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  مالحظة استهاللية    
  [من امليثاق] ٢٩املادة     

  لس األمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء وظائفه.   

  لداخلي املؤقت][من النظام ا ٢٨املادة     
  لس األمن أن يعني هيئة أو جلنة أو مقررا ملسألة حمددة.   

من ميثاق األمم املتحدة على صالحية جملس األمن فيما يتعلـق بإنشـاء    ٢٩املادة تنص   
اخلي املؤقــت للمجلــس هــذه الصــالحية. مــن النظــام الــد ٢٨املــادة األجهـزة الفرعيــة، وتكفــل  

ويتناول هذا اجلزء اإلجراءات اليت اختذها الس بشـأن األجهـزة الفرعيـة امليدانيـة الـيت أنشـأها       
ألداء وظائفه مبوجب ميثاق األمم املتحـدة. وميكـن تقسـيم هـذه األجهـزة الفرعيـة امليدانيـة إىل        

  لسياسية ومكاتب بناء السالم.  فئتني مها: (أ) عمليات حفظ السالم؛ (ب) البعثات ا
أمــا األجهــزة الفرعيــة األخــرى، وهــي اللجــان واألفرقــة العاملــة وهيئــات التحقيــق           

واحملــاكم واللجــان املخصصــة واملبعوثــون واملمثلــون واملنســقون اخلاصــون وجلنــة بنــاء الســالم،  
  فيتناوهلا اجلزء التاسع من هذا امللحق.  

عمليــات حفــظ الســالم؛ والبعثــات السياســية    وينقســم هــذا اجلــزء إىل قســمني، مهــا:    
ومكاتب بناء السالم. ويعرض هـذان القسـمان الفرعيـان معلومـات أساسـية مـوجزة عـن كـلٍّ         
من األجهزة الفرعيـة إضـافة إىل ملخـصٍ للتطـورات الرئيسـية الـيت شـهدا يف الفتـرة املشـمولة          

أيضــا جــدوالً يبــين الواليــة باالســتعراض. وتتضــمن النبــذة الوصــفية املعــدة عــن هــذه األجهــزة 
السارية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض وأي تغيريات الحقـة، مـع الـنص الكامـل جلميـع      
الفقرات الواردة يف قرارات الس عن التغيريات املدخلة على تشكيل اجلهـاز الفرعـي وواليتـه    

رى للمجلـس تتعلـق   . وتـرد يف مرفـق هـذا اجلـزء قائمـةٌ بوثـائق أخـ       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف عامي 
  باألجهزة الفرعية.  

وتتكــون الواليــات املســندة إىل عمليــات حفــظ الســالم والبعثــات السياســية ومكاتــب   
، امعـة علـى أسـاس نظـام     “املهـام الصـادر ـا تكليـف    ”بناء السالم مـن سلسـلة مـن فـرادى     

. وهـذا  “ةالعمليـات السياسـي  ”أو  “سـيادة القـانون  ”للتصنيف والتوصيف، يف فئات من قبيل 
التوصيف ال يستند إال إىل الصياغة الواردة يف قـرارات الـس، وال يعكـس بالضـرورة هياكـل      

  أو أنشطة حمددة تضطلع ا البعثات.
وملساعدة القارئ على فهم السبل اليت اتبعها الس إلدخـال تغـيريات علـى الواليـات       

تب بنـاء السـالم خـالل الفتـرة قيـد      املسندة إىل عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية ومكا
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مهمـة  ”النظر، أُوردت أحكام القـرارات ذات الصـلة يف اجلـداول وصـنفت يف الفئـات التاليـة:       
. فإذا وصـف احلكـم   “عنصر إضايف” للوالية و “إعادة تأكيد” ، و“جديدة صدر ا تكليف

ف اجلهـاز الفرعـي   مثال بأنـه مهمـة جديـدة صـدر ـا تكليـف، فـذلك يعـين إمـا أن الـس كلّـ           
مبهمة جديدة متاما أو أن هذا العنصر احملدد يظهر للمرة األوىل يف سـياق هـذا اجلهـاز الفرعـي؛     
وإذا أشري إىل احلكم بوصفه إعادة تأكيـد للواليـة أو باعتبـاره عنصـرا إضـافيا، فـذلك يعـين إمـا         

  سابق أو أنه يقدم تعليمـات ا تكليف لس يكرر بيان مهمة صدرأن ا    إضـافية تتعلـق بواليـة
نــص عليهــا يف قــرار ســابق. وقــد تشــمل العناصــر اإلضــافية طلبــات موجهــة إىل عمليــة حلفــظ   

ال معني، وقـد تغيـر نطـاق     السالم أو بعثة سياسية أو مكتب لبناء السالم لكي يويل األولوية
جـب قـرار للمجلـس،    املهمة اليت صدر ـا التكليـف. فالبعثـة السياسـية الـيت أسـندت إليهـا، مبو       

مهمةُ تقدمي املسـاعدة النتخابـات وطنيـة مـثالً تصـبح مكلفـة بواليـة تتمثـل يف تقـدمي املسـاعدة           
االنتخابية. وإذا طلب الس إىل هذه البعثة السياسية بعد ذلـك املسـاعدة يف انتخابـات حمليـة،     

  فسيصنف توسيع نطاق الوالية باعتباره عنصراً إضافياً.  
  ستخدم نظامالتصنيف هذا تسهيالً على القارئ، وهو ال يعكس أي ممارسـة يتبعهـا    وي

  الس أو أي قرار صادر عنه.
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  عمليات حفظ السالم - أوال 
  

  مالحظة  
  

      يركـز هــذا القسـم علــى القــرارات الـيت اختــذها جملــس
ــمو  ــرة املشـ ــن خـــالل الفتـ ــاء  األمـ ــأن إنشـ ــتعراض بشـ لة باالسـ

عمليات حفظ السالم وتشكيل عناصرها، وتنفيـذ والياـا أو   
إدخال التغيريات عليهـا أو إائهـا. وهـو يتضـمن عرضـاً عامـاً       
للواليـة والتشــكيل املــأذون مــا لكـل عمليــة يف بدايــة الفتــرة،   
وبياناً للنص الكامل جلميع الفقرات ذات الصلة بـأي تغـيريات   

الواليـة و/أو التشـكيل، إضـافة إىل وثـائق أخــرى     طـرأت علـى   
خمتـــارة. وقـــد صـــنفت العمليـــات حســـب املنطقـــة وعرضـــت 

  بالترتيب الذي أُنشئت فيه.  
عــرض عــام لعمليــات حفــظ الســالم خــالل عــامي      

    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨

        يف الفتـــرة املشـــمولة باالســـتعراض، اخنفـــض العـــدد
عمليـة بعـد    ١٥إىل  ١٧اإلمجايل لعمليـات حفـظ السـالم مـن     

ية عمليتني من عمليـات حفـظ السـالم    أن قرر الس إاء وال
وبعثة مراقيب األمم  )١(مها بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا

ويف حــــني مل تنشــــأ أي عمليــــات . )٢(املتحــــدة يف جورجيــــا
جديــدة حلفــظ الســالم خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض،   
فقـد أذن الــس للمـرة األوىل بنشــر عنصـر عســكري يف بعثــة    

املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد. ونتيجــة  األمــم 
وزيــادات أخــرى مشــاة،  هلــذه الزيــادة يف مســتويات القــوات

ــن     ــرهم مـ ــرى نشـ ــذين جـ ــراد الـ ــايل لألفـ ــدد اإلمجـ ــع العـ ارتفـ
__________ 

متوز/يوليـه   ٣١أيت والية بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـا وإريتريـا يف     )١(  
 ).٢٠٠٨( ١٨٢٧، عمال بالقرار ٢٠٠٨

 حزيـران/  ١٥أيت والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا يف     )٢(  
  ). ٢٠٠٩( ١٨٦٦، عمال بالقرار ٢٠٠٩يونيه 

 ١١٩ ٥٧٧إىل حنـو   ٢٠٠٧يف اية عام  )٣(فرداً ١٠٢ ١١٨
  .٢٠٠٩حبلول اية عام  )٤(فرداً

  واليات عمليات حفظ السالم  

ظــل االجتــاه إىل إنشــاء واليــات حلفــظ الســالم تتســم     
بتعقـدها وتعــدد أبعادهــا اجتاهــاً سـائداً خــالل الفتــرة املشــمولة   
ــا      ــدة يف إثيوبيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــت بعثـ ــد أُيـ ــتعراض. فقـ باالسـ

واليـة  وإريتريا وبعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا ذاتـا ال     
احملــدودة نســبيا واملتصــلة برصــد وقــف إطــالق النــار، يف حــني  
جــرى توســيع وتعزيــز واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة  
ــا الوســطى وتشــاد بأحكــام اعتمــدت مبوجــب الفصــل      أفريقي
الســابع ومشلــت اإلذنَ باســـتخدام مجيــع الوســائل الضـــرورية     

يــات حفــظ ومحايــة املــدنيني املعرضــني للخطــر. وبالنســبة لعمل 
الســالم األخــرى، كانــت الفتــرة املشــمولة باالســتعراض فتــرةً   
شهدت يف املقام األول تعديالت يف الواليـة مل تـرق إىل مرتبـة    
التغــيريات الكــربى. ورغــم أن الــس أدخــل تعــديالت علــى    
ــو       ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة بعثـ واليـ

ــاء علــ    ــد مت اإلبق ــرتني، فق ــة م ــى   الدميقراطي ــام عل ى معظــم امله
حاهلا. وكذلك أضاف الـس عناصـر و/أو مهـام جديـدة إىل     

__________ 

 ,United Nations, Department of Public Informationانظـــر:   )٣(  

United Nations Peace Operations 2007: Year in Review (New 

York, 2008), p. 40 ــن ــور يف   . وميكـ ــذا املنشـ ــى هـ ــالع علـ االطـ
الشــــــــــــــــــــــــــــــبكي التــــــــــــــــــــــــــــــايل:   املوقــــــــــــــــــــــــــــــع

www.un.org/en/peacekeeping/publications/yir/yir2007.pdf .  
ــر:  )٤(    ,United Nations, Department of Public Informationانظـ

United Nations Peace Operations 2009: Year in Review (New 

York, 2010), p. 68طــــالع علــــى هــــذا املنشــــور . وميكــــن اال
ــايل:   املوقــــــــــــــــــــــــــــع  يف ــبكي التــــــــــــــــــــــــــ الشــــــــــــــــــــــــــ

www.un.org/en/peacekeeping/publications/yir/yir2009.pdf. 
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واليات عدد من عمليـات حفـظ السـالم األخـرى، علـى حنـو       
  ما يرد ذكره تفصيال يف األقسام املختلفة أدناه.

عرضاً عاماً لواليات عمليات  ٢و  ١ويقدم اجلدوالن   
وتـــبني  حفـــظ الســـالم خـــالل الفتـــرة املشـــمولة باالســـتعراض.

ــا       ــظ الســالم يف أفريقي ــات حف ــني اجلــدولني أن عملي ــة ب املقارن
ــةً بغريهــا مــن      ــا بطائفــة واســعة مــن املهــام مقارن كُلفــت عموم

عمليات حفظ السـالم. وهنـاك أيضـا اخـتالف كـبري يف طبيعـة       
ــظ الســالم يف       ــات حلف ــاين عملي ــن أصــل مث ــات. فســبع م الوالي

بينما انطبق ذلـك علـى   أفريقيا كُلفت بواليات حلماية املدنيني، 
اثنتني فقط من عمليات حفظ السالم التسع املنتشـرة يف منـاطق   
أخرى. وكان رصد وقف إطالق النار والقيام بأعمال الشـرطة  

  املهمتني األكثر شيوعا اليت كُلفت ا عمليات حفظ السالم.
    

  ١اجلدول 
    دة املوكلة إىل عمليات حفظ السالم: أفريقياالواليات احملد

  الوالية

بعثـــة األمـــم 
املتحــــــــــدة  
ــتفتاء  لالســــ
يف الصحراء 

  الغربية

ــة األمــم   بعث
ــدة يف  املتحـ

  ليربيا

ــة األمــم   بعث
ــدة يف  املتحـ

  السودان

عمليــــــــــــة 
األمــــــــــــــم 
ــدة يف  املتحـ
ــوت  كــــــــــ

  ديفوار

ــة األمــم   بعث
ــدة يف  املتحـ
ــة  مجهوريـــــ
ــا  أفريقيـــــــــ
ــطى  الوســـــ

  وتشاد

ــة  العمليــــــــ
ــة املخت لطـــــ

لالحتـــــــــــاد 
األفريقـــــــي 
واألمـــــــــــم 
ــدة يف  املتحـ

  دارفور

بعثة منظمة 
األمــــــــــــــم 
ــدة يف  املتحـ
ــة  مجهوريـــــ
الكونغــــــــو 
  الدميقراطية

ــم   ــة األمـــ بعثـــ
ــدة يف  املتحـــــــ
إثيوبيــــــــــــــــــا 

  وإريتريا

    X    X      X    الفصل السابع (مجيع األحكام)                  
ــيفت  X    X      الفصل السابع (جزء من األحكام) (أضــــــ

  ) ٢٠٠٩يف عام 
X      

ــيفت  X  X  X      ستخدام القوةا (أضــــــ
  ) ٢٠٠٩يف عام 

X  X    

ــيفت  X  X  X  X  X  محاية املدنيني (أضــــــ
  ) ٢٠٠٩يف عام 

X  X    

أمــن اإلقلــيم، مبــا يف ذلــك كفالــة  
االنتشـــــار يف املنـــــاطق الرئيســـــية 

  وتسيري الدوريات والردع

  X  X  X  X  X  X    

    X X  X  X  X  X  X  أعمال الشرطة
    X  X  X  X  X  X    حقوق اإلنسان

    X  X  X  X  X  X    ادة القانونسي
  X  X  X  X    X    X  رصد وقف إطالق النار

    X  X  X    X  X    نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
ــديق    ــة والتصـ ــاعدة االنتخابيـ املسـ

  على صحة االنتخابات
X  X  X  X    X  X    

  X  X  X  X  X    X    الدعم اإلنساين
    X    X    X  X    بناء املؤسسات
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  ٢اجلدول 
    الواليات احملددة املوكلة إىل عمليات حفظ السالم: األمريكتان وآسيا وأوروبا والشرق األوسط

  الوالية

بعثة األمم 
ــدة  املتحــــ
ــق  لتحقيــــ
االستقرار 

  يف هاييت

فريـــــــــــــــق 
مــــــــــــراقيب 
األمـــــــــــــم  
املتحـــــــــدة  
العســكريني 
يف اهلنـــــــــد 

  وباكستان

بعثة األمـم  
ــدة  املتحــــــ
املتكاملـــــة  

  - تيمور يف
  ليشيت

قــوة األمــم 
ــدة  املتحــــــ
حلفـــــــــــظ 
الســالم يف  

  قربص

بعثـــــــــــــــة 
ــراقيب  مــــــــ
ــم  األمــــــــــ
ــدة  املتحــــــ

يف 
  جورجيا

بعثة األمـم  
ــدة  املتحــــــ
ــإلدارة  لــــــ
ــة يف  املؤقتــ

  كوسوفو

هيئة األمم 
ــدة  املتحــــــ
ملراقبـــــــــــة 

  اهلدنة

قــوة األمــم 
ــدة  املتحــــــ
ملراقبـــــــــــة 
ــض  فــــــــــــ

  االشتباك

ــم  ــوة األمـــ قـــ
املتحــــــــــــــدة 
املؤقتـــــــــــة يف 

  لبنان

        X            فصل السابع (مجيع األحكام)ال                    
                  X  الفصل السابع (جزء من األحكام)

  X                  استخدام القوة
  X                X  محاية املدنيني

ــة    ــا يف ذلـــك كفالـ ــيم، مبـ ــن اإلقلـ أمـ
االنتشار يف املناطق الرئيسية وتسـيري  

  الدوريات والردع

X    X    X        X  

        X   X  X  X  X  أعمال الشرطة
        X    X    X  X  وق اإلنسانحق

              X    X  سيادة القانون
  X    X  X    X  X  X    رصد وقف إطالق النار

                  X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
املساعدة االنتخابية والتصـديق علـى   

  صحة االنتخابات
X    X              

  X    X  X    X      X  الدعم اإلنساين
        X    X      X  بناء املؤسسات

    
  كيل عناصر عمليات حفظ السالمتش  

زيادةً يف القـوام املـأذون    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨شهد عاما   
د العســـكريني يف بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة بــه مـــن األفـــرا 

وبعثــة  )٥(لتحقيـق االســتقرار يف مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيـة   
يف حـني   ،)٦(األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

 )٧(جرى ختفيض عدد القوات يف بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا   
__________ 

  ). ٢٠٠٨( ١٨٤٣عمالً بالقرار   )٥(  
  ). ٢٠٠٩( ١٨٦١عمالً بالقرار   )٦(  
  ). ٢٠٠٩( ١٨٨٥) و ٢٠٠٨( ١٨٣٦بالقرارين  عمالً  )٧(  

اسـتنادا إىل   )٨(وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هـاييت 
الظـروف السـائدة يف البلـدين واملرحلـة الـيت بلغتـها العمليتــان.       
وفيمــا يتعلــق بعنصــر الشــرطة، زاد قــوام هــذا العنصــر يف بعثــة  
منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو     

وبعثـــة  )١٠(ويف بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليربيـــا )٩(الدميقراطيـــة
. وحىت مع إـاء  )١١(تحقيق االستقرار يف هاييتاألمم املتحدة ل
__________ 

  ). ٢٠٠٩( ١٨٩٢عمالً بالقرار   )٨(  
  ). ٢٠٠٨( ١٨٤٣عمالً بالقرار   )٩(  
  ). ٢٠٠٨( ١٨٣٦عمالً بالقرار   )١٠(  
  ). ٢٠٠٩( ١٨٩٢عمالً بالقرار   )١١(  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 842/1419 

 

ــم       ــراقيب األم ــة م ــا وبعث ــا وإريتري ــم املتحــدة يف إثيوبي ــة األم بعث
املتحــدة يف جورجيــا، زاد القــوام العســكري اإلمجــايل املــأذون  
بــه جلميـــع عمليـــات حفـــظ الســـالم خـــالل الفتـــرة املشـــمولة  

جنــدي،  ٥ ٠٠٠باالســتعراض زيــادةً صــافية فاقــت مــا عــدده 

ــادةً فاقــت مــا عــدده    وز اد القــوام اإلمجــايل ألفــراد الشــرطة زي
ــدول   ٦٠٠ ــبني اجلـ ــرطي. ويـ ــيت   ٣شـ ــية الـ ــيريات الرئيسـ التغـ

ــرة       ــات حفــظ الســالم خــالل الفت ــى تشــكيل عملي طــرأت عل
  املشمولة باالستعراض.

    
  ٣اجلدول 

    )١٢(٢٠٠٩- ٢٠٠٨ات حفظ السالم، التغيريات املُدخلة على تشكيل عملي
  التغيريات املدخلة على التشكيل  البعثة

مجهوريـة أفريقيـا   بعثة األمم املتحدة يف     
  الوسطى وتشاد

فـردا   ٥ ١٧٥)، زاد قوام األفراد العسكريني مبـا عـدده   ٢٠٠٩( ١٨٦١مبوجب القرار 
  فردا)  ٥ ٢٢٥إىل  ٥٠(من 

بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة    
  الكونغو الدميقراطية

فـردا   ٢ ٧٨٥)، زاد قوام األفراد العسكريني مبـا عـدده   ٢٠٠٨( ١٨٤٣مبوجب القرار 
فــردا)، وزاد قــوام أفــراد الشــرطة حتــت لــواء الوحــدات    ٢٠ ٦٧٥إىل  ١٧ ٧٩٠(مــن 

  فردا)  ١ ٤٤١إىل  ١ ١٤١فرد (من  ٣٠٠دده املشكّلة مبا ع
)، جــرى ختفــيض العنصــر العســكري  ٢٠٠٩( ١٨٨٥) و٢٠٠٨( ١٨٣٦وجــب القــرارين مب  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

مـن األفـراد)، يف    ٨ ٢٠٢فـردا، مث إىل  ١١ ٢١٥إىل  ١٢ ٦٧٥فـردا (مـن    ٤ ٤٧٣عدده  مبا
  فردا)  ٩٨٢إىل  ٧٤٢فردا (من  ٢٤٠حني زاد قوام عنصر الشرطة مبا عدده 

بعثـة األمــم املتحـدة لتحقيــق االســتقرار   
  يف هاييت

فردا  ١٢٠)، جرى ختفيض العنصر العسكري مبا عدده ٢٠٠٩( ١٨٩٢مبوجب القرار 
ام عنصـر الشـرطة بالعـدد نفسـه (مـن      فردا)، يف حني زاد قـو  ٦ ٩٤٠إىل  ٧ ٠٦٠(من 
  فردا)  ٢ ٢١١إىل  ٢ ٠٩١

فردا  ٦٦٥عنصر العسكري مبا عدده )، جرى ختفيض ال٢٠٠٩( ١٨٦٥مبوجب القرار   عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار
  فردا)  ٧ ٤٥٠إىل  ٨ ١١٥(من 

  
  مل تدخل أي تغيريات على تشكيل عمليات حفظ السالم األخرى.  )١٢(  
    

  جلسات جملس األمن وقراراته املتعلقة حبفظ السالم  

إىل جانب اجللسات اليت يعقـدها جملـس األمـن بشـأن       
بعينـها، عقـد الـس يف    احلالة السائدة يف بلـد بعينـه أو منطقـة    

ــد      ــالث جلســات ملناقشــة البن ــرة املشــمولة باالســتعراض ث الفت
عمليـــات حفـــظ الســـالم الـــيت تضـــطلع ـــا األمـــم  ”املعنـــون 
ويف تلـك  واعتمد بيانا رئاسيا يف إطـار البنـد نفسـه.     “املتحدة

اجللسات، استمع الس إىل إحاطة مـن إدارة عمليـات حفـظ    

السالم وإدارة الـدعم امليـداين بشـأن التقـدم الـذي أحرزتـاه يف       
ــدة   ــاق اجلدي ــادرة اآلف ــذ مب ــة إ )١٣(تنفي ــامج  الرامي ىل وضــع برن

__________ 

 :جــدول األعمــال United Nations, “A new partnershipانظــر:   )١٣(  

charting a new horizon for United Nations peacekeeping” (New 

York, 2009)       وميكن االطـالع علـى هـذا التقريـر يف املوقـع الشـبكي .
ــايل:  التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.un.org/en/peacekeeping/operations/newhorizon.shtml .  
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شـــــراكة عـــــاملي يف جمـــــال حفـــــظ الســـــالم وفيمـــــا يتعلـــــق  
ــظ     ــات حفـ ــدعم إىل عمليـ ــدمي الـ ــدة لتقـ ــتراتيجية اجلديـ باالسـ
الســالم. ونــاقش الــس أيضــا دور البلــدان املســاهمة بقــوات   

  .)١٤(عسكرية وأفراد شرطة، ومواضيع أخرى ذات صلة
، أبرز ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٥يف بيان رئاسي مؤرخ و  

الــس اجلهــود الــيت بــذهلا يف اآلونــة األخــرية مــن أجــل حتســني  
ــدان املســامهة      ــة ومــع البل ــة العام ــه مــع األمان ــذي جيري احلــوار ال

 اجلمـاعي باإلشـراف  بقوات عسكرية وأفراد شرطة فيما يتعلـق  
على عمليات حفظ السالم. كمـا قـام الـس، يف مجلـة أمـور،      
مبــا يلــي: (أ) حــدد عــدة جمــاالت ينبغــي الــتمعن فيهــا مــن أجــل 
حتسني إعـداد عمليـات حفـظ السـالم والتخطـيط هلـا ورصـدها        
ــادة عــدد     ــر باحلاجــة امللحــة إىل زي وتقييمهــا وإمتامهــا؛ (ب) أق

ية وأفراد شرطة؛ (ج) البلدان املستعدة للمسامهة بقوات عسكر
أعاد التأكيـد علـى ضـرورة التكامـل بـني صـنع السـالم وحفـظ         
السالم وبناء السالم والتنمية من أجل التصدي علـى حنـو فعـال    
ــاً         ــس علم ــاط ال ــها. وأح ــذ بدايت ــرتاع من ــد ال ــا بع حلــاالت م
بالتقييمــات والتوصــيات الــواردة يف الورقــة غــري الرمسيــة الــيت       

اق اجلديدة واستراتيجية الـدعم املتضـمنة   أُعدت عن مبادرة اآلف
  .)١٥(فيها، وأعرب عن اعتزامه النظر فيها بتمعن

  أفريقيا  
  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية  

ــالقرار    ــأ جملـــس ١٩٩١( ٦٩٠بـ ــة   )، أنشـ ــن بعثـ األمـ
 نيســان/ ٢٩األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة يف 

ــل  ــرب     ١٩٩١أبري ــها املغ ــيت قبل ــا ملقترحــات التســوية ال ، وفق
ــذهب     ــراء ووادي الـ ــاقية احلمـ ــر السـ ــعبية لتحريـ ــة الشـ واجلبهـ

. وكُلفــت ١٩٨٨آب/أغســطس  ٣٠(جبهــة البوليســاريو) يف 
__________ 

  من اجلزء األول.  ٣٧ملزيد من املعلومات، انظر القسم   )١٤(  
  )١٥(  S/PRST/2009/24.  

ــة بتنظــيم اســتفتاء حــر    ــةُ يف البداي ــه بشــأن اســتقالل  البعث ونزي
الصــحراء الغربيــة وبرصــد وقــف إطــالق النــار بــني املغــرب        

  .)١٦(وجبهة البوليساريو
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

 تشـرين األول/  ٣١) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٨٣بالقرار   
 نيســان/ ٣٠، مــدد الــس واليــة البعثــة حــىت  ٢٠٠٧تــوبر أك

، كانــت واليــة البعثــة، ٢٠٠٨. ويف بدايــة عــام ٢٠٠٨أبريــل 
ــرارين    ــا يف القـــ ــوص عليهـــ  ١١٤٨) و ١٩٩١( ٦٩٠املنصـــ

)، تشمل املهام العامة التاليـة: (أ) رصـد اتفـاق وقـف     ١٩٩٨(
القوات املغربيـة وقـوات   مراقبة قصر وجود إطالق النار؛ (ب) 

ة البوليســاريو يف مواقــع حمــددة؛ (ج) اختــاذ خطــوات مــع جبهــ
ــع الســجناء السياســيني أو       ــراج عــن مجي ــرفني لكفالــة اإلف الط

ــة؛ (د)   ــادل   احملتجــزين مــن الصــحراء الغربي ــى تب اإلشــراف عل
ــرب؛   ــرى احلـ ـــ)أسـ ــ (هـ ــوطن؛  تنفيـ ــادة إىل الـ ــامج اإلعـ ذ برنـ

ء حتديد النـاخبني املـؤهلني وتسـجيلهم؛ (ز) تنظـيم اسـتفتا      (و)
  حر ونزيه.  

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨خالل عامي التطورات املستجدة   

خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس        
 ٣٠يف  والية البعثة مرتني لفتريت سنة واحدة، انتـهت آخرمهـا  

. ومل تطـــرأ أي تغـــيريات علـــى واليـــة    ٢٠١٠نيســـان/أبريل 
  البعثة.  

عرضـاً عامـاً لتشـكيل البعثـة      ٥و  ٤ويقدم اجلـدوالن    
  وواليتها خالل الفترة املشمولة باالستعراض.

__________ 

مات املتعلقة بإنشاء البعثة تعرض، على سبيل اإلحالـة املرجعيـة،   املعلو  )١٦(  
يف الفقــرة االســتهاللية واجلــداول اخلاصــة ــا؛ وينبغــي الرجــوع إىل    
املالحق السابقة للحصول على أي معلومـات ال تـرد يف هـذا امللحـق     

  عن التغيريات اليت حدثت يف الفترة املنقضية منذ إنشاء البعثة. 
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  ٤اجلدول 

    املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية: متديد والية البعثة والتغري يف تشكيلها  بعثة األمم 
  القرار  
  ٢٠٠٩( ١٨٧١  )٢٠٠٨( ١٨١٣  )٢٠٠٧( ١٧٨٣  )١٩٩٨( ١١٤٨  )١٩٩١( ٦٩٠(  
ــان/أبريل  ٢٩  تاريخ اختاذ القرار             نيســـــــ

١٩٩١  
 كــــانون الثــــاين/ ٢٦

  ١٩٩٨يناير 
 تشـــــرين األول/ ٣١

  ٢٠٠٧أكتوبر 
ان/أبريل نيســــــ ٣٠

٢٠٠٨  
ــان/أبريل  ٣٠ نيسـ

٢٠٠٩  
  سنة واحدة  سنة واحدة  ستة أشهر    إنشاء  اإلنشاء والتمديد

            التشكيل املأذون به
  ٢٣٠  ٢٣٠  ٢٣٠  ٢٣٠  ١ ٦٩٥  العنصر العسكري

  ٦  ٦  ٦  ٨١  ٣٠٠  عنصر الشرطة
  ٢٣٦  ٢٣٦  ٢٣٦  ٣٣١  ١٩٩٥   التشكيل املأذون بهإمجايل  
    

  ٥اجلدول 
    بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام  

  القرار  
  )٢٠٠٩( ١٨٧١  )٢٠٠٨( ١٨١٣  )٢٠٠٧( ١٧٨٣  )١٩٩٨( ١١٤٨  )١٩٩١( ٦٩٠  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

            التجريد من السالح وحتديد األسلحة            
X  السالح أو رصد األسلحة من التجريد

          (أ)
املســـاعدة االنتخابيـــة والتصـــديق علـــى    

            االنتخاباتصحة 
X  املساعدة االنتخابية

          (أ)
            املسائل اإلنسانية

X  الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة
          (أ)

            إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
X  الشرطة: العمل الشرطي التنفيذي  

          (أ)
ــون    ــك الالجئـ ــا يف ذلـ ــدنيني، مبـ ــة املـ محايـ

X  واملشردون داخليا
          (أ)

X  رصد وقف إطالق النار
          (أ)

X    إجراءات مكافحة األلغام
        (أ)

            العمليات السياسية
X  رصد/تنفيذ اتفاقات السالم  

          (أ)
ــاون مــــع/دع ــة التعــ م املنظمــــات اإلقليميــ

X  ودون اإلقليمية
          (أ)
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  مهمة جديدة صدر ا تكليف.  (أ)  

بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو   
  الدميقراطية

ــة ١٩٩٩( ١٢٧٩أنشــأ جملــس األمــن، بقــراره      )، بعث
منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف      

ــاين/نوفمرب  ٣٠ ــرين الثــ ــع يف ١٩٩٩تشــ ــاب التوقيــ ، يف أعقــ
ــار    ١٩٩٩متوز/يوليــه  علــى اتفــاق لوســاكا لوقــف إطــالق الن

املربم بني مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ومخـس دول إقليميـة.     
ــة    ــة مكلفــة يف البداي ــار   وكانــت البعث ــة وقــف إطــالق الن مبراقب

وفض االشتباك بـني القـوات والتنسـيق مـع مجيـع األطـراف يف       
اتفاق وقف إطالق النار. وقام الس بعد ذلك بتوسيع واليـة  
البعثة لتشمل اإلشراف علـى تنفيـذ اتفـاق وقـف إطـالق النـار       

  ومهام إضافية أخرى.  
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

كـــــانون  ٢١) املتخـــــذ يف ٢٠٠٧( ١٧٩٤بـــــالقرار   
ــاق،    ٢٠٠٧األول/ديســمرب  مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث

كــانون األول/ديســمرب    ٣١مــدد الــس واليــة البعثــة حــىت     
ــام  ٢٠٠٨ ــة عــ ــة البع ٢٠٠٨. ويف بدايــ ثــــة، ، كانــــت واليــ

 ١٧٩٤) و٢٠٠٧( ١٧٥٦املنصـــــوص عليهـــــا يف القـــــرارين 
)، تشمل املهام املصنفة علـى حنـو مـا يلـي: (أ) محايـة      ٢٠٠٧(

املــدنيني والعــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية وأفــراد   
األمم املتحدة ومرافقها؛ (ب) أمـن أراضـي مجهوريـة الكونغـو     

ــزع ســالح اجلماعــات املســلح    ــة؛ (ج) ن ــة الدميقراطي ة األجنبي
والكونغولية وتسـريح أفرادهـا وإعـادة إدمـاجهم؛ (د) إصـالح      

تقـدمي الــدعم مـن أجـل تعزيـز املؤسســات      (هــ) قطـاع األمـن؛   
  الدميقراطية وسيادة القانون.  

