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  األمن جملس بعثة - ٥٥

  
  نظرة عامة  

ــل   ــالل الـــس أكمـ ــرة خـ ــد الفتـ ــتعراض قيـ  ١٠االسـ

 املعنـون  البنـد  إطـار  يف عقـدت  جلسة ٢٠ يف نوقشت بعثات،

 بلـدان  عدة البعثات تلك وجهة ومشلت .“األمن جملس بعثة”

ــة ــافة ،)١(أفريقيـــ ــتان، إىل إضـــ ــو أفغانســـ ــيت، -ر وتيمـــ  ليشـــ

 بعثـة  أدـا  لزيـارة  وجهـة  أول كانـت  الـيت  وهـاييت  وكوسوفو،

ــن جملــس ــة أمريكــا إىل األم ــة الالتيني  الكــارييب. البحــر ومنطق

 الـيت  أفريقيـا  وسـط  إىل لبعثتـه  متابعة جلسة أيضا الس وعقد

ــه  ١٦ إىل ٧ مــن بــني جــرت  هــذه ويف .٢٠٠٣حزيران/يوني

ــاوين حتــت واالجتماعــات التقــارير تنــاقش الوثيقــة،  حتمــل عن

 ويتضــمن الــزمين. بالترتيــب تــرد الــيت املعنيــة البعثــات أمســاء

 ذلــك يف مبــا البعثــات، مجيــع الفــرع هــذا ايــة يف يــرد جــدول

  بشأا. عقدت اليت واالجتماعات وتكوينها، وجهاا،
  

إىل  ٧ة املوفــدة إىل وســط أفريقيــا،   متابعــة البعثــ   - ١
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٦

 شـــــباط/فرباير ١٧ يف املعقـــــودة ٤٩١١ اجللســـــة يف  

 املرحلـي  التقرير أعماله جدول يف ناألم جملس أدرج ،٢٠٠٤

ــة أعــدا الــيت التوصــيات عــن العــام لألمــني  األمــن جملــس بعث

 دمهاقـ  إحاطـة  إىل الس واستمع .)٢(أفريقيا وسط إىل املوفدة

 ـا  أدىل بيانات إىل مث السياسية، للشؤون املساعد العام األمني

 االحتـاد  عن (بالنيابة يرلنداأ من كل وممثلو الس أعضاء مجيع
__________ 

 ترتانيـــا هوريـــةومج ،وتشـــاد ،وبورونـــدي ،وأوغنـــدا ا،إثيوبيـــ  )١(  

 ،والسـودان  ،وروانـدا  ،الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهورية ،املتحدة
 ،ديفـوار  وكـوت  ،بيسـاو  - وغينيـا  ،وغينيـا  ،وغانا ،وسرياليون

  .ونيجرييا ،وليربيا

  )٢(  S/2004/52.  

ــدي، )،األورويب ــة وبورونـــ ــة واجلمهوريـــ ــورية، العربيـــ  الســـ

  .)٣(واليابان ومصر، ورواندا،

 أحــرز كـبريا  تقـدما  أن املســاعد العـام  األمـني  والحـظ   

 الكونغــو ومجهوريــة بورونــدي مــن كــل يف الســالم ليــةعم يف

 يف املنطقـــة إىل املوفـــدة األمـــن جملـــس بعثـــة منـــذ الدميقراطيـــة
ــران ــه/حزيـ ــار .٢٠٠٣ يونيـ ــدم إىل وأشـ ــرز التقـ ــة يف احملـ  إقامـ

 وإىل الدميقراطيـــة، الكونغـــو مجهوريـــة يف االنتقاليـــة احلكومـــة

 ضـال ف بورونـدي،  يف النـار  إلطـالق  شـامل  لوقـف  اتفـاق  إبرام

 الـبحريات  منطقـة  بشـأن  دويل مؤمتر عقد حنو احملرز التقدم عن

ــون ورحــب .)٤(الكــربى ــدم املتكلم ــدي يف احملــرز بالتق  بورون

 مـا  أنـه  علـى  شـددوا  ولكنـهم  الدميقراطيـة،  الكونغو ومجهورية

 الـيت  املكاسـب  لترسـيخ  بـه  القيـام  ينبغـي  كبري عمل هناك يزال

    السالم. عملية يف حتققت
  
ــة  - ٢ ــا،    البعثـــ ــرب أفريقيـــ ــدة إىل غـــ إىل  ٢٠املوفـــ

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه   ٢٩

 ممثـل  بقيـادة  أفريقيـا  غـرب  إىل األمـن  جملس بعثة أدت  

 زيـارة  ٢٠٠٤ حزيران/يونيـه  ٢٩ إىل ٢٠ مـن  املتحدة اململكة

ــدان ســبعة إىل ــة والتقــت .)٥(بل ــة باجلهــات البعث ــة املعني  الوطني
__________ 

ــا ا،يرلنــدا باســم االحتــاد األورويب وإســتوني أتكلــم ممثــل   )٣(    ،وألباني
 واجلمهوريـة  ،وبولنـدا  ،واهلرسـك  والبوسنة ،وبلغاريا ،يسلنداأو

 ،ورومانيـا  ،سـابقا  اليوغوسـالفية  مقـدونيا  ومجهوريـة  ،التشـيكية 
 ،وقـــربص ،األســـود واجلبـــل وصـــربيا ،وســـلوفينيا ،وســـلوفاكيا

ــا ــا ،وكرواتي ــا ،والتفي ــرويج ،ومالطــة ،وليتواني ــا، ،والن  وهنغاري

  .وتركيا

  )٤(  S/PV.4911 ٤-٢، الصفحات.  

 ،ديفــوار وكــوت ،بيســاو - وغينيــا ،غينيــاو ،وغانــا ن،ســرياليو  )٥(  
 بيســاو - غينيــا إىل البعثــة زيــارة وكانــت. ونيجرييــا ،وليربيــا
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 التنفيـــذي واألمـــني الـــرئيس فـــيهم مبـــن الرئيســـية، واإلقليميـــة

ــدول االقتصــادية للجماعــة ــا، غــرب ل ــدول ورؤســاء أفريقي  ال

 وغينيـــا، ديفـــوار، كـــوت يف املســـؤولني وكبـــار واحلكومـــات

 وممثلـــي وســـرياليون، ونيجرييـــا، وليبرييـــا، ،بيســـاو - وغينيـــا

    احلكومية. غري واملنظمات املدين اتمع

 ومجـاعي  إقليمـي  ج اتباع أمهية على البعثة وشددت  

 أفريقيــا، غــرب يف مســتدام بشــكل والتنميــة الســالم قيــقحت يف

ــة أعمـــال علـــى وأثنـــت ــراعات نشـــوب منـــع يف اجلماعـ  الصـ

 أيضـا  البعثـة  وأفـادت  املنطقـة.  يف السـالم  وبناء السالم وحفظ

 كـوت  يف األطراف التزامات برصد األمن جملس قيام بضرورة

 نكسـة  شـهد  الـذي  ماركوسـي  -س لينـا  اتفـاق  بتنفيـذ  ديفوار

 حنـو  الصـحيح  املسـار  علـى  ليربيـا  وجـدت  إا وقالت ة.خطري

 بـالرغم  ،٢٠٠٥ عـام  يف وشفافة ونزيهة حرة انتخابات إجراء

 األولويـة  أن البعثة ورأت تواجهها. اليت الكبرية التحديات من

 الكاملـة  املسؤولية لتويل االستعداد يف تتمثل لسرياليون العاجلة

 بيسـاو  - غينيـا  يف حملرزا الكبري التقدم إىل وأشارت أمنها. عن

 يف وقـع  الـذي  االنقـالب  منـذ  الرشـيد  واحلكـم  الدميقراطية حنو
  .)٦(٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول

  
متوز/يوليـه   ١٦يونيه و /حزيران ٣٠املداوالت يف   

  )٥٠٠٥و  ٥٠٠٠(اجللستان  ٢٠٠٤
  

ــة يف   ــه ٣٠ يف املعقــــودة ٥٠٠٠ اجللســ  حزيران/يونيــ

 املعنــون البنــد أعمالــه جــدول يف األمــن جملــس أدرج ،٢٠٠٤

 غـرب  إىل املوفـدة  األمن جملس بعثة رئيس من مقدمة إحاطة”

 يف املتحـــدة، اململكـــة ممثـــل البعثـــة، رئـــيس وذكـــر .“أفريقيـــا
__________ 

ــع باالشــتراك ــق م ــين املخصــص االستشــاري الفري ــا املع  - بغيني

 وجمموعـــة واالقتصـــادي االجتمـــاعي للمجلـــس التـــابع بيســـاو،

  .بيساو - غينيا أصدقاء

  ).S/2004/525انظر تقرير البعثة (  )٦(  

 ةاسـتراتيجي  حتديـد  يف تتمثـل  كانت البعثة أهداف أن إحاطته،
 لـدول  االقتصـادية  اجلماعـة  تبـذهلا  الـيت  اجلهود لدعم متماسكة

 األمـم  بعثـات  بـني  القـائم  التعـاون  مـن  لالستفادة أفريقيا غرب

ــدة ــم وهيئـــات املتحـ ــدة األمـ ــة يف املتحـ ــة دون املنطقـ  اإلقليميـ

 تعزيـز  يف الـس  أهـداف  حتقيـق  حنـو  احملرز العام التقدم وتقييم

 توصـلت  اليت للنتائج تقدميه يف وأكد اإلقليمي. واألمن السالم

 كثـر أ سياسـات  إىل احلاجـة  تقريرها، يف ورد كما البعثة، إليها

 تعريــف وضــع إىل إضــافة الصــراعات، نشــوب منــع يف فعاليــة

 واجلهـود  السالم حلفظ املتحدة األمم جهود بني للعالقة أفضل

 الــيت الفائــدة علــى عمومــا املتكلمــون ووافــق إقليميــا. املبذولــة

 إىل تلــك رســالتها إيصــال ســيما ال البعثــة، إيفــاد مــن حتققــت

  .)٧(الس

 متوز/يوليـــــه ١٦ يف املعقـــــودة ٥٠٠٥ اجللســـــة ويف  

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٤ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 ٢٩ إىل ٢٠ مــــــن الفتــــــرة يف أفريقيــــــا غــــــرب إىل األمــــــن

 مـــن إحاطـــة إىل الـــس واســـتمع .)٨(٢٠٠٤ يونيـــه/حزيـــران

 ضـرورة  إىل أشـار  الـذي  املتحـدة،  اململكـة  ممثـل  البعثـة،  رئـيس 

 أمهيـة  علـى  ددوشـ  أفريقيـا،  غـرب  يف اإلجيابيـة  التطورات دعم

 البلـدان  معظـم  على تؤثر اليت القضايا ملعاجلة إقليمي ج اتباع

 اجلماعـة  بـدور  كـثريون  متحـدثون  وأشـاد  .)٩(بآخر أو بشكل

 ونـاقش  .)١٠(املنطقـة  يف التنميـة  وتعزيـز  األمـن  علـى  احلفاظ يف
__________ 

  )٧(  S/PV.5000  ١٠-٨(فرنسـا)؛ والصـفحات    ٨و  ٧، الصـفحتان 
  (االحتاد الروسي). ١٠(أنغوال)؛ والصفحة 

  )٨(  S/2004/525.  

  )٩(  S/PV.5005 ٤-٢، الصفحات.  

ــا)؛ الصــفحتان   ١٠-٨املرجــع نفســه، الصــفحات     )١٠(   -١٢(غيني

(هولنـــدا باســـم االحتـــاد  ١٩-١٦(نيجرييـــا)؛ الصـــفحات  ١٣
 ٢٢-٢١(اليابان)؛ الصـفحتان   ٢٠-١٩ناألورويب)؛ الصفحتا

ــر)؛ الصــفحات   ــل)؛ الصــفحتان   ٢٤-٢٢(اجلزائ -٢٥(الربازي

 ٢٧(الصـــني)؛ الصـــفحة  ٢٧-٢٦(الفلـــبني)؛ الصـــفحتان  ٢٦
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 املـأزق  أثاروهـا،  الـيت  القضـايا  ضـمن  مـن  املـتكلمني،  مـن  عدد

 .)١١(فيهـا  احلالة مع التعامل وطريقة ديفوار كوت يف السياسي

ــح ــل وأوضـ ــوار كـــوت ممثـ ــن ديفـ ــه مـ ــدم أن جانبـ ــراء عـ  إجـ

 نتيجـة  ديفـوار  كـوت  شـعب  ا قبِل ضرورة كان االنتخابات

 ــدد الــيت األخطــار واســتمرار املتمــردين، ســالح نــزع عــدم

  .)١٢(اإلقليمية البلد سالمة
  
ــا،      - ٣ ــط أفريقيـــ ــدة إىل وســـ ــة املوفـــ إىل  ٢١البعثـــ

  ٢٠٠٤ين الثاين/نوفمرب تشر  ٢٥
  

 يف أفريقيـا  وسـط  إىل األمن جملس بعثة فرنسا ممثل قاد  
 وجـرت  .٢٠٠٤ الثـاين/نوفمرب  تشرين ٢٥ إىل ٢١ من الفترة

 يف عقـدت  الـيت  األمـن  جملـس  اجتماعـات  عقـب  مباشرة البعثة
ــومي نــــريويب ــاين تشــــرين ١٩ و ١٨ يــ ــوفمرب،/الثــ  وزارت نــ

 وعنتـــــييب. ورا،وبومجبـــــ وبوكـــــافو، وكينشاســـــا، كيغـــــايل،

ــت ــة واجتمعـ ــرئيس البعثـ ــدا بـ ــول روانـ ــامي، بـ ــيس كغـ  ورئـ

ــة ــو مجهوريـ ــة الكونغـ ــابيال، جوزيـــف الدميقراطيـ ــيس كـ  ورئـ

 كاغوتـا  يـويري  أوغنـدا  ورئيس ندايزيي، دوميسيان بوروندي

 احلكــــوميني املســــؤولني مــــن بعــــدد واجتمعــــت موســــيفيين.

 بعثــة مــن تقــارير بوكــافو ويف كينشاســا يف وتلقــت اآلخــرين،

 ويف الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوريــة يف املتحــدة األمــم منظمــة
__________ 

ــفحات   ــدة)؛ الصـــ ــات املتحـــ ــتان)؛  ٢٩-٢٧(الواليـــ (باكســـ
  (شيلي). ٣٠-٢٩الصفحتان 

(غانــــا، باســــم واجلماعــــة  ٨-٥املرجــــع نفســــه، الصــــفحات   )١١(  
 ١٣-١٢دية لــــدول غـــــرب أفريقيــــا)؛ الصـــــفحتان   االقتصــــا 

(هولنـــــدا باســـــم االحتـــــاد  ١٩-١٦(نيجرييـــــا)؛ الصـــــفحتان 
ــفحتان  ــفحتان   ٢٠-١٩األورويب)؛ الصـــــ ــان)؛ الصـــــ   (اليابـــــ

(الربازيـــــــل)؛   ٢٤-٢٢(اجلزائـــــــر)؛ الصـــــــفحات   ٢٢-٢١
 ٢٩-٢٧(االحتــاد الروســي)؛ الصــفحات  ٢٤-٢٢الصــفحات 

  (شيلي). ٣٠-٢٩(باكستان)؛ الصفحتان 

  .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  

 ووجـدت  بورونـدي.  يف املتحـدة  األمـم  عملية من بوجومبورا

 ومجهوريـة  بورونـدي  تواجـه  اليت الرئيسية التحديات أن البعثة

 يف أساسـا  وتتمثـل  بعيـد  حـد  إىل متشـاة  الدميقراطيـة  الكونغو
 أعمـال  جـدول  مـن  علقةامل اجلوانب بتنفيذ التعجيل إىل احلاجة

 إىل تـؤدي  مصـداقية  ذات انتخابـات  وإجـراء  االنتقاليـة  املرحلة

  .)١٣(دائمني واستقرار سالم
  

ــداوالت   ــرين ٣٠ يف املـــــ ــاين تشـــــ ــوفمرب/الثـــــ  نـــــ

ــانون  ٨  و ــمرب كـ ــتان ٢٠٠٤ األول/ديسـ  (اجللسـ

  )٥٠٥٦ و ٥٠٩١
  

 تشــــــــرين ٣٠ يف املعقــــــــودة ٥٠٩١ اجللســــــــة يف  

ــاين/نوفمرب ــه جــدول يف لــسا أدرج ،٢٠٠٤ الث ــد أعمال  البن

 وسـط  إىل األمن جملس بعثة رئيس من مقدمة إحاطة” املعنون

 فرنسـا،  ممثـل  البعثـة،  رئـيس  مـن  إحاطـة  إىل واستمع .“أفريقيا

 احملـرز  التقـدم  تقيـيم  كـان  البعثـة  من الغرض أن إىل أشار الذي

ــ يف ــة الســالم يتيعمل ــة، البوروندي ــار والكونغولي ــة واآلث  املترتب

 إىل العمليــة دفــع إىل ــدف رســالة وتوجيــه املنطقــة، يف عليهــا

 مقارنـة  شـاهدت،  ألـا  متفائلـة  عـادت  البعثة إن وقال األمام.

