق املرتوع ــا واملن ــا األطــراف يف خميمــات املشــردين داخلي 

ــة؛    ــة واملنــاطق املشــمولة باملراقب واملســاعدة ‘ ٩’الســالح والعازل
شـردين داخليـا   على إنشاء وحـدات شـرطة حمليـة يف خميمـات امل    

وتدريبها، وذلك بالتنسـيق مـع األطـراف علـى النحـو احملـدد يف       
ــة    ــاء قـــدرات الشـــرطة التابعـ اتفـــاق ســـالم دارفـــور، وعلـــى بنـ
ــوق      ــة حلق ــايري الدولي ــا للمع ــور، وفق ــة الســودان يف دارف حلكوم
اإلنسان واملساءلة، وعلى التطوير املؤسسـي لشـرطة احلركـات؛    

هلا حكومــة الســودان وشــرطة ومســاندة اجلهــود الــيت تبــذ‘ ١٠’
 

كذلك أن تقوم العملية املختلطة برصـد وجـود أي أسـلحة أو    
ما يتصـل ـا مـن أعتـدة يف دارفـور بشـكل ينتـهك االتفاقـات         

ــب الفقـــرتني     ــدابري املفروضـــة مبوجـ ــن القـــرار   ٨ و ٧والتـ مـ
٢٠٠٤( ١٥٥٦(

 )٥٠٩(
إذ يتصرف مبوجب الفصل السـابع   و .

ــة    ــأذن للعمليـ ــرر الـــس أن يـ ــم املتحـــدة، قـ ــاق األمـ مـــن ميثـ
املختلطة بأن تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة يف منـاطق انتشـار   

محايــة  ‘١’قواــا، حســبما تــراه يف حــدود قــدراا، مــن أجــل 
ــداا، و   ــا ومنشــآا ومع ــة   أفرادهــا ومرافقه ــن وحري ــة أم كفال

__________ 

ــاء قــدرات ســلطات     احلركــات للحفــاظ علــى النظــام العــام وبن
إنفاذ القانون السودانية يف هـذا اـال عـن طريـق تـوفري دورات      

ــات مشــتركة؛    ــذ عملي ــة متخصصــة وتنفي وإســداء ‘ ١١’تدريبي
املشورة الفنية بشأن كيفية إزالة األلغام والتنسـيق يف هـذا اـال    

  ذا الصدد مساندةً لتنفيذ اتفاق سالم دارفور. وتوفري قدرات

املســاعدة يف تنفيــذ أحكــام اتفــاق  ‘ ١’متثلــت املهــام احملــددة يف    )٥٠٧(
دارفور للسالم وأي أحكـام الحقـة ذات صـلة حبقـوق اإلنسـان      
وسيادة القانون، واملسامهة يف يئة بيئـة مؤاتيـة الحتـرام حقـوق     

ــانون؛    ــيادة القـ ــان وسـ ــاعد‘ ٢’اإلنسـ ــحاب  ومسـ ــع أصـ ة مجيـ
املصــلحة وســلطات احلكومــة احملليــة، وخصوصــا يف مــا يبذلونــه 
من جهود لنقل املـوارد بصـورة منصـفة مـن احلكومـة الفيدراليـة       
إىل واليات دارفور، وتنفيـذ خطـط إعـادة اإلعمـار واالتفاقـات      
احلالية والالحقة بشـأن اسـتخدام األراضـي ومسـائل التعـويض؛      

ـــ ‘ ٣’ ــراف يف اتف ــاندة األطـ ــادة  ومسـ ــور يف إعـ ــالم دارفـ اق سـ
واملسـاعدة  ‘ ٤’ هيكلة جهاز الشرطة يف دارفـور وبنـاء قدراتـه،   

تــأمني وجــود أفــراد وقــدرات   و ‘٥’يف تعزيــز ســيادة القــانون؛ 
وخربات كافيـة يف جمـايل حقـوق اإلنسـان واملسـائل اجلنسـانية،       
ــة إىل     وخــربات يف دارفــور مــن أجــل املســامهة يف اجلهــود الرامي

ــز  ــة وتعزي ــور،  محاي ــوق اإلنســان يف دارف ــام   حق ــالء اهتم ــع إي م
ــل؛     ــرأة والطف ــز  ‘ ٦’خــاص الحتياجــات امل واملســاعدة يف تعزي

ودعــم تنفيــذ ‘ ٧’قــدرات النســاء ليشــاركن يف عمليــة الســالم؛ 
األحكام الـواردة يف اتفـاق سـالم دارفـور وأي اتفاقـات الحقـة       

  ذات صلة بالدفاع عن حقوق الطفل.

ــة احملــدد    )٥٠٨( ــت املهم ــالً بتيســري توفرياملســاعدة    كان ــام فع ــي القي ة ه
  اإلنسانية للمحتاجني وإمكانية الوصول الكامل إليهم.

  .٩ )، الفقرة٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   )٥٠٩(
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 ‘٢’ و تنقل أفرادها والعاملني يف اـال اإلنسـاين التـابعني هلـا؛    

دعــم تنفيــذ اتفــاق ســالم دارفــور يف وقــت مبكــر وعلــى حنــو    
ــع شــن اهلجمــات املســلحة،      ــذه ومن ــل تنفي ــع تعطي فعــال، ومن

)٥١٠(ومحاية املدنيني دون املساس مبسؤولية حكومة السودان
.  

ــالً بــالقرا    ــت العمليــة  )٢٠٠٧( ١٧٦٩ر وعم ، تكون
املختلطــة الـــيت تشــمل أفـــرادا مـــن بعثــة االحتـــاد األفريقـــي يف    
السودان ومن جمموعيت األمم املتحدة للـدعم اخلفيـف والـدعم    

مـن األفـراد العسـكريني،     ١٩ ٥٥٥القوي للبعثة مما يصل إىل 
ــهم ــن عنصــر      ٣٦٠ بين ــا عســكريا وضــابط اتصــال، وم مراقب

ـــني يشــمل   ــم مــن املدنـي ــردا مــن   ٣ ٧٧٢إىل  مــا يصــل  مالئ ف
وحـدة شـرطة مشـكلة يتكـون كـل منـها        ١٩ و أفراد الشرطة

)٥١١(فــردا ١٤٠يصــل إىل  ممــا
قــرر الــس أن تقــوم العمليــة و. 

، ٢٠٠٧أكتـــوبر /يف موعـــد أقصـــاه تشـــرين األول ،املختلطـــة
ــا تشــمل هياكــل      )أ( ــر قياد ــة ملق ــة أولي ــدرة عمالني بإنشــاء ق

الــيت ســتنفذ مــن خالهلــا  اإلدارة والقيــادة والــتحكم الضــرورية
أكتـوبر  /والقيام اعتباراً تشـرين األول ) ب(األنشطة العمالنية، 

ــادة    ٢٠٠٧ ــلطة القيـ ــولّي سـ ــة لتـ ــتعدادات الالزمـ ــام االسـ بإمتـ
ــراد املنتشــرين     ــدعم اخلفيــف، واألف ــة علــى جمموعــة ال العمالني
ــة       ــي يف الســودان، وجمموع ــاد األفريق ــة االحت ــا ضــمن بعث حالي

كورة وأفـراد العمليـة املختلطـة الـذين حيتمـل      الدعم الثقيل املـذ 
نشرهم حبلول ذلك التاريخ، من أجل أداء مهـام مثـل هـذه يف    

واستالم السلطة من بعثة االحتـاد األفريقـي   ) ج(إطار واليتها؛ 
؛ ـدف  ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٣١يف السودان حبلول 

ــق  ــل حتقي ــدركام ــةا اق ــد    العمالني ــت ممكــن بع يف أســرع وق
، ممـا يسـتلزم  لقيادة والـتحكم  ا توحيدقرر الس أيضاً و .ذلك

تسلسـالً قياديـاً واحـداً     وفقاً للمبادئ األساسية حلفظ السـالم، 
__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الفقرة   )٥١٠(

  .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٥١١(

ــوم وأن  ــم املتحــدة  تق ــادة والــتحكم  ريتــوفباألم ــي القي  ، هيكل
)٥١٢(والــدعم

مبوجــب القــرار نفســه، رحــب الــس كــذلك  و .
فريقي واألمـم  املمثل اخلاص املشترك لالحتاد األكل من بتعيني 

)٥١٣(املتحدة يف دارفور وقائد القوة
.

  
  

  

ــا الوســطى     -  ١٨ ــة أفريقي بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوري
  وتشاد 

  

  وواليتها وتركيبتها ؤهاإنشا  
  

بنـــاء علـــى توصـــيات األمـــني العـــام، وبالتشـــاور مـــع   
 ٢٥ســـــلطات تشـــــاد ومجهوريـــــة أفريقيـــــا الوســـــطى، يف      

مبوجـــب قـــراره   ،)٥١٤(، أقـــر الـــس ٢٠٠٧ســـبتمرب /أيلـــول
٢٠٠٧(١٧٧٨(

، إنشــاء وجــود متعــدد األبعــاد، بغــرض  )٥١٥( 
ــة م   ــروف أمنيـ ــة ظـ ــاعدة يف يئـ ــئني   ؤاملسـ ــودة الالجـ ــة لعـ اتيـ

ــها     ــة ودائمــة، بطــرق مــن بين ــة وآمن واملشــردين بصــورة طوعي
ــدنيني املعرضــني     ــة الالجــئني واملشــردين وامل املشــاركة يف محاي

)٥١٦(للخطــر، مــن خــالل تيســري تقــدمي املســاعدة  
اإلنســانية يف  

شــرق تشــاد ومشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ويئــة  
املنطقـتني املـذكورتني وحتقيـق     إلعـادة إعمـار  اتيـة  ؤالظروف امل

__________ 

  .٧ و ٥املرجع نفسه، الفقرتان   )٥١٢(

  .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٥١٣(

  .S/2007/488انظر   )٥١٤(

 ٢٠٠٧أيلول/ســــــبتمرب  ١١انظــــــر الرســــــالتني املــــــؤرختني     )٥١٥(

)S/2007/540، و S/2007/551.(على التوايل ،  

ــاد      )٥١٦( ــة االحتـ ــى عمليـ ــاً علـ ــاد أيضـ ــدد األبعـ ــود املتعـ ــتمل الوجـ اشـ
األورويب، الــيت أذن هلــا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق،       

ــة أمــ     ــام جبمل ــة للقي ــدابري الالزم ــع الت ــة  لتتخــذ مجي ــها محاي ور من
ــة     مــوظفي األمــم املتحــدة ومرافقهــا ومنشــآا ومعــداا، ومحاي
أمـن وحريـة تنقـل موظفيهـا واألفـراد املـرتبطني ـا. وللحصـول         
على مزيد من املعلومات، انظر الباب ألـف يف اجلـزء الرابـع مـن     

  واجلزء الثالث من الفصل الثاين عشر. ،الفصل احلادي عشر
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ــة   ــهما االقتصــادية واالجتماعي ــس أن يشــمل   . تنميت ــرر ال وق
ألمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا   لالوجود املتعدد األبعاد بعثة 
)٥١٧(واحدة الوسطى وتشاد، ملدة سنة

.  

وكانت واليـة البعثـة يف اـاالت التاليـة مقترنـة مبهـام         
ــة املــدنيني    وحقــوق ) ب( ؛)٥١٨(حمــددة هــي: (أ) األمــن ومحاي

)٥١٩(اإلنسان وسيادة القانون
.

  
  

__________ 

  .٢ و ١)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٧٨انظر القرار   )٥١٧(

اختيـار  ‘١’من املرجع نفسه، كانـت املهـام احملـددة     ٢يف الفقرة   )٥١٨(
عناصــر الشــرطة التشـــادية وتدريبــهم وإســـداء املشــورة إلـــيهم     

وإجـراء االتصـاالت مـع اجلـيش     ‘ ٢’وتسهيل تقدمي الدعم هلم؛ 
الــوطين والــدرك وقــوات الشــرطة واحلــرس الــوطين والســلطات   

سـؤولني عـن السـجون يف تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا       القضائية وامل
وإجـراء  ‘ ٣’الوسطى من أجل اإلسهام يف إجياد بيئة أكثر أمنا؛ 

االتصاالت مع حكومة تشاد ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون     
الالجــئني، دعمــا جلهودمهــا الراميــة إىل نقــل خميمــات الالجــئني   

املفوضـية  القريبة مـن احلـدود، وتقـدمي املسـاعدة اللوجسـتية مـن       
ــرض؛   ــق ذلـــك الغـ ــع  ‘ ٤’لتحقيـ ــرة مـ ــاالت مباشـ ــة اتصـ وإقامـ

حكومة السـودان واالحتـاد األفريقـي وبعثـة االحتـاد األفريقـي يف       
الســودان، والعمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة  
ــالم يف     ــاء السـ ــدعم بنـ ــدة لـ ــم املتحـ ــور، ومكتـــب األمـ يف دارفـ

املتعـددة اجلنسـيات التابعـة    مجهورية أفريقيا الوسـطى، والقـوات   
للجماعـــة االقتصـــادية والنقديـــة لوســـط أفريقيـــا، وجتمـــع دول  
الســاحل والصــحراء لتبــادل املعلومــات عــن املخــاطر الــيت ــدد   

  األنشطة اإلنسانية يف املنطقة.

)، كانت املهـام احملـددة   ٢٠٠٧( ١٧٧٨من القرار  ٢ يف الفقرة  )٥١٩(
عزيزهـا ومحايتـها، مـع    اإلسهام يف رصد حقـوق اإلنسـان وت  ‘١’

إيـــالء اهتمـــام خـــاص للعنـــف اجلنســـي واجلنســـاين، والتوصـــية  
بإجراءات السلطات املختصة، وذلك ـدف مكافحـة اإلفـالت    

وتقــدمي الــدعم، قــدر املســتطاع، للجهــود     ‘ ٢’مــن العقــاب؛  
الراميــة إىل تعزيــز قــدرات حكــوميت تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا       

لتـــدريب علـــى املعـــايري الوســطى واتمـــع املـــدين مـــن خـــالل ا 
الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان، وللجهـــود الراميـــة إىل وضـــع حـــد   
لتجنيد األطفال واستخدامهم مـن جانـب اجلماعـات املسـلحة؛     

ومســاعدة حكــوميت تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى،       ‘٣’
 

ــرار     ــاً للق ــالك  )٢٠٠٧( ١٧٧٨ووفق ــةال، ضــم م  بعث

ضـــابط اتصـــال عســـكري  ٥٠شـــرطي و ٣٠٠عـــدداً أقصـــاه 
)٥٢٠(ملدنينيوعدداً مناسباً من املوظفني ا

.  
  

  األمريكتان

  

  بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  -  ١٩

  وواليتها وتركيبتها ؤهاإنشا  
  

ــادرة يف       ــام الصـــ ــني العـــ ــية األمـــ ــتنادا إىل توصـــ اســـ
٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٣٠

أنشــأ جملــس األمــن، مبوجــب    ،)٥٢١(
)، بعثــــة األمــــم املتحــــدة لتحقيــــق    ٢٠٠٤( ١٥٤٢القــــرار 

يت لفتــرة أوليــة مــدا ســتة أشــهر وطلــب أن االســتقرار يف هــاي
تنقل السلطة من القوة املؤقتة املتعـددة اجلنسـيات الـيت أذن ـا     

، ٢٠٠٤شـــباط/فرباير  ٢٩) املـــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٩القـــرار 
٢٠٠٤حزيران/يونيه   ١إىل البعثة يف 

)٥٢٢(
.  

ــالقرار  و   ــال بـ ــت )٢٠٠٤( ١٥٤٢عمـ ــة بال، أنيطـ بعثـ
ــة ومســت     ــة آمن ــة تقضــي بضــمان بيئ قرة مبوجــب الفصــل  والي

)٥٢٣(الســابع مــن امليثــاق
باإلضــافة إىل ذلــك، كلفــت البعثــة  و .

__________ 

بغض النظـر عـن الواليـة املمنوحـة ملكتـب األمـم املتحـدة لـدعم         
الوســطى، يف تعزيــز ســـيادة    بنــاء الســالم يف مجهوريــة أفريقيـــا   

القانون، بطرق من بينها دعم اسـتقاللية اهليئـة القضـائية وتعزيـز     
  النظام القانوين، بالتنسيق الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة.

  .٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )٥٢٠(

)٥٢١(  S/2004/300.  

  .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   )٥٢٢(

دعــم احلكومــة االنتقاليــة، لضــمان ‘ ١’ متثلــت املهــام احملــددة يف  )٥٢٣(
ــتورية       ــة الدسـ ــذ العمليـ ــا تنفيـ ــن فيهـ ــتقرة ميكـ ــة ومسـ ــة آمنـ بيئـ

ــة علــى  ‘ ٢’والسياســية يف هــاييت؛  ومســاعدة احلكومــة االنتقالي
ــادة تشــكيلها وإصــالحها،      ــة وإع ــة اهلايتي رصــد الشــرطة الوطني
وإسداء املشورة هلا بشأن إعادة تنظيمها وتدريبها، مبـا يف ذلـك   

لتدريب يف اال اجلنسـاين، باإلضـافة إىل رصـد وإرشـاد أفـراد      ا
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)٥٢٤(أخرىبواليات 
غري مدرجة يف الفصل السـابع مـن ميثـاق     

ــية   ــة السياســ ــق بالعمليــ ــدة، تتعلــ ــم املتحــ ــوق  )٥٢٥(األمــ وحقــ
)٥٢٦(اإلنسان

  .  

