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 ٢٠ض عدد املـوظفني بنسـبة   يف سرياليون لينظر فيها الس، تشمل خف
ــة علــى األقــل حبلــول   ــة ٢٠٠٨آذار/مــارس  ٣١يف املائ ، ومواصــلة البعث

ــوام نســبته   ــوام احلــايل حــىت     ٨٠بق ــن الق ــة م ــه  ٣١يف املائ حزيران/يوني
، وإاء والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون حبلـول  ٢٠٠٨

  ؛  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٣٠

ل حمل مكتب األمم املتحـدة املتكامـل   أعرب عن اعتزامه أن حي  
يف سرياليون لدى انتهاء واليته مكتـب سياسـي متكامـل لألمـم املتحـدة      
يركز على املضي قدما بعمليـة بنـاء السـالم وتعبئـة دعـم اجلهـات املاحنـة        
الدولية ودعم عمل جلنـة بنـاء السـالم وصـندوق بنـاء السـالم وإمتـام أي        

  تكامل؛  مهام متبقية من والية املكتب امل

ــم       ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــب الفصـ ــرفا مبوجـ ــرر، متصـ قـ
  املتحدة،  

مـن   ٥أن يستثين من تطبيق التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       
) ســــفر أي شــــاهد يطلــــب مثولــــه خــــالل     ١٩٩٨( ١١٧١القــــرار 

  احملاكمات أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون.  

امتنــان وحتــدث ممثــل ســرياليون بعــد التصــويت، فــأعرب عــن     
بلده لس األمـن علـى اسـتجابته للطلـب املتعلـق بتمديـد واليـة مكتـب         
األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، وأيضا لتوصية األمني العـام املتعلقـة   
بإنشـاء مكتــب جديــد حيــل حمــل مكتـب األمــم املتحــدة املتكامــل بنهايــة   

  .)٤١(٢٠٠٨أيلول/سبتمرب 
__________ 

  )٤١(  S/PV.5183 .٣-٢، ص ص.  
    

  كربىاحلالة يف منطقة البحريات ال -  ٧
  

املعقـودة   ٥٠٦٥اليت دارت يف اجللسة  املداوالت  

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٧يف 

 ٢٧املعقــودة يف  ٥٠٦٥اســتمع الــس، يف جلســته     
، إىل إحاطـة مـن املمثـل اخلـاص     ٢٠٠٤تشرين األول/أكتـوبر  

لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى. ومل يدلِ أي عضـو مـن   
  اجللسة. أعضاء الس ببيان يف

وحــدد املمثــل اخلــاص، يف ســياق إحاطتــه، اخلطــوات    
املقبلــة فيمــا يتعلــق بــاملؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات        
الكــربى، ومــؤمتر القمــة األول املقــرر عقــده يف ســياق املــؤمتر.  
ــم املتحـــدة    ــه األمـ ــترك يف تنظيمـ ويهـــدف املـــؤمتر، الـــذي يشـ

ليمي لالستقرار واألمـن  واالحتاد األفريقي، إىل اعتماد ميثاق إق
  والتنمية.

ــة اإلقليميــــة        ــاص إىل أن العمليــ ــل اخلــ ــار املمثــ وأشــ
التحضـريية الـيت سـبقت املـؤمتر قــد متخضـت عـن عـدة نتــائج.        
فقد حدثت زيـادة يف عـدد أعضـاء املـؤمتر الـذي يتـألف حاليـا        

ــن  ــادة تتســم   )١(عضــوا أساســيا  ١١م ــذه الزي . وأضــاف أن ه
ر ووحدته؛ وأنه قد نشـأ أيضـا عـدد    بأمهية لكفالة جتانس املؤمت

مـــن اـــاالت ذات األولويـــة نتيجـــة هـــذه العمليـــة، وتشـــمل  
الســالم واألمــن، واإلدارة والدميقراطيــة، والتنميــة االقتصــادية،  

  والتكامل اإلقليمي، ومسائل اجتماعية وإنسانية.  

ويف اخلتــام، ذكـــر أنـــه عقــب قمـــة دار الســـالم الـــيت     
الثـاين/نوفمرب، سـيتم إنشـاء     تشـرين  ٢٠و  ١٩ستنعقد يـومي  

ــها وضــع برنــامج عمــل        ــة وزاريــة مشــتركة تكــون مهمت جلن
وبروتوكول من أجل تنفيذ اإلعالن الـذي سـيعتمد يف القمـة.    
وعلــى ضــوء ذلــك الربوتوكــول وبرنــامج العمــل، ســيجري       

  .)٢(٢٠٠٥اإلعداد ملؤمتر قمة نريويب الذي سينعقد عام 
  

__________ 

ــدا     )١(   ــوال وأوغنــ ــي: أنغــ ــا هــ ــؤمتر حاليــ ــاء يف املــ الــــدول األعضــ
يـــة أفريقيـــا الوســـطى ومجهوريـــة ترتانيـــا     وبورونـــدي ومجهور

و الدميقراطيــــة وروانــــدا وزامبيــــا املتحــــدة ومجهوريــــة الكونغــــ
  السودان والكونغو وكينيا.و

  )٢(  S/PV.5065 .٤-٢، ص ص. 
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لــــس ) الــــذي اختــــذه جم٢٠٠٦( ١٦٥٣القــــرار   

كـانون   ٢٧املعقـودة يف   ٥٣٥٩األمن يف جلسـته  

  ٢٠٠٦الثاين/يناير 

املعقــودة علــى  ٥٣٥٩أدرج الــس، خــالل جلســته    
، يف ٢٠٠٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٧املســــتوى الــــوزاري يف 

الســالم واألمــن والتنميــة يف   ”جــدول أعمالــه البنــد املعنــون    
ــربى  ــبحريات الكـ ــة الـ ــة  “ منطقـ ــالة مؤرخـ ــانون  ١٨ورسـ كـ

موجهة إىل األمني العـام مـن املمثـل الـدائم      ٢٠٠٦ثاين/يناير ال
. وأدىل ببيانـــات مجيـــع الـــدول )٣(جلمهوريـــة تنــــزانيا املتحـــدة

. )٤(دولـــة عضـــوا أخـــرى ٣٠األعضـــاء يف الـــس، وكـــذلك 
وأدىل ببيــان أيضــا كــل مــن مفــوض الســالم واألمــن باالحتــاد    

املفوضــية األفريقــي، ومفــوض التنميــة واملســاعدة اإلنســانية يف 
  .)٥(األوروبية