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس        
واليةَ البعثة مرتني كانت إحدامها ملدة سـنة واحـدة واألخـرى    

ــد األخــري يف      ــهى التمدي ــدة ســتة أشــهر، وانت ــايو  ٣٠مل أيار/م
. ووسع الس أيضا حجم البعثة وواليتها مـن خـالل   ٢٠١٠

  ن القرارات.  سلسلة م
ــرار    ــي القـ ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٧٩٧ففـ ــانون  ٣٠) املـ كـ

، طلــب الــس إىل البعثــة تقــدمي املســاعدة  ٢٠٠٨الثاين/ينــاير 
طنيــة إىل السـلطات الكونغوليـة، مبــا فيهـا اللجنــة االنتخابيـة الو    

، والتحضري هلـا وإجرائهـا  املستقلة، يف تنظيم االنتخابات احمللية 
بالتنسـيق الوثيــق مــع الشــركاء الـدوليني وفريــق األمــم املتحــدة   

 ١٨٤٣ويف وقــــت الحــــق، أذن الــــس بــــالقرار القطــــري. 
ــؤرخ ٢٠٠٨( ــاين/نوفمرب   ٢٠) امل ، بزيــادة ٢٠٠٨تشــرين الث

مؤقتة يف القوام العسكري للبعثة وقوام وحـدة الشـرطة التابعـة    
 ١٨٥٦وبـالقرار  . ٢٠٠٨كانون األول/ديسـمرب   ٣١هلا حىت 

، مــدد  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ٢٢) املــؤرخ ٢٠٠٨(
كـانون األول/ديسـمرب    ٣١أجل الزيادة يف عـدد األفـراد حـىت    

٢٠٠٩  .  
كــــانون  ٢٢) املتخــــذ يف ٢٠٠٨( ١٨٥٦وبــــالقرار   

ــاق،    ٢٠٠٨األول/ديســمرب  مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث
عــدل الــس الواليــة املوكلــة إىل البعثــة. وتضــمنت الواليــة       
املعدلــة معظــم املهــام املــأذون ــا مــن قبــل، مــع إضــافة الــس  
مهــام متعلقــة بــإجراءات مكافحــة األلغــام واملســائل احلدوديــة   
ــى      ــه تعــديالت عل ــة وشــؤون اإلعــالم وإدخال ــوارد الطبيعي وامل

م املتعلقــة بســيادة القــانون. كمــا أبقــى الــس يف الواليــة  املهــا
ــة باســتخدام مجيــع الوســائل     ــة علــى اإلذن املمنــوح للبعث املعدل
الالزمـة يف ســياق عــدد مــن جمــاالت واليتــها، وال ســيما تلــك  
املتعلقــة بــاألمن وأعمــال الشــرطة. وشــدد الــس، يف مجلــة       

ــة     ــدنيني األولوي ــة امل ــى أن يكــون حلماي ــور، عل ــدى اختــاذ   أم ل
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قرارات بشأن استخدام القدرات واملوارد املتاحة، وأكد أمهيـة  
تنفيذ البعثة واليتها بالكامل بوسائل منها وضع قواعد اشتباك 

) ٢٠٠٨( ١٨٥٧قـرار  ويف اليوم نفسه، اختذ الس الرادعة. 
الذي وسع بـه نطـاق التعـاون بـني البعثـة وفريـق اخلـرباء املعـين         
جبمهورية الكونغو الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك تبـادل املعلومـات      
ــاملوارد      ــة بشــحنات األســلحة واالجتــار غــري املشــروع ب املتعلق

  الطبيعية.  
كــــــانون  ٢٣) املـــــؤرخ  ٢٠٠٩( ١٩٠٦وبـــــالقرار    

، مــــدد الــــس واليــــة البعثــــة حــــىت  ٢٠٠٩األول/ديســــمرب 
ــايو  ٣١ ــة،    ٢٠١٠أيار/مــ ــات البعثــ ــب أولويــ ــاد ترتيــ ، وأعــ

بالتعــاون الوثيــق مــع حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  
ع ســالح اجلماعــات علــى النحــو التــايل: محايــة املــدنيني؛ ونــز 

ــاجهم،     ــادة إدمـ ــا وإعـ ــريح أفرادهـ ــة وتسـ ــلحة الكونغوليـ املسـ
وكــذلك نــزع ســالح اجلماعــات املســلحة األجنبيــة وتســريح   
أفرادهــــا وإعــــادم إىل أوطــــام وإعــــادة توطينــــهم وإعــــادة 

إدماجهم؛ ودعم إصالح قطاع األمـن. وأضـاف الـس أيضـا     
املشاركة الدولية واليات تتعلق بتوطيد سلطة الدولة، وتنسيق 

يف مســـائل إصـــالح قطـــاع األمـــن، والتحقيـــق يف انتـــهاكات  
القانون اإلنساين الدويل وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان املرتكبـة     

  ضد املدنيني.  
ــاً للتغــــيريات   ٧و ٦ويقــــدم اجلــــدوالن    ــاً عامــ عرضــ

املدخلـة علـى تشــكيل البعثـة وواليتـها خــالل الفتـرة املشــمولة      
ــدو   ــرض اجلـ ــتعراض. ويعـ ــع    ٨ل باالسـ ــل جلميـ ــنص الكامـ الـ

الفقرات املتعلقة بالتغيريات يف الواليـة الـيت وردت يف قـرارات    
الـــس. وتعـــرض أيضـــا، علـــى ســـبيل اإلحالـــة املرجعيـــة،        
املعلومات املتعلقة بإنشاء البعثة؛ وينبغـي الرجـوع إىل املالحـق    

معلومــــات ال تــــرد يف هــــذا    الســــابقة لالطــــالع علــــى أي  
ــيريات الــ   امللحــق ــذ   عــن التغ ــرة املنقضــية من يت حــدثت يف الفت

  إنشاء البعثة.

    
  ٦اجلدول 

    بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية: متديد والية البعثة والتغير يف تشكيلها
  القرار  
  ٢٠٠٩( ١٩٠٦  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٧  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٦  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٣  ) ٢٠٠٨( ١٨٠٧  ) ٢٠٠٨( ١٧٩٧  ) ٢٠٠٧( ١٧٩٤  ) ٢٠٠٧( ١٧٥٦ (  

أيار/مــــــــايو   ١٥  تاريخ اختاذ القرار                  
٢٠٠٧    

ــانون ٢١  كـــــــــــ
ــمرب  األول/ديســـــ

٢٠٠٧    

ــانون ٣٠  كـــــــــــ
الثاين/ينـــــــــــــــاير 

٢٠٠٨    

ــارس  ٣١ آذار/مــ
٢٠٠٨    

 تشـــــــــــــرين ٢٠
الثــــــــــاين/نوفمرب 

٢٠٠٨    

ــانون ٢٢  كـــــــــــ
ــمرب  األول/ديســـــ

٢٠٠٨    

ــانون ٢٢  كـــــــــــ
ــمرب  األول/ديســـــ

٢٠٠٨    

ــانون ٢٣  كــــــــــــــــ
ــمرب  األول/ديســــــــــ

٢٠٠٩    
  مخسة أشهر    سنة واحدة        سنة واحدة  ستة أشهر  التمديد

                  التشكيل املأذون به
  ٢٠ ٥٧٥  ٢٠ ٥٧٥  ٢٠ ٥٧٥  ٢٠ ٥٧٥  ١٧ ٧٩٠  ١٧ ٧٩٠  ١٧ ٧٩٠  ١٧ ٧٩٠  العنصر العسكري

  ١ ١٤١  ١ ١٤١  ١ ١٤١  ١ ١٤١  ١ ١٤١  ١ ١٤١  ١ ١٤١  ١ ١٤١  عنصر الشرطة
إمجايل التشـكيل    

  ٢٢ ٠١٦  ٢٢ ٠١٦  ٢٢ ٠١٦  ٢٢ ٠١٦  ١٨ ٩٣١  ١٨ ٩٣١  ١٨ ٩٣١  ١٨ ٩٣١  املأذون به
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  ٧اجلدول 
    غو الدميقراطية: عرض عام للوالية، حسب فئة املهامبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكون

  الفئــــة واملهمــــة الصــــادر
  ا تكليف

  القرار
٢٠٠٩( ١٩٠٦  )٢٠٠٨( ١٨٥٧  )٢٠٠٨( ١٨٥٦  )٢٠٠٨( ١٨٤٣  )٢٠٠٨( ١٨٠٧  )٢٠٠٨( ١٧٩٧  )٢٠٠٧( ١٧٩٤  )٢٠٠٧( ١٧٥٦(  

                  مهام عامة                  
  (أ)X    (أ)X          (أ)X  اإلذن باستخدام القوة

ــرأة    ــاملة: املـ ــائل شـ مسـ
  والسالم واألمن

X(أ)                

  (أ)X            (أ)X    النقاط املرجعية
                  التنسيق

التعــــاون مــــع كيانــــات 
األمــم املتحــدة األخــرى  

  يف املنطقة

X(أ)                

ــاالت   ــع وكـ ــيق مـ التنسـ
  األمم املتحدة يف البلد

X(أ)    X(أ)      X(أ)      

  (أ)X                تنسيق املشاركة الدولية
التجريــد مــن الســالح    

  وحتديد األسلحة
                

نزع السـالح والتسـريح   
  وإعادة اإلدماج

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

و التجريد من السـالح أ 
  رصد األسلحة

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

ــة   ــراءات مكافحـــــ إجـــــ
  األلغام

          X(أ)      

املســـــاعدة االنتخابيـــــة 
والتصــديق علــى صــحة 

  االنتخابات

                

      (أ)X      (أ)X  (أ)X  (أ)X  املساعدة االنتخابية
                  املسائل اإلنسانية

ــردون  الالجئون/املشــــــــ
  داخليا: تيسري العودة 

X(أ)          X(أ)      

ــان؛  ــوق اإلنســــــ حقــــــ
ــرأة والســـــــــالم  واملـــــــ
ــال  واألمــــــن؛ واألطفــــ

  والرتاع املسلح

                

ــاء    ــان: بنـ ــوق اإلنسـ حقـ
  القدرات  

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

حقــــــــوق اإلنســــــــان:   
    التحقيق واحملاكمة

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

حقـوق اإلنسـان: تعزيــز   
حقــــــــــوق اإلنســــــــــان 

  ومحايتها 

X(أ)          X(أ)      

  (أ)X  )ب(X  (أ)X        (أ)X  (أ)X  واألمن املرأة والسالم
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  الفئــــة واملهمــــة الصــــادر
  ا تكليف

  القرار
٢٠٠٩( ١٩٠٦  )٢٠٠٨( ١٨٥٧  )٢٠٠٨( ١٨٥٦  )٢٠٠٨( ١٨٤٣  )٢٠٠٨( ١٨٠٧  )٢٠٠٨( ١٧٩٧  )٢٠٠٧( ١٧٩٤  )٢٠٠٧( ١٧٥٦(  

  (أ)X  (أ)X              األطفال والرتاع املسلح                  
                  املؤسسات واحلوكمة

  (أ)X    (أ)X          (أ)X  بناء املؤسسات
      (أ)X            املسائل احلدودية

ــيش   ــالح اجلــــــــ إصــــــــ
ــاع   ــرطة وقطـــــ والشـــــ

  األمن

                

      (أ)X          (أ)X  رصد احلدود
رصــــــــــد حتركـــــــــــات  

  اجلماعات املسلحة
X(أ)          X(أ)      

ــا يف   ــدنيني، مبـ ــة املـ محايـ
ــون   ــك الالجئــــــــ ذلــــــــ

  واملشردون داخليا

X(أ)          X)ب(    X(أ)  

 يف جمــال محايــة العــاملني
ــاعدة   ــدمي املســــــــ تقــــــــ
اإلنسانية/تيســري إيصــال  

  املساعدات اإلنسانية 

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

محايــــة مــــوظفي األمــــم 
املتحــدة ومرافقها/حريــة 
  حركة األفراد واملعدات 

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

ــدعم إىل   ــدمي الـــــــ تقـــــــ
ــكرية   ــة العســــ املؤسســــ

  الوطنية

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

لك أمن اإلقليم، مبا يف ذ
ــار يف  ــة االنتشـــــ كفالـــــ
املناطق الرئيسية وتسـيري  

  الدوريات والردع  

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

ــال   ــالح يف اـــــ اإلصـــــ
  العسكري

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

  (أ)X    (أ)X          (أ)X  الشرطة: بناء القدرات 
الشــــــــــرطة: الــــــــــدعم 
ــدم إىل  ــايت املقــــ العمليــــ

  الشرطة الوطنية 

X(أ)          X(أ)    X(أ)  

  (أ)X    (أ)X          (أ)X  األمنإصالح قطاع 
  (أ)X                توطيد سلطة الدولة
                  العمليات السياسية

      (أ)X          (أ)X  تيسري العملية السياسية
      (أ)X          (أ)X  املصاحلة الوطنية
                  سيادة القانون

ــاد/احلكم  مكافحـــة الفسـ
  الرشيد  

X(أ)                

ــائي  اإلصـــــــالح القضـــــ
  والقانوين

X(أ)          X(أ)    X(أ)  
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  الفئــــة واملهمــــة الصــــادر
  ا تكليف

  القرار
٢٠٠٩( ١٩٠٦  )٢٠٠٨( ١٨٥٧  )٢٠٠٨( ١٨٥٦  )٢٠٠٨( ١٨٤٣  )٢٠٠٨( ١٨٠٧  )٢٠٠٨( ١٧٩٧  )٢٠٠٧( ١٧٩٤  )٢٠٠٧( ١٧٥٦(  

  (أ)X    (أ)X          (أ)X  السجون                  
تعزيــز ســيادة القــانون:   

  مهام عامة  
X(أ)              X(أ)  

                (أ)X  العدالة االنتقالية
                  مهام أخرى

      (أ)X          (أ)X  تعزيز اتمع املدين
  (أ)X  )ب(X  (أ)X            املوارد الطبيعية

  (أ)X    (أ)X            اإلعالم
    )ب(X  (أ)X    )ج(X      (أ)X  إنفاذ/رصد اجلزاءات  

ــيق املــــــــدين    - التنســــــ
  العسكري

              X(أ)  

  
  مهمة جديدة صدر ا تكليف.  (أ)  

  عنصر إضايف.  (ب)  
      إعادة تأكيد للوالية.  (ج)  

  ٨اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية: التغيريات املدخلة على الوالية، 
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      )٢٠٠٨( ١٧٩٧القرار       
  التنسيق

التنسيق مع وكـاالت األمـم املتحـدة    
  يف البلد

  
ــأن تقــدم،         ــة ب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــأذن لبعث ي

األمــم املتحــدة القطــري، املســاعدة   بالتنســيق الوثيــق مــع الشــركاء الــدوليني وفريــق 
للســـلطات الكونغوليـــة، مبـــا فيهـــا اللجنـــة االنتخابيـــة املســـتقلة الوطنيـــة، يف تنظـــيم  
االنتخابات احمللية والتحضري هلا وإجرائها، على النحو املوصـى بـه يف رسـالة األمـني     

تشــرين الثــاين/    ٣٠تشــرين األول/أكتــوبر والرســالة املؤرخــة      ١١العــام املؤرخــة  
  )١(الفقرة  ٢٠٠٧فمرب نو

  
  مهمة جديدة صدر ا تكليف

ــديق   ــة والتصــ ــاعدة االنتخابيــ املســ
  على صحة االنتخابات

  املساعدة االنتخابية

  
  

  أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ١انظر الفقرة 

  
  

  مهمة جديدة صدر ا تكليف  
    ) (املتخذ مبوجب الفصل السابع)٢٠٠٨( ١٨٠٧قرار ال

يطلـب إىل البعثـة، يف حـدود قـدراا احلاليـة ودون اإلخـالل بـأداء واليتـها الراهنــة،           إنفاذ/ رصد اجلزاءات
وإىل فريق اخلرباء مواصلة تركيز أنشطة الرصد اليت يضطلعان ا يف كيفـو الشـمالية   

  )١٩وكيفو اجلنوبية ويف إيتوري (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية
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    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار       
  مهام عامة

  اإلذن باستخدام القوة  
  

نتشـر فيهـا وحـداتها،    يأذن للبعثة بأن تستخدم، يف حدود قدرا ويف املنـاطق الـيت ت  
(أ) إىل (ز) و (ط)  ٣مجيع الوسـائل الضـرورية لتنفيـذ املهـام املـذكورة يف الفقـرات       

  )٥[من القرار] (الفقرة  (هـ) ٤و (ي) و (ن) و (س) ويف الفقرة 
على أمهيـة تنفيـذ البعثـة الواليـةَ املبينـة يف هـذا القـرار بالكامـل، بوسـائل منـها            يؤكد

ــة اســتكمال مفهــوم    وضــع قواعــد اشــتباك رادعــ   ــام كفال ة، ويطلــب إىل األمــني الع
ــول    ــة وقواعــد اشــتباكها حبل ــات البعث ــاير   ٣١عملي ــها  ٢٠٠٩كــانون الثاين/ين جلعل

تتسق متاما مع أحكام هذا القـرار وتقـدمي تقريـر إىل جملـس األمـن والبلـدان املسـامهة        
  )٨بقوات (الفقرة 

  
  مهمة جديدة صدر ا تكليف  

  
  

  عنصر إضايف

  التنسيق
التنسيق مع وكـاالت األمـم املتحـدة    

  يف البلد

  
بالتعـاون الوثيـق مـع السـلطات الكونغوليـة وفريـق        يقرر أيضا أن تتوىل البعثة أيضـا، 

األمم املتحدة القطري واجلهات املاحنة، دعم تعزيـز املؤسسـات الدميقراطيـة وسـيادة     
  )٤القانون، والقيام، حتقيقا هلذه الغاية، مبا يلي (الفقرة 

 القيام، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليني وفريق األمـم املتحـدة القطـري، بتقـدمي    
املساعدة إىل السلطات الكونغولية، مبـا فيهـا اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املسـتقلة، يف       

  (د)) ٤تنظيم االنتخابات احمللية والتحضري هلا وإجرائها (الفقرة 

  
  مهمة جديدة صدر ا تكليف  

  
  

  مهمة جديدة صدر ا تكليف  
  

    التجريد من السالح وحتديد األسلحة
الســـالح والتســـريح وإعـــادة    نـــزع 

  اإلدماج
ــة املد   ــع األلوي ــات م ــو    تنســيق العملي ــة الكونغ ــوات املســلحة جلمهوري ــة للق جمــة التابع

الدميقراطيــة املنتشــرة يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ودعــم         
العمليات اليت تقودها هذه األلوية واملخطط هلا باالشتراك معها وفقا للقانون اإلنساين 

  ئني من أجل:الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالج
نزع سالح اجلماعات املسلحة احمللية غـري املتعاونـة مبـا يكفـل مشـاركتها يف        •  

ــال       ــاج وإخــالء ســبيل األطف ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم ــة ن عملي
  املرتبطني بتلك اجلماعات املسلحة؛

نزع سالح اجلماعات املسلحة األجنبية مبا يكفل مشاركتها يف عمليـة نـزع     •  
لتسريح واإلعادة للوطن وإعادة التوطني واإلدماج وإخـالء سـبيل   السالح وا

  األطفال املرتبطني بتلك اجلماعات املسلحة؛
منع تقدمي الدعم إىل اجلماعات املسلحة غـري املشـروعة، مبـا يف ذلـك الـدعم        •  

  (ز)) ٣اآليت من األنشطة االقتصادية غري املشروعة (الفقرة 
األجانـــب املـــرتوع ســـالحهم وإعـــادم هـــم  تيســـري التســـريح الطـــوعي للمقـــاتلني

  (ح)) ٣ومعالوهم إىل الوطن (الفقرة 
اإلسهام يف تنفيذ الربنامج الوطين لرتع سالح املقاتلني الكونغوليني وتسرحيهم وإعادة 
إدماجهم هم ومعالوهم، مع إيالء اهتمـام خـاص لألطفـال، عـن طريـق رصـد عمليـة        

ع احلساسة، حسب االقتضاء، ودعـم جهـود   نزع السالح وتوفري األمن يف بعض املواق
إعادة اإلدماج اليت ما برحـت تبـذهلا السـلطات الكونغوليـة بالتعـاون مـع فريـق األمـم         

  (ط)) ٣املتحدة القطري والشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف (الفقرة 

 مهمة جديدة صدر ا تكليف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمة جديدة صدر ا تكليف  

  
 ا تكليف  مهمة جديدة صدر  
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ــد          ــالح أو رصــ ــن الســ ــد مــ التجريــ
  األسلحة

  (ز) من القرار ٣انظر أعاله الفقرة 
القيام، حسب االقتضاء، مبصادرة أو مجع األسلحة وما يتصل ا من أعتـدة يشـكل   
وجودها يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية انتهاكا للتدابري املفروضـة مبوجـب   

)، والتخلص من تلك األسلحة ومـا يتصـل ـا    ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ١الفقرة 
  (س)) ٣من أعتدة على النحو املناسب (الفقرة 

  صدر ا تكليفمهمة جديدة 
  صدر ا تكليفمهمة جديدة 

  
  

مساعدة حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى حتسـني قـدراا يف جمـال إزالـة          األلغاممكافحة  إجراءات
  (ف)) ٣األلغام (الفقرة 

  مة جديدة صدر ا تكليفمه

    النتخابية والتصديق على صحة االنتخاباتاملساعدة ا
  أعاله “التنسيق”(د) من القرار، يف بند  ٤انظر الفقرة   املساعدة االنتخابية

املساعدة على يئة بيئة آمنة وسـلمية إلجـراء انتخابـات حمليـة حـرة وشـفافة حبلـول        
  )(هـ) ٤(الفقرة  ٢٠٠٩اية حزيران/يونيه 

  صدر ا تكليفمهمة جديدة 
  صدر ا تكليفجديدة  مهمة

  
  املسائل اإلنسانية
دون داخليـاً: تيسـري   الالجئون/ املشـر 

  العودة

  
اإلسهام يف حتسني األوضاع األمنية الـيت جيـري يف ظلـها تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية،       

  (ب)) ٣واملساعدة على العودة الطوعية لالجئني واملشردين داخليا (الفقرة 

  
  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

  
    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

ــانون اإلنســاين         بناء القدرات حقوق اإلنسان: ــوق اإلنســان والق ــها حق ــدريب العســكري يف جمــاالت من ــوفري الت ت
س ملختلـف أفـراد   الدويل ومحاية الطفـل ومنـع العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـن        

ووحــدات األلويــة املدجمــة التابعــة للقــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
يف إطـار اجلهـود الدوليـة     املنتشرة يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية

  (ك)) ٣األوسع نطاقا لدعم إصالح قطاع األمن (الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

املســاعدة علــى تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للمــرأة      التحقيق واحملاكمة ن:حقوق اإلنسا
والطفل واملستضـعفني، والتحقيـق يف انتـهاكات حقـوق اإلنسـان ونشـر مـا يتوصـل         
إليه من استنتاجات، حسب االقتضاء، من أجـل وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب،       

يجية للعدالة االنتقالية، والتعاون يف بذل اجلهـود  واملساعدة على وضع وتنفيذ استرات
ــهاكات اجلســيمة        ــرتكيب االنت ــدمي م ــن أجــل تق ــدويل م ــوطين وال ــى الصــعيدين ال عل

  (ج)) ٤حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل إىل العدالة (الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

تعزيــــز حقــــوق  حقــــوق اإلنســــان:
  اإلنسان ومحايتها

  صدر ا تكليفجديدة مهمة   (ج) من القرار ٤اله الفقرة انظر أع

إىل البعثــة أن تقــوم، نظــرا لتفشــي العنــف اجلنســي وفداحتــه يف مجهوريــة         يطلــب  املرأة والسالم واألمن
الكونغـو الدميقراطيـة، وخباصـة علـى أيــدي العناصـر املسـلحة، بتعزيـز جهودهـا ملنــع         

يب قـوات األمـن الكونغوليـة وفقـا     العنف اجلنسي والتصدي لـه، بوسـائل منـها تـدر    
لواليتــها، وأن تقــدم بانتظــام تقــارير، تتضــمن عنــد اللــزوم مرفقــا منفصــال، عــن         
اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك بيانات عن حـاالت العنـف اجلنسـي    

  )١٣املشكلة (الفقرة   وحتليالت الجتاهات

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
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      املؤسسات واحلوكمة      
ــة  تقــدمي املســاعدة إىل ســلطات اجلمــارك املخ   املسائل احلدودية ــة الكونغــو الدميقراطي تصــة يف مجهوري

  (ع)) ٣) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ٨لتنفيذ أحكام الفقرة 
  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

  
بنــــاء املؤسســـــات: تعزيز/تشـــــجيع  

  االستقاللية
  أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٤انظر الفقرة 

لدميقراطيــة علــى الصــعيد  إســداء املشــورة مــن أجــل تعزيــز املؤسســات والعمليــات ا  
  (أ)) ٤الوطين وصعيد املقاطعات والصعيدين اإلقليمي واحمللي (الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
  صدر ا تكليف جديدةمهمة 

    قطاع األمنوالشرطة إصالح اجليش و
  صدر ا تكليفجديدة مهمة   أعاله “املؤسسات واحلوكمة”(ع) من القرار، يف بند  ٣انظر الفقرة   رصد احلدود

ــة ال  رصد حتركات اجلماعات املسلحة ــة، وخباصــة يف    ردع أي حماول ــة أو كونغولي ســتخدام أي مجاعــة مســلحة، أجنبي
ــييت غومــا      ــد عمل ــة الكونغــو الدميقراطيــة، القــوةَ يف دي اجلــزء الشــرقي مــن مجهوري
ونريويب، بطرق منها استخدام أساليب التطويق والتفتيش، والقيام بكل ما يلـزم مـن   

رية للجماعـات املسـلحة   عمليات ملنع اهلجمات على املدنيني وتعطيل القدرة العسك
  (و)) ٣غري املشروعة اليت تواصل استخدام العنف يف تلك املنطقة (الفقرة 

مراقبة متركز احلركات واجلماعات املسلحة ووجود القـوات العسـكرية األجنبيـة يف    
املناطق الرئيسية اليت تتسم بعدم االستقرار، بطرق منها على وجـه اخلصـوص رصـد    

واحلدود، مبا يف ذلك يف البحريات، واإلبـالغ عـن ذلـك     استخدام مهابط الطائرات
  (م)) ٣يف الوقت املناسب (الفقرة 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
  
  
  

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم الالجئــون 
  واملشردون داخلياً

ة وكيفـو  إىل البعثة إيالء األولوية القصوى للتصدي لألزمـة يف كيفـو الشـمالي    يطلب
اجلنوبية وخباصة محاية املـدنيني، وتركيـز عملـها تـدرجييا خـالل السـنة القادمـة علـى         

  )٢اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية (الفقرة 
كفالة محاية املدنيني، مبن فيهم العـاملون يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية، الـذين       

اصــة العنــف علــى أيــدي أي مــن  حيــدق ــم خطــر التعــرض للعنــف اجلســدي، وخب  
  (أ)) ٣األطراف املشاركة يف الرتاع (الفقرة 

  (و) من القرار ٣انظر أعاله الفقرة 
(أ)  ٣على ضرورة أن يكون حلماية املدنيني، علـى النحـو املـبني يف الفقـرات      يشدد
، لـدى اختـاذ قـرارات بشـأن اسـتخدام القـدرات واملـوارد املتاحـة، األولويـة          (هـ)إىل 

  )٦[من القرار] (الفقرة  ٤و  ٣من املهام األخرى املبينة يف الفقرتني  على أي

  عنصر إضايف
  
  

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
  
  

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
  عنصر إضايف

محايـــــة العـــــاملني يف جمـــــال تقـــــدمي 
/تيســــري إيصــــال املســــاعدة اإلنسانية
  املساعدات اإلنسانية

  ر  (أ) من القرا ٣انظر أعاله الفقرة 
  أعاله “املسائل اإلنسانية”(ب) من القرار، يف بند  ٣انظر الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

  
ــم املتحــــــدة     ــة أفــــــراد األمــــ محايــــ
ــراد    ــة األفـــ ــة حركـــ ومرافقها/حريـــ

  واملعدات

  (ج)) ٣كفالة محاية أفراد األمم املتحدة ومرافقها ومنشآا ومعداا (الفقرة 
  (د)) ٣لة أمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا وحرية تنقلهم (الفقرة كفا

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

تقدمي الدعم إىل املؤسسـة العسـكرية   
  الوطنية

القيام بدوريات مشتركة مع الشرطة وقـوات األمـن الوطنيـة لتحسـني احلالـة األمنيـة       
  )(هـ) ٣ضطرابات مدنية (الفقرة لدى حدوث ا

  أعاله “التجريد من السالح وحتديد األسلحة”(ز) من القرار، يف بند  ٣انظر الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
  

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
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ــة          ــا يف ذلـــك كفالـ ــيم، مبـ أمـــن اإلقلـ
االنتشار يف املناطق الرئيسـية وتسـيري   

  الدوريات والردع

  (و) من القرار   ٣رة انظر أعاله الفق
املساعدة االنتخابيـة والتصـديق علـى صـحة     ”من القرار، يف بند  (هـ) ٤انظر الفقرة 
  أعاله “االنتخابات

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

واألمـن؛   حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم    ”(ك) من القرار، يف بند  ٣انظر الفقرة   اإلصالح يف اال العسكري
  أعاله “األطفال والرتاع املسلحو

إسداء املشورة حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف جمال تعزيـز قـدرات نظـامي    
ــة العســكرية، بالتنســيق مــع الشــركاء      القضــاء والســجون، مبــا يف ذلــك نظــام العدال

  (ز)) ٤الدوليني (الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
  

  ليفصدر ا تكجديدة مهمة 

تقـدمي  لبعثـة االحتـاد األورويب   اإلسهام، بالتنسيق مع الشركاء الدوليني، مبـا يف ذلـك     بناء القدرات (الشرطة)
، يف ورويببعثـة الشـرطة التابعـة لالحتـاد األ    و املساعدة يف جمال إصالح قطـاع األمـن  

ــة حكومــة  جهــود اتمــع الــدويل ملســاعدة  ــة الكونغــو الدميقراطي ــة  مجهوري يف عملي
خطــيط األوليــة إلصــالح قطــاع األمــن، مــن أجــل بنــاء قــوات مســلحة كونغوليــة  الت

ــوير قــدرات الشــرطة الوطنيــة        متماســكة وذات مصــداقية وتتســم باالنضــباط وتط
  (ل)) ٣الكونغولية ووكاالت إنفاذ القانون املعنية (الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

الشرطة: تقـدمي الـدعم العمليـايت إىل    
  نيةالشرطة الوط

  صدر ا تكليفجديدة مهمة   من القرار (هـ) ٣انظر أعاله الفقرة 

حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم واألمـن؛      ”(ك) من القرار، يف بند  ٣انظر الفقرة   إصالح قطاع األمن
  أعاله “األطفال والرتاع املسلحو

  (ل) من القرار   ٣انظر أعاله الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
  

  صدر ا تكليفيدة جدمهمة 
      العمليات السياسية

تعزيــز املصــاحلة الوطنيــة واحلــوار السياســي الــداخلي، بوســائل منــها بــذل املســاعي      سياسيةتيسري العملية ال
احلميدة، ودعم النهوض بـاتمع املـدين والدميقراطيـة القائمـة علـى تعـدد األحـزاب        

  (ب)) ٤وتقدمي الدعم الالزم لعملييت غوما ونريويب (الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة   (ب) من القرار ٤ظر أعاله الفقرة ان  املصاحلة الوطنية  
      القانونسيادة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة   (و)) ٤اإلسهام يف تعزيز احلكم الرشيد واحترام مبدأ املساءلة (الفقرة   مكافحة الفساد/احلكم الرشيد
  فصدر ا تكليجديدة مهمة   أعاله “قطاع األمنوالشرطة و إصالح اجليش”(ز) من القرار، يف بند  ٤انظر الفقرة   اإلصالح القضائي والقانوين

  صدر ا تكليفجديدة مهمة   أعاله “الشرطة وقطاع األمنو إصالح اجليش”(ز) من القرار، يف بند  ٤انظر الفقرة   السجون
  صدر ا تكليفجديدة مهمة   أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٤انظر الفقرة   تعزيز سيادة القانون: مهام عامة

      مهام أخرى
  صدر ا تكليفجديدة مهمة   أعاله “العمليات السياسية”(ب) من القرار، يف بند  ٤الفقرة انظر   تنمية اتمع املدين

استخدام قدرات [البعثة] يف جمايل الرصـد والتفتـيش للحـد مـن حصـول اجلماعـات         املوارد الطبيعية
املسلحة غري املشروعة على الدعم اآليت مـن االجتـار غـري املشـروع بـاملوارد الطبيعيـة       

  (ي)) ٣(الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

البعثــة علــى حتســني تعاملــها مــع الســكان املــدنيني، ال ســيما األشــخاص          يشــجع  اإلعالم  
  )١٦املشردين داخليا، من أجل التوعية والتعريف بواليتها وأنشطتها (الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
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ــدابري املفروضــة مبوجــ     إنفاذ /رصد اجلزاءات       ــذ الت ــرة رصــد تنفي ــن القــرار   ١ب الفق )، ٢٠٠٨( ١٨٠٧م
بالتعاون، حسب االقتضاء، مع احلكومات املعنية ومـع فريـق اخلـرباء املنشـأ مبوجـب      

، بسـبل منـها القيـام، عنـد     ٢٠٠٤آذار/مـارس   ١٢) املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار 
الضــرورة ودون إخطــار، بتفتــيش شــحنات الطــائرات وأي وســيلة للنقــل تســتخدم   

ت ومدارج املطارات والقواعد العسكرية واملعابر احلدودية يف كيفـو  املوانئ واملطارا
  (ن)) ٣الشمالية وكيفو اجلنوبية ويف إيتوري (الفقرة 

  أعاله “التجريد من السالح وحتديد األسلحة”(س) من القرار، يف بند  ٣انظر الفقرة 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
  
  
  
  

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
    ) (املتخذ مبوجب الفصل السابع)٢٠٠٨( ١٨٥٧القرار 

    واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم
ــن           األطفال والرتاع املسلح ــديها م ــا ل ــى م ــق اخلــرباء عل ــإطالع فري ــة ب ــوم البعث ــب بصــفة خاصــة أن تق يطل

معلومــات، وخباصــة عــن الــدعم الــذي تتلقــاه اجلماعــات املســلحة وجتنيــد األطفــال   
  )١٢قرة واستخدامهم واستهداف النساء واألطفال يف حاالت الرتاع املسلح (الف

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

  عنصر إضايف  انظر أعاله  املرأة والسالم واألمن
      مهام أخرى

املنطقـة،   يطلب إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة واحلكومـات األخـرى يف     املوارد الطبيعية  
ــة     حســب االقتضــاء، وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي

يـق اخلــرباء التعــاونَ بشــكل مكثــف فيمـا بينــها، بوســائل منــها تبــادل املعلومــات   وفر
املتعلقــة بعمليــات نقــل األســلحة واالجتــار غــري املشــروع بــاملوارد الطبيعيــة وأنشــطة   

[مـن القـرار]    ٥ و ٤األفراد والكيانات الذين حتدد اللجنة أمساءهم عمال بـالفقرتني  
  )١١(الفقرة 

  عنصر إضايف

  انظر أعاله  اجلزاءات إنفاذ /رصد
حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم واألمــن؛ ”مــن القــرار، يف بنــد  ١٢انظــر الفقــرة 

  أعاله   “واألطفال والرتاع املسلح

  عنصر إضايف
  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠٠٩( ١٩٠٦لقرار ا
      مهام عامة

يأذن للبعثة أن تستخدم، يف حدود قدرا ويف املناطق اليت تنتشر فيها وحداا، مجيـع    اإلذن باستخدام القوة
مــن  (هـــ)(أ) إىل  ٣الوســائل الضــرورية لتنفيــذ مهــام واليتــها املــذكورة يف الفقــرات   

  )٦[من القرار] (الفقرة  ٢٤  و ٢١  و ٢٠ و ٩والفقرات ) ٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

ــة        النقاط املرجعية   ــة يف مجهوريـ ــتراتيجيا للحالـ ــا اسـ ــري استعراضـ ــام أن جيـ ــني العـ ــب إىل األمـ يطلـ
ــها، آخــذا بعــني     الكونغــو ــه البعثــة يف إجنــاز واليت الدميقراطيــة وللتقــدم الــذي أحرزت

راتيجي املتكامل لوجود األمم املتحدة يف البلد، ملواصلة تطـوير  االعتبار اإلطار االست
ــع        ــق م ــاون الوثي ــذا الغــرض، وأن حيــدد، بالتع ــا هل ــة املوضــوعة حالي ــاط املرجعي النق