بالتعـــاون مـــع  ،بعثـــةالوقـــرر الـــس أيضـــاً أن تقـــدم   
دة ضـمن نطـاق قـدراا إىل    شركاء آخـرين، املشـورة واملسـاع   

ــة يف  ــة االنتقاليـ ــوق  ) أ: (احلكومـ ــهاكات حقـ ــق يف انتـ التحقيـ
__________ 

 مســـاعدة احلكومـــة االنتقاليـــة،‘ ٣’الشـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة؛ 
ــرامج      وال ــة، مــن خــالل تنظــيم ب ــة اهلايتي ســيما الشــرطة الوطني

شــاملة ومســتدامة لــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج       
سـلحة وتـدابري   لكافة اجلماعـات املسـلحة، فضـال عـن ضـبط األ     

املســـاعدة يف إعـــادة بســـط وصـــون ســـيادة  ‘ ٤’األمـــن العـــام؛ 
القــانون واألمــن العــام والنظــام العــام يف هــاييت، باإلضــافة إىل       

ــز مؤسســاا؛   ــم املتحــدة    ‘ ٥’تعزي ــوظفي األم ــة مل ــوفري احلماي ت
ــة أمــن موظفيهــا وحريــة       ــا ومنشــئاا ومعــداا وكفال ومرافقه

املعرضــني لتهديــد وشــيك بــالعنف   محايــة املــدنيني‘ ٦’تنقلــهم؛ 
البــدين، يف حــدود قــدراا، وذلــك دون املســاس بــاجلهود الــيت   

  تبذهلا احلكومة.

  )، الفقرة.٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   )٥٢٤(

ــت املهــام احملــددة يف     )٥٢٥( ــن العمليــة     ‘ ١’متثل ــدعم لكــل م تقــدمي ال
الدستورية والسياسية اجلارية يف هاييت وتعزيـز مبـادئ احلوكمـة    

ومســــاعدة احلكومــــة ‘ ٢’راطيــــة والتنميــــة الدســــتورية؛ الدميق
ــة يف جهودهــا الراميــة إىل اســتهالل احلــوار واملصــاحلة       االنتقالي

ومســاعدة احلكومــة االنتقاليــة يف    ‘ ٣’علــى الصــعيد الــوطين؛   
جهودهــا الراميــة إىل تنظــيم ورصــد وإجــراء انتخابــات بلديــة       

‘ ٤’وبرملانيـــة ورئاســـية حـــرة وعادلـــة يف أبكـــر وقـــت ممكـــن؛ 

ومســاعدة احلكومــة االنتقاليــة يف بســط ســلطة الدولــة يف مجيــع  
  .احلكم الرشيد على املستوى احملليأحناء هاييت ودعم 

دعم احلكومة االنتقاليـة، فضـال عـن    ‘ ١’متثلت املهام احملددة يف   )٥٢٦(
املؤسســات واموعــات اهلايتيــة حلقــوق اإلنســان، يف جهودهــا 

اإلنســـان لضـــمان املســـاءلة  الراميـــة إىل تعزيـــز ومحايـــة حقـــوق
الفردية عن انتهاكات حقـوق اإلنسـان ورد االعتبـار للضـحايا؛     

ــها،     ‘ ٢’ ــارير عنـ ــدمي تقـ ــان وتقـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــد حالـ ورصـ
بالتعــاون مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، مبــا يف    

  ذلك ما يتعلق بأحوال الالجئني املعادين واملشردين.

اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنسـاين الـدويل مـن أجـل وضـع      
وكـــــذلك يف وضـــــع ) ب( ؛حــــد لإلفـــــالت مـــــن العقـــــاب 

)٥٢٧(وتعزيــز مؤسســاته القضــاء اســتراتيجية إلصــالح  
وقــرر  .

حلكومة االنتقالية، الس كذلك أن تنسق البعثة وتتعاون مع ا
وكذلك مع شركائها الدوليني، من أجل تيسري تقدمي وتنسيق 
املســاعدة اإلنســانية ووصــول العــاملني يف اــال اإلنســاين إىل   

)٥٢٨(احملتاجني من شعب هاييت
.

  
  

، تألفــت البعثــة مــن )٢٠٠٤( ١٥٤٢عمــال بــالقرار و  
، )٥٢٩(األمـني العـام   عنصر مدين وعنصر عسـكري وفقـا لتقريـر   

شــرطيا مــدنيا،   ١ ٦٢٢العنصــر املــدين عــددا أقصــاه     ومشــل
ذلك املستشارون والوحدات املشكلة، وتضمن العنصـر   يف مبا

فــرد مــن  ٦ ٧٠٠العســكري أفــراد قــوات يصــل عــددهم إىل   
)٥٣٠(مجيع الرتب

من خالل تبادل الرسائل بني األمـني العـام   و. 
لقــوة واملمثــل اخلــاص   ل اورئــيس الــس، عــني الــس قائــد    

)٥٣١(بعثةالالعام ورئيس  لألمني
.  

  

  تنفيذ الوالية   
  

ــام الــس، متصــرفا        ــد االســتعراض، ق ــرة قي ــاء الفت أثن
ــبني يف      ــى النحــو امل ــاق، وعل مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث

ــرة  ــرار    ٧الفقـ ــن القـ ــزء األول مـ ــن اجلـ )، ٢٠٠٤( ١٥٤٢مـ
علـى   ،)٥٣٢(بتمديد والية البعثة مبوجب جمموعـة مـن القـرارات   

__________ 

  ٨ .لفقرة)، ا٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   )٥٢٧(

  ٩املرجع نفسه، الفقرة   )٥٢٨(

)٥٢٩(  S/2004/300.  

  .٤)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   )٥٣٠(

)٥٣١(  A/2004/439 و S/2004/440 و S/2004/565 و S/2004/566 

  على التوايل.

 ١٦٠١ و ،١)، الفقـــــــــــــرة. ٢٠٠٤( ١٥٧٦القـــــــــــــرارات   )٥٣٢(

 ؛١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦٠٨ و ؛١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٥(
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مــني العــام، لفتــرات تصــل مــدا إىل عــام  أســاس توصــيات األ
٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥واحد، وتستمر لغاية 

)٥٣٣(
.  

املـــــــــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٧٦ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
 ، وافق الس على توصـيات ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩

ــة    ــام بشــأن تركيب ــةالاألمــني الع ــيت)٥٣٤(بعث تتضــمن إضــافة   ، ال
ــرة وحــدة مشــكلة أخــرى للشــرطة   ــة،، لفت ــألف مــن   انتقالي تت

برانس، مـن أجـل    -أو  - فردا تتخذ موقعها يف بورت ١٢٥
تقدمي الـدعم املعـزز لعمليـات الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة وتعزيـز        
الترتيبات األمنية يف العاصمة وإضافة سرية هندسة إىل السـرية  

 ١ ٦٢٢العســـكرية، ضـــمن إطـــار القـــوام املـــأذون بـــه البـــالغ 

زيــادة قـدرة البعثـة علــى تنفيـذ مشــاريع    ضـابطاً، باإلضـافة إىل   
نـــزع الســـالح والتســـريح وإعـــادة اإلدمـــاج؛ والقيـــام بتعزيـــز  
متواضــع لعنصــر البعثــة املكلــف بتنســيق األنشــطة اإلنســانية       

)٥٣٥(واإلمنائية
  .  

مبوجـب   ،أيد الـس  ،٢٠٠٥يونيه /حزيران ٢٢ويف   
ــرار  ــأن  )٢٠٠٥( ١٦٠٨القــ ــام بشــ ــيات األمــــني العــ ، توصــ

قتـــة، خـــالل فتـــرة االنتخابـــات وفتـــرة االنتقـــال زيـــادة مؤ )أ(
فـردا يف القـوام العسـكري     ٧٥٠عديـدها  السياسي اليت تليها، 

املأذون بـه حاليـا للبعثـة مـن أجـل إنشـاء قـوة للـرد السـريع يف          
بــرانس  -أو  -ال ســيما يف بــورت  ،)٥٣٦(هــاييت لتعزيــز األمــن

 فــــــردا ٥٠هــــــا واموزيــــــادة ق) ب(واملنــــاطق احمليطــــة ــــا؛ 
__________ 

ــرة ٢٠٠٦( ١٦٥٨ و ــرة ٢٠٠٦( ١٧٠٢ و ؛١)، الفقـ )، الفقـ
ــرة ٢٠٠٧( ١٧٤٣ و ؛١ )، ٢٠٠٧( ١٧٨٠ و ؛١)، الفقـــــــــ

  .١الفقرة 

)٥٣٣(  S/2004/908، و S/2005/313 و S/2006/60 وS/2006/592، 
  .S/2007/1003  و ،S/2006/1003 و

)٥٣٤(  S/2004/908 ٥٧إىل  ٥٢، الفقرات من.  

  ٣ .)، الفقرة٢٠٠٤( ١٥٧٦القرار   )٥٣٥(

  .٥٢إىل ٤٤، الفقرات من S/2005/313 انظر  )٥٣٦(

ـــاء قيــادة قـطـاعيـــة فـــي بــورت    ـــن أجــــل إنشـ ـــا مـ  -عسكريـ

ــرة االنتخابــات  (ج)  و ؛بــرانس - أو ــادة مؤقتــة، خــالل فت  زي

ــة    ٢٧٥عديــدها  فــردا يف القــوام احلــايل لعنصــر الشــرطة املدني
وقرر الس أيضاً أن تتألف البعثة، لفترة مؤقتـة،   .التابع للبعثة

فـرد مـن مجيـع     ٧ ٥٠٠من عنصـر عسـكري يصـل قوامـه إىل     
وطلب الـس  . فردا من الشرطة املدنية ١ ٨٩٧ منالرتب، و

أيضا أن تركز البعثة اسـتخدام مواردهـا، مبـا يف ذلـك الشـرطة      
املدنية، على تعزيز األمن واحلماية خالل الفتـرة االنتخابيـة مبـا    
يف ذلك، حسـب االقتضـاء، باسـتعراض قواعـد االشـتباك الـيت       

ــرادى ضــباط ا    ــا ف  ــل ــة؛ يعم ــوم و لشــرطة املدني  بعثــةالأن تق

ــق       ــة لتحقي ــع اخلطــوات الالزم ــة باختــاذ مجي والســلطات اهلايتي
التنســيق األمثــل بــني الشــرطة املدنيــة للبعثــة والشــرطة الوطنيــة  

ة قــدرا علــى تنفيــذ مشــاريع ســريع  اهلايتيــة؛ وأن تعــزز البعثــة
)٥٣٧(األثر

  .  

املـــــــــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٧٠٢ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
، الـــذي يرحـــب بعمليـــة االنتقـــال ٢٠٠٧أغســـطس /آب ١٥

السياســي الناجحــة الســـلمية إىل حكومــة منتخبــة، وكـــذلك     
وبرملان جديـد، قـرر الـس     جمهوريةجديد للانتخاب رئيس 

فـرد مـن    ٧ ٢٠٠عسـكري قوامـه    عنصـر أن تتألف البعثة من 
ــن       ــه ع ــد قوام ــب وعنصــر للشــرطة ال يزي ــع الرت  ١ ٩٥١مجي

وظفي السـجون املعـارين   موظفا من م ١٦نشر ب شرطيا، وأذن
من الـدول األعضـاء لـدعم قـدرة حكومـة هـاييت علـى معاجلـة         

وطلــب الــس أيضــا إىل  . القصــور يف نظــام الســجون  أوجــه
البعثة أن تعيد توجيه جهودهـا املبذولـة يف جمـال نـزع السـالح      
والتسريح وإعادة اإلدماج لتعزيز إمكانية بلـوغ ذلـك اهلـدف،    

من العنـف يف اتمعـات احملليـة    عن طريق برنامج شامل للحد 
__________ 

ــرار    )٥٣٧( ــر القــ ــرات ٢٠٠٥( ١٦٠٨انظــ  ٧ و ٦ و ٣ و ٢)، الفقــ
  .١٤ و
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ــة   ــع الظــروف احمللي ــتالءم م ــوم   . ي ــس كــذلك أن تق ــرر ال وق
، )٢٠٠٤( ١٥٤٢واليتـــها مبوجـــب القــــرار   لالبعثـــة، وفقـــاً   

بإعادة بسط وصون سـيادة القـانون والسـالمة العامـة والنظـام      
ــد ســلطات هــاييت باملســاعدة واملشــورة يف جمــال      ــام، بتزوي الع

  .  دة هيكلته وإصالحه وتعزيزهرصد قطاع العدل وإعا

ــس، مب    ــد الــ ــب وأيــ ــرار وجــ ) ٢٠٠٧( ١٧٨٠القــ

، مقترحـات األمـني   ٢٠٠٧أكتـوبر  /تشـرين األول  ١٥املؤرخ 
وقــرر أن تتكــون البعثــة مــن  ،)٥٣٨(البعثــة العــام إلعــادة تشــكيل

فـــرداً مــن مجيـــع   ٧ ٠٦٠عنصــر عســكري يصـــل قوامــه إىل    
وطلــب . فــردا ٢ ٠٩١الرتــب ومــن عنصــر للشــرطة قوامــه     

أن تــوفر اخلــربات الفنيــة الالزمــة   )٥٣٨(الــس أيضــا إىل البعثــة 
تبـاع ـج شـامل يف    لدعم اجلهود اليت تبذهلا حكومـة هـاييت ال  

وطلـب  . إدارة احلدود، مـع التركيـز علـى بنـاء قـدرات الدولـة      
الس إىل البعثة أيضاً أن تواصـل تعزيـز ومحايـة حقـوق املـرأة      

ليــه يف قــراري جملــس األمــن والطفــل علــى النحــو املنصــوص ع
)٢٠٠٥( ١٦١٢ ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥

 )٥٣٩(
.  

  

  آسيا  

  

فريــق مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني يف اهلنــد     -  ٢٠
  وباكستان 

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، واصــل فريــق مــراقيب    
األمــم املتحــدة العســكريني يف اهلنــد وباكســتان، املنشــأ عمــال   

ــالقرار  ــد  ، رصــد وقــف إطــالق  )١٩٤٩( ٤٧ب ــني اهلن ــار ب الن
__________ 

  .٢٩ و ٢٨، الفقرتان S/2007/503انظر   )٥٣٨(

  .١٠ و ٢)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٨٠انظر القرار   )٥٣٩(

ــرار     ــاس القـ ــى أسـ ــمري علـ ــامو وكشـ ــة جـ ــتان يف واليـ وباكسـ
١٩٥١(  ٩١(

 )٥٤٠(
  .  

  

  مكتب األمم املتحدة لبناء السالم يف طاجيكستان    -  ٢١
  

يف بداية الفترة قيد االستعراض، واصل مكتـب األمـم     
ــني      املتحــدة ــذي أنشــأه األم ــاء الســالم يف طاجيكســتان، ال لبن

، تــوفري اإلطــار السياســي   ٢٠٠٠يونيــه /حزيــران ١العــام يف 
والقيادة الالزمني ألنشطة بناء السالم اليت تضطلع ا منظومـة  
ــاد وتعزيــز       ــى إجي ــتان والعمــل عل ــم املتحــدة يف طاجيكس األم

ــة الســالم     ــودة بعملي ــيت حتــول دون الع . الظــروف السياســية ال

وبناء على ذلك، تابع املكتب تشجيع مواصـلة احلـوار الـوطين    
ــة  واملصـــاحلة الو ــز املؤسســـات الدميقراطيـ ــة، وتيســـري تعزيـ طنيـ

م اسـه اإلوآليات منع نشوب الرتاع، وتعزيز سيادة القـانون، و 
  .يف بناء القدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان

  

  إاء الوالية  
  

مت، أثناء الفترة قيد االستعراض، جتديد واليـة املكتـب     
ــدة ســنة واحــدة،    ــالث مــرات مل ــهتث ــرة النهائ وانت ــة يف الفت ي

تبــادل للرســائل بــني    ، مــن خــالل ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ١
)٥٤١(األمني العام ورئيس جملس األمن

 انتهت والية املكتـب  و .

٢٠٠٧يونيه /حزيران ١انتهاء واليته يف ب
)٥٤٢(

.  
  

  أفغانستانإىل بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة   -  ٢٢
  

__________ 

، مل ينــاقش الــس رمسيــا فريــق مــراقيب األمــم  ١٩٧١منــذ عــام   )٥٤٠(
يف اهلند وباكستان، الذي ميـول مـن امليزانيـة    املتحدة العسكريني 

  العادية لألمم املتحدة دون احلاجة إىل إجراء جتديد دوري.

)٥٤١( S/2004/331 ٢٠٠٤/٣٢٣  و/Sو ؛  S/2005/323 و  S/2005/324 ،
  .S/2006/356  ، وS/2006/355 و

انظر أيضا مركز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للدبلوماسـية الوقائيـة،        )٥٤٢(
  أدناه. “اتب اإلقليميةاملك”حتت 
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يف بداية الفترة قيد االسـتعراض، واصـلت بعثـة األمـم       
ملتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، املنشـأة عمـالً بأحكـام    ا

، تعزيـــــز الســـــالم واالســـــتقرار يف )٢٠٠٢( ١٤٠١القـــــرار 
ما يبذله جهـود اتمـع الـدويل مـن     قيادة  أفغانستان من خالل

باالشـتراك مـع حكومـة أفغانسـتان يف إعـادة بنـاء البلـد         جهود
  .  وتعزيز أسس السالم والدميقراطية الدستورية

  

  تنفيذ الوالية   
  

خــالل الفتــرة قيـــد االســتعراض، قـــرر الــس، عـــرب       
أربع مـرات علـى   ة بعثالوالية  ، متديد)٥٤٣(سلسلة من القرارات

)٥٤٤(العــام أســاس تقــارير األمــني    
لفتــرات أخــرى مــدة كـــل     

ــها ــة يف     ١٢ منــــ ــرة املنتهيــــ ــا الفتــــ ــان آخرهــــ ــهرا، كــــ شــــ
  .  ٢٠٠٨مارس /آذار  ٢٣

املـــــــــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٣٦ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
، طلب الـس إىل البعثـة أن تواصـل،    ٢٠٠٤مارس /آذار ٢٦

ــن   ــدعم م ــم املتحــدة  مفوضــيةب ــدمي   األم ــوق اإلنســان، تق حلق
املســاعدة للجنــة األفغانيــة املســتقلة املعنيــة حبقــوق اإلنســان يف  
التنفيذ الكامل ألحكـام حقـوق اإلنسـان يف الدسـتور األفغـاين      

ع املـــرأة التـــام حبقـــوق اجلديـــد، ال ســـيما تلـــك املتعلقـــة بتمتـــ 
)٥٤٥(وطلــب. اإلنســان اخلاصــة ــا

الــس أيضــا إىل البعثــة أن  
__________ 

ــرارات   )٥٤٣( )، ٢٠٠٥( ١٥٨٩ و ؛١)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٣٦الق
 ١٧٤٦ ؛ و٣)، الفقـــــــــــرة ٢٠٠٦( ١٦٦٢ ؛ و٢الفقـــــــــــرة 

  .٣)، الفقرة ٢٠٠٧(

)٥٤٤(  S/2004/230، و S/2006/145 و  S/2005/183 و  S/2007/152.  