ــاه      ـــزانيا املتحــدة) انتب ــة تن ووجهــت الرئيســة (مجهوري
كـانون الثاين/ينـاير    ٢٥الس إىل تقريـر األمـني العـام املـؤرخ     

، فيما يتعلق باألعمال التحضريية للمؤمتر الدويل املعـين  ٢٠٠٦
. ووجهـت أيضـا انتبـاه الـس إىل     )٦(مبنطقة البحريات الكربى

  .)٧(رمشروع قرا
__________ 

  )٣(  S/2006/27.  
كـــان املتحـــدثون ممثلـــي كـــل مـــن أســـتراليا وأنغـــوال وأوغنـــدا     )٤(  

وباكســتان والربازيــل وبلجيكــا وبوتســوانا وبورونــدي وتــونس  
ــا     ــة كوريــ ــطى ومجهوريــ ــا الوســ ــة أفريقيــ ــر ومجهوريــ واجلزائــ
ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وجنـــوب أفريقيـــا وروانـــدا      
ــر     ــاال وقطـ ــودان وغواتيمـ ــنغال والسـ ــابوي والسـ ــا وزمبـ وزامبيـ

لكامريون وكندا والكونغـو وكينيـا ومصـر وناميبيـا والنـرويج      وا
  والنمسا (باسم االحتاد األورويب) ونيجرييا.

  )٥(  S/PV.5359.  
  )٦(  S/2006/46.  
  )٧(  S/2006/51.  

وأثناء املناقشة، طالب معظم املتحدثني بإحلـاح بإبـداء     
ــى أن       ــبحريات الكــربى، مشــددين عل ــة ال ــزام راســخ مبنطق الت
عمليــات الســالم ســتظل هشــة لفتــرة مــن الوقــت، وأن وســط  
أفريقيا القوي املوعود معرض خلطـر االنـزالق مـرة أخـرى إىل     

ــدام الـــدعم الـــدويل الثابـــت وامل   ــال انعـ ـــزاع يف حـ ــاعدة النـ سـ
االقتصادية. ويف الوقت نفسه، دعـا العديـد مـن املتحـدثني إىل     
تعزيز التعاون بـني جملـس األمـن وجملـس السـلم واألمـن التـابع        
لالحتــاد األفريقــي مــن أجــل تعزيــز وصــون الســالم واألمــن        

  املنطقة.    يف

واتفق املتحدثون بوجـه عـام علـى أن النـهج اإلقليمـي        
هج الصــحيح، وأن حتقيــق الــذي ينتهجــه جملــس األمــن هــو النــ

االستقرار ألمد بعيد يف املنطقة يتطلب وجود جمموعة متزايدة 
من الـدول الدميقراطيـة ذات حكومـات تضـم مجيـع مكونـات       

  الشعب، ومؤسسات مستقرة، وأجهزة قضائية فعالة.  

ــا      ــة األخــــرية الــــيت أبرزهــ ومــــن التطــــورات اإلجيابيــ
الـــبحريات الكـــربى املتحـــدثون املـــؤمتر الـــدويل املعـــين مبنطقـــة 

، وإعـالن دار السـالم   ٢٠٠٤املعقود يف تشـرين الثـاين/نوفمرب   
املنبثق منه، إذْ يشكالن إطارا للمفاوضات، وخطوطـا عريضـة   
للمبــادئ التوجيهيــة يف العمــل. وشــدد املتحــدثون أيضــا علــى  
أمهيـة تنفيــذ خطـة إعــادة اإلعمـار الــيت وضـعها املمثــل اخلــاص     

  ات الكربى.لألمني العام ملنطقة البحري

ــة     ــفتها ممثلـــ ــة، متحدثـــــة بصـــ واســـــتذكرت الرئيســـ
ــام       ــدا ع ــة يف روان ــادة اجلماعي ــا املتحــدة، اإلب ــة ترتاني جلمهوري

، وشــددت علــى ضــرورة العمــل معــا لتجنــب تكــرار    ١٩٩٤
تلك الكـوارث وخللـق غـد أفضـل. وأضـافت أن األمـر حيتـاج        
إرادة سياسية مجاعية ملنع نشـوب النــزاعات وحلـها، وتوطيـد     
دعائم السالم وبناء مؤسسات احلكم الدميقراطي القائمة علـى  
ســيادة القــانون واحتــرام حقــوق اإلنســان. وشــددت علــى أن  
جملس األمن هـو الشـريك األساسـي يف تعزيـز وحفـظ السـالم       
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واألمن يف املنطقة، وأعربت عن التقدير على اسـتجابة الـس   
أن املنطقـة  ومبادراته للعمل مع دول املنطقة. غـري أـا أكـدت    

ما زالت تواجه حتديات متبقيـة وأخـرى جديـدة؛ ولـذلك فـال      
بد من تعزيز ما حتقق حىت تارخيـه وتعبئـة دعـم اتمـع الـدويل      
لتحقيق تلك األهداف. واستطردت قائلة إن جلنة بناء السـالم  
املنشـأة حــديثا ينبغـي أن تركــز االهتمـام يف وقــت مبكـر علــى     

الالزمـة قـد أُنشـئت مـن أجــل      املنطقـة، وعلـى البيئـة السياسـية    
حتقيق سـالم ال رجعـة عنـه. وقالـت إن بلـدان املنطقـة تـود أن        
تؤكد لس األمن ولألعضاء اآلخرين يف اتمع الـدويل علـى   
إرادا السياسـية اجلماعيـة يف جعـل عمليـة الـبحريات الكـربى       
إجنــازا حقيقيــا. فهــي تعمــل حاليــا علــى الصــعيدين الــوطين        

ل إنشـــاء آليـــات لـــدعم الثقـــة واالئتمـــان واإلقليمـــي مـــن أجـــ
املتبادلني كأساس للسلم واالستقرار يف املنطقـة. وباملثـل، فقـد    
اعتمــدت تلــك البلــدان الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد، لــيس       
ــل أيضــا باعتبارمهــا     بوصــفهما قيمــتني جــوهريتني فحســب، ب
أمرين الزمني لتعايشها السلمي وحـامسني لتطورهـا. وختمـت    

ستصواب اتبـاع ـج إقليمـي يف ذلـك املسـعى هـو       بالقول إن ا
  .  )٨(أمر ال ميكن إيفاؤه حقه من التشديد مهما حاولنا