الدميقراطيـة ومـع البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة         حكومة مجهورية الكونغو
ــة البعثــة، وخباصــة ا    ــق إعــادة تشــكيل والي ــتعني  يف البعثــة، طرائ ــيت ي ملهــام احلامســة ال

إجنازها قبل أن تنظر البعثة يف إمكانية خفض قوامها دون أن يفضي ذلك إىل عـودة  
إىل حالــة عــدم االســتقرار، وأن يقــدم إىل جملــس األمــن تقريــرا مشــفوعا بتوصــيات   

  )٢(الفقرة  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١حبلول 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
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      التنسيق      
ود اتمـع  تنسـيق جهـ  ب، بالتعاون مـع السـلطات الكونغوليـة،    القيام يطلب إىل البعثة  تنسيق املشاركة الدولية  

الدويل، مبا يف ذلك مجيع اجلهات الفاعلة الثنائية واملتعددة األطراف العاملـة يف هـذا   
الـــدول األعضـــاء هيـــب جبميـــع امليـــدان، بشـــأن قضـــايا إصـــالح قطـــاع األمـــن، وي 

  )٣٠(الفقرة  بعثة يف هذا الصددالمع  على حنو تامواملنظمات الدولية التعاون 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

    التجريد من السالح وحتديد األسلحة
والتســـريح وإعـــادة   الســـالح  نـــزع 

  اإلدماج
تنفيذ أنشطة معـززة يف جمـال نـزع سـالح اجلماعـات املسـلحة الكونغوليـة وتسـريح         
أفرادها وإعادة إدماجهم ونزع سالح اجلماعات املسلحة األجنبية وتسريح أفرادهـا  
ــبني يف       ــى النحــو امل ــاجهم، عل ــهم وإعــادة إدم وإعــادم إىل أوطــام وإعــادة توطين

 ١٨٥٦(ن) إىل (ع) مــن القــرار  ٣[مــن القــرار] والفقــرات   ٢٨إىل  ١٩الفقــرات 
  (ب)) ٥) (الفقرة ٢٠٠٨(

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

نزع سالح اجلماعـات املسـلحة األجنبيـة والكونغوليـة يف املنـاطق املسـتهدفة لكفالـة          
واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة التـوطني     مشاركتها يف عملية نـزع السـالح والتسـريح    

  (أ)) ٢١(الفقرة  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجوعملية  اإلدماجوإعادة 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

البنـك  منـهم  آخـرين،  ء بعثة على مواصلة اإلسـهام، بتعـاون وثيـق مـع شـركا     الحيث   
ــزع ســالح املقــاتلني         ــة ن ــذ عملي ــم املتحــدة اإلمنــائي، يف تنفي ــامج األم ــدويل وبرن ال

هم، مـــع إيــالء اهتمـــام خـــاص  يم وإعـــادة إدمــاجهم ومعـــال الكونغــوليني وتســـرحيه 
ــوفري األمــن يف بعــض املواقــع       ــزع الســالح وت ــة ن لألطفــال، عــن طريــق رصــد عملي

هود اليت تبـذهلا السـلطات الكونغوليـة    اجلدعم  وكذلكاحلساسة، حسب االقتضاء، 
 بالتعـاون مـع فريــق األمـم املتحـدة القطــري    هـؤالء املقــاتلني  إعــادة إدمـاج  مـن أجـل   

  )٢٤(الفقرة  والشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

سـالح  املرتوعـي ال تسـريح املقـاتلني األجانـب    ل اعلـى تعزيـز دعمهـ    بعثـة ال أيضاًحيث   
ــال  ــادم ومعـ ــة،  هم إىل يوإعـ ــفة طوعيـ ــام بصـ ـــ أوطـ ــب حبكوم ــة  اتويهيـ مجهوريـ

  )٢٥(الفقرة  لة املشاركة يف هذه العمليةالدميقراطية والدول ااورة مواص  الكونغو

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

ــد    ــالح أو رصــ ــن الســ ــد مــ التجريــ
  األسلحة

 “السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج   نزع ”(أ) من القرار، يف بند  ٢١انظر الفقرة 
  أعاله

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
الدميقراطيـة،   لقـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو    إىل البعثة أن توفر لطلب كذلك ي  األطفال والرتاع املسلح

ــا ــةيف ذلـــــك  مبـــ ــة املدجمـــ ــر  األلويـــ ــزء الشـــ ــرة يف اجلـــ ــة املنتشـــ قي مـــــن مجهوريـــ
حقـوق اإلنسـان والقـانون    التدريب العسكري يف ميادين منها  ،الدميقراطية الكونغو

ــة األ  ــدويل ومحاي ــاإلنســاين ال ــع اطف ــوع اجلــنس    ل ومن ــى أســاس ن ــائم عل العنــف الق
، كجـزء مـن اجلهـود الدوليـة األوسـع نطاقـا لـدعم إصـالح قطـاع          والعنـف اجلنسـي  

  )٣١(الفقرة  األمن

  ا تكليف  صدر جديدة مهمة 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة   انظر أعاله  بناء القدرات حقوق اإلنسان:
ــى     حقوق اإلنسان: التحقيق واحملاكمة ــة عل ــزيشــجع البعث ــن أجــل     فات تعزي ــدنيني م ــع الســكان امل ــها م ــة عل ــها التوعي بواليت

 القـانون اإلنسـاين  عـن انتـهاكات   ا  ومجع معلومات موثوق وزيادة تفهمهما وأنشطتها
  )١٤يف حق املدنيني (الفقرة  رتكبتاليت  اإلنسان قحقوالدويل وانتهاكات 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
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  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  ادر ا تكليفالفئة واملهمة الص

بإنشـاء آليـة فعالـة    ، البعثـة ، بدعم من إىل أن تقومدعوته السلطات الكونغولية  كرري        
وقـوات األمـن الوطنيـة،     الدميقراطيـة  لقوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو  لفرز أفراد ا

ــا ــهاكات        وفق ــم صــلة بانت ــذين هل ــتبعاد األشــخاص ال ــة اس ــة، لكفال ــايري الدولي للمع
القانون اإلنساين الدويل وانتهاكات حقوق اإلنسان وبدء اإلجراءات القضائية ضـد  

  )٣٢هؤالء األشخاص عند االقتضاء (الفقرة 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

عـــيني ت جلمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة العـــام ألمـــنيإىل املمثـــل اخلـــاص ل يطلـــب  املرأة والسالم واألمن
الشـؤون اجلنسـانية ووحـدات     ستشـاري مستشارين يف جمـال محايـة املـرأة مـن بـني      م

محاية حقوق اإلنسان يف البعثة مبـا يتماشـى مـع اسـتراتيجية البعثـة الشـاملة ملكافحـة        
  )١٨(الفقرة  العنف اجلنسي

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة   من القرار ٣١رة انظر أعاله الفق  
      وكمةاملؤسسات واحل

بنــــاء املؤسســـــات: تعزيز/تشـــــجيع  
  االستقاللية

إىل البعثة وفريق األمم املتحدة القطري مواصلة تقدمي دعمهمـا لبسـط سـلطة    يطلب 
تحقيـق  احلكومـة ل يف إطـار خطـة    وخباصـة الدميقراطيـة،   الدولة يف مجهوريـة الكونغـو  

رار، مـع التركيـز   واستراتيجية األمم املتحدة لدعم األمن واالسـتق  والتعمرياالستقرار 
خاصة على تعزيز املؤسسات الدميقراطية وبنـاء قـدرات فعالـة يف جمـال سـيادة      صفة ب

  )٣٩(الفقرة  والسجونل العدنظاما القانون، مبا يف ذلك 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

الســيطرة علــى اإلقليم/توطيــد ســلطة 
  الدولة  

ــو   ــة الكونغ ــة مجهوري ــة يف  مســاعدة حكوم ــذه ســلطتها  دةاســتعاالدميقراطي ــى ه  عل
الـيت  الدميقراطيـة واملنـاطق    يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغوخباصة األراضي، و
  (ج)) ٢١(الفقرة  اجلماعات املسلحة ومناطق التعدين الرئيسية أجليت عنها

  من القرار   ٣٩انظر أعاله الفقرة 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
  
  

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
    قطاع األمنوالشرطة و إصالح اجليش

ئــون محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم الالج
  واملشردون داخلياً

كفالة احلماية الفعالة للمدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ومـوظفي  
 ١٨٥٦من القـرار  (ج)  ٤ و (هـ)(أ) إىل  ٣األمم املتحدة ومرافقها، وفقا للفقرات 

  (أ)) ٥[من القرار] (الفقرة  ١٨إىل  ٧  ) والفقرات٢٠٠٨(

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

 ٥ يشدد على ضرورة إيـالء األولويـة حلمايـة املـدنيني، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة          
ــرتني      ــة يف الفق ــام األخــرى املبين ــن امله ــى أي م ــن  (ب) و ٥(أ) أعــاله، عل (ج) [م

  )٧اذ القرارات بشأن استخدام القدرات واملوارد املتاحة (الفقرة القرار] لدى اخت

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

تسـتوجب اسـتجابة منسـقة مـن مجيـع العناصـر املعنيـة يف        أن محاية املدنيني شري إىل ي  
، حتـت سـلطة املمثـل اخلـاص لألمـني      تبـادل اآلراء شجع البعثة علـى تعزيـز   يوالبعثة، 

والعسـكري علـى مجيـع     املـدين عنصـريها  ، بـني  كونغـو الدميقراطيـة  جلمهورية ال العام
توطيـد  ، من أجـل  وبني اجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية املستويات

  )٨(الفقرة  يف جمال محاية املدنيني اتاخلرب

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

يت اق تـدابري احلمايـة الـ   أفضل املمارسات وتوسيع نط االستفادة منيطلب إىل البعثة   
إنشـاء  وخباصـة  الشـمالية،   يف كيفـو نفذت على أساس جتـرييب  اليت و حانجحققت ال

 القرى احملليـة بـ التصـاالت  لإلنـذار املبكـر وقنـوات    لأفرقة مشتركة للحماية ومراكـز  
  )٩ية (الفقرة نوباجل  كيفو وخباصة، لتشمل مناطق أخرى، وغري ذلك من التدابري

  ا تكليف  صدر جديدة مهمة 

 الـيت تسـبق   رحلـة امل الـدعم الـتقين، يف   ريتـوف  أن يكفـل إىل األمـني العـام   أيضا يطلب   
يف البعثــة، حبيــث شــرطة د اأفــرللبلــدان املســامهة بقــوات و  امليــدان،ويف نشــر البعثــة 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
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  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  ادر ا تكليفالفئة واملهمة الص

مـن  ملـدنيني  امحايـة   األفراد العسكريني وأفراد الشـرطة وتدريبـهم علـى   شمل توجيه ي      
حقـوق   ت منـها ، يف جمـاال للتصـدي هلـا   املناسـبة اختـاذ التـدابري   وم األخطار احملدقة ـ 

  )١٣(الفقرة  اإلنسان والعنف اجلنسي والقضايا اجلنسانية
 أي مجاعـة مسـلحة  تقْـدم عليهـا   أي حماولـة   عمل علـى ردع يشدد على أن البعثة سـت   

يف اجلـزء الشـرقي   خباصـة  ويب، وديـد عملـييت غومـا ونـري    من أجل لقوة االستخدام 
العمليـــات الالزمـــة ملنـــع  ميـــعالدميقراطيـــة، وستضـــطلع جب مـــن مجهوريـــة الكونغـــو

اهلجمات على املدنيني وتعطيل القدرة العسـكرية للجماعـات املسـلحة الـيت تواصـل      
  )٢٠(الفقرة  استخدام العنف يف تلك املنطقة

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

ــة أن     ــب إىل البعثـــ ــة     يطلـــ ــة مجهوريـــ ــع حكومـــ ــق مـــ ــاون وثيـــ ــل، يف تعـــ تواصـــ
التابعـــة للقـــوات املســـلحة  األلويـــةالدميقراطيـــة، تنســـيقها للعمليـــات مـــع  الكونغـــو

ــو  ــة الكونغــ ــة      جلمهوريــ ــن مجهوريــ ــرقي مــ ــزء الشــ ــرة يف اجلــ ــة املنتشــ الدميقراطيــ
 وختطــيطحلمايــة املــدنيني  يف ذلــك إعطــاء األولويــة   شــريطة الدميقراطيــة الكونغــو

ة العامـة  وفقـا لورقـة البعثـة املتعلقـة بالسياسـ     تلـك األلويـة و  شـتراك مـع   الاعمليات بال
  )٢١(الفقرة  من أجل القيام مبا يلي [من القرار]، ٢٣ املشار إليها يف الفقرة

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

اجلماعـات املسـلحة ضـمانا حلمايـة     بسط سيطرا على األراضي اليت أجليـت عنـها     
  (ب)) ٢١الفقرة ( السكان املدنيني

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

محايـــــة العـــــاملني يف جمـــــال تقـــــدمي 
/تيســــري إيصــــال املســــاعدة اإلنسانية
  املساعدات اإلنسانية

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة   (أ) من القرار   ٥انظر أعاله الفقرة 

ــم املتحــــــدة     ــة أفــــــراد األمــــ محايــــ
ــراد    ــة األفـــ ــة حركـــ ومرافقها/حريـــ

  واملعدات

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة   (أ) من القرار ٥الفقرة  انظر أعاله

تقدمي الدعم إىل املؤسسـة العسـكرية   
  الوطنية

  من القرار   ٢١انظر أعاله الفقرة 
، )٢٠٠٨( ١٨٥٦مـن القـرار    ١٤ ) و(ز ٣مـع الفقـرتني    مبـا يتسـق  ، كرر التأكيدي

أن دعـم البعثـة للعمليـات العســكرية الـيت تقودهـا القـوات املسـلحة جلمهوريــة        علـى  
بشـكل  ن ورهـ مالدميقراطية ضد اجلماعـات املسـلحة األجنبيـة والكونغوليـة      الكونغو

ــام ب ــال القــوات ت ــدويل حلقــوق     املســلحة امتث ــانون ال ــدويل والق ــانون اإلنســاين ال للق
، العمليــات والفعــال هلــذه شــتركاملالتخطيط بــلالجــئني ولــدويل قــانون االاإلنســان و
التأكـد  العمليـات،  ذه قبل تقدمي أي دعم هلـ  ،على القيادة العسكرية للبعثة ويقرر أن
فيمـا يتعلـق حبمايـة     وخباصـة بشـكل كـاف،   هلـا  إجـراء التخطـيط املشـترك    من أنه متّ 

اشـتبه يف  يـادة القـوات املسـلحة إذا    ق ويهيب بالبعثة التـدخل لـدى  ، املدنيني السكان
 مــن البعثــة ارتكبــوا دعمالــإحــدى وحــدات القــوات املســلحة الــيت تتلقــى   أفــرادأن 

ار هــذه احلالــة، اســتمريف حــال  هلــذه القــوانني، ويهيــب بالبعثــة،انتــهاكات جســيمة 
  )٢٢(الفقرة  تلك لقوات املسلحةا سحب دعمها لوحدات

الـيت ميكـن   شـروط  الحتـدد  للسياسـة العامـة   قة بعثة ورالوضع الحظ يف هذا الصدد ي
ــتقـــــدم للبعثـــــة أن  لقـــــوات املســـــلحة جلمهوريـــــة وحـــــدات ال دعممبوجبـــــها الـــ

ينشـئ آليـة مناسـبة لتقيـيم تنفيـذ      الدميقراطيـة، ويطلـب إىل األمـني العـام أن      الكونغو
  )٢٣هذه السياسة العامة بانتظام (الفقرة 

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
  ا تكليفصدر جديدة مهمة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
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  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  ادر ا تكليفالفئة واملهمة الص

ــة          ــا يف ذلـــك كفالـ ــيم، مبـ أمـــن اإلقلـ
االنتشار يف املناطق الرئيسـية وتسـيري   

  الدوريات والردع

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة   من القرار   ٢٠انظر أعاله الفقرة 
  

ان؛ واملــرأة والســالم واألمــن؛ حقــوق اإلنســ”مــن القــرار، يف بنــد  ٣١انظــر الفقــرة   اإلصالح يف اال العسكري
  أعاله “واألطفال والرتاع املسلح

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم واألمــن؛ ”مــن القــرار، يف بنــد  ٣٢انظــر الفقــرة   
  أعاله “واألطفال والرتاع املسلح

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

نشـر  ، البعثـة بـدعم مـن   لـى أن تكفـل،   عالدميقراطيـة   حكومـة مجهوريـة الكونغـو    شجعي  
يف الدميقراطيـة   جلمهوريـة الكونغـو  يف القوات املسـلحة   املدجمة حديثااجلماعات املسلحة 

  )٣٣اليت ينحدر منها أفرادها (الفقرة  ناطقامليف وعدم حصر نشرها مجيع أحناء البلد 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

وغريهـا  البعثة ، بدعم من أن تكفلقراطية الدمي حكومة مجهورية الكونغو إىلطلب ي  
جلمهوريـــــة الشـــــركاء الـــــدوليني، الظـــــروف املالئمـــــة للقـــــوات املســـــلحة  مـــــن

دفـع   وكفالـة حـديثا  مـنح الرتـب لألفـراد املـدجمني     ، مبا يف ذلـك  الدميقراطية الكونغو
  )٣٥(الفقرة  الرواتب وتوفري املعدات والثكنات

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

ــة الكونغــو    اء القدراتالشرطة: بن ــأن تواصــل حكومــة مجهوري ــق   يوصــي ب ــة، وخباصــة عــن طري الدميقراطي
ــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو    ــة الق ، الشــرطة الوطنيــة الكونغوليــة  و الدميقراطي

بالتعاون مع البعثة، جهودها الرامية إىل تعهد قاعـدة بيانـات شـاملة ودقيقـة تتضـمن      
  )٣٧ة والذخائر اليت توجد يف عهدا (الفقرة مجيع املعلومات املتاحة عن األسلح

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

ــة     ــام عام ــن: مه ــاع األم إصــالح قط
  (مبا يف ذلك الشرطة واجليش)

الدميقراطيـة، علـى    دعم إصالح قطاع األمن الذي تتواله حكومة مجهورية الكونغـو 
  (ج)) ٥[من القرار] (الفقرة  ٣٨إىل  ٢٩النحو املبني يف الفقرات 

  أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٣٠انظر الفقرة 

  صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
  

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
      سيادة القانون

  صدر ا تكليفجديدة مهمة   أعاله “ملؤسسات واحلوكمة”من القرار، يف بند  ٣٩انظر الفقرة   اإلصالح القضائي والقانوين
  صدر ا تكليفجديدة مهمة   أعاله “املؤسسات واحلوكمة”من القرار، يف بند  ٣٩انظر الفقرة   السجون

  صدر ا تكليفجديدة مهمة   أعاله “املؤسسات واحلوكمة”من القرار، يف بند  ٣٩انظر الفقرة   تعزيز سيادة القانون: مهام عامة
      مهام أخرى

  صدر ا تكليفجديدة مهمة   أعاله “قطاع األمنوالشرطة و إصالح اجليش”من القرار، يف بند  ٨انظر الفقرة   العسكري -التنسيق املدين 
مــن أجــل منــع تقــدمي الــدعم للجماعــات املســلحة، مبــا يف ذلــك  حثيثــةجهــود بــذل   وارد الطبيعية  امل

ــري املشــروع         ــار غ ــري املشــروعة واالجت ــن األنشــطة االقتصــادية غ ــدعم املســتمد م ال
  (د)) ٢١(الفقرة  الطبيعية  باملوارد

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

على اختاذ اخلطوات املناسبة لوضـع   الدول، وال سيما دول املنطقة، أيضا مجيعحيث   
قضـائية إن اقتضـى   ال بسبل منها الوسائلحد لالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية، 

وفقــا ، علــى أن تقــومذلك مــىت لــزم األمــر، وحيــث البعثــة  بــلــس ااحلــال، وإبــالغ 
شــتراك مـــع حكومــة مجهوريـــة   البا)، ٢٠٠٨( ١٨٥٦(ي) مــن القـــرار   ٣للفقــرة  
الدولـة يف   دوائـر مجيـع   جلمـع التجـرييب  املشروع ميقراطية، بتعزيز وتقييم الد الكونغو

إمكانيـة  اجلنوبيـة مـن أجـل حتسـني      ة وكيفـو يالشـمال  مخسة مكاتب جتارية يف كيفـو 
  )٢٨(الفقرة  أثر املنتجات املعدنية تعقب

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 

ان؛ واملــرأة والســالم واألمــن؛ حقــوق اإلنســ”مــن القــرار، يف بنــد  ١٤انظــر الفقــرة   اإلعالم  
  أعاله “واألطفال والرتاع املسلح

  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
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 بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا  

يف  بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف إثيوبيـــا وإريتريـــاأُنشـــئت   
) ٢٠٠٠( ١٣١٢بقـرار جملـس األمـن     ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ٣١

يف  إثيوبيـا وإريتريـا  للحفاظ على وقف إطالق النار املـربم بـني   
أعقــاب الــرتاع احلــدودي الــذي نشــب بينــهما، والتنســيق مــع  
الطــرفني، واملســاعدة علــى كفالــة احتــرام االلتزامــات األمنيــة.  

متوز/يوليـــــه  ٣٠) املـــــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٧ووفقـــــاً للقـــــرار 
  .٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١، أُيت والية البعثة يف ٢٠٠٨

  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٦٧مدد جملـس األمـن، بـالقرار      
وبيــا بعثــة األمــم املتحــدة يف إثي، واليــة ٢٠٠٧متوز/يوليــه  ٣٠

علـــى حنـــو . و٢٠٠٨كـــانون الثاين/ينــاير   ٣١حـــىت  وإريتريــا 
)، ٢٠٠٢( ١٤٣٠) و٢٠٠٠( ١٣٢٠ورد يف القــــرارين  مــــا

ــام     ــة ع ــة يف بداي ــة البعث ــت والي ــة   ٢٠٠٨كان تقضــي، يف مجل
ــال أمــور، مبــا يلــي: (أ)   ــة وقــف أعمــال القت ــا بــني  مراقب إثيوبي

ــا ــة لالضــطال   ؛ (ب) وإريتري ــدمي وتنســيق املســاعدة التقني ع تق
باألنشطة املتعلقة بإزالة األلغام لألغـراض اإلنسـانية يف املنطقـة    

رئاسـة جلنـة التنسـيق    ؛ (ج) األمنية املؤقتة واملنـاطق املتامخـة هلـا   
وتقـــدمي الـــدعم اإلداري واللوجســـيت إىل املكاتـــب العســـكرية 

  .اإلريترية -لجنة احلدود اإلثيوبية امليدانية ل
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ت املستجدة خالل عامي التطورا  

يف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــة   
متوز/يوليـه   ٣١البعثة مـرة واحـدة لفتـرة سـتة أشـهر تنتـهي يف       

  البعثة. ، وقرر يف أعقاب تلك الفترة إاء والية٢٠٠٨
 كانون الثـاين/  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٨( ١٧٩٨وبالقرار   

 ، قـــام الـــس، يف مجلـــة أمـــور، بإعـــادة تأكيـــد ٢٠٠٨ينـــاير 

مطالباتــه إلريتريــا بــأن تســحب فــوراً مجيــع القــوات واملعــدات 
املنطقــة األمنيــة املؤقتــة، وأن ترفــع فــورا العســكرية الثقيلــة مــن 

ودون شــروط مســبقة القيــود املفروضــة علــى البعثــة. والحــظ  
ــالغ القلــق أيضــاً وصــول إمــدادات الوقــود لــدى     الــس مــع ب
ــا    ــة إريتريــ ــة، وطالــــب حكومــ ــتويات حرجــ ــة إىل مســ البعثــ

السـماح   باستئناف إرسال شحنات الوقـود إىل البعثـة فـورا أو   
لوقـود دون قيــود. وكـرر دعوتـه الطــرفني إىل    للبعثـة باسـترياد ا  

التعاون الكامل مـع البعثـة بغيـة التعجيـل بإعـادة تنشـيط عمـل        
  .)١٧(جلنة التنسيق العسكرية

ــرر الــس، يف بيــان صــادر عــن رئيســه ومــؤرخ          وق
األفراد واملعـدات بصـفة مؤقتـة    ، نقلَ ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٥

أن حكومة إريتريا، باستمرارها يف فـرض   اًالحظا، ممن إريتري
، إليهــاقيــود علــى البعثــة وبرفضــها اســتئناف توريــد الوقــود       

ــا  ؤقــتاملنقــل ال جعــلوضــعا  أوجــدت ــرر . )١٨(أمــرا حتمي وق
املـــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٧الـــس يف وقـــت الحـــق، بـــالقرار  

متوز/يوليــه  ٣١، إــاء واليــة البعثــة يف ٢٠٠٨متوز/يوليــه  ٣٠
١٩(٢٠٠٨(.     

عرض عام لتشـكيل البعثـة    ١٠و ٩ويرد يف اجلدولني   
خالل الفترة املشمولة باالسـتعراض. وتعـرض أيضـاً،     وواليتها

املرجعية، املعلومات املتعلقة بإنشاء البعثة؛ ة لاحعلى سبيل اإل
ــى أي     ــالع علـ ــابقة لالطـ ــق السـ ــوع إىل املالحـ ــي الرجـ وينبغـ
ــرة      ــا عــن التغــيريات الــيت حــدثت يف الفت ــرد هن معلومــات ال ت

  املنقضية منذ إنشاء البعثة.
__________ 

 .٨ و ٧ و ٥)، الفقرات ٢٠٠٨( ١٧٩٨القرار   )١٧(  

  )١٨(  S/PRST/2008/7.  
 من اجلزء األول.  ١٠ملزيد من املعلومات، انظر القسم   )١٩(  
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  ٩اجلدول 
    : متديد والية البعثة والتغير يف تشكيلها  بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا

  القرار  

  ٢٠٠٨( ١٨٢٧  )٢٠٠٨( ١٧٩٨  )٢٠٠٧( ١٧٦٧  )٢٠٠٧( ١٧٤١  )٢٠٠٦( ١٦٨١  )٢٠٠٢( ١٤٣٠  )٢٠٠٠( ١٣٢٠(  
أيلول/ســـبتمرب  ١٥  اذ القرارتاريخ اخت                

٢٠٠٠  
ــطس  ١٤ آب/أغسـ

٢٠٠٢  
أيار/مــــــــــــايو  ٣١

٢٠٠٦  
ــاين/ ٣٠  كــانون الث

  ٢٠٠٧يناير 
ــه  ٣٠ متوز/يوليـــــــــ

٢٠٠٧  
 كــانون الثــاين/ ٣٠

  ٢٠٠٨يناير 
متوز/يوليـــــــــه  ٣٠

٢٠٠٨  
متديـــــــــد الواليـــــــــة 

  وإاؤها
  إاء الوالية  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر   أربعة أشهر    

                التشكيل املأذون به
  ١ ٧٠٠  ١ ٧٠٠  ١ ٧٠٠  ١ ٧٠٠  ٢ ٣٠٠  ٤ ٢٠٠  ٤ ٢٠٠  العنصر العسكري 

إمجــايل التشــكيل 
  ١ ٧٠٠  ١ ٧٠٠  ١ ٧٠٠  ١ ٧٠٠  ٢ ٣٠٠  ٤ ٢٠٠  ٤ ٢٠٠  املأذون به  

    
  ١٠اجلدول 

    عرض عام للوالية، حسب فئة املهام: بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا
  القرار  

  )٢٠٠٨( ١٨٢٧  )٢٠٠٨( ١٧٩٨  )٢٠٠٧( ١٧٦٧  )٢٠٠٢( ١٤٣٠  )٢٠٠٠( ١٣٢٠  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
            التنسيق            

          (أ)×  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
            املسائل اإلنسانية

          (أ)×  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية
            واحلوكمةاملؤسسات 

        (أ)×    املسائل احلدودية
            إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

          (أ)×  ق الناررصد وقف إطال
            إجراءات مكافحة األلغام

            العمليات السياسية
          (أ)×  سيةتيسري العملية السيا

ــة   ــات اإلقليميـــ ــع/دعم املنظمـــ ــاون مـــ   التعـــ
          (أ)×  اإلقليمية ودون

            مهام أخرى
        (أ)×    الدعم اللوجسيت (غري القتايل)

  
  مهمة جديدة صدر ا تكليف.  (أ)  
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  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا  

ــن     ــس األم ــةَأنشــأ جمل ــا   بعث ــم املتحــدة يف ليربي يف  األم
ــبتمرب  ١٩ ــالقرار  ٢٠٠٣أيلول/سـ ــذي ٢٠٠٣( ١٥٠٩بـ ) الـ

دعــم فيــه الــس، متصــرفاً وفــق الفصــل الســابع مــن امليثــاق،    
وعمليـة السـالم، إضـافة إىل     )٢٠(تنفيذَ اتفاقِ وقف إطالق النار

  إصالح األمن.  
  لة باالستعراضالوالية يف بداية الفترة املشمو  

ــالقرار    أيلول/ســبتمرب  ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٧ب
حـىت   بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا    ، مدد الس والية ٢٠٠٧

. وكانت والية البعثة يف بدايـة عـام   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٣٠
 ١٥٠٩لقــــرارات تشــــمل، وفقــــاً ملــــا تــــنص عليــــه ا  ٢٠٠٨

 ١٦٣٨) و٢٠٠٥( ١٦٢٦ ) و٢٠٠٣( ١٥٢١ ) و٢٠٠٣(
 ١٧٧٧) و٢٠٠٧( ١٧٥٠ ) و٢٠٠٦( ١٦٥٧ ) و٢٠٠٥(
)، املهـام التاليـة: (أ) دعـم تنفيـذ اتفـاق وقـف إطــالق       ٢٠٠٧(

النار؛ (ب) محاية مـوظفي األمـم املتحـدة ومرافقهـا واملـدنيني؛      
ــري  ــال   (ج) تيسـ ــاعدة يف جمـ ــانية واملسـ ــاعدة اإلنسـ ــم املسـ  دعـ

دعـم   (هــ) حقوق اإلنسان؛ (د) تقدمي الدعم إلصالح األمـن؛  
  تنفيذ عملية السالم.  

 ١٦٠٩وباإلضـــافة إىل ذلـــك أذن الـــس، بـــالقرار      
ــذ يف ٢٠٠٥( ــه  ٢٤) املتخـــ ــب ٢٠٠٥حزيران/يونيـــ  مبوجـــ

أن يعاد بصـفة مؤقتـة توزيـع أفـراد     الفصل السابع من امليثاق، ب
ة بــني بعثــة األمــم مــن القــوات العســكرية ومــن الشــرطة املدنيــ 

ــة     ــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون وعملي ــا وبعث املتحــدة يف ليربي
مـن أجـل التصـدي للتحـديات     األمم املتحدة يف كوت ديفوار 

__________ 

ــني     اتفــاق بشــأن    )٢٠(   ــال فيمــا ب ــار ووقــف أعمــال القت ــف إطــالق الن وق
حكومة مجهورية ليربيا وجبهة الليربيني املتحـدين مـن أجـل املصـاحلة     

  ، املرفق).S/2003/657( ميقراطية يف ليربياوالدميقراطية، وحركة الد

اليت ال ميكن التعامل معها يف حدود العدد األقصى املـأذون بـه   
  . )٢١(من األفراد لبعثة معينة

   ٢٠٠٩و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

خالل الفترة املشمولة االستعراض، مدد الس واليـة    
ــة مــرتني ملــدة ســنة  يف كــل مــرة، وكانــت آخرمهــا حــىت    البعث

) ٢٠٠٨( ١٨٣٦ويف القــــــرار . ٢٠١٠أيلول/ســــــبتمرب  ٣٠
) ٢٠٠٩( ١٨٨٥والقــرار  ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٢٩املــؤرخ 
، مــدد الــس واليــة البعثــة ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ١٥املــؤرخ 

يـة األساسـية   وأسند إليها مهـام تتعلـق بعـدد مـن النقـاط املرجع     
  وأعمال الشرطة واملساعدة االنتخابية.  

)، طلــــب الــــس إىل ٢٠٠٨( ١٨٣٦ففــــي القــــرار   
األمــني العــام أن يواصــل رصــد التقــدم احملــرز يف إجنــاز النقــاط   

علــى تــدريب املرجعيــة األساســية، الــيت تركــز يف املقــام األول  
ــاط    ــداً مـــن النقـ ــوطنيني، وأن يضـــع مزيـ الشـــرطة واجلـــيش الـ
املرجعيــة املفصــلة لتحقيــق األمــن يف ليربيــا. ويف هــذا الصــدد،  

تــوفري الــدعم العمليــايت أذن الــس بزيــادة يف عنصــر الشــرطة ل
  للشرطة الوطنية والتصدي للحوادث األمنية الطارئة.

)، أذن الــــــس للبعثــــــة ٢٠٠٩( ١٨٨٥وبــــــالقرار   
علـــى تنظـــيم االنتخابـــات الرئاســـية ا حكومـــة ليربيـــ مبســـاعدة

ــة   ــا يف  والتشــريعية العام ــرر إجراؤه ــام املق ــف ٢٠١١ع . وكلّ
كافة خطط تطـوير األمـن   مبهمة دعم تنفيذ  الس البعثة أيضاً

ــة ــك  والعدال ــة   اخلطــة، مبــا يف ذل االســتراتيجية للشــرطة الوطني
  ة.  لليربيا

)، خفــــض الــــس قــــوام ٢٠٠٨( ١٨٣٦وبــــالقرار   
فـردا وزاد مـن    ١ ٤٦٠العنصر العسـكري يف البعثـة مبـا قـدره     

  فردا.   ٢٤٠عنصر الشرطة فيها مبا قدره 
__________ 

 .٦ و ٥)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   )٢١(  
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لألمـني العـام    الـس  أذن)، ٢٠٠٩( ١٨٨٥وبالقرار   
بنقــل القــوات، حســب االقتضــاء، بــني بعثــة األمــم املتحــدة يف 

. وأيــد توصــيةَ ليربيــا وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار
 ٧٢ثــالث طــائرات عموديــة هجوميــة و  بإعــادةاألمــني العــام 

ــ ــة  ناقلـ ــد مدرعـ ــكريا إىل   ٢ ٠٢٩و ة جنـ ــردا عسـ ــدام فـ بلـ
 ٨ ٢٠٢، حبيــث يصــبح قــوام القــوة العســكرية للبعثــة األصــلية

ــهم    ــراد، من ــن األف ــا و   ٧ ٩٥٢م ــردا يف ليربي ــردا يف  ٢٥٠ف ف
  .احملكمة اخلاصة لسرياليون

ــرد يف اجلــدولني     ــرض عــام لتشــكيل    ١٢ و ١١وي ع
سـتعراض. ويتضـمن   البعثة وواليتها خالل الفترة املشـمولة باال 

النص الكامل جلميع الفقرات الـواردة يف قـرارات    ١٣اجلدول 
الس بشأن التغيريات الطارئـة علـى الواليـة. وتعـرض أيضـاً،      

املرجعية، املعلومات املتعلقة بإنشاء البعثة؛  اإلحالةعلى سبيل 
ــى أي     ــالع علـ ــابقة لالطـ ــق السـ ــوع إىل املالحـ ــي الرجـ وينبغـ

ــا  ــرد هن ــرة    معلومــات ال ت عــن التغــيريات الــيت حــدثت يف الفت
  املنقضية منذ إنشاء البعثة.  