، قــدمت طلبــات مماثلــة   ١٠)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٣٦القــرار   )٥٤٥(
ــرارات ــرة ٢٠٠٥( ١٥٨٩ يف القـــــــ  ١٦٦٢ ، و١٠)، الفقـــــــ

  .١٨)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٦ ؛ و١٢)، الفقرة ٢٠٠٦(

نزيه وشفاف، وأن تعمل على تعزيز سـيادة   ءقضا تدعم إنشاء
)٥٤٦(القانون

.
  

  

كــانون  ٣١ويف أعقــاب إطــالق اتفــاق أفغانســتان يف   
املـؤرخ  ) ٢٠٠٦( ١٦٦٢مبوجـب القـرار    ٢٠٠٦ينـاير  /الثـاين 
٢٠٠٦مـــارس /آذار ٢٣

أقـــر الـــس توصـــيات األمـــني  ،)٥٤٧(
إسـداء املشـورة السياسـية     (أ)العام بأن تنص والية البعثة علـى  

ؤسســات املواالسـتراتيجية لعمليــة السـالم، مبــا يف ذلـك تعزيــز    
ــئة  ــة الناشـ ــة ل الدميقراطيـ ــة؛ التابعـ ــاعي  ) ب(لدولـ ــذل املسـ وبـ

ومسـاعدة حكومـة أفغانسـتان يف    ) ج(احلميدة عند االقتضاء؛ 
)٥٤٨(تنفيـــذ اتفـــاق تنســـيق ورصـــد

املشـــاركة يف أفغانســـتان، و 
ومواصـلة تعزيـز   ) د(الس املشترك للتنسـيق والرصـد؛   رئاسة 

حقوق اإلنسان من خالل االضطالع بـدور مسـتقل يف رصـد    
انتهاكات حقوق اإلنسان وبنـاء قـدرات املؤسسـات الوطنيـة،     
بالتعاون الوثيق مـع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان؛       

فيهـا  مواصلة توفري املساعدة التقنيـة يف قطاعـات أثبتـت    و) هـ(
ميـزة نسـبية وخـربة يف أفغانسـتان، يف     األمم املتحدة امتالكهـا  

ــور  ــهاأم ــدمي      من ــات املســلحة غــري املشــروعة وتق حــل اجلماع
ــة املســتقلة؛   ــة االنتخابي ومواصــلة إدارة مجيــع ) و(الــدعم للجن

ــة اإلنســانية واال    ــم املتحــدة لإلغاث ــادة  أنشــطة األم ــاش وإع نتع
الســلطة العامــة للممثــل  حتــتالــتعمري والتنميــة يف أفغانســتان، 

وفيمـا يتعلـق يكـل    . اخلاص وبالتنسيق مع حكومة أفغانستان
وتكوينها، سـتحتفظ البعثـة يكلـها السـابق مـع إدخـال        بعثةال

 بقيـادة البعثة ظل وست. هاحجمو هابعض التعديالت على نطاق
الدعم من ركيزتني مهـا  بمكتبه ى حيظممثل خاص لألمني العام 

__________ 

ــرار   )٥٤٦( ــرة ٢٠٠٤( ١٥٣٦القـ ــل يف  ١٠)، الفقـ ــدم طلـــب مماثـ . قـ
  .٩)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨٩القرار 

)٥٤٧(  S/2006/90.املرفق ،  

)٥٤٨(  S/2006/145 ٦٢إىل ٥٢، الفقرات من.  
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ــية ) أ( ــاش والتنميــة،   ) ب( و ؛الشــؤون السياس اإلغاثــة واإلنع
مع بعض الزيـادة يف املـوظفني الـدوليني والـوطنيني يف مقـر       إمنا

ــة ــة     . البعث ــل يف مثاني ــا احلــايل املتمث ــة بوجوده وســتحتفظ البعث
عمـل   مكاتب إقليمية ومكتـبني دون إقليمـيني، وتوسـع نطـاق    

ــة، وذلــك مــن    املكاتــب ــة إذا مسحــت الظــروف األمني اإلقليمي
خــالل إقامــة وجــود إضــايف يف عواصــم املقاطعــات األخــرى،   

)٥٤٩(تبعاً ألمهيتها االستراتيجية
.  

) ٢٠٠٧( ١٧٤٦أكــــد الــــس، مبوجــــب القــــرار و  

ــارس /آذار ٢٣املــــؤرخ  ــهوض ٢٠٠٧مــ ــة يف النــ ، دور البعثــ
ــتان، و    ــم أفغانسـ ــاقا يف دعـ ــر اتسـ ــة أكثـ ــاركة دوليـ ــذل مبشـ بـ

مســاعيها احلميــدة مــن خــالل أنشــطة الــدعوة يف أفغانســتان،    
ودعــم التعــاون اإلقليمــي يف ســياق اتفــاق أفغانســتان، وتعزيــز  
ــة      ــهام يف محايـ ــلة اإلسـ ــاين، ومواصـ ــال اإلنسـ ــيق يف اـ التنسـ
حقوق اإلنسان وتعزيزها، مبا يف ذلك رصـد حالـة املـدنيني يف    

يف املقاطعـات،   املسـلح؛ ورحـب بوجـود البعثـة املوسـع      رتاعال
من خالل مكاتب املناطق ومكاتـب املقاطعـات، الـذي يـدعم     
اجلهـود املبذولـة علــى الصـعيد املركـزي لتنســيق ورصـد تنفيــذ      
اتفاق أفغانستان ودعم اجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانسـتان     
ــدوليون مــن أجــل حتســني تقــدمي اخلــدمات إىل      وشــركاؤها ال

لبلــد، ويشــجع علــى إحــراز املــواطنني األفغــان يف مجيــع أحنــاء ا
مزيــد مــن التقــدم يف هــذا الصــدد، مبــا يف ذلــك يف املقاطعــات   

  ؛)٥٥٠(اجلنوبية والشرقية، إذا ما مسحت الظروف األمنية بذلك
  

  بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية  -  ٢٣
  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، واصــلت بعثــة األمــم    
مبوجــب   شــرقية، املنشــأة  املتحــدة لتقــدمي الــدعم يف تيمــور ال   

__________ 

  .٣ .)، الفقرة٢٠٠٦( ١٦٦٢القرار   )٥٤٩(

  .٥  و ٤)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٤٦القرار   )٥٥٠(

، تقدمي املساعدة إىل اهلياكل اإلداريـة  )٢٠٠٢( ١٤١٠القرار 
الضرورية من أجل أن تتوفر لتيمور الشرقية أسـباب  األساسية 

تــــــأمني إنفـــــــاذ القـــــــانون    (ب) البقاء واالستقرار السياسي؛
ــاء       ــدمي املســاعدة يف إنش ــة وتق ــة بصــورة مؤقت والســالمة العام

يف تيمـور الشـرقية، دائـرة شـرطة تيمـور      جهاز إلنفاذ القـانون  
اإلسهام يف صون األمـن اخلـارجي والـداخلي     (ج) و الشرقية؛

  .يف تيمور الشرقية
  

  تنفيذ الوالية   
  

يف بداية الفترة قيد االستعراض، مدد األمني العام، يف   
معــرض الترحيــب بتوصــيات األمــني العــام، واليــة بعثــة األمــم  

)٥٥١(قيةاملتحدة للدعم يف تيمور الشر
مرتني، مبوجب القـرارين   

ــتة  )٢٠٠٤( ١٥٧٣ و) ٢٠٠٤( ١٥٤٣ ، وذلـــك لفتـــريت سـ
٢٠٠٥مايو /أيار ٢٠أشهر لغاية 

)٥٥٢(
  .  

املـــــــــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٣مبوجـــــــــب القـــــــــرار و  
، قـــرر الـــس ختفـــيض حجـــم البعثـــة ٢٠٠٤مـــايو /أيـــار ١٤

، وقـرر بنــاء  )٥٥٣(وفقـا لتوصــيات األمـني العـام    وتنقـيح مهامهـا  
ــأل  ــة  علــى ذلــك أن تت ـــة مــن العناصــر التالي دعــم ) أ: (ف البـعـث

ودعم العدالـة   ليشيت، -تيمور اإلدارة العامة ونظام العدالة يف 
ودعم تطوير إنفـاذ القـانون يف   ) ب(يف جمـال اجلرائم اخلطرية؛ 

 -ودعـم األمـن واالسـتقرار يف تيمـور     ) ج(ليشتــي؛   -تيمور 

مـا ال يقـل عـن    وقــرر الـس أيضـاً أن تضــم البـعـثــة      . ليشتـي
ــدنيا،  ٥٨ ــارا مـ ــة،   ١٥٧ و مستشـ ــرطة املدنيـ ــارا للشـ  مستشـ

ــكري  ٤٢ و ــال عسـ ــابط اتصـ ــكّلني،  ٣١٠ و ،اضـ جنـــود مشـ
__________ 

  .S/2004/888و S/2004/333و S/2004/117الوثائق   )٥٥١(

ــراران   )٥٥٢( )، ٢٠٠٤( ١٥٧٣ و ،١ )، الفقـــرة٢٠٠٤( ١٥٤٣القـ
  .١الفقرة 

  ، الفرع الثاين.٢٠٠٤/٣٣٣/  )٥٥٣(
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وقــرر كـذلك   . فـردا  ١٢٥ووحدة استجابة دولية مكونة مـن  
أن تظل مبادئ حقوق اإلنسان املقبولـة دوليـا جـزءا ال يتجـزأ     

)٥٥٤(عثةمن أنشطة التدريب وبناء القدرات اليت تنفذها الب
.  

  

  االنتقال إىل بعثة جديدة/إاء البعثة  
  

تشـرين   ١٦املـؤرخ  ) ٢٠٠٤( ١٥٧٣مبوجب القرار   
، طلب الس إىل البعثـة التركيـز بشـكل    ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

متزايد على تنفيذ اسـتراتيجية خروجهـا، وذلـك بوجـه خـاص      
 لكفالة زيادة مشاركة التيموريني يف ااالت الربناجميـة الثالثـة  
للبعثــة وتبنــيهم هلــا، حبيــث يســتطيع التيموريــون، عنــد مغــادرة 
البعثة، تويل مسؤولياا، مبساعدة متواصلة مـن منظومـة األمـم    

)٥٥٥(املتحدة والشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف
.    

 /نيســـــان ٢٨املـــــؤرخ  ١٥٩٩مبوجـــــب القـــــرار  و  

، أثىن الس على بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف     ٢٠٠٥ أبريل
ــور  ــام       -تيم ــاز امله ــدم املســتمر حنــو إجن ليشــيت ورحــب بالتق

الرئيسية املنصوص عليها يف واليتـها، وخصوصـا أثنـاء مرحلـة     
 )٢٠٠٤( ١٥٤٣توطيــــدها، وفقــــا لقــــراري جملــــس األمــــن 

، يف حني قـرر إنشـاء بعثـة سياسـية خاصـة      )٢٠٠٥(١٥٧٣ و
مكتــب األمــم املتحــدة يف     وهــ ليشــيت   -للمتابعــة يف تيمــور  

ــور  )٥٥٦(ليشـــــيت -تيمـــ
ــة البعثـــــة يف     . ــد انتـــــهت واليـــ وقـــ

  .  ٢٠٠٥مايو /أيار  ٢٠
  

__________ 

  .٤إىل  ٢)، الفقرات من ٢٠٠٤( ١٥٤٣القرار   )٥٥٤(

  .٣فقرة )، ال٢٠٠٤( ١٥٧٣القرار   )٥٥٥(

  .١)، الفقرة الرابعة من الديباجة والفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار  )٥٥٦(

  ليشيت - مكتب األمم املتحدة يف تيمور   -  ٢٤
  

  وواليته وتركيبته ؤهإنشا  
  

ــة      ــام وحكومـــ ــيات األمـــــني العـــ ــاء علـــــى توصـــ   بنـــ

٢٠٠٥أبريـل  /نيسـان  ٢٨، الصـادرة يف  ليشـيت  -تيمور 
)٥٥٧(، 

ب األمـم  ، مكتـ )٢٠٠٥( ١٥٩٩أنشأ الس، مبوجب القرار 
بعثـــة سياســـية خاصـــة بوصـــفه ، ليشـــيت -تيمـــور املتحـــدة يف 

  .  ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠للمتابعة ملدة عام واحد لغاية 

بعثـة األمـم    ، كلفت)٢٠٠٥( ١٥٩٩ وعمال بالقرار  
بــدعم بنــاء مؤسســات ) أ(ليشــيت  -املتحــدة للــدعم يف تيمــور 

مستشـارا   ٤٥يصـل إىل   الدولة احليوية مـن خـالل تـوفري عـدد    
ودعم مواصلة تطـوير جهـاز الشـرطة مـن خـالل      ) ب(نيا؛ مد

مستشــارا لشــؤون الشــرطة، ودعــم  ٤٠يصــل إىل  تــوفري عــدد
تطوير وحدة حراسة احلدود، من خالل توفري عـدد يصـل إىل   

منـهم مستشـارين    ١٥مستشارا آخرين، ميكـن أن يكـون    ٣٥
تـوفري التـدريب علـى احتـرام قواعـد احلكـم       ) وج(عسكريني؛ 
يصـل إىل   وحقوق اإلنسان مـن خـالل تـوفري عـدد    الدميقراطي 

ــوق اإلنســان    ١٠ ــوظفي حق ــن م ــتعراض  ) ود( ؛م رصــد واس
)٥٥٨(التقــدم احملــرز يف املهــام املــذكورة أعــاله  

طلــب الــس و .
أيضـــاً أن يؤكـــد املكتـــب، عنـــد تنفيـــذ واليتـــه، علـــى النقـــل   
ــة بنــاء قــدرات املؤسســات    املناســب للمهــارات واملعــارف بغي

ــادئ    -العامــة لتيمــور  ــى تقــدمي خــدماا وفقــا للمب ليشــيت عل
الدولية لسيادة القـانون، والعـدل، وحقـوق اإلنسـان، واحلكـم      

ــة    ــاءة املهنيـ ــاءلة، والكفـ ــفافية، واملسـ ــدميقراطي، والشـ )٥٥٩(الـ
. 

وطلــب كــذلك أن يتــوىل رئاســة املكتــب ممثــل خــاص لألمــني  
__________ 

  .S/2005/103  و ٧S/2005/99الوثيقتان   )٥٥٧(

  .٢)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار   )٥٥٨(

  .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٥٥٩(
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العام، يوفّر التوجيه لعمليات البعثة وينسق مجيع أنشـطة األمـم   
ليشـــيت عـــن طريـــق مكتبـــه، مـــع إيـــالء  -تحـــدة يف تيمـــور امل

االهتمام الواجب لسالمة املوظفني، وأن تيِسر أعمـال املكتـب   
مستويات مناسـبة مـن الـدعم اللوجسـيت، مبـا يف ذلـك وسـائل        

)٥٦٠(النقــل، مثــل النقــل اجلــوي، عنــد الضــرورة     
ويف وقــت   .

 الحق، مت تعيني املمثل اخلاص عـن طريـق تبـادل للرسـائل بـني     
)٥٦١(األمني العام ورئيس الس

  .  
  

  تنفيذ الوالية  

خالل الفترة قيد االستعراض، قام الس، مـن خـالل     
سلسلة من القرارات، وبناء على الطلبات الواردة من حكومة 

ــور ــم املتحــدة   )٥٦٢(ليشــيت - تيم ــب األم ــة مكت ــد والي  ، بتمدي

حـــــــىت  كـــــــان آخرهـــــــالفتـــــــرات تصـــــــل إىل شـــــــهرين، 
دف التخطـــيط للـــدور الـــذي ، ـــ٢٠٠٦أغســـطس /آب ٢٥

)٥٦٣(تضطلع به األمم املتحدة بعد انتهاء والية املكتب
.

  
  

  

  االنتقال إىل بعثة جديدة/إاء البعثة  

  يف ايـــــــة واليـــــــة مكتـــــــب األمـــــــم املتحـــــــدة يف    

ــىن الــس  ٢٠٠٦أغســطس /آب ٢٥ليشــيت يف  -تيمــور  ، أث
الذي صدر يف ذلك التـاريخ علـى   ) ٢٠٠٦( ١٧٠٤يف القرار 
بعثة للمتابعـة هـي بعثـة األمـم      وأنشأ يف الوقت نفسه املكتب،

)٥٦٤(ليشيت -تيمور املتحدة املتكاملة يف 
.

  
  

__________ 

  .٤املرجع نفسه، الفقرة   )٥٦٠(

  .S/2005/357  و S/2005/356الوثيقتان   )٥٦١(

)٥٦٢(  S/2006/651 و ، املرفـــــق S/2006/620 و ، املرفـــــق S.2006/383 ،
  املرفق.

ــرار  )٥٦٣( ــرة ٢٠٠٦( ١٦٧٧الق ــرار ١)، الفق )، ٢٠٠٦( ١٦٩٠؛ والق
  .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٠٣(أ)؛ والقرار  ٢الفقرة 

  .١)، الفقرة العاشرة من الديباجة والفقرة ٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار  )٥٦٤(

  ليشيت - بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور   -  ٢٥
  

  اوتركيبته اوواليته ؤهاإنشا  
  

)٥٦٥(بنــاء علــى توصــيات األمــني العــام       
طلبــات و - 

القــرار أنشــأ الــس، مبوجــب  ،)٥٦٦(ليشــيت -حكومــة تيمــور 
بعثــة األمــم  ،٢٠٠٦آب/أغســطس  ٢٥يف  )٢٠٠٦( ١٧٠٤

، لفتـرة أوليـة مـدا سـتة     ليشـيت  -تيمـور  املتحدة املتكاملـة يف  
)٥٦٧(أشهر مع اعتزام جتديدها لفترات أخرى

  .  