 التقـدم  مـن  حتقـق  مـا  ٢٠٠٣ يونيه/حزيران يف السابقة بالزيارة

ــك مــع وشــدد األهــداف. حنــو ــى ذل ــة عل  حــدوث عــدم أمهي

 املقـررة  االنتخابـات  إجـراء  تعرقـل  العنـف  من جديدة موجات

 واسـترعى  هشـا،  يـزال  ال السـالم  بـأن  واعتـرف  التاليـة.  للسنة

ــاه ــة املشــاكل إىل االنتب ــع القائم ــات م ــيت املســلحة اموع  وال

ــا ــع أثاره ــدول رؤســاء مجي ــة، يف ال  مشــال يف ســيما وال املنطق

  .)١٤(الدميقراطية الكونغو مجهورية شرق يف كيفو وجنوب
__________ 

  ).S/2004/934انظر تقرير البعثة (  )١٣(  

  )١٤(  S/PV.5091 ٥-٢، الصفحات.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1258/1582 
 

 كـــــــــانون ٨ يف املعقـــــــــودة ٥٠٩٦ اجللســـــــــة ويف  

ــمرباألول/ ــس أدرج ،)١٥(٢٠٠٤ ديسـ ــن جملـ ــدول يف األمـ  جـ

 إىل ٢١ مـن  أفريقيـا،  وسط إىل األمن جملس بعثة تقرير أعماله

 مـن  إحاطـة  إىل واسـتمع  .)١٦(٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٥

 الـواردة  باالسـتنتاجات  ذكّـر  الـذي  فرنسـا،  ممثل البعثة، رئيس

 توصــيات بعــض اتبــع قــد الــس أن إىل وأشــار التقريــر، يف

 الكونغــــو مجهوريــــة بشــــأن رئاســــيا بيانــــا باعتمــــاده لبعثــــةا

ــة ــد ،)١٧(الدميقراطيـ ــة وبتجديـ ــة واليـ ــم عمليـ ــدة األمـ  يف املتحـ
ــدي، ــاإلعراب بورون ــه عــن وب ــدابري اســتعراض اعتزام ــيت الت  ال

 مــن ضــد الوطنيــة التحريــر بقــوات يتعلــق فيمــا اختاذهــا ميكــن

 تقـدم بال املتكلمون ورحب .)١٨(واملصاحلة السالم عملية يعوق

 أيضـــا وأكـــدوا البعثـــة. توصـــيات وأيـــدوا املنطقـــة، يف احملـــرز

 حـدوث  ملنـع  قـوي  دعـم  تقدمي الدويل اتمع مواصلة ضرورة

  االلتزامات. عن تراجع أي

 أن مــن الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة ممثلــة وشــكت  

 متعمـدة  حماولـة  يف بالدهـا  إىل ديـدات  توجـه  تـزال  ال رواندا

 مجهوريـــة مـــن الشـــرقي اجلــزء  يف مـــناأل انعـــدام أمـــد إلطالــة 

 ومنـع  اجلاريـة،  االنتقاليـة  العمليـة  وعرقلة الدميقراطية، الكونغو

 تشـنها  الـيت  الغـارات  مجيع أن على وشددت انتخابات. إجراء

 مـــن ســـتتطلب روانـــدا، قـــوات فيهـــا مبـــا األجنبيـــة، القـــوات

ــذا احلكومــة ــاق، مــن ٥١ للمــادة صــارما تنفي  واســتخدام امليث

ــ يف احلــق ــنفس عــن دفاعال ــى .)١٩(ال ــل ونف ــدا ممث ــزعم روان  ال
__________ 

ملزيد من املعلومات عن املناقشـة يف هـذه اجللسـة، انظـر الفصـل        )١٥(  
، فيمــا يتعلــق ٣الثــاين عشــر، اجلــزء األول، الفــرع بــاء، القضــية 

  ) من امليثاق.٤( ٢باملادة 

  )١٦(  S/2004/934.  

  )١٧(  S/PRST/2004/45.  

  )١٨(  S/PV.5096 ٣-٢، الصفحتان.  

  .٥-٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

 الكونغــو مجهوريــة يف الروانــدي اجلــيش مــن قــوات بوجــود

ــة، ــوات تلــك أن مؤكــدا الدميقراطي ــى نشــرت الق  احلــدود عل

ــتركة ــدي املشـ ــوغالت للتصـ ــاء لتـ ــابقني أعضـ ــوات يف سـ  القـ

 حكومــة تــف مل الــذين اإلنتراهــاموي، مــن الروانديــة املســلحة

ــة ــو مجهوريـــ ــةا الكونغـــ ــد لدميقراطيـــ ــا بعـــ ــرتع بالتزامهـــ  بـــ

  .)٢٠(سالحهم
  
 نيســــان/ ١٦إىل  ١٣البعثــــة إىل هــــاييت، مــــن     - ٤

  ٢٠٠٥  أبريل
  

ــرت   ــة جـ ــس بعثـ ــن جملـ ــاييت إىل األمـ ــن هـ  إىل ١٣ مـ

ــادة ٢٠٠٥ نيســان/أبريل ١٦  أول وكانــت الربازيــل ممثــل بقي

 البحـــر منطقـــة أو الالتينيـــة أمريكـــا إىل الـــس يوفـــدها بعثـــة

 االستشـاري  الفريـق  بعثة مع باالقتران البعثة توجر الكارييب.

ــاييت املعـــــين املخصـــــص ــابع ـــ ــادي للمجلـــــس التـــ  االقتصـــ

ــورت وزارت واالجتمــاعي، ــرنس، أو ب  هاييســيان، وكــاب ب

 املؤقـــت بـــالرئيس البعثـــة خــالل  الـــس والتقـــى وغونــاييف. 

ــيس ــوزراء ورئ ــة سياســية شخصــيات وبعــدة ال  أخــرى. وديني

 الفاعلـة  اجلهـات  أن إىل )٢١(تقريـرهم  يف الـس  أعضـاء  وأشار

ــة ــاييت يف الوطنيـ ــلّمت هـ ــأن سـ ــبالد بـ ــر الـ ــة متـ ــية بأزمـ  سياسـ

 مؤسسـات  أن البعثـة  والحظـت  عميقة. واقتصادية واجتماعية

 القـدرات.  وبنـاء  لإلصالح ماسة وحباجة ضعيفة كانت الدولة

 وشـاملة،  ونزيهة حرة انتخابات إجراء عن بديل ال إنه وقالت

 وتأهيلـها  اهلايتيـة  الوطنيـة  الشـرطة  إصالح يةأمه على وشددت

 حفــظ عمليـات  إدارة مـن  البعثـة  وطلبــت تـأخري.  بـدون  مهنيـا 

 هـــاييت، يف األمـــين للوضـــع شـــامل اســـتعراض إجـــراء الســـالم

 شــرطة أفــراد إىل احلاجــة بشــأن توصــيات بصــياغة واإلســراع
__________ 

  .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

  )٢١(  S/2005/302.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1259/1582 11-02856 
 

 حتســني كيفيــة وبشــأن العســكرية املــوارد مــن ومزيــد إضــافيني

 مـن  لواليتـها،  وفقا املدنية، الشرطة تتبعها اليت اكاالشتب قواعد

ــز أجــل ــام األمــن تعزي ــة الع ــرة خــالل واحلماي ــة. الفت  االنتخابي

 هـاييت  يف املتحـدة  األمـم  وجـود  اسـتمرار  لـزوم  جمددا وأكدت

  الطويل. األجل يف
  

ــداوالت   ــايو ١٣ و نيســان/أبريل ٢٠ يف امل  أيار/م

  )٥١٧٨ و ٥١٦٤ (اجللستان ٢٠٠٥
  

 نيســـــان/أبريل ٢٠ يف املعقـــــودة ٥١٦٤ ســـــةاجلل يف  

 املعنــــون البنــــد أعمالــــه جــــدول يف الــــس أدرج ،٢٠٠٥

ــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة”  .“هــاييت إىل األمــن جملــس بعث

 الربازيـل،  ممثـل  البعثـة،  رئيس قدمها إحاطة إىل الس واستمع

 قــوات مــن ألربعــة املأســاوية اخلســارة رغــم بأنــه، أفــاد الــذي

 األمـين  الوضـع  البعثـة  قيمـت  التـاريخ،  ذلك حىت السالم حفظ

 ذلــك مــن بــالرغم إنــه وقــال تــدرجييا. يتحســن بأنــه هــاييت يف

 جتـري  مناقشـات  وأن هشا، يزال ال األمين الوضع فإن التقدم،

 احلكومــة ملســاعدة اختاذهــا املمكــن اإلضــافية التــدابري بشــأن

 ضـاء أع بـأن  وأفـاد  والسياسـية.  الدسـتورية  العملية يف االنتقالية

 برنـامج  تنفيـذ  إىل اهلايتيـة  السـلطات  ودعوا العنف أدانوا البعثة

 وشـــدد اإلدمـــاج. وإعـــادة والتســـريح الســـالح لـــرتع شـــامل

 لتحقيـق  الـوطين  املسـتوى  علـى  احلـوار  أمهية على البعثة أعضاء

ــتقرار  احلكومــة وشــجعوا الطويــل، األجــل يف الــبالد يف االس

 حـرة  انتخابـات  بإجراء الراسخ التزامها مواصلة على االنتقالية

 احملـدد.  الـزمين  للجـدول  وفقا ،٢٠٠٥ عام يف وشفافة ونزيهة

 ووضـع  اإلنسان حقوق احترام أمهية جمددا البعثة أعضاء وأكد

 إىل احلاجـة  علـى  وشـددوا  هاييت، يف العقاب من لإلفالت حد

 رئـيس  وأفاد القضائي. والنظام اهلايتية الوطنية الشرطة إصالح

 سـيادة  احتـرام  علـى  عـزمهم  جمـددا  أكـدوا  ءهاأعضا بأن البعثة

ــاييت ــا هــ ــامال، احترامــ ــهام كــ ــق يف واإلســ ــتقرارها حتقيــ  اســ

 يف األجــل الطويــل املتحــدة األمــم وجــود وضــمان وتنميتــها،
  .)٢٢(هاييت

ــة ويف   ــودة ٥١٧٨ اجللســــ ــايو ١٣ يف املعقــــ  أيار/مــــ

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٥ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 رئــيس مــن إحاطــة إىل الــس واســتمع .)٢١(هــاييت إىل األمــن

 ال إنـه  وقـال  البعثـة،  تقريـر  عـرض  الـذي  الربازيـل،  ممثل البعثة،
 حتقيــق بــدون هــاييت يف يســتتب أن احلقيقــي لالســتقرار ميكــن

 يرمـي  سياسـي  حـوار  وإجـراء  ومأمونة آمنة بيئة خلق يف تقدم

 اإلنســــان، حقـــوق  واحتـــرام  الوطنيــــة، املصـــاحلة  حتقيـــق  إىل

  .)٢٣(واالقتصادية االجتماعية بالتنمية ضوالنهو

ــتكلمني معظــم ورحــب    ــام يف امل ــر بيان ــة بتقري  البعث

 حـرة  انتخابات إجراء أمهية على وشددوا الرئيسية. وتوصياا

 أن أكـدوا  ولكنـهم  احملـدد  الـزمين  اجلدول وفق وشاملة ونزيهة

ــدة املشــاكل حــل ــاييت يف املعق ــر ســيتطلب ه ــن أكث ــك. م  ذل

 لالنتخابـات  األمـن  تـوفري  ضـرورة  علـى  كلمنيمـت  عـدة  وشدد

 مـوظفي  عـدد  زيـادة  يف للنظـر  استعدادهم عن وأعربوا املقبلة،

ــة ــق املتحــدة األمــم بعث ــيهم مبــن هــاييت، يف االســتقرار لتحقي  ف

 يف الـواردة  التوصـيات  هـاييت  ممثـل  وأيـد  املدنيـة.  الشـرطة  أفراد
 تـدابري ال مـن  جمموعـة  سـتتخذ  احلكومـة  أن وأعلن البعثة، تقرير

 وأكــد االنتخابــات. إىل تفضــي مســتقرة بيئــة خلــق إىل الراميــة

ــددا ــة أن جمــ ــة احلكومــ ــرة االنتقاليــ ــزم مقــ ــى العــ ــيم علــ  تنظــ

 الســلطة بتســليم قطعــا وســتقوم الســنة، ايــة قبــل االنتخابــات

  .)٢٤(املنتخب للرئيس
  

__________ 

  )٢٢(  S/PV.5164  ٥-٢الصفحات.  

  )٢٣(  S/PV.5178  ٥-٢الصفحات.  

  .٣٠-٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1260/1582 
 

تشــــرين  ١١إىل  ٤البعثــــة إىل وســــط أفريقيــــا،   - ٥
  ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

  
 إىل ٤ مـن  أفريقيـا  وسـط  إىل األمـن  جملس بعثة جرت  

 فرنســـــا ممثـــــل برئاســـــة ٢٠٠٥ الثـــــاين/نوفمرب تشـــــرين ١١

 ومجهوريـة  (بورونـدي،  زارـا  الـيت  البلدان برؤساء واجتمعت

ــو ــة، الكونغ ــدا، الدميقراطي ــدا، وروان ــة وأوغن ــا ومجهوري  ترتاني

ــدة)، ــال املتحـ ــن فضـ ــة عـ ــة جمموعـ ــن متنوعـ ــيات مـ  الشخصـ

 االسـتعدادات  أن إىل )٢٥(تقريرها يف بعثةال وأشارت السياسية.

ــة ــة يف جاريـ ــو مجهوريـ ــة الكونغـ ــراء الدميقراطيـ ــتفتاء إلجـ  اسـ

ــانون ١٨ يف دســتوري ــات وإجــراء ديســمرب،/األول ك  انتخاب

ــريعية ــية تشـ ــن ورئاسـ ــرر مـ ــا املقـ ــل اكتماهلـ ــة قبـ ــرة ايـ  الفتـ

 تثبيــت إن وقالــت .٢٠٠٦ حزيران/يونيــه ٣٠ يف االنتقاليــة،

ــة ــةاملنت احلكوم ــا خب ــدي، يف دميقراطي ــول يف بورون  ســبتمرب/أيل

 إىل وإضـافة  االنتقاليـة.  الفتـرة  من اخلروج بداية كان ،٢٠٠٥

 البعثــة تناولــت السياســية، التحــوالت يف احملــرز التقــدم دراســة

 الشــمالية كيفــو يف والعنــف املســلحة اموعــات مســألة أيضــا

 عـت ود املنطقـة  يف أخـرى  ومنـاطق  وإيتـوري  اجلنوبية، وكيفو

 علــى للقضــاء تعاوــا تكثيــف إىل الزيــارة مشلتــها الــيت البلــدان

  واألمن. السلم يهدد الذي اخلطر
  

ــاين/نوفمرب تشـــــــــرين ١٥ يف املـــــــــداوالت    الثـــــــ

ــانون  ٦  و ــمرب كـ ــتان ٢٠٠٥ األول/ديسـ  (اجللسـ

  )٥٣١٥ و ٥٣٠٥
  

 تشــــــــرين ١٥ يف املعقــــــــودة ٥٣٠٥ اجللســــــــة يف  

 جــــدول يف املدرجــــة الــــس أدرج ،٢٠٠٥ الثــــاين/نوفمرب

 جملــس بعثــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة” املعنــون البنــد أعمالــه

 ممثــل البعثــة، رئــيس واســتعرض .“أفريقيــا وســط إىل األمــن
__________ 

  )٢٥(  S/2005/716.  

