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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٥٣    
 كـــــانون األول/ ٢٣

   ٢٠٠٩ديسمرب 

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

)S/2009/623  (  

ــدم   ــرار مق مشــروع ق
مـــــــــــــن فرنســـــــــــــا 

)S/2009/663  (  

   ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية

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

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

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

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

    
    حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىا -  ٩

  عام عرض  

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

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

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

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

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

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

__________ 

  )٩٥(  S/2008/809.  

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

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

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

  احلكومة ومجاعات املتمردين  

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

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

__________ 

  )٩٦(  S/PRST/2009/35.  
  )٩٧(  S/2008/733.  
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ــة ومجاعــات    ــردين يف  الشــامل بــني احلكوم كــانون  ٥املتم
األول/ديســمرب، األمــر الــذي مــن شــأنه أن ميهــد الطريــق       
ــدى      ــى امل ــق االســتقرار عل ــة وحتقي ــق املصــاحلة الوطني لتحقي
الطويل. وأضاف أن احلوار مـن شـأنه أن يسـاعد بـال شـك      

جـراء االنتخابـات العامـة    إلعلى يئة البيئة السلمية الالزمة 
  .)٩٨(بنجاح ٢٠١٠املقررة عام 

، ذكــر املمثــل اخلــاص ٢٠٠٩آذار/مــارس  ١٠ويف   
لألمني العام، أثناء تقدميه إحاطة إىل األعضاء بشـأن اختتـام   
احلوار السياسـي الشـامل، أنـه قـد مت التوصـل إىل عـدد مـن        

ال السياســي وجمــال احلكــم، مت االتفاقــات املهمــة. ففــي اــ
ــذ      ــة ذات قاعــدة عريضــة لتنفي ــى إنشــاء حكوم االتفــاق عل

لالنتخابــات البلديــة والتشــريعية    والتحضــرينتــائج احلــوار  
. ويف جمــال ٢٠١٠و  ٢٠٠٩يف عــامي  املقــررةوالرئاســية 

األمــن واجلماعــات املســلحة، اتفــق املشــاركون علــى تنفيــذ  
ــة القــوات املســلحة  إصــالح القطــاع األمــين؛ وإعــادة هي   كل

الوطنية؛ والتنفيذ الفوري لربنـامج نـزع السـالح والتسـريح     
ــاعي    ــال االجتم ــاج. ويف ا ــادة اإلدم االقتصــادي، مت - وإع

االتفــاق علـــى تنفيــذ اســـتراتيجية احلــد مـــن الفقــر للفتـــرة     
ــالح إدارة  ٢٠١١- ٢٠٠٨ ــة وإصـ ــة العامـ ؛ وإصـــالح املاليـ

  .)٩٩(رية الوطنيةاملوارد الطبيعية؛ وتنمية املوارد البش
، ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٧ويف بيــان رئاســي مــؤرخ    

رحــب الــس بالتقــدم احملــرز مــؤخرا يف تنفيــذ توصــيات       
امل، وكرر تأكيد تأييده الكامل لتلـك  احلوار السياسي الش

ــة       ــز املصــاحلة الوطني ــاال لتعزي ــارا فع ــا إط ــة، باعتباره العملي
ــا الوســطى. وباإلضــافة إىل     ــة أفريقي واالســتقرار يف مجهوري
ذلك، أكد على احلاجة امللحة واملاسة إىل تنفيذ عملية نزع 
السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، ودعـا مجيـع األطـراف      

__________ 

  )٩٨(  S/PV.6027٦-٢  ، الصفحات.  
  )٩٩(  S/PV.6091٣ ، الصفحة.  

ة أفريقيا الوسطى إىل العمل بإصرار علـى حتقيـق   يف مجهوري
  .)١٠٠(هذه الغاية

، قدم وكيـل األمـني   ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٢ويف   
العــام للشــؤون السياســية التقريــر األخــري لألمــني العــام عــن  

وسلط الضوء علـى   )١٠١(هورية أفريقيا الوسطىاحلالة يف مج
اجلهــــود املســــتمرة الراميــــة إىل توطيــــد الســــالم اهلــــش يف  
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وأشــار إىل التــدابري املتخــذة،       
حتقيقــا لتلــك الغايــة، وعلــى وجــه اخلصــوص إلــاء التمــرد   
املســلح يف مشــال البلــد، وتعزيــز مؤسســات الدولــة، وتنفيــذ 

دة يف احلوار السياسـي الشـامل. وباإلضـافة    التوصيات الوار
إىل ذلــــك، قــــدم معلومــــات مســــتكملة بشــــأن التحضــــري  