بعثـة  ال) متثلـت واليـة   ٢٠٠٦( ١٧٠٤عمال بـالقرار  و  
ليشيت واملؤسسات املعنيـة   -تقدمي الدعم حلكومة تيمور) أ(يف 

ــدميقراطي،     لتوط ــم الــ ــة احلكــ ــز ثقافــ ــتقرار، وتعزيــ ــد االســ يــ
احلوار السياسي فيما بني األطراف التيمورية املعنيـة يف   وتيسري

ــاحلة       ــة للمصـ ــاد عمليـ ــل إجيـ ــن أجـ ــود مـ ــن جهـ ــه مـ ــا تبذلـ مـ
ــة ــز التماســك االجتمــاعي؛   الوطني ــدعم  ) ب(وتعزي ــدمي ال وتق

ــور  ــات الرئاســـية      -لتيمـ ــة جوانـــب االنتخابـ ليشـــيت يف كافـ
والعمـــل، مـــن خـــالل وجـــود  ) ج(؛ ٢٠٠٧عـــام ل انيـــةوالربمل

كفالة إعادة األمـن العـام واسـتتبابه     شرطة األمم املتحدة، على
ليشــيت عــن طريــق تقــدمي الــدعم للشــرطة الوطنيــة  -يف تيمــور 

ــام    ــني العـ ــر األمـ ــبني يف تقريـ ــو املـ ــى النحـ ــة علـ ؛ )٥٦٨(التيموريـ
ــور    )د( ــة تيمــ ــة مجهوريــ ــدعم حلكومــ ــدمي الــ ــيت  -وتقــ ليشــ

ــة ونشــر      الدمي ــام األمني ــق بامله ــا يتعل ــة التنســيق فيم ــة بغي قراطي
وجــود دائــم يف ثــالث مقاطعــات حدوديــة إىل جانــب ضــباط  
الشرطة املسلحني التابعني لألمـم املتحـدة واملنتـدبني يف مراكـز     

ــات؛   ــرطة باملقاطعـ ـــ(الشـ ــاعدة ) هـ ــةاحلومسـ ــراء  كومـ يف إجـ
__________ 

)٥٦٥(  S/2006/251 و S/2006/628.  

)٥٦٦(  S/2006/620،  املرفــــق؛ و S/2006/651،  املرفــــق؛ و S/2006/66، 
  املرفق.

  .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار   )٥٦٧(

)٥٦٨(  S/2006/628.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 262/1582 
 

بل؛ استعراض شامل لدور قطـاع األمـن واحتياجاتـه يف املسـتق    
وتقدمي املسـاعدة ملواصـلة بنـاء قـدرات مؤسسـات الدولـة       ) و(

تخصصة من قبيـل  مواحلكومة يف ااالت اليت تتطلب خربات 
ليشـيت   -بـني تيمـور    “اتفاق”قطاع العدالة، والترويج إلبرام 

احلكومة، واألمـم املتحـدة وسـائر     واتمع الدويل للتنسيق بني
ف املسـامهة يف الـربامج ذات   اجلهـات الثنائيـة واملتعـددة األطـرا    

ــة؛  ــدرات    ) ز(األولويـ ــز القـ ــلة تعزيـ ــاعدة ملواصـ ــدمي املسـ وتقـ
ــوق      ــد حقـ ــة لرصـ ــية واالجتماعيـ ــة املؤسسـ ــات الوطنيـ واآلليـ
ــاحلة،      ــة واملصـ ــز العدالـ ــها، وتعزيـ ــا ومحايتـ ــان وتعزيزهـ اإلنسـ

وتيســـري تقـــدمي ) ح(واإلبـــالغ عـــن حالـــة حقـــوق اإلنســـان؛ 
ــة واإل  نعــاش والوصــول إىل الســكان  املســاعدة يف جمــايل اإلغاث

واملســـاعدة يف تنفيـــذ التوصـــيات ) ط(التيمـــوريني احملتـــاجني؛ 
الواردة يف هـذا الصـدد يف تقريـر األمـني العـام املتعلـق بالعدالـة        

والتعــاون والتنســيق  ) ي( ؛)٥٦٩(ليشــيت - واملصــاحلة يف تيمــور
مــع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ومــع مجيــع  

ــركاء املع ــة   الشـ ــة الدوليـ ــات املاليـ ــا يف ذلـــك املؤسسـ ــيني، مبـ نـ
واملــــاحنون الــــدوليون، إلجنــــاز املهــــام املشــــار إليهــــا أعــــاله؛ 

مراعــــاة املنظــــور اجلنســــاين ومنظــــور الطفــــل  تعمــــيم و )ك(
ــة وبراجمهــا وأنشــطتها،     والشــباب علــى نطــاق سياســات البعث
واملساعدة، بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها       

، علــى وضــع اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز املســاواة بــني وبراجمهــا
وتقـــدمي معلومـــات موضـــوعية ) ل(اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة؛ 

ودقيقة للشعب التيموري، خاصة بشأن االنتخابات املقبلـة يف  
، والعمل علـى التعريـف بعمـل البعثـة، واملسـاعدة      ٢٠٠٧عام 

ــة؛     ــة احمللي ــدرة اإلعالمي ــاء الق ــوظ  ) م(يف بن ــن م ــة أم في وكفال
األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني ــا وحريتــهم يف التنقــل،       
ومحاية موظفي األمـم املتحـدة، ومرافقهـا، ومنشـآا ومعـداا      

__________ 

)٥٦٩(  S/2006/580.  

وأصوهلا اإلنسانية املرتبطة بالعمليـة، وذلـك يف حـدود قـدراا     
ومنـــاطق نشـــرها، وبالتنســـيق مـــع قـــوات األمـــن الدوليـــة؛       

يـع املهـام املـذكورة    ورصد واستعراض التقدم احملرز يف مج )ن(
)٥٧٠(أعاله

.  

، تكونت بعثـة األمـم   )٢٠٠٦( ١٧٠٤عمال بالقرارو  
ليشيت من عنصر مدين مناسـب،   -املتحدة املتكاملة يف تيمور 

من أفراد الشرطة، وعنصـرا أوليـا    ١ ٦٠٨يشمل عددا أقصاه 
ن اركـ األوضباط  عسكريالتصال اال باطضمن  ٣٤يصل إىل 

العـام، الـذي سـيتوىل إدارة دفـة      برئاسة املمثـل اخلـاص لألمـني   
 -تيمـور  عمليات البعثة وينسق مجيع أنشطة األمم املتحدة يف 

)٥٧١(ليشــيت
ــل اخلــاص عــن     و . ــيني املمث ــت الحــق، مت تع يف وق

)٥٧٢(طريق تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس الس
.  

  

  تنفيذ الوالية   
  

) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٤٥مدد الس مبوجب القـرار    
ــبا ٢٢ ــر /طشــ ــاء٢٠٠٧فربايــ ــية  ، وبنــ ــى توصــ ــني  علــ األمــ
، مدد الـس واليـة بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف       )٥٧٣(العام

٢٠٠٨فرباير /باطش ٢٦ليشيت لغاية  -تيمور 
)٥٧٤(

.  

ــى  و   ــاء علـ ــب بنـ ــة طلـ ــور حكومـ )٥٧٥(ليشـــيت -تيمـ
 

 ١٧٤٥األمني العـام، قـرر الـس، مبوجـب القـرار      وتوصيات 

مبـا ال يزيـد   ة املـأذون ـا للبعثـة    )، أن يزيـد قـوام القـو   ٢٠٠٧(
فرداً من أفراد الشـرطة إلتاحـة نشـر وحـدة شـرطة       ١٤٠على 

__________ 

  .٤)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار   )٥٧٠(

  .٣ و ١املرجع نفسه، الفقرتان   )٥٧١(

)٥٧٢(  S/2006/923 و S/2006/924.  

)٥٧٣(  S/2007/50.  

  .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٥القرار   )٥٧٤(

)٥٧٥(  S/2006/1022.  
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ــز صــفوف وحــدات الشــرطة املشــكلة       مشــكلة إضــافية لتعزي
خـــــالل فتـــــرة مـــــا قبـــــل االنتخابـــــات  القائمـــــة، ال ســـــيما 

)٥٧٦(بعدها  وما
.

  
  

  

  بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بوغانفيل  -  ٢٦
  

  اكيبتهوتر اوواليته ؤهاإنشا  
  

ــام الــــس، يف رســــ       ــغ األمــــني العــ لة مؤرخــــة اأبلــ
ــانون األول ١٩ ٢٠٠٣ديســمرب /ك

ــب    ،)٥٧٧( ــا لطل ــه، وفق بأن
حكومة بـابوا غينيـا اجلديـدة، الـذي يؤيـده أيضـا األطـراف يف        

األمــم املتحــدة يف  اتفــاق بوغانفيــل، يعتــزم إنشــاء بعثــة مــراقيب
بوغانفيـــل ملـــدة ســـتة أشـــهر، ختلـــف مكتـــب األمـــم املتحـــدة  

ــه يف      ــهت واليت ــل الــذي انت كــانون  ٣١السياســي يف بوغانفي
وســتنتهي بعثــة املــراقبني مــن املهــام     . ٢٠٠٣ديســمرب /األول

قدم تاملتبقية ملكتـب األمـم املتحـدة السياسـي يف بوغانفيـل وسـ      
الدعم للجهود اليت تبذهلا األطراف يف الفتـرة االنتقاليـة املؤديـة    

ــات ــراء االنتخابــ ــ .إىل إجــ ــالة مؤرخــ ــانون  ٢٣ة ويف رســ كــ
٢٠٠٣ديســــمرب /األول

ــا بــــذلك   ،)٥٧٨( ــاط الــــس علمــ أحــ
  .  االعتزام

متثلت والية بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف بوغانفيـل    و  
رئاسة اللجنة االستشـارية لعمليـة السـالم، الـيت أجـرت      ) أ(يف 

مشــاورات مــع األطــراف حــول عمليــة الســالم بشــكل عــام،    
ت، بشــكل خــاص؛  والقيــام باألعمــال التحضــريية لالنتخابــا   

تقدمي تقارير عن األمـن وعـن التـدمري الالحـق لألسـلحة      ) ب(
ــة ــة إىل اعتمــاد    ) ج( ؛املخزون ــة الدســتورية املؤدي رصــد العملي

قـــوة امتثـــال األطـــراف مـــن التحقـــق ) د(دســـتور بوغانفيـــل؛ 
__________ 

  .٢)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٥القرار   )٥٧٦(

)٥٧٧(  S/2003/1198  

)٥٧٨(  S/2003/1199.  

إذا كــان املســتوى األمــين يتــيح  وممــالشــرط تســليم األســلحة، 
ألطــراف منــها ذلــك، إجــراء االنتخابــات، إذا طلــب أي مــن ا 

القيــام بغــري ذلــك مــن املســاعي   ) هـــ(ذلــك؛  والتصــديق علــى
احلميــدة، حســب االقتضــاء، أو مـــىت طلــب األطــراف منـــها      

)٥٧٩(ذلك
.  

 اواحـد  اسياسي امشلت البعثة رئيس البعثة، ومستشارو  
)٥٨٠(من موظفي الدعم اثننيو

  .  
  

  تنفيذ الوالية   
  

ــد      ــالتقرير، مت متديـ ــمولة بـ ــرة املشـ ــالل الفتـ ــة  خـ واليـ
لرســائل بــني األمــني لاملكتــب يف مناســبتني، مــن خــالل تبــادل 

مـدا سـتة أشـهر،     إضـافية العام ورئيس جملس األمـن لفتـرات   
٢٠٠٥يونيه /حزيران ٣٠آخرها يف  كان

)٥٨١(
  .  

  

  اإلاء  
  

 /حزيـــــــران ١٥يف بيـــــــان أدىل بـــــــه الـــــــرئيس يف     

 ، أحاط الس علما مـع االرتيـاح بـأن أداء بعثـة    ٢٠٠٥ يونيه

أثبـــت أن بعثــة سياســـية   مــراقيب األمــم املتحـــدة يف بوغانفيــل   
 خاصــة صــغرية لألمــم املتحــدة مكلفــة بواليــة حمــددة بوضــوح 

متكنت من أن تسهم بكفـاءة وفعاليـة بـدور حاسـم يف جهـود      
)٥٨٢(تسوية نزاع إقليمي

 اانتـهاء واليتـه  البعثـة ب واليـة  أُيت و .
  .٢٠٠٥يونيه /حزيران  ٣٠يف 
  

__________ 

  .S/2003/1198انظر   )٥٧٩(

  املرجع نفسه.  )٥٨٠(

)٥٨١(  S/2004/526، و S/2004/527 و  S/2004/1015 و S/2004/1016.  

  .S/PRST/2005/23الفقرة اخلامسة من الوثيقة   )٥٨٢(
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  تحدة يف نيبال بعثة األمم امل  -  ٢٧
  

  اوتركيبته اوواليته ؤهاإنشا  
  

ــؤرخ      ــي مـ ــان رئاسـ ــانون األول ١يف بيـ ــمرب/كـ  ديسـ

٢٠٠٦
ــب الطــرفني احلصــول      ،)٥٨٣( ــا بطل ــس علم أحــاط ال

علــى مســاعدة األمــم املتحــدة يف تنفيــذ جوانــب رئيســية مــن    
نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢١اتفاق السالم الشامل وقع عليها يف 

ــة    ٢٠٠٦ ــن حكوم ــال وكــل م ــايل  احلــنيب زب الشــيوعي النيب
وال ســيما رصــد الترتيبــات املتعلقــة بــإدارة أســلحة    ،)املــاوي(

الطرفني وأفرادمها املسلحني ورصد االنتخابـات، وأعـرب عـن    
ــة تقيـــيم تقـــين إىل    ــام إرســـال بعثـ ــزام األمـــني العـ تأييـــده العتـ

لعمليات األمم املتحـدة،   بغية اقتراح مفهوم متكامل )٥٨٤(نيبال
ــدمي املســاعدة      يشــمل بع ــم املتحــدة لتق ــة لألم ــية تابع ــة سياس ث

ــة، ونشــر وحــدة    ــباقةاملطلوب ــا إىل   س ــا ٣٥يصــل قوامه  مراقب
  .  من موظفي االنتخابات ٢٥  و

ــاء علــى توصــيات األمــني العــام     )٥٨٥(وبن
أذن الــس،  

 كــــانون ٢٣الصــــادر يف ) ٢٠٠٧( ١٧٤٠مبوجــــب القــــرار 

ــاير /الثــاين مــم املتحــدة يف ، بإنشــاء بعثــة سياســية لأل ٢٠٠٧ين
ينــــاير /كــــانون الثــــاين ٢٣شــــهراً، لغايــــة  ١٢نيبــــال لفتــــرة 

٢٠٠٨
)٥٨٦(

.
  

  

، متثلـت واليـة بعثـة    )٢٠٠٧( ١٧٤٠وعمال بـالقرار    
ــال يف    ــم املتحــدة يف نيب ــرفني   ) أ(األم ــلحة الط رصــد إدارة أس

وأفرادمها املسلحني، متشيا مع أحكـام اتفـاق السـالم الشـامل؛     
ــق  ) ب( ــن طري ــة مشــتركة لتنســيق    ومســاعدة الطــرفني ع جلن

__________ 

  .S/PRST/2006/49انظر   )٥٨٣(

  .S/2006/920انظر   )٥٨٤(

  .S/2007/7انظر   )٥٨٥(

  .٢  و ١)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٤٠القرار   )٥٨٦(

رصد تنفيذ اتفاقهما بشـأن إدارة األسـلحة واألفـراد املسـلحني     
املساعدة يف رصـد ترتيبـات وقـف إطـالق     ) وج(من اجلانبني؛ 

وتقدمي املسـاعدة التقنيـة لتخطـيط انتخابـات مجعيـة      ) د(النار؛ 
تأسيسية واإلعداد هلـا وتنظيمهـا يف جـو مـن احلريـة والرتاهـة؛       

ق مصـغر مـن مـراقيب االنتخابـات السـتعراض      وتـوفري فريـ  ) هـ(
مجيع اجلوانـب التقنيـة للعمليـة االنتخابيـة، وتقـدمي تقـارير عـن        

)٥٨٧(سري االنتخابات
.  

، ســـتعمل البعثـــة يف )٢٠٠٧( ١٧٤٠ووفقـــا للقـــرار   
ــن        ــرر م ــع مــالك مق ــام، م ــل خــاص لألمــني الع ــادة ممث ظــل قي

)٥٨٨(موظفـاً  ١٠٧٣املوظفني يضم 
املمثـل اخلـاص عـن     وعـني  .

)٥٨٩(ريق تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس السط
.  

  

  أوروبا  

  قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص   -  ٢٨

يف بداية الفترة قيـد االسـتعراض، واصـلت قـوة األمـم        
 ١٨٦املتحدة حلفظ السـالم يف قـربص، املنشـأة عمـال بـالقرار      

، االضــطالع بواليتــها الــيت تقضــي ببــذل قصــارى      )١٩٦٤(
ــة مهــام إضــافية منــذ الوقــف    جهــ ــال وتأدي دها ملنــع جتــدد القت

لإلشراف علـى   ١٩٧٤أغسطس /الفعلي إلطالق النار يف آب
ــانية     ــاعدة اإلنسـ ــدمي املسـ ــار، وتقـ ــوط وقـــف إطـــالق النـ خطـ

  .واحلفاظ على املنطقة العازلة
  

__________ 

  .١٦، الفقرة S/2007/442انظر الوثيقة   )٥٨٧(

  .١٦، الفقرة S/2007/442انظر الوثيقة   )٥٨٨(

  .S/2007/62 و S/2007/61الوثيقتان   )٥٨٩(
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  تنفيذ الوالية  

ــاء علــى تقــارير األمــني العــام     ، مــدد الــس يف )٥٩٠(بن
املتحــدة حلفــظ  ى التــوايل واليــة قــوة األمــممثــاين مناســبات علــ

آخرهــا  الســالم يف قــربص لفتــرات ســتة أشــهر أخــرى، كــان   
٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٥لغاية 

)٥٩١(
.  