وقال ممثل الكونغو إن التطورات اجلارية قـد أظهـرت     
أنه جيري أحراز تقدم كـبري فيمـا يتعلـق بالسـالم واألمـن. ويف      
 حني ذَكَر أن العملية االنتقالية السياسية يف مجهوريـة الكونغـو  
الدميقراطيــة متضــي بشــكل ســليم بعــد تنظــيم االســتفتاء علــى    
الدستور، شجع مجيع األطراف هناك على أن تعمل بـال كلـل   
يف إطـــار هـــذه العمليـــة االنتقاليـــة الســـلمية مـــن أجـــل الســـلم 

  .)٩(واالستقرار
__________ 

  )٨(  S/PV.5359 .٤-٣، ص ص.    
  .٦-٤املرجع نفسه، ص ص.   )٩(  

ورحب ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بالشـراكة     
ربى واتمـــع الـــيت أُقيمـــت بـــني دول منطقـــة الـــبحريات الكـــ 

الدويل مـن أجـل إقامـة نظـام أمـين إقليمـي جديـد. ويف سـياق         
اجلهود الـيت تبـذهلا حكومتـه لتعزيـز األمـن احمللـي، أعـرب عـن         
تقــديره لنشــر قائمــة بأمســاء األشــخاص اخلاضــعني للجــزاءات    
بسبب انتهاك حظر توريد األسلحة يف بلـده، وكـذلك للقـرار    

زاءات على كـل  )، الذي ينص على تطبيق ج٢٠٠٥( ١٦٤٩
من يستغل املوارد الطبيعية. وذكر أن حكومته تـود أن تطلـب   
ــرمني      ــليم اـ ــدول لتسـ ــى الـ ــغط علـ ــة ضـ ــس ممارسـ ــن الـ مـ

  .)١٠(املسؤولني عن االنتهاكات

وأشاد ممثل رواندا بالتقدم احملـرز يف العمليـة السياسـية      
يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وأشــار إىل أن العديــد مــن   

قـد أُجنـز    ١٩٩٩م اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار لعام دعائ
ببطء، ولكن بشـكل مؤكـد. وأضـاف أنـه بـدال مـن املواجهـة        
والنـــزاع، فــإن بلــدان املنطقــة تستكشــف اآلن طرقــا لزيــادة       
ــه، مــن أجــل ضــمان الســالم     التعــاون. غــري أن املمثــل أكــد أن

مـن اتفـاق لوسـاكا.    “ العمل الناقص”الدائم، سيتعني إكمال 
وذكـــر أنـــه ال تـــزال عقبـــة رئيســـية أمـــام الســـالم الـــدائم،        

ــة ”وجــود  وهــي ــادة اجلماعي ــوات لإلب ومجاعــات أخــرى  “ ق
مسلحة يف املنطقة، غرضها الوحيـد هـو االسـتمرار يف زعزعـة     

  .)١١(استقرار املنطقة

وأكّــد ممثــل أوغنــدا علــى أن التحــدي األكثــر إحلاحــا    
حريات الكـربى  وأكرب عقبـة أمـام حتقيـق السـالم يف منطقـة الـب      

زالت تتمثل يف مشكلة القوات اهلدامـة، وال سـيما القـوات     ما
ــدا،    ــة لتحريــر روان ــة املتحالفــة، والقــوات الدميقراطي الدميقراطي

__________ 

  .١٠-٦املرجع نفسه، ص ص.   )١٠(  
  .٢٨-٢٦املرجع نفسه، ص ص.   )١١(  
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. وأكـد  )١٢(وجيش اخلالص الشـعيب، وجـيش الـرب للمقاومـة    
ممثل فرنسا أن اجلماعات املسلحة يف املنطقة، سـواء كانـت أو   

هـي السـبب الرئيسـي للمعانـاة؛     مل تكن تشكل ديدا لألمن، 
وأن الــدعم اخلــارجي هلــا جيــب أن يتوقــف. وقــال أيضــا إن       
مســألة محايــة املــدنيني ماثلــة يف أذهــان اجلميــع، ألن النســاء       
ــة يف       ــرب للمقاوم ــون حتــت رمحــة جــيش ال ــال ال يزال واألطف
مشال أوغندا. وأضاف أن ما حدث مؤخرا من قتل مثانيـة مـن   

ــاليني  ــم   حفظــة الســالم الغواتيم ــة منظمــة األم ــاملني يف بعث  الع
املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أضـفى علـى املشـكلة    

  .)١٣(بعدا إقليميا

ورحب كثري من املتحـدثني بإنشـاء جلنـة بنـاء السـالم        
ــن    ــس األم ــرار جمل ــة  ٢٠٠٥( ١٦٤٥عمــال بق ــرار اجلمعي ) وق

، وأعربوا عن أملـهم يف أن تضـطلع بـدور هـام     ٦٠/٨٠العامة 
بنـــــاء الســـــالم وحـــــل الرتاعـــــات يف منطقـــــة الـــــبحريات  يف

  .)١٤(الكربى
__________ 

  )١٢(  )S/PV.5359 (Resumption 1 .٢٠، ص.  
  .١٤-١٣املرجع نفسه، ص ص.   )١٣(  
  )١٤(  S/PV.5359،  .(مجهورية الكونغو الدميقراطيـة)؛   ١٠-٦ص ص

(بوتســـوانا)؛   ١٥- ١٢(ناميبيـــا)؛ وص ص.   ١٢- ١٠وص ص. 
ــدا)؛ وص  ٢٨- ٢٦(قطــر)؛ وص ص.  ٢٢- ٢٠وص ص.  (روان

)، S/PV.5359 (Resumption I (اململكـة املتحـدة)؛   ٣٩- ٣٧ص. 
ــدا)؛ وص ص.  ٤-٢ص ص.  ــدي)؛  ٧-٤(كنـــــــ   (بورونـــــــ

(زامبيــــا)؛  ٢٤-٢٣(كينيــــا)؛ وص ص.  ١٨-١٦وص ص. 
ــا)؛ وص ص.  ٢٥-٢٤وص ص.   ٣٨-٣٧(جنـــــوب أفريقيـــ

 ٤١-٣٩(تـونس)؛ وص ص.   ٣٩-٣٨(أسـتراليا)؛ وص ص.  
ــر)؛ وص ص.  ــا)؛ وص ص.   ٤٣-٤١(مصـ ــة كوريـ (مجهوريـ

(نيجرييـا)؛ وص ص.   ٥٠-٤٨(اجلزائر)؛ وص ص.  ٤٤-٤٣
ــتان)؛ وص ص.  ٥١-٥٠ ــل)؛  ٥٢-٥١(باكســـــــ   (الربازيـــــــ

  (الكامريون). ٥٤-٥٣وص ص. 