ــا، ــة يف فرنسـ ــدمها الـــيت اإلحاطـ ــائج قـ ــة نتـ ــاد البعثـ ــأن وأفـ  بـ

 يف تتمثـل  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية يف الرئيسية التحديات
 واجلــيش، الشــرطة ودمــج لالنتخابــات، الــزمين اجلــدول ضــيق

ــادة ــة ســلطة إرســاء وإع ــبالد، أحنــاء يف الدول ــل ال ــع والتعام  م

ــرقها. يف املســـلحة اجلماعـــات ــة إن وقـــال شـ  يف التقـــت البعثـ
ــدي ــدة شــابة حبكومــة بورون ــى العــزم عاق ــذ عل  الكامــل التنفي

ــيت لإلصــالحات ــدأت ال ــرة خــالل ب ــة، الفت  وناقشــت االنتقالي

ــألة ــدرجيي االنســحاب مس ــ لوجــود الت  هنــاك، املتحــدة ماألم

 عمليـة  إىل االنضـمام  الوطنيـة  التحريـر  قـوات  رفـض  واستمرار

  .)٢٦(السالم

 كـــــــــانون ٦ يف املعقـــــــــودة ٥٣١٥ اجللســـــــــة ويف  

 تقريـر  أعمالـه  جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٥ األول/ديسمرب

 تشــرين ١١ إىل ٤ مــن أفريقيــا، وســط إىل األمــن جملــس بعثــة

 البعثـة،  رئيس من اطةإح إىل واستمع )٢٥(٢٠٠٥ الثاين/نوفمرب

ــا ممثــــل ــاط ذكّــــر الــــذي فرنســ ــية بالنقــ ــر، يف الرئيســ  التقريــ

 الدميقراطيـــة الكونغـــو مجهوريـــة تواجههـــا الـــيت وبالتحـــديات

 البعثـــة  بتقريـــر املـــتكلمني معظـــم  ورحـــب .)٢٧(وبورونـــدي

 يف احملـرز  للتقدم ارتياحهم وعن لتوصياا هممدع عن وأعربوا
 أمهيـة  علـى  وشـددوا  اسـية، السي التحوالت تلك خالل البلدين

  الدميقراطية. الكونغو مجهورية يف املقبلة االنتخابات
  
ــاد،     - ٦ ــودان وتشـــــــــ ــة إىل الســـــــــ إىل  ٤البعثـــــــــ

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ١٠
  

 ٤ مـن  وتشـاد  السـودان  إىل األمـن  جملـس  بعثـة  جرت  

 واململكــة فرنســا ممثلــي برئاســة ٢٠٠٦ حزيران/يونيــه ١٠ إىل

 السـودان،  يف والفاشـر  وجوبا طوماخلر البعثة وزارت املتحدة.
__________ 

  )٢٦(  S/PV.5305 ٥-٢، الصفحات.  

  )٢٧(  S/PV.5315 ٤-٢، الصفحات.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1261/1582 11-02856 
 

 يف بيضـة  وقـوز  وجنامينـا  أبابا، أديس يف األفريقي االحتاد ومقر
ــاد، ــودان، برئيســــي واجتمعــــت تشــ ــاد، الســ ــار وتشــ  وبكبــ

 االحتـاد  بعثـة  وبقيـادة  السـودان،  جنـوب  حكومة يف املسؤولني

 دارفـور  يف املـدين  اتمـع  عـن  ومبمـثلني  السـودان،  يف األفريقي

 أخــرى.  وشخصــيات األفريقــي، االحتــاد نــةجل مــن وأعضــاء

 األمـن  انعـدام  أمـور،  مجلـة  يف )٢٨(تقريرهـا  يف البعثـة  والحظت

ــى ــة واســع، نطــاق عل ــد الســودان؛ يف اإلنســانية واألزم  وتزاي

 قـادة  ومعارضـة  والسـودان؛  تشـاد  بـني  الثقـة  وانعدام التوترات

 السـابع  الفصـل  حتـت  املتحدة لألمم تابعة قوة لوجود السودان

 دعـم  الحظـت  كما األفريقي، االحتاد بعثة حمل حتل دارفور يف

 املتحــدة، األمــم تــديرها عمليــة إىل لالنتقــال األفريقــي االحتــاد

 داخليـا  املشـردين  خميمـات  داخل املتكررة املتمردين وحتركات

 تلـــك  يف ـــا يقومـــون  الـــيت التجنيـــد  وعمليـــات تشـــاد، يف

 إىل دتشـــا رئـــيس وجهـــه الـــذي الرمســـي والنـــداء املخيمـــات،

 وأوصـت  للمخيمـات.  محايـة  املتحـدة  األمـم  توفر لكي الس

 غـري  مـن  الـدعم  مـن  مزيـد  علـى  باحلصـول  أمور مجلة يف البعثة

 االحتــاد بعثــة وتعزيــز دارفــور، يف الســالم اتفــاق علــى املــوقعني

 املتحــدة األمــم بــني التعــاون وضــرورة الســودان، يف األفريقــي

 بني منتظم حوار ءوإجرا شراكة، شكل يف السودان وحكومة

ــن جملـــــس ــة األمـــ ــودان، وحكومـــ ــز الســـ ــراكة وتعزيـــ  الشـــ

  األفريقي. واالحتاد املتحدة األمم بني ةستراتيجياال
  

__________ 

  )٢٨(  S/2006/433.  

ــداوالت   ــه ٢٩ و ١٥ يف املـ  ٢٠٠٦ حزيران/يونيـ

  )٥٤٧٨ و ٥٤٦٢ (اجللستان
  

ــة يف   ــه ١٥ يف املعقــــودة ٥٤٦٢ اجللســ  حزيران/يونيــ

ــدول يف الـــس أدرج ،)٢٩(٢٠٠٦ ــه جـ ــدال أعمالـ ــون بنـ  املعنـ

 وتشــاد الســودان إىل األمــن جملــس بعثــة مــن مقدمــة إحاطــة”

 ممثـل  اإلحاطـة  وقـدم  .“أبابـا  أديـس  يف األفريقـي  االحتـاد  ومقر

ــة رئيســا بصــفته املتحــدة، اململكــة  وتشــاد، الســودان إىل للبعث

 وممثـل  تشـاد،  إىل للبعثـة  مشـاركا  رئيسـا  بصـفته  فرنسا، وممثل

  البعثة. يف ضوالع املتحدة، ترتانيا مجهورية

 السـودان  حكومـة  تأييد إن املتحدة اململكة ممثل وقال  

 املتحـدة  لألمـم  تابعـة  قـوة  مـن  بـدالً  األفريقـي  االحتـاد  من لقوة

ــود ــاد إىل يع ــأن االعتق ــدول ب ــة لل ــا األفريقي ــراث ممــاثال تراث  لت

 قـوة  ألي تكـون  أن السـبب،  لذلك يرى، وأنه دارفور، شعب

 أفريقـي  وطـابع  قويـة  أفريقية ركةمشا دارفور يف املتحدة لألمم

 لسـيادة  الـس  احتـرام  أكـدت  البعثـة  أن علـى  وشـدد  واضح.

ــها أراضــيه، وســالمة الســودان ــاون يف وأمل ــع التع ــة م  حكوم

 وجــه علــى املنطقــة يف النــاس إقنــاع أمهيــة وأكــد الســودان.

 تنفيــذه. لضــمان للســالم دارفــور اتفــاق إبــرام بأمهيــة الســرعة

 علـى  متامـا  متفقان األفريقي واالحتاد لسا بعثة أن إىل وأشار

 يف دارفـور  يف السـالم  حفظ دور تويل املتحدة لألمم ينبغي أنه
 الـيت  الزيـارة  مـن  الرئيسي الغرض أن وبين ممكنة. فرصة أقرب

ــة أدــا ــاع كــان للســودان الــس بعث ــأن احلكومــة إقن  نشــر ب

 يف مبـا  وللبلـد،  لـدارفور  خيـار  أفضـل  هـو  املتحـدة  األمم قوات
 سـتكون  السـابع  الفصـل  إطـار  يف الوالية أن على التأكيد ذلك

 أمـور،  مجلة يف ودعا، سياسية. وليست تقنية ألغراض مطلوبة
__________ 

ملزيد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت جـرت يف تلـك اجللسـة،           )٢٩(  
ــف، فيمــا      ا ــث، الفــرع أل ــاين عشــر، اجلــزء الثال نظــر الفصــل الث

  يتصل بالفصل الثامن من امليثاق.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1262/1582 
 

 االحتـاد  بعثـة  تعزيـز  علـى  السـودان  حكومـة  موافقـة  ضمان إىل

ــي، ــد األفريق ــات وحتدي ــة الترتيب ــال املتعلق ــدرجيي بانتق ــوة ت  لق

 أشـار  تشاد، إىل البعثة يارةبز يتعلق وفيما املتحدة. لألمم تابعة

ــدارفور، املتامخــة املنطقــة يف املخيمــات ضــخامة إىل  وأعــرب ل

 تلــك يف منتظمــة وختويـف  جتنيــد عمليــات حلـدوث  أســفه عـن 

  .)٣٠(املتمردين مجاعات يد على املخيمات

 للبعثــة مشــاركا رئــيس بصــفته فرنســا، ممثــل وأكــد  

 يف عالوضــ علــى دارفــور يف الصــراع أثــر تشــاد، إىل املوفــدة
ــاد. ــة تــدهور إىل وأشــار تش  إىل وتشــاد الســودان بــني العالق

 املخيمـات  يف التسـييس  أن اعتقاده عن وأعرب خطرية. درجة

 تعـرض  اليت للهجمات أسفه عن وأعرب خطرية. مشكلة ميثل

 إن قـال  تشـاد  رئيس أن إىل وأشار اإلنسانية، اإلغاثة عمال هلا

 أن يـود  وهـو  لة،املشـك  هلذه التصدي على قادرة غري حكومته

 يف والعــاملني املخيمــات محايـة  مســؤولية الـدويل  اتمــع يتـوىل 
    .)٣١(اإلنساين اال

 يف عضـو  وهـو  املتحـدة،  ترتانيـا  مجهوريـة  ممثـل  وأشار  
 باإلمجـــاع، )٢٠٠٦( ١٦٧٩ القــرار  اختــاذ  إىل الــس،  بعثــة 

ــا الضــرورية، اإلشــارة” أن وإىل ــل ورمب  الفصــل إىل أواــا، قب

ــة، صــعبة أرضــية خلقــت قــد “الســابع  مــربرا أعطــى ممــا للبعث

 حتويـل  بشـأن  تشـددا  أكثـر  موقفـا  تتخذ كي السودان حلكومة

 تابعـة  سـالم  حفـظ  قـوة  إىل السـودان  يف األفريقـي  االحتـاد  بعثة

 يف الســلطات إقنــاع حاولــت البعثــة إن وقــال املتحــدة. لألمــم
 لألمـم  تابعـة  قـوة  إىل األفريقي االحتاد بعثة حتويل بأن السودان

 تنفيــذ أن إىل أيضــا وأشــار التزامــا. بــل خيــاراً، لــيس املتحــدة

 بــذل جيــب وإنــه موعــده، عــن متــأخر الشــامل الســالم اتفــاق

 السـودان؛  جنـوب  حـدود  ترسـيم  منـها  أهداف لتحقيق جهود
__________ 

  )٣٠(  S/PV.5462 ٧-٢، الصفحات.  

  .٨-٧حتان املرجع نفسه، الصف  )٣١(  

 اخلـالف؛  حمـورا  النفط موارد تشكل حيث أبيي، مسألة وحل

 جـيش  إزاء قلقـه  عن وأعرب نشرها. وإعادة القوات وتسريح

 الســودان جنــوب حكومــة قــادة أن مالحظــا للمقاومــة، الــرب

 السـالم،  أجـل  مـن  املفاوضـات  بـني  التمييز على حرصا يبدون

 قـادة  مـن  مخسة إىل االام الدولية اجلنائية احملكمة توجيه وبني

 علـى  املبـدأ،  حيـث  من يوافقون، وأم للمقاومة، الرب جيش

 إىل بالزيـارة  يتعلـق  اوفيمـ  املتـهمني.  علـى  القبض إلقاء ضرورة

 سـريعا  انتقـاال  طلـب  األفريقي االحتاد أن إىل أشار أبابا، أديس

 طلـب  االحتاد أن بل دارفور، يف املتحدة لألمم تابعة عملية إىل

ــاتو) األطلســي مشــال حلــف منظمــة مــن ــا (الن  لوجســتيا دعم

  .)٣٢(األفريقي االحتاد بعثة لتعزيز

ــة ويف   ــودة ٥٤٨٧ اجللسـ ــهحزير ٢٩ يف املعقـ  ان/يونيـ

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٦ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 هامقــد إحاطــات إىل واســتمع )٢٨(وتشــاد. الســودان إىل األمــن

ــا ــثال البعثــة، رئيس  ممثــل وشــدد وفرنســا، املتحــدة اململكــة مم

ــة رئيســا بصــفته املتحــدة، اململكــة  وتشــاد، الســودان إىل للبعث

 ولكنــه أراضــيه، وســالمة الســودان لســيادة الــس دعــم علــى

 اإلنســانية احلالــة يف تقــدم إحــراز إىل احلاجــة علــى أيضــا شــدد

 املتحـدة  لألمم املناسب من يرى إنه وقال والسياسية، واألمنية

ــة تســتلم أن  ممثــل وحــث .)٣٣(دارفــور يف الســالم حفــظ عملي

 علـى  الـس  تشـاد،  إىل للبعثـة  مشـاركا  رئيسـا  بصـفته  فرنسا،

ــب عــن النظــر ــار يف كث ــرت آث ــور يف اعأل ــى دارف ــة عل  يف احلال
 األثـر  إزاء قلقـه  عـن  أعـرب  األفريقـي  االحتـاد  بـأن  علما تشاد،

 دون املنطقــة يف الــرتاع ذلــك حيدثــه الــذي لالســتقرار املزعــزع

 يف اإلنسـاين  الوضـع  إزاء الشـديد  قلقـه  عـن  وأعـرب  اإلقليمية.
__________ 

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  

  )٣٣(  S/PV.5478 ٣-٢، الصفحتان.  
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ــات، ــث املخيمـ ــس وحـ ــى الـ ــدارس علـ ــبل تـ ــة السـ  الكفيلـ

  .)٣٤(كلاملشا لتلك بالتصدي

 أمهيــة منــها أمــور علــى بيانــام يف املشــاركون وأكــد  

 حمتـوى  ونشـر  الشـامل،  السـالم  واتفـاق  طرابلس، اتفاق تنفيذ

 ومسـألة  السـودان،  حكومة مع واحلوار للسالم، دارفور اتفاق

 للمقاومـة،  الـرب  جـيش  ومشكلة للمخيمات، الدولية احلماية

 املتحـدة  األمـم  يـة عمل إىل األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  من واالنتقال

 املتحـدة  األمـم  بـني  التعـاون  وتعزيـز  دارفـور،  يف السـالم  حلفظ

ــاد ــة األفريقـــي، واالحتـ ــة إىل واحلاجـ ــاين بالوضـــع العنايـ  اإلنسـ

  املدنيني. محاية وضمان

ــل وأعــرب   ــديره عــن الســودان ممث ــتمكن تق  أعضــاء ل

 تنفيــذ ملتابعــة الســودان جنــوب زيــارة مــن األمــن جملــس بعثــة

ــأثري ذلــك يف مبــا الواقــع، أرض علــى الشــامل الســالم اتفــاق  ت

ــريوا وكــذلك املاحنــة، اجلهــات مــن املــوارد نقــص  بأنفســهم ل

ــائق ــدات حقـ ــة وتعقيـ ــور، يف احلالـ ــا دارفـ ــك يف مبـ ــد ذلـ  البعـ

 األولويـــة أن وقـــال .والســـودان تشـــاد بـــني للحالـــة اخلـــارجي

 السـالم  اتفـاق  مـن  كـل  تنفيذ يف النجاح هو السودان حلكومة

 ميـارس  أن يف أمله عن وأعرب .للسالم دارفور فاقوات الشامل

 دارفــور اتفــاق توقــع مل الــيت األطــراف علــى ضــغطا الــس

 تشــاد ألن أســفه عــن وأعــرب تنفيــذه. تعــوق والــيت للســالم،

 التوقيــع تــرفض الــيت اموعــات وتــدعم زيفــا الســودان تتــهم

  .)٣٥(للسالم دارفور اتفاق على
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥(  

