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    احلالة املتعلقة برواندا -  ٤
  عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
ــه  ١٠جلســـــة يف  ــة   ٢٠٠٨متوز/يوليـــ ــل باحلالـــ ــا يتصـــ فيمـــ

ــة ــدا،  املتعلقـ ــرار  بروانـ ــذ القـ ــب ٢٠٠٨( ١٨٢٣واختـ ) مبوجـ
ــاء حظـــر توريـــد األســـلحة    ــابع مـــن امليثـــاق إلـ الفصـــل السـ

وحـل جلنـة    )٤٩(اعلـى القـوات غـري احلكوميـة يف روانـد      املتبقي
__________ 

لالطالع على املزيد من املعلومات، انظر اجلـزء السـابع، القسـم      )٤٩(  
   الثالث، فيما يتعلق باجلزاءات.

) بشـــأن ١٩٩٤( ٩١٨جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
  .)٥٠(رواندا

، زار الس رواندا فيمـا يتصـل   ٢٠٠٩ويف أيار/مايو   
  .)٥١(ندا، وذلك يف إطار بعثته إىل أفريقياباحلالة يف روا

__________ 

انظر اجلـزء التاسـع، القسـم     لالطالع على املزيد من املعلومات،  )٥٠(  
   باء. -األول 

مـن هـذا    ٤٠لالطالع على املزيد مـن املعلومـات، انظـر القسـم       )٥١(  
   األمن. اجلزء، واجلزء السادس، فيما يتعلق ببعثات جملس 

    
  اجللسات: احلالة املتعلقة برواندا

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٣١  
ــه  ١٠ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٨ 

ــة   ــالة مؤرخــــ  ٣١رســــ
ــمرب  ــانون األول/ديسـ كـ

ــة إىل  ٢٠٠٧ موجهــــــــ
رئيس جملـس األمـن مـن    
رئيس جلنة جملس األمـن  
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ  املنشـ

ــأن ١٩٩٤( ٩١٨ ) بشــ
 (S/2007/782)رواندا 

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2008/432( 

   ٣٧املادة 

 رواندا

  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٣القــــــــرار  
 ال أحد - ال أحد - ١٥

    
    احلالة يف بوروندي – ٥

  عرض عام  

ستعراض، عقد جملس األمن مثـاين  خالل الفترة قيد اال  
جلســـات، واســـتمع إىل مخـــس إحاطـــات إعالميـــة، واختـــذ       
قرارين، واعتمد بيانا رئاسيا فيما يتعلـق باحلالـة يف بورونـدي،    
مع التركيز على التحـديات الـيت تواجههـا بورونـدي يف تنفيـذ      

، ٢٠٠٦االتفــاق الشــامل لوقــف إطــالق النــار املوقَّــع يف عــام   
ــالم  ــد السـ ــرتاع يف خضـــم      ويف توطيـ ــد الـ ــا بعـ ــة مـ يف مرحلـ

ــدهورة. واســتمع الــس إىل    ــة املت األوضــاع السياســية واألمني

ــدمها    ــة منتظمــة ق ــدي  إحاطــات إعالمي ــيس تشــكيلة بورون رئ
واملمثــل التنفيـــذي لألمــني العـــام    التابعــة للجنــة بنـــاء الســالم   

لبوروندي. ومدد الس والية مكتب األمم املتحدة املتكامـل  
  .)٥٢(مرتني ملدة عام واحد يف كل مرة يف بوروندي

__________ 

). لالطـالع علـى   ٢٠٠٩( ١٩٠٢) و ٢٠٠٨( ١٨٥٨ القراران  )٥٢(  
، فيمــا مزيــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــزء العاشــر، القســم الثــاين  
  يتعلق بوالية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي.