 )١٥(وعقب املناقشة، اعتمـد مشـروع القـرار باإلمجـاع      
)، الــذي قــرر مبوجبــه الــس  ٢٠٠٦( ١٦٥٣بوصــفه القــرار 

  مجلة أمور منها:  

حثَّ بلدان منطقـة الـبحريات الكـربى علـى مواصـلة جهودهـا         
ــة إىل وضــع ــج دون إق   ــة الرامي ــة   اجلماعي ــات الودي ــز العالق ليمــي لتعزي

والتعايش السلمي وتسوية املنازعات بـالطرق السـلمية وفـق املتـوخى يف     
  إعالن دار السالم؛  

طلـــب مـــن بلـــدان املنطقـــة أن تتفـــق علـــى تـــدابري بنـــاء الثقـــة    
  باالستناد إىل إجراءات فعالة وملموسة؛  

حـــثَّ مجيـــع الـــدول املعنيـــة علـــى اختـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة   
ــانون     حمل ــان والقـ ــوق اإلنسـ ــيمة حلقـ ــهاكات اجلسـ ــرتكيب االنتـ ــة مـ اكمـ

اإلنســـاين الـــدويل، واختـــاذ تـــدابري مناســـبة للتعـــاون الـــدويل واملســـاعدة 
  القضائية يف هذا الشأن؛  

أدانَ بشدة أنشطة امليليشيات واموعات املسـلحة العاملـة يف     
  منطقة البحريات الكربى؛  

وطــد أواصــر التعــاون فيمــا  طلــب إىل مجيــع دول املنطقــة أن ت   
بينــها ــدف وضــع حــد ألنشــطة اجلماعــات املســلحة غــري املشــروعة؛     
وحثَّ احلكومات املعنية يف املنطقـة علـى توطيـد تعاوـا للتشـجيع علـى       
    استغالل املوارد الطبيعية فيما بينها ويف املنطقة بشكل قانوين وشفاف.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 تشـــــــــرين الثـــــــــاين/ ١٦عقـــــــــودة يف امل ٥٥٦٦

  ٢٠٠٦  نوفمرب

املعقـودة يف   ٥٥٦٦وجه الـرئيس (بـريو)، يف اجللسـة      
، انتبــاه الــس إىل رســـالة   ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب    ١٦

موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣مؤرخــة 
الس من املمثل الدائم ألوغندا، حييل ا االتفاق علـى وقـف   

ــال ــرب    األعمــ ــيش الــ ــدا وجــ ــة أوغنــ ــة بــــني حكومــ العدائيــ
. ومل يــدلَ بــأي بيــان يف أثنــاء االجتمــاع. وأدىل  )١٦(للمقاومــة

__________ 

  )١٥(  S/2006/51.  
  )١٦(  S/2006/861.  
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. ويف مجلـة مـا أورده الـس يف    )١٧(الرئيس ببيان باسم الـس 
  البيان أنه:

رحب باجلهود الرامية إىل إاء النـزاع الطويـل األمـد يف مشـال      
عدائيـة الـذي بـدأ سـريانه اعتبـارا مـن       أوغندا؛ ورحب بوقف األعمـال ال 

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١وجــرى جتديــده يف  ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٢٩
، وأكّد على ضرورة إحـالل السـالم واالسـتقرار يف املنطقـة وأن     ٢٠٠٦

  حيترم اجلانبان وقف األعمال العدائية؛  

طلب من جيش الرب للمقاومة أن يقوم فـورا بـإطالق سـراح      
فــال وغريهــم مــن غــري احملــاربني وفقــا لقــرار الــس   مجيــع النســاء واألط

) املتعلــق باألطفــال والنـــزاع املســلح، وبإكمــال عمليــة  ٢٠٠٥( ١٦١٢
  السالم على وجه السرعة؛  

ــة رصــد مشــتركة        ــدا إنشــاء جلن ــإعالن حكومــة أوغن رحــب ب
لإلشراف على وضع وتنفيذ خطة عمل للطوارئ حمددة األولويـات مـن   

  اإلنسانية يف مشال أوغندا. أجل مواجهة القضايا
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

ــودة يف امل ٥٦٠٣ ــانون األول/ ٢٠عقــــــــــ  كــــــــــ

  ٢٠٠٦  ديسمرب

املعقــودة يف  ٥٦٠٣وجـه الـرئيس (قَطـر)، يف اجللسـة       
، االنتباه إىل رسالة مؤرخـة  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠
ــوبر   ٤ ــن األمــني   ٢٠٠٦تشــرين األول/أكت ــة م ــام، موجه الع

يشري فيها إىل اعتزامه متديد والية مكتب ممثلي اخلـاص ملنطقـة   
ــبحريات الكــربى حــىت     ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ٣١ال

واالنتهاء من األعمال التحضريية الجتماع القمـة الثـاين املعـين    
 ١٤مبنطقة البحريات الكربى، الـذي سـيعقد يف نـريويب يـومي     

ورسالة تتضـمن رد   ،)١٨(٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥و 
  .)١٩(الرئيس على األمني العام

__________ 

  )١٧(  S/PRST/2006/45.  
  )١٨(  S/2006/811    ــة ــالة مؤرخــ ــا رســ ــه أيضــ ــل فيــ ــذي حييــ  ٢٧، الــ

من وزيـرة اخلارجيـة والتعـاون الـدويل يف      ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب 
مجهورية تنـزانيا املتحـدة، باسـم اللجنـة اإلقليميـة املشـتركة بـني       

 

واستمع الس إىل إحاطة من كلٍّ من املمثـل اخلـاص     
لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى واألمينة التنفيذيـة ألمانـة   
ــر       ــى إث ــبحريات الكــربى. وعل ــة ال ــين مبنطق ــدويل املع ــؤمتر ال امل

كمـا أدىل ممثلـو   اإلحاطتني، أدىل ببيانات مجيع أعضاء الس، 
، )٢١(، ومجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، وفنلنــــدا )٢٠(كنــــدا

  ورواندا.

