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 تكلمونامل الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٣٨  
حزيران/يونيـــــــــــــه  ٩

٢٠٠٩  

لألمــني  اخلــامسالتقريــر 
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2009/270)  

  ٣٧املادة   
  بوروندي

  ٣٩املادة 
املمثل التنفيـذي لألمـني   
العــام، ورئــيس تشــكيلة 
بوروندي التابعة للجنـة  

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٢٣٦  
نون األول/ كا ١٠

  ٢٠٠٩ديسمرب 

لألمـني   السـادس التقرير 
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2009/611)  

  ٣٧املادة   
ــر  بورونــــــــدي (وزيــــــ
الشـــــــؤون اخلارجيـــــــة 

  والتعاون الدويل)
  ٣٩املادة 

املمثل التنفيـذي لألمـني   
العــام، ورئــيس تشــكيلة 
بوروندي التابعة للجنـة  

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٢٤٥  
األول/ كـــــــانون   ١٧

  ٢٠٠٩ديسمرب 

لألمـني   السـادس التقرير 
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2009/611)  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــا   ــن فرنســـــــــــ مـــــــــــ

(S/2009/652)  

  ٣٧املادة 
  بوروندي

  )٢٠٠٩( ١٩٠٢القــــــــرار   
  أحد  ال-ال أحد-١٥

    
    احلالة يف سرياليون -  ٦

  عرض عام   

ــن         ــس األم ــذ جمل ــد االســتعراض، اخت ــرة قي خــالل الفت
ة قدمتــها األمانــة قــرارين، واســتمع إىل ســبع إحاطــات إعالميــ 

العامــة ورئــيس تشــكيلة ســرياليون التابعــة للجنــة بنــاء الســالم    
بشأن احلالة يف سرياليون. وركزت اإلحاطات على األوضـاع  
السياســية واألمنيــة وأنشــطة دعــم بنــاء الســالم. وأنشــأ الــس 

، )٧١(مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء السـالم يف سـرياليون     
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء العاشـر، القسـم       )٧١(  
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء  الثــاين، فيمــا يتعلــق بواليــة

  السالم يف سرياليون.

كتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف     بوصـــفه بعثـــة متابعـــة مل   
، ومدد والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء  )٧٢(سرياليون

ــاقش الــس أيضــا      الســالم يف ســرياليون ملــدة عــام واحــد. ون
ــيت     ــاء علــى اإلحاطــة ال أعمــال احملكمــة اخلاصــة لســرياليون، بن

  قدمها ممثلو احملكمة.
__________ 

 القسـم ى مزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء العاشـر،      عل لالطالع  )٧٢(  
ــل يف        ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــة مكت ــق بوالي ــا يتعل ــاين، فيم الث

  سرياليون.  



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن

 

29/1419 12-07779 

 

: إنشــاء ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٤أيار/مــايو إىل  ٧
ــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف      مك ت

  سرياليون
ــيادة القــــانون         ــاعد لســ ــني العــــام املســ ــرض األمــ عــ

ــات    ــة إلدارة عمليــ ــات األمنيــ ــالم، يف  واملؤسســ ــظ الســ حفــ
، ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٧إحاطته اإلعالمية املقدمـة إىل الـس يف   

التقريـــر الســـادس لألمـــني العـــام عـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة  
، وأبلـــغ عـــن األعمـــال التحضـــريية )٧٣(املتكامـــل يف ســـرياليون

لالنتخابات احمللية، والتحديات اليت يواجههـا القطـاع األمـين،    
ــة  ــروف االجتماعيــ ــوق  اال - والظــ ــائل حقــ ــادية، ومســ قتصــ

اإلنســـان وســـيادة القـــانون، وأنشــــطة دعـــم بنـــاء الســــالم،      
ومقترحـــات واليـــة املكتـــب الـــذي ســـيخلف مكتـــب األمـــم  
املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون وهيكلــه وقوامــه. وقــدم رئــيس 
تشكيلة سـرياليون التابعـة للجنـة بنـاء السـالم أيضـا إحاطـة إىل        

الــدعوة وتعبئــة املــوارد،  الــس بشــأن جهــود اللجنــة يف جمــايل
  .)٧٤(ونتائج زيارته األخرية إىل سرياليون

ــرار  ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ٤ويف    ــذ الـــس القـ ، اختـ
املتكامـل  مكتـب األمـم املتحـدة    شأ بـه  ) الذي أن٢٠٠٨( ١٨٢٩

تشـرين   ١شـهرا بـدًءا مـن     ١٢لبناء السالم يف سـرياليون ملـدة   
ــة مكتـــب األمـــم  ٢٠٠٨األول/أكتـــوبر  ، عقـــب انتـــهاء واليـ

. ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٣٠املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون يف 
ويتوخى من املكتب، كجزء مـن واليتـه، التركيـز علـى تقـدمي      

مـــة ســـرياليون يف حتديـــد وتســـوية التـــوترات  الـــدعم إىل حكو
والتهديدات الـيت تنـذر بنشـوب نـزاع حمتمـل؛ ورصـد وتعزيـز        
ــانون؛      ــيادة الق ــة وس ــوق اإلنســان واملؤسســات الدميقراطي حق
ــة،      ــم الالمركزيـ ــيد؛ ودعـ ــم الرشـ ــالحات احلكـ ــد إصـ وتوطيـ

__________ 

  )٧٣(  S/2008/281.  
  )٧٤(  S/PV.5887.  