 وأشـار  لبلـده،  لـس ا بعثـة  بزيـارة  تشاد ممثل ورحب  

ــرد أن إىل ــل ــا أدىل الــيت والتصــرحيات االامــات علــى ال  ممث

  .)٣٦(املناسب الوقت يف سيأيت السودان
  
البعثـــة املتعلقـــة بالعمليـــة االنتخابيـــة يف مجهوريـــة   - ٧

 ١٢ إىل ١٠ الكونغـــــــــــــــو الدميقراطيـــــــــــــــة،

  ٢٠٠٦ حزيران/يونيه
  

 يف بيةاالنتخا بالعملية املتعلقة األمن جملس بعثة جرت  
 حزيران/يونيـه  ١٢ إىل ١٠ مـن  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية

 التأكيـد  يف تتمثل واليتها وكانت فرنسا. ممثل برئاسة ٢٠٠٦

 دخلـت  والـيت  البلد، ذلك ا مير اليت االنتقالية املرحلة أن على

 مفتوحـة  حـرة  انتخابات بإجراء إال تكتمل لن األخري، طورها

ــع، ــجيع ويف للجميـ ــلطات تشـ ــة السـ ــى االنتقاليـ ــف علـ  تكثيـ

  .)٣٧(االنتخابية للعملية الدميقراطي الطابع لضمان جهودها
  

 متــــــوز/ ٦ و حزيران/يونيــــــه ١٦ يف املــــــداوالت  

  )٥٤٨٢ و ٥٤٦٦ (اجللستان ٢٠٠٦  يوليه
  

ــة يف   ــه ١٦ يف املعقــــودة ٥٤٦٦ اجللســ  حزيران/يونيــ

 املعنــــون البنــــد أعمالــــه جــــدول يف الــــس أدرج ،٢٠٠٦

ــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة” ــة إىل األمــن جملــس بعث  مجهوري

 يف فرنسـا،  ممثـل  البعثـة،  رئـيس  وأشـار  .“الدميقراطيـة  الكونغو
 مـن  أسـابيع  بضعة قبل جرت البعثة أن إىل قدمها اليت اإلحاطة

 الكونغــــو مجهوريــــة يف والتشــــريعية الرئاســــية االنتخابــــات

ــة ــه،/متــوز ٣٠ يف إجراؤهــا املقــرر الدميقراطي ــيت يولي ــؤذن وال  ت

 أوىل كانـــت االنتخابـــات إن وقـــال االنتقاليـــة، الفتـــرة هايـــةبن

ــات ــة. أولوي ــه، إىل وأشــار .البعث ــة احلــوادث رغــم أن  يف األمني
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

  )٣٧(  S/2006/344.املرفق ،  
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 الشــرطة  تــدريب برنــامج جنــاح  فــإن الشــرق، ويف إيتــوري،

 تظـل  أن يـرجح  ال أنـه  يعين األوروبية االحتياطية القوة وإنشاء

 قـد  البعثـة  اءأعضـ  وكـان  احلـدة.  بـنفس  قائمـة  األمنيـة  املشكلة

 حــرة انتخابــات إجــراء أمهيــة معهــم حتــادثوا مــن لكــل أكــدوا

ــة، ــب وضــرورة ونزيه ــيت األخطــاء جتن ــة يف ارتكبــت ال  احلمل

 رســائل مــن اإلعــالم وســائل يف ورد مــا ســيما ال االنتخابيــة،

 وفيمـا  .“الكونغوليـة  اهلويـة ” موضوع بشأن والتفرقة اإلقصاء

 علـى  أكـدت  البعثـة  إن لقـا  االنتخابـات،  بعـد  مـا  بفتـرة  يتعلق

ــات، ثــالث ــل هــي أولوي ــاجلهود التعجي ــة ب  تشــكيل إىل الرامي

ــيش ــل وطـــين جـ ــين، متكامـ ــل ومهـ ــكلة وحـ ــات مشـ  اجلماعـ

  .)٣٨(الدولة إدارة وحتسني الشرق، يف املسلحة

 متوز/يوليـــــــه ٦ يف املعقـــــــودة ٥٤٨٢ اجللســـــــة ويف  

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٦ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 الكونغــــو مجهوريـــة  يف االنتخابيـــة  بالعمليــــة تعلقـــة امل األمـــن 

 ممثـل  البعثـة،  رئـيس  قـدمها  إحاطة إىل واستمع .)٣٩(الدميقراطية

 عنــها حتــدث كــان الــيت الرئيســية بالنقــاط ذكّــر الــذي فرنســا،

 علـى  والقضـاء  ونزيهـة،  حـرة  انتخابـات  إجراء بأمهية واملتعلقة

 إصـالح  لةمواصـ  إىل واحلاجـة  الصحافة، على املفروضة القيود

  .)٤٠(األمن قطاع

 أمهيـة  جمـددا  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية ممثل وأكد  

 القيـام  أمهيـة  على وشدد اإلعالم، وسائل إىل املنصف الوصول

ــا بكــل ــة لــتطهري ممكــن هــو م ــن االنتخابيــة العملي  رســائل م

 بـــــإجراء حكومتـــــه التـــــزام وأكـــــد واالســـــتبعاد. الكراهيـــــة

 بلـــده أن إىل وأشـــار تقاليـــة،االن الفتـــرة وإـــاء االنتخابـــات

 املتحـدة  األمـم  مـن  إضـافية  مسـاعدة  االنتخابـات  بعد سيطلب
__________ 

  )٣٨(  S/PV.5466 ٤-٢، الصفحات.  

  )٣٩(  S/2006/434.  

  )٤٠(  S/PV.5482 ٣-٢، الصفحتان.  

 يف وكـذلك  والشـرطة،  اجلـيش  وإصالح هيكلة إعادة جمال يف
ــال ــالح نــــزع جمــ ــادة وتســــريح ســ  احملــــاربني إدمــــاج وإعــ

  .)٤١(السابقني

 وســائل حريــة أمهيــة علــى املــتكلمني معظــم وشــدد  

ــالم ــراء جنــاح يف اإلع ــات،االنتخ إج ــى اب ــة وعل  تصــرفها أمهي

 االختبـار  أن علـى  املـتكلمني  مـن  عـدد  وأكـد  مسؤول. بشكل

 ومـع  نتائجهـا  مـع  التعامل طريقة سيكون لالنتخابات احلقيقي

ــة ــة. املرحل ــدة حتــديات أن إىل وأشــاروا االنتقالي ــزال ال عدي  ت

  البلد. تنتظر
  
تشــــــرين  ١٦إىل  ١١البعثــــــة إىل أفغانســــــتان،   - ٨

  ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 
  

 إىل ١١ مــن أفغانســتان إىل األمــن جملــس بعثــة جــرت  

 وكـان  اليابـان.  ممثـل  برئاسـة  ٢٠٠٦ الثاين/نوفمرب تشرين ١٦

 التــزام اســتمرار علــى التأكيــد هــو للبعثــة األساســي الغــرض

 للجهـود  الـس  دعم وتأكيد األفغانية، بالعملية الدويل اتمع

ــة ــة األفغاني ــة. الرشــيد واحلكــم األمــن حتقيــق إىل الرامي  والتنمي

 مكافحـة  جمـاالت  يف احملـرز  التقـدم  استعراض البعثة من وطُلب

 املشـــروعة، غـــري املســـلحة اجلماعـــات وتفكيـــك املخـــدرات،

 وإصــالح العــام، القطــاع وإصــالح اإلنســان، حقــوق ومحايــة

ــة، قطــاع ــانون. وســيادة العدال  باســتعراض أيضــا وكُلّفــت الق

 أفغانسـتان  رئـيس  مع ثةالبع واجتمعت الدولية. املساعدة حالة

 ممثلـي  عـن  فضال فيها، احلكوميني املسؤولني كبار من والعديد

 أفغانسـتان،  يف لإلغاثـة  املشـتركة  التنسيق وهيئة املدين، اتمع

 لتقـدمي  املتحـدة  األمـم  وبعثـة  األمنية، للمساعدة الدولية والقوة
__________ 

  .٤-٣املرجع نفسه الصفحتان   )٤١(  
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 ويف املتحــــدة. األمــــم ووكــــاالت أفغانســــتان، إىل املســــاعدة

   .)٤٢(اخلارجية وزير مع البعثة اجتمعت ،باكستان
  

 ٢٠٠٦ الثـــاين/نوفمرب تشـــرين ٢٢ يف املـــداوالت  

  )٥٥٧٠ (اجللسة
  

 تشــــــــرين ٢٢ يف املعقــــــــودة ٥٥٧٠ اجللســــــــة يف  

ــاين/نوفمرب ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٦ الث ــد أعمال  البن

 إىل األمــن جملــس بعثــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة” املعنــون

 إىل البعثـة  رئـيس  مـن  إحاطـة  إىل لـس ا واستمع .“أفغانستان

 إقامـــة عمليـــة بـــأن أفـــاد الـــذي اليابـــان، ممثـــل أفغانســـتان،

 يوجــد ولكــن متواصــلة، أفغانســتان يف الدميقراطيــة املؤسسـات 

 تراجـع  حبـدوث  األفغـاين  الشـعب  لـدى  شعور الوقت نفس يف

ــد ســببه  االضــطراب أشــكال مــن وغريهــا التمــرد أعمــال تزاي

 علـى  وشـدد  واهلشـة.  الضـعيفة  الدولة تتحدي اليت االجتماعي

ــه أفغانســتان، شــواغل تتصــدر الــيت القضــية هــو األمــن أن  وأن

 القـانون  إنفـاذ  وتدابري العسكرية بالتدابري التمرد مواجهة يتعني

 واخلـدمات  األمـن  تـوفري  يف احلكومة فشل أن وأضاف القوية.

 الدولــة صــفوف يف الفســاد وتفشــي واالجتماعيــة، االقتصــادية

 احلـــرب، أمـــراء نفـــوذ ذلـــك يف مبـــا املقاطعـــات، اتومؤسســـ

 بقضــيته. إلميانــه األفغــاين الشــعب فقــدان يف أســهمت عوامــل

 السـليب  واألثـر  املخـدرات  للقلـق،  املـثرية  األخرى املسائل ومن

ــيت ــه ال ــة حتدث ــة احلال ــى األمني ــوق عل  أن وأكــد اإلنســان. حق

 قآفــا وأفضـل  للتعـاون،  إطـار  أفضــل يظـل  )٤٣(األفغـاين  امليثـاق 
 أيضـا  تعـزز  أن اإلقليمـي  التعـاون  زيـادة  بإمكان ولكن واعدة،

 اسـتتباب  يف حيـوي  بشكل تسهم وأن أفغانستان إعمار إعادة

 أفغانسـتان  رئيسـي  إن قـائال  وخـتم  املنطقـة.  يف واألمن السالم
__________ 

  ).S/2006/935انظر تقرير البعثة (  )٤٢(  

كــان امليثــاق األفغــاين خطــة للتعــاون بــني اتمــع الــدويل وبــني     )٤٣(  
  حكومة أفغانستان.

 بــني مثلــى عالقــات إقامــة يف رغبتــهما علــى شــددا وباكســتان

  .)٤٤(البلدين
  

ــانون ٧ يف املـــداوالت   ــمرباألول كـ  ٢٠٠٦ /ديسـ

  )٥٥٨١ (اجللسة
  

 كــــــــــانون ٧ يف املعقــــــــــودة ٥٥٨١ اجللســــــــــة يف  

 تقريـر  أعمالـه  جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٦ األول/ديسمرب

ــة ــتان إىل األمـــن جملـــس بعثـ ــتمع .)٤٥(أفغانسـ  إىل الـــس واسـ

 التطـورات  أبـرز  الـذي  اليابـان،  ممثـل  البعثـة،  رئـيس  من إحاطة

 االقتصــادي، النمــو مثــل أفغانســتان، يف حــدثت الــيت اإلجيابيــة

 التعليميـة  الـربامج  يف جـدت  اليت والتطورات األساسية، والبنية

 للقلـق  املـثرية  بالنقـاط  وذكّـر  األمنية. املؤسسات ويف والريفية،

ــيت ــا أشــار أن ســبق وال ــيت اإلحاطــة يف إليه ــدمها كــان ال  يف ق
 الشـواغل،  تلـك  ملعاجلـة  البعثـة  توصـيات  وقدم السابقة اجللسة

 الـدويل  االلتزام وزيادة األفغاين، امليثاق املثال سبيل ىعل ومنها

  .)٤٦(األمنية للمساعدة الدولية القوة بدعم

 وتوصـــياا البعثـــة بنتـــائج املـــتكلمني معظـــم ورحـــب  

 يف املتحــدة األمــم الســتمرار البالغــة الضــرورة علــى وشــددوا
 ال وتعزيزهـا،  أفغانسـتان  اسـتقرار  حتقيـق  علـى  املسـاعدة  تقدمي
ــن. جمــال يف ســيما ــرح األم ــل واقت ــوفري املتحــدة اململكــة ممث  ت

ــيني مرشــدين ــتان يف املخــدرات مكافحــة لشــرطة دول  أفغانس

ــا ــة دعمـ ــذ يف للحكومـ ــتراتيجي تنفيـ ــة تهااسـ ــة الوطنيـ  ملكافحـ

 أي يف النظــر إعــادة علــى احلكومــة أيضــا وحــث املخــدرات.

ــاء مقترحــات ــرأة، شــؤون وزارة بإلغ ــالوزارة امل  دوراً لعبــت ف

 جوانـب  مجيـع  يف للمـرأة  الكاملـة  املشـاركة  ضـمان  يف أساسيا
__________ 

  )٤٤(  S/PV.5570 ٦-٢، الصفحات.  

  )٤٥(  S/2006/935.  

  )٤٦(  S/PV.5581 ٧-٢، الصفحات.  
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 ممثــل وأعــرب .)٤٧(أفغانســتان يف الســالم وبنــاء الســالم توطيــد

 األمــم بعثــة وجــود ميتــد أن يف وفــده رغبــة عــن جمــددا فرنســا

 األمنيـة  الظـروف  تسمح عندما جديدة، مقاطعات إىل املتحدة

 لالكامـ  الـدول  امتثـال  علـى  أفغانسـتان  ممثل وحث .)٤٨(بذلك
ــق لإلعــالن ــدابري املتعل ــة بالت  اإلرهــاب علــى القضــاء إىل الرامي

 يسـهم  ذلـك  إن قـائال  )،٢٠٠١( ١٣٧٣ والقـرار  ،)٤٩(الـدويل 

 أفغانســـتان. يف واالســـتقرار الســـالم حتقيـــق يف كـــبري حــد  إىل

 أفغانسـتان  يف األمنيـة  للمؤسسـات  إضـافية  موارد توفري وطلب

ــادة أجــل مــن ــها. زي ــالده جــةحا عــن جمــددا وأعــرب فعاليت  ب

 ةاسـتراتيجي و أفغانستان اتفاق تنفيذ يف املتواصل الدويل للدعم
ــة ــة التنمي ــة الوطني ــة املؤقت ــة وشــجعت .)٥٠(األفغاني ــدا، ممثل  فنلن

ــة ــة متحدثـ ــن بالنيابـ ــاد عـ ــدان األورويب االحتـ ــبة، والبلـ  املنتسـ

ــة ــتان حكومـ ــز علـــى أفغانسـ ــا تعزيـ ــوق التزامهـ ــان حبقـ  اإلنسـ

 إىل الراميـة  للخطـط  األورويب اداالحت دعم وأكدت واملصاحلة.

 األمنيـة  الظـروف  مسحـت  إذا املتحدة األمم بعثة وجود توسيع

ــذلك ــرويج ممثــل وشــدد .)٥١(ب ــى الن  الــدور حتســني أمهيــة عل

 - املـدين  التنسيق تعزيز سيما ال املتحدة، األمم لبعثة التنسيقي

 أولويـة  املـرأة  متكـني  اعتبـار  أمهية على أيضا وشدد العسكري.