ورحب املمثل اخلاص لألمـني العـام ملنطقـة الـبحريات       
كــانون األول/ديســمرب،   ١٥الكــربى مبيثــاق نــريويب املــؤرخ    

ــت      ــة مثل ــال إن القم ــارخيي واالستشــرايف. وق ــاه بالت واصــفا إي
ا لعقود من الزمن أنـه دوامـة   جهودا تالقت لطي صفحة ما بد

عنــف متســارعة ونــزاع وحــرب ومأســاة إنســانية واجتماعيــة   
 ٦انفكــاك منــها. وأبــرز أنــه جيــدر بالــذكر، مــع ذلــك، أن    ال

بلــدا خرجــت مــن نزاعــات عنيفــة؛ وأن بلــدا    ١١بلــدان مــن 
ــا     ــدا ثامن ــة؛ وأن بل ــار إقليمي ــزال يواجــه متــردا ذا آث ســابعا ال ي

ات سالم يف الوقـت ذاتـه. وأضـاف أن    حياول تنفيذ ثالثة اتفاق
جملس األمـن نفسـه يعـرف بـأن طبيعـة العالقـات بـني شـعوب         
ــزاع       ــه بســهولة ألي ن ــداا بلغــت حــدا ميكــن مع ــة وبل املنطق
داخلــي أن يصــبح نزاعــا إقليميــا. وخــتم بــالقول إنــه يــرى،        
بالتــايل، أنــه جيــب التأكــد مــن اســتمرار األمــم املتحــدة يف أداء  

ــالم  ــظ السـ ــبحريات    دور يف حفـ ــة الـ ــالم يف منطقـ ــاء السـ وبنـ
__________ 

ــؤمتر الـــ    ــة للمـ ــوزارات التابعـ ــبحريات   الـ ــة الـ ــين مبنطقـ دويل املعـ
 العظمى.

  )١٩(  S/2006/812،  لـــس قـــدالـــذي أفـــاد الـــرئيس فيـــه أن أعضـــاء ا
  أحاطوا علما باعتزام األمني العام متديد والية املمثل اخلاص.

صـدقاء  باسم كندا وهولندا، ومهـا الرئيسـان املشـاركان لفريـق أ      )٢٠(  
  منطقة البحريات الكربى.

 ،باســم ممثـــل االحتـــاد األورويب؛ وأيـــد البيـــانَ كـــلٌّ مـــن ألبانيـــا   )٢١(  
 ،وتركيـا  ،واهلرسـك  والبوسـنة  ،وبلغاريـا  ا،وأيسـلند  ،وأوكرانيا
 ،الســابقة اليوغوســالفية مقــدونيا ومجهوريــة ،األســود واجلبــل

  .يجوالنرو ،وكرواتيا ،وصربيا ،ورومانيا ،مولدوفا ومجهورية
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الكـربى، ومـن اسـتمرار التعــاون الوثيـق بـني االحتـاد األفريقــي       
  .)٢٢(واألمم املتحدة يف هذا الوقت العصيب من تاريخ املنطقة

وأشارت أول أمينة تنفيذية ألمانة املؤمتر الدويل املعـين    
مبنطقـــة الـــبحريات الكـــربى إىل أن جملـــس األمـــن أدى دورا     

ــة   أساســيا  يف عقــد املــؤمتر، فأهابــت بــالس إىل أن ميــدد والي
، بغية مسـاعدة  ٢٠٠٧مكتب املمثل اخلاص لغاية آذار/مارس 

أمانـــة املـــؤمتر اجلديـــدة بتقـــدمي الـــدعم الفـــين إليهـــا والســـماح 
ة إليهــا. وأضــافت أن   يــبالتســليم الســلس للمســؤوليات املتبق  

ألمانــة مســتقبل املنطقــة يكمــن يف تنفيــذ ميثــاق نــريويب، وأن ا 
ــيت     ــل الـ ــراكة والتكامـ ــة والشـ ــيم امللكيـ ــالء قـ ــتمر يف إعـ ستسـ

  .)٢٣(تسترشد ا عملية السالم يف املنطقة حىت تارخيه

وكرر مجيع أعضاء الس، يف بيانام، اإلعـراب عـن     
تقــديرهم للتوقيــع علــى ميثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف   

ه، على الـرغم  منطقة البحريات الكربى. وأشار األعضاء إىل أن
ــة     ــا عرقي ــا متكــررا وحروب مــن أن املنطقــة شــهدت عنفــا عرقي
وانتهاكات جسيمة متكررة حلقـوق اإلنسـان، فقـد شـوهدت     
ــاه     ــدثون االنتبـ ــه املتحـ ــن. ووجـ ــى التحسـ ــة علـ ــات قويـ عالمـ
خصوصــــا إىل جنــــاح االنتخابــــات يف بورونــــدي ومجهوريــــة 
 الكونغـــو الدميقراطيـــة، وإىل اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار بـــني 
حكومــة أوغنــدا وجــيش الــرب للمقاومــة. وشــدد العديــد مــن 
املتحدثني على قيمة وضرورة البعد اإلقليمي للنهج املتبعـة إزاء  
منع نشوب النــزاعات والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى،      
ــة واألمــم املتحــدة     فضــال عــن التعــاون بــني املنظمــات اإلقليمي

العديد مـن األعضـاء   وألقى واجلهات الدولية الفاعلة األخرى. 
الضــوء علــى احلاجــة إىل مكافحــة االســتغالل غــري القـــانوين       

__________ 

  )٢٢(  S/PV.5603 .٨-٢، ص ص.  
  .٩-٨املرجع نفسه، ص ص.   )٢٣(  

للمــــوارد الطبيعيــــة، الــــيت هــــي القنــــاة الرئيســــية لتمويــــل       
  .)٢٤(النـزاعات

والحظ ممثل مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة أن الـس قـد        
أبقى املسائل املتصلة مبنطقة البحريات الكربى قيد نظـره لفتـرة   

وات، وأقر بدور الـس يف قيـادة عمليـات    تزيد على عشر سن
ــا الوســطى،      ــة أفريقي ــدي ومجهوري ــدا وبورون الســالم يف أوغن
ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وروانـدا، والسـودان. وذكـر       
أن رواندا مل تعد على جـدول أعمـال الـس؛ وأن بورونـدي     
ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة شـهدت انتخابـات دميقراطيـة؛     

ري تنفيــذ اتفــاق ســالم شــامل يف جنــوب الســودان.   وأنــه جيــ
وأعـــرب كـــذلك عـــن رأي مفـــاده أن ميثـــاق نـــريويب، لـــدى  
تنفيــذه، ســيكون شــريكا ال غــىن عنــه لــس األمــن يف صــون   
السالم واألمـن يف شـرق ووسـط أفريقيـا. وأضـاف أنـه يتسـم        
بكل ما ترمز إليه األمم املتحدة: أي السعي بطريقة شـاملة إىل  