وإثر رفـض التسـوية الشـاملة املقترحـة ملشـكلة قـربص         
٢٠٠٤أبريـل  /نيسـان  ٢٤ ئييف استفتا

ومبقتضـى القـرار    ،)٥٩٢(
، ٢٠٠٤أكتـوبر  /تشـرين األول  ٢٢املؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٦٨

ــني العـــام     ــس توصـــيات األمـ ــر الـ )٥٩٣(أقـ
ـــعديل مفهـــوم    لـتـ

العمليات ومسـتوى القـوة اخلـاص بقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ        
الســالم يف قــربص، وذلــك بــأن خيفــض العنصــر العســكري إىل 

مراقبـاً   ٤٠من مجيـع الرتـب، مبـا يف ذلـك مـا يصـل إىل        ٨٦٠
رطة ضابط اتصـال؛ وينبغـي أن يزيـد عـدد أفـراد الشـ      /عسكرياً
مع اإلبقاء عليهـا يف حـدود القـوام احلـايل املـأذون بـه؛        املدنية،

نبغي تعزيـز العنصـر السياسـي واملـدين     يىل ذلك، سـ إوباإلضافة 
)٥٩٤(للبعثة

  .  
  

__________ 

)٥٩٠(  S/2004/427 وS/2004/756و ،S/2005/353و ،S/2005/743 ،
، S/2007/328، وS/2006/931، وS/2006/315، وCorr.1و
  .Corr.1، وS/2007/699و

ــرار   )٥٩١( ــرة ٢٠٠٤( ١٥٤٨القــــــ ــرار ٢)، الفقــــــ  ١٥٦٨؛ والقــــــ

ــرة ٢٠٠٤( ــرار ٣)، الفقـ ــرة ٢٠٠٥( ١٦٠٤؛ والقـ ؛ ٢)، الفقـ
ــرار  ــرة ٢٠٠٥( ١٦٤٢والقـــــ ــرار ٢)، الفقـــــ  ١٦٨٧؛ والقـــــ

ــرة ٢٠٠٦( ــرار ٢)، الفقـ ــرة ٢٠٠٦( ١٧٢٨؛ والقـ ؛ ٣)، الفقـ
ــرار  ــرة ٢٠٠٧( ١٧٥٨والقـــــ ــرار ٥)، الفقـــــ  ١٧٨٩؛ والقـــــ

  .٥)، الفقرة ٢٠٠٧(

  .S/2004/437انظر   )٥٩٢(

)٥٩٣(  S/2004/756.  

  .٢)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٦٨القرار   )٥٩٤(

  بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا    -  ٢٩

ــة مــراقيب       ــرة قيــد االســتعراض، واصــلت بعث ــاء الفت أثن
 ٨٥٨عمـال بـالقرار    األمم املتحـدة يف جورجيـا، الـيت أنشـئت    

ــار     ) ١٩٩٣( ــف إطــالق الن ــاق وق ــال التف ــن االمتث ــق م التحق
ــار ١٤املوقــع يف موســكو يف   والفصــل بــني القــوات،  ــايو/أي  م

١٩٩٤
ــراء     )٥٩٥( ــا إلجـ ــانبني معـ ــني اجلـ ــق بـ ــت للتوفيـ ، وعملـ

. مفاوضــات هادفــة بشــأن التوصــل إىل تســوية سياســية شــاملة

لس تسعة قـرارات  وبناء على توصيات األمني العام، اعتمد ا
)٥٩٦(لتمديد والية البعثة لفتـرات إضـافية تصـل إىل سـتة أشـهر     

 

أبريــــل /نيســــان ١٥آخرهــــا لغايــــة  كــــانونصــــف الشــــهر، 
٢٠٠٨

)٥٩٧(
  .  

  

  بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو   -  ٣٠
  

 ١٢٤٤خالل الفترة قيـد االسـتعراض، ووفقـا للقـرار       

دارة املؤقتـــة يف ، واصـــلت بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإل)١٩٩٩(
كوســوفو، ضــمن مهــام أخــرى، التشــجيع علــى إقامــة دعــائم   
اســـتقالل ذايت كـــبري وحكـــم ذايت يف كوســـوفو، وأداء مهـــام  
إداريــة مدنيــة أساســية، وتنظــيم املؤسســات االنتقاليــة للحكــم  
الذايت الدميقراطي االستقاليل ونقل مسؤولياا اإلدارية، مبـا يف  

ري العملية السياسـية الـيت ـدف    ذلك إجراء االنتخابات، وتيس
__________ 

  ، املرفق األول.Corr.1  و S/1994/583الوثيقة   )٥٩٥(

 S/2006/19 و S/2005/453 و S/2005/32 و S/2004/570و   )٥٩٦(
  .S/2007/588 و S/2007/182 و S/2006/771 و S/2006/173 و

 ١٥٥٤؛ والقـــــــرار ٢٩)، الفقـــــــرة ٢٠٠٤( ١٥٢٤القـــــــرار   )٥٩٧(

)، الفقــــرة ٢٠٠٥( ١٥٨٢؛ والقــــرار ٢٨)، الفقــــرة ٢٠٠٤(
ــرار ٣٣)، الفقــرة ٢٠٠٥( ١٦١٥؛ والقــرار ٣١  ١٦٥٦؛ والق

؛ ١١قــرة )، الف٢٠٠٦( ١٦٦٦؛ والقــرار ١)، الفقــرة ٢٠٠٦(
ــرة ٢٠٠٦( ١٧١٦والقــــــرار  ــرار ١٧)، الفقــــ  ١٧٥٢؛ والقــــ

ــرة ٢٠٠٧( ــرار ١٣)، الفقـــــــــــ )، ٢٠٠٧( ١٧٨١؛ والقـــــــــــ
  .١٩  الفقرة
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ــاء       ــادة بن ــم إع ــوفو يف املســتقبل، ودع ــز كوس ــد مرك إىل حتدي
اهليكـل األساســي الرئيســي وغــري ذلـك مــن عمليــات اإلنعــاش   
ــادي، واملســــاعدة اإلنســــانية واإلغاثــــة يف حــــاالت      االقتصــ

  .  الكوارث واحلفاظ على القانون والنظام املدنيني
  

  الشرق األوسط

  

  م املتحدة ملراقبة اهلدنة هيئة األم  -  ٣١
  

ــم        ــة األم ــد االســتعراض، واصــلت هيئ ــرة قي ــاء الفت أثن
، )١٩٤٨( ٥٠املتحدة ملراقبـة اهلدنـة، املنشـأة مبوجـب القـرار      

مساعدة قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشـتباك يف مرتفعـات   
اجلوالن وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان والتعـاون معهمـا،    

)٥٩٨(صااوفقا الختصا
.

  
  

  

  قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك   -  ٣٢
  

ــتباك         ــض االش ــة ف ــم املتحــدة ملراقب ــوة األم واصــلت ق
، خـــالل )١٩٧٤( ٣٥٠املنشـــأة عمـــال بـــالقرار ) األنـــدوف(

الفترة قيد االستعراض، رصد وقف إطالق النـار بـني إسـرائيل    
واجلمهورية العربيـة السـورية واإلشـراف علـى فـض االشـتباك       
بني القـوات اإلسـرائيلية وقـوات اجلمهوريـة العربيـة السـورية،       
واإلشراف علـى املنـاطق الفاصـلة واملنـاطق احملـدودة السـالح،       

وبنــاء  .علــى النحــو املنصــوص عليــه يف اتفــاق فــض االشــتباك  
متديـد   على تقارير األمني العام، قرر الس يف مثـاين مناسـبات  

__________ 

منذ إنشـاء هيئـة األمـم املتحـدة ملراقبـة اهلدنـة، أسـند هلـا الـس            )٥٩٨(
ــى      ــها، هــي: اإلشــراف عل ــيري واليت ــام خمتلفــة دون تغ ــا مه رمسي

ــى اهلدنـــ     ــة العامـــة، واإلشـــراف علـ ة يف أعقـــاب حـــرب  اهلدنـ
الســـويس، واإلشـــراف علـــى وقـــف إطـــالق النـــار بـــني مصـــر   
وإســرائيل يف شــبه جزيــرة ســيناء، واإلشــراف علــى اهلدنــة بــني   
ــة     ــة العربي ــني إســرائيل واجلمهوري ــان وإســرائيل وب إســرائيل ولبن
السورية، بالتعاون مع قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان وقـوة      

  الشتباك، على التوايل.األمم املتحدة ملراقبة فض ا

)٥٩٩(واليتــها
كــان آخرهــا لغايــة لفتــرات ســتة أشــهر إضــافية،   

٢٠٠٨يونيه /حزيران
)٦٠٠(

.  
  

  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان    -  ٣٣
  

يف بداية الفترة قيـد االسـتعراض، واصـلت قـوة األمـم        
، املنشــأة عمــال بــالقرارين )اليونيفيــل(املتحـدة املؤقتــة يف لبنــان  

ــها  )١٩٧٨( ٤٢٦ و )١٩٧٨( ٤٢٥ ــطالع بواليتــــ ، االضــــ
ــة يف تأكيــد ا  نســحاب القــوات اإلســرائيلية، واســتعادة    املتمثل

السالم واألمن الـدوليني ومسـاعدة حكومـة لبنـان يف اسـتعادة      
  .سلطتها الفعلية يف املنطقة

  

  تنفيذ الوالية  
  

مبوجـــــب جمموعـــــة مـــــن القـــــرارات وبنـــــاء علـــــى    
)٦٠١(توصــيات

ــة     ــة اللبناني ــات احلكوم ــام وطلب  ،)٦٠٢(األمــني الع
ــاين مــرات     ــة القــوة مث ــرات  مــدد الــس والي ــوايل لفت ــى الت عل

__________ 

)٥٩٩(  S/2004/499، و S/2004/948، و S/2005/379، و S/2005/767، 
 ،S/2007/331 و ،S/2006/938 و ،S/2006/333 و
  .S/2007/698 و

ــرار   )٦٠٠( ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٠القــــــ ــرار ٢)، الفقــــــ  ١٥٧٨؛ والقــــــ

ــرة ٢٠٠٤( ــرار ٢)، الفقـ ــرة ٢٠٠٥( ١٦٠٥؛ والقـ ؛ ٣)، الفقـ
ــرار  ــرة )، ا٢٠٠٥( ١٦٤٨والقـــــ ــرار ٣لفقـــــ  ١٦٨٥؛ والقـــــ

ــرة ٢٠٠٦( ــرار ٣)، الفقـ ــرة ٢٠٠٦( ١٧٢٩؛ والقـ ؛ ٣)، الفقـ
ــرار  ــرة ٢٠٠٧( ١٧٥٩والقـــــ ــرار ٣)، الفقـــــ  ١٧٨٨؛ والقـــــ

  .٣)، الفقرة ٢٠٠٧(

)٦٠١( S/2004/50 و  S/2004/572 و  Add.1و ،  S/2005/36 ،
  .S/2007/470  ، وS/2006/560  ، وS/2006/26  ، وS/2005/460 و

)٦٠٢(  S/2004/35 و S/2004/560، و S/2005/13، و S/2005/444، 
  .S/2007/396  و ،S/2006/496 و ،S/2006/15 و
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إضـــــافية تصـــــل إىل ســـــنة واحـــــدة، كـــــان آخرهـــــا لغايـــــة  
 ٢٠٠٨أغسطس /آب  ٣١

)٦٠٣(
  .  

عن بالغ قلقه إزاء اسـتمرار تصـعيد   الس عرب أوإذ   
يف لبنان ويف إسرائيل منذ اهلجـوم الـذي شـنه     العدائيةاألعمال 

، اختـــذ ٢٠٠٦يوليـــه /متـــوز ١٢حـــزب اهللا علـــى إســـرائيل يف 
، ٢٠٠٦أغســطس /آب ١١املــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٧٠١القــرار 

أذن بزيادة يف قوة وقوام قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان      و
جندي، من أجـل اسـتكمال وتعزيـز     ١٥ ٠٠٠إىل حد أقصاه 

قوة األمم املتحدة من حيث العدد، واملعدات والوالية ونطـاق  
ــها     ــذ واليتـ ــافة إىل تنفيـ ــوة، باإلضـ ــوىل القـ ــات، وأن تتـ العمليـ

ــر ، )١٩٧٨( ٤٢٦ و )١٩٧٨( ٤٢٥ارين مبوجـــــــــب القـــــــ
 اجلـيش ومرافقة ودعم ) ب(؛ العدائيةرصد وقف األعمال  )أ(

اللبناين يف أثناء انتشاره يف مجيـع أرجـاء اجلنـوب، مبـا يف ذلـك      
علـــى طـــول اخلـــط األزرق، وأثنـــاء ســـحب إســـرائيل لقواـــا 

وتنســـيق أنشـــطتها املتصـــلة بتلـــك ) ج(املســـلحة مـــن لبنـــان؛ 
تقــدمي مســاعدا ) ود( لبنــان وإســرائيل؛ الواليــة مــع حكــوميت

لكفالـــة وصـــول املســـاعدة اإلنســـانية إىل الســـكان املـــدنيني      
اجلـيش  ومسـاعدة  ) هــ (والعودة الطوعيـة واآلمنـة للمشـردين؛    

اللبنــاين يف اختــاذ خطــوات ترمــي إىل إنشــاء منطقــة بــني اخلــط  
ــلحني، أو      ــراد مسـ ــن أي أفـ ــة مـ ــاين خاليـ ــر الليطـ األزرق وـ

وقــوة  يــةلبنانالكومــة احلســلحة خبــالف مــا خيــص معــدات أو أ
، يـة لبنانالكومة احلمساعدة ) و(األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان؛ 

بناء على طلبها، يف تنفيذ دعوة الس لتأمني حـدوده وغريهـا   
__________ 

 ١٥٥٣مـــــن القـــــرار   ٢)، الفقـــــرة ٢٠٠٤( ١٥٢٥القـــــرار   )٦٠٣(

ــرة ٢٠٠٤( ــرار   ٢)، الفق ــن الق ــرة ٢٠٠٥( ١٥٨٣م  ٢)، الفق
ــرار  ــرة ٢٠٠٥( ١٦١٤مـــن القـ ــرار  ٢)، الفقـ ــن القـ  ١٦٥٥مـ

ــرة ٢٠٠٦( ــرار   ٢)، الفق ــن الق ــرة ٢٠٠٦( ١٦٩٧م  ٢)، الفق
)، ٢٠٠٧( ١٧٧٣)، القــــــرار ٢٠٠٦( ١٧٠١مــــــن القــــــرار 

  .١  الفقرة

مــن نقــاط الــدخول ملنــع دخــول األســلحة أو األعتــدة ذات       
يـــدا تأي الـــس وإذ تصـــرف. الصـــلة يف لبنـــان دون موافقتـــها

نشر قوة دولية ملساعدا على ممارسـة   يةلبنانالكومة احللطلب 
ســلطتها يف مجيــع أحنــاء أراضــي لبنــان، أذن أيضــاً لقــوة األمــم  
املتحدة املؤقتة يف لبنان باختاذ مجيـع مـا يلـزم مـن إجـراءات يف      
مناطق نشر قواا وحسـب مـا تـراه يف حـدود قـدراا لكفالـة       

ــة مــن أي  أال تســتخدم منطقــة عملياــا ل  ــام بأنشــطة معادي لقي
ــام بواجباــا     نــوع، وملقاومــة حمــاوالت منعهــا بــالقوة مــن القي
مبوجب الوالية املمنوحـة مـن جملـس األمـن، وحلمايـة مـوظفي       
األمــم املتحــدة ومرافقهـــا ومنشــآا ومعـــداا، وكفالــة أمـــن     
ــال     ــاملني يف اـ ــدة والعـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــل مـ ــة تنقـ وحريـ

دنيني املعرضــني لتهديــد وشــيك بــالعنف  اإلنســاين وحلمايــة املــ
)٦٠٤(يةلبنانالكومة احلالبدين، دون املساس مبسؤولية 

.  

وعــالوة علــى ذلــك، أذن الــس، يف عمليــة تبــادل        
، يف اسـتجابة لتوصـيات   )٦٠٥(للرسائل بني األمني العام ورئيسـه 

بأن تعزز قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان     ،)٦٠٦(األمني العام
  .  للسيطرة على اخلط الساحلي بوحدة حبرية

  

  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق  -  ٣٤
  

يف بداية الفترة قيد االسـتعراض، واصـلت بعثـة األمـم       
املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، اليت أنشئت عمـال بـالقرار   

، تنســيق أنشــطة األمــم املتحــدة يف عمليــات )٢٠٠٣( ١٥٠٠
  .يف العراق اعالرتما بعد انتهاء 

  
__________ 

)، الفقرة الثانية مـن الديباجـة والفقـرات    ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   )٦٠٤(
  .١٤ و ١٢  و ١١

  .S/2006/734 و S/2006/733  انظر    )٦٠٥(

)٦٠٦(  S/2006/670.  
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  تنفيذ الوالية   
  

)٦٠٧(اختذ الس قرارات بناء على توصية األمني العـام   
 

وطلبــات مقدمــة مــن حكومــة العــراق، تقضــي بتمديــد واليــة   
)٦٠٨(بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسـاعدة 

عـام   ةتـر إىل العـراق لف  
أغســـــطس /آب ١٠آخرهـــــا لغايـــــة  كـــــان واحـــــد أخـــــرى

٢٠٠٨
)٦٠٩(

  .  