    
  ١١اجلدول 

    : متديد والية البعثة والتغير يف تشكيلهابعثة األمم املتحدة يف ليربيا
  القرار  

  
١٥٠٩ 

)٢٠٠٣(  
١٥٢١ 

)٢٠٠٣(  
١٦٢٦ 

)٢٠٠٥(  
١٦٣٨ 

)٢٠٠٥(  
١٦٥٧ 

)٢٠٠٦(  
١٦٩٤ 

)٢٠٠٦(  
١٧١٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٥٠ 

)٢٠٠٧(  
١٧٧٧ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٥ 

)٢٠٠٩(  

                        

  تاريخ اختاذ القرار

ــول/ ١٩  أيلـ
ســــــــــــبتمرب 

٢٠٠٣  

ــانون  ٢٢ كــ
 األول/

ــمرب  ديســـــــــ
٢٠٠٣  

ــول/ ١٩  أيلـ
ســــــــــــبتمرب 

٢٠٠٥  

ــرين  ١١ تشـــــ
 نــوفمرب الثــاين/
٢٠٠٥  

 شــــــباط/ ٦
ــر  فربايــــــــــــ

٢٠٠٦  

ــوز/ ١٣  متــ
وليــــــــــــــه ي

٢٠٠٦  

 أيلول/ ٢٩
ســــــــــبتمرب 

٢٠٠٦  

 آذار/ ٣٠
مـــــــــــارس 

٢٠٠٧  

 أيلــول/ ٢٠
ــبتمرب  ســــــــ

٢٠٠٧  

 أيلول/ ٢٩
ســــــــــبتمرب 

٢٠٠٨  

 أيلـــول/ ١٥
ســــــــــــبتمرب 

٢٠٠٩  
  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  ستة أشهر  ستة أشهر        ستة أشهر    إنشاء  تمديدالنشاء واإل
          املأذون بهشكيل تال

  ٨ ٢٠٢  ١١ ٢١٥  ١٢ ٦٧٥  ١٥ ١٢٥  ١٥ ١٢٥  ١٥ ١٢٥  ١٥ ٢٥٠  ١٥ ٢٥٠  ١٥ ٢٥٠  ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠    العسكري العنصر
  ٩٨٢  ٩٨٢  ٧٤٢  ١ ٢٤٠  ١ ٢٤٠  ١ ٢٤٠  ١ ١١٥  ١ ١١٥  ١ ١١٥  ١ ١١٥  ١ ١١٥  الشرطة عنصر
ــكيل    ــايل التشـــــ  إمجـــــ

  ٩ ١٨٤  ١٢ ١٩٧  ١٣ ٤١٧  ١٦ ٣٦٥  ١٦ ٣٦٥  ١٦ ٣٦٥  ١٦ ٣٦٥  ١٦ ٣٦٥  ١٦ ٣٦٥  ١٦ ١١٥  ١٦ ١١٥  املأذون به
    

  ١٢اجلدول 
    بعثة األمم املتحدة يف ليربيا: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

  القرار  

  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
١٥٠٩ 

)٢٠٠٣(  
١٥٢١ 

)٢٠٠٣(  
١٦٢٦ 

)٢٠٠٥(  
١٦٣٨ 

)٢٠٠٥(  
١٦٥٧ 

)٢٠٠٦(  
١٦٩٤ 

)٢٠٠٦(  
١٧١٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٥٠ 

)٢٠٠٧(  
١٧٧٧ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٥ 

)٢٠٠٩(  
                        مهام عامة

  (ب)×  (ب)×  (ب)×  (ج)×  (ب)×        (أ)×      النقاط املرجعية
                        التنسيق
ــي ــدة    التنس ــم املتح ــات األم ــع كيان ق م

              (ب)×    (أ)×      األخرى يف املنطقة
التنســيق مــع وكــاالت األمــم املتحــدة   

                      (أ)×  يف البلد
                      (أ)×  تنسيق املشاركة الدولية
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  القرار  

  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
١٥٠٩ 

)٢٠٠٣(  
١٥٢١ 

)٢٠٠٣(  
١٦٢٦ 

)٢٠٠٥(  
١٦٣٨ 

)٢٠٠٥(  
١٦٥٧ 

)٢٠٠٦(  
١٦٩٤ 

)٢٠٠٦(  
١٧١٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٥٠ 

)٢٠٠٧(  
١٧٧٧ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٥ 

)٢٠٠٩(  
                      التجريد من السالح وحتديد األسلحة

ــزع  الســــالح والتســــريح وإعــــادة   نــ
                  (ج)×    (أ)×  اإلدماج

                املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
  (ب)×                    (أ)×  املساعدة االنتخابية
                        املسائل اإلنسانية

الدعم/التنســـــيق يف جمـــــال املســـــاعدة 
                      (أ)×  اإلنسانية

ــاً: تيســري    ــون/ املشــردون داخلي الالجئ
                      (أ)×  العودة

                  حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
  حقوق اإلنسان:

                      (أ)×  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
                      (أ)×  حقوق اإلنسان: الرصد  

                        املؤسسات واحلوكمة
بنــــــاء املؤسســــــات: تعزيز/تشــــــجيع 

                      (أ)×  ليةاالستقال
  السيطرة على اإلقليم/

                      (أ)×  توطيد سلطة الدولة
                      قطاع األمنوالشرطة و إصالح اجليش

                  (أ)×      رصد احلدود
                  (أ)×      رصد حتركات اجلماعات املسلحة

ــون      ــيهم الالجئ ــن ف ــدنيني، مب ــة امل محاي
                      (أ)×  واملشردون داخلياً

ــدة    ــم املتحـــــ ــراد األمـــــ ــة أفـــــ محايـــــ
ومرافقها/حريــــــة حركــــــة األفـــــــراد   

                  (ب)×    (أ)×  واملعدات
ة أمــــن اإلقلــــيم، مبــــا يف ذلــــك كفالــــ

ــاطق الرئيســية وتســيري    االنتشــار يف املن
                      (أ)×  الدوريات والردع

                      (أ)×  اإلصالح يف اال العسكري
                      (أ)×  الشرطة: بناء القدرات

                      (أ)×  الشرطة: اإلصالح/إعادة اهليكلة
                      (أ)×  رصد وقف إطالق النار

يــايت إىل  الشــرطة: تقــدمي الــدعم العمل  
    (أ)×                    الشرطة الوطنية
                      (أ)×  العسكري -التنسيق املدين 

        (ب)×          (أ)×      أمن املؤسسات أو اهليئات األخرى
                        العمليات السياسية

                      (أ)×  رصد/تنفيذ اتفاقات السالم
التعاون مع/ دعـم املنظمـات اإلقليميـة    

                      (أ)×  ودون اإلقليمية  
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  القرار  

  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
١٥٠٩ 

)٢٠٠٣(  
١٥٢١ 

)٢٠٠٣(  
١٦٢٦ 

)٢٠٠٥(  
١٦٣٨ 

)٢٠٠٥(  
١٦٥٧ 

)٢٠٠٦(  
١٦٩٤ 

)٢٠٠٦(  
١٧١٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٥٠ 

)٢٠٠٧(  
١٧٧٧ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٥ 

)٢٠٠٩(  
                        سيادة القانون

                      (أ)×  اإلصالح القضائي والقانوين
                      (أ)×  السجون

        (ب)×        (أ)×        العدالة االنتقالية
                        مهام أخرى

                  (ج)×    (أ)×  املوارد الطبيعية
                      (أ)×  اإلعالم  

                (ب)×    (أ)×    إنفاذ/رصد اجلزاءات
  

 .صدر ا تكليفجديدة  مهمة  (أ)  

 .إضايف عنصر  (ب)  

     .للواليةإعادة تأكيد   (ج)  
  ١٣اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨: التغيريات املدخلة على الوالية، بعثة األمم املتحدة يف ليربيا
الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 

  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  تكليف
  ) (املتخذ مبوجب الفصل السابع)٢٠٠٨( ١٨٣٦القرار   

  مهام عامة
ــام أن يو  النقاط املرجعية ــد التقـــدم احملـــرز يف اســـتيفاء [النقـــاط  يطلـــب إىل األمـــني العـ اصـــل رصـ

آب/أغســطس  ٨مــن تقريــره املــؤرخ  ٦٦املرجعيــة] األساســية املفصــلة يف الفقــرة 
وبـأي حتسـينات الحقـة قـد      (ب)٢٠٠٨آذار/مارس  ١٩وتقريره املؤرخ  (أ)٢٠٠٧

يوصي األمني العام أو ممثله اخلاص لليربيا بإدخاهلا على هذه [النقـاط]، وأن يقـدم   
، وأن ٢٠٠٩شــباط/فرباير  ١٥جملـس األمــن تقريـرا عــن التقـدم احملــرز حبلـول     إىل 

ــدم احملــرز ويف موعــد ال يتجــاوز     شــباط/فرباير  ١٥يوصــي الــس، يف ضــوء التق
، بــإجراء أي تعــديالت إضــافية يف العنصــر العســكري وعنصــر الشــرطة       ٢٠٠٩

ــع      ــره، بالتشــاور م ــة، حســب االقتضــاء، وأن يضــمن تقري ــابعني للبعث ــة  الت حكوم
ليربيا، سيناريوهات طويلة األمد خلفض وسحب الوحـدات التابعـة لقـوات البعثـة     

  )٥حسبما تسمح به احلالة ودون اإلخالل بأمن ليربيا (الفقرة تدرجييا، 

  إعادة تأكيد للوالية

يطلب أيضا إىل األمني العام أن يقوم، بالتشـاور مـع حكومـة ليربيـا، بوضـع مزيـد         
] املفصــلة لقيــاس ورصــد التقــدم احملــرز يف حتقيــق األمــن يف   مــن [النقــاط املرجعيــة

 ٢٠٠٩شـباط/فرباير   ١٥املـؤرخ   ليربيا، وأن يـدرج، يف هـذا السـياق، يف تقريـره    
وتقــاريره الالحقــة، تقييمــا شــامال للتقــدم احملــرز يف بنــاء قــدرات الشــرطة الوطنيــة  

بشـأن إمكانيـة    الليربية وإلسهام البعثة يف حتقيق هـذا اهلـدف، وأن يقـدم توصـيات    
ــة أو مفهــوم عملياــا،        ــدريب شــرطة البعث ــى ت ــزم مــن تعــديالت عل ــا يل إجــراء م

  )٦حسب االقتضاء (الفقرة 

  عنصر إضايف
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  تكليف

  قطاع األمنوالشرطة إصالح اجليش و  
ــدعم   ــدمي الــــ ــرطة: تقــــ الشــــ

  العمليايت إىل الشرطة الوطنية
فردا إىل عدد األفـراد املـأذون بنشـرهم     ٢٤٠يؤيد أيضا توصية األمني العام بزيادة 

سـداء املشـورة االسـتراتيجية وتقـدمي اخلـربة      يف إطار عنصر الشرطة التـابع للبعثـة إل  
صــة وتــوفري الــدعم للشــرطة لالضــطالع بأنشــطتها العاديـــة       يف اــاالت املتخص 

ــة     ــديالت داخليــ ــراء تعــ ــه إجــ ــة واعتزامــ ــة الطارئــ ــوادث األمنيــ ــدي للحــ والتصــ
تكوين عنصر الشرطة يف نطاق احلد األقصي العـام، مبـا يف ذلـك زيـادة عـدد       على

  )٤املشكّلة، على أن يتم ذلك على الفور (الفقرة   وحدات الشرطة

ــدر ــــ   ــدة صــ ــة جديــ ا مهمــ
  تكليف

  (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠٠٩( ١٨٨٥القرار 
  مهام عامة  

خطـة  إعـداد  حكومـة ليربيـا، ب   عـد التشـاور مـع   يطلب إىل األمني العـام أن يقـوم، ب    النقاط املرجعية  
ــة لتنســيق األنشــط  النقــاط ــدف اســتيفاء [ الــيت يضــطلع ــا ة اســتراتيجية متكامل

اللــذين يشــري إىل البيــانني إذ ، و] وأن يقــدم هــذه اخلطــة إىل جملــس األمــناملرجعيــة
ــا ــه ٢٢رئيســـه يف  أدىل مـ ــال (د)٢٠٠٩آب/أغســـطس  ٥و (ج)متوز/يوليـ مت ذين لـ

والتكامل بـني صـنع السـالم وحفـظ السـالم       االتساقا على ضرورة فيهم ديشدالت
بعـد الـرتاع، يطلـب     حلـاالت مـا   التصـدي بفعاليـة  الم والتنمية مـن أجـل   وبناء الس

يشري إىل التقدم احملرز صـوب حتقيـق ـج     إىل األمني العام أن يعرض يف تقاريره ما
تعتـرض  ثغـرات جوهريـة   أي مـا يتعلـق بـ   في وخباصة ،منسق لألمم املتحدة يف ليربيا

  )٧(الفقرة  حتقيق أهداف بناء السالم

  عنصر إضايف

النقــاط ب[ مــا يتعلـق فياحملـرز  يطلـب إىل األمــني العـام أن يســتمر يف رصـد التقــدم      النقاط املرجعية
نتخابــات ال باألعمــال التحضــرييةســيما التقــدم املتعلــق   الواألساســية،  ]املرجعيــة

، وأن يقـدم  ةلليربيـ ا، والتقدم احملرز حنو بنـاء قـدرات الشـرطة الوطنيـة     ٢٠١١عام 
  )٩(الفقرة  ظمة عن ذلك التقدملس تقارير منتاإىل 

  إعادة تأكيد للوالية

  النتخاباتاملساعدة االنتخابية والتصديق على صحة ا
علـى تنظـيم االنتخابـات الرئاسـية والتشـريعية      ا لبعثة مبسـاعدة حكومـة ليربيـ   ليأذن   املساعدة االنتخابية

مـن أجـل تيسـري    خباصـة  ، عن طريق تقدمي الـدعم اللوجسـيت، و  ٢٠١١العامة لعام 
ــة ودعــم     ــاطق النائيــة، وتنســيق املســاعدة االنتخابيــة الدولي فــرص الوصــول إىل املن

ألحــزاب السياســية الليربيــة مــن أجــل يئــة منــاخ يفضــي إىل إجــراء  املؤسســات وا
  )٢(الفقرة  انتخابات سلمية

  عنصر إضايف

  
 .S/2007/479  (أ)  

 .S/2008/183  (ب)  
 .S/PRST/2009/23  (ج)  
 .S/PRST/2009/24  (د)  
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  عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  

عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت  أنشــأ جملــس األمــن   
). ٢٠٠٤( ١٥٢٨بـالقرار   ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٤يف  ديفوار

عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت      ووفقاً لذلك القرار، تسـلمت 
ول غــرب اجلماعــة االقتصــادية لــدقــوات مــن  الســلطةَ ديفــوار
، وهــي بعثــة عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وأفريقيــا 

  .٢٠٠٣سياسية أنشأها الس يف أيار/مايو 
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

متوز/يوليـــه  ١٧) املتخـــذ يف ٢٠٠٧( ١٧٦٥بــالقرار    
وجب الفصل السابع من امليثاق، مـدد الـس واليـة    مب ٢٠٠٧

لفترة سـتة أشـهر تنتـهي     عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار
. وكانـت واليـة العمليـة يف    ٢٠٠٨كانون الثاين/ينـاير   ١٥يف 

تشـــمل، علـــى حنـــو مـــا ورد يف القـــرارين  ٢٠٠٨بدايـــة عـــام 
)، املهـــام العامـــة التاليـــة: ٢٠٠٧( ١٧٦٥) و٢٠٠٧( ١٧٣٩

صــد وقــف إطــالق النــار، ونــزع الســالح والتســريح وإعــادة  ر
اإلدمــاج واإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة التــوطني، ودعــم تنظــيم  
انتخابــات مفتوحــة وحــرة تتســم بالرتاهــة والشــفافية، ومحايــة   

  موظفي األمم املتحدة ومؤسساا واملدنيني.
   ٢٠٠٩و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

يف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــة   
العملية بسلسلة من القرارات املتخـذة مبوجـب الفصـل السـابع     
من امليثاق، لفترات عدة مدا سـتة أشـهر، كـان آخرهـا حـىت      

. ويف أغلــب هــذه القــرارات،  ٢٠١١كــانون الثاين/ينــاير  ٣١
أكد الس جمدداً عناصـر الواليـة القائمـة، وال سـيما العناصـر      
ــاق الســالم وتيســري      ــة ورصــد اتف ــة باملســاعدة االنتخابي املتعلق
العمليــات السياســية. ووســع أيضــاً نطــاق الواليــة مــن خــالل    
إدخال عناصر إضافية إليها، كالنقاط املرجعية واملهـام املتعلقـة   

  طفال والرتاع املسلح.  باأل

ومل تطرأ تغيريات هامة على والية العملية خـالل هـذه     
وعلى ضوء التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوات الرئيسية من الفترة. 

ــب       ــوار، طل ــة يف كــوت ديف ــة االنتخابي ــة الســالم والعملي عملي
ــرار   ا ــام، يف الق ــني الع ــس إىل األم ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٦ل ) امل

ــه  ٢٩ ــة   ٢٠٠٨متوز/يولي ــه بعــض النقــاط املرجعي ، أن يقــدم إلي
بشأن إمكانية ختفيض قوام القوات التابعة للعملية على مراحل، 
وشجعه يف قرارات الحقة على مواصلة تنقيح واستكمال هـذه  

ويف وقــت الحــق، رحــب الــس، يف القــرار  النقــاط املرجعيــة. 
، باإلطـــار ٢٠٠٩يوليـــه  متـــوز/ ٣٠) املــؤرخ  ٢٠٠٩( ١٨٨٠

الزمين اجلديد لالنتخابات الـذي أقرتـه مجيـع اجلهـات السياسـية      
ــذي يفضــي إىل إجــراء      ــوار وال ــة الرئيســية يف كــوت ديف الفاعل

تشـــــرين  ٢٩ن االنتخابـــــات الرئاســـــية يف اجلولـــــة األوىل مـــــ
الـس ضـرورة أن تواصـل عمليـة      وأكد. ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب 

األمم املتحدة يف كوت ديفوار والوكاالت اإلنسانية العمل معاً 
بشكل وثيق من أجل تبادل املعلومات والتصدي خلطـر انـدالع   
العنف وغري ذلك مـن األخطـار يف حينـها وبالشـكل املناسـب،      

إىل العملية مواصلة مساعدة احلكومة على إعادة وجـود   وطلَب
  الشرطة املدنية يف مجيع أحناء البلد.

ــرار    ــؤ٢٠٠٨( ١٨٤٢ويف القــ ــرين  ٢٩رخ ) املــ تشــ
ــرار  ٢٠٠٨األول/أكتـــــوبر  ) املـــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٣والقـــ

ــوبر   ٢٩ ــه  ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت ــس دعوت إىل  ، كــرر ال
عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وإىل القـوات الفرنسـية      

ا الكامل لتنفيـذ  مدعمهقدراا وواليتها،  ا، يف حدودأن تقدم
  حظر توريد األسلحة على وجه اخلصوص.  

 ١٨١٩وباإلضافة إىل ذلك، كـرر الـس، يف القـرار      
ويف سـياق تعزيـز    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٨) املؤرخ ٢٠٠٨(

التنسيق فيما بني بعثات األمم املتحدة يف غـرب أفريقيـا، طلبـه    
جلنـة جملـس األمـن املنشـأة      إىل العملية بـأن تقـدم املسـاعدة إىل   

) بشأن ليربيا وإىل فريـق اخلـرباء   ٢٠٠٣( ١٥٢١عمالً بالقرار 
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املعــين بليربيــا بــأن تزودمهــا باملعلومــات ذات الصــلة عــن تنفيــذ 
التدابري، مبا فيها اجلزاءات املتعلقة باألسلحة وما يتصل ا مـن  

  أعتدة أياً كان نوعها.
كانون الثاين/ينـاير   ٢٧) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٥وبالقرار   

 مــن القــوام املــأذون بــه للقــوات العســكرية خفّــض الــس، ٢٠٠٩
إعـادة  بلألمـني العـام    إذنـه فردا وكـرر تأكيـد    ٧ ٤٥٠ إىل ٨ ١١٥
ربيـا  لي بعثـة األمـم املتحـدة يف    بـني  ،حسب االقتضاءقوات، ال توزيع

  .)٢٢(كوت ديفوارعملية األمم املتحدة يف و
__________ 

 . ٢٣ و ١٦)، الفقرتان ٢٠٠٩( ١٨٦٥القرار   )٢٢(  

عـــرض عـــام لتشـــكيل  ١٥و ١٤ويـــرد يف اجلـــدولني   
العمليــــة وواليتــــها خــــالل الفتــــرة املشــــمولة باالســــتعراض.  

الـنص الكامـل جلميـع الفقـرات الـواردة       ١٦ويتضمن اجلدول 
يف قرارات الـس واملتعلقـة بـالتغيريات الطارئـة علـى الواليـة.       

ــعلــى ســبيل اإلاً، وتعــرض أيضــ ــة، املعلومــات الة حال مرجعي
املتعلقــة بإنشــاء البعثــة؛ وينبغــي الرجــوع إىل املالحــق الســابقة   
لالطــالع علــى أي معلومــات ال تــرد هنــا عــن التغــيريات الــيت   

  حدثت يف الفترة املنقضية منذ إنشاء البعثة.  

    
  ١٤اجلدول 

    : متديد والية البعثة والتغري يف تشكيلهاعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار
  القرار  

  ٢٠٠٩( ١٨٨٠  )٢٠٠٩( ١٨٦٥  )٢٠٠٨( ١٨٢٦  )٢٠٠٨( ١٧٩٥  )٢٠٠٦( ١٦٨٢  )٢٠٠٥( ١٦٠٩  )٢٠٠٤( ١٥٢٨(  

شباط/ فرباير  ٢٧  تاريخ اختاذ القرار                
٢٠٠٤   

حزيـــــــــران/   ٢٤
  ٢٠٠٥يونيه 

ــه  ٢ حزيران/يونيــ
٢٠٠٦  

كـــانون الثـــاين/  ١٥
  ٢٠٠٨يناير 

يوليـــه  متـــوز/ ٢٩
٢٠٠٨  

 كـانون الثــاين/  ٢٧
  ٢٠٠٩يناير 

يوليـــه  متـــوز/ ٣٠
٢٠٠٩  

  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر     سبعة أشهر    التمديد 
  التشكيل املأذون به
  ٧ ٤٥٠  ٧ ٤٥٠  ٨ ١١٥  ٨ ١١٥  ٨ ١١٥  ٧ ٠٩٠  ٦ ٢٤٠  العنصر العسكري 

  ١ ٢٠٠  ١ ٢٠٠  ١ ٢٠٠  ١ ٢٠٠  ١ ٢٠٠  ٧٢٥  ٣٥٠  عنصر الشرطة
إمجـــــايل التشـــــكيل   

  ٨ ٦٥٠  ٨ ٦٥٠  ٩ ٣١٥  ٩ ٣١٥  ٩ ٣١٥  ٧ ٨١٥  ٦ ٥٩٠  املأذون به  
    

  ١٥اجلدول 
    هام: عرض عام للوالية، حسب فئة املعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

  القرار  

  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
١٥٢٨ 

)٢٠٠٤(  
١٦٠٩ 

)٢٠٠٥(  
١٧٣٩ 

)٢٠٠٧(  
١٧٦٥ 

)٢٠٠٧(  
١٧٩٥ 

)٢٠٠٨(  
١٨١٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٢٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٥ 

)٢٠٠٩(  
١٨٨٠ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٣ 

)٢٠٠٩(  
                        مهام عامة

                  (أ)×  (ج)×  (أ)×  اإلذن باستخدام القوة
: املــرأة والســالم  مســائل شــاملة

                  (أ)×  (أ)×    واألمن
    (ب)×  (ب)×    (أ)×              النقاط املرجعية



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 868/1419 

 

  القرار  

  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
١٥٢٨ 

)٢٠٠٤(  
١٦٠٩ 

)٢٠٠٥(  
١٧٣٩ 

)٢٠٠٧(  
١٧٦٥ 

)٢٠٠٧(  
١٧٩٥ 

)٢٠٠٨(  
١٨١٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٢٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٥ 

)٢٠٠٩(  
١٨٨٠ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٣ 

)٢٠٠٩(  
                        التنسيق

ــاال  ــع وكـ ــيق مـ ــم التنسـ ت األمـ
                (أ)×        املتحدة يف البلد

التنســـيق مـــع كيانـــات األمـــم    
                (ج)×  (أ)×  (ج)×  (أ)×  املتحدة األخرى يف املنطقة

                (أ)×    (أ)×    تنسيق املشاركة الدولية
التجريــد مــن الســالح وحتديــد 

                        األسلحة
السالح والتسـريح وإعـادة   نزع 

    (ج)×  (ج)×          (ب)×  (أ)×  (ب)×  (أ)×  اإلدماج
التجريــد مــن الســالح أو رصــد  

                (ب)×  (أ)×  (ب)×  (أ)×  األسلحة
ــلح ــلحة  األسـ ــغرية واألسـ ة الصـ
                (ب)×        اخلفيفة

املساعدة االنتخابية والتصديق 
                        ة االنتخاباتعلى صح

    (ج)×  (ج)×    (ب)×      (ب)×  (أ)×  (ب)×  (أ)×  املساعدة االنتخابية
ــحة   ــى صــــــ ــديق علــــــ التصــــــ

    (ج)×  (ج)×    (ج)×    (ج)×  (أ)×        االنتخابات
                        املسائل اإلنسانية

الدعم/التنســـــــــيق يف جمـــــــــال  
                (أ)×        املساعدة اإلنسانية

الالجئـــون/ املشـــردون داخليـــاً: 
                (ب)×  (أ)×      تيسري العودة

ــرأة    ــان؛ واملـــ ــوق اإلنســـ حقـــ
والســـالم واألمـــن؛ واألطفـــال 

                        والرتاع املسلح
حقوق اإلنسـان: تعزيـز حقـوق    

    (ج)×  (ج)×          (ج)×  (أ)×  (ب)×  (أ)×  إلنسان ومحايتهاا
    (ج)×            (ج)×  (أ)×      حقوق اإلنسان: الرصد  

  حقوق اإلنسان:
    (ج)×            (ج)×  (أ)×  (ب)×  (أ)×  التحقيق واحملاكمة

    (ج)×  (ب)×            (أ)×    (أ)×  املرأة والسالم واألمن
    (ج)×  (ب)×            (أ)×    (أ)×  األطفال والرتاع املسلح
                        املؤسسات واحلوكمة

                  (أ)×      تشجيع االستقاللية
ــد   ــى اإلقليم/توطيـ ــيطرة علـ السـ

                (ج)×  (أ)×    (أ)×  الدولة سلطة
بناء املؤسسـات: تعزيز/تشـجيع   

                (أ)×        االستقاللية
شـــــرطة الو إصــــالح اجلــــيش  

                        قطاع األمنو
                (ب)×  (أ)×  (ج)×  (أ)×  رصد احلدود



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات  -اجلزء العاشر 
حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

869/1419 12-07779 

 

  القرار  

  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
١٥٢٨ 

)٢٠٠٤(  
١٦٠٩ 

)٢٠٠٥(  
١٧٣٩ 

)٢٠٠٧(  
١٧٦٥ 

)٢٠٠٧(  
١٧٩٥ 

)٢٠٠٨(  
١٨١٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٢٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٥ 

)٢٠٠٩(  
١٨٨٠ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٣ 

)٢٠٠٩(  
محايــــة املــــدنيني، مبــــن فــــيهم    

    (ب)×              (أ)×    (أ)×  الالجئون واملشردون داخلياً
ــدة   ــم املتحــ ــراد األمــ ــة أفــ محايــ
ومرافقها/ حريـة حركـة األفـراد    

                      (أ)×  واملعدات
ــة العــاملني يف اــال تقــدمي   محاي

 ســـــــاعدة اإلنسانية/تيســـــــري  امل
                  (أ)×      إيصال املساعدات اإلنسانية

    (ج)×            (ب)×  (أ)×      الشرطة: بناء القدرات
    (ج)×            (ب)×  (أ)×    (أ)×  الشرطة: اإلصالح/إعادة اهليكلة

                (أ)×        الشرطة: الدعم العمليايت
                (ب)×  (أ)×      إصالح قطاع األمن

                  (أ)×    (أ)×  ق الناررصد وقف إطال
                  (أ)×    (أ)×  أمن املسؤولني احلكوميني

                (ب)×  (أ)×      أمن املؤسسات أو اهليئات األخرى
ــة   ــدعم إىل املؤسســـ ــدمي الـــ تقـــ

                (ب)×  (أ)×      العسكرية الوطنية
أمن اإلقليم، مبا يف ذلـك كفالـة   
ــية    ــاطق الرئيسـ ــار يف املنـ االنتشـ

                (أ)×        يات والردعوتسيري الدور
                        العمليات السياسية

ــية/  تيســــــري العمليــــــة السياســــ
الوقائيـــة/  احلـــوار/ الدبلوماســـية

    (ج)×  (ج)×    (ج)×    (ب)، (ج)×  (ب)×  (أ)×    (أ)×  الوساطة/ املساعي احلميدة
                (أ)×        املصاحلة الوطنية

    (ج)×  (ج)×    (ج)×    (ب)×  (ب)×  (أ)×      رصد/تنفيذ اتفاقات السالم
ــات   ــع/دعم املنظمــ ــاون مــ التعــ

                  (أ)×    (أ)×  اإلقليمية ودون اإلقليمية
                        سيادة القانون

    (ج)×            (ج)×  (أ)×    (أ)×  اإلصالح القضائي والقانوين
                (أ)×        بناء القدرات
    (ج)×            (ج)×  (أ)×    (أ)×  القانون: مهام عامة تعزيز سيادة

                (أ)×        السجون
                        مهام أخرى

    (ج)×  (ب)×          (ب)×  (أ)×    (أ)×  اإلعالم  
  (ج)×      (ب)×    (ب)×      (أ)×      إنفاذ/رصد اجلزاءات
                (ب)×   (أ)×      التنمية/إعادة اإلعمار

                (ب)×  (أ)×      بناء قدرات وسائط اإلعالم
                (أ)×        حشد املوارد

  
 مهمة جديدة صدر ا تكليف.  (أ)  

 عنصر إضايف.  (ب)  

  إعادة تأكيد للوالية.  (ج)  
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  ١٦اجلدول 
   ٢٠٠٩-٢٠٠٨دخلة على الوالية، : التغيريات املعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

  ) (املتخذ مبوجب الفصل السابع)٢٠٠٨( ١٧٩٥القرار   
  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

ويشـري   ،ام يف كـوت ديفـوار  املمثل اخلـاص لألمـني العـ   عرب عن دعمه التام جلهود ي  املساعدة االنتخابية
مراحـل العمليـة االنتخابيـة    تتـاح يف مجيـع   علـى أن   إىل أنه هو الذي يتـوىل التصـديق  

جراء انتخابات رئاسية وتشريعية مفتوحـة وحـرة ونزيهـة    إلمجيع الضمانات الالزمة 
  )٩(الفقرة  وشفافة وفقا للمعايري الدولية

  إعادة تأكيد للوالية

  العمليات السياسية
تيســــري العمليــــة السياســــية/احلوار/   
ــاطة/   ــية الوقائية/الوســـــ الدبلوماســـــ

  املساعي احلميدة

مواردهــا  حــدودة يف كــوت ديفــوار أن تــدعم، يف يطلــب إىل عمليــة األمــم املتحــد 
، التنفيــذ الكامــل التفــاق واغــادوغو السياســي واالتفــاق  ويف نطــاق واليتــها املتاحــة

  )٥الثالث (الفقرة التكميلي 

  عنصر إضايف

ديفوار، ويطلـب إىل   كوتتسوية األزمة يف عملية شجع امليسر على مواصلة دعم ي  
فــوار أن تواصــل تقــدمي املســاعدة إليــه وإىل ممثلــه عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت دي

وسـائل  باخلاص يف أبيدجان، السيد بورميـا بـاديين، يف االضـطالع مبسـاعي التيسـري،      
ــه،      ــى طلب ــاء عل ــر، حســب االقتضــاء وبن ــها مســاعدة امليس ــدور   يفمن االضــطالع ب

مــن اتفــاق واغــادوغو السياســي   ١-٨املســند إليــه وفقــا ألحكــام الفقــرة   التحكــيم
  )١٣الثالث (الفقرة من االتفاق التكميلي  ٩ و ٨الفقرتني و

  إعادة تأكيد للوالية

  عنصر إضايف  من القرار   ١٣و ٥انظر أعاله الفقرتني   رصد/تنفيذ اتفاقات السالم
  صل السابع)) (املتخذ مبوجب الف٢٠٠٨( ١٨١٩القرار 

  مهام أخرى
  إنفاذ /رصد اجلزاءات

يكرر طلبه إىل عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار أن تقـدم، يف حـدود قـدراا        
ومناطق انتشـارها ودون املسـاس بواليتـها، املسـاعدة إىل جلنـة جملـس األمـن املنشـأة         

ومــات ) وإىل فريــق اخلــرباء بــأن حتيــل إليهمــا أي معل٢٠٠٣( ١٥٢١عمـالً بــالقرار  
)، ٢٠٠٣( ١٥٢١مـن القـرار    ٤و  ٢ذات صلة بتنفيذ التدابري الواردة يف الفقـرتني  

يف سياق تعزيز التنسيق فيما بـني بعثـات األمـم املتحـدة ومكاتبـها يف غـرب أفريقيـا        
  )٧(الفقرة 

  عنصر إضايف

  ) (املتخذ مبوجب الفصل السابع)٢٠٠٨( ١٨٢٦القرار 
  مهام عامة

  النقاط املرجعية
  

، باســتعراض  ٢٠٠٩كــانون الثاين/ينــاير    ٣١يعــرب عــن اعتزامــه القيــام، حبلــول     
ــدعمها       ــيت ت ــوار والقــوات الفرنســية ال ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــيت عملي والي

طـوات الرئيسـية لعمليـة    ومستوى قوات العملية، يف ضوء التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اخل   
السالم والتقدم احملـرز يف العمليـة االنتخابيـة، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل        
جملس األمن، قبل التـاريخ املـذكور بثالثـة أسـابيع، تقريـرا عـن ذلـك، يشـمل بعـض          
النقاط املرجعية بشأن احتمال ختفـيض مسـتوى قـوات العمليـة علـى مراحـل، آخـذا        