 )٢٠٠٠( ١٣٢٥ القــرار  مــع متشــيا قطاعــات، لعــدة شــاملة

 إيـران  مجهوريـة  ممثـل  ودعـا  .)٥٢(واألمن والسالم باملرأة املتعلق

 مـع  حمادثـات  أو اتصـاالت  إجـراء  تفـادي  إىل الدول اإلسالمية

ــابيني ــن اإلرهـ ــريه ميكـ ــأ تفسـ ــه خطـ ــأة بأنـ ــابيني. مكافـ  لإلرهـ
__________ 

  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧(  

  .١٤-١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  

  ، املرفق.٤٩/٦٠قرار اجلمعية العامة   )٤٩(  

  )٥٠(  S/PV.5581 ١٧-١٤، الصفحات.  

  .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  

  .٢٤-٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٢(  

ــة إجـــراء عـــدم إزاء قلقـــه عـــن وأعـــرب  بشـــأن جـــادة مناقشـ

ــاء ئنيالالجــ ــارة أثن ــة، زي ــل وطلــب .)٥٣(تقريرهــا ويف البعث  ممث

 ،“املبالغــــات” عــــن االمتنــــاع أخــــرى دول مــــن باكســــتان
 تـــوفر باكســتان  أن إىل التلمــيح ” ورفــض  ،“االدعــاءات ” و

 علـى  وشـدد  .“بتجنيـدهم  وتقـوم  والتـدريب  املالذ لإلرهابيني

 األفغــاين الــوطين واجلــيش الدوليــة القــوة مــن تطلــب بــالده أن

ــة جهــودا ــا مماثل ــه تقــوم مل ــة باكســتان ب ــة احلــدود ملراقب  الطويل

ــوعرة. ــال وال ــع إن وق ــب الــدويل اتم  جبديــة التصــدي يتجن

 مجيـــع لعـــودة ختطـــط بـــالده وأن األفغـــان، الالجـــئني ملشـــكلة

ــة وعــددهم الالجــئني ــة أفغانســتان إىل نســمة ماليــني ثالث  بغي

 .)٥٤(احلدود بعبور املتعلقة لالدعاءات حد وضع
  
 ٢٨إىل  ٢٥بعثــــة املعنيــــة مبســــألة كوســــوفو، ال  - ٩

  ٢٠٠٧أبريل /نيسان
  

 مـن  كوسـوفو  مبسـألة  املعنيـة  األمـن  جملـس  بعثة جرت  

ــان/أبريل ٢٨ إىل ٢٥ ــة ٢٠٠٧ نيســ ــل برئاســ ــا. ممثــ  بلجيكــ

 معلومـات  علـى  حلصـول ي: اهـ  أهـداف،  ثالثـة  للبعثـة  وكانت

 قـراره  الـس  اختـاذ  منـذ  كوسوفو يف احملرز التقدم عن مباشرة

ــا )،١٩٩٩( ١٢٤٤ ــك يف مب ــذ ذل ــايري تنفي ــق املع ــا؛ املتف  عليه

 احلكـم  ومؤسسـات  صـربيا  قيـادة  من مباشرة معلومات وتلقي

 العرقيـة  األقليـات  طوائف ممثلي ومن كوسوفو يف املؤقتة الذايت

ــة عــن كوســوفو يف ــة السياســية احلال  واالقتصــادية واالجتماعي

 قليميــة؛اإل احلالــة عــن وكــذلك كوســوفو، يف آنــذاك الســائدة

ــي ــات وتلقـ ــرة معلومـ ــن مباشـ ــي مـ ــع ممثلـ ــدويل، اتمـ  يف الـ
ــدان، ويف بروكســـل ــة عـــن امليـ ــية احلالـ ــة السياسـ  واالجتماعيـ

ــادية ــة واالقتصـ ــوفو، يف الراهنـ ــة وعـــن كوسـ ــة. احلالـ  اإلقليميـ
__________ 

  .٢٧-٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣(  

  .٣٠-٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )٥٤(  
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ــة واجتمعــت ــيس مــع البعث ــيس صــربيا رئ  ومــع وزرائهــا، ورئ

 كوســوفو، صــرب وممثلــي وزرائهــا، ورئــيس كوســوفو رئــيس

 ممثلي مع وكذلك الكاثوليكية، والكنيسة اإلسالمية، والطائفة

 املنطقــة،  زيــارة  وقبــل كوســوفو.  يف الصــربية غــري  األقليــات

 حيـــث نيســـان/أبريل ٢٥ يف بروكســـل بزيـــارة البعثـــة قامـــت

ــرت ــات أجـ ــع مناقشـ ــام األمـــني مـ ــة العـ ــال حلـــف ملنظمـ  مشـ

ــاد اخلـــاص واملبعـــوث األطلســـي، ــوفو، األورويب لالحتـ  لكوسـ

   .)٥٥(األورويب االحتاد توسيع عن املسؤول فوضوامل
  

ــداوالت   ــايو ١٠ و ٢ يف املــــــــ  ٢٠٠٧ أيار/مــــــــ

  )٥٦٧٣ و ٥٦٧٢ (اجللستان
  

 ،٢٠٠٧ أيار/مــايو ٢ يف املعقــودة ٥٦٧٢ اجللســة يف  
 مقدمـة  إحاطـة ” املعنـون  البنـد  أعمالـه  جدول يف الس أدرج

 واستمع .“كوسوفو مسألة بشأن األمن جملس بعثة رئيس من

 أفـاد  الـذي  بلجيكـا،  ممثـل  البعثـة،  رئيس من إحاطة إىل لسا

ــأن  األورويب واالحتــاد األطلســي مشــال حلــف منظمــة ممثلــي ب

 الوضـــع أن بروكســـل يف عقـــدت الـــيت االجتماعـــات يف رأوا

 مركــــز حتديــــد يف التــــأخري وأن احتمالــــه، ميكــــن ال الــــراهن

 وشـددوا  واملنطقة. كوسوفو للخطر يعرض أن ميكن كوسوفو

 يؤيـده  أن ينبغـي  كوسـوفو  مركز بشأن النهائي القرار أن ىعل

 امليثـاق.  مـن  السـابع  الفصـل  إطـار  يف األمن جملس يتخذه قرار

 ورئـيس  الـوزراء  رئـيس  فيهم مبن صربيا، ممثلو رفض حني ويف

 مــن شــكل أي عليــه يترتــب أن ميكــن حــل أي اجلمهوريــة،

 فـيهم  مبـن  كوسـوفو،  ممثلـو  أمجـع  كوسـوفو،  اسـتقالل  أشكال

 التسـوية  اقتـراح  تأييـد  علـى  اجلمهورية، ورئيس الوزراء رئيس

 اجلانبـان  أعرب وقد كوسوفو. يف بالوضع املتعلقة والتوصيات

ــق عــن ــودة بشــأن القل ــا، املشــردين األشــخاص ع ــيت داخلي  ال
__________ 

  ).S/2007/256البعثة ( يرانظر تقر  )٥٥(  

 معظــم أن حــني ويف الوقــت. ذلــك حــىت جــداً حمــدودة كانــت

 عـن  أعربـوا  األقليـات  طوائـف  زعماء فيهم مبن كوسوفو ممثلي

 ممثلـو  يقبـل  مل األعـراق،  متعـددة  مسـتقلة  دولـة  بإقامة التزامهم

ــارا. باالســتقالل كوســوفو صــرب ــة رئــيس وقــال خي  إن البعث

 املتحـدة  األمـم  بعثـة  أن علـى  أكـد  العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثل

 حتقيقـه؛  ميكن كان ما كل حققت كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة

 لسـيادة  وهياكل يت،الذا للحكم مؤقتة مؤسسات أنشأت وأا

 حتقيـق  ولكـن  السـوق،  القتصـاد  الالزمـة  واملؤسسات القانون،

ــد  يف للوضــع حــل إىل التوصــل علــى يتوقــف التقــدم مــن املزي
  .)٥٦(كوسوفو

ــة ويف   ــودة ٥٦٧٣ اجللســــ ــايو ١٠ يف املعقــــ  أيار/مــــ

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٧ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 إحاطـة  إىل الـس  اسـتمع و .)٥٧(كوسـوفو  مبسألة املعنية األمن

 الوضـع  أن علـى  شـدد  الـذي  بلجيكـا،  ممثـل  البعثـة،  رئـيس  من

 وذكّـــر .“متـــوترا ولكـــن هادئـــا” كـــان كوســـوفو يف األمـــين

ــف ــرفني مبواق ــه الط ــال ولكن ــا ق ــان، إم ــرغم متفق ــارض ب  تع

  .)٥٨(يتواصل أن ميكن ال الراهن الوضع أن على موقفيهما،

 األمـين  الوضـع  يف بالتحسـن  املـتكلمني  معظـم  ورحب  

 إزاء القلــق عــن أعربــوا ولكنــهم اجلديــدة، املؤسســات وبإقامــة

ــود اســتمرار ــة أن مؤكــدين الوضــع، مســألة حــول اجلم  احلال

 االحتــاد ممثــل وقــال .الــس قبــل مــن دقيقــة دراســة إىل حباجــة

 .)٥٩(الطـــرفني بـــني توافقيـــا حـــال تتطلـــب احلالـــة إن الروســـي

 تأييـدهم  عـن  أخـرى،  جهـة  من املتكلمني، من العديد وأعرب

ــراح ــام لألمــني اخلــاص املبعــوث القت  وضــع تســوية حــول الع
__________ 

  )٥٦(  S/PV.5672 ، ٤-٢الصفحتان.  

  )٥٧(  S/2007/256.  

  )٥٨(  S/PV.5673 ٣-٢،  الصفحتان.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  
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 إشـراف  حتـت  كوسـوفو  باستقالل أوصى الذي ،)٦٠(كوسوفو

 .)٦١(الطــرفني بــني اتفــاق إىل التوصــل عــدم مــن بــالرغم دويل،

 اخلــاص املبعــوث مقتــرح الــس يقــر أن بنمــا ممثلــة واقترحــت

 انتظـار  فتـرة  بعـد  نفاذال حيز القرار يدخل أن على الفور، على

ــدا ــذل ليتســىن أشــهر، ســتة م ــة ب  إىل للتوصــل أخــرى حماول

 إىل كوسـوفو  عودة أن بريو ممثل وأضاف .)٦٢(اآلراء يف توافق

 ممثـل  وأشـار  .)٦٣(احلالـة  هلـذه  واقعيا حالً ليس الصربية السيادة

 الطــرفني مـوقفي  أن يف املتمثلــة “املؤسـفة  احلقيقــة” إىل فرنسـا 

 .“الــزمن مــرور مـع  تــتغري لــن” وأـا  بينــهما قالتوفيــ ميكـن  ال

 األمـر  وأن جديـداً  وضـعا  كوسوفو إعطاء ضرورة على وشدد

 جنـاح  لضمان مبسؤوليته يضطلع كي األمن لس متروك اآلن

  .)٦٤(العملية
  

ــرا،     - ١٠ ــوم، وأكــ ــا، واخلرطــ البعثــــة إىل أديــــس أبابــ
ــا، وأبيـــــــــــــــــدجان،  إىل ١٤ وكينشاســـــــــــــــ

  ٢٠٠٧ حزيران/يونيه  ٢١
  

 واخلرطـوم،  أبابـا،  أديـس  إىل األمـن  جملس بعثة جرت  

 حزيران/يونيـه  ٢١ إىل ١٤ مـن  وكينشاسا وأبيدجان، وأكرا،

 يف أعضــــاء عــــدة املنــــاطق خمتلــــف إىل البعثــــة ورأس ٢٠٠٧
 ممـثال  وأكـرا،  واخلرطـوم،  أبابا، أديس إىل البعثة ورأس الس.

 أديـس  يف البعثـة  واجتمعـت  املتحدة. واململكة أفريقيا، جنوب

 االحتـاد  وجملـس  األفريقـي،  االحتاد جلنة وأعضاء رئيس مع أبابا
__________ 

  )٦٠(  S/2007/168/Add.1  وAdd.2.  

 ١٠-٩(بــريو)، و الصــفحتان  ٧-٦املرجـع نفســه، الصـفحتان     )٦١(  
 ١٦-١٤ (بنمـا) و الصـفحات   ١٢-١١(غانا)، و الصـفحات  

  (الواليات املتحدة). ١٧-١٦(اململكة املتحدة) و الصفحتان 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

 اجتمعـــت وأكـــرا، اخلرطـــوم ويف واألمـــن. للســـالم األفريقـــي

 منــهم املســتوى، رفيعــي حكــوميني مســؤولني عــدة مــع البعثــة

 وكـــان غانـــا. مجهوريـــة ورئـــيس الســـودان مجهوريـــة رئـــيس

 وجهـات  تبـادل  هـو  وأكـرا  أبابـا  أديـس  إىل البعثـة  مـن  الغرض

 بـني  العالقـة  حتسـني  سبل حول األفريقي االحتاد قادة مع النظر

 واألمـن  السـالم  صـون  جمـال  يف األفريقي واالحتاد األمن جملس

 السـودان  رئـيس  مـع  االجتمـاع  مـن  الغـرض  وكان أفريقيا. يف

 ووحـدة  السـودان  سـيادة  علـى  الـس  التـزام  تأكيـد  إعـادة  هو

 رأســها الــيت ةالبعثــ اجتمعــت أبيــدجان، ويف أراضــيه. وســالمة

 رفيعـي  آخـرين  ومسـؤولني  ديفـوار  كـوت  رئيس مع بريو ممثل

 والتشـديد  )٦٥(السياسـي  واغـادوغو  اتفاق دعم دف املستوى

ــى ــة، تســوية إىل التوصــل ضــرورة عل  معاجلــة إىل إضــافة ائي

 الــيت اخلطــرية واالقتصــادية واالجتماعيــة االنســانية األزمــات

 ممثـل  رأسها اليت البعثة اجتمعت كينشاسا، ويف البلد. واجهها

ــة رئــيس مــع فرنســا ــة الكونغــو مجهوري  ومســؤولني الدميقراطي

 تأكيـد  إعـادة  هو الزيارة من الغرض وكان آخرين. حكوميني

 االسـتقرار  حتقيق إىل الرامية الوطنية اجلهود بدعم الس التزام

  .)٦٦(البالد شرق يف
  

 متـــوز/  ١٦ و يونيـــه /حزيـــران  ٢٦ يف املـــداوالت  

  )٥٧١٧ و ٥٧٠٦ (اجللستان ٢٠٠٧  يوليه
  

ــة يف   ــه ٢٦ يف املعقــــودة ٥٧٠٦ اجللســ  حزيران/يونيــ

 املعنــــون البنــــد أعمالــــه جــــدول يف الــــس أدرج ،٢٠٠٧

 .“أفريقيــا إىل األمـن  جملـس  بعثـة  رؤســاء مـن  مقدمـة  إحاطـة ”

 وهـم  للبعثـة،  األربعـة  الرؤسـاء  مـن  إحاطـة  إىل الـس  واستمع

 وبــريو، املتحــدة، لكــةواملم أفريقيــا، جنــوب مــن كــل ممثلــو
__________ 

  )٦٥(  S/2007/144.املرفق ،  

  ).Corr.1و  S/2007/421انظر تقرير البعثة (  )٦٦(  
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 اللـذان  املتحـدة  واململكـة  أفريقيـا  جنـوب  ممثال وشدد وفرنسا.