ــكيل ح   ــيادة  يف أعقــــاب تشــ ــة ذات ســ ــة مؤقتــ كومــ
 ،٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ١للعــراق، علــى النحــو املعــروض يف  

ــول     ــل املســؤولية والســلطة حبل ــوىل كام ــران ٣٠تت ــه /حزي يوني
 ١٥٤٦حلكــم العــراق، قــرر الــس، مبوجــب القــرار    ٢٠٠٤

، الــــذي اختــــذ ٢٠٠٤يونيــــه /حزيــــران ٨املــــؤرخ ) ٢٠٠٤(
، أن يقــوم مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة  

ــم املتحـــدة لتقـــدمي    املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام وبعثـــة األمـ
ــا    ــهما، وفقــ ــذ واليتــ ــياق تنفيــ ــراق، يف ســ ــاعدة إىل العــ املســ

تســمح بــه الظــروف، ملســاعدة الشــعب العراقــي وحكومــة   ملــا
أداء دور ) أ(العراق، مبا يلـي، وفقـا ملـا تطلبـه حكومـة العـراق       

ــين،    ــؤمتر وطـ ــد مـ ــاعدة يف عقـ ــي يف املسـ ــهر   رئيسـ ــالل شـ خـ
، الختيار جملس استشاري؛ وتقدمي املشـورة  ٢٠٠٤يوليه /متوز

ــراق، فضــال عــن       ــة املســتقلة للع ــة االنتخابي ــدعم إىل اللجن وال
احلكومــة املؤقتــة للعــراق واجلمعيــة الوطنيــة االنتقاليــة بشــأن       
عمليــة إجــراء االنتخابــات؛ وتشــجيع احلــوار وبنــاء التوافــق يف  

ــعيد الـــوطين بشـــ  ــراق  اآلراء علـــى الصـ ــعب العـ ــياغة شـ أن صـ
ــين؛   ــتور وطـ ــة   ) ب(لدسـ ــورة إىل حكومـ ــدمي املشـ ــاً تقـ وأيضـ
__________ 

)٦٠٧(  S/2004/625 و S/2005/509 و  S/2006/601.  

)٦٠٨(  S/2006/609و ، املرفق  S/2007/481.املرفق ،  

ــرار   )٦٠٩( ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٧القــــــ ــرار ١)، الفقــــــ  ١٦١٩؛ والقــــــ

؛ ١) الفقــــرة ٢٠٠٦( ١٧٠٠؛ والقــــرار ١)، الفقــــرة ٢٠٠٥(
  .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٠والقرار 

العـراق يف جمــال تــوفري اخلـدمات املدنيــة واالجتماعيــة الفعالــة؛   
ـــة يف تنســيق وإيصــال مســاعدات الــتعمري والتنميــة       واملسامهــ
واملســــاعدات اإلنســــانية؛ وتعزيــــز محايــــة حقــــوق اإلنســــان  

ــة واإلصــالح ا  ــانوين مــن أجــل   واملصــاحلة الوطني لقضــائي والق
تقــدمي املشــورة واملســاعدة و تعزيــز ســيادة القــانون يف العــراق؛

إىل حكومة العراق فيما يتعلق بالتخطيط األويل إلجراء تعـداد  
)٦١٠(سكاين شامل يف اية املطاف

  .  

ــول   ــوبر /ســبتمرب وتشــرين األول /ويف أيل ، ٢٠٠٤أكت
 العــام رحــب الــس، عــن طريــق تبــادل الرســائل بــني األمــني  

بالترتيب الذي اقترحه األمـني العـام    ،)٦١١(ورئيس جملس األمن
إلنشاء هيكل أمـين متكامـل تـابع لألمـم املتحـدة يتـوىل مراقبـة        

؛ وتـوفري احلمايـة   افق البعثة وتسيري دوريـات داخلـها  دخول مر
الشخصية ملوظفي البعثة داخل مباين األمم املتحـدة، ويف أثنـاء   

تنسيق الترتيبات األمنيـة بـني البعثـة    تنقلهم؛ وتنظيم التدريب و
واهليئات األخرى التابعـة لألمـم املتحـدة، ومـع القـوة املتعـددة       

 )٢٠٠٣( ١٥١١ اجلنسيات يف العـراق الـيت أذن ـا القـراران    
وسيتكون اهليكل األمين املتكامل للبعثـة  ). ٢٠٠٤( ١٥٤٦ و

ــو   : مــن أربعــة عناصــر هــي   ــدوليون، وموظف موظفــو األمــن ال
ماية، ومفرزات األمـن الشخصـي، وثالثـة وحـدات     تنسيق احل
إىل  وســتتألف كــل وحــدة حراســة مــن عــدد يصــل. للحراســة

من أفراد الشرطة املدنية املسلحة وأفراد شـبه عسـكريني    ١٦٠
أو عسكريني ويضطلعون باملسؤولية احملـددة املتمثلـة يف مراقبـة    

  .  الدخول إىل أماكن البعثة وتسيري دوريات داخلها

املـــــــــــــــــؤرخ  ،)٢٠٠٧( ١٧٧٠ار ويف القـــــــــــــــــر  
حســبما تســمح بــه  ،، قــرر الــس٢٠٠٧ أغســطس/آب ١٠

الظــروف، أن يقــوم املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف العــراق       
__________ 

  .٧)، الفقرة. ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   )٦١٠(

)٦١١(  S/2004/764 و S/2004/765.  
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بنــاء علــى  وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل العــراق، 
تقدمي املشـورة والـدعم إىل   ) أ: (طلب حكومة العراق، مبا يلي

ق تقــدم يف احلــوار السياســي    العــراق حكومــة وشــعبا لتحقيــ    
ــة     ــراء الالزمـ ــع اإلجـ ــاملني؛ ويف وضـ ــة الشـ ــاحلة الوطنيـ واملصـ
إلجــراء االنتخابــات واالســتفتاءات؛ بشــأن مراجعــة الدســتور   
وتنفيذ األحكام الدستورية، وكذلك بشأن وضـع اإلجـراءات   

حكومـة العـراق لتسـوية مسـألة احلـدود       الالزمة الـيت تقبـل ـا   
ها؛ وبشأن تيسري احلوار اإلقليمـي، مبـا يف   الداخلية املتنازع علي

ذلك احلوار بشأن مسائل أمـن احلـدود، والطاقـة، والالجـئني؛     
ــراد     ــرامج إعــادة إدمــاج األف ــذ ب وبشــأن ختطــيط ومتويــل وتنفي
ــري     ــلحة غـ ــات املسـ ــابقا إىل اجلماعـ ــون سـ ــانوا ينتمـ ــذين كـ الـ
ــامل    ــداد شـ ــراء تعـ ــيط األويل إلجـ ــأن التخطـ املشـــروعة؛ وبشـ

والقيام، بالتنسيق مـع حكومـة العـراق، بتعزيـز      )ب(للسكان؛ 
ــودة       ــم وتيســري تنســيق املســاعدة اإلنســانية وإيصــاهلا وع ودع
الالجئني واملشردين، حسب االقتضـاء، طوعـا بشـكل مـأمون     
ــذ     ــدويل مــع العــراق؛ وتنســيق وتنفي ــذ العهــد ال ومــنظم؛ وتنفي
برامج لتحسـني قـدرة العـراق علـى تقـدمي اخلـدمات األساسـية        

مواصــلة التنســيق الفعلــي بــني املــاحنني للــربامج البالغــة  لشــعبه و
األمهيــة املتصــلة بــالتعمري واملســاعدة، وذلــك عــن طريــق مرفــق 
الصناديق الدولية لتعمري العراق؛ واإلصالح االقتصادي، وبنـاء  
القـــدرات ويئـــة الظـــروف للتنميـــة املســـتدامة؛ واســـتحداث  

ــهام     ــة؛ وإسـ ــية فعالـ ــة وأساسـ ــة واجتماعيـ ــدمات مدنيـ ات خـ
وكــــاالت األمــــم املتحــــدة وصــــناديقها وبراجمهــــا يف بلــــوغ  
األهداف املبينة يف هذا القرار حتـت قيـادة موحـدة مـن جانـب      

والقيام أيضـا  ) ج( ؛األمني العام عن طريق ممثله اخلاص للعراق
بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان واإلصـالح القضـائي والقـانوين     

)٦١٢(من أجل تعزيز سيادة القانون يف العراق
.  

__________ 

  .٢)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٠القرار   )٦١٢(

  املكاتب اإلقليمية  
  

  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  -  ١
  

يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض، واصـل مكتـب     
ــام يف      ــذي أنشــأه األمــني الع ــا، ال األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي

ــاين/نوفمرب   ــرين الثـ ــام التاليـــة:   ٢٠٠١تشـ ــطالع باملهـ ، االضـ
ــدة وال     (أ) ــم املتحـ ــل األمـ ــني عمـ ــالت بـ ــة الصـ ــركاء تقويـ شـ

اآلخرين يف املنطقة دون اإلقليمية، عن طريق تعزيز اتباع ـج  
ــة، وتيســري التنســيق       ــل يف تنــاول املســائل دون اإلقليمي متكام
وتبـــادل املعلومـــات، مـــع إيـــالء االعتبـــار الواجـــب للواليـــات 
احملــددة اخلاصــة مبؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة وعمليــات  

ــاء الســالم   ؛ (ب) واالتصــال حفــظ الســالم ومكاتــب دعــم بن
باجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، واحتــاد ــر مــانو،  
ومساعدما حسب االقتضاء، وذلك بالتشـاور مـع منظمـات    
ــذل املســاعي      ــيني؛ (ج) وب ــة أخــرى وشــركاء دول دون إقليمي
ــام، يف     ــدة واالضــطالع مبهــام خاصــة، باســم األمــني الع احلمي

ت اجلهــود الراميــة ملنــع بلـدان املنطقــة دون اإلقليميــة، يف جمـاال  
ــالم؛    ــاء الســ ــات ولبنــ ــوب الرتاعــ ــر    نشــ ــالغ املقــ ـــ) وإبــ (هــ

باملســتجدات الرئيســية الــيت تكتســي أمهيــة بالنســبة إىل املنطقــة 
     دون اإلقليمية.

  

  تنفيذ الوالية  
  

خالل الفترة قيـد االسـتعراض، مـددت واليـة مكتـب        
تبادلـة  األمم املتحدة لغرب أفريقيا مرتني، عن طريـق رسـائل م  

بــني األمــني العــام ورئــيس الــس، وذلــك لفتــرتني مــدة كــل    
منهما ثالث سنوات، ورهنا بـإجراء اسـتعراض ملنتصـف املـدة     

، علـى التـوايل؛ وامتـد آخـر متديـد      ٢٠٠٩و  ٢٠٠٦يف عامي 
٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٣١حىت 

)٦١٣(
.  

__________ 

)٦١٣(  S/2004/797  وS/2004/858و  ؛S/2007/753  وS/2007/754. 
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ــس        ــيس الـ ــام ورئـ ــني العـ ــا األمـ ــائل تبادهلـ ويف رسـ
ــانون األول/ يف ــمرب كـــــ ــاين/  ٢٠٠٤ديســـــ ــانون الثـــــ  وكـــــ

٢٠٠٥ ينــاير
، أحــاط الــس علمــا بــاعتزام األمــني العــام  )٦١٤(

تعزيــز مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا لتمكينــه مــن أداء  
واليته بفعالية أكـرب. وكُلّـف املكتـب بــوالية شـاملة يف تعزيـز       
إســهام األمــم املتحــدة يف حتقيــق أولويــات الســالم واألمــن يف   

يــا. وباإلضــافة إىل الواليــة األصــلية، طُلــب مــن       غــرب أفريق 
املكتب االضطالع باملهام اإلضافية اليت يكلفه ا األمني العـام  
وجملــس األمــن، مبــا فيهــا دعــم العمــل الــذي تضــطلع بــه جلنــة   
الكامريون ونيجرييا املختلطة، ومتابعة التوصـيات ذات الصـلة   

قيـا املـؤرخ   تقريـر بعثـة جملـس األمـن إىل غـرب أفري      الواردة يف
٢٠٠٤ حزيران/يونيه

وتوصـيات الـس بشـأن املسـائل      ،)٦١٥(
)٦١٦(العابرة للحدود يف غـرب أفريقيـا  

وأصـبح مـن بـني مهـام      .
املكتــب تعزيــز املواءمــة بــني األنشــطة الــيت تضــطلع ــا خمتلــف 
بعثــات األمــم املتحــدة والكيانــات اإلقليميــة األخــرى، وتعزيــز 

ل غرب أفريقيـا والشـركاء   التعاون مع اجلماعة االقتصادية لدو
اإلقليمــيني والـــدوليني الرئيســـيني اآلخــرين، وتنـــاول املســـائل   

)٦١٧(العابرة للحدود يف املنطقة
.  

 شــــباط/ ٢٥ويف بيــــان أدىل بــــه رئــــيس الــــس يف    

يشدد على ضرورة مواصلة إصالحات القطـاع   ٢٠٠٥ فرباير
 العسـكرية يف  -األمين اليت دف إىل حتسني العالقات املدنيـة  

البلــدان اخلارجــة مــن حــاالت الــرتاع وإشــاعة ثقافــة تــدعو        
للسالم واالستقرار، وإىل تعزيز سـيادة القـانون، طلـب الـس     

__________ 

)٦١٤(  S/2004/797  وS/2004/858. 

)٦١٥(  S/2004/525. 

)٦١٦(  S/PRST/2004/7. 

ــالة موجهــــة مــــن األمــــني العــــام مؤرخــــة        )٦١٧( كــــانون  ١٤رســ
 )، املرفق.S/2005/16( ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

إىل املكتب أن يواصل مع احلكومات واملنظمات املهتمة حبـث  
)٦١٨(ســبل وضــع إصــالحات القطــاع األمــين وتنفيــذها 

وقُــدم  .
ــتعراض منتصـــــف املـــــدة إىل الـــــس يف    ــن اســـ ــر عـــ التقريـــ

٢٠٠٧أيار/مايو   ١٨
)٦١٩(

.    

وعن طريق رسائل تبادهلا األمني العام ورئـيس جملـس     
 األمـــــــــن يف تشـــــــــرين الثـــــــــاين/نوفمرب وكـــــــــانون األول/

ــمرب ٢٠٠٧ ديسـ
ــة    ،)٦٢٠( ــا لثالثـ ــب وفقـ ــة املكتـ ــدلت واليـ عـ

ــز    أهــداف. ويف إطــار اهلــدف األول للمكتــب املتمثــل يف تعزي
ج دون القـــدرات يف منطقـــة غـــرب أفريقيـــا ســـعيا التبـــاع ـــ 

إقليمي منسق يف جمايل السالم واألمن، كُلّف املكتب مبا يلـي:  
تيســـري الصـــالت املنهجيـــة واملنتظمـــة بـــني األعمـــال الـــيت   (أ)

تضطلع ا األمـم املتحـدة يف املنطقـة دون اإلقليميـة مـن أجـل       
حتديـــد وتنســـيق السياســـات واالســـتراتيجيات الوطنيـــة ودون 

اجب للواليات احملـددة اخلاصـة   اإلقليمية، مع إيالء االعتبار الو
ــات حفــظ الســالم     مبؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة وعملي

ــاء الســالم   ــب دعــم بن واالتصــال باجلماعــة   ؛ (ب))٦٢١(ومكات
__________ 

)٦١٨(  S/PRST/2005/9 ١١، الفقرة. 

)٦١٩(  S/2007/294.املرفق ، 

)٦٢٠(  S/2007/753  وS/2007/754. 

تيسـري   ‘١’متثلت األنشـطة، يف إطـار هـذه املهمـة، يف مـا يلـي:         )٦٢١(
عثـات وفيمـا بـني الوكـاالت داخـل بعثـات       التعاون فيمـا بـني الب  

األمم املتحدة يف املنطقة دون اإلقليمية على املسـتويني السياسـي   
ــى مســتوى اخلــرباء؛    وإجــراء مشــاورات   ‘٢’والعســكري وعل

دورية مع رؤسـاء وكـاالت األمـم املتحـدة باملنطقـة بغيـة وضـع        
ــتراتيجيات مشــتركة؛   ــة     ‘٣’اس ــذ أنشــطة لألفرق ــد وتنفي وحتدي

ة دون اإلقليمية دف إىل تشجيع مزيـد مـن التفاعـل بـني     العامل
خمتلــف أدوات التخطــيط واالســتجابة الــيت تســتعني ــا منظومــة 

وحتديد األخطـار الناشـئة الـيت ـدد السـالم       ‘٤’األمم املتحدة؛ 
ــدول منطقــة      ــالء اهتمــام خــاص ل ــة ــا، مــع إي واألمــن والتوعي

ــة؛   ــدول اهلشـ ــاحل والـ ــا  ‘٥’السـ ــد االجتاهـ ــة وحتديـ ت اإلجيابيـ
وتعزيــــز األنشــــطة الراميــــة إىل التوعيــــة بقضــــايا املنطقــــة دون  
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االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واحتاد ر مـانو، وغريمهـا مـن    
الشركاء الرئيسيني، ومسـاعدم حسـب االقتضـاء يف سـعيهم     

ــتقر  ــالم واالسـ ــز السـ ــة لتعزيـ ــة دون اإلقليميـ ؛ )٦٢٢(ار يف املنطقـ
وبـذل املسـاعي احلميـدة يف بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة        (ج)

فيمــا يتعلـــق بـــاجلهود الراميـــة ملنـــع نشـــوب الرتاعـــات ولبنـــاء  
__________ 

اإلقليميــة والــنهج الــيت تتبعهــا األمــم املتحــدة، وذلــك بالتشــاور   
القطاع اخلاص، مبا فيه منظمـات اتمـع املـدين، ومبشـاركة      مع

وتعزيــز التعــاون بشــأن القضــايا الشــاملة،     ‘ ٦’القطــاع؛   هــذا
ة القـانون والقضـايا االقتصـادية وقضـايا     ذلك قضـايا سـياد   يف مبا

حقــــوق اإلنســــان والقضــــايا اجلنســــانية، ــــدف إدراجهـــــا      
ــات     يف ــع احلكومـ ــتركة مـ ــادرات املشـ ــيات املبـ مداوالت/توصـ

واتمع املـدين والقطـاعني األكـادميي واخلـاص وغـري ذلـك مـن        
واســتخدام تــأثري املكتــب وشـــبكته    ‘ ٧’الشــركاء يف املنطقــة؛   

اتيجية حلشــد الــدعم الــدويل للجهــود دون    السياســية واالســتر 
اإلقليميــة وااللتزامــات الوطنيــة للتصــدي للتهديــدات الــيت تــؤثر   

 بشكل شامل على األمن البشري والسالم دون اإلقليمي.