بالتنسيق الوثيق مع جلنة بناء السالم ووكـاالت وبـرامج األمـم    
  يف سرياليون. املتحدة األخرى

: احملكمــــــــة اخلاصــــــــة ٢٠٠٩متوز/يوليــــــــه  ١٦
  لسرياليون

 أشاد أعضاء الس، عقـب اإلحـاطتني املقـدمتني مـن      
ــام ــا بشــأن      رئيســة احملكمــة اخلاصــة لســرياليون واملــدعي الع

باحملكمــة  أعمــال احملكمــة والتحــديات الــيت ال تــزال تواجههــا،
اخلاصــة ملــا حققتــه مــن إجنــازات يف كفالــة تقــدمي األشــخاص    
ــة، يف إطــار      املســؤولني عــن ارتكــاب جــرائم بشــعة إىل العدال
اجلهود املبذولة ملكافحة اإلفـالت مـن العقـاب. ورحبـوا أيضـا      
باســتراتيجية اإلجنـــاز للمحكمــة، وأكـــدوا أمهيــة إنشـــاء آليـــة    

التصــدي يف الوقــت ذاتــه  مالئمــة ملعاجلــة املســائل املتبقيــة، مــع
  .)٧٥(ملسألة متويل احملكمة

: ٢٠٠٩أيلول/ســــبتمرب  ١٥شـــباط/فرباير إىل   ٩
احلالة يف سرياليون ومكتب األمم املتحدة املتكامـل  

  سرياليون  لبناء السالم يف

أيلول/ســبتمرب  ١٤شــباط/فرباير إىل  ٩يف الفتــرة مــن   
، قــدم املمثــل التنفيــذي لألمــني العــام ورئــيس مكتــب   ٢٠٠٩

ــاء الســالم يف ســرياليون إحاطــات     األمــم املتحــدة املتكامــل لبن
. )٧٦(الثـــةإعالميــة إىل الـــس بشــأن تقـــارير األمــني العـــام الث   

وباإلضافة إىل ذلك، استمع الـس إىل إحاطـات إعالميـة مـن     
رئيس تشكيلة سرياليون التابعة للجنة بنـاء السـالم. وباإلشـارة    
إىل الوضـــع علـــى أرض الواقـــع، نوقشـــت املواضـــيع الرئيســـية 
التاليــة: الوضــع السياســي الــذي ظــل هادئــا نســبيا، فيمــا عــدا   

ار/مــارس، وانتــهائها   انــدالع أعمــال العنــف السياســي يف آذ   
ــان املشــترك بــني األحــزاب السياســية يف البلــد يف     بصــدور البي

__________ 

  )٧٥(  S/PV.6163.  
  )٧٦(  S/2009/59  وS/2009/267  وS/2009/438.  
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؛ واحلالــة األمنيــة، مبــا يف ذلــك مســألة ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢
 -االجتار غـري املشـروع باملخـدرات؛ والتطـورات االجتماعيـة      

ــم     ــانون ودعــ ــيادة القــ ــان وســ ــوق اإلنســ ــادية؛ وحقــ االقتصــ
تعلــق خبطـة بنــاء السـالم، أيــد   املؤسسـات الدميقراطيــة. وفيمـا ي  

أعضاء الـس مبـادرات مـن قبيـل عقـد دورة اسـتثنائية للجنـة        
، وبرنـــامج ٢٠٠٩حزيران/يونيـــه  ١٠املعنيـــة بســـرياليون يف  

حكومة سرياليون من أجل التغيري الذي متت يف إطاره صـياغة  
استراتيجية التنمية، ووثيقة الرؤية املشتركة اليت تـبني أولويـات   

ــا بعـــد الـــرتاع يف   األمـــم امل ــة ملـ ــتراتيجية املتكاملـ تحـــدة واالسـ
  .)٧٧(البلد

 ١٩) املـؤرخ  ٢٠٠٩( ١٨٨٦وقام الس، يف القرار   
ــبتمرب واليــة ، ضــمن أمــور أخــرى، بتمديــد    ٢٠٠٩ أيلول/س

مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء السـالم يف سـرياليون حـىت     
  .٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٣٠

__________ 

  .S/PV.6187و  S/PV.6137و  S/PV.6080انظر   )٧٧(  
    

    اجللسات: احلالة يف سرياليون
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى ند الفرعيالب اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٨٧  
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٧