  
  صدر ا تكليفجديدة مهمة 
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ــار ال   ــيما    يف االعتبـ ــع، وال سـ ــى أرض الواقـ ــائدة علـ ــة السـ ــة واحلالـ ــة االنتخابيـ عمليـ
  )٩األوضاع األمنية (الفقرة 

  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
يطلــب إىل عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار أن تــدعم، يف حــدود مواردهــا     املساعدة االنتخابية

املتاحة ونطاق واليتها القائمة، التنفيذ التـام التفـاق واغـادوغو السياسـي واالتفـاقني      
يليني، وأن تسهم علـى وجـه اخلصـوص يف إرسـاء األمـن الـذي تتطلبـه عمليـة         التكم

السالم والعملية االنتخابية، وأن تقدم الدعم اللوجسيت للجنة االنتخابية املسـتقلة يف  
  )  ٢اإلعداد لالنتخابات وإجرائها (الفقرة 

  عنصر إضايف

ديفــوار،  املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف كــوت  يكــرر اإلعــراب عــن دعمــه التــام جلهــود    التصديق على صحة االنتخابات
ويشــري إىل أنــه هــو الــذي سيصــادق علــى أن مجيــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة تــوفر مجيــع  
الضــمانات الالزمــة إلجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية مفتوحــة وحــرة ونزيهــة وشــفافة   

سـة الـذي أعـده املمثـل     وفقا للمعايري الدولية، ويعيد تأكيد دعمـه لإلطـار ذي املعـايري اخلم   
  )١٠(الفقرة  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥اخلاص واملشار إليه يف تقرير األمني العام املؤرخ 

  إعادة تأكيد للوالية

  العمليات السياسية
ــوار/   ــية/ احلـ ــة السياسـ تيســـري العمليـ
الدبلوماســــية الوقائيــــة/ الوســــاطة/   

  املساعي احلميدة

يثين على امليسر ملواصلته دعم العمليـة الراميـة إىل تسـوية األزمـة يف كـوت ديفـوار،       
ملسـاعدة إليـه   ويطلب إىل عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار أن تواصـل تقـدمي ا     

وإىل ممثله اخلاص يف أبيدجان، السيد بورميا باديين، يف االضطالع مبسـاعي التيسـري،   
بطرق عدة منها مساعدة امليسر، حسب االقتضاء وبنـاء علـى طلبـه، يف تأديـة دوره     

 ٨مـن اتفـاق واغـادوغو السياسـي والفقـرتني       ١-٨التحكيمي وفقا ألحكام الفقرة 
  )١٧الثالث (الفقرة  من االتفاق التكميلي ٩و 

  إعادة تأكيد للوالية

ــد   ٢انظــر الفقــرة   رصد/تنفيذ اتفاقات السالم ــة والتصــديق علــى صــحة   ”مــن القــرار، يف بن املســاعدة االنتخابي
  أعاله “االنتخابات

  إعادة تأكيد للوالية

  ) (املتخذ مبوجب الفصل السابع)٢٠٠٨( ١٨٤٢القرار 
  مهام أخرى

  إنفاذ/ رصد اجلزاءات
ـــ ي ــب ب ــي  هيـ ــادوغو السياسـ ــاق واغـ ــة يف اتفـ ــدول،  بو (أ)األطراف اإليفواريـ ــل الـ كـ

ــدابري    وال ــذ الت ــة، أن تنف ــة دون اإلقليمي ــيت مــ ســيما دول املنطق ــا يف   ال  ــل دد العم
منها القيـام، حسـب االقتضـاء، باعتمـاد      بطرقتنفيذا كامال،  [من القرار] ١ الفقرة

عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار ب هيــب أيضــاالقواعــد واألنظمــة الالزمــة، وي
لتنفيـذ التـدابري   وخباصـة   ،ا الكامـل مـ دعمه االقوات الفرنسية اليت تدعمها أن تقدمو

تيهمـا  ا وواليم، يف إطـار قـدرا  ١دد العمـل ـا يف الفقـرة    الـيت مـ  باألسـلحة   املتعلقة
ــتني  ــرار املبينــ ــانون الثاين/ينــــاير   ١٠املــــؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٣٩يف القــ  ٢٠٠٧كــ

  )٣(الفقرة  )٢٠٠٨(  ١٨٢٦القرار واملمددتني مبوجب 

  عنصر إضايف

  ) (املتخذ مبوجب الفصل السابع)٢٠٠٩( ١٨٦٥القرار 
  مهام عامة

  النقاط املرجعية
  

مـن تقريـره    ٤٧الـيت اقترحهـا األمـني العـام يف الفقـرة      أيضا [النقـاط املرجعيـة]   يؤيد 
 إىلزيــد مــن التخفــيض، ويطلــب  حتســبا مل (ب)٢٠٠٩كــانون الثاين/ينــاير  ٨املــؤرخ 

  
  عنصر إضايف
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هـذه  حتسـني  شـجعه علـى مواصـلة    ي، واسـتيفائها احملـرز يف   األمني العام رصد التقـدم   
ــة] وحتــديثها  ــر   [النقــاط املرجعي ويعــرب عــن   ،لــساإىل ــذا الشــأن  وتقــدمي تقري

  )١٩(الفقرة  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣١اعتزامه استعراض هذه [النقاط] قبل 
مت بشـأن وضـع    مبـا مـة  لـس يف تقـاريره القاد  إبالغ ااألمني العام  يطلب كذلك إىل  

لقيـاس ومتابعـة التقـدم احملـرز     خطة عمل استراتيجية تتضمن جداول زمنية إرشـادية  
  )٢٨أعاله (الفقرة  ١٩[النقاط املرجعية] املشار إليها يف الفقرة  استيفاءيف 

  عنصر إضايف

، باسـتعراض واليـيت عمليـة    ٢٠٠٩متوز/يوليـه   ٣١يعرب عن اعتزامه القيام، حبلول   
املتحـدة يف كــوت ديفـوار والقــوات الفرنسـية الـيت تــدعمها ومسـتوى قــوات      األمـم  

أعـاله، يف ضـوء التقـدم احملـرز      ١٩العملية و[النقاط املرجعية] املشار إليها يف الفقرة 
ــب إىل       ــة الســالم، ويطل ــذ اخلطــوات الرئيســية لعملي ــة ويف تنفي ــة االنتخابي يف العملي

عـن ذلـك قبـل ذلـك التـاريخ بثالثـة أسـابيع         األمني العام أن يقدم إىل الـس تقريـرا  
  )٢٩(الفقرة 

  عنصر إضايف

  سلحةالتجريد من السالح وحتديد األ
الســـالح والتســـريح وإعـــادة    نـــزع 

  اإلدماج
ــة، يف حــدود        ــدعم بفعالي ــوار أن ت ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــب إىل عملي يطل
املوارد املتاحة هلا، التنفيذ التام التفاق واغـادوغو السياسـي واالتفاقـات املكملـة لـه،      

ام يف مبــا فيهــا االتفــاق التكميلــي الرابــع، وأن تواصــل علــى وجــه اخلصــوص اإلســه  
إرســاء األمــن الــذي تتطلبــه عمليــة الســالم، بوســائل مــن بينــها دعــم برنــامج نــزع     
السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، ونـزع سـالح امليليشـيات وحلّهـا، ومـا تتطلبـه         
ــة االنتخابيــة         ــدعم الــتقين واللوجســيت للجن ــدم ال ــة االنتخابيــة، وأن تق أيضــا العملي

  )١٧ائها (الفقرة املستقلة يف التحضري لالنتخابات وإجر

  إعادة تأكيد للوالية

  نتخاباتاملساعدة االنتخابية والتصديق على صحة اال
  إعادة تأكيد للوالية  أعاله “التجريد من السالح وحتديد األسلحة”من القرار، يف بند  ١٧انظر الفقرة   املساعدة االنتخابية

ديفـوار،   يكرر اإلعراب عن دعمه التام جلهود املمثل اخلاص لألمني العام يف كـوت   التصديق على صحة االنتخابات
على أن مجيع مراحل العمليـة االنتخابيـة تـوفر     ويشري إىل أن املمثل اخلاص سيصدق

كل الضمانات الالزمة إلجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية مفتوحـة وحـرة ونزيهـة      
األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار     عمليـة  إىل  وشفافة وفقا للمعايري الدوليـة، ويطلـب  

 ، ويؤكد مـن هذهعملية التصديق دور بديفوار  سكان كوتأن تواصل مة توعية 
جديد دعمه لإلطار ذي املعايري اخلمسة الـذي أعـده املمثـل اخلـاص واملشـار إليـه يف       

  )٢٠(الفقرة  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥تقرير األمني العام املؤرخ 

  إعادة تأكيد للوالية

  حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
تعزيــــز حقــــوق  حقــــوق اإلنســــان:

  اإلنسان ومحايتها
(ك)  ٢كوت ديفـوار أن تواصـل، عمـال بـالفقرة     يطلب إىل عملية األمم املتحدة يف 

)، اإلسـهام يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان يف كـوت ديفـوار       ٢٠٠٧( ١٧٣٩من قـراره  
ومحايتــها، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للعنــف املرتكــب ضــد األطفــال والنســاء، وأن    

[مـن   ١٢تستمر يف دعم اجلهود اليت ينبغي جلميع األطراف أن تبذهلا عمال بـالفقرة  
، ويطلب كـذلك إىل األمـني العـام أن يواصـل إدراج املعلومـات ذات الصـلة       القرار]

  )٢٥بالتقدم احملرز يف هذا اال يف التقارير اليت يقدمها إىل الس (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية
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  عنصر إضايف  من القرار   ٢٥انظر أعاله الفقرة   املرأة والسالم واألمن  
  عنصر إضايف  من القرار ٢٥أعاله الفقرة انظر   األطفال والرتاع املسلح

  العمليات السياسية
ــوار/   ــية/ احلـ ــة السياسـ تيســـري العمليـ

الوقائيــــة/ الوســــاطة/   الدبلوماســــية
  املساعي احلميدة

ــد   ١٧انظــر الفقــرة  ــد األســلحة  ”مــن القــرار، يف بن ــد مــن الســالح وحتدي  “التجري
صـديق علـى صـحة    املساعدة االنتخابية والت”من القرار، يف بند  ٢٢أعاله؛ والفقرة 

  أعاله “االنتخابات

  للوالية إعادة تأكيد

  للوالية إعادة تأكيد  أعاله “التجريد من السالح وحتديد األسلحة”من القرار، يف بند  ١٧انظر الفقرة   رصد/تنفيذ اتفاقات السالم
  مهام أخرى

املســاعدة االنتخابيــة والتصــديق علــى صــحة ”مــن القــرار، يف بنــد  ٢٠انظـر الفقــرة    اإلعالم  
  أعاله “االنتخابات

  عنصر إضايف

  ) (املتخذ مبوجب الفصل السابع)٢٠٠٩( ١٨٨٠القرار 
  مهام عامة

يطلب إىل األمني العام أن يواصل رصد التقدم احملـرز يف اسـتيفاء [النقـاط املرجعيـة]       النقاط املرجعية
، ويشـجعه علـى   (ج)٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧املشار إليها يف املرفق األول لتقريره املؤرخ 

سينها وحتديثها وتقدمي تقرير عن ذلـك إىل الـس، ويعـرب عـن اعتزامـه      مواصلة حت
، ٢٠٠٩تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥استعراض هذه [النقاط املرجعية] بالكامـل قبـل   

مع األخـذ بعـني االعتبـار التقـدم احملـرز يف العمليـة االنتخابيـة علـى وجـه اخلصـوص           
  )  ٢١(الفقرة 

، باسـتعراض واليـة   ٢٠١٠نون الثاين/ينـاير  كا ٣١يعرب عن اعتزامه القيام، حبلول 
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار واإلذن املمنــوح للقــوات الفرنســية الــيت         

 ٢١تــدعمها ومســتوى قــوات العمليــة و[النقــاط املرجعيــة] املشــار إليهــا يف الفقــرة   
 أعــاله، يف ضــوء التقــدم احملــرز يف العمليــة االنتخابيــة ويف تنفيــذ اخلطــوات الرئيســية  

لعملية السالم، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يـوايف الـس هلـذا الغـرض بتقريـر قبـل          
  )٣٣ذلك التاريخ بثالثة أسابيع (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية
  
  
  
  
  

  عنصر إضايف

  التجريد من السالح وحتديد األسلحة
الســـالح والتســـريح وإعـــادة    نـــزع 

  اإلدماج
 يف حدود املوارد املتاحة هلاتقوم، عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار أن  إىليطلب 

التـام للمهـام املتبقيـة يف إطـار     تنفيـذ  يف البفعاليـة  األطـراف  دعم بـ  ،ويف نطاق واليتـها 
، وال سـيما املهـام األساسـية إلجـراء     له املكملة واالتفاقاتاتفاق واغادوغو السياسي 

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٩انتخابـــات رئاســـية حـــرة ونزيهـــة ومفتوحـــة وشـــفافة يف  
، وأن تواصل دعـم برنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، ونـزع         ٢٠٠٩

ــامليليشــيات وحلّســالح ا ــة    ، ه ــة االنتخابي ــتقين واللوجســيت للجن ــدعم ال ــدم ال وأن تق
  )٢٠آمنة (الفقرة  يف بيئة املستقلة يف التحضري لالنتخابات وإجرائها

  إعادة تأكيد للوالية
  

  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
  إعادة تأكيد للوالية  أعاله “التجريد من السالح وحتديد األسلحة”من القرار، يف بند  ٢٠انظر الفقرة   املساعدة االنتخابية
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  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

يكــرر التأكيــد علــى أن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام سيصــادق علــى اســتيفاء مجيــع     االنتخاباتالتصديق على صحة   
ــية        ــات رئاس ــة إلجــراء انتخاب ــع الضــمانات الالزم ــة جلمي ــة االنتخابي مراحــل العملي
وتشريعية مفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعـايري الدوليـة، ويؤكـد مـن جديـد      

  )٧العام يف اضطالعه مبهمة التصديق (الفقرة دعمه الكامل للممثل اخلاص لألمني 

  إعادة تأكيد للوالية

  حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
  حقوق اإلنسان:

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
يطلــب إىل عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار أن تواصــل اإلســهام، عمــال         

يف كــوت )، يف تعزيــز حقــوق اإلنســان ٢٠٠٧( ١٧٣٩(ك) مــن قــراره  ٢ بــالفقرة
 ديفوار ومحايتها، مع إيـالء اهتمـام خـاص للعنـف املرتكـب ضـد األطفـال والنسـاء،        

وأن ترصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتسـاعد يف التحقيـق فيهـا بقصـد وضـع حـد       
دعــم اجلهــود الــيت ينبغــي جلميــع األطــراف أن  لإلفــالت مــن العقــاب، وأن تواصــل  

يطلب كـذلك إىل األمـني العـام أن    ، و[من القرار] ١٦ و ١٥تني تبذهلا عمال بالفقر
يواصل إدراج املعلومـات ذات الصـلة بالتقـدم احملـرز يف هـذا اـال يف التقـارير الـيت         

  )٢٦(الفقرة لس ايقدمها إىل 

  إعادة تأكيد للوالية

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار   ٢٦انظر أعاله الفقرة   حقوق اإلنسان: الرصد  
  إعادة تأكيد للوالية  من القرار   ٢٦انظر أعاله الفقرة   احملاكمةحقوق اإلنسان: التحقيق و

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار   ٢٦انظر أعاله الفقرة   املرأة والسالم واألمن
  إعادة تأكيد للوالية  من القرار   ٢٦انظر أعاله الفقرة   األطفال والرتاع املسلح

  قطاع األمنوالشرطة إصالح اجليش و
محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم الالجئــون 

  واملشردون داخلياً
ت اإلنسـانية العمـل معـا    يؤكد ضرورة مواصلة عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار والوكـاال   

بشـكل وثيــق، فيمـا يتعلــق باملنــاطق الـيت يســودها التـوتر واملنــاطق الــيت تشـهد عــودة املشــردين،      
وتبــادل املعلومــات بشــأن أعمــال العنــف الــيت يحتمــل أن تنــدلع وغــري ذلــك مــن األخطــار الــيت   

  )٢٨دد املدنيني لكي يتسىن التصدي هلا يف حينها وبالشكل املناسب (الفقرة 

  عنصر إضايف

يف هذا السياق، إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار أن تواصـل    يطلب أيضا،  الشرطة: بناء القدرات
ــالفقرة    ــال بـ ــا، عمـ ــرار   ٢أيضـ ــن القـ ــة  ٢٠٠٧( ١٧٣٩(م) مـ ــاعدة حكومـ )، مسـ

ديفوار على إعادة وجود الشرطة املدنية يف مجيع أحناء كوت ديفـوار وتقـدمي    كوت
كومة بشأن إعادة هيكلة أجهزة األمـن الـداخلي وعلـى إعـادة بسـط      املشورة إىل احل

  )٢٧سلطة القضاء وسيادة القانون يف مجيع أحناء كوت ديفوار (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

  للوالية إعادة تأكيد  من القرار   ٢٧انظر أعاله الفقرة   الشرطة: اإلصالح/إعادة اهليكلة
  العمليات السياسية

تيســــري العمليــــة السياســــية/احلوار/   
ــاطة/   ــية الوقائية/الوســـــ الدبلوماســـــ

  املساعي احلميدة

تسـوية األزمـة يف كـوت ديفـوار، ويطلـب إىل       يثين على امليسر ملواصلته دعم عملية
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار أن تواصــل تقــدمي املســاعدة إليــه وإىل ممثلــه  

مسـاعدة امليســر،  طـرق منــها  يف االضــطالع مبسـاعي التيســري، ب  اخلـاص يف أبيـدجان  
وفقـا   هيـ املسـند إل  حسب االقتضاء وبناء علـى طلبـه، يف االضـطالع بـدور التحكـيم     

مـن االتفـاق    ٩و  ٨من اتفاق واغادوغو السياسي والفقـرتني   ١-٨حكام الفقرة أل
  )٢٣الثالث (الفقرة التكميلي 

  للوالية إعادة تأكيد
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  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

  للوالية إعادة تأكيد    “التجريد من السالح وحتديد األسلحة”من القرار، يف بند  ٢٠انظر الفقرة   رصد/تنفيذ اتفاقات السالم  
  سيادة القانون

 “قطــاع األمــنوالشــرطة و إصــالح اجلــيش”مــن القــرار، يف بنــد  ٢٧انظــر الفقــرة   تعزيز سيادة القانون: مهام عامة
  أعاله

  للوالية إعادة تأكيد

 “قطــاع األمــنوالشــرطة و إصــالح اجلــيش”مــن القــرار، يف بنــد  ٢٧انظــر الفقــرة   اإلصالح القضائي والقانوين
  أعاله

  للوالية إعادة تأكيد

  مهام أخرى
يكرر اإلعـراب عـن دعمـه التـام ملسـاعي املمثـل اخلـاص لألمـني العـام، ويطلـب إىل             اإلعالم  

تواصـل مـة توعيـة اإليفـواريني بالـدور       عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار أن    
  )  ٢٢الذي يضطلع به يف عملية التصديق (الفقرة 

  للواليةإعادة تأكيد 

  ) (املتخذ مبوجب الفصل السابع)٢٠٠٩( ١٨٩٣القرار 
  مهام أخرى

ـــ ي  إنفاذ/رصد اجلزاءات ــب ب ــي  هيـ ــادوغو السياسـ ــاق واغـ ــة يف اتفـ ــع و (أ)األطراف اإليفواريـ ــدول، مجيـ الـ
دد العمـل ـا   التدابري الـيت مـ  بالكامل سيما دول املنطقة دون اإلقليمية، أن تنفذ  وال

القواعـد   بوضعيام، حسب االقتضاء، منها الق [من القرار]، بطرق عدة ١يف الفقرة 
عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار أن تقـدم دعمهـا      هيب بواألنظمة الالزمة، وي

دد العمــل ــا يف األســلحة الــيت مــ ب املتعلقــةلتنفيــذ التــدابري  ، بوجــه خــاص،الكامــل
 )٢٠٠٧( ١٧٣٩ددت يف القـرار  قدراا وواليتها، حسبما ح حدود، يف ١الفقرة 
ــؤرخ ــاير   ١٠ املـ ــانون الثاين/ينـ ــ ٢٠٠٧كـ ــرار وجـ  ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ددت يف القـ
دعم عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف هـذا       ت أن ةالقوات الفرنسيب ويهيب

  )٣(الفقرة  الصدد، يف حدود انتشارها وقدراا

  للوالية إعادة تأكيد

  
  ، املرفق.S/2007/144  ) (أ  

  .S/2009/21  ) (ب  
      .S/2009/344  ) (ج  

 بعثة األمم املتحدة يف السودان  

بعثــة  نشــأ جملــس األمــنأ، ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٢٤يف   
ــم املتحــدة يف الســودان   ) الــذي ٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار بــ األم

أن احلالـة يف السـودان ال تـزال تشـكل ديـدا       الـس  رأى فيه
الســالم  للســالم واألمــن الــدوليني بعــد التوقيــع علــى اتفــاق       

ــر    ــعبية لتحريـ ــة الشـ ــة الســـودان واحلركـ ــامل بـــني حكومـ الشـ
  السودان/اجليش الشعيب لتحرير السودان.

  االستعراضاملشمولة بفترة الالوالية يف بداية   

ــالقرارين     ــس، ب ــرر ال  ١٧٨٤ ) و٢٠٠٥( ١٥٩٠ ق
 يف الســودان بعثــة األمــم املتحــدة  واليــةتشــمل )، أن ٢٠٠٧(
دعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل؛ (ب) القيـام، يف  يلي: (أ)  ما

نطاق قدراا ومناطق نشرها، بتيسري وتنسيق العـودة الطوعيـة   
لالجــئني واملشــردين داخليــا واملســاعدة اإلنســانية؛ (ج) تقــدمي 

رة املساعدة إلزالة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية، وإسـداء املشـو     
التقنية، والتنسيق؛ (د) اإلسـهام يف اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل     
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ــز حقــوق اإلنســان يف الســودان، وكــذلك تنســيق     ــة وتعزي محاي
ــام       ــالء اهتم ــع إي ــدنيني، م ــة امل ــة إىل محاي ــة الرامي ــود الدولي اجله

باختـاذ اإلجـراءات   بعثـة  لللـس  اأذن خاص للفئات الضعيفة. و
ا وحســـبما تعتـــربه يف حـــدود الالزمـــة، يف منـــاطق نشـــر قواـــ

قدراا، حلماية أفراد األمـم املتحـدة ومرافقهـا، ولضـمان حريـة      
تنقل أفراد األمم املتحدة والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسـانية،  

  .ومحاية املدنيني املعرضني خلطر العنف البدين الوشيك
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ يخالل عاماملستجدة التطورات   

االســتعراض، مــدد الــس واليــة ب املشــمولةالفتــرة  يف  
ــم املتحــدة  ــة األم ــر  يف الســودان بعث ــرتني لفت  ســنة واحــدة يت م

الــس وأشــار . ٢٠١٠ /أبريلنيســان ٣٠ يفا آخرمهــانتــهت 
. حســب االقتضــاءرى لفتــرات أخــ الواليــة جتديــد اعتزامــهإىل 

، مبـا يف ذلـك مهـام    قائمـة عناصر إضـافية إىل الواليـة ال   وأدخل
والتجريد من السالح وإعـادة اإلدمـاج،    نزع السالح ن قبيلم
ــة تقــدمي و ــم    ،املســاعدة االنتخابي ــع وكــاالت األم والتنســيق م

 ئي.املتحدة مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنا

 /أبريلنيســان ٣٠ املــؤرخ) ٢٠٠٨( ١٨١٢القرار وبــ  
نشــر قواــا  جبميــع األطــراف أن تعيــدالــس  أهــاب، ٢٠٠٨

املتنـازع عليهـا    ١٩٥٦كانون الثاين/ينـاير   ١بعيدا عن حدود 
ــ ــة  يم بصــورة كاملــة إدارةً وأن تق  الســالموفقــا التفــاق  مؤقت
الـدعم الـتقين واللوجسـيت     أن تقـدم  لبعثـة إىل ا وطلب ،الشامل

ــة تيف  . )٢٣(١٩٥٦حــدود الشــمال واجلنــوب لعــام  علــيم عملي
ورحب الس أيضاً باعتماد اخلطة االستراتيجية الوطنية لـرتع  
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وطلب إىل البعثـة أن تـويل   

ة األطفال املرتبطني بـالقوات املسـلح  مجيع عناية خاصة حلماية 
ــهم وإعــادة إدمــاجهم   اجلماعــات و ــراج عن وأن املســلحة واإلف

__________ 

 . ٨ و ٧)، الفقرتان ٢٠٠٨( ١٨١٢القرار   )٢٣(  

ــن   ــد مـ ــالح    تزيـ ــرتع السـ ــوطين لـ ــيق الـ ــس التنسـ ــا لـ دعمهـ
لجــنيت نــزع الســالح والتســريح لوالتســريح وإعــادة اإلدمــاج و

. وجــرى أيضــاً توســيع وإعــادة اإلدمــاج يف الشــمال واجلنــوب
ت التنسيق مـع الوكـاال  نطاق الوالية ليشمل مهام إضافية منها 

برنـامج األمـم   والتنميـة ومـع    اإلنسـانية املعنية بتقـدمي املسـاعدة   
ــق دعــم الوســاطة املشــترك بــني  املتحــدة اإلمنــائي  االحتــاد  وفري

األفريقي واألمم املتحدة، ووضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية متكاملـة     
تــأمني احلــد لــدعم اآلليــات احملليــة لتســوية الرتاعــات مــن أجــل 

  .للمدنيني  األقصى من احلماية
نيســــان/  ٣٠ املــــؤرخ) ٢٠٠٩( ١٨٧٠القــــرار  يفو  

سلَّم الس بأن اتفاق السالم الشـامل قـد بلـغ     ،٢٠٠٩أبريل 
ــة تقــدمي املســاعدة اإلنســانية      ــة حامســة وشــدد علــى أمهي مرحل

. وأســند مهــام )٢٤(للســكان املــدنيني يف كامــل أحنــاء الســودان 
إضافية إىل البعثة، من قبيل دعـم اجلهـود السـودانية الراميـة إىل     

والقـدرات املتعلقـة    الوحـدات املتكاملـة املشـتركة   بناء قـدرات  
ــ ــاعدة   بــ ــاج، واملســ ــادة اإلدمــ ــريح وإعــ ــالح والتســ رتع الســ

  .ييف منطقة أبي نشوب الرتاعاتومنع  ،االنتخابية
ام لتشـــكيل عـــرض عـــ ١٨و ١٧ويـــرد يف اجلـــدولني   

البعثة وواليتها خالل الفترة املشـمولة باالسـتعراض. ويتضـمن    
النص الكامل جلميع الفقرات الـواردة يف قـرارات    ١٩اجلدول 

ــرض      ــة. وتع ــى الوالي ــة عل ــالتغيريات الطارئ ــة ب ــس واملتعلق ال
أيضاً، على سبيل اإلحالة املرجعية، املعلومـات املتعلقـة بإنشـاء    

ع إىل املالحق السابقة لالطالع علـى أي  البعثة؛ وينبغي الرجو
ــرة      ــا عــن التغــيريات الــيت حــدثت يف الفت ــرد هن معلومــات ال ت

  املنقضية منذ إنشاء البعثة.  
__________ 

 )، الفقرتان السادسة والتاسعة من الديباجة.٢٠٠٩( ١٨٧٠القرار   )٢٤(  
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  ١٧اجلدول 
    يلهابعثة األمم املتحدة يف السودان: متديد والية البعثة والتغير يف تشك

  القرار  
  ٢٠٠٩( ١٨٧٠  )٢٠٠٨( ١٨١٢  )٢٠٠٧( ١٧٨٤  )٢٠٠٧( ١٧٦٩  )٢٠٠٦( ١٧٠٦  )٢٠٠٥( ١٥٩٠(  

              
  تاريخ اختاذ القرار

ــارس  ٢٤ آذار/مـــــ
٢٠٠٥    

ــطس  ٣١ آب/أغســـ
٢٠٠٦  

ــه  ٣١ متوز/يوليـــــــــــ
٢٠٠٧    

ــرين األول/  ٣١ تشــ
  ٢٠٠٧أكتوبر 

نيســــــــان/أبريل  ٣٠
٢٠٠٨  

نيســـــــان/أبريل   ٣٠
٢٠٠٩  

  سنة واحدة  سنة واحدة  ستة أشهر        إنشاء    داإلنشاء والتمدي
  التشكيل املأذون به

  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠  العنصر العسكري
  ٧١٥  ٧١٥  ٧١٥  ٧١٥  ٥ ٥٤٠  ٧١٥  عنصر الشرطة

إمجــايل التشــكيل   
  ١٠ ٧١٥  ١٠ ٧١٥  ١٠ ٧١٥  ١٠ ٧١٥  ٢٢ ٨٤٠  ١٠ ٧١٥  املأذون به

    
  ١٨اجلدول 

    بعثة األمم املتحدة يف السودان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام
  القرار  

  )٢٠٠٩( ١٨٧٠  )٢٠٠٨( ١٨١٢  )٢٠٠٧( ١٧٨٤  )٢٠٠٦( ١٧٠٦  )٢٠٠٦( ١٦٦٣  )٢٠٠٥( ١٥٩٠  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
  مهام عامة

        ب)(×    (أ)×  اإلذن باستخدام القوة
    (أ)×          مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن

  (ج)×    (أ)×        النقاط املرجعية
  التنسيق

  (ج)×  (ب)×  )ب(×  (ب)×    (أ)×  البلدالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف 
التنســـيق مـــع كيانـــات األمـــم املتحـــدة     

  (أ)×            األخرى يف املنطقة
            (أ)×  تنسيق املساعدات املقدمة من املاحنني

        (ب)×    (أ)×  تنسيق املشاركة الدولية
  التجريد من السالح وحتديد األسلحة

  (ب)×  (ب)×  )ج(×  )ب(×    (أ)×  السالح والتسريح وإعادة اإلدماجنزع 
            (أ)×  األلغاممكافحة إجراءات 

  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
  (ب)×  (ب)×  )ج(×  )ب(×    (أ)×  املساعدة االنتخابية
  املسائل اإلنسانية

    (ب)×        (أ)×  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية
  (ج)×  (ج)×        (أ)×  الالجئون/املشردون داخلياً: تيسري العودة
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  القرار  
  )٢٠٠٩( ١٨٧٠  )٢٠٠٨( ١٨١٢  )٢٠٠٧( ١٧٨٤  )٢٠٠٦( ١٧٠٦  )٢٠٠٦( ١٦٦٣  )٢٠٠٥( ١٥٩٠  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

  حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
 تعزيـز حقـوق اإلنسـان    اإلنسـان: حقوق 
        )ب(×    (أ)×  ومحايتها

        )ب(×    (أ)×  حقوق اإلنسان: الرصد 
              املرأة والسالم واألمن

  (أ)×            األطفال والرتاع املسلح
  املؤسسات واحلوكمة

  (ج)×  (أ)×          املسائل احلدودية
  قطاع األمنورطة الشإصالح اجليش و

  (ب)×      (ب)×  )ب(×  (أ)×  رصد حتركات اجلماعات املسلحة
محايـــة املـــدنيني، مبـــن فـــيهم الالجئـــون     

  (ب)×  (ب)×    )ب(×    (أ)×  واملشردون داخلياً
محايــة العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة  

ــري ــاعدات   اإلنسانية/تيســـ ــال املســـ إيصـــ
        (ب)×    (أ)×  اإلنسانية  

املتحدة ومرافقها/حرية  محاية أفراد األمم
  (ج)×      )ب(×    (أ)×  حركة األفراد واملعدات
  (ج)×  (ج)×        (أ)×  الشرطة: بناء القدرات

  (ج)×  (ج)×    )ب(×    (أ)×  الشرطة: اإلصالح/إعادة اهليكلة
        (ب)×    (أ)×  رصد وقف إطالق النار

  (أ)×            دعم األمن الوطين
ار أمن اإلقليم، مبا يف ذلـك كفالـة االنتشـ   

يف املنـــاطق الرئيســـية وتســـيري الـــدوريات 
  (ب)×      (أ)×      والردع

        (أ)×      رصد احلدود
  العمليات السياسية

ــري  ــوار/   تيســـ ــية/ احلـــ ــة السياســـ العمليـــ
الدبلوماسية الوقائيـة/ الوسـاطة/ املسـاعي    

  (ب)×    (ج)×  )ب(×    (أ)×  احلميدة
    (ج)×  (ج)×  (ب)×    (أ)×  املصاحلة الوطنية

        )ب(×    (أ)×  رصد/تنفيذ اتفاقات السالم
ــة     ــات اإلقليميـ ــع/دعم املنظمـ ــاون مـ التعـ

  (ج)×  (ب)×    )ب(×  (ب)×  (أ)×  ودون اإلقليمية
  (ب)×  (أ)×          لرتاعات على الصعيد احملليحل ا

  سيادة القانون
            (أ)×  اإلصالح القضائي والقانوين

  (ج)×  (أ)×          السجون
  (ج)×  (ج)×    )ب(×    (أ)×  عزيز سيادة القانون: مهام عامة ت
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  القرار  
  )٢٠٠٩( ١٨٧٠  )٢٠٠٨( ١٨١٢  )٢٠٠٧( ١٧٨٤  )٢٠٠٦( ١٧٠٦  )٢٠٠٦( ١٦٦٣  )٢٠٠٥( ١٥٩٠  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

  مسائل أخرى
        )ب(×    (أ)×  اإلعالم 

        (أ)×      إنفاذ/رصد اجلزاءات
    (أ)×          التنمية/إعادة اإلعمار

  
  مهمة جديدة صدر ا تكليف.  ) (أ  

  عنصر إضايف.  ) (ب  
      إعادة تأكيد للوالية.  (ج)  

  ١٩اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بعثة األمم املتحدة يف السودان: التغيريات املدخلة على الوالية، 

  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
  )٢٠٠٨( ١٨١٢القرار   

  مهام عامة
ــرأة والســالم    مســائل شــاملة: امل

  واألمن  
يشــجع البعثــة علــى أن تقــوم، مبــا يتســق مــع واليتــها، مبســاعدة أطــراف    

اجة إىل ج وطين شامل للجميع حنـو  اتفاق السالم الشامل على تلبية احل
املصـاحلة وبنــاء الســالم، مــع التشــديد بصــورة خاصــة علــى دور املــرأة يف  
منع نشوب [الرتاعات] وحلـها ويف بنـاء السـالم، كمـا مت اإلقـرار بـذلك       