 علـى  وأكـرا  واخلرطـوم  أبابا أديس إىل البعثة رئاسة يف اشتركا

 جملســه  مــع ســيما وال األفريقــي، االحتــاد مــع التعــاون أمهيــة

 احلاجـة  علـى  أيضـا  أفريقيا جنوب ممثل وشدد واألمن. للسالم

ــاملوارد األفريقــي اداالحتــ مســاعدة إىل ــه. دعمــا ب  وفيمــا لبعثات

ــا أشــــار بالســــودان، يتعلــــق  املســــؤولني أن إىل البعثــــة رئيســ

 للقـــوة اإلجيـــايب قبـــوهلم عـــن أعربـــوا اخلرطـــوم يف الســـودانيني

ــة ــظ املختلطـ ــالم، حلفـ ــة السـ ــم التابعـ ــدة لألمـ ــاد املتحـ  واالحتـ

   .)٦٧(دارفور يف األفريقي

ــل وشــدد   ــريو، ممث ــذي ب ــة رأس ال ــدجان، إىل البعث  أبي

 باتفـاق  يتعلـق  فيمـا  ديفـوار  كـوت  يف اإلجيابية التطورات على

 االتفـاق  تطبيق على الطرفني تصميم مثل السياسي، واغادوغو

 وجـود  إىل ذلك، مع وأشار، األمنية. احلالة يف العام والتحسن

 اجلــزء يف النشــطة امليليشــيات مثــل القلــق، علــى تبعــث عناصــر

ــبالد، مــن الغــريب  مراكــز ووجــود اإلجــرام معــدل عوارتفــا ال

 جمـاالت  يف التقـدم  مـن  الكـثري  حتقـق  وعدم قانونية، غري مراقبة

ــزع ــادة والتســريح الســالح ن ــاج، وإع ــوات وإصــالح اإلدم  ق

  .)٦٨(األمن

 كينشاســا، إىل البعثــة رأس الــذي فرنســا، ممثــل وأكــد  

ــرورة ــالح ضــ ــاع إصــ ــين القطــ ــة يف األمــ ــو مجهوريــ  الكونغــ

 األخــرية االنتخابــات بعــد املعارضــة ردو وحتديــد الدميقراطيــة،

 كيفــو يف الوضــع إزاء خصوصــا قلقــه عــن وأعــرب الناجحــة.

 هنـاك  االسـتقرار  عـدم  أن إىل مشـرياً  اجلنوبية، وكيفو الشمالية

  .)٦٩(الكونغولية السلطات لقلق إثارة املشاكل أكثر ميثل
__________ 

فريقيـا)؛ و الصــفحة  (جنـوب أ  ٣-٢املرجـع نفسـه، الصــفحتان     )٦٧(  
  (اململكة املتحدة). ٤

  .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٨(  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

 متوز/يوليـــــه ١٦ يف املعقـــــودة ٥٧١٧ اجللســـــة ويف  

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٧ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 وأبيــــدجان، وأكــــرا، واخلرطــــوم، أبابــــا، أديــــس إىل األمــــن

ــا، ــن وكينشاســـ ــه ٢١ إىل ١٤ مـــ  .)٧٠(٢٠٠٧ حزيران/يونيـــ

 وهــم األربعــة، البعثــة رؤســاء مــن إحاطــة إىل الــس واســتمع

 وبــريو، املتحــدة، واململكــة أفريقيــا، جنــوب مــن كــل ممثلــو

 أن ســبق  الــيت والقضــايا  باألحــداث ذكّــروا  الــذين وفرنســا،

 بلجيكــا مــن كــل ممثلــو وأيــد الســابقة. اإلحاطــة يف عرضــوها

 ممثـل  وشـجع  .)٧١(البعثـة  وتوصـيات  استنتاجات والصني وغانا

ــا ــتعمري األفريقــي االحتــاد إطــار اســتخدام غان ــة لل  بعــد والتنمي

 الشـراكة  يف واألمـن  السـالم  عنصـري  إىل إضـافة  الـرتاع  انتهاء

 املتعلقـة  املقبلـة  املقترحـات  يف أفريقيـا،  تنميـة  أجل من اجلديدة

 ممثـل  وشـدد  .)٧٢(املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني بالتعاون

 دارفــــور  منطقــــة يف والبنــــاء التنميــــة أمهيــــة علــــى الصــــني

 بــالده دعــم عــن ديفــوار كــوت ممثــل وأعــرب .)٧٣(بالســودان

 التفـاق  الكامـل  التنفيـذ  ذلـك  يف مبـا  البعثـة،  لتوصـيات  الكامل

 للحظـر  اجلزئـي  الرفع نفسه الوقت يف طلب ولكنه غو،واغادو

 .)٧٤(الوطنيــة الشــرطة جتهيــز ليتســىن األســلحة، علــى املفــروض

 بــالده تأييــد عــن الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة ممثــل وأعــرب

 إزاء خماوفــه عــن نفســه الوقــت ويف األمــن جملــس لتوصــيات

 علـق يت مـا  سـيما  ال اجلنوبيـة،  وكيفـو  الشـمالية  كيفـو  يف احلالة

 أساسـا  الـدويل،  اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق بانتهاكات

ــن ــل مــ ــيات قبــ ــا امليليشــ ــن وغريهــ ــات مــ ــلحة اجلماعــ  املســ
__________ 

  )٧٠(  S/2007/421  وCorr.1.  

  )٧١(  S/PV.5717 ــفحتان ــفحتان   ٨-٧، الصــــ ــا)؛ الصــــ  ٩-٨(غانــــ
  (الصني). ١١-١٠(بلجيكا)؛ الصفحتان 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٢(  

  .١٠لصفحة املرجع نفسه، ا  )٧٣(  

  .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 إىل احلاجـة  علـى  األفريقـي  االحتـاد  ممثلة وشددت .)٧٥(األجنبية

ــة ــني متماســكة شــراكة إقام ــتني، ب ــا املنظم ــك يف مب ــادل ذل  تب

 وشـددت  ار.القـر  صـنع  إجـراءات  ومواءمة املنتظم، املعلومات

 واألمــن الســالم هيكــل إنشــاء يف الــدعم تقــدمي ضــرورة علــى

 مبكـر  إنـذار  نظـام  وضـع  ذلـك  يف مبـا  األفريقـي،  لالحتـاد  التابع

 يف اإلبقـاء  ضـرورة  علـى  مشددة وختمت أفريقية. قوة وإنشاء
 للجهـــود األفريقــي  الطــابع  علــى  للســودان  املختلطــة  العمليــة 

  .)٧٦(املبذولة
  

تشـرين   ٣٠إىل  ٢٤ليشـيت،   - رالبعثة إىل تيمـو   - ١١
    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

 
 ٢٤ مـن  ليشـيت  -ر تيمـو  إىل األمن جملس بعثة جرت  

 جنـــوب ممثـــل برئاســـة ٢٠٠٧ الثـــاين/نوفمرب تشـــرين ٣٠ إىل

 التـزام  تأكيـد  إعـادة  هو للبعثة األساسي الغرض وكان أفريقيا.

 السـالم  توطيـد  علـى  التيمـوري  الشـعب  مبسـاعدة  األمن جملس

ــيادة الــــدميقراطي واحلكــــم ــانون وســ ــرة يف القــ ــا فتــ ــد مــ  بعــ

ــات ــو يف االنتخاب ــبري ليشــيت، -ر تيم ــن والتع ــم ع ــس دع  ال

 ليشــيت، - تيمــور يف املتكاملــة املتحــدة األمــم لبعثــة الكامــل

 البعثـة.  واليـة  تنفيـذ  يف الواقـع  أرض علـى  احملـرز  التقدم وتقييم

 عمــ النظــر وجهــات وتبــادل مبناقشــة تعليمــات البعثــة وتلقــت
ــو ســلطات  ملســاعدة والوســائل الســبل بشــأن ليشــيت -ر تيم

 الـيت  املكاسب من لالستفادة الالزمة القدرات تطوير يف البالد

 والدميقراطيــة. كــاألمن جمــاالت يف الوقــت ذلــك حــىت حتققــت

ــة واجتمعـــت ــو رئـــيس مـــع البعثـ  ومســـؤولني ليشـــيت -ر تيمـ

    .)٧٧(وبوكاو ديلي أساقفة ومع املستوى، رفيعي حكوميني
  

__________ 

  .١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٥(  

  .١٣-١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٦(  

  ).S/2007/711انظر تقرير البعثة (  )٧٧(  

ــانون ١٣ و ٦ يف املــــــــــــــداوالت    األول/ كــــــــــــ

  )٥٨٠١ و ٥٧٩١ (اجللستان ٢٠٠٧  ديسمرب
  

 كــــــــــانون ٦ يف املعقــــــــــودة ٥٧٩١ اجللســــــــــة يف  
 البنـد  أعمالـه  جـدول  يف الـس  أدرج ،٢٠٠٧ األول/ديسمرب

 إىل األمــن جملــس بعثــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة” املعنــون
 ممثـل  البعثـة،  رئـيس  مـن  إحاطة إىل واستمع .“ليشيت - رتيمو

 ظلـت  ليشيت -ر تيمو يف احلالة بأن أفاد الذي أفريقيا، جنوب
 تواجـه  الـيت  التحديات إن وقال هشة. ولكنها ومستقرة هادئة

ــبالد ــت الـ ــات يف متثلـ ــني اخلالفـ ــزب بـ ــاكم احلـ ــزب احلـ  وحـ
 والعـدد  الـبالد،  يف السياسـي  التوجيـه  بشـأن  الرئيسي املعارضة

 يطلــق مــن فــيهم مبــن داخليــا، املشــردين األشــخاص مــن كــبري
 اخلدمـة  من فروا سابقون جنود وهم “امللتمسني” اسم عليهم

ــا املؤسســات، وضــعف العســكرية، ــا ذلــك يف مب ــن قطاع  األم
 واالفتقـار  احلكـم  جمـاالت  تواجههـا  اليت والصعوبات والعدالة،

ــدرات إىل ــا، القـ ــعوبات فيهـ ــادية والصـ ــة االقتصـ  واالجتماعيـ
ــة ــة بانتشــار املرتبط ــر. البطال ــا والفق ــق وفيم ــة يتعل ــم ببعث  األم
 احلكومــة أن إىل أشــار ليشــيت، - تيمــور يف املتكاملــة املتحــدة
ــلة إىل دعـــت ــاطها. مواصـ ــال نشـ ــة إن وقـ  األمـــن جملـــس بعثـ

ــأن عمومــا مقتنعــة ليشــيت -ر تيمــو غــادرت  يف يســري البلــد ب
ــار ــحيح مســـ ــو صـــ ــتقرار، حنـــ ــدة، االســـ ــالم والوحـــ  والســـ
 مشـاركة  اسـتمرار  أن ليشيت -ر تيمو ممثل وأكد .)٧٨(والرخاء

 تتعـزز  ولكـي  اسـتقرارا  الوضـع  يـزداد  لكـي  مهم املتحدة األمم
  .)٧٩(واألمن السالم ويتوطد الوطنية املؤسسات

 كــــــــانون ١٣ يف املعقــــــــودة ٥٨٠١ اجللســـــــة  ويف  
 تقريـر  أعمالـه  جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٧ األول/ديسمرب

ــة ــرين ٣٠-٢٤ ليشـــيت، -ر تيمـــو إىل األمـــن جملـــس بعثـ  تشـ
__________ 

  )٧٨(  S/PV.5791 ٥-٢، الصفحات.  

  .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٩(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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ــاين ــتمع .)٨٠(٢٠٠٧ /نوفمربالثـ ــة إىل الـــس واسـ ــن إحاطـ  مـ
 -ر تيمــو ممثلــة وأكــدت أفريقيــا. جنــوب ممثــل البعثــة، رئــيس
ــيت ــرة ليشـ ــرى مـ ــدوث أخـ ــورات حـ ــة تطـ ــدها، يف إجيابيـ  بلـ

 والفقــر، البطالــة، مثــل للقلــق، املــثرية اــاالت علــى وشــددت
 واخلالفــات داخليــا، املشــردين األشــخاص مــن الكــبري والعــدد
 املـوارد  إىل امللحـة  احلاجـة  علـى  وشددت القادة. بني ةالسياسي

 يف األجــل والطويلــة املســتدامة التنميــة حتقيــق علــى واملســاعدة
 سـنوات،  مخـس  البعثـة  واليـة  متديـد  وطلبـت  ليشـيت،  -ر تيمـو 
 وسـنتان  واألمـن،  الشـرطة  قطـاعي  لتعزيـز  سـنة  ونصف سنتان

 يف القـــدرات بنـــاء يف املســـاعدة علـــى للتركيـــز ســـنة ونصـــف
ــم قطاعــــات ــرطة واإلدارة احلكــ ــن. والشــ  أن وقالــــت واألمــ

 قويـة،  دميقراطيـة  مؤسسـات  إنشـاء  إىل ـدف  يشـيت ل - ورتيم
 مـــن بـــدالً الـــذات علـــى واالعتمـــاد القـــانون، ســـيادة وبســـط
 اســتنتاجات املــتكلمني معظــم وأيــد .)٨١(التبعيــة منــاخ تشــجيع

 الســتمرار البالغــة الضــرورة علــى وشــددوا وتوصــياا، البعثــة
ــم ســاعدةم ــز يف املتحــدة األم ــو تعزي  وحتقيــق ليشــيت -ر لتيم

ــا، االســتقرار ــيما ال فيه ــن جمــاالت يف س ــة األم ــاء والعدال  وبن
    واإلنسانية. واالقتصادية االجتماعية والتحديات املؤسسات،

__________ 

  )٨٠(  S/2007/711.  

  )٨١(  S/PV.5801 ٥-٣، الصفحات.  

 االحتـاد  عـن  بالنيابـة  تكلـم  الـذي  الربتغال، ممثل وأعاد  

 األورويب االحتـاد  زامالتـ  تأكيـد  إليه، املنتسبة والبلدان األورويب

 ودعـــا  ليشـــيت،  -ر يمـــو ت يف والدميقراطيـــة  الســـالم  بتوطيـــد

ــة إىل حكومتـــها  املشـــردين األشـــخاص لعـــودة الظـــروف يئـ

ــة جمتمعــام يف وإدمــاجهم توطينــهم وإعــادة داخليــا  .)٨٢(احمللي

 مـن  فريـق  إرسـال  يف بـالده  رغبـة  عـن  سـلوفاكيا  ممثل وأعرب

 وحتديــد املســاعدة لتقــدمي الســالم حفــظ عمليــات إدارة خــرباء

 وتسـليم  التـدريب،  جمـال  يف العالقـة  القضـايا  مـع  التعامـل  سبل

 وبنمـا  سـلوفاكيا  ممـثال  وحث .)٨٣(التيمورية للشرطة املسؤولية

ــى ــذ علــ ــيات تنفيــ ــة توصــ ــق جلنــ ــة التحقيــ ــتقلة اخلاصــ    املســ

 .)٨٤(للعدالـة  تعزيزا التوصيات لتلك واالمتثال ليشيت -ر لتيمو

ر لتيمـو  اخلـاص  املمثل ملقترح بلده تأييد نع بريو ممثل وأعرب
 لدراسـة  خـرباء  بعثـة  ينشـر  أن العام لألمني ينبغي بأنه ليشيت -

   يف املتكاملــــة املتحــــدة األمــــم بعثــــة شــــرطة بــــني العالقــــة

  .)٨٥(الداخلية ووزارة املسلحة والقوات ليشيت، - تيمور
__________ 

  .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٢(  

  .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٣(  

  (سلوفاكيا وبنما). ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥(  
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٤ األمن، جملس بعثات

    

 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

ــا                  ــرب أفريقيـــــــ غـــــــ
 وغانــــا، ،(ســــرياليون

ــا، ــا وغينيـــ  - وغينيـــ

 وكـــــــوت بيســـــــاو،

ــوار، ــا، ديفــــ  وليربيــــ

)ونيجرييا
 (أ)

٢٩-٢٠ 
حزيران/يونيه 

٢٠٠٤  

اململكــــــة املتحــــــدة   
ــة)،   ــة البعثــــ (رئيســــ

 أملانيــــــا،و ،إســــــبانيا

 وباكسـتان،  وأنغوال،

ــنن، والربازيـــــل،  وبـــ

ــر، ــا، واجلزائ  وروماني

ــيلي، ــني، وشــ  والصــ

 والفلـــبني، وفرنســـا،

ــات ــدة والواليـ  املتحـ

 األمريكية

S/2004/491 ٥٠٠٠ 
 حزيــــران/ ٣٠

  ٢٠٠٤يونيه 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
جملـس األمــن إىل  