تنفيــذ  ‘١’متثلــت األنشــطة، يف إطــار هــذه املهمــة، يف مــا يلــي:   )٦٢٢(
وحتــديث برنــامج العمــل املشــترك الــذي قــام املكتــب ومفوضــية  

جلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا بوضـــعه للتصـــدي  ا
االت خمتارة ذات صلة مبنع نشـوب الرتاعـات وببنـاء السـالم؛     

ــرب     ‘٢’ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ ــية اجلماعـ ــاعدة مفوضـ ومسـ
أفريقيـــا يف تنفيـــذ إطارهـــا االســـتراتيجي الشـــامل ملنـــع نشـــوب 

ــادية املتعلـــ     ــة االقتصـ ــول اجلماعـ ــذ بروتوكـ ــات، وتنفيـ ق الرتاعـ
بآليـات منـع نشـوب الرتاعـات وإدارـا وحلّهـا وحفـظ السـالم         
ــن؛ وتنفيــذ خطــط العمــل واالســتراتيجيات والتوصــيات       واألم
دون اإلقليميــة الــيت صــيغت مع/بواســطة اجلماعــة االقتصــادية      
وغريها مـن الشـركاء الرئيسـيني، مبـا يف ذلـك منظمـات اتمـع        

ورة معاجلــة وتعزيـز الـوعي بضـر    ‘٣’املـدين، والقطـاع اخلـاص؛    
مســـائل محايـــة األطفـــال والشـــباب والنســـاء خـــالل األزمـــات  

ــا؛    ــة يف غــرب أفريقي ــز  ‘٤’باعتبارهــا مســائل ذات أولوي وتعزي
وتعزيـز   ‘٥’التعاون مع فريق االتصال الدويل حلوض ر مـانو؛  

التعــاون مــع الشــركاء الــدوليني، مبــا يف ذلــك االحتــاد األورويب    
ق عليـه بـني اجلماعـة االقتصـادية     (على أساس إطار التعاون املتفـ 

واالحتـــــاد األورويب واملكتـــــب) ومؤسســـــات بريتـــــون وودز، 
وكذلك مع الشـركاء اإلقليمـيني مثـل منظمـات اتمـع املـدين،       

 والقطاع اخلاص.

)٦٢٣(السالم
ويف إطار اهلدف الثـاين املتمثـل يف تعزيـز اجلهـود      .

ت الرامية إىل معاجلة املسائل العابرة للحـدود، مبـا فيهـا ممارسـا    
ــيم إدراج إصــالح القطــاع      ــة الرشــيدة؛ وتعم ــدابري احلوكم وت
األمــين يف االســتراتيجيات اإلمنائيــة؛ وحتديــد ــج دون إقليمــي 
هــادف وفعــال ومتكامــل يشــمل األولويــات والشــواغل ذات   
الصــلة بالقضــايا اإلنســانية وقضــايا حقــوق اإلنســان والقضــايا  

ع العمـراين  اجلنسانية؛ وكبح الفساد، وبطالة الشـباب، والتوسـ  
السريع، والعدالـة االنتقاليـة، واألنشـطة غـري املشـروعة العـابرة       
للحدود، كُلّف املكتب مبا يلي: (أ) تعزيز ممارسات احلوكمـة  
الرشيدة وتدابري بناء الثقة، مبـا يف ذلـك كـبح الفسـاد وحتسـني      

(ب) واتبــــاع ــــج متكامــــل يف  ؛)٦٢٤(العمليــــات االنتخابيــــة
__________ 

حتديـد   ‘١’متثلت األنشـطة، يف إطـار هـذه املهمـة، يف مـا يلـي:         )٦٢٣(
ــأجيج للرتاعــات       ــوتر وت ــها ت ــد ينشــأ عن ــيت ق ــة احلــاالت ال احمللي

واالضطالع مبهـام املسـاعي    ‘٢’الوطنية أو العابرة للحدود؛  أو
ــة باســم    احلميــدة ومهــام خاصــة يف بلــدان املنطقــة دون اإلقليمي

ــام؛   وتيســري إنشــاء نظــام دون إقليمــي متكامــل    ‘٣’األمــني الع
ــم املتحــدة       ــات األم ــني كيان ــذار املبكــر والرصــد مشــترك ب لإلن

ــات   وغريهــا مــن الشــركاء اإلقليمــيني   الناشــطني يف جمــال عملي
وتعزيز ج دون إقليمـي متكامـل   ‘ ٤’السالم يف غرب أفريقيا؛ 

عن طريق دعم اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا وغريهـا   
من الشركاء يف املنطقة دون اإلقليمية وإقامـة الشـراكات معهـم    

 يبذلونه من جهود ملنع نشوب الرتاعات ولبناء السالم.  ما  يف

إجـراء   ‘١’ثلت األنشـطة، يف إطـار هـذه املهمـة، يف مـا يلـي:       مت  )٦٢٤(
مشــاورات دوريــة، واإلســهام يف تعميــق التربيــة الوطنيــة اهلادفــة  
إىل تـــدعيم احلكـــم الـــدميقراطي الشـــفاف واخلاضـــع للمســـاءلة  

ــة دون اإلقليميــــة؛  يف ــة ‘ ٢’بلــــدان املنطقــ ــاعدة اجلماعــ ومســ
ودمهـا الراميـة   االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا وأعضـائها يف جه   

إىل حتسني العمليات االنتخابية عن طريـق تعزيـز القـدرات علـى     
ومتابعة تنفيـذ ـج دون إقليمـي لزيـادة     ‘ ٣’مراقبة االنتخابات؛ 

مشــاركة املــرأة يف قضــايا الســالم واألمــن، يف إطــار تنفيــذ قــرار  
ــدة    ــم املتحـــ ــابع لألمـــ ــن التـــ ــس األمـــ )؛ ٢٠٠٠( ١٣٢٥جملـــ

ـــ   ‘٤’ ــبل عملي ــد سـ ــري حتديـ ــئة  وتيسـ ــوترات الناشـ ــاد التـ ة إلمخـ
ــا     أو ــة غــرب أفريقي ــة يف منطق ــة معين ــاطق حدودي ــة يف من احملتمل
للتقليل من آثارها إىل أدىن حـد ممكـن بوسـائل منـها صـياغة       أو

 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ه عنصرا من عناصر اسـتراتيجيات  إصالح قطاع األمن باعتبار
واكتسـاب وتعزيـز اإلملـام اجليـد      (ج) ؛)٦٢٥(التنمية االقتصـادية 

ــرب    ــا غــ ــيت يواجههــ ــة الــ ــاكل دون اإلقليميــ ــوعي باملشــ والــ
(د) وتعزيــــز التعــــاون مــــع مفوضــــية اجلماعــــة  ؛)٦٢٦(أفريقيـــا 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومع ممثلـي الـدول األعضـاء يف    
أبوجا، مع التركيز على قضـايا احلوكمـة   اجلماعة يف مقرها يف 

)٦٢٧(والتنمية
ويف إطار اهلـدف األخـري املتمثـل يف االضـطالع      .
__________ 

ومســــاعدة اجلماعــــة ‘ ٥’اســــتراتيجيات حدوديــــة متكاملــــة؛ 
االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا يف تنفيـذ مبادرـا الراميـة جلعـل       

 يسود فيها السالم. احلدود مناطق

إجـراء   ‘١’متثلت األنشـطة، يف إطـار هـذه املهمـة، يف مـا يلـي:         )٦٢٥(
مشاورات واسعة مع احلكومات، وال سيما املؤسسـات األمنيـة   
واتمـــع املـــدين والشـــركاء يف التنميـــة، بشـــأن تعمـــيم مراعـــاة  
ــان     ــوق اإلنسـ ــر وحقـ ــدة الفقـ ــف حـ ــانية وختفيـ ــايا اجلنسـ القضـ

ــز  ‘٢’يف إصــالحات قطــاع األمــن؛  والقضــايا اإلنســانية   وتعزي
بناء قدرات القوات املسلحة وقوات األمن يف النهج الـيت ينبغـي   
اتباعهــا يف جمــاالت احلقــوق املدنيــة وحقــوق اإلنســان والقضــايا 

 اإلنسانية واجلنسانية يف إطار إصالحات قطاع األمن.

اء إجـر  ‘١’متثلت األنشـطة، يف إطـار هـذه املهمـة، يف مـا يلـي:         )٦٢٦(
دراســـات وعقـــد منتـــديات وحلقـــات دراســـية، واملســـاعدة يف 
ــة     ــة ومتضــافرة ملعاجلــة املســائل الراهن وضــع اســتراتيجيات عملي
واملستجدة، مبا يف ذلك األبعـاد دون اإلقليميـة لبطالـة الشـباب،     
ــة       ــن، والعدال ــو، وإصــالح قطــاع األم والتحضــر املتســارع النم

ــغرية واأل   ــلحة الصـ ــار األسـ ــة، وانتشـ ــة،  االنتقاليـ ــلحة اخلفيفـ سـ
ــدات    ــنة، والتهديـــ ــر، والقرصـــ ــدرات والبشـــ ــار باملخـــ واالجتـــ

وإعــداد معلومــات حمدثــة بصــورة دوريــة بشــأن ‘ ٢’اإلرهابيــة؛ 
ــالم    ــتدامة السـ ــى اسـ ــاالت الـــرتاع علـ ــي حلـ األثـــر دون اإلقليمـ

ووضـــع اســـتراتيجيات إعالميـــة موجهـــة تتعلـــق ‘ ٣’والتنميـــة؛ 
يــــا، مــــع التركيــــز   باملســــائل دون اإلقليميــــة يف غــــرب أفريق  

حقـــوق اإلنســـان واحلوكمـــة االقتصـــادية وأثرمهـــا علـــى   علـــى
 السالم واألمن.

مسـاعدة   ‘١’متثلت األنشطة، يف إطار هذه املهمة، يف ما يلـي:    )٦٢٧(
ــها     ــذ رؤيتـ ــا يف تنفيـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ اجلماعـ
 االسـتراتيجية اجلديـدة للتنميـة اإلقليميــة الـيت اعتمـدت يف مــؤمتر     

ــران/ ١٥ة رؤســاء دول اجلماعــة املعقــود يف أبوجــا يف  قمــ  حزي

 

باملهام اإلضافية الـيت يكلـف املكتـب ـا األمـني العـام وجملـس        
ــذي        ــذ احلكــم ال ــة تيســري تنفي ــب مبهم ــد إىل املكت ــن، عه األم

 تشـــــرين األول/ ١٠أصــــدرته حمكمــــة العـــــدل الدوليــــة يف    

بشأن الرتاع على احلدود الربيـة والبحريـة بـني     ٢٠٠٢ أكتوبر
)٦٢٨(الكامريون ونيجرييا

  .  
  

__________ 

، وكــــذلك بروتوكوهلــــا بشــــأن حريــــة انتقــــال ٢٠٠٧ يونيــــه
ومسـاعدة اجلماعـة   ‘ ٢’األشخاص واحلق يف اإلقامة واملسكن؛ 

االقتصــادية يف تنفيــذ بروتوكوهلــا بشــأن الدميقراطيــة واحلوكمــة  
ــة العا    ــها عقــد جلســات منتظمــة لألفرق ــة الرشــيدة، بســبل من مل

وزيـادة مشـاركة القطـاع    ‘ ٣’وإجناز برامج وأنشطة مشـتركة؛  
ــة والقطــاع اخلــاص      ــدين واألوســاط األكادميي ــام واتمــع امل الع

ــادية     يف ــة االقتصـ ــني اجلماعـ ــتركة بـ ــطة املشـ ــادرات واألنشـ املبـ
ــايا     ــاول قضـ ــيت تتنـ ــا الـ ــرب أفريقيـ ــدة لغـ ــم املتحـ ومكتـــب األمـ

 احلوكمة وحتدياا.

مسـاعدة   ‘١’يف إطار هذه املهمة، يف ما يلـي:   متثلت األنشطة،  )٦٢٨(
جلنـــة الكـــامريون ونيجرييـــا املختلطـــة يف تنفيـــذ األنشـــطة ذات  
الصلة بواليتـها، مبـا يف ذلـك رسـم احلـدود الربيـة بـني البلـدين؛         
واالضطالع باملراقبة املدنيـة علـى طـول احلـدود الربيـة ويف شـبة       

نظم للسـلطة  جزيرة باكاسـي، يف أعقـاب االنتقـال السـلمي واملـ     
ــة حبــرية تشــاد؛   ــة يف رصــد   ‘ ٢’يف منطق ــة املتابع ومســاعدة جلن

) ٢٠٠٦ حزيران/يونيــه ١٢تنفيــذ اتفــاق غــرين تــري ( املــؤرخ 
ــرة باكاســي؛      ــل الســلطة يف شــبة جزي ــق باالنســحاب ونق املتعل

ــا املختلطــة يف معاجلــة     ‘٣’ ــة الكــامريون ونيجريي ومســاعدة جلن
املتضـــررين يف املنـــاطق  املســـائل املتعلقـــة باحتياجـــات الســـكان 

ــي؛    ــرة باكاسـ ــبة جزيـ ــة ويف شـ ــة   ‘٤’احلدوديـ ــاعدة جلنـ ومسـ
الكامريون ونيجرييـا املختلطـة يف إعـداد توصـيات بشـأن تـدابري       
بناء الثقة، من قبيـل إنشـاء مشـاريع لتعزيـز األنشـطة االقتصـادية       
ــة حــوض      ــاء جلن ــاون عــرب احلــدود، وإعــادة إحي املشــتركة والتع

 حبرية تشاد.
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مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية   -  ٢
  ملنطقة آسيا الوسطى

  

  إنشاؤه وواليته وتكوينه  
  

ــالة مؤرخــــة         ــام الــــس، يف رســ ــغ األمــــني العــ أبلــ
ــايو  ٧ ــس   ٢٠٠٧أيار/م ــيس ال ــة إىل رئ عزمــه ب ،)٦٢٩(موجه

على إنشاء مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسـية الوقائيـة   
ــدان      ــن بلـ ــة مـ ــات مخسـ ــن حكومـ ــادرة مـ ــاد مببـ ــق أبـ يف عشـ

  الوسطى.  آسيا

وسينشأ هـذا املركـز بـالتوازي مـع التصـفية التدرجييـة         
ملكتب األمـم املتحـدة لبنـاء السـالم يف طاجيكسـتان وإغالقـه،       

(أ) االتصــال مــع حكومــات  علــى أن يضــطلع باملهــام التاليــة:  
املنطقــة، وبنــاء علــى موافقتــها، مــع األطــراف األخــرى املعنيــة  
بشأن املسائل ذات الصلة بالدبلوماسية الوقائيـة؛ (ب) ورصـد   
ــام بأحــدث       ــني الع ــد األم ــها وتزوي ــى األرض وحتليل ــة عل احلال
املعلومات املتعلقة جبهود منـع نشـوب الرتاعـات؛ (ج) والبقـاء     

األمن والتعاون يف أوروبا، ورابطـة الـدول    على اتصال مبنظمة
املســتقلة، ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، وغريهــا مــن املنظمــات  
اإلقليمية، وتشجيع جهودها ومبادراا يف جمال صنع السـالم،  
وتيسري التنسـيق وتبـادل املعلومـات مـع إيـالء املراعـاة الواجبـة        

توى لوالياـــا احملـــددة؛ (د) وتـــوفري إطـــار وقيـــادة علـــى املســـ 
السياسي لألنشطة الوقائية اليت تضطلع ا أفرقة األمم املتحـدة  
ــقون     ــذهلا املنسـ ــيت يبـ ــود الـ ــم اجلهـ ــة؛ ودعـ ــة يف املنطقـ القطريـ
املقيمـــون وجهـــود منظومـــة األمـــم املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك        
ــل    ــاع ـــج متكامـ مؤسســـات بريتـــون وودز، يف تشـــجيع اتبـ

لبقاء علـى اتصـال   ) واـللتنمية الوقائية واملساعدة اإلنسانية؛ (ه
__________ 

)٦٢٩(  S/2007/279. 

وثيــق مــع بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان  
  لضمان حتليل شامل ومتكامل للحالة يف املنطقة.  

ويف رسالة موجهة مـن رئـيس الـس، أحـاط الـس        
)٦٣٠(علما مبا يعتزمه األمني العام

.  
  

  جلنة بناء السالم  -  زاي
  

  إنشاؤها  
  

) ٢٠٠٥( ١٦٤٥لقــرار قـرر جملـس األمــن، مبوجـب ا     
، متصـرفا بـالتزامن   ٢٠٠٥كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠املؤرخ 

مـن امليثـاق،    ٢٩و  ٢٢و  ٧مع اجلمعية العامة، ووفقا للمواد 
وتنفيـــــذا للقـــــرار الـــــذي اختـــــذه مـــــؤمتر القمـــــة العـــــاملي       

٢٠٠٥ لعـــام
إنشـــاء جلنـــة بنـــاء الســـالم بوصـــفها هيئـــة  ،)٦٣١(

)٦٣٢(استشـارية حكوميــة دوليـة  
. ر الـس أيضــا أن جيــري  وقــر

ــاء الســالم بعــد مخــس      ــة بن ــات الالزمــة للجن اســتعراض الترتيب
ــا املنوطــة      ــق عليه ــام املتف ــها ألداء امله ســنوات لضــمان مالءمت

)٦٣٣(باللجنة
.  

  

  واليتها  
  

)، متثلــــت الغايــــات ٢٠٠٥( ١٦٤٥عمــــال بــــالقرار   
الرئيسية للجنـة بنـاء السـالم يف مـا يلـي: (أ) اجلمـع بـني مجيـع         

علــة ذات الصــلة حلشــد املــوارد وتقــدمي املشــورة  األطــراف الفا
واملقترحـــات بشــــأن اســــتراتيجيات متكاملـــة لبنــــاء الســــالم   
ــز     ــرتاع؛ (ب) تركيـ ــهاء الـ ــد انتـ ــا بعـ ــة مـ ــاش يف مرحلـ واإلنعـ

__________ 

)٦٣٠(  S/2007/280. 