 ور اتمـع املـدين، وعلـى أن تأخـذ    )، وعلى د٢٠٠٠( ١٣٢٥يف القرار 
  )١٦جوانب واليتها (الفقرة  هذه احلاجة يف االعتبار يف تنفيذ مجيع

  مهمة جديدة صدر ا تكليف

      التنسيق
التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم    

  املتحدة يف البلد  
فـورا، مبـا يتسـق مـع واليتـها، بأعمـال التحضـري        حيث البعثة على البـدء  

ــك دعــم وضــع اســتراتيجية       ــة، مبــا يف ذل ــات وطني ــدعم إجــراء انتخاب ل
ــم املتحــدة       ــامج األم ــع برن ــق م ــاون وثي ــات بتع ــة إلجــراء االنتخاب وطني
اإلمنائي وأطراف اتفاق السالم الشـامل، وحيـث كـذلك اتمـع الـدويل      

ــة    ــة واملادي ــدمي املســاعدة التقني ــى تق ــات    عل ــال التحضــري لالنتخاب ألعم
  )١٥(الفقرة 

  عنصر إضايف  

يالحظ أن [الرتاع] يف أي منطقة من السـودان يـؤثر علـى [الـرتاع] يف       
منــاطق أخــرى مــن الســودان ويف املنطقــة، وعليــه حيــث البعثــة علــى         
التنسيق الوثيق مع العملية املختلطة وفريق دعـم الوسـاطة املشـترك بـني     

مم املتحدة ومـع األطـراف املعنيـة األخـرى لكفالـة      االحتاد األفريقي واأل
ــذ اتفــاق الســالم     التنفيــذ التكميلــي لواليــات تلــك اهليئــات دعمــا لتنفي

ــل يف    ــام املتمثــ ــدف العــ ــامل واهلــ ــودان   الشــ ــالم يف الســ ــالل الســ إحــ
  ) ٢٠  (الفقرة

  عنصر إضايف  
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  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
    التجريد من السالح وحتديد األسلحة  

نزع السـالح والتسـريح وإعـادة    
  اإلدماج

يرحــب باعتمــاد اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة لــرتع الســالح والتســريح   
أن توافـق علـى وجـه السـرعة      وإعادة اإلدماج، ويشـجع األطـراف علـى   

علـى تـاريخ بـدء تنفيــذها، وحيـيط علمـا بالنقــاط املرجعيـة الـيت اقترحهــا        
األمني العام يف هذا الشـأن، وحيـث البعثـة علـى أن تقـوم، مبـا يتسـق مـع         
ــود مجــع       ــزع الســالح الطــوعي وجه ــات ن ــها، باملســاعدة يف عملي واليت

تفاق السالم الشامل األسلحة وتدمريها، تنفيذا للخطط املقررة مبوجب ا
  ) ١٠فيما يتعلق برتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

يطلـــب إىل البعثـــة أن تعمـــل، مبـــا يتســـق مـــع واليتـــها وبالتنســـيق مـــع    
األطراف املعنية وآخذة يف االعتبار ضـرورة إيـالء عنايـة خاصـة حلمايـة      

سلحة واجلماعات املسـلحة وإخـالء   مجيع األطفال املرتبطني بالقوات امل
سـبيلهم وإعــادة إدمـاجهم، علــى زيـادة دعمهــا لـس التنســيق الــوطين     
ــالح     ــزع السـ ــنيت نـ ــاج وللجـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــرتع الســـالح والتسـ لـ

   )١١والتسريح وإعادة اإلدماج يف مشال وجنوب السودان (الفقرة 

  عنصر إضايف  

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
  إضايفعنصر   أعاله “التنسيق”يف بند ، من القرار ١٥انظر الفقرة   املساعدة االنتخابية

      ملسائل اإلنسانيةا
ــال   ــيق يف جمــــــــ الدعم/التنســــــــ

  املساعدة اإلنسانية 
عنيـــة بتقـــدمي املســـاعدة يطلـــب إىل البعثـــة أن تنســـق مـــع الوكـــاالت امل 

ــة، يف حــدود قــدراا ومنــاطق انتشــارها،    اإلنســانية وباإلنعــاش والتنمي
بغية تيسري تقدمي املساعدة يف حتقيق اإلنعاش والتنمية الذي ال غىن عنـه  

  )٢١لكي جيين شعب السودان مثار السالم (الفقرة 

  عنصر إضايف

ــا:   الالجئـــون /املشـــردون داخليـ
  تيسري العودة

اســـتمرار عمليـــات العـــودة املنظمـــة للمشـــردين داخليـــا مـــن  يرحـــب ب
اخلرطـوم إىل جنـوب كردفـان وجنـوب السـودان وعـودة الالجـئني مــن        
بلدان اللجوء إىل جنوب السودان، ويشجع بطـرق منـها تقـدمي املـوارد     
الالزمــة ملفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني وللشــركاء املنفــذين  

كفالــة أن تكــون تلــك العــودة طوعيــة     علــى تعزيــز اجلهــود املبذولــة ل   
ودائمة، ويطلب كذلك إىل البعثة أن تنسق، يف حدود قدراا ومناطق 
انتشارها، مع الشركاء لتيسري العودة الدائمة بسبل منها املساعدة على 

   )١٨يئة الظروف األمنية الضرورية (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

      املؤسسات واحلوكمة
يطلب إىل البعثة أن تقدم، يف إطار واليتها احلالية ويف حدود إمكاناـا    املسائل احلدودية

الــتقين واللوجســيت ملســاعدة   وقــدراا الراهنــة، عنــد الطلــب، الــدعم     
األطــراف يف عمليــة وضــع عالمــات حــدود الشــمال واجلنــوب لعــام        

  ) ٨، وفقا التفاق السالم الشامل (الفقرة ١٩٥٦

  مهمة جديدة صدر ا تكليف
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    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن  

ــيهم   محايـــــة املـــــدنيني، مبـــــن فـــ
  الالجئون واملشردون داخليا

يعـرب عــن قلقــه إزاء اســتمرار [الــرتاع] والعنــف علــى الصــعيد احمللــي،  
وخصوصـا يف منطقـة احلــدود، ممـا يــؤثر بشـكل رئيســي علـى املــدنيني،      

ت تصاعده، وحيث يف هذا الصدد علـى التعـاون الكامـل    وإزاء احتماال
ــاء    ــر الســـودان يف وفـ حلـــزب املـــؤمتر الـــوطين واحلركـــة الشـــعبية لتحريـ
حكومة الوحدة الوطنية بالتزاماا حبماية املـدنيني يف [الـرتاع] املسـلح،    

ــرار   ــا للق ــى إدارة    ١٦٧٤وفق ــدرا عل ــز ق ــة تعزي ــزام البعث ــدعم اعت ، وي
ضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لـدعم اآلليـات   [الرتاعات] من خالل و

احمللية لتسوية [الرتاعـات]، مـن أجـل تـأمني احلـد األقصـى مـن احلمايـة         
  )  ١٩للمدنيني (الفقرة 

  عنصر إضايف

يشجع البعثة على أن تواصل جهودهـا، مبـا يتسـق مـع واليتـها وضـمن         الشرطة: بناء القدرات
دة أطـراف اتفـاق السـالم علـى     قوام الشرطة املدنيـة املـأذون بـه، ملسـاع    

تعزيز سـيادة القـانون وإعـادة هيكلـة دوائـر الشـرطة واإلصـالحيات يف        
السودان، مبـا يف ذلـك جنـوب السـودان، وعلـى أن تسـاعد يف تـدريب        

  ) ١٣الشرطة املدنية وموظفي اإلصالحيات (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية 

  إعادة تأكيد للوالية    من القرار ١٣قرة انظر أعاله الف  الشرطة: اإلصالح/إعادة اهليكلة
      العمليات السياسية

ــى الصــعيد    تســوية الرتاعــات عل
  احمللي

إصـالح اجلـيش والشـرطة وقطـاع     ”من القرار، يف بند  ١٩انظر الفقرة 
    أعاله “األمن

  مهمة جديدة صدر ا تكليف

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله “مهام عامة”من القرار، يف بند  ١٦انظر الفقرة   املصاحلة الوطنية  
ــات   ــم املنظمـ ــع/ دعـ ــاون مـ التعـ

  اإلقليمية ودون اإلقليمية  
  عنصر إضايف  أعاله “التنسيق”بند من القرار، يف  ٢٠انظر الفقرة 

      سيادة القانون
ــانون: مهـــام     ــز ســـيادة القـ تعزيـ

  عامة
الح اجلـيش والشـرطة وقطـاع    إصـ ”من القرار، يف بند  ١٣انظر الفقرة 

  أعاله   “األمن
  إعادة تأكيد للوالية

إصالح اجليش والشـرطة وقطـاع    ”من القرار، يف بند  ١٣انظر الفقرة   السجون
  أعاله “األمن

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

      مهام أخرى
مهمة جديدة صدر ا تكليف    أعاله   “املسائل اإلنسانية”من القرار، يف بند  ٢١انظر الفقرة   التنمية/إعادة اإلعمار  

      )  ٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
      مهام عامة

يؤكد أمهية حتديد أهداف واقعيـة وقابلـة للتحقيـق ميكـن علـى أساسـها         املرجعيةالنقاط 
حلفظ السالم، ويطلـب يف   قياس التقدم احملرز يف عمليات األمم املتحدة

هذا الصدد إىل األمني العام وضع [نقاط مرجعية] لقياس وتتبـع التقـدم   

  إعادة تأكيد للوالية
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احملرز يف تنفيذ والية البعثة، ويطلب كذلك إىل األمني العـام أن يضـمن     

تقريره الفصلي القـادم تقييمـا للتقـدم احملـرز قياسـا علـى تلـك [النقـاط]         
  ) ٢٦بعثة (الفقرة وأي توصيات تصدر فيما بعد بشأن تشكيل ال

      التنسيق
التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم    

  املتحدة يف البلد  
ــة أن تقــدم، اتســاقا مــع و   ــها ويف حــدود إمكاناــا  يطلــب إىل البعث اليت

الراهنة، الدعم إىل اللجنـة الوطنيـة لالنتخابـات يف اإلعـداد النتخابـات      
وطنية تتسم باملصداقية، بطرق منها تقدمي املساعدة واملشـورة، حسـب   
االقتضاء، إىل جانب التحضريات األمنية وتنسيق جهـود األمـم املتحـدة    

يـق مـع برنـامج األمـم املتحـدة      املتعلقة بدعم االنتخابـات، بالتعـاون الوث  
اإلمنائي، ويف ضمان أن تكمل جهود البعثة اجلهـود الـيت يبـذهلا اتمـع     
الدويل واألطراف يف اتفاق السالم الشامل، وحيث اتمع الدويل علـى  
تقدمي الدعم التقين واملادي، مبا يف ذلك القدرات يف جمال مراقبة عملية 

بتـه حكومـة الوحـدة الوطنيـة، لـدعم      االنتخابات، على النحو الـذي طل 
  ) ١١إجراء انتخابات تتسم باملصداقية (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

التنســــيق مــــع كيانــــات األمــــم  
  املتحدة األخرى يف املنطقة

ــرتاع يف     ــى ال ــؤثر عل ــرتاع يف أي منطقــة مــن الســودان ي يشــري إىل أن ال
لبعثـة علـى أن   مناطق أخرى مـن السـودان ويف املنطقـة، وبالتـايل حيـث ا     

تتعاون، وفقا لواليتها احلالية، على حنو وثيق مـع مجيـع كيانـات األمـم     
املتحدة العاملـة يف املنطقـة، مبـا فيهـا فريـق دعـم الوسـاطة املشـترك بـني          
االحتاد األفريقي واألمم املتحدة وغريه من اجلهات املعنية، حبيث يسهم 

ملتمثــل يف إحــالل تنفيــذ واليــات تلــك اهليئــات يف دعــم اهلــدف العــام ا  
  ) ١٦السالم يف السودان ويف املنطقة (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

    وحتديد األسلحة التجريد من السالح
نزع السـالح والتسـريح وإعـادة    

  اإلدماج
ــزع       ــات ن ــة يف عملي ــى ســبيل األولوي ــدء عل ــى الب يشــجع األطــراف عل
ــب إىل      ــات، ويطل ــع الوالي الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج يف مجي
البعثــة العمــل علــى حنــو وثيــق مــع القــوات املســلحة الســودانية واجلــيش 

دة يف جهــود نــزع الســالح الطــوعي الشــعيب لتحريــر الســودان للمســاع
ــالح      ــزع السـ ــات نـ ــذ عمليـ ــار تنفيـ ــدمريها يف إطـ ــلحة وتـ ــع األسـ ومجـ

  ) ٢٠والتسريح وإعادة اإلدماج مبوجب اتفاق السالم الشامل (الفقرة 

  عنصر إضايف

يطلـــب إىل البعثـــة أن تعمـــل، مبـــا يتســـق مـــع واليتـــها وبالتنســـيق مـــع    
إيالء اهتمام خـاص حلمايـة    األطراف املعنية وآخذة يف االعتبار ضرورة

ــلحة     ــات املسـ ــلحة واجلماعـ ــوات املسـ ــدين يف القـ ــال انـ ــع األطفـ مجيـ
واملشاركني فيها وإخالء سبيلهم وإعادة إدماجهم، على زيـادة دعمهـا   
لس التنسيق الوطين لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وللجنيت 

وب السـودان،  نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف مشـال وجنـ       
مع التركيز بصـفة خاصـة علـى إعـادة إدمـاج هـؤالء األطفـال بأسـرهم         

   )٢٢ورصد عملية إعادة اإلدماج (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية
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    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات  

  عنصر إضايف  أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ١١انظر الفقرة   املساعدة االنتخابية
يشري إىل أن اتفاق السالم الشامل ينص علـى إجـراء اسـتفتاءات وعلـى       

واصلة اجلهود من أجـل الترغيـب يف الوحـدة،    مسؤولية األطراف عن م
وإذ يؤكد من جديد دعم البعثة هلـذه اجلهـود، يطلـب أن تكـون البعثـة      
ــها ذلــك،     علــى اســتعداد لتقــدمي املســاعدة إىل األطــراف، إذا طُلــب من

  ) ١٢(الفقرة  ٢٠١١لدعم التحضريات إلجراء استفتاء يف عام 

  عنصر إضايف

      املسائل اإلنسانية
ــا:   ــردون داخليـــ الالجئون/املشـــ

  تيسري العودة  
يرحب باستمرار عمليات العودة املنظمة للمشـردين داخليـا والالجـئني    

ثالث وإىل جنوب السودان، ويشـجع علـى تعزيـز اجلهـود     إىل املناطق ال
ــها      ــة ودائمــة، بطــرق من ــة أن تكــون تلــك العــودة طوعي ــة لكفال املبذول
ــؤون الالجـــئني        ــدة لشـ ــم املتحـ ــية األمـ ــة ملفوضـ ــوارد الالزمـ ــدمي املـ تقـ
وللشــركاء املنفــذين، ويطلــب إىل البعثــة أن تنســق مــع الشــركاء، يف       

نــاطق انتشــارها، لتيســري العــودة     حــدود واليتــها احلاليــة وقــدراا وم    
الدائمــة، بســبل منــها املســاعدة علــى يئــة الظــروف األمنيــة الضــرورية  

  ) ٢٣واحلفاظ عليها (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
التجريــد مــن الســالح وحتديــد  ”مــن القــرار، يف بنــد   ٢٢انظــر الفقــرة   األطفال والرتاع املسلح

  أعاله “األسلحة
 ا تكليفمهمة جديدة صدر  

      املؤسسات واحلوكمة
ــة ويف حــدود     املسائل احلدودية ــها احلالي ــة، وهــي تتصــرف يف إطــار واليت  يطلــب إىل البعث

إمكاناا وقدراا الراهنة، أن تقدم الدعم التقين واللوجسـيت إىل اللجنـة   
التقنية املخصصة املعنية باحلدود، عنـد الطلـب، ملسـاعدة األطـراف علـى      
االنتهاء على حنو عاجل من عملية ترسيم حدود الشمال واجلنـوب لعـام   

  )١٧تفاق السالم الشامل (الفقرة ، وفقا ال١٩٥٦

  اليةإعادة تأكيد للو

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
ــات    ــات اجلماعـــ ــد حتركـــ رصـــ

  املسلحة
حلاليــة علــى حنــو كامــل  يطلــب إىل البعثــة اســتخدام واليتــها وقــدراا ا 

لتوفري األمن للسكان املدنيني وللعاملني يف امليـدانني اإلنسـاين واإلمنـائي    
ــذين يوشــك أن حيــدق ــم خطــر التعــرض      وملــوظفي األمــم املتحــدة ال

)، ويؤكـد أن تلـك الواليـة    ٢٠٠٥( ١٥٩٠للعنف كما ورد يف القرار 
خاصة علـى   تشمل محاية الالجئني واملشردين والعائدين، ويشدد بصفة

ضرورة استخدام البعثة لواليتـها احلاليـة وقـدراا علـى حنـو كامـل إزاء       
أنشطة امليليشيات واجلماعات املسـلحة مثـل جـيش الـرب للمقاومـة يف      

  )١٤) (الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٦٣القرار السودان، كما ورد يف 

  عنصر إضايف
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ــيهم     محايـــــة املـــــدنيني، مبـــــن فـــ

  الالجئون واملشردون داخليا
  من القرار   ١٤اله الفقرة انظر أع

يعــرب عــن اســتيائه إزاء اســتمرار الــرتاع والعنــف علــى الصــعيد احمللــي   
ــيما يف جنــوب الســودان، واســتمرار        ــر ذلــك علــى املــدنيني، ال س وأث
إمكانية اندالع العنف، ويهيب بالبعثة تعزيـز قـدرا علـى إدارة الـرتاع     

يجيتها عــن طريــق االنتــهاء يف أســرع وقــت ممكــن مــن وضــع اســترات       
املتكاملة لدعم آليات تسوية الرتاعات بني القبائل احمللية من أجل توفري 
احلد األقصى من احلماية للمدنيني، ويرحـب بوضـع اسـتراتيجية شـاملة     
حلمايــة املــدنيني ويشــجع البعثــة علــى مواصــلة واســتكمال عملــها فيمــا  
ــة       ــرة أخــرى بالبعث ــب م ــت مناســب، ويهي ــق باالســتراتيجية يف وق يتعل

يري دوريات على حنو فعال يف املناطق الشديدة اخلطـورة الـيت تشـهد    تس
  ) ١٥نزاعات حملية، مبا يتماشى مع واليتها وقدراا احلالية (الفقرة 

  عنصر إضايف  
  عنصر إضايف

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “املسائل اإلنسانية”من القرار، يف بند  ٢٣انظر الفقرة   
املساعدة محاية العاملني يف جمال 

اإلنسانية/تيســـــــــــري إيصـــــــــــال 
  املساعدات اإلنسانية  

  إعادة تأكيد للوالية    من القرار ١٤انظر أعاله الفقرة 

ــدة   ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــة مـ محايـ
ومرافقها/ حريـة حركـة األفـراد    

  واملعدات  

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار   ١٤انظر أعاله الفقرة 

تقــــــدمي الــــــدعم إىل املؤسســــــة 
  لوطنيةالعسكرية ا

يؤكد الدور اهلام الذي تضطلع به الوحدات املتكاملة املشـتركة يف تنفيـذ   
ــس الــدفاع املشــترك         ــذا تامــا، ويهيــب مبجل ــاق الســالم الشــامل تنفي اتف
ممارسة مهام قيادة ومراقبة وإدارة شـؤون الوحـدات املتكاملـة املشـتركة،     

ــذهلا اجل      ــيت تب ــود ال ــم اجله ــة البحــث يف ســبل دع ــب إىل البعث ــات ويطل ه
الســودانية مــن أجــل بنــاء قــدرات الوحــدات املتكاملــة املشــتركة، وحيــث  
اجلهــات املاحنــة علــى تقــدمي الــدعم، بالعتــاد والتــدريب علــى حــد ســواء، 
الذي تقـوم البعثـة بتنسـيقه بالتشـاور مـع جملـس الـدفاع املشـترك، ـدف          
إمتـــام عمليـــة إنشـــاء الوحـــدات املتكاملـــة املشـــتركة ووحـــدات الشـــرطة 

  )١٨لة املشتركة وتشغيلهما الفعلي يف أقرب وقت ممكن (الفقرة املتكام

  مهمة جديدة صدر ا تكليف

أمن اإلقليم، مبـا يف ذلـك كفالـة    
االنتشـــار يف املنـــاطق الرئيســــية   

  وتسيري الدوريات والردع

  عنصر إضايف  من القرار   ١٥انظر أعاله الفقرة 

ــى أن تواصــل،    بناء القدرات: الشرطة ــة عل ــوام     يشــجع البعث ــها وضــمن ق ــا يتســق مــع واليت مب
الشرطة املدنية املأذون به، بذل اجلهود ملساعدة أطـراف اتفـاق السـالم    
الشــامل علـــى تعزيــز ســـيادة القــانون وإعـــادة هيكلــة دوائـــر الشـــرطة     
واإلصــالحيات يف مجيــع أحنــاء الســودان، وعلــى أن تســاعد يف تــدريب  

  )١٩وموظفي اإلصالحيات (الفقرة  الشرطة املدنية

  إعادة تأكيد للوالية

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار   ١٩انظر أعاله الفقرة   اإلصالح/إعادة اهليكلة: الشرطة
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  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
      ليات السياسيةالعم  

يدعو مجيع األطراف إىل أن تتعاون بشكل كامل ودون قيود مع البعثة   تيسري العملية السياسية
يف ما تقوم به من رصد وحتقق يف منطقـة أبيـي، دون املسـاس باالتفـاق     
النهائي بشأن حدود أبيي، وحيث البعثة على أن تتشـاور مـع األطـراف    

مــع واليتــها احلاليــة ويف حــدود  وأن تنشــر، حســب االقتضــاء، اتســاقا  
إمكاناا وقدراا، ما يكفي من األفراد يف منطقة أبيي، لتعزيز اجلهـود  

مــن للســكان املــدنيني املبذولــة مــن أجــل منــع نشــوب الــرتاع وتــوفري األ
  )٧(الفقرة 

  عنصر إضايف

ــى الصــعيد    تســوية الرتاعــات عل
  احمللي

يش والشـرطة وقطـاع   إصـالح اجلـ  ”من القرار، يف بند  ١٥انظر الفقرة 
    “األمن

  عنصر إضايف

دعم املنظمــــات  التعــــاون مــــع/  
  اإلقليمية ودون اإلقليمية  

  إعادة تأكيد للوالية   أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ١٦انظر الفقرة 

      سيادة القانون
ــانون   ــز ســـيادة القـ : مهـــام تعزيـ

  عامة
إصـالح اجلـيش والشـرطة وقطـاع     ”من القرار، يف بند  ١٩انظر الفقرة 

    “األمن
  إعادة تأكيد للوالية

ــوام        السجون ــها وضــمن ق ــا يتســق مــع واليت ــى أن تواصــل، مب ــة عل يشــجع البعث
املأذون به، بذل اجلهود ملساعدة أطـراف اتفـاق السـالم     الشرطة املدنية

الشــامل علـــى تعزيــز ســـيادة القــانون وإعـــادة هيكلــة دوائـــر الشـــرطة     
واإلصــالحيات يف مجيــع أحنــاء الســودان، وعلــى أن تســاعد يف تــدريب  

  ) ١٩الشرطة املدنية وموظفي اإلصالحيات (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

    
ــة لال   ــة املختلطــ ــم  العمليــ ــي واألمــ ــاد األفريقــ حتــ

  املتحدة يف دارفور
، أنشأ جملس األمـن العمليـة   ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣١يف  

املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور بـالقرار       
ــى حنــو     )، ٢٠٠٧( ١٧٦٩ ــت مبكــر وعل ــام يف وق ــاً للقي دعم

فعــال بتنفيــذ اتفــاق ســالم دارفــور ونتــائج املفاوضــات املقــرر   
إجراؤهـــا بـــني حكومـــة الســـودان واملبعـــوث اخلـــاص لألمـــني 

ــام ــي إىل     العـ ــاد األفريقـ ــاص لالحتـ ــوث اخلـ ــور واملبعـ إىل دارفـ
دارفور. وتولت العملية املختلطة زمام األمـور رمسيـا مـن بعثـة     

ــي يف الســودان يف  االحتــاد األ كــانون األول/ديســمرب   ٣١فريق
٢٠٠٧  .  

  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

حــددت واليــة العمليــة املختلطــة يف رســالة مؤرخــة       
ر األمني العـام ورئـيس   ، تضمنت تقري٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥

 )٢٥(مفوضية االحتاد األفريقي عن العمليـة املختلطـة يف دارفـور   
ــه  ٣١ويف  ــراره  ٢٠٠٧متوز/يوليـ ــس يف قـ ــرر الـ  ١٧٦٩، قـ

ــذا     ٢٠٠٧( ــبني يف ه ــى النحــو امل ــة عل ــة البعث ) أن تكــون والي
ــدعم       ــدمي ال ــة: تق ــة التالي ــام العام ــة امله ــت الوالي ــر. ومشل التقري

سـاعي احلميـدة، واألمـن، وسـيادة القـانون،      لعملية السالم وامل
واحلوكمة وحقوق اإلنسان، واملسـاعدة اإلنسـانية. إضـافة إىل    
ذلـــك، قـــرر الـــس، متصـــرفا مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن  

__________ 

  )٢٥(  S/2007/307/Rev.1  وAdd.1.  
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أن يـــأذن للعمليـــة املختلطـــة بـــأن تتخـــذ اإلجـــراءات امليثـــاق، 
ــا وحســبما تــراه يف حــدود        ــة، يف منــاطق انتشــار قوا الالزم

(أ) محايـــة أفرادهـــا ومرافقهـــا ومنشـــآا أجـــل: قـــدراا، مـــن 
ومعداا، وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها والعاملني يف اـال  
اإلنساين التابعني هلا؛ (ب) دعم تنفيذ اتفـاق سـالم دارفـور يف    
وقت مبكر وعلى حنو فعـال، ومنـع تعطيـل تنفيـذه ومنـع شـن       

ــدنيني دون مســاس مبســؤو     ــة امل ــات املســلحة، ومحاي لية اهلجم
  حكومة السودان.  

   ٢٠٠٩و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

يف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــة  
 سنة واحدة، كان آخرمهـا حـىت   العملية املختلطة مرتني لفتريت

ــه  ٣١ ــامي ٢٠١٠متوز/يوليـ ــين ٢٠٠٩و ٢٠٠٨. ويف عـ ، عـ
ــدة     ــة اجلدي ــب اللوجســتية للبعث ــام األول باجلوان ــس يف املق ال
وبالوضع اإلنسـاين يف دارفـور. ودعـا الـس الـدول األعضـاء       
ــة      ــل الطــائرات العمودي ــن قبي ــدات م ــربع واملســامهة مبع إىل الت

ي، وشدد على احلاجة إىل وجود كتائـب  ومركبات النقل الرب
قــادرة علــى درجــة مناســبة مــن التــدريب والتجهيــز. ويف عــام  

ــة املختلطــة حبيــث    ٢٠٠٩ ــة العملي ، وســع الــس نطــاق والي
تشـــمل مهـــام تتعلـــق بالتنســـيق مـــع كيانـــات األمـــم املتحـــدة  

    األخرى يف املنطقة وبالنقاط املرجعية.
متوز/يوليـــه  ٣١) املـــؤرخ ٢٠٠٨(١٨٢٨ويف القـــرار   
ــة    ٢٠٠٨ ــتخدم العمليـ ــرورة أن تسـ ــى ضـ ــس علـ ــدد الـ ، شـ

املختلطة واليتها وقدراا احلاليـة علـى حنـو كامـل فيمـا يتعلـق       
. وســلم حبمايــة املــدنيني وضــمان وصــول املســاعدة اإلنســانية  

أيضا بأنه مع استمرار تشريد العديـد مـن املـدنيني يف دارفـور،     
تظل اجلهود اإلنسانية تشكل أولوية إىل أن يـتم وقـف إطـالق    

النـــار بصـــفة دائمـــة والتوصـــل إىل عمليـــة سياســـية شـــاملة        
  .)٢٦(للجميع

ــه  ٣٠) املــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨١ويف القــرار    متوز/يولي
ــة     ٢٠٠٩ ــة العمليـ ــدة إىل واليـ ــام جديـ ــس مهـ ــاف الـ ، أضـ

املختلطة تتعلق بالتنسيق مع بعثات األمـم املتحـدة األخـرى يف    
املنطقة، مبا فيهـا بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان وبعثـة األمـم        

وســـطى وتشـــاد. وطلـــب إىل املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا ال
األمني العام أيضا أن يقدم، بعد التشاور مع االحتـاد األفريقـي،   
نقــاط مرجعيــة لقيــاس وتتبــع مــا تحــرزه العمليــة املختلطــة مــن 

  تقدم يف تنفيذ واليتها.
ومل تطـرأ أي تغــيريات علـى تكــوين العمليـة املختلطــة      

ــد      ــس ق ــرة املشــمولة باالســتعراض. وإن كــان ال خــالل الفت
 ١٨٢٨أهـــــاب جبميـــــع األطـــــراف يف دارفـــــور، يف قراريـــــه 

)، أن تزيـــل كـــل العوائـــق الـــيت    ٢٠٠٩( ١٨٨١) و٢٠٠٨(
  .)٢٧(حتول دون نشر العملية بأكملها على وجه السرعة

عـــرض عـــام لتشـــكيل  ٢١و ٢٠ويـــرد يف اجلـــدولني   
العمليـــــة املختلطـــــة وواليتـــــها خـــــالل الفتـــــرة املشـــــمولة      

الــنص الكامــل جلميــع  ٢٢باالســتعراض. ويعــرض يف اجلــدول 
 قــرارات جملــس الفقــرات املتعلقــة بواليــة العمليــة الــيت أتــت يف 

ــات       ــة، املعلوم ــة املرجعي ــى ســبيل اإلحال ــرض، عل ــن. وتع األم
املتعلقــة بإنشــاء البعثــة؛ ويــتعني الرجــوع إىل املالحــق الســابقة   
لالطــالع علــى أي معلومــات ال تــرد هنــا عــن التغــيريات الــيت   

  طرأت يف الفترة املنقضية منذ إنشاء البعثة.
__________ 

  )، الفقرة الثانية عشرة من الديباجة. ٢٠٠٨( ١٨٢٨القرار   )٢٦(  
  .٤)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٨١؛ والقرار ٥املرجع نفسه، الفقرة   )٢٧(  
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  ٢٠اجلدول 
    العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور: متديد والية العملية والتغير يف تشكيلها

  القرار  
  ٢٠٠٩( ١٨٨١  )٢٠٠٨( ١٨٢٨  )٢٠٠٧( ١٧٦٩(  
  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٦   ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١   ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣١  تاريخ اختاذ القرار        

  سنة واحدة  سنة واحدة  إنشاء  اإلنشاء والتمديد 
        به املأذونالنشكيل 

  ١٩ ٥٥٥  ١٩ ٥٥٥  ١٩ ٥٥٥  العنصر العسكري  
  ٦ ٤٣٢  ٦ ٤٣٢  ٦ ٤٣٢  العنصر املدين  

  ٢٥ ٩٨٧  ٢٥ ٩٨٧  ٢٥ ٩٨٧  إمجايل التشكيل املأذون به  
    

  ٢١اجلدول 
    العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور: عرض عام لوالية العملية، حسب فئة املهام

  القرار  
  )٢٠٠٩( ١٨٨١  )٢٠٠٧( ١٧٦٩  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

    مهام عامة 
X  دام القوةاإلذن باستخ

    (أ)
X    مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن 

  (أ)
X    النقاط املرجعية (مبا يف ذلك الطلب املقدم إىل األمني العام باقتراح نقاط مرجعية)

  (أ)
      التنسيق

X    التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
  (أ)

X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد 
    (أ)

      التجريد من السالح وحتديد األسلحة
X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

    (أ)
X  إجراءات مكافحة األلغام  

    (أ)
X  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

    (أ)
      املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

X  املساعدة االنتخابية
  (أ)

X
  (ب)

      املسائل اإلنسانية
X  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية 

    (أ)
X  الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة

    (أ)
     حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

X  حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
    (أ)
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  القرار  
  )٢٠٠٩( ١٨٨١  )٢٠٠٧( ١٧٦٩  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

X  املرأة والسالم واألمن
    (أ)

X  األطفال والرتاع املسلح
    (أ)

      املؤسسات واحلوكمة
X  بناء املؤسسات: تعزيز املؤسسات/تشجيع استقالليتها 

    (أ)
      إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  رصد احلدود
    (أ)

X  رصد حتركات اجلماعات املسلحة
    (أ)

X  محاية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا
    (أ)

X  محاية العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية/تيسري إيصال املساعدات اإلنسانية
    (أ)

X  محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها/ حرية حركة األفراد واملعدات 
    (أ)

X   املناطق الرئيسية وتسيري الدوريات والردعأمن اإلقليم، مبا يف ذلك كفالة االنتشار يف
    (أ)

X  بناء القدرات: الشرطة
    (أ)

X  رصد وقف إطالق النار
    (أ)

X  الشرطة: تقدمي الدعم العمليايت إىل الشرطة الوطنية 
    (أ)

X  الشرطة: اإلصالح/إعادة اهليكلة 
    (أ)

      العمليات السياسية
X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/ املساعي احلميدة 

X  (أ)
  (ج)

X  رصد/ تنفيذ اتفاقات السالم 
    (أ)

X  التعاون مع/دعم املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
    (أ)

      سيادة القانون
X  مكافحة الفساد/احلكم الرشيد 

    (أ)
X  االصالح القضائي والقانوين

    (أ)
X  السجون

    (أ)
X  تعزيز سيادة القانون (مهام عامة)

    (أ)
      مهام أخرى

X  إنفاذ/رصد اجلزاءات 
    (أ)

X  التنمية/إعادة اإلعمار 
    (أ)

X  (غري القتايل) الدعم اللوجسيت
    (أ)

  
  مهمة جديدة صدر ا تكليف.  (أ)  

  عنصر إضايف.  (ب)  
  إعادة تأكيد للوالية.    (ج)  
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  ٢٢اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتحدة يف دارفور: التغيريات املدخلة على الوالية،  العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم

  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
      )٢٠٠٩( ١٨٨١القرار       

      عامةمهام 
ــى         النقاط املرجعية ــن عل ــق ميك ــة للتحقي ــة وقابل ــداف واقعي ــد أه ــة حتدي يؤكــد أمهي

أساسها قياس ما حتققـه عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم مـن        
ــد       ــوم بع ــام أن يق ــني الع ــذا الصــدد، إىل األم ــب، يف ه ــدم، ويطل تق