  .)١٠٢(٢٠١٠ لالنتخابات يف
، ذكـــــر ٢٠٠٩كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٥ويف   

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، لــدى عرضــه التقريــر األخــري    
لألمــني العــام عــن احلالــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، أن  

 فيهــا ســيقرر بالغــة األمهيــةحلــة احلالــة قــد وصــلت اآلن مر
إكمـال  و ٢٠١٠النتخابـات قبـل ايـة نيسـان/أبريل     ا جناح

ــزع      ــات ن ــرتع الســالح والتســريح يف عملي اجلــزء اخلــاص ب
السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج قبـل االنتخابـات مصـري     
العمليـــة السياســـية. وهـــذان احلـــدثان الرئيســـيان مـــن بـــني  

يكتســيان ســي الشــامل والتوصــيات الرئيســية للحــوار السيا
حتقيق االسـتقرار الـدائم يف مجهوريـة أفريقيـا     أمهية كبرية يف 

ــه    .)١٠٣(الوســطى ــا الوســطى أن ــة أفريقي ــل مجهوري وذكــر ممث
ينبغــي انطــالق برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة        

ــانون األول/ديســـمرب  اإلد ، وأن ٢٠٠٩مـــاج قبـــل ايـــة كـ
__________ 

)١٠٠(  S/PRST/2009/5.  
)١٠١(  S/2009/309.  
)١٠٢(  S/PV.6147٥ و ٣ ان، الصفحت.  
)١٠٣(  S/PV.6240٣ ، الصفحة.  
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ــه واألحــزاب السياســية   العســكرية اتفقــت علــى   - حكومت
ــة      ــزع ســالح وتســريح املتمــردين بوصــفه األولوي اعتمــاد ن
األوىل. واعتـــرف بـــأن مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى تشـــهد  
محاسا انتخابيـا، وذكـر أن حكومتـه عازمـة علـى أن جتـرى       

النـهائي احملـدد يف الدسـتور، حـىت      االنتخابات حبلول املوعد
  .)١٠٤(وإن مل يكن يف اجلدول الزمين متسع من الوقت

كانون األول/ديسـمرب   ٢١ويف بيان للرئيس مؤرخ   
، رحــب الــس بــاجلهود اجلاريــة الراميــة إىل حتقيــق ٢٠٠٩

املصاحلة الوطنيـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وشـجع يف      
ــة      ــى مواصــلة العمــل علــى كفال الوقــت نفســه احلكومــة عل
التنفيــــذ العاجــــل والكامــــل لتوصــــيات احلــــوار السياســــي 
الشامل. وعالوة على ذلك، طالـب بـإجراء انتخابـات عـام     

  .)١٠٥(طار الزمين احملدد يف الدستورخالل اإل ٢٠١٠
كــانون  ٢١إىل  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ٢  

: اإلحاطـــــات اإلعالميـــــة ٢٠٠٩األول/ديســـــمرب 
ــل      ــم املتحــدة املتكام ــب األم والنظــر يف إنشــاء مكت

  لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

إىل  ٢٠٠٨كـانون األول/ديسـمرب    ٢يف الفترة مـن    
ــانون األول/ديســمرب   ١٥ ، قــدم رئــيس تشــكيلة   ٢٠٠٩ك

مجهورية أفريقيا الوسطى التابعة للجنة بناء السـالم بانتظـام   
الس بشـأن اـاالت الثالثـة ذات    معلومات مستكملة إىل 

األولوية لبناء السالم اليت مت حتديدها من بني أهم توصـيات  
احلوار السياسي الشامل، وهي: (أ) إصالح القطـاع األمـين   
ــاج؛ (ب) احلكــم      ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ون

  .)١٠٦(الرشيد وسيادة القانون؛ (ج) إرساء ركائز التنمية
__________ 

   .٨  املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٤(
)١٠٥(  S/PRST/2009/35.  
)١٠٦(  S/PV.6027 و  S/PV.6091و ،  S/PV.6147و ، S/PV.6240.  