 .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )٦٣١(

ــة       )٦٣٢( ملزيــد مــن املعلومــات عــن العالقــة بــني جملــس األمــن واجلمعي
 السادس. العامة وجلنة بناء السالم، انظر الفصل

 .٢٧و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار   )٦٣٣(
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ــاء املؤسســات، الضــرورية      ــتعمري وبن ــود ال ــى جه االهتمــام عل
للتعــايف مــن آثــار الــرتاع ودعــم وضــع اســتراتيجيات متكاملــة   

ــس ا  ــاء أسـ ــدمي توصـــيات    إلرسـ ــتدامة؛ (ج) وتقـ لتنميـــة املسـ
ومعلومات لتحسني التنسـيق بـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات      
الصلة داخل منظومة األمـم املتحـدة وخارجهـا لتطـوير أفضـل      
ــاش      ــل أنشــطة اإلنع ــة متوي ــى كفال املمارســات، واملســاعدة عل
املبكــرة علــى حنــو ميكــن التنبــؤ بــه، ومتديــد فتــرة إيــالء اتمــع  

)٦٣٤(اهتمامه لإلنعاش يف مرحلة ما بعـد انتـهاء الـرتاع   الدويل 
. 

وشدد الس أيضا على أنه، يف حاالت ما بعـد انتـهاء الـرتاع    
اليت تكون قيد نظـره الفعلـي، وال سـيما يف حالـة وجـود بعثـة       
حلفظ السالم يف امليدان موفدة بتكليـف مـن األمـم املتحـدة أو     

ع باملســؤولية جيــري التحضــري إليفادهــا، وكــون الــس يضــطل
الرئيســية عــن صــون الســالم واألمــن الــدوليني وفقــا للميثــاق،  
ســتكون الغايــة الرئيســية للجنــة تقــدمي املشــورة للمجلــس بنــاء  

)٦٣٥(على طلبه
.  

  

  تكوينها  
  

)، أن ٢٠٠٥( ١٦٤٥قــرر الــس، مبوجــب القــرار      
تعقد اللجنة اجتماعاـا بأشـكال خمتلفـة، وأن تكـون هلـا جلنـة       

مســؤولة عــن وضــع نظامهــا الــداخلي وحتديــد   تنظيميــة دائمــة
أساليب عملها، وأن تتكون من: (أ) سبعة أعضـاء مـن جملـس    
األمن، مبن فيهم األعضـاء الـدائمون، يختـارون وفقـا للقواعـد      
واإلجــراءات الــيت يقررهــا الــس؛ (ب) ســبعة أعضــاء مــن       
الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ينتخبـــون مـــن اموعـــات  

ا للقواعـد واإلجـراءات الـيت يقررهـا الـس، مـع       اإلقليمية وفق
إيالء االعتبار الواجب للبلدان اليت مرت بتجربة اإلنعـاش بعـد   

__________ 

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٦٣٤(

 .١٦املرجع نفسه، الفقرة   )٦٣٥(

انتـــهاء الـــرتاع؛ (ج) مخســـة أعضـــاء مـــن كبـــار املســـامهني       
ــات     ــدة وبالتربعـ ــم املتحـ ــات األمـ ــررة يف ميزانيـ ــبة املقـ باألنصـ

ــة لصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالــا، مبــ     ا يف املقدم
ذلك الصندوق الـدائم لبنـاء السـالم، يكونـون مـن غـري الـذين        
وقــع علــيهم االختيــار يف الفقــرة (أ) أو (ب) أعــاله، ويقــوم      
عشرة أعضاء مـن كبـار املسـامهني باختيـارهم مـن بينـهم، مـع        
إيالء االعتبار الواجب حلجم مسامهام، وفقـا لقائمـة يقـدمها    

ـاس متوسـط املسـامهات   األمني العام جيــري إعدادهــا على أسـ 
ــيت      ــثالث الســابقة ال ــة ال ــة يف الســنوات التقوميي الســنوية املقدم
ــار     ــات إحصــائية؛ (د) مخســة أعضــاء مــن كب ــها بيان تتــوفر عن
املسامهني باألفراد العسكريني وأفراد الشرطة املدنية يف بعثـات  
األمم املتحدة، من غري الـذين وقـع علـيهم االختيـار يف الفقـرة      

و (ج) أعــاله، يقــوم عشــرة أعضــاء مــن كبــار      (أ) أو (ب) أ
املســامهني باختيــارهم مــن بينــهم، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب 
حلجــم مســامهام، وفقــا لقائمــة يقــدمها األمــني العــام جيــري    
إعـدادها علـى أسـاس متوســط املسـامهات الشـهرية املقدمــة يف      
ــات     ــها بيان ــة الــثالث الســابقة الــيت تتــوفر عن الســنوات التقوميي

ائية؛ (هـ) سبعة أعضاء إضافيني يختـارون وفقـا للقواعـد    إحص
واإلجــراءات الــيت تقررهــا اجلمعيــة العامــة، مــع إيــالء االعتبــار  
الواجب لتمثيل مجيـع اموعـات اإلقليميـة يف التشـكيل العـام      
للجنة ولتمثيل البلدان الـيت مـرت بتجربـة اإلنعـاش بعـد انتـهاء       

ــة التنظيم    ــل أعضــاء اللجن ــرتاع. ويعم ــة    ال ــنتني قابل ــدة س ــة مل ي
)٦٣٦(للتجديد، حسب االقتضاء

.    

ــرار     ــا للقـــ ــا  ٢٠٠٥( ١٦٤٥ووفقـــ ــر أيضـــ )، حيضـــ
اجتماعات اللجنـة املخصصـة لبلـدان بعينـها، بنـاء علـى دعـوة        
اللجنة التنظيمية، ممثلون أعضاء للجهات التالية: (أ) البلـد قيـد   
النظر؛ (ب) بلدان املنطقـة املشـاركة يف عمليـة مـا بعـد انتـهاء       

__________ 

 .٦و  ٤و  ٣املرجع نفسه، الفقرات   )٦٣٦(
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ــة      ا ــود اإلغاثـ ــاركة يف جهـ ــدان املشـ ــن البلـ ــا مـ ــرتاع وغريهـ لـ
احلــوار السياســي، وكــذلك املنظمــات اإلقليميــة ودون      و/أو

اإلقليميــة ذات الصــلة؛ (ج) املســامهون الرئيســيون بــاألموال     
والقــــوات وأفــــراد الشــــرطة املدنيــــة املشــــاركون يف جهــــود   

داين كبري ممثلي األمم املتحدة علـى املسـتوى امليـ    اإلنعاش؛ (د)
وغريه من ممثلي األمم املتحدة املعنيني؛ (هـ) املؤسسـات املاليـة   

)٦٣٧(اإلقليمية والدولية اليت قد تكون ذات صلة باملوضوع
.    

  

  تنفيذ الوالية  
  

. قـرر الـس، عمـال بـالفقرة     التعيني يف اللجنة التنظيميـة   
)، أن يكون األعضاء الدائمون ٢٠٠٥( ١٦٤٥(أ) من القرار  ٤

من امليثـاق أعضـاء يف    ٢٣  من املادة ١اؤهم يف الفقرة الواردة أمس
ــن       ــس األم ــار جمل ــاء الســالم، وأن خيت ــة بن ــة للجن ــة التنظيمي اللجن
سنويا، إضافة إىل ذلك، اثنني من أعضائه املنتخبني للمشاركة يف 

، اخــتريت الــدامنرك ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦  اللجنـة التنظيميــة. ولعــامي 
وجنوب أفريقيـا، علـى التـوايل،    بنما   ومجهورية ترتانيا املتحدة، مث

باعتبارمهــا عضـــوي اللجنـــة التنظيميـــة مـــن فئـــة أعضـــاء الـــس  
)٦٣٨(املنتخبني، وذلك ملدة سنة واحدة

.    

 ١٦٤٦. قـرر الـس، عمـال بـالقرار     الرصد واإلبالغ  

 ١٥ )، أن يقدم التقرير السنوي املشار إليـه يف الفقـرة  ٢٠٠٥(
مـن إلجـراء مناقشـة    ) إىل جملس األ٢٠٠٥( ١٦٤٥من القرار 

)٦٣٩(ســنوية بشــأنه
، قــدمت جلنــة ٢٠٠٧متوز/يوليــه  ٢٥ويف  .

  بناء السالم إىل جملس األمن تقريرها عن دورا األوىل.

ــدي       ــأن بورونـ ــورة بشـ ــى املشـ ــول علـ ــات احلصـ طلبـ

 ٢٠٠٦حزيران/يونيـــه  ٢١. ويف رســـالة مؤرخـــة وســـرياليون
__________ 

 .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الفقرات من   )٦٣٧(

 .S/2007/16و  S/2006/25انظر   )٦٣٨(

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٦القرار   )٦٣٩(

س إىل موجهة من رئـيس الـس إىل األمـني العـام، طلـب الـ      
مـن القـرار    ١٢جلنة بناء السالم إسداء املشـورة، وفقـا للفقـرة    

)، بشــــأن احلالــــة يف بورونــــدي وســــرياليون ٢٠٠٥( ١٦٤٥
اللـــتني أعربتـــا عـــن رغبتـــهما يف أن تنظـــر جلنـــة بنـــاء الســـالم  

)٦٤٠(حالتيهمـــا يف
 األول/ كـــانون ٢٠ويف رســـالة مؤرخـــة   .

يس موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن، أبلـغ رئـ      ٢٠٠٦ ديسمرب
جلنــة بنــاء الســالم الــس بــأن اللجنــة عقــدت، بعــد إدراج        

ــا يف   ــدول أعماهلـ ــرياليون يف جـ ــران/ ٢٣بورونـــدي وسـ  حزيـ

، اجتمــاعني خمصصــني لكــل مــن هــذين البلــدين  ٢٠٠٦ يونيــه
)٦٤١(وأن البلــدين أحــرزا تقــدما   ٢٠٠٦ عــام يف

ويف رســالة  .
موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١مؤرخة 
 - اء الســالم، أيـد رئـيس الــس طلـب حكومـة غينيــا    جلنـة بنـ  

بيساو بأن تدرج يف جدول أعمـال اللجنـة، وذكـر أن الـس     
ــة إىل إســداء املشــورة بشــأن      ــدعو اللجن ــد هــذا الطلــب وي يؤي

بيســاو. ورأى الــس أن مشــورة اللجنــة     - احلالــة يف غينيــا 
ــة: (أ)    ــى األخــص يف اــاالت التالي ــدة عل ــدرة  ســتكون مفي ق

ــة لرصــد وإدارة الشــؤون   احل كومــة علــى إرســاء عمليــات فعال
املالية الوطنية، واإلصالح الشـامل للقطـاع العـام، مبـا يف ذلـك      
وضع سياسات وبرامج فعالة ملكافحة الفسـاد؛ (ب) والتـدابري   
املتخذة من احلكومة الوطنية واتمع الدويل لوضع نظم أمنيـة  

اسـتقاللية القضـاء    فعالة وخاضعة للمساءلة ومستدامة ولتعزيـز 
وســيادة القــانون، مــع إيــالء االعتبــار بشــكل خــاص لألخطــار 
ــة؛     ــة املنظمـــ ــدرات واجلرميـــ ــار باملخـــ ــكلها االجتـــ ــيت يشـــ الـــ

ــال    (ج) ــة واألعمــ ــاءلة الدميقراطيــ ــاري للمســ ــاء اجلــ واإلرســ
٢٠٠٨التحضريية لالنتخابات يف عام 

)٦٤٢(
.  

__________ 

 .PBC/1/OC/2مل تصدر كوثيقة من وثائق الس. انظر   )٦٤٠(

)٦٤١(  S/2006/1050. 

)٦٤٢(  S/2007/744. 
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  اجلزء الثاين

  ليت أكملت واليتها أو أُيت واليتها األجهزة الفرعية التابعة لس األمن ا

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤خالل الفترة 

  

  اجلهاز الفرعي
القرار/الرسالة/الرســـائل املتبادلـــة املنشـــأ   

  تاريخ إكمال الوالية/إاء الوالية*  مبوجبها اجلهاز  مبوجبه أو

      عمليات حفظ السالم/البعثات السياسية      

   ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٤ )  ٢٠٠٣( ١٤٧٩ القرار بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار

 ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١ S/26757 مكتب األمم املتحدة يف بوروندي

   ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤ )  ٢٠٠٤( ١٥٤٧القرار  بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان

   ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٠ )  ٢٠٠٢( ١٤١٠القرار  رقيةبعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الش

   ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠ S/2003/1199 و S/2003/1198  بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بوغانفيل

   ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٣١ )  ١٩٩٩( ١٢٧٠القرار  رياليونبعثة األمم املتحدة يف س

   ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٥ )  ٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار  ليشيت -مكتب األمم املتحدة يف تيمور 

   ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١ )  ٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار  عملية األمم املتحدة يف بوروندي

   ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١ S/2000/519 و S/2000/518 مكتب األمم املتحدة لبناء السالم يف طاجيكستان

   األجهزة الفرعية األخرى

 ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٨ S/2006/354 اللجنة املخصصة الستعراض الواليات

الفريـــق العامـــل غـــري الرمســـي املعـــين باملســـائل العامـــة  
 املتعلقة باجلزاءات

S/2000/319 ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢١ 

   ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٩ )  ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار  جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش

ــة علــــى      ــتعراض احملاكمــ ــة باســ ــرباء املعنيــ ــة اخلــ جلنــ
االنتـــهاكات اجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان املرتكبـــة يف  

ليشـــــيت (تيمـــــور الشـــــرقية آنـــــذاك) يف     -تيمـــــور 
 ١٩٩٩ عام

S/2005/96 و S/2005/97 ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٨ 

  
  لالطالع على التفاصيل املتعلقة بإاء الوالية، انظر دراسات احلاالت ذات الصلة الواردة يف اجلزء األول.  *  
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  اجلزء الثالث

  األجهزة الفرعية التابعة لس األمن اليت اقترح إنشاؤها لكنها مل تنشأ

    

  مالحظة    

الســتعراض، اقُتــرح رمسيــا يف حالــة واحــدة إنشــاء جهــاز فرعــي لكنــه   يف الفتــرة قيــد ا  
)٦٤٣(ينشأ. وعرض املقترح يف شكل مشروع قرار وتعلق باحلالة يف قربص مل

  .  
  

ــس         ــة الـــ ــدم يف جلســـ ــربص املقـــ ــة يف قـــ ــق باحلالـــ ــرح املتعلـــ ــودة يف  ٤٩٤٧املقتـــ املعقـــ
  ٢٠٠٤نيسان/أبريل   ٢١

صـــري مـــن إجـــراء اســـتفتاءين منفصـــلني ، وقبـــل وقـــت ق٢٠٠٤نيســـان/أبريل  ١٦يف   
)، قـدم األمـني العـام تقريـرا عـن      “خطة عنان”متزامنني بشأن التسوية الشاملة ملشكلة قربص (

)٦٤٤(بعثتــه للمســاعي احلميــدة يف قــربص
ويف التقريــر، وجــه األمــني العــام انتبــاه جملــس األمــن   .

اه أن يقوم جبملة أمـور منـها   التذييل (هاء) من خطة عنان، الذي سيطلب إىل الس مبقتض إىل
إنشاء عملية جديدة لألمم املتحدة لرصد تنفيذ التسوية الشاملة. وطلـب األمـني العـام، واضـعا     
يف اعتباره ضرورة أن تدخل أحكام العملية اجلديدة لألمم املتحدة حيز النفاذ يف نفـس الوقـت   

ــة القبارصــة  ٢٩مــع التســوية الشــاملة يف   ــأن الــس ســيكون   نيســان/أبريل، وضــرورة طمأن ب
الس النظر يف اختاذ تـدابري قبـل   وعلى مستعدا للوفاء باملسؤوليات املنصوص عليها يف اخلطة، 

نيســــان/أبريل، علــــى أن يتوقــــف بــــدء نفــــاذ اخلطــــة علــــى        ٢٤إجــــراء االســــتفتاءين يف  
  االستفتاءين.    نتيجة

ــته      ــالل جلســ ــس، خــ ــر الــ ــودة يف  ٤٩٤٧ونظــ ــان/أبريل  ٢١املعقــ ، ٢٠٠٤نيســ
ــه اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة    يف كــان الــس  ،)٦٤٥(مشــروع قــرار ــذا الشــأن قدمت

سيقرر مبوجبه مجلة أمور منها إاء والية قوة األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص، وإنشـاء      
عملية جديدة يف قربص كانـت سـتعرف باسـم بعثـة األمـم املتحـدة لتنفيـذ التسـوية يف قـربص،          

__________ 

مل ينظر يف احلاالت الـيت اقتـرح فيهـا أعضـاُء الـس، أثنـاء مـداوالت الـس، أو الـدولُ األعضـاء يف رسـائل              )٦٤٣(
 ارات.موجهة إىل رئيس الس، إنشاَء أجهزة فرعية دون تقدمي اقتراحام يف شكل مشاريع قر

)٦٤٤(  S/2004/302. 

)٦٤٥(  S/2004/313. 
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تضــطلع مبســؤوليات منــها رصــد تنفيــذ التســوية الشــاملة والتحقــق منــه واإلشــراف   وكانــت س
  نيسان/أبريل وبدء نفاذ التسوية الشاملة.    ٢٤عليه، رهنا بنتائج االستفتاءين املعقودين يف 

صوتا مؤيـدا مقابـل صـوت واحـد      ١٤وطُرح مشروع القرار للتصويت وحصل على   
ــرا    ــري أن القـ ــي)، غـ ــاد الروسـ ــارض (االحتـ ــاء    معـ ــد األعضـ ــويت أحـ ــبب تصـ ــد بسـ ر مل يعتمـ

)٦٤٦(ضده  الدائمني
.  

  
__________ 

ملزيد من التفاصيل، انظـر الفـرع املتعلـق باحلالـة يف قـربص يف الفصـل الثـامن. وملزيـد مـن املعلومـات عـن قـوة               )٦٤٦(
 فظ السالم يف قربص، انظر الفرع (واو) من اجلزء األول من هذا الفصل.األمم املتحدة حل