م، واألمـن، والتنميــة، واحتـرام حقــوق اإلنســان،   حتقيـق الســال 
  .  )٢٥(واحلرية مبعناها األوسع

ووصــفت ممثلــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــؤمتر    
القمــة الثــاين املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى بأــا حــدث        
تارخيي للمنطقة وللمجتمـع الـدويل. ورحبـت بـالزخم اجلديـد      

مــي جديــد، وتوســيع نطــاق  املســتند إىل إقامــة نظــام أمــين إقلي 
ــة     ــه، وإرســاء الدميقراطي اــال االقتصــادي والتجــاري وتكامل
واحلكم الرشيد، وتثبيت االستقرار وحتسـني املعاجلـة اجلماعيـة    
للمشاكل االجتماعية واإلنسانية، النامجـة عـن عمليـات إعـادة     

__________ 

 ٢٢-٢١(غانـا)؛ وص ص.   ١٧-١٦املرجع نفسـه، ص ص.    )٢٤(  
ــي)؛ وص ص.  ــاد الروســ ــريو)؛ وص ص.  ٢٤-٢٣(االحتــ (بــ

ــم  ٢٩-٢٧(اليونــــــان)؛ وص ص.  ٢٦-٢٤ (فنلنــــــدا، باســــ
 يب).األورو  االحتاد

  .١١-١٠املرجع نفسه، ص ص.   )٢٥(  
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ــة     ــدان منطقـ ــن بلـ ــد مـ ــل بلـ ــة يف كـ ــة اجلاريـ ــة الداخليـ املواءمـ
ــبحريات الكــربى، و  ــايش الســلمي    ال ــذا التع ــف قواعــد ه تكيي

اجلديد فيمـا بـني الـدول. وأشـارت أيضـا إىل أن هـذا االتفـاق        
ــاق      ــى امليث ــع عل ــد تــوج بالنجــاح، مــن خــالل التوقي ــد ق اجلدي
اإلقليمــي مــن أجــل االســتقرار واألمــن والتنميــة. وأكّــدت أن   
الـس حــدد ثالثـة جوانــب رئيسـية يتصــل كـل منــها بــاآلخر     

اع الدائر يف املنطقة، وأنه ينبغـي معاجلـة هـذه    اتصاال وثيقا للرت
ــب بطريقـــة متوازيـــة: نتيجـــة احلـــوار بـــني الطوائـــف        اجلوانـ
الكونغوليـــة، وانســــحاب القــــوات األجنبيــــة مــــن األراضــــي  
ــزع ســالح اموعــات املســلحة، وتســرحيها،     ــة، ون الكونغولي

  .)٢٦(وإعادا إىل أوطاا

، )٢٧(الــسوبعــد املناقشــة، أدىل الــرئيس ببيــان باســم   
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

رحــب بــالقرار القاضــي بإنشــاء آليــة إقليميــة للمتابعــة، تشــمل    
ــة     ــالقرار القاضــي بإنشــاء مكاتــب أمان ــة للمــؤمتر، وكــذلك ب إنشــاء أمان

  املؤمتر يف بوجومبورا؛

أيد طلب اللجنة اإلقليمية املشتركة بني الوزارات متديـد واليـة     
 ٣١ملمثل اخلاص لألمـني العـام لفتـرة ائيـة ملـدة ثالثـة أشـهر تنتـهي يف         ا

، وذلك دف ضمان تـويل املنطقـة زمـام أمـور آليـة      ٢٠٠٧آذار/مارس 
  املتابعة وجناح إمتام االنتقال إىل أمانة املؤمتر؛  

ناشــد بلـــدان املنطقــة، وفريـــق األصــدقاء، ووكـــاالت األمـــم      
اتمـع الـدويل النظـر يف تقـدمي املسـاعدة      املتحدة وصناديقها وبراجمها، و

ــة    ــتعمري والتنميـــة يف منطقـ ــندوق اخلـــاص للـ ــة املـــؤمتر وإىل الصـ إىل أمانـ
ــن     ــذ األطـــراف مليثـــاق األمـ ــن أجـــل دعـــم تنفيـ الـــبحريات الكـــربى، مـ

  واالستقرار والتنمية.
  

__________ 

  .٣١-٣٠املرجع نفسه، ص ص.   )٢٦(  
  )٢٧(  S/PRST/2006/57.  

املعقـودة   ٥٦٣٧اليت دارت يف اجللسة  املداوالت  

  ٢٠٠٧آذار/مارس  ٩يف 

ــتمع الـــ    ــته اسـ ــودة يف  ٥٦٣٧س، يف جلسـ  ٩املعقـ
ــارس  ــل اخلــاص لألمــني     ٢٠٠٧آذار/م ــن املمث ــة م ، إىل إحاط

العام ملنطقـة الـبحريات الكـربى. وألقـى كلمـة كـلٌّ مـن ممثلـي         
االحتاد الروسي وإندونيسيا وإيطاليا وبلجيكا وجنوب أفريقيـا  
وسلوفاكيا والصـني وغانـا وفرنسـا وقطـر والكونغـو واململكـة       

يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحـدة  املتحدة لرب
  .)٢٨(األمريكية

وركّز املمثل اخلاص علـى عمليـة نقـل االختصاصـات       
ــبحريات       ــة ال ــين مبنطق ــدويل املع ــؤمتر ال ــة امل ــه إىل أمان ــن مكتب م
الكربى، فضال عن الدروس املستفادة خـالل فتـرة واليتـه الـيت     

  دامت أربع سنوات.  