، دعــا رئــيس تشــكيلة ٢٠٠٩ آذار/مــارس ١٠ويف   
ــاء الســالم إىل      ــة بن ــة للجن ــا الوســطى التابع ــة أفريقي مجهوري
إنشــاء مكتــب متكامــل لألمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا 
الوســطى، األمــر الــذي يقتضــي التنفيــذ الســريع لتوصــيات    

,األمني العام
اتباع األمـم  بالنظر إىل احلاجة امللحة إىل  ،)١٠٧(

ــهج موحــد ل املتحــدة ــا    .)١٠٨(ن ــة أفريقي ــل مجهوري وكــرر ممث
الوسطى التأكيـد علـى احلاجـة امللحـة إىل مكتـب متكامـل،       
ــيت يعرضــها احلــوار السياســي       ــدة ال ــول املعق نظــرا ألن احلل

  .)١٠٩(ر عملية متكاملةالشامل ال ميكن حتقيقها إال يف إطا
، ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٧ويف بيــان رئاســي مــؤرخ    

رحــب الــس بالتوصــية املقدمــة مــن األمــني العــام بإنشــاء    
ــة  مكتــب األمــم  املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف مجهوري

ليخلــف مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم  )١١٠(أفريقيــا الوســطى
  .)١١١(بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى

ــانون األول/ديســـمرب   ١٥ويف    ، قـــدمت ٢٠٠٩كـ
مثلة اخلاصة لألمني العام معلومات مسـتكملة عـن عمليـة    امل

حتويل مكتب األمم املتحدة لدعم بنـاء السـالم يف مجهوريـة    
أفريقيا الوسطى إىل مكتب متكامل لبناء السـالم. ويف هـذا   
الصدد، ذكرت أنه من أجـل كفالـة التنفيـذ الكامـل لواليـة      

الكافيــة  البعثــة، فإــا ســتحتاج إىل املــوارد البشــرية واملاليــة 
والدعم والتعاون الكاملني مـن جلنـة بنـاء السـالم، واجلهـود      

__________ 

املوجهة مـن األمـني العـام     ٢٠٠٩ مارس/آذار ٣ انظر الرسالة املؤرخة  )١٠٧(
هـا األمـني العـام    )، واليت حدد فيS/2009/128إىل رئيس جملس األمن (

التوصيات املتعلقة بإنشاء مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء السـالم   
  .يف مجهورية أفريقيا الوسطى

)١٠٨(  S/PV.6091٦  ، الصفحة.  
  .٧ حةنفسه، الصف املرجع  )١٠٩(
ــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــزء العاشــر، ا    )١١٠(  لقســملالطــالع علــى مزي

املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف الثــاين، فيمــا يتعلــق مبكتــب األمــم  
  .مجهورية أفريقيا الوسطى

)١١١(  S/PRST/2009/5.  
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الدولية واإلقليمية األخرى، وبعثات األمم املتحدة األخرى 
  .)١١٢(يف املنطقة
كـانون األول/ديسـمرب    ٢١ويف بيان رئاسي مؤرخ   
ــدة     ٢٠٠٩ ــم املتحـ ــب األمـ ــاء مكتـ ــس بإنشـ ــب الـ ، رحـ

ــاء الســـالم  ــا الوســـطى يف   املتكامـــل لبنـ يف مجهوريـــة أفريقيـ
__________ 

)١١٢(  S/PV.6240٥ ، الصفحة.  

ملــدة ســنة واحــدة. وحــث     ٢٠١٠كــانون الثاين/ينــاير    ١
ـــ  ــس املمثل ــ ةالـ ــع    ةاخلاصـ ــاذ مجيـ ــى اختـ ــام علـ ــني العـ لألمـ
مة كي يعمل املكتب املتكامل بكامل طاقتـه  اخلطوات الالز

  .)١١٣(٢٠١٠ كانون الثاين/يناير ١يف 
__________ 

)١١٣(  S/PRST/2009/35.  

    
  يف مجهورية أفريقيا الوسطى احلالةاجللسات: 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى د الفرعيالبن اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٢٧    
 األول/ كــــــــانون  ٢

   ٢٠٠٨ديسمرب 

تقرير األمني العـام عـن   
ــة  ــة يف مجهوريــــ احلالــــ
ــطى   ــا الوســــــ أفريقيــــــ
وأنشـطة مكتــب األمــم  
ــاء   ــدعم بنــ ــدة لــ املتحــ
ــد   ــك البل الســالم يف ذل

)S/2008/733  (  

   ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

  الوسطى
   ٣٩املادة 

مثــل اخلــاص لألمــني    امل
العـــام ورئـــيس مكتـــب 
ــدعم    ــدة لـ ــم املتحـ األمـ
ــالم يف   ــاء الســــــــ بنــــــــ

يــــــــا مجهوريــــــــة أفريق
رئـــــــيس والوســـــــطى، 

تشـــــــكيلة مجهوريـــــــة  
أفريقيا الوسطى التابعـة  

  للجنة بناء السالم 

    