  ] ٦التشاور مع االحتاد األفريقي [باملهام املنصوص عليها يف الفقرة 

  مهمة جديدة صدر ا تكليف  

تزويد جملس األمن خبطة عمل استراتيجية تتضـمن [نقـاط مرجعيـة]      
لقياس وتتبع ما تحرزه العملية املختلطة مـن تقـدم يف تنفيـذ واليتـها     

  (أ))  ٦لكي ينظر فيها (الفقرة 

    مهمة جديدة صدر ا تكليف

تلك [النقـاط   تضمني تقريره املقبل تقييما للتقدم احملرز قياسا على  
املرجعيـــة] ومـــا يلـــي ذلـــك مـــن توصـــيات بشـــأن واليـــة العمليـــة  

  (ب)) ٦املختلطة وتشكيلها (الفقرة 

    مهمة جديدة صدر ا تكليف

ــر إىل الــس، كــل     يومــا بعــد ذلــك، عــن التقــدم    ٩٠تقــدمي تقري
احملرز يف جمال تنفيذ والية العملية املختلطة يف مجيع أحناء دارفـور،  

الذي تشـهده العمليـة السياسـية، وعـن احلالـة األمنيـة       وعن التقدم 
ــة      ــع األطــراف بالتزاماــا الدولي ــاء مجي واإلنســانية وعــن مــدى وف

  (ج))  ٦(الفقرة 

    مهمة جديدة صدر ا تكليف

ــبة حلمايــة          املرأة والسالم واألمن: مسائل شاملة ــدابري املناس ــأن تتخــذ فــورا الت ــراف الــرتاع ب ــب أط يطال
ــف       ــع أشــكال العن ــن مجي ــال، م ــيهم النســاء واألطف ــن ف ــدنيني، مب امل

األمـني   )، ويطلـب إىل ٢٠٠٨( ١٨٢٠اجلنسي مبا يتفـق مـع القـرار    
العــام وضــع اســتراتيجية شــاملة تكفــل محايــة النســاء والفتيــات مــن   
العنف اجلنسي والعنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس وضـمان أن     

 ١٣٢٥تنفــذ العمليــة املختلطــة األحكــام ذات الصــلة مــن القــرارين   
) وتضـــمني تقـــاريره إىل جملـــس األمـــن ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و٢٠٠٠(

  )  ١٤رة معلومات عن هذا املوضوع (الفق

  مهمة جديدة صدر ا تكليف  

      التنسيق
املتحـدة  التنسيق مـع كيانـات األمـم    

  األخرى يف املنطقة
يالحــظ أن الــرتاع يف أي جــزء مــن الســودان يــؤثر علــى األجــزاء   
األخرى من البلـد وعلـى املنطقـة ككـل، وحيـث العمليـة املختلطـة        
على التنسيق الوثيق مع بعثات األمم املتحدة األخـرى يف املنطقـة،   

يف مبـا فيهــا بعثــة األمـم املتحــدة يف الســودان وبعثـة األمــم املتحــدة    
  ) ١٠مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد (الفقرة 

  مهمة جديدة صدر ا تكليف  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 890/1419 

 

  التغيري املدخل على الوالية  األحكام  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
ــة املختلطـــة أن تقـــوم، مبـــا يتســـق مـــع قـــدراا            يطلـــب إىل العمليـ

وواليتها احلالية، مبؤازرة واستكمال اجلهود اليت تبذهلا بعثة األمـم  
املتحدة يف السودان للتحضري إلجراء انتخابات وطنية موثوق ا، 

طريــق إســداء املشــورة وتقــدمي املســاعدة حســب االقتضــاء       عــن 
  ) ١١(الفقرة 

  مهمة جديدة صدر ا تكليف  

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
  عنصر إضايف  من القرار، يف بند "التنسيق" أعاله ١١انظر الفقرة   املساعدة االنتخابية
      العمليات السياسية

 تيســـري العمليـــة السياســـية/ احلـــوار/
ــاطة/   ــة/ الوســ ــية الوقائيــ الدبلوماســ

  املساعي احلميدة  

دم إمكانية وجود حل عسـكري للـرتاع الـدائر    يؤكد من جديد ع
ــد إلعــادة إحــالل الســالم مــن التوصــل إىل      ــه ال ب ــور، وأن يف دارف
تسوية سياسية شاملة ونشر العملية املختلطة بنجاح؛ ويؤكـد مـن   
جديد دعمه التام للعملية السياسـية الـيت يقودهـا االحتـاد األفريقـي      

ــور ولعمــل كــبري الوســطا    ــني  واألمــم املتحــدة يف دارف ء املشــترك ب
، الســـيد جربيـــل يبـــيين االحتـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة لـــدارفور

باســـويل، ويطالـــب مجيـــع أطـــراف الـــرتاع، مبـــا فيهـــا اجلماعـــات  
املتمــردة كافــة، باملشــاركة فــورا وبشــكل كامــل وبنــاء يف عمليــة   
السالم دون أي شروط مسبقة، بطرق منها املشاركة يف حمادثـات  

د باســويل بغــرض وضــع الصــيغة النهائيــة     يف إطــار وســاطة الســي  
التفــاق إطــاري، ويرحــب مبــا تقــوم بــه قطــر واجلماهرييــة العربيــة   
الليبية من عمل يف هذا الصدد وبالدعم الذي تقدمه بلدان أخرى 
يف املنطقة، ويهيب بالعملية املختلطة دعم كبري الوسـطاء املشـترك   

واألمـم املتحـدة،   بـني االحتـاد األفريقـي    املشترك دعم الوساطة وفريق 
ويؤكــد ضــرورة إشــراك اتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات        
النسائية واملنظمات اليت تتوىل النسـاء قيادـا واموعـات األهليـة     
وزعماء القبائل، من أجل إشاعة بيئـة مؤاتيـة للسـالم واألمـن عـرب      

  ) ٨إجراء حوار بناء ومفتوح (الفقرة 

   إعادة تأكيد للوالية

    
عثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      ب  

  وتشاد
أنشأ جملس األمن بعثة ، ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥يف   

ــا الوســطى وتشــاد     ــة أفريقي ــاألمــم املتحــدة يف مجهوري القرار ب
اإلســـهام يف محايـــة املـــدنيني وتعزيـــز  ، بغيـــة)٢٠٠٧( ١٧٧٨

م اإلقليمـي بـني   حقوق اإلنسان وسيادة القانون وتعزيـز السـال  
  تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى.

  االستعراضاملشمولة بترة الفالوالية يف بداية   

ــ   ــة ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار ب ــم  )، أنشــأ الــس بعث األم
املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتشـاد ملـدة عـام واحـد،      

بعثة يف بدايـة  الوالية وكانت . ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٥ حىت
ــرار    تشــمل ٢٠٠٨عــام  ــه يف الق ــى النحــو املنصــوص علي ، عل

ــامل )،٢٠٠٧( ١٧٧٨ ــالتا ماهـ ــر الشـــرطة   : ةليـ ــار عناصـ اختيـ
مايـة اإلنسـانية وتدريبـهم وإسـداء املشـورة      التشادية املعنية باحل
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إجـــراء اتصـــاالت مـــع و إلـــيهم وتســـهيل تقـــدمي الـــدعم هلـــم؛ 
املسؤولني املعنيني مـن أجـل اإلسـهام يف يئـة بيئـة أكثـر أمنـا؛        

مساعدة حكوميت تشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى يف تعزيـز   و
ــانون ــيادة القـ ــان  و ؛سـ ــوق اإلنسـ ــد حقـ ــهام يف رصـ يف و اإلسـ

  .تهاومحاي هاتعزيز
  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨خالل عامي  املستجدةالتطورات   

الــس واليــة  مــدداالســتعراض، ب املشــمولةالفتــرة  يف  
ر/مـارس  آذا ١٥ملدة سـتة أشـهر حـىت    إذ مددها البعثة مرتني، 

القرار وبــ. ٢٠١٠آذار/مــارس  ١٥حــىت  ســنةملــدة و، ٢٠٠٩
 ،٢٠٠٩كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٤املـــؤرخ  )٢٠٠٩( ١٨٦١

عنصر عسـكري  لبعثة وذلك بإضافة ل كبري أذن الس بتوسيع
ــألف ــن  يتـ ــكري  ٥ ٢٠٠مـ ــرد عسـ ــال   ٢٥و  فـ ــابط اتصـ ضـ

ــكري ــل  اعســ ــل حمــ ــاد   ليحــ ــاد األورويب يف تشــ ــة االحتــ عمليــ
 حِنومــ (عمليـة االحتـاد األورويب)،   ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى   

مبوجــب الفصــل أوكـل إليهــا جــزءا منـها    موســعة واليــةًالبعثـة  
اإلذن باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة      تمشلـ ويثـاق  املالسابع من 
ومـوظفي   ةاإلنسانياملساعدة جمال  نيني والعاملني يفحلماية املد

واليــة اجلديــدة عــددا مــن ومشلــت ال. ومرافقهــااألمــم املتحــدة 
السـلطات الوطنيـة    دعـم مبـادرات   هـا العناصر األخـرى، مبـا في  

ــة يف تشــاد   ــة إىل واحمللي ــة وتشــجيع   الرامي ــوترات احمللي ــة الت إزال
تيـة لعـودة املشـردين    يئـة بيئـة مؤا  بغيـة   جهود املصـاحلة احملليـة  

داخليا. وأيد الس أيضا النقاط املرجعية املتعلقة باسـتراتيجية  
يأخذ يف احلسـبان التقـدم   سـ انسحاب البعثـة، وشـدد علـى أنـه     

احملرز صوب حتقيق تلك النقاط املرجعية عنـد النظـر يف جتديـد    
  .  ٢٠١٠بعثة يف عام الوالية 

ات لتغــيريا لعامــ عرضــا ٢٤ و ٢٣ن اجلــدوالويقــدم   
خـــالل الفتـــرة تـــها البعثـــة وواليشـــكيل تالـــيت أدخلـــت علـــى 

الفقــرات ميــع الــنص الكامــل جلويــرد االســتعراض. ب املشــمولة
ــرارات الــس   ــواردة يف ق ــيت طــرأت  التغيريات واملتعلقــة بــ ال ال

ــى  ــة علـ ــدول يف الواليـ ــرد٢٥اجلـ ــة   . وتـ ــبيل اإلحالـ ــى سـ علـ
ــة  ــةالبإنشــاء املتعلقــة املعلومــات املرجعي غــي الرجــوع  وينب ؛بعث

ــابقة إىل ــق السـ ــى أي  املالحـ ــات لالطـــالع علـ ــردمعلومـ  ال تـ
ة املنقضـية منـذ إنشـاء    الفتـر  يفالـيت حـدثت   تغـيريات  عن ال هنا

  البعثة.
    

  ٢٣اجلدول 
    تشكيلها يف روالتغيوالية البعثة متديد : ا الوسطى وتشادبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقي

  القرار  
  ٢٠٠٩( ١٨٦١  )٢٠٠٨( ١٨٣٤  )٢٠٠٧( ١٧٧٨(  
  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥  اختاذ القرارتاريخ         
  واحدةسنة   ستة أشهر  إنشاء  والتمديدنشاء اإل

        املأذون به التشكيل
  ٥ ٢٢٥  ٥٠  ٥٠  العسكريالعنصر 
  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  الشرطةعنصر 
  ٥ ٥٢٥  ٣٥٠  ٣٥٠  به املأذون إمجايل التشكيل  
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  ٢٤اجلدول 
    املهام حسب فئة ،لواليةل عام عرض :بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

  القرار  
  )٢٠٠٩( ١٨٦١  )٢٠٠٨( ١٨٣٤  )٢٠٠٧( ١٧٧٨  ا تكليف صادراملهمة الوالفئة 

        مهام عامة
X      باستخدام القوة اإلذن

  (أ)
X      النقاط املرجعية

(أ)
 

       التنسيق

X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
X    (أ)

(أ)
 

X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
(أ)

   X
(أ)

 

X     ة  دوليال املشاركةتنسيق 
(أ)

 

      اإلنسانية املسائل

X  يف جمال املساعدة اإلنسانية الدعم /التنسيق
(أ)

   X
(أ)

 

X  ة  عودالتيسري : ن داخلياوملشردا /نوالجئال
(أ)

   X
(أ)

 

      املسلح والرتاعاألطفال ؛ واملرأة والسالم واألمنوحقوق اإلنسان؛ 

X    بناء القدراتحقوق اإلنسان: 
(أ)

   X
(أ)

 

X  تهاومحاي تعزيز حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان: 
(أ)

   X
(أ)

 

X  : الرصد  حقوق اإلنسان
(أ)

   X
(أ)

 

X  املسلح والرتاعاألطفال 
(أ)

   X
(أ)

 

        قطاع األمنوالشرطة إصالح اجليش و

X     محاية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا
(أ)

 

X    قدراتالبناء الشرطة: 
(أ)

   X
(أ)

 

X  للشرطة الوطنية العمليايتالدعم تقدمي  الشرطة:
(أ)

   X
(أ)

 

X     ةالوطنيللمؤسسة العسكرية الدعم تقدمي 
(أ)

 

X     املساعدات اإلنسانية إيصالاملساعدة اإلنسانية/تيسري تقدمي  ني يف جمالالعاملمحاية 
(أ)

 

X       عداتاملو ومرافقها/حرية حركة األفراد األمم املتحدة محاية موظفي
(أ)

 

X  رصد احلالة األمنية
(أ)

   X
(أ)

 

X  دوريات والردعال وتسيري الرئيسية املناطقيف  االنتشارمبا يف ذلك ، أمن اإلقليم
أ)(

   X
(أ)

 

      العمليات السياسية

X     املصاحلة الوطنية
(أ)

 

X     إلقليميالتعاون ا
(أ)

 

      سيادة القانون

X  اإلصالح القضائي والقانوين
(أ)
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  القرار  
  )٢٠٠٩( ١٨٦١  )٢٠٠٨( ١٨٣٤  )٢٠٠٧( ١٧٧٨  ا تكليف صادراملهمة الوالفئة 

X     السجون
(أ)

 

X  : مهام عامةتعزيز سيادة القانون
(أ)

   X
(أ)

 

      أخرىمهام 

X  اتمع املدينتنمية الشؤون املدنية/
(أ)

   X
(أ)

 

X  الدعم اللوجسيت (غري القتايل)
(أ)

   X
(أ)

 

X     إعادة اإلعمار /التنمية
  (أ)

  
  صدر ا تكليف.جديدة  ةمهم  (أ)  

  عنصر إضايف.  (ب)  
      ية.لواللإعادة تأكيد   )ج(  

  ٢٥اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد: التغيريات املدخلة على الوالية، 

  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
  مبوجب الفصل السابع) اً)(جزئي املتخذ) (٢٠٠٩( ١٨٦١القرار   

      مهام عامة
العــام املــؤرخ  مــن تقريــر األمــني ٧٠يقــر [النقــاط املرجعيــة] املبينــة يف الفقــرة    النقاط املرجعية

واملتعلقـــة باســـتراتيجية انســـحاب البعثـــة،   ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  ٤
  ويؤكد خصوصا ما يلي:

العــودة الطوعيــة ألعــداد ضــخمة مــن املشــردين داخليــا وإعــادة      (أ)  
  توطينهم يف ظل ظروف آمنة ومستدامة؛

جتريد خميمـات الالجـئني واملشـردين داخليـا مـن السـالح يسـتدل          (ب)  
  اخنفاض كميات األسلحة وحاالت العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان؛عليه ب

حتســن قــدرة الســلطات التشــادية يف شــرق تشــاد، مبــا يف ذلــك      (ج)  
الوكاالت الوطنية املعنية بإنفاذ القانون والقضاء ونظام السـجون، علـى تـوفري    
 األمــن الــالزم لالجــئني واملشــردين داخليــا واملــدنيني والعــاملني يف جمــال تقــدمي 

  )٢٥املساعدة اإلنسانية مع احترام املعايري الدولية حلقوق اإلنسان (الفقرة 

صدر ا تكليف  جديدة  ةمهم

يطلب إىل األمني العام أن يواصل تقدمي تقارير بانتظام، كل ثالثة أشـهر علـى     
ــئني       ــات الالجـ ــك حتركـ ــا يف ذلـ ــانية، مبـ ــة واإلنسـ ــة األمنيـ ــن احلالـ ــل، عـ األقـ

ــا يف ــا الوســطى     واملشــردين داخلي ــة أفريقي شــرق تشــاد ومشــال شــرق مجهوري
ــدم      ــات ذات الصــلة وعــن التق ــذ االتفاق واملنطقــة، وعــن التقــدم احملــرز يف تنفي

ــة] الــواردة يف الفقــرتني    أعــاله  ٢٦و  ٢٥احملــرز يف الوفــاء ب[النقــاط املرجعي
وعن تنفيذ والية البعثـة، وأن يـوايف الـس، بـنفس الفتـرات الزمنيـة املنتظمـة،        

  )٢٨علومات مستكملة حمددة عن احلالة العسكرية (الفقرة مب

صدر ا تكليف  جديدة  ةمهم
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  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
يطلــب أيضــا إىل األمــني العــام أن يطلــع الــس يف تقــاريره املقبلــة علــى مــا مت      

بشــأن وضــع خطــة عمــل اســتراتيجية تتضــمن جــداول زمنيــة إرشــادية لقيــاس 
ــاط املرجعيــ    ــق [النق ــدم احملــرز يف تطبي ــرتني  ورصــد التق ــواردة يف الفق  ٢٥ة] ال

  )٢٩(الفقرة  ٢٠١١آذار/مارس  ١٥أعاله دف استيفائها حبلول  ٢٦ و

صدر ا تكليف  جديدة  ةمهم

يقرر أن يأذن للبعثة باختاذ مجيع التدابري الالزمة، يف حدود قـدراا ويف نطـاق     اإلذن باستعمال القوة
املهـــام [املبينـــة يف منطقــة عملياـــا يف شــرق تشـــاد، مــن أجـــل االضــطالع ب    

  )(أ) ٧سيق مع حكومة تشاد (الفقرة ]، بالتن(أ) ٧  الفقرة
يقرر أيضا أن يأذن للبعثة باختاذ مجيع التـدابري الالزمـة، يف حـدود قـدراا ويف     
نطــاق منطقــة عملياــا يف مشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، مــن أجــل  

ن طريـــق إنشـــاء وجـــود (بٍ)]، عـــ ٧االضـــطالع باملهـــام [املبينـــة يف الفقـــرة 
ــا الوســطى      ــة أفريقي ــرياو وبالتنســيق مــع حكومــة مجهوري ــم يف ب عســكري دائ

  (بٍ)) ٧(الفقرة 

صدر ا تكليف  جديدة  ةمهم

      التنسيق
التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم    

  املتحدة يف البلد
] يف شـرق تشـاد ومشـال    ٦يقرر أن يعهد إىل البعثة بالواليـة [املبينـة يف الفقـرة    

شرق مجهورية أفريقيا الوسـطى، باالتصـال مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري        
بنـاء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،      ومع مكتب األمـم املتحـدة لـدعم    

  )٦حسب االقتضاء، ودون املساس بوالية املكتب (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم

إجـــراء االتصـــاالت مـــع حكومـــة تشـــاد ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــؤون    
ــن        ــة م ــات الالجــئني القريب ــل خميم ــة إىل نق ــا جلهودمهــا الرامي الالجــئني، دعم

 املسـاعدة اللوجسـتية لتحقيـق ذلـك الغـرض إىل املفوضـية، يف       احلدود، وتقدمي
  (ج)) ٦حدود املوارد املتاحة وعلى أساس استرداد التكاليف (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم

مساعدة حكومة تشاد على تعزيز سيادة القانون، بطـرق منـها دعـم اسـتقالل       
الوثيــق مــع وكــاالت األمــم جهــاز القضــاء وتعزيــز النظــام القــانوين، بالتنســيق 

  (ح)) ٦املتحدة (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم

ــم   ــات األمــ ــع كيانــ ــيق مــ التنســ
  املتحدة األخرى يف املنطقة

إجراء االتصـاالت مـع حكومـة السـودان والعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي         
واألمــم املتحــدة يف دارفــور ومكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف        
ــة       ــة للجماعـ ــيات التابعـ ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــطى والقـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ مجهوريـ
االقتصادية لدول وسط أفريقيا يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وجتمـع السـاحل      
والصحراء لتبادل املعلومات بشـأن األخطـار الـيت ـدد األنشـطة اإلنسـانية يف       

  (د)) ٦املنطقة (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم  (د) من القرار ٦انظر أعاله الفقرة   التعاون الدويل   تنسيق
      املسائل اإلنسانية

ــدمي   الدعم/التنســيق يف جمــال تق
  املساعدة اإلنسانية

ــرة   [مــن  ٧إىل  ٢شــهرا، وفقــا ألحكــام الفقــرات مــن   ١٢يقــرر أن ميــدد لفت
ــة       ــاد يف تشــاد والوجــود العســكري يف مجهوري ــدد األبع ــرارٍ] الوجــود املتع الق

ى يئــة الظــروف األمنيــة أفريقيــا الوســطى اللــذين أُنشــئا بغــرض املســاعدة علــ 
املؤاتيــة لعــودة الالجــئني واملشــردين بصــورة طوعيــة وآمنــة ومســتدامة، بطــرق 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
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  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
منها املسامهة يف محاية الالجئني واملشردين واملدنيني املعرضني للخطـر وتيسـري     

تــوفري املســاعدة اإلنســـانية يف شــرق تشــاد ومشـــال شــرق مجهوريــة أفريقيـــا       
لـتعمري هـاتني املنطقـتني وتنميتـهما اقتصـاديا       الوسطى ويئة الظروف املالئمـة 

  )١واجتماعيا (الفقرة 
ــال ــردوالجئـ ــاون واملشـ : ن داخليـ

  تيسري العودة
  من القرار   ١انظر أعاله الفقرة 

  أعاله “التنسيق”(ج) من القرار، يف بند  ٦انظر الفقرة 
اد الراميـة إىل إزالـة التـوترات    دعم مبادرات السـلطات الوطنيـة واحملليـة يف تشـ    

ــودة          ــة لع ــة مؤاتي ــة بيئ ــن أجــل يئ ــة م ــود املصــاحلة احمللي ــة وتشــجيع جه احمللي
  )(هـ) ٦املشردين داخليا (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
جديدة صدر ا تكليف   ةمهم

  املسلح والرتاعاألطفال ؛ واملرأة والسالم واألمنوحقوق اإلنسان؛ 
يشجع اجلهود الـيت تبـذهلا البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري، بطـرق منـها            املسلح والرتاعاألطفال 

ــال       ــد الالجــئني واألطف ــع جتني ــال، ملن ــة األطف ــيني حبماي ــيني مستشــارين معن تع
ابع املــدين ملخيمــات الالجــئني ومواقــع املشــردين داخليــا،  وللحفــاظ علــى الطــ

بالتنسيق مع مفـرزة األمـن املتكاملـة واجلهـات املقدمـة للمسـاعدات اإلنسـانية        
  )٢٣(الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
  

القيــام، يف حــدود قــدراا، بــدعم اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز قــدرات حكومــة     
ــة حلقــوق   تشــاد واتمــع املــدين عــن طر  ــق التــدريب يف جمــال املعــايري الدولي ي

ــد      ــام اجلماعــات املســلحة بتجني ــة إىل وضــع حــد لقي اإلنســان واجلهــود الرامي
  (ز)) ٦األطفال واستخدامهم (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
  

تعزيــز حقــوق حقــوق اإلنســان: 
  تهاومحاي اإلنسان

تشـاد، مـع إيـالء اهتمـام      اإلسهام يف رصد وتعزيز ومحاية حقـوق اإلنسـان يف  
ــدمي        ــوع اجلــنس، وتق ــى أســاس ن ــائم عل ــف الق ــف اجلنســي والعن خــاص للعن
التوصية إىل السـلطات املختصـة بشـأن اإلجـراءات الالزمـة ملكافحـة اإلفـالت        

  (و)) ٦من العقاب (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
  

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم  القرار  (ز) من  ٦انظر أعاله الفقرة     بناء القدرات: حقوق اإلنسان
جديدة صدر ا تكليف   ةمهم  (و) من القرار   ٦انظر أعاله الفقرة   حقوق اإلنسان: الرصد

    قطاع األمنوالشرطة و إصالح اجليش
كفالـة  مبـا يف ذلـك   ، أمن اإلقلـيم 
ــية املنــــاطقيف  االنتشــــار  الرئيســ
  دوريات والردعوتسيري ال

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم  ‘)١’(ب)  ٧اإلسهام يف يئة بيئة أكثر أمنا (الفقرة 

ــدنيني ــة املـــ ــيهم محايـــ ، مبـــــن فـــ
  الالجئون واملشردون داخليا

  أعاله “املسائل اإلنسانية”من القرار، يف بند  ١انظر الفقرة 
اإلســهام يف محايــة املــدنيني املعرضــني للخطــر، ال ســيما الالجئــون واملشــردون 

  ‘)١’(أ)  ٧داخليا [يف شرق تشاد] (الفقرة 
عــاملني يف جمــال تنفيـذ عمليــات ذات طــابع حمــدود ــدف إخــراج املــدنيني وال 

  ‘)٢’(ب)  ٧تقدمي املساعدة اإلنسانية املعرضني للخطر (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
جديدة صدر ا تكليف   ةمهم

  
جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
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  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
تقـــدمي  العـــاملني يف جمـــالمحايـــة   

 إيصـال املساعدة اإلنسانية/تيسري 
  املساعدات اإلنسانية

اإلنسانية وحرية تنقل العاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة    تيسري تقدمي املساعدة 
اإلنســـانية، عـــن طريـــق املســـاعدة علـــى حتســـني األحـــوال األمنيـــة يف منطقـــة 

  ‘)٢’(أ)  ٧العمليات (الفقرة 
  من القرار  ‘ ٢’(ب)  ٧انظر أعاله الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
  
  

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
ــوظفي  ــة مـ ــم  محايـ ــدةاألمـ  املتحـ

 ومرافقها/حريـــة حركـــة األفـــراد
    عداتاملو

محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها ومنشآا ومعداا وضمان أمـن وحريـة   
تنقل موظفيها وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ـا [يف شـرق تشـاد]    

  ‘)٣’(أ)  ٧(الفقرة 
وضمان أمـن وحريـة    محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها ومنشآا ومعداا

تنقل موظفيها وموظفي األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني ـا [يف مشـال شـرق      
  ‘)٣’(ب)  ٧مجهورية أفريقيا الوسطى] (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
  
  

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم

  جديدة صدر ا تكليف ةمهم  أعاله “التنسيق”(د) من القرار، يف بند  ٦انظر الفقرة   رصد احلالة األمنية
ــرة        الشرطة: بناء القدرات ــا يف الفق ــة املشــار إليه ــن املتكامل ــرزة األم ــراد مف ــار أف ــهم ٥اختي ، وتدريب

  (أ)) ٦وإسداء املشورة إليهم وتسهيل تقدمي الدعم هلم (الفقرة 
يهيـب حبكومــة تشـاد والبعثــة وفقــا لواليتـها اإلســراع يف اختيـار أفــراد مفــرزة     

  )١٣املة وتدريبهم ونشرهم وإجناز ذلك (الفقرة األمن املتك

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
  

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم
  

 العمليـايت الـدعم  تقـدمي   الشرطة:
  لشرطة الوطنيةإىل ا

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم  (أ) من القرار   ٦انظر أعاله الفقرة 

إىل املؤسســــــة الــــــدعم تقــــــدمي 
  ةالوطنيالعسكرية 

االتصاالت مع اجليش الوطين والدرك وقوات الشرطة واحلـرس الـوطين    إجراء
ــا     والســلطات القضــائية واملســؤولني عــن الســجون يف تشــاد ومجهوريــة أفريقي
الوســـطى مـــن أجـــل اإلســـهام يف يئـــة بيئـــة أكثـــر أمنـــا ومكافحـــة مشـــاكل  

  (ب)) ٦اللصوصية واإلجرام على وجه التحديد (الفقرة 

يف  جديدة صدر ا تكل مهمة

  العمليات السياسية
ب، إىل جانــب العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي مواصــلة القيــام بــدور املراقــ  التعاون اإلقليمي

ــذي أنشــئ مبوجــب اتفــاق      ــق االتصــال ال ــور، يف فري واألمــم املتحــدة يف دارف
لرصــد تنفيــذه ومســاعدة حكومــات   ٢٠٠٨آذار/مــارس  ١٣داكــار املــؤرخ 

تشــاد والســودان ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، حســب االقتضــاء، علــى إقامــة  
  (ط)) ٦عالقات حسن جوار (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   مهمة
  

جديدة صدر ا تكليف   مهمة  أعاله “املسائل اإلنسانية”من القرار، يف بند  (هـ) ٦انظر الفقرة   املصاحلة الوطنية
  سيادة القانون

إجراء االتصاالت مع اجليش الوطين والدرك وقوات الشرطة واحلـرس الـوطين     : مهام عامةتعزيز سيادة القانون
ــا     والســلطات القضــائية واملســؤولني عــن الســجون يف تشــاد ومجهوريــة أفريقي

اإلســـهام يف يئـــة بيئـــة أكثـــر أمنـــا ومكافحـــة مشـــاكل  الوســـطى مـــن أجـــل
  (ب)) ٦اللصوصية واإلجرام على وجه التحديد (الفقرة 

جديدة صدر ا تكليف   مهمة

جديدة صدر ا تكليف   مهمة  أعاله “التنسيق”القرار، يف بند  (ح) من ٦انظر الفقرة   
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  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
صدر ا تكليف  جديدة  مهمة  (ب) من القرار   ٦انظر أعاله الفقرة   السجون  

  أخرىمهام 
جديدة صدر ا تكليف   ةمهم  أعاله “التنسيق”(ج) من القرار، يف بند  ٦انظر الفقرة   الدعم اللوجسيت (غري القتايل)

اتمــــع تنميــــة الشــــؤون املدنية/
  املدين

املــرأة والســالم حقــوق اإلنســان؛ و”(ز) مــن القــرار، يف بنــد   ٦انظــر الفقــرة 
  أعاله “املسلح الرتاعواألطفال ؛ وواألمن

جديدة صدر ا تكليف   مهمة

جديدة صدر ا تكليف   ةمهم  أعاله “املسائل اإلنسانية”من القرار، يف بند  ١انظر الفقرة   إعادة اإلعمار/التنمية
    

  تاناألمريك  
  بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  
بعثـة  جملس األمـن   أنشأ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠يف   

 ١٥٤٢بقـــراره مــم املتحـــدة لتحقيــق االســـتقرار يف هــاييت    األ
السلطة من القوة املؤقتـة   نقلالذي طلب فيه الس  )٢٠٠٤(

ــيات إىل   ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــدة قـ ــم املتحـ ــة األمـ ــق  بعثـ لتحقيـ
ــتقرار حزيران/يونيــه  ١يف علــى أن يــتم ذلــك   يف هــاييت  االس

ــد أذن الــس وكــان  .٢٠٠٤ ــددة   ق ــة املتع بنشــر القــوة املؤقت
شـباط/فرباير   ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٢٩بالقرار  اجلنسيات

٢٠٠٤.  
  االستعراضب املشمولةالوالية يف بداية الفترة   

تشـــــرين  ١٥ املتخـــــذ يف) ٢٠٠٧( ١٧٨٠القرار بـــــ  
مـدد   ،يثاقاملالفصل السابع من مبوجب  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

تشــرين  ١٥ تنتــهي يفالــس واليــة البعثــة ملــدة ســنة واحــدة   
. وكانت واليـة البعثـة املنصـوص عليهـا     ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

كفالـة   ليـة: ) تشمل املهام العامة التا٢٠٠٤( ١٥٤٢يف القرار 
حلكومــة االنتقاليــة يف رصــد  ا مســاعدةبيئــة آمنــة ومســتقرة؛ و 

، مع تنظـيم  الشرطة الوطنية اهلايتية وإعادة هيكلتها وإصالحها
بــرامج شـــاملة ومســتدامة لـــرتع الســالح والتســـريح وإعـــادة    

ومحايــة املــدنيني    ؛اإلدمــاج؛ ومحايــة مــوظفي األمــم املتحــدة     
يف حـدود قـدراا ويف   ، لعنـف البـدين  ا طـر املعرضني مباشرة خل

كُلفـت البعثـة مبهـام أخـرى     إضافة إىل ذلك،  مناطق انتشارها.
الفصــل القــرارات املتخــذة مبوجــب   ال تنــدرج ضــمن أحكــام 

عمليــة الدســتورية للدعم الــ ومشلــت هــذه املهــام تقــدمي ،السـابع 
ــة حقــوق اإلنســان     والسياســية اجلاريــة يف هــاييت، ورصــد حال

 اواإلبالغ.  
يف القرار  املنصوص عليها لت والية البعثةظويف حني   
الـيت  بعد االنتخابات احمللية والوطنيـة   سارية) ٢٠٠٤( ١٥٤٢

واليــة املســندة ، حتولــت ال٢٠٠٦و ٢٠٠٥ يعــامأُجريــت يف 
ـــ إىل البعثـــة  ــة لدعم مـــن تقـــدمي ال ــة االنتقاليـ ــم إىل لحكومـ دعـ

  السلطات املنتخبة.  
  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨خالل عامي  املستجدةالتطورات   

الـس، متصـرفا    قاماالستعراض، ب املشمولةالفترة  يف  
يثاق على النحـو املـبني يف الفقـرة    املمبوجب الفصل السابع من 

ــرار   ٧  ديـــد)، بتم٢٠٠٤( ١٥٤٢مـــن اجلـــزء األول مـــن القـ
 ١٥ انتـهت ثانيتـهما يف   سـنة واحـدة  لفتريت والية البعثة مرتني 

وأعــرب يف كــل مــرة عــن نيتــه  ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر 
ــرى.   ــرة أخـ ــدها مـ ــامي وجتديـ ــرر، ٢٠٠٩و ٢٠٠٨يف عـ  كـ

. ة القائمـة الـيت أُسـندت إىل البعثـة    واليـ العناصر عموما الس 
رحب بتشكيل حكومة رئيسـة   ،)٢٠٠٨( ١٨٤٠يف القرار و

الربملـان  وافقـة  مبويف اآلونة األخـرية   لويس-الوزراء ميشيل بيري
تني حنـو  خطو بوصفهما ،على إعالن السياسة العامة حلكومتها

 االســـتقرار والدميقراطيـــة يفالرشـــيد وإحـــالل  إرســـاء احلكـــم
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ورحــب الــس أيضــا باعتمــاد القــانون االنتخــايب     .)٢٨(هــاييت
ــة وأهــاب باجلديــد،  البعثــة ومنظومــة األمــم  والســلطات اهلايتي
  .  )٢٩(انتخابية دائمة وفعالةأن تقيم مؤسسات املتحدة 
)، رحــب الــس بتعــيني  ٢٠٠٩( ١٨٩٢يف القــرار و  

ــم املتحــد     ــا خاصــا لألم ــون مبعوث ــام ج. كلينت ة إىل الســيد ولي
الـــس أيضـــا عناصـــر  أدخـــل، نفســـهيف القـــرار . و)٣٠(هـــاييت

تنفيـذ ورقـة االسـتراتيجية الوطنيـة     ، مشلـت  الوالية علىإضافية 
وإصالح نظام الترخيص حبيـازة   لتحقيق النمو واحلد من الفقر

  .وطين خلفارة اتمعات احمللية وتنفيذهاألسلحة ووضع مبدأ 
)، رحــب الــس بنشــر   ٢٠٠٨( ١٨٤٠يف القــرار و  

فــر خل اًبعثــة دعمــالتابعــة للمــن زوارق الــدوريات البحريــة  ١٦
__________ 

    .الفقرة الثالثة من الديباجة)، ٢٠٠٨( ١٨٤٠القرار   )٢٨(  
 املرجع نفسه، الفقرة التاسعة عشرة من الديباجة.  )٢٩(  

 ، الفقرة الثامنة عشرة من الديباجة.املرجع نفسه  )٣٠(  

ــالتـــابعني الســـواحل   يف االضـــطالعة للشـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـ
ــؤوليامب ــرار م. ســ ــس  ، )٢٠٠٩( ١٨٩٢ويف القــ ــرر الــ قــ

 ٦ ٩٤٠ املكـون مــن ختفـيض العنصـر العســكري التـابع للبعثــة    
يصــل عــدد  ذي، وزيــادة عنصــر الشــرطة الــعلــى األكثــر فــردا

  فردا.   ٢ ٢١١أفراده إىل 
ــدم    ــدوالويقـ ــا ٢٧و ٢٦ن اجلـ ــ عرضـ ــكيل عامـ ا لتشـ

 ويـرد يف االسـتعراض.  ب املشـمولة خالل الفتـرة  تها بعثة وواليال
الفقرات الـواردة يف قـرارات    ميعالكامل جل النص ٢٨اجلدول 

وتعـرض،  الواليـة.  اليت طرأت على بالتغيريات  الس واملتعلقة
 ؛مات املتعلقة بإنشـاء البعثـة  املعلوعلى سبيل اإلحالة املرجعية، 

ــوع إىل   ــي الرجـ ــابقة وينبغـ ــق السـ ــى أي   املالحـ ــالع علـ لالطـ
ــا عــن ال  معلومــات ــرد هن ــرة   تغــيرياتال ت الــيت حــدثت يف الفت

  املنقضية منذ والية البعثة.