ص أنـه يف حـني تلقـى مكتبـه الـدعم      وذكر املمثل اخلا  
الدبلوماســي والسياســي مــن الــس يف نيويــورك ويف امليــدان،  
فقد كان ميكـن للـدعم أن يصـبح أكثـر فعاليـة لـو رافقـه دعـم         

ما يتعلق بتعيني املـوظفني. وأضـاف أن الـس فضـل إبقـاء       يف
موظفي املكتب على مستوى املـوظفني األساسـيني، ممـا جعـل     

على الدعم املقدم من وكـاالت األمـم املتحـدة     املكتب معتمدا
ومكاتبـــها. وشـــدد علـــى أن األمـــر األساســـي هـــو أن يســـلم  
ــل      ــة مبث ــس أن يصــدر والي ــائج. وال ميكــن للمجل ــس بالنت ال
أمهيـة تنظــيم مــؤمتر دويل معــين مبنطقـة الــبحريات الكــربى الــيت   

بلدا بدون توفري املوارد الالزمة الستكمال املهمـة.   ١١تشمل 
شدد املمثل اخلاص أيضا علـى أمهيـة أن يقـدم الـس الـدعم      و

وأن يرافــق عمليــة التصــديق علــى ميثــاق األمــن واالســتقرار       
والتنمية يف منطقة البحريات الكـربى. وذكـر أن عمليـة املـؤمتر     
هيأت جوا من الثقة، ولكن هذا اجلو هش، وبـدون التصـديق   

__________ 

  مل يدلِ ممثل بنما وال ممثل بريو ببيان أثناء اجللسة.  )٢٨(  
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ــاق، ميكــن هلــ      ــذا امليث ــذ العاجــل هل ــوري والتنفي ذا اجلــو أن الف
  .  )٢٩(يتدهور يف أي حلظة

وأعرب مجيع املتحدثني عـن االمتنـان للممثـل اخلـاص       
على ما قام به من عمـل جيـد، ووافقـوا معـه علـى ضـرورة أن       
ــق     ــدة وفريـ ــم املتحـ ــيما األمـ ــدويل، وال سـ ــع الـ ــل اتمـ يواصـ
أصدقاء منطقة البحريات الكربى، تقدمي الدعم والتعـاون بغيـة   

م يف املنطقـة، فضـال عـن الـتعمري والتنميـة.      تيسري عمليـة السـال  
وأعـرب ممــثال فرنسـا والكونغــو عـن األمــل يف أن تبقـى األمــم     

، كما دعت األخـرية الـس،   )٣٠(املتحدة ملتزمة حيال املنطقة
ــيت      ــدعم ال ــاط ال ــع أمن ــد مجي ــة العامــة، إىل حتدي وكــذلك األمان

  .  )٣١(ميكن لألمم املتحدة توفريها

ــو الواليـــات     ــة  وذكـــر ممثلـ املتحـــدة وإيطاليـــا واململكـ
املتحـــدة أن ميثـــاق األمـــن واالســـتقرار والتنميـــة ســـيؤدي إىل  

. ورأى ممثـل جنـوب أفريقيـا    )٣٢(املنطقـة  يف إحالل سالم دائـم 
. ولـذلك  )٣٣(أن أحكامه ستهيئ بيئـة إجيابيـة للتنميـة املسـتدامة    

دعا هـؤالء املتحـدثون إىل التصـديق الفـوري علـى امليثـاق مـن        
دول املعنية وتنفيذه تنفيذا كـامال. وشـدد ممـثال    جانب مجيع ال

بلجيكا وقطر على ضرورة أن تباشر آليـة املتابعـة، عـن طريـق     
ــام يف أقــرب وقــت ممكــن    ــة املــؤمتر، عملــها بشــكل ت . )٣٤(أمان

ــة       ــى امللكيـ ــلوفاكيا علـ ــدة وسـ ــات املتحـ ــثال الواليـ ــدد ممـ وشـ
ــذ التزاماـــ   ــة إىل تنفيـ ــدعيا دول املنطقـ ــة، فـ ــة للعمليـ ا اإلقليميـ

__________ 

  )٢٩(  S/PV.5637 .٥-٢، ص ص.  
 ١١-١٠(فرنســـا)؛ وص ص.  ٨-٧املرجـــع نفســـه، ص ص.   )٣٠(  

  (الكونغو).
  .١١املرجع نفسه، ص.  )٣١(  
  (الواليـــــات املتحـــــدة)؛ وص ص.  ١١املرجـــــع نفســـــه، ص.   )٣٢(  

  (اململكة املتحدة). ١٣(إيطاليا)؛ وص.  ١٣-١٢
 .١٦املرجع نفسه، ص.   )٣٣(  

 ١٦-١٤ص ص. (بلجيكــا)؛ و ٧-٦ملرجــع نفســه، ص ص. ا  )٣٤(  
  (قطر).

مبوجــب امليثــاق، ومــن بينــها الوفــاء بالتزاماــا حنــو امليزانيــة        
. وأعــرب ممثلــو اململكــة  )٣٥(لضــمان أن تباشــر األمانــة عملــها 

املتحدة وإيطاليا وسلوفاكيا عن شعورهم باإلحبـاط إزاء عـدم   
إحــراز تقــدم يف حمادثــات جوبــا بــني حكومــة أوغنــدا وجــيش  

تحـدة أيضـا االنتبـاه    . ووجه ممثل اململكـة امل )٣٦(الرب للمقاومة
إىل أزمـــة دارفـــور، شـــاجبا مـــا ثبـــت مـــن أن أهـــايل دارفـــور   

  .)٣٧(“من أبسط مقومات البقاء”حمرومني 

ورداً على األسئلة املطروحة والتعليقات املقدمة، أكد   
ــي    ــليم وتفشـ ــم السـ ــار إىل احلكـ ــاص إىل أن االفتقـ ــل اخلـ املمثـ

طــوال الفســاد كانــا مــن بــني أســباب النـــزاعات يف املنطقــة       
العقود املاضية. وفيما خيص امليثاق، فقـد قـال إن نفـاذه سـيبدأ     

من األطـراف املوقعـة. وحـذّر     ١١من  ٨بعد أن يصادق عليه 
من أن املعاهدة ما دامـت مل يصـادق عليهـا بالشـكل الواجـب      
فلــن يــتعني علــى أي حكومــة االلتــزام بتنفيــذها. وأكــد املمثــل 

حـدة جمهـزة باآلليـات    اخلاص على ضرورة أن تكون األمـم املت 
واالســتراتيجيات الالزمــة لــدعم تنفيــذ امليثــاق علــى املســتويني  
املؤسسي والتنفيذي معاً. وأشار إىل أن برنامج األمـم املتحـدة   
اإلمنـــائي قـــد انتـــهى مـــن وضـــع اســـتراتيجيته اإلقليميـــة، وأن   
الوكــاالت األخــرى تعمــل علــى نفــس املســألة. ومــن الناحيــة   

مثل اخلاص إىل أن تنفيـذ اموعـة الكاملـة    املالية، فقد أشار امل
مــن التــدابري املعتمــدة يف إطــار املــؤمتر ســيكلف حــوايل بليــوين   

لـيس  “ ج إطفاء احلرائق”دوالر. ويف هذه املرحلة، رأى أن 
كافيا؛ بـل يفضـل منـع نشـوب النــزاعات علـى االضـطرار إىل        

  .)٣٨(دفع تكاليف التعمري والتأهيل بعد ذلك
__________ 

 ١٤(الواليــــات املتحــــدة)؛ وص.   ١١املرجــــع نفســــه، ص.    )٣٥(  
  (سلوفاكيا).