لألمـني   السـادس التقرير 
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ

  (S/2008/281)سرياليون 

  ٣٧املادة   
  سرياليون

  ٣٩ املادة
ــاعد    ــام املسـ ــني العـ األمـ
لســــــــــيادة القــــــــــانون 
واملؤسســـــات األمنيـــــة  
ــظ   ــات حفـ إلدارة عمليـ
السالم، ورئيس تشكيلة 
ســرياليون التابعــة للجنــة 

  بناء السالم

  سرياليون
األمــــــــني العــــــــام  
املســـــاعد لســـــيادة 
ــانون  القـــــــــــــــــــــــ

ات األمنية واملؤسس
إلدارة عمليـــــــــات 
حفــــــظ الســــــالم، 
ــكيلة   ــيس تشــ ورئــ
ــة   ــرياليون التابعــ ســ

  للجنة بناء السالم

  

٥٩٤٨  
ــطس  ٤ آب/أغســــــــــ

٢٠٠٨  

ألمـني  ل السـادس التقرير 
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ

  (S/2008/281)سرياليون 

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
(S/2008/512)  

  ٣٧املادة 
  سرياليون

  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٩القــــــــرار   سرياليون
  يوجد  ال-ال يوجد-١٥

٦٠٨٠  
ــباط/فرباير  ٩ شـــــــــــــ

٢٠٠٩  

ــر  ــني  األولالتقريــ لألمــ
العام عـن مكتـب األمـم    
املتحــدة املتكامــل لبنــاء   
ــرياليون   ــالم يف ســـ الســـ

(S/2009/59)  

  ٣٧املادة   
  سرياليون

  ٣٩املادة 
املمثـل التنفيــذي لألمــني  
ــب   ــيس مكتـ ــام ورئـ العـ
األمــم املتحــدة املتكامــل 
لبنــــــــــاء الســــــــــالم يف 
ســــــرياليون، ورئــــــيس  

التابعة  سرياليونتشكيلة 
  للجنة بناء السالم

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

  املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى ند الفرعيالب اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٣٧  
حزيران/يونيـــــــــــــه  ٨

٢٠٠٩  

لألمـــني  الثـــاينالتقريـــر 
العام عـن مكتـب األمـم    

تحــدة املتكامــل لبنــاء   امل
ــرياليون   ــالم يف ســـ الســـ

(S/2009/267)  

  ٣٧املادة   
ســــــــرياليون (وزيــــــــر  

  اخلارجية)
  ٣٩املادة 

املمثل التنفيـذي لألمـني   
العــام، ورئــيس تشــكيلة 

التابعــة للجنــة  ســرياليون
  بناء السالم

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

  املدعوين

  

٦١٦٣  
ــه  ١٦ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٩  

  ٣٧املادة     
  سرياليون

  ٣٩املادة 
رئيســة احملكمــة اخلاصــة 
لســــرياليون، واملــــدعي  

  العام ا

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

  املدعوين

  

٦١٨٧  
ــبتمرب أ ١٤ يلول/ســـــــ

٢٠٠٩  

لألمـــني  الثالــث التقريــر  
العام عـن مكتـب األمـم    
املتحــدة املتكامــل لبنــاء   
ــرياليون   ــالم يف ســـ الســـ

(S/2009/438)  

  ٣٧املادة   
  سرياليون

  ٣٩املادة 
نفيـذي لألمـني   املمثل الت

العــام، ورئــيس تشــكيلة 
التابعــة للجنــة  ســرياليون

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦١٨٩  
ــبتمرب  ١٥ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٩  

لألمـــني  ثالثالــ التقريــر  
العام عـن مكتـب األمـم    
املتحــدة املتكامــل لبنــاء   
ــرياليون   ــالم يف ســـ الســـ

(S/2009/438)  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
(S/2009/456)  

  ٣٧املادة 
  سرياليون

  )٢٠٠٩( ١٨٨٦القــــــــرار   
  ال أحد-ال أحد-١٥

    
    احلالة يف منطقة البحريات الكربى -  ٧

  عرض عام   

نظر جملـس األمـن، خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، يف         
اجلوانــب املختلفــة لألوضــاع السياســية واإلنســانية يف منطقــة      
الــبحريات الكــربى، فعقــد أربــع جلســات واختــذ قــرارا واحــدا    
وبيانــا رئاســيا واحــدا. وركــز الــس علــى التطــورات املتعلقــة   

ــو الدميقراط  ــدا بتنفيــــذ حكــــوميت مجهوريــــة الكونغــ يــــة وروانــ

نـــريويب، فضـــال عـــن التهديـــدات األمنيـــة الـــيت يشـــكلها  لبيـــان
الــرب للمقاومــة. وإضــافةً إىل ذلــك، اســتمع الــس إىل   جــيش

إحاطتني إعالميتني قدمهما املبعوث اخلاص لألمني العـام ملنطقـة   
الـــبحريات الكـــربى بشـــأن قيامـــه بتيســـري عمليـــات الســـالم يف 

  املنطقة.