 غرب أفريقيا

  ٣٩املادة 

رئيس بعثـة جملـس   
ــرب   ــن إىل غـ األمـ

 قياأفري

ــة    ــة (اململك ــيس البعث رئ
ــاد  املتحــــــدة)، واالحتــــ

 ،الروســــــي، وأنغــــــوال
 وفرنسا

S/2004/525 ٥٠٠٥ 
ــوز/ ١٦  متـــــــــ

 ٢٠٠٤يوليه 

تقرير بعثة جملس 
األمــن إىل غــرب 

ــا،  إىل  ٢٠أفريقي
ــران/ ٢٩  حزيـــــ

 ٢٠٠٤يونيــــــــه 

  ٣٧املادة 

 وغانـا،  ،سرياليون

ــا، ــوت وغينيـ  وكـ
 وليربيـــا، ،ديفـــوار

 ونيجرييـــــــــــــــــا، 

ــة   ــة (اململكـ ــيس البعثـ رئـ
املتحـــــــدة)، واالحتـــــــاد 

ــتان، ،الروســــي  وباكســ

 الفريـق  رئيسة( والربازيل

 بغينيـا  املعـين  االستشاري



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1272/1582 
 

 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

               )S/2004/525( ،ــاو واليابان وهولندا ــابع بيس ــس الت  للمجل

 االقتصــــــــــــــــــــــــــادي

 وبــــنن، ،)واالجتمــــاعي

 وجنـــــــوب واجلزائــــــر، 

ــا، ــرياليون، أفريقيـــ  وســـ

ــيلي، ــني، وشـــــ  والصـــــ

 -  وغينيـا  وغينيا، وغانا،

ــاو، ــبني،و بيســــــ  الفلــــــ

 نيابـــة( ديفـــوار وكـــوت

 االقتصـادية  اجلماعية عن

 وليربيـا،  ،)أفريقيـا  لغرب

 نيابة( وهولندا ونيجرييا،

 ،)األورويب االحتـــاد عـــن
 املتحــــــدة  والواليــــــات 

 واليابان األمريكية،

ــا   ــط أفريقيـــــــ وســـــــ
(كيغايل، وكينشاسا، 
ــافو،  وبوكــــــــــــــــــــــ

 وبومجبورا، وعنتييب)

٢٥-٢١ 
 تشرين الثاين/

ــوفمرب  نـــــــــــــ
٢٠٠٤ 

ســــــــا (رئيســــــــة فرن
ــاد   ــة)، االحتـــــ البعثـــــ

ــبانيا، ،الروســـي  وإسـ

ــا، ــوال، وأملانيـــ  وأنغـــ

ــتان،  وباكســــــــــــــــــ

ــنن، والربازيـــــل،  وبـــ

ــر، ــا، واجلزائ  وروماني

ــيلي، ــني، وشــ  والصــ

ــبني، ــة والفلـ  واململكـ

ــدة  لربيطانيـــــا املتحـــ

ــى ــدا العظمـــ  وأيرلنـــ

 والواليـات  الشمالية،

 األمريكية املتحدة

S/2004/891 ٥٠٩١ 
تشــــــــرين  ٣٠

ــاين/نوفمرب  الثــــ
٢٠٠٤ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
جملـس األمــن إىل  

 وسط أفريقيا

  ٣٩املادة 

رئيس بعثـة جملـس   
ــط  األمـــن إىل وسـ

 أفريقيا (فرنسا)

 رئيس البعثة (فرنسا)

  S/2004/934 ٥٠٩٦ 
ــانون  ٨ كــــــــــ

األول/ديســـمرب 
٢٠٠٤ 

تقرير بعثة جملس 
األمـن إىل وسـط   

 ٢٥-٢١أفريقيا 
تشــــــــــــــــــــرين  
الثـــــــــاين/نوفمرب 

٢٠٠٤ 

)S/2004/934( 

  ٣٧املادة 

 ،أوغنـــــــــــــــــــــدا
 وبورونـــــــــــــدي،

ــة  ومجهوريـــــــــــــــ

 الكونغـــــــــــــــــــــو

ــة،  الدميقراطيـــــــــــ

ــدا،  وروانـــــــــــــــــ

 واليابان وهولندا،

رئــيس البعثــة (فرنســا)، 
ــبانيا ــا، ،إســــــ  وأملانيــــــ

ــدا، وأنغــــــوال،  وأوغنــــ

ــل، وباكســتان،  والربازي

 وبورونــــــدي، وبـــــنن، 

 الكونغــــــو ومجهوريـــــة 

ــة، ــدا، الدميقراطيـ  وروانـ

 ،والفلـــــبني ورومانيـــــا،
 املتحــــــــدة واململكــــــــة

ــا ــى لربيطانيـــــ  العظمـــــ

ــدا ــمالية، وأيرلنــــ  الشــــ

 واليابان وهولندا،



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1273/1582 11-02856 
 

 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

 ١٦-١٣ (ب)هاييت               
ــان/أبريل  نيسـ

٢٠٠٥ 

ــة   ــل (رئيســــ الربازيــــ
ــاد   ــة)، االحتـــــ البعثـــــ

 ،الروســـــــــــــــــــــــــي
 وبـــنن، واألرجنـــتني،

 ومجهوريــة واجلزائــر،

ــا ــدة، ترتانيـــــ  املتحـــــ

 ورومانيا، والدامنرك،

 وفرنســــا، والصــــني،

ــبني، ــة والفلـ  واململكـ

ــدة  لربيطانيـــــا املتحـــ

ــى ــدا العظمـــ  وأيرلنـــ

 والواليـات  الشمالية،

ــدة ــة، املتحـ  األمريكيـ

 .واليابان

S/2005/220 ٥١٦٤ 
ــان/ ٣٠  نيســـــ

 ٢٠٠٥أبريل 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
جملـس األمــن إىل  

 هاييت

  ٣٩املادة 

رئيس بعثـة جملـس   
 األمن إىل هاييت

 رئيس البعثة (الربازيل)

  S/2005/302 ٥١٧٨ 
ــايو  ١٣ أيار/مــ

٢٠٠٥ 

ثة جملس تقرير بع
األمــن إىل هــاييت 

S/2005/302( 

  ٣٧املادة 

 وبــــريو، ،إســــبانيا

 وترينيــــــــــــــــــداد 

 وشيلي، وتوباغو،

ــاال،  وغواتيمـــــــــــ

ــدا،  وكنــــــــــــــــــــ

 ولكســـــــــــمربغ،

 والنـــــــــــــــــرويج،

  وهاييت

  ٣٩املادة 

ــدائم   ــل الــــ املمثــــ
ــة  ملنظمــــــــــــــــــــــ
الفرنكوفونيـــــــــــة 
ــم  لــــــــدى األمــــــ

 املتحدة

ــتني ــبانيا، ،األرجنـ  وإسـ

ــل،  ،بــــــريوو والربازيــــ
 وتوبـــــاغو، وترينيـــــداد

 ترتانيــــــــا هوريــــــــةومج

ــدة، ــا، املتحـــ  ورومانيـــ

ــيلي، ــاال، وشـ  وغواتيمـ

 والفلــــــبني، وفرنســــــا،

ــدا، ــمربغ، وكنـ  ولكسـ

ــرويج، ــاييت، والنـــ  وهـــ

 املتحــــــدة والواليــــــات

ــة، ــان، األمريكيـ  واليونـ

 الفرنكوفونيـــة ومنظمـــة

 املتحدة األمم لدى

ــا   ــط أفريقيـــــــ وســـــــ
ــدا  ،(أوغنــــــــــــــــــــــــ

 وبورونــــــــــــــــــــدي،

يــــــا ترتان ومجهوريــــــة
ــدة ــة ،املتحـ  ومجهوريـ

 الدميقراطيــة، والكونغــ

 )ورواندا

١١-٤ 
تشـــــــــــــــرين 
ــاين/نوفمرب  الثـ

٢٠٠٥ 

 فرنســــــــا (رئيســــــــة

ــاد   ــة)، االحتـــــ البعثـــــ
 ،الروســـــــــــــــــــــــــي

ــتني،  واألرجنــــــــــــــــ

ــنن، والربازيـــــل،  وبـــ

 ومجهوريــة واجلزائــر،

ــا ــدة، ترتانيـــــ  املتحـــــ

 ورومانيا، والدامنرك،

ــني، ــبني، والصـ  والفلـ

ــة ــدة واململكـــ  املتحـــ

ظمـــــى الع لربيطانيـــــا
 ،وأيرلنــــدا الشــــمالية

ــ ــدة اتوالواليـ  املتحـ

 واليابــان، األمريكيــة،

 واليونان

S/2005/682 ٥٣٠٥ 
تشــــــــرين  ١٥

ــاين/نوفمرب  الثــــ
٢٠٠٥ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
جملـس األمــن إىل  

 وسط أفريقيا

  ٣٩املادة 

رئيس بعثـة جملـس   
ــط  األمـــن إىل وسـ

 أفريقيا

 رئيس البعثة (فرنسا)

S/2005/716 ــانون  ٦ كــــــــــ
اِألول/ديســـمرب 

٢٠٠٥ 

رئـــــــيس بعثـــــــة 
س األمــن إىل جملـ 

وســـط أفريقـــي، 
ــرين  ١١-٤ تشــ

الثـــــــــاين/نوفمرب 
٢٠٠٥ 

)S/2005/716( 

  ٣٧املادة 

أوغنـــــــــــــــــــــدا، 
وبورونـــــــــــــدي، 

 ورواندا.

رئــيس البعثــة (فرنســا)، 
ــدا ــل، ،أوغنـــ  والربازيـــ

ــر، وبورونــدي،  واجلزائ

 ترتانيــــــــا ومجهوريــــــــة

 ورواندا املتحدة،



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1274/1582 
 

 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

 (ج)السودان، وتشاد               
 

١٠-٤ 
حزيران/يونيه 

٢٠٠٦ 

 املتحــــــدة  اململكــــــة 
ــة)،   ــة البعثــــ (رئيســــ

 ،االحتـــــاد الروســـــي 
ــتني، ــريو، واألرجن  وب

ــة ــا ومجهوريـــ  ترتانيـــ

ــدامنرك، املتحــدة،  وال

ــلوفاكيا،  وســـــــــــــــــ

 وغانــــــا، والصــــــني،

ــا، ــر، وفرنســــ  وقطــــ

 والكونغــــــــــــــــــــــو،

ــات ــدة والواليـ  املتحـ

 واليابــان، األمريكيــة،

 واليونان

S/2006/341 ٥٤٦٢ 
 حزيــــران/ ١٥

 ٢٠٠٦يونيه 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 

ن إىل جملـس األمــ 
الســودان وتشــاد 
ــاد  ومقـــــر االحتـــ
أألفريقـــــــــــي يف 

 أديس أبابا

رئـــــيس بعثـــــة جملـــــس  
األمـــــن إىل الســـــودان   
وتشــــــــاد (اململكــــــــة  
ــرئيس   ــدة)، والـــ املتحـــ
ــة إىل   ــارك للبعثــــ املشــــ
ــا)،  ــاد (فرنســـــــ تشـــــــ
ومجهوريــــــــة ترتانيــــــــا 

 املتحدة

S/2006/433 ٥٤٧٨ 
 حزيــــران/ ٢٩

 ٢٠٠٦يونيه 

 تقرير بعثة جملس

األمـــــــــــــــن إىل 
وتشــاد  الســودان

S/2006/433( 

  ٣٧املادة 

 والسودان، ،تشاد

ــر،  ومصــــــــــــــــــــ

 والنـــــــــــــــــرويج،

 والنمسا

رئـــــيس بعثـــــة جملـــــس 
األمـــــن إىل الســـــودان   
وتشــــــــاد (اململكــــــــة  
ــرئيس   ــدة)، والـــ املتحـــ
ــة إىل   ــارك للبعثــــ املشــــ
ــا)،  ــاد (فرنســـــــ تشـــــــ

 والســـــودان، ،وتشـــــاد

ــر، ــو، وقطــــ  والكونغــــ

 والنــــــرويج، ومصــــــر،

 مساوالن

مجهوريـــــة الكونغـــــو 
 الدميقراطية

١٢-١٠ 
حزيران/يونيه 

٢٠٠٦ 

فرنســــــــا (رئيســــــــة 
ــريو  ــة)، بــــــ  ،البعثــــــ

ــة ــا ومجهوريـــ  ترتانيـــ

ــدامنرك، املتحــدة،  وال

 وغانــا،  وســلوفاكيا، 

 والكونغــــــــــــــــــــــو،

ــات ــدة والواليـ  املتحـ

 واليابان األمريكية،

S/2006/344 ٥٤٦٦ 
 حزيــــران/ ١٦

 ٢٠٠٦يونيه 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 

األمــن إىل  جملـس 
ــة  مجهوريـــــــــــــــ
الكونغــــــــــــــــــو 

 الدميقراطية

 رئيس البعثة (فرنسا) 

S/2006/434 ٥٤٨٢ 
متوز/يوليــــــه  ٦

٢٠٠٦ 

 تقرير بعثة جملس

األمـــــن بشـــــأن  
ــة  العمليــــــــــــــــــ
االنتخابيـــــــــة يف 
ــة  مجهوريـــــــــــــــ
الكونغــــــــــــــــــو 
 الدميقراطيـــــــــــــة

)S/2006/434( 

  ٣٧املادة 

ــا  ،بلجيكــــــــــــــــــ
ــة  ومجهوريـــــــــــــــ

 الكونغـــــــــــــــــــــو

ــة،  الدميقراطيـــــــــــ

 وفنلندا

رئــيس البعثــة (فرنســا)، 
 ومجهوريـــــة ،بلجيكـــــا

ــا ــ ترتانيـــــــ  دة،املتحـــــــ

ــة ــو ومجهوريـــ  الكونغـــ

ــة،  وفنلنـــدا، الدميقراطيـ

 والكونغو

 ١٦-١١ أفغانستان
تشـــــــــــــــرين 
ــاين/نوفمرب  الثـ

٢٠٠٦ 

اليابـــــــان (رئيســـــــة  
البعثــــــة)، واالحتــــــاد 

 ،الروســـــــــــــــــــــــــي
ــتني،  واألرجنــــــــــــــــ

 والــــــــــــــــــــــدامنرك،

ــلوفاكيا،  وســـــــــــــــــ

ــا، ــر، وفرنســــ  وقطــــ

ــة ــدة واململكـــ  املتحـــ

 العظمـــــى لربيطانيـــــا

 ،يرلنــــدا الشــــماليةوأ
ــات ــدة والواليـ  املتحـ

 واليونان مريكية،األ

S/2006/875 ٥٥٧٠ 
تشــــــــرين  ٢٢

ــاين/نوفمرب  الثــــ
٢٠٠٦ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 

األمــن إىل  جملـس 
 أفغانستان

  ٣٧املادة 

 أفغانستان
 رئيس البعثة (اليابان)

S/2006/935 ٥٥٨١ 
ــانون  ٧ كــــــــــ

األول/ديســـمرب 
٢٠٠٦ 

 تقرير بعثة جملس

األمـــــــــــــــن إىل 
  أفغانستان

)S/2006/935( 

  ٣٧املادة 

ــتان  ،أفغانســـــــــــــ
 مجهوريــة( وإيــران

 ،)اإلســــــــالمية -
ــتان،  وباكســــــــــــ

 وكنـــدا، وفنلنـــدا،

 واهلند والنرويج،

رئيس البعثـة (اليابـان)،   
 ،االحتــــــــاد الروســــــــي

 وإيــــران  وأفغانســــتان،

 - مجهوريــــــــــــــــــــــة(

 ،)اإلســــــــــــــــــــــــالمية
ــتان، ــريو، وباكســـ  وبـــ

ــدامنرك، ــني، والــ  والصــ

 وفنلنـــــــدا، وفرنســـــــا،



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1275/1582 11-02856 
 

 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

ــدا،                ــة وكنـــــ  واململكـــــ

 لربيطانيــــــــا املتحــــــــدة

 وأيرلنــــــــدا مــــــــىالعظ

 والنــــرويج، الشــــمالية،

 واهلند

 ٢٨-٢٥ كوسوفو
ــان/أبريل  نيسـ

٢٠٠٨ 

ــة   ــا (رئيســــ بلجيكــــ
واالحتــــــاد  البعثــــــة)،

 ،الروســـــــــــــــــــــــــي
 وإندونيســــــــــــــــــيا، 

 وبنمـــــا،  وإيطاليـــــا، 

 وجنــــــوب وبــــــريو،

 وسـلوفاكيا،  أفريقيـا، 

 وغانــــــا، والصــــــني،

ــا، ــر، وفرنســــ  وقطــــ

ململكــة وا والكونغــو،
ــدة لربيطانيـــــا   املتحـــ
ــدا   ــى وأيرلنـــ العظمـــ