  (اململكــــــة املتحــــــدة)؛ وص ص.  ١٣املرجـــــع نفســــــه، ص.    )٣٦(  
  (سلوفاكيا). ١٤(إيطاليا)؛ وص.  ١٣-١٢

  .١٣املرجع نفسه، ص.   )٣٧(  
  .١٩-١٧املرجع نفسه، ص ص.   )٣٨(  
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عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن  بيــان صــادر   

    ٢٠٠٧/مارس آذار ٢٢املعقودة يف  ٥٦٤٤

آذار/مـــــارس  ٢٢املعقـــــودة يف  ٥٦٤٤يف اجللســـــة   
ــم   ٢٠٠٧ ــان باســـ ــا)، ببيـــ ــوب أفريقيـــ ــرئيس (جنـــ ، أدىل الـــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣٩(الس

ـــ    ــه الرئاســ ــار إىل بيانـــ ــاين/ ١٦ي املـــــؤرخ أشـــ ــرين الثـــ  تشـــ
املتعلق باحملادثات بني حكومـة مجهوريـة أوغنـدا وجـيش      ٢٠٠٦ نوفمرب

الـرب للمقاومــة، وأعــاد تأكيــد ذلــك البيــان، وأكّــد تأييــده للتوصــل إىل  
  تسوية عن طريق التفاوض؛  

حثَّ جيش الـرب للمقاومـة علـى القيـام فـورا بـإطالق سـراح          
  مجيع النساء واألطفال وسواهم من غري احملاربني؛  

به بتعيني مبعوث خاص لألمني العـام للمنـاطق   أعرب عن ترحي  
املتأثرة بعمليات جيش الرب للمقاومة، وباجلهود الـيت بـذهلا حـىت اآلن،    

  وعن تطلعه إىل استمرار قيامه بدور يف معاجلة هذه املسألة؛  

أَعرب عن ترحيبه باالجتماع الذي عقد بـني حكومـة أوغنـدا      
، يف حضـور ممـثلني   ٢٠٠٧آذار/مـارس   ١١وجيش الـرب للمقاومـة يف   

للمجتمعـــات احملليـــة، وبالتقـــدم الـــذي مت إحـــرازه صـــوب اســـتئناف       
احملادثات؛ وأعرب عن تطلعـه إىل إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف احملادثـات       

  القتال؛  وإىل جتديد اتفاق وقف

ــراف        ــدان واألطـ ــدة والبلـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــثَّ األمانـ حـ
 املزيد من الـدعم حيثمـا أمكـن إىل    اإلقليمية الفاعلة املشارِكة على تقدمي

املبعــوث اخلــاص وإىل فريــق الوســاطة؛ والحــظ حتســن احلالــة األمنيــة       
واإلنسانية يف مشال أوغندا إال أنه عبـر عـن تطلعـه إىل إحـراز املزيـد مـن       

  التقدم يف حتسني األحوال املعيشية للمدنيني هناك؛

سـني  حثّ اتمع الـدويل وحكومـة أوغنـدا علـى مواصـلة وحت       
الدعم اإلنساين واإلمنائي، بسبل منها خطة العمل الطارئـة ألوغنـدا الـيت    

  تشرف عليها جلنة الرصد املشتركة.  
__________ 

  )٣٩(  S/PRST/2007/6.  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 تشـــــــــرين الثـــــــــاين/ ٢١عقـــــــــودة يف امل ٥٧٨٣

    ٢٠٠٧  نوفمرب

املعقـودة   ٥٧٨٣أدىل الرئيس (إندونيسيا)، يف اجللسة   
. )٤٠(، ببيـان باسـم الـس   ٢٠٠٧ثاين/نوفمرب تشرين ال ٢١يف 

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ــة      ــة ومجهوريـ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــومتي مجهوريـ ــاد حبكـ أشـ
رواندا نظرا إىل البالغ املشترك الصادر عنهما بشأن اتبـاع ـج مشـترك    

لبلـدين  يرمي إىل إاء التهديد الـذي يتعـرض لـه السـالم واالسـتقرار يف ا     
تشــرين  ٩ويف منطقــة الــبحريات الكــربى، والــذي وقِّــع يف نــريويب يــوم   

  ؛)٤١(٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

أَعــرب عــن تقــديره للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام يف هــذا    
ــني      ــا األم  ــام ــيت ق ــة اخلاصــة ال ــن خــالل البعث ــام املســاعد   الصــدد م الع

  للشؤون السياسية؛

لجماعات املسلحة غـري املشـروعة،   ذكِّر بأن الوجود املستمر ل  
ال سيما القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، والقوات املسـلحة الروانديـة   
السابقة/إنتراهاموي، وامليليشيات املنشـقة الـيت تتبـع لـوران نكونـدا، هـو       
ــة،     ــة الكونغــو الدميقراطي ــة يف شــرق مجهوري ـــزاع اجلذري مــن أســباب الن

  ي؛  ويشكل ديدا لالستقرار اإلقليم

كرر مطلبه بأن تلقي تلك اجلماعات أسلحتها، وأن تنخـرط،    
طواعيــة ودون شــروط مســبقة، يف عمليــة تســرحيها وإعادــا إىل الــوطن 

  وإعادة توطينها وإعادة إدماجها، حسب االقتضاء؛  

ــة      ــو الدميقراطيـــة ومجهوريـ ــة الكونغـ ــلطات مجهوريـ شـــجع سـ
   بالغ نريويب تنفيذا تاما؛  رواندا على تنفيذ التزاماما الواردة يف

  أكّد استعداده لتيسري ودعم تنفيذ هذه االلتزامات؛    

ــدة يف        ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــام لبعثـ ــه التـ ــد دعمـ ــرر تأكيـ كـ
  مجهورية الكونغو الدميقراطية ملا تقوم به من إجراءات على األرض.

__________ 

  )٤٠(  S/PRST/2007/44.  
  )٤١(  S/2007/679.املرفق ،  

  