٦٠٩١    
ــارس  ١٠ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٩    

 آذار/ ٣رسالة مؤرخة 
موجهـة   ٢٠٠٩مارس 

ــام إىل   ــني العـ ــن األمـ مـ
رئــــيس جملــــس األمــــن 

)S/2009/128  (  

  ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

  الوسطى 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
ة رئـيس تشـكيل  والعام، 

ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ
الوسطى التابعـة للجنـة   

  بناء السالم 

    كل املدعوين

٦١٠٢  
ــان/أبريل  ٧ نيســــــــــ

٢٠٠٩    

ــة   ــالة مؤرخـــــ  ٣رســـــ
ــارس   ٢٠٠٩آذار/مــــــ

ــني   ــن األمــ ــة مــ موجهــ
العـام إىل رئــيس جملــس  

  )  S/2009/128األمن (

  ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

  الوسطى 

  S/PRST/2009/5  
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى د الفرعيالبن اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٤٧    
ــ ٢٢  هحزيران/يونيــــ

٢٠٠٩    

 تقرير األمني العـام عـن  
ــة  ــة يف مجهوريــــ احلالــــ
ــطى   ــا الوســــــ أفريقيــــــ
وأنشـطة مكتــب األمــم  
ــاء   ــدعم بنــ ــدة لــ املتحــ
ــد   ــك البل الســالم يف ذل

)S/2009/309  (  

  ٣٧املادة   
ــا  مجهور ــة أفريقيــــــ يــــــ

  الوسطى 
   ٣٩املادة 

ــام   وكيــــل األمــــني العــ
ــية،  للشـــــؤون السياســـ

رئــــــــيس تشــــــــكيلة  و
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ
الوسطى التابعـة للجنـة   

  بناء السالم 

    كل املدعوين

٦٢٤٠    
 كـــــانون األول/ ١٥
   ٢٠٠٩سمرب دي

تقرير األمني العـام عـن   
ــة  ــة يف مجهوريــــ احلالــــ
ــطى   ــا الوســــــ أفريقيــــــ
وأنشـطة مكتــب األمــم  

ــدعم  ــدة لــ ــاء  املتحــ بنــ
ــد   ــك البل الســالم يف ذل

)S/2009/627  (  

  ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

  الوسطى 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
رئـيس تشـكيلة   والعام، 

ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ
الوسطى التابعـة للجنـة   

  بناء السالم 

    كل املدعوين

٦٢٥٠    
 كـــــانون األول/ ٢١

   ٢٠٠٩ديسمرب 

        S/PRST/2009/35    

    
    احلالة بني إريتريا وإثيوبيا - ١٠

  عرض عام  

 عقـد جملـس األمـن    ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الل الفترةخ  
ــدان  خاصــة مــع  جلســة، مبــا يف ذلــك  مخــس جلســات  البل

ــاه ــواتاملسـ ــذوا، )١١٤(مة بقـ ــرارين ختـ ــد و قـ بيـــانني اعتمـ
ــا  صــادرين عــن رئيســه بشــأن   ــني إريتري ــة ب ــا. احلال  وإثيوبي

 بـني  مسـألة احلـدود   بشأناملستمر  ونظر الس يف اخلالف
ــدين ــدو ،البلـ ــة مـ ــة د واليـ ــا   بعثـ ــدة يف إثيوبيـ ــم املتحـ األمـ

 علــــى رداًو. (١١٥)٢٠٠٨/يوليــــه متوز ٣١حــــىت  وإريتريــــا
__________ 

  .٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٢٥، املعقودة يف ٥٨٢٦اجللسة   )١١٤(
  ).٢٠٠٨( ١٧٩٨القرار   (١١٥)  

ــا القيــود الــيت فرضــتها  بعثــة عمليــات  علــى حكومــة إريتري
 واليـة البعثـة  لـس  أى ا، األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا

  .)١١٦(٢٠٠٨ هيوليمتوز/ ٣١ يف
 متديـــد واليـــة: ٢٠٠٨ينـــاير كـــانون الثاين/ ٣٠  

  م املتحدة يف إثيوبيا وإريتريابعثة األم
ــايركـــانون الثاين/ ٣٠لـــس يف ا ختـــذا    ٢٠٠٨ ينـ
بعثــة  واليــة مبوجبــه مــدد)، الــذي ٢٠٠٨( ١٧٩٨ القــرار

األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا لفتــرة ســتة أشــهر لغايــة  
، وطالب بأن تتخذ إثيوبيا وإريتريـا  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١

__________ 

  ).٢٠٠٨( ١٨٢٧القرار   )١١٦(