 والواليـات  ،شماليةال

 األمريكية املتحدة

S/2007/220 ٥٦٧٢ 
أيار/مــــــــايو  ٢

٢٠٠٧ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
ــن   ــس األمـــ جملـــ
ــألة  ــأن مســـ بشـــ

 كوسوفو

 رئيس البعثة (بلجيكا) 

  S/2007/256 ٥٦٧٣ 
ــايو  ١٠ أيار/مــ

٢٠٠٧ 

تقرير بعثة جملس 
األمـــــن بشـــــأن  
مسـألة كوسـوفو   

)S/2007/256( 

رئيس البعثة (بلجيكا)،  
ــي  ــاد الروســــ  ،واالحتــــ

ــا، وإندونيســيا،  وإيطالي

ــا، ــريو، وبنمــــــــ  وبــــــــ

 والصـــني، وســـلوفاكيا،

ــا، ــا، وغانــــــ  وفرنســــــ

 وقطـــــــــر، وفنلنـــــــــدا،

ــة  املتحـــــــدة واململكـــــ

ــا ــى لربيطانيـــــ  العظمـــــ

ــدا ــمالية، وأيرلنــــ  الشــــ

 املتحــــــدة والواليــــــات

 األمريكية

أديـــــــــــس أبابـــــــــــا، 
واخلرطــــوم، وأكــــرا، 
 وأبيدجان، وكنشاسا

٢١-١٤ 
حزيران/يونيه 

٢٠٠٧ 

 ،الحتــــــاد الروســــــيا
 وإندونيســـــــــــــــــــيا،

 وبلجيكــا،  وإيطاليــا، 

 رئيسـة ( وبريو وبنما،

 ،)أبيــدجان إىل البعثــة
ــوب ــا وجنــــ  أفريقيــــ

 مشـــــاركة رئيســـــية(

 أبابـا  أديـس  إىل للبعثة

 ،)وأكـــرا  واخلرطـــوم
 والصني، وسلوفاكيا،

ــا، ــا وغانـــــ  وفرنســـــ

ــة( ــة رئيســـ  إىل البعثـــ

ــا)كينش  وقطـــر، ،اسـ

ــو،  واململكــة والكونغ

 يــــــالربيطان املتحــــــدة

 وأيرلنــــــدا العظمــــــى

 رئيســـــية(الشـــــمالية 

 إىل للبعثــــة مشـــاركة 

 واخلرطـوم  أبابا أديس

 والواليـــات ،)وأكـــرا

 األمريكية املتحدة

S/2007/347 ٥٧٠٦ 
 حزيــــران/ ٢٦

 ٢٠٠٧يونيه 

إحاطات قدمتها 
ــم   ــة األمـــــ بعثـــــ
ــدة إىل  املتحــــــــــ

 أفريقيا

رؤساء البعثـات (بـريو،    
ــا،   ــوب أفريقيـــــ وجنـــــ
ــة   ــا، واململكــــ وفرنســــ

 املتحدة)

  S/2007/421 

and Corr.1 
٥٧١٧ 

ــوز/ ١٦  متـــــــــ

 ٢٠٠٧يوليه 

 تقرير بعثة جملس

األمـن إىل أديــس  
أبابا، واخلرطوم، 
ــرا،  وأكــــــــــــــــــ
ــدجان،  وأبيــــــــــ
ــا،  وكنشاســــــــــ

 ٢١إىل  ١٤ مــن
ــه  حزيران/يونيـــــ

٢٠٠٧ 

)S/2007/421 
 )Corr.1 و

  ٣٧املادة 

مجهورية الكونغـو  
ــة،  الدميقراطيـــــــــــ

  وكوت ديفوار

  ٣٩املادة 

ــدائم   ــل الــــ املمثــــ
حتـــاد األفريقـــي لال

ــم  لــــــــدى األمــــــ
 املتحدة

رؤساء البعثـات (بـريو،   
ــا،   ــوب أفريقيـــــ وجنـــــ
ــة   ــا، واململكــــ وفرنســــ

ــا ــدة)، وبلجيكــ  ،املتحــ
ــة ــو ومجهوريـــ  الكونغـــ

 والصـــني، الدميقراطيـــة،

ــا، ــوت وغانـــــــ  وكـــــــ

 الـدائم  واملمثـل  ديفوار،

 األفريقي لالحتاد



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

 ٣٠-٢٤ ليشيت - تيمور               
تشـــــــــــــــرين 
ــاين/نوفمرب  الثـ

٢٠٠٧ 

ــوب أفريقيـــــــا   جنـــــ
ــة)،  (رئ ــة البعثــــ يســــ

ــي  ــاد الروســ  ،واالحتــ
 وإندونيســــــــــــــــــيا، 

ــلوفاكيا،  وســـــــــــــــــ

 والواليــات والصــني،

 األمريكية املتحدة

S/2007/647 ٥٧٩١ 
ــانون  ٦ كــــــــــ

األول/ديســـمرب 
٢٠٠٧ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 

األمــن إىل  جملـس 
 ليشيت - تيمور

  ٣٧املادة 

 ليشيت - تيمور
ريـــس البعثـــة (جنـــوب  
أفريقيــــــا)، وإيطاليــــــا، 

 ليشيت  -وتيمور

  S/2007/711 ٥٨٠١ 
كـــــــــانون  ١٣

األول/ديســـمرب 
٢٠٠٧ 

 تقرير بعثة جملس

 األمن إىل تيمـور 

-٢٤ليشــيت،  -

ــرين  ٣٠ تشـــــــــ
الثـــــــــاين/نوفمرب 

٢٠٠٧ 

)S/2007/711( 

  ٣٧املادة 

 ،أســــــــــــــــــــتراليا
 والربتغــــــــــــــــال،

 ليشيت، - وتيمور

 والفلـــــــــــــــــــبني،

ــدا،  ونيوزيلنــــــــــــ

 واليابان

ــوب    ــة (جن ــيس البعث رئ
الحتـــــــاد اأفريقيـــــــا)، و

ــي ــتراليا، ،الروســ  وأســ

ــا، وإندونيســيا،  وإيطالي

ــال، ــا، والربتغـ  وبلجيكـ

 وتيمـور  وبـريو،  وبنما،

 وســلوفاكيا، ليشــيت، -

ــا، والصــــــــني،  وغانــــــ

 والفلــــــبني، وفرنســــــا،

ــر، ــو، وقطــــ  والكونغــــ

ــة  املتحـــــــدة واململكـــــ

ــا ــى لربيطانيـــــ  العظمـــــ

ــدا ــمالية، وأيرلنــــ  الشــــ

يــات والوال ونيوزيلنــدا،
ــدة األمريكيـــــة   ،املتحـــ

 واليابان
  

االجتمـاعي  وبيساو التابع للمجلس االقتصادي  - بيساو باالشتراك مع الفريق االستشاري املخصص املعين بغينيا - ت الزيارة إىل غينياجر  (أ)  
  بيساو (الربازيل، وجنوب أفريقيا، وغامبيا). - وفريق أصدقاء غينيا

  لمجلس االقتصادي واالجتماعي.لاييت التابع جرت بعثة هاييت باالقتران مع زيارة الفريق االستشاري املخصص املعين   (ب)  

  زارت البعثة أيضا مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا.  (ج)  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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  اإلحاطات – ٥٦

  

 األمــن جملــس اســتمع االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  

 ارتباطــا مرتبطــة غــري مواضــيع بشــأن اإلحاطــات مــن عــدد إىل

 فـروع  مشلـت  وقد أعماله. جدول على املدرجة بالبنود صرحيا

 يف اإلحاطــات تلــك مناســباً، ذلــك كــان حيثمــا الفصــل، هــذا
 الــيت لإلحاطــات تغطيــة هنــا وتــرد .)١(املنــاطق ملختلــف تناوهلــا

 مســائل تناولــت الــيت واإلحاطــات مغلقــة جلســات يف قُــدمت

  املناطق. بني مشتركة

 مـن  مغلقـة  جلسـات  يف إحاطـات  إىل الـس  واستمع  

 العـام  لألمـني  اخلـاص  واملبعـوث  )٢(الدولية العدل حمكمة رئيس

  .)٣(زمبابوي يف البشرية املستوطنات بقضايا املعين

 جلســات األمــن جملــس عقــد الفتــرة، هــذه وخــالل  

 ويف الفرعيـة.  هيئاتـه  رؤسـاء  إىل مباشـرة  خالهلا استمع عديدة

 األول/ديســـــمرب كـــــانون ٢٢ يف املعقـــــودة ٥١٠٦ اجللســـــة

ــتمع ،٢٠٠٤ ــة إىل الــــس اســ ــ حتــــت إحاطــ  املعنــــون دالبنــ

 ،“العاملـة  وأفرقتـه  األمـن  جملـس  جلـان  رؤسـاء  مـن  إحاطات”
 البنـــد حتـــت إحاطـــات إىل أخـــرى جلســـات ١٠ يف واســـتمع

 لـس  التابعـة  الفرعيـة  اهليئـات  رؤسـاء  مـن  إحاطات” املعنون
__________ 

ألـف (العالقـة املؤسسـية مـع     -١٨انظر، حتت أفريقيـا، الفـرعني     )١(  
(إحاطتـــان قـــدمهما وزيـــر الشـــؤون   ١٩االحتـــاد األفريقـــي) و 

 ٣٢ارجية ووزيـر الـدفاع ألوغنـدا)، وحتـت أوروبـا، الفـرع       اخل
ــاون يف     ــن والتعـ ــة األمـ ــر ملنظمـ ــرئيس املباشـ ــدمها الـ ــة قـ (إحاطـ

  أوروبا)، من هذا الفصل.

ــت  )٢(   ــان يف  ٥٧٧٥و  ٥٥٥٧ان اجللســـــ ــرين  ٢٧املعقودتـــــ تشـــــ
  ، على التوايل.٢٠٠٧األول/أكتوبر 

. وملزيـــد ٢٠٠٥متوز/يوليـــه  ٢٧، املعقـــودة يف ٥٢٣٧اجللســـة   )٣(  
من املعلومات عن املناقشة يف تلك اجللسة، انظر الفصـل الثـاين،   

  .١اجلزء الثاين، الفرع ألف، القضية 

 جلــان  خمتلــف  رؤســاء  قــدم  اجللســات،  تلــك  ويف )٤(“األمــن

 إىل أخــرى عاملـة  وأفرقـة  اإلرهــاب مكافحـة  وجلـان  اجلـزاءات 

 مالحظة يف ويرد األجهزة. تلك عمل عن عامة صورة الس

  اإلحاطات. بتلك شامل جدول اخلامس الفصل يف متهيدية

 بشـأن  اإلحاطـات  مـن  عـدد  إىل أيضـا  الس واستمع  

 كــانون ٦ يف املعقــودة ،٥٧٩٢ اجللســة ففــي إنســانية. قضــايا

ــمرب ــتمع ،٢٠٠٧ األول/ديسـ ــس اسـ ــة إىل الـ ــدمها إحاطـ  قـ

 يف اإلغاثــة  ومنســق االنســانية  للشــؤون العــام  األمــني وكيــل
 إلثيوبيــا  زيارتــه  عــن تقريــرا  قــدم  الــذي الطــوارئ،  حــاالت

 نـوفمرب /الثـاين  تشـرين  ٢٦ مـن  الفتـرة  يف والصومال والسودان

 إثيوبيــا  يف اجتمــع  بأنــه وأفــاد  ديســمرب. /األول كــانون ٤ إىل

 حيـث  ،الصومالية املنطقة يف اإلنسانية األزمة لبحث باحلكومة

 للتحريـر  أوغادين وجبهة احلكومية القوات بني الصراع أصبح

 زار إنـه  وقـال  ااعـة.  انتشـار  من التخوف على يبعث الوطين

 املشــترك البيــان تنفيــذ الســتعراض دارفــور منطقــة الســودان يف

 األنشــطة تيســري بشـأن  املتحــدة واألمــم السـودان  حكومــة بـني 

 األرض. علــى إلنســاينا الوضــع وتقيــيم دارفــور، يف اإلنســانية

ــار ــى ســاعد املشــترك البيــان أن إىل وأش  بعــض مــن احلــد عل

 أن إالّ اإلغاثـة،  وكاالت عمل تعوق اليت البريوقراطية العقبات

 ضـــد اهلجمـــات وأصـــبحت تـــدهورا، تشـــهد عمومـــا احلالـــة
__________ 

ــات   )٤(   ، ٥٣٧٥، و ٥٢٩٣، و ٥٢٢٩، و ٥١٨٦اجللســــــــــــــــــ
، ٥٨٠٦، و ٥٧٧٩، و ٥٦٧٩، و ٥٦٠١، و ٥٥٣٨ و

ــودة يف  ــان/أبريل، و  ٢٥املعقــــ ــه، و  ٢٠نيســــ  ٢٦متوز/يوليــــ
، و ٢٠٠٥كـانون الثاين/ديسـمرب    ١٩و  تشرين األول/أكتوبر،

ــباط/فرباير، و  ٢١ ــبتمرب، و   ٢٨شــــ ــانون  ٢٠أيلول/ســــ كــــ
تشــــــرين  ١٤أيار/مــــــايو، و  ٢٢، و ٢٠٠٦األول/ديســــــمرب 
، علـــى  ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب    ١٧الثـــاين/نوفمرب، و  

  التوايل.
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ــاملني ــر اإلنســاين اــال يف الع ــال شــيوعاً. أكث ــه وق  يف زار إن
 ٢٠٠ مـن  أكثـر  جتمـع  حيث مقديشو خارج املنطقة الصومال

 اإلغاثـة  جهـود  عـن  تقريـراً  وقـدم  داخليـا،  مشرد شخص ألف

 هناك. اجلارية

 ببيانـــات الـــس أعضـــاء مجيـــع أدىل ذلـــك، وعقـــب  

ــة اورحبــــو ــوا باإلحاطــ  التحــــديات إزاء قلقهــــم عــــن وأعربــ

 مـــن العديـــد وأكـــد املنـــاطق. تلـــك تواجههـــا الـــيت اإلنســـانية

ــلالتع إىل احلاجــة أيضــا املــتكلمني ــة بنشــر جي  املختلطــة العملي

 بعثــة وتعزيــز دارفــور، يف املتحــدة واألمــم األفريقــي لالحتــاد

  .)٥(الصومال يف األفريقي االحتاد

ــتني ويف   ــودتني ٥٣٥٣ و ٤٩٧٣ اجللســــــ  يف املعقــــــ
ــايو ٢٠ ــانون ٢٤ و ٢٠٠٤ أيار/مــ ــاير كــ  ،٢٠٠٦ الثاين/ينــ

 لشــؤون السـامية  املتحــدة األمـم  مفوضــة قـدمت  التــوايل، علـى 

ــة جــئنيالال ــس، إحاط ــا شــددت للمجل ــى فيه ــني الصــلة عل  ب
__________ 

  )٥(  S/PV.5792.  

 مســألة وتناولــت واألمــن، الــدويل والســالم القســري التشــريد

 يئـة  علـى  اإلجيـايب  وأثرهـا  املشردين للسكان املستدامة العودة

 يف مقترحــات أيضــا وقــدمت الــدائمني. واالســتقرار الســالم
 إىل مشـــرية الســالم،  وبنــاء  الســـالم حفــظ  عمليــات  جمــاالت 

 حيثمـا  احلدود عرب السالم حفظ عمليات من مزيد إىل اجةاحل

 حالـة  عـن  عامـة  نظـرة  اإلحاطـات  وقدمت مناسباً. ذلك كان

 البلـدان  مـن  العديـد  يف داخليـا  املشردين واألشخاص الالجئني

 وتشـــــاد، الســـــودان، يف دارفـــــور ذلـــــك يف مبـــــا واملنـــــاطق،

 هـا في مبـا  الكـربى،  الـبحريات  ومنطقـة  وأفغانسـتان  وسرياليون،

ــة بورونـــــــــــدي ــة. الكونغـــــــــــو ومجهوريـــــــــ  الدميقراطيـــــــــ

 وطرحــوا  ببيانــات  الــس  أعضــاء  أدىل اإلحاطــات،  وعقــب

 آثارهـــا الـــيت النقـــاط علـــى الســـامية املفوضـــة وردت أســـئلة،

  .)٦(الس  أعضاء
__________ 

  .S/PV.5353و  S/PV.4973انظر   )٦(  

  