    
  ٢٦اجلدول 

    يف تشكيلها روالتغيوالية البعثة متديد : املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت عثة األممب
  القرار  

  ٢٠٠٩( ١٨٩٢  )٢٠٠٨( ١٨٤٠  )٢٠٠٧( ١٧٨٠  )٢٠٠٧( ١٧٤٣  )٢٠٠٦( ١٧٠٢  )٢٠٠٥( ١٦٠٨  )٢٠٠٤( ١٥٤٢(  

 أبريــل نيسـان/  ٣٠  اختاذ القرارتاريخ                 
٢٠٠٤  

 يونيه حزيران/ ٢٢
٢٠٠٥  

آب/أغسـطس   ١٥
٢٠٠٦  

ــر  شــباط/ ١٥ فرباي
٢٠٠٧  

 تشرين األول/ ١٥
  ٢٠٠٧أكتوبر 

 تشرين األول/ ١٤
  ٢٠٠٨أكتوبر 

 تشرين األول/ ١٣
  ٢٠٠٩أكتوبر 

  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  مثانية أشهر  ستة أشهر  مثانية أشهر  إنشاء  والتمديداإلنشاء 
                املأذون به التشكيل

  ٦ ٩٤٠  ٧ ٠٦٠  ٧ ٠٦٠  ٧ ٢٠٠  ٧ ٢٠٠  ٧ ٥٠٠  ٦ ٧٠٠  العنصر العسكري 
  ٢ ٢١١  ٢ ٠٩١  ٢ ٠٩١  ١ ٩٥١  ١ ٩٥١  ١ ٨٩٧  ١ ٦٢٢  عنصر الشرطة

 إمجــايل التشــكيل  
  ٩ ١٥١  ٩ ١٥١  ٩ ١٥١  ٩ ١٥١  ٩ ١٥١  ٩ ٣٩٧  ٨ ٣٢٢  به املأذون
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  ٢٧اجلدول 
    املهام حسب فئةللوالية،  عام عرض: يق االستقرار يف هاييتبعثة األمم املتحدة لتحق

  القرار  

  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
١٥٤٢ 

)٢٠٠٤(  
١٦٠٨ 

)٢٠٠٥(  
١٧٠٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٤٣ 

)٢٠٠٧(  
١٧٨٠ 

)٢٠٠٧(  
١٨٤٠ 

)٢٠٠٨(  
١٨٩٢ 

)٢٠٠٩(  

                مهام عامة                
  (ج)x  )(جx  (أ)x          طفال والرتاع املسلح: األمسائل شاملة
(ج)x  )(جx  (ج)x  (أ)x        رأة والسالم واألمنامل :مسائل شاملة

 

  ب)(x  ب)(x  (أ)x          النقاط املرجعية
                التنسيق

ج)(x  ج)(x  ج)(x  أ)(x      التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
 x)(ج  

          أ)(x      تنسيق بني اجلهات املاحنةال
        ب)(x      أ)(x  تنسيق املشاركة الدولية  

                التجريد من السالح وحتديد األسلحة
ب)(x  ب)(x  أ)(x  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

 x)(ب  x)(ب  x)(ج  x)(ج  
  ج)(x  ج)(x  ب)(x        أ)(x  سلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةاأل

ــة   ــى صــحة   املســاعدة االنتخابي والتصــديق عل
                تخاباتاالن

  ج)(x  ج)(x  ب)(x    ب)(x    أ)(x  املساعدة االنتخابية
                يةاملسائل اإلنسان
أ)(x  ةاإلنسانييف جمال املساعدة  الدعم /التنسيق

             
؛ املــرأة والســالم واألمــن   وحقــوق اإلنســان؛   

                املسلح والرتاعاألطفال و
          ج)(x  )(بx  أ)(x    واحملاكمةتحقيق ال :حقوق اإلنسان
أ)(x  تهاومحاي تعزيز حقوق اإلنسان: حقوق اإلنسان

   x)(ج      x)(ج  xج)(  
      أ)(x          بناء القدرات  : حقوق اإلنسان
          ج)(x    أ)(x  : الرصدحقوق اإلنسان

                املؤسسات واحلوكمة
  ج)(x  ج)(x  أ)(x          يةاملسائل احلدود

  ج)(x  ج)(x  ب)(x  ب)(x  ب)(x    أ)(x  شجيع استقالليتهات//تعزيز املؤسساتاملؤسسات بناء
أ)(x  سلطة الدولة / توطيداإلقليمعلى السيطرة 

             
                  قطاع األمنوالشرطة و إصالح اجليش

      أ)(x          احلدود رصد
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  القرار  

  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
١٥٤٢ 

)٢٠٠٤(  
١٦٠٨ 

)٢٠٠٥(  
١٧٠٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٤٣ 

)٢٠٠٧(  
١٧٨٠ 

)٢٠٠٧(  
١٨٤٠ 

)٢٠٠٨(  
١٨٩٢ 

)٢٠٠٩(  

              أ)(x  محاية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا                
ومرافقها/حريــة   األمــم املتحــدة  محايــة مــوظفي 
              أ)(x    عداتاملو حركة األفراد
يف كفالــة االنتشــار  مبــا يف ذلــك  ، أمــن اإلقلــيم 

  ج)(x  ج)(x  ج)(x  ب)(x    ب)(x  أ)(x  دوريات والردعوتسيري ال الرئيسية املناطق
  ج)(x  ج)(x  ج)(x  ج)(x     أ)(x  بناء القدرات  الشرطة: 
  ج)(x  ج)(x  ب)(x  )(بx  ب)(x  ب)(x  أ)(x  لشرطة الوطنية اىلإ العمليايتالدعم تقدمي  الشرطة:
  ج)(x  ج)(x  ب)(x  ب)(x      أ)(x  يكلةاهلصالح/إعادة : اإلالشرطة

       ج)(x  ج)(x   أ)(x  تقدمي الدعم إىل املؤسسة العسكرية الوطنية
                العمليات السياسية

  ج)(x  ب)(x  ج)(x  ج)(x  ج)(x   أ)(x  تيسري العملية السياسية
  ج)(x  ج)(x  ج)(x  ج)(x     أ)(x  املصاحلة الوطنية

أ)(x  املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية دعم/مع التعاون
   x)(ب          

                سيادة القانون
ب)(x    أ)(x  الرشيد /احلكمسادمكافحة الف

         
  ج)(x        أ)(x      املخدراتباالجتار بالبشر و اجلرمية املنظمة/

      ج)(x  )(جx  ج)(x   أ)(x  دعم الدستوريال
  ج)(x  ج)(x  ج)(x  ب)(x  )(بx   أ)(x  اإلصالح القضائي والقانوين

  ج)(x  ج)(x   ب)(x  ب)(x   أ)(x  السجون
          ب)(x   أ)(x  )ةعاممهام تعزيز سيادة القانون (

                أخرى مهام
  ج)(x  ج)(x  ج)(x  ج)(x  ج)(x  أ)(x    اإلعالم
  ج)(x  ج)(x  ج)(x  ج)(x  ج)(x  أ)(x    إعادة اإلعمار/التنمية

  
  . جديدة صدر ا تكليف مهمة  )أ(  

  عنصر إضايف.   )ب(  
  لوالية. لإعادة تأكيد   )ج(  
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  ٢٨اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت: التغيريات املدخلة على الوالية، 

  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
  )٢٠٠٨( ١٨٤٠القرار   

  مةعامهام 
ــة]      النقاط املرجعية ــزه األمـــني العـــام لوضـــع مخـــس [نقـــاط مرجعيـ يرحـــب بالعمـــل الـــذي أجنـ

ومؤشــرات لقيــاس التقــدم احملــرز حنــو توطيــد االســتقرار يف هــاييت، ويطلــب إىل   
ى أسـاس املخطـط املقـدم،    األمني العـام أن يواصـل اسـتكمال خطـة التوطيـد علـ      

بالتشاور مـع حكومـة هـاييت، ومـع مراعـاة ورقـة االسـتراتيجية الوطنيـة لتحقيـق          
النمـو واحلــد مـن الفقــر، حســب االقتضـاء، وأن يبلــغ الـس بــذلك يف تقــاريره     

  )٢٦(الفقرة 

  عنصر إضايف

طفــال والــرتاع : األمســائل شــاملة
  املسلح

يدين بشدة االنتهاكات اجلسـيمة املرتكبـة ضـد األطفـال املتضـررين مـن العنـف        
ــيت      ــداء اجلنســي األخــرى ال املســلح وكــذلك اغتصــاب الفتيــات وأشــكال االعت

ــة    يتعرضــن هلــ ــة أن تواصــل تعزيــز ومحاي ا علــى نطــاق واســع، ويطلــب إىل البعث
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥حقوق املرأة وحقوق الطفل على النحـو الـوارد يف القـرارات    

  )٢١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٥( ١٦١٢و

  إعادة تأكيد للوالية

ــاملة  ــائل شـ ــ :مسـ ــالم املـ رأة والسـ
  واألمن

  كيد للواليةإعادة تأ  من القرار ٢١انظر أعاله الفقرة 

  التنسيق
ــم     ــاالت األمــ ــع وكــ ــيق مــ التنســ

  املتحدة يف البلد
قطـري زيـادة تعزيـز التنسـيق فيمـا بينـهما،       يهيب بالبعثة وفريق األمـم املتحـدة ال  

واملساعدة، بالتنسيق مع حكومة هـاييت والشـركاء الـدوليني، علـى كفالـة تنفيـذ       
ــن        ــدر أكــرب م ــر بق ــن الفق ــق النمــو واحلــد م ــة لتحقي ــة االســتراتيجية الوطني ورق
الكفاءة، من أجل إحراز التقدم يف جمـال التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية الـذي      

التوطيـــد الـــيت وضـــعها األمـــني العـــام بأمهيتـــه األساســـية لتحقيـــق  أقـــرت خطـــة
االستقرار يف هاييت ومعاجلة املشاكل اإلمنائية امللحة، وال سيما املشـاكل النامجـة   

  )٢٣عن األعاصري اليت حدثت مؤخرا (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

  التجريد من السالح وحتديد األسلحة
نــزع الســالح والتســريح وإعــادة    

  اإلدماج
ــذي تتبعــه للحــد مــن العنــف يف ا     ــهج ال ــة مواصــلة الن تمعــات يطلــب إىل البعث

ــادة        ــرتع الســالح والتســريح وإع ــة ل ــة الوطني ــم اللجن ــها دع ــة، بوســائل من احمللي
اإلدمــاج وتركيــز جهودهــا علــى املشــاريع الكثيفــة اليــد العاملــة ووضــع ســجل    
لألســلحة ومراجعــة القــوانني الســارية فيمــا يتعلــق باســترياد األســلحة وحيازــا    

دأ خفـارة اتمعـات احملليـة    وإصالح نظام الترخيص حبيازة األسـلحة وتعزيـز مبـ   
  )١٩(الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

ــلحة األ ســـــلحة الصـــــغرية واألســـ
  اخلفيفة

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار ١٩انظر أعاله الفقرة 
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  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
  والتصديق على صحة االنتخابات  املساعدة االنتخابية   

يكرر دعوته البعثة إىل أن تدعم العملية السياسية اجلارية يف هـاييت، بطـرق منـها      املساعدة االنتخابية
بذهلا املمثـل اخلـاص، وأن تشـجع، بالتعـاون مـع حكومـة       املساعي احلميدة اليت ي

هاييت، على إجراء حوار سياسـي ومصـاحلة وطنيـة شـاملني للجميـع، وأن تـوفر       
املســاعدة اللوجســـتية واألمنيـــة الالزمـــة للعمليــة االنتخابيـــة املقبلـــة، وال ســـيما   

مـن أجـل    ٢٠٠٧االنتخابات اليت كان مقررا إجراؤها يف تشـرين الثـاين/نوفمرب   
ــة ثلــث أعضــاء جملــس       ــهاء والي ــيت شــغرت بانت شــغل مقاعــد جملــس الشــيوخ ال

  )٦(الفقرة  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٨الشيوخ يف 

  إعادة تأكيد للوالية

  املسلح والرتاعاألطفال ؛ واملرأة والسالم واألمنوحقوق اإلنسان؛ 
تعزيـــز حقـــوق : حقـــوق اإلنســـان

  تهاومحاي اإلنسان
ؤكد من جديد والية البعثة يف جمال حقوق اإلنسان، ويهيـب بسـلطات هـاييت    ي

مواصلة بذل اجلهود لتعزيز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها، ويهيـب بالبعثـة مواصـلة       
توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسـان ألفـراد الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة وغريهـا       

  )٢٠(الفقرة  من املؤسسات املعنية، مبا فيها املؤسسات اإلصالحية

  إعادة تأكيد للوالية

 املؤسسات واحلوكمة

البعثة أن تـوفر اخلـربات الفنيـة الالزمـة لـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا          يطلب إىل املسائل احلدودية
حكومة هاييت التباع جٍ متكامل يف إدارة احلـدود، مـع التركيـز علـى بنـاء      
قــدرات الدولــة، ويشــدد علــى ضــرورة تــوفري الــدعم الــدويل املنســق جلهــود 

 )١٢احلكومة يف هذا اال (الفقرة 

 إعادة تأكيد للوالية

 طـول  علـى  الـدوريات  تسـيري  يف جهودهـا  البعثـة  تواصـل  ضـرورة أن ب يسلّم 
 الشـرطة  ـا  تضـطلع  الـيت  لألنشـطة  دعمـاً  والربية، البحرية احلدودية املناطق
 املناقشـات  مواصـلة  علـى  البعثة ويشجع اهلايتية لكفالة أمن احلدود، الوطنية

 راألخطـا  تقيـيم  أجـل  مـن  األعضـاء  والـدول  هـاييت  حكومـة  مـع  جتريهـا  اليت
 )١٤هلاييت (الفقرة  والبحرية الربية احلدود طول على القائمة

 إعادة تأكيد للوالية

بنــاء املؤسســات: تعزيز/تشــجيع  
 استقالليتها

 اجلهـود  يف هـاييت  حكومـة  إىل البعثـة  تقـدمها  الـيت  املسامهة باستمرار يرحب
 املســـتويات، مجيـــع علـــى املؤسســـية القـــدرات بنـــاء أجـــل مـــن تبـــذهلا الـــيت

 لتعزيـز  الـدعم  هـذا  نطـاق  بتوسـيع  لواليتـها،  وفقـا  تقـوم،  أن البعثةب  ويهيب
 خـارج  سيما القادرة على البقاء باإلمكانيات الذاتية، وال الدولة مؤسسات

ــور ــرانس، -  أو -  بـ ــائل بـ ــها بوسـ ــوفري منـ ــربات تـ ــة اخلـ ــة الفنيـ  املتخصصـ
 )٨الرئيسية (الفقرة  واملؤسسات للوزارات

 إعادة تأكيد للوالية

 عـن  املسـؤولة  املؤسسـات  إصـالح  أجـل  مـن  اتخذت اليت خلطواتبا يرحب 
 يف الــالزم الــدعم تقـدمي  مواصــلة البعثــة إىل ويطلـب  القــانون، ســيادة إرسـاء 

 ذلـك  بالكامـل مـن   االسـتفادة  علـى  اهلايتيـة  السـلطات  ويشجع الصدد، هذا
 نظـام  إصـالح  خطـة  وتنفيـذ  الرئيسية التشريعات حتديث وخباصة يف الدعم،
ــة ــس إنشــاءو العدال ــى  جمل ــادة القضــاء األعل ــيم وإع ــد عمليــات  تنظ  وتوحي

 قبـل  املطـول  االحتجـاز  مسـألة  ومعاجلـة  القضايا وإدارة احملكمة يف التسجيل
 )١٧احملاكمة (الفقرة 

 إعادة تأكيد للوالية



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات  -اجلزء العاشر 
حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

903/1419 12-07779 

 

  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
 إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن  

 كفالـة  ذلـك  يف اإلقلـيم، مبـا   أمن
 الرئيســــية يف املنــــاطق االنتشــــار

 والردع الدوريات وتسيري

 كــان اكلمــ اهلايتيــة، الوطنيــة للشــرطة دعمهــا تواصــل أن البعثــة إىل يطلــب
 وحكومــة البعثـة  ويشـجع  هـاييت،  يف اسـتتباب األمــن  لكفالـة  ضـروريا  ذلـك 
 خفـض  بغـرض  رادعـة  تـدابري  التنسيق فيما بينهما الختاذ مواصلة على هاييت

 )٩(الفقرة  اجلرمية والعنف مستوى

 إعادة تأكيد للوالية

 الشـرطة  إصـالح  خطـة  لتنفيـذ  املبذولـة  اجلهـود  وتعزيـز  حتسـني بضرورة  يسلّم الشرطة: بناء القدرات
 مســاعدة يف لواليتــها، وفقــا تســتمر، أن البعثــة إىل ويطلــب اهلايتيــة، الوطنيــة
وخباصـة   هيكلتها، وإعادة اهلايتية الوطنية الشرطة إصالح على هاييت حكومة

 وفحـص  وتدريبـهم  وتـوجيههم  الشرطة أفراد مراقبة عمليات عن طريق دعم
 على نفسه الوقت يف والعمل فيذية،والتن املؤسسية القدرات وتعزيز سجالم
ــف ــدد توظي ــاف ع ــن ك ــل الشــرطة ضــباط م ــدربني للعم ــوجهني كم  يف وم
نقـــل  إىل الراميـــة العامـــة اســـتراتيجيتها باالتســـاق مـــع  الوطنيـــة، الشـــرطة

 القــانون بإرســاء املتعلقــة التقليديــة املهــام عــن والفنيــة اجلغرافيــة املســؤوليات
 )١٠(الفقرة  اإلصالح خلطة وفقا جيياً،تدر اهلايتيني نظرائها إىل والنظام

 إعادة تأكيد للوالية

 تعمـل  أن إىل املنطقـة،  ودول اـاورة  الدول فيها مبا األعضاء، الدول يدعو 
املشـروع   غـري  لالجتـار  التصدي على البعثة، مع بالتنسيق هاييت، حكومة مع
 األنشـطة  مـن  ذلـك  وغـري  واألسـلحة،  واملخـدرات  باألشـخاص  احلـدود  عرب
 يف اهلايتيـة  الوطنيـة  الشـرطة  قـدرات  تعزيز يف تساهم أن وإىل القانونية، غري
 )١١ااالت (الفقرة  هذه

 إعادة تأكيد للوالية

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم  ”مــن القــرار، يف بنــد   ٢٠انظــر الفقــرة  
 أعاله “واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

 إعادة تأكيد للوالية

الـدعم العمليـايت   الشرطة: تقـدمي  
 إىل الشرطة الوطنية

 إعادة تأكيد للوالية من القرار   ٩انظر أعاله الفقرة 

ــادة    ــالح/ إعـــ ــرطة: اإلصـــ الشـــ
 اهليكلة 

 إعادة تأكيد للوالية من القرار   ١٠انظر أعاله الفقرة 

   العمليات السياسية

تيســــــري العمليــــــة السياســــــية/   
ــة/   ــية الوقائيـــ احلوار/الدبلوماســـ

 الوساطة/ املساعي احلميدة

صـديق  تقـدمي املسـاعدة االنتخابيـة والت   ”مـن القـرار، يف بنـد     ٦انظر الفقـرة  
 أعاله “على صحة االنتخابات

 للواليةإعادة تأكيد 

 اخلـاص  املمثـل  ويشجع احلوار، طريق عن السياسية اخلالفات حلّ بأمهية يسلّم
 السياسـية الفاعلــة  اجلهــات ومجيـع  هـاييت  حكومــة بـني  احلـوار  هــذا تيسـري  علـى 
 مـن  اًدميقراطيـ  املنتخبـة  السياسـية  املؤسسـات  تـتمكن  أن كفالـة  أجـل  من املعنية
لتحقيـق   الوطنيـة  االسـتراتيجية  ورقـة  يف املبينـة  اإلصـالح  أعمـال  يف قدماً املضي
 )٧الفقر (الفقرة  من واحلد النمو

 عنصر إضايف

تقـدمي املسـاعدة االنتخابيـة والتصـديق     ”مـن القـرار، يف بنـد     ٦انظر الفقـرة   املصاحلة الوطنية
 أعاله “على صحة االنتخابات

 للواليةإعادة تأكيد 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 904/1419 

 

  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
   سيادة القانون  

 للواليةإعادة تأكيد  أعاله “واحلوكمةاملؤسسات ”من القرار، يف بند  ١٧انظر الفقرة  اإلصالح القضائي والقانوين  

 ويـدعم  للسـجون،  الوطنيـة  لـإلدارة  االسـتراتيجية  اخلطـة  تنفيـذ  علـى  يشجع السجون
 األمـني  تقريـر  من ٤٢ الفقرة يف إليه املشار النحو على البعثة، قدرات تعزيز
 تواصـل  أن البعثـة  إىل ويطلـب  السـجون،  اكتظـاظ  ملعاجلـة  وخباصـة  ،(أ)العام

 املؤسســــات يف للعــــاملني والتــــدريب التوجيــــه تــــوفري دعــــم يف إســــهامها
 )١٨والتنفيذية (الفقرة  املؤسسية القدرات تعزيز ويف اإلصالحية

 للواليةإعادة تأكيد 

   مهام أخرى

 واإلمنائيــة األمنيــة القطــري تعزيــز العمليــات املتحــدة األمــم ريــقف إىل يطلــب التنمية/إعادة اإلعمار
 حتسـني  إىل ـدف  بأنشـطة  البعثـة  مـن  بـدعم  هـاييت  حكومـة  ا تضطلع اليت

ــي،   الســكان معيشــة ظــروف ــيني بشــكل فعل ــات    املعن ــع اجله ــب جبمي ويهي
 الســريعة املشــاريع تنفيــذ مواصــلة البعثــة إىل الفاعلــة القيــام بــذلك، ويطلــب

 )١٥لفقرة األثر (ا

 للواليةإعادة تأكيد 

 للواليةإعادة تأكيد  أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٢٣انظر الفقرة  

 لالتصـال لـيت وضـعتها   ا االسـتراتيجية  يف البعثـة  أحرزته الذي بالتقدم يرحب اإلعالم
 )٢٥األنشطة (الفقرة  هذه مواصلة إليها ويطلب اجلمهور، وتوعية

 للواليةإعادة تأكيد 

 )٢٠٠٩( ١٨٩٢القرار 
   مهام عامة

ــل يرحــب النقاط املرجعية ــذي بالعم ــزه ال ــني أجن ــام األم ــة]  مخــس لوضــع الع ــاط مرجعي  [نق
 إىل ويطلـب  هـاييت،  يف االسـتقرار  توطيـد  حنـو  احملرز التقدم لقياس ومؤشرات

تنقـيح [النقـاط    منـها  بوسائل التوطيد خطة استكمال يواصل أن العام األمني
ــة]  ــدم  واملؤشــراتاملرجعي ــة ب]التق ــذكورة املتعلق ــع بالتشــاور احملــرز، [امل  م

 من واحلد النمو لتحقيق الوطنية االستراتيجية ورقة مراعاة مع هاييت، حكومة
 )٢٤تقاريره (الفقرة  يف بذلك الس يبلغ وأن االقتضاء، حسب الفقر،

 عنصر إضايف

مسائل شاملة: األطفال والـرتاع  
 املسلح

ــدين ــهاكات بشــدة ي ــة اجلســيمة االنت  مــن املتضــررين األطفــال ضــد املرتكب
 اجلنســـي االعتــداء  والفتيــات وأشـــكال  النســاء  املســلح واغتصـــاب  العنــف 
 األمـم  وفريـق  البعثة إىل ويطلب اليت يتعرضن هلا على نطاق واسع، األخرى
 تعزيــز حكومــة هــاييت، مــع الوثيــق بالتعــاون يواصــال، أن القطــري املتحــدة
 ١٣٢٥ القـرارات  يف الوارد النحو على وحقوق الطفل املرأة حقوق ومحاية

) ٢٠٠٩( ١٨٨٢ و) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ و )٢٠٠٠(
 )١٩(الفقرة  )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و) ٢٠٠٩( ١٨٨٨  و

 للواليةيد إعادة تأك

ــرأة والســالم     ــاملة: امل ــائل ش مس
 واألمن  

   من القرار ١٩انظر أعاله الفقرة 



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات  -اجلزء العاشر 
حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم
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  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
   التنسيق  

ق مـــع وكـــاالت األمــــم   التنســـي 
 املتحدة يف البلد

 بينـهما،  التنسـيق  تعزيـز  زيـادة  القطـري  املتحـدة  األمـم  وفريـق  يهيب بالبعثـة 
 كفالــة علـى  الـدوليني،  والشـركاء  هـاييت  حكومـة  مـع  بالتنسـيق  واملسـاعدة، 

 النمـو  لتحقيـق  الوطنيـة  االسـتراتيجية  ورقـة  تنفيـذ  يف الكفـاءة  مـن  أكرب قدر
ــراز لأجــ مــن الفقــر، مــن واحلــد  االجتماعيــة التنميــة جمــال يف التقــدم إح

 بأمهيتــه العــام األمــني وضــعها الــيت التوطيــد خطــة أقــرت الــذي واالقتصــادية
ــق األساســية ــاييت يف االســتقرار لتحقي ــة املشــاكل ومعاجلــة ه امللحــة  اإلمنائي
 )٢١(الفقرة 

 للواليةإعادة تأكيد 

 التجريد من السالح وحتديد األسلحة

نـزع السـالح والتسـريح وإعــادة    
 اإلدماج

 اتمعـات  يف العنـف  مـن  للحـد  تتبعـه  الـذي  النهج مواصلة البعثة إىل يطلب
 وإعـادة  والتسـريح  السـالح  لـرتع  الوطنيـة  اللجنـة  دعـم  منـها  بوسـائل  احمللية

 سـجل  ووضـع  العاملـة  اليـد  الكثيفة املشاريع على جهودها وتركيز اإلدماج
 وحيازـا  األسـلحة  باسـترياد  يتعلق فيما السارية القوانني ومراجعة لألسلحة
 خلفـــارة وطـــين مبـــدأ ووضـــع لحةاألســـ حبيـــازة التـــرخيص نظـــام وإصـــالح
 )١٧وتنفيذه (الفقرة  احمللية اتمعات

 للواليةإعادة تأكيد 

 للواليةإعادة تأكيد  من القرار ١٧الفقرة  أعالهانظر  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

 تقدمي املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

 رقبطـ  هـاييت،  يف اجلاريـة  السياسـية  العملية تدعم أن إىل البعثة يكرر دعوته املساعدة االنتخابية
 مـع  بالتعـاون  تشـجع،  وأن اخلـاص،  اليت يبذهلا املمثل احلميدة املساعي منها

 شاملني للجميـع،  وطنية ومصاحلة سياسي حوار إجراء على هاييت، حكومة
 عـام  يف املقبلـة  لالنتخابـات  الالزمـة  واألمنيـة  اللوجسـتية  املساعدة توفر وأن

القيـام   يف قراطيـا دمي املنتخبـة  السياسـية  املؤسسـات  استمرار لكفالة ،٢٠١٠
 واحلـد  النمـو  لتحقيـق  الوطنية ورقة االستراتيجية اإلصالح املبينة يف بأعمال

 )٨الفقر (الفقرة  من

 للواليةإعادة تأكيد 

 حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

حقــوق اإلنســان: تعزيــز حقــوق  
 ومحايتهااإلنسان 

 هـاييت  ويهيـب بسـلطات   اإلنسـان،  حقـوق  جمال يف البعثة يعيد تأكيد والية
ــذل مواصــلة ــود ب ــز اجله ــوق لتعزي ــها، اإلنســان حق ــة  ومحايت ــب بالبعث  ويهي
 اهلايتيــة الوطنيــة للشــرطة اإلنســان حقــوق جمــال يف التــدريب تــوفري مواصــلة
 )١٨ة (الفقرة اإلصالحي املؤسسات فيها مبا املعنية، املؤسسات من وغريها

 للواليةإعادة تأكيد 

 املؤسسات واحلوكمة

 طـول  علـى  الـدوريات  تسـيري  يف جهودهـا  البعثـة  تواصـل  ضـرورة أن ب يسلّم املسائل احلدودية
 الشـرطة  ـا  تضـطلع  الـيت  لألنشـطة  دعمـا  والربيـة  البحريـة  احلدودية املناطق
 املناقشـات  مواصـلة  علـى  البعثة ويشجع اهلايتية لكفالة أمن احلدود، الوطنية

 األخطـار  تقيـيم  أجـل  مـن  األعضـاء  والـدول  هـاييت  حكومـة  مـع  جتريهـا  اليت
 )١٢هلاييت (الفقرة  والبحرية الربية احلدود طول على القائمة

 للواليةإعادة تأكيد 
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  املدخل على الوالية التغيري  حكام  األ  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
بنــــــــاء املؤسســــــــات: تعزيــــــــز   

 املؤسسات/تشجيع استقالليتها
 اجلهـود  يف هـاييت  حكومـة  إىل البعثـة  تقـدمها  الـيت  باستمرار املسامهة يرحب

 ويهيـب  املسـتويات،  مجيـع  علـى  املؤسسية القدرات بناء أجل من تبذهلا اليت
ــة ــا تواصــل، أن بالبعث ــها، وفق ــدمي لواليت ــذا تق ــدعم ه ــز ال  مؤسســات لتعزي
 منـها  بوسـائل  بـرانس،  -  أو -  بـور  وخباصـة خـارج   بـذاا،  القائمـة  الدولة
  )٩الفقرة (الرئيسية  واملؤسسات للوزارات املتخصصة الفنية اخلربات توفري

 للواليةإعادة تأكيد 

 عـن  املسـؤولة  املؤسسـات  إصـالح  أجـل  مـن  اختـذت  الـيت  باخلطوات يرحب 
 يف الــالزم الــدعم تقـدمي  مواصــلة البعثــة إىل ويطلـب  القــانون، ســيادة إرسـاء 

 ذلـك  بالكامـل مـن   االسـتفادة  علـى  اهلايتيـة  السـلطات  ويشجع الصدد، هذا
نظـام   إصـالح  خطـة  وتنفيـذ  الرئيسية التشريعات حتديث وخباصة يف الدعم،

ــى  ــة، وعل ــاذ العدال ــا ية،الضــرور اخلطــوات اخت ــك يف مب ــات، ذل ــيت التعيين  ال
 املناسـب،  النحـو  علـى  مهامهـا  أداء مـن  العليـا  القضـائية  املؤسسات ستمكن
 مــع الســجون، واكتظــاظ احملاكمــة قبــل املطــول االحتجــاز مســألة ومعاجلــة

 )١٥لألطفال (الفقرة  خاصة عناية إيالء

 للواليةإعادة تأكيد 

 الشؤون العسكرية وشؤون الشرطة وإصالح قطاع األمن

 كفالـة  ذلك يف اإلقليم، مبا أمن 
 الرئيســــية يف املنــــاطق االنتشــــار

 والردع ياتالدور وتسيري

 اهلايتيـة  الوطنيـة  الشـرطة  إىل دعـم  مـن  تقدمه ما تواصل أن البعثة إىل يطلب
ــراه حســبما ــة ضــروريا ت ــن اســتتباب لكفال ــاييت، يف األم ــة ويشــجع ه  البعث

 خفــض ملواصــلة منســقة رادعــة تــدابري اختــاذ مواصــلة علــى هــاييت وحكومــة
 خطـة  نفيـذ ت عمليـة  وتعزيـز  حتسـني  منـها  بوسـائل  والعنـف  اإلجـرام  مستوى
 وفقــا  تســتمر،  أن البعثــة  مــن  ويطلــب  اهلايتيــة،  الوطنيــة  الشــرطة  إصــالح
 وإعـادة  اهلايتيـة  الوطنية الشرطة إصالح على احلكومة مساعدة يف لواليتها،

 الشــرطة أفــراد مراقبــة عمليــات بســبل منــها بوجــه خــاص دعــم  تشــكيلها،
ــوجيههم ــهم وتـ ــص وتدريبـ ــجالم وفحـ ــز سـ ــدرات وتعزيـ ــية القـ  املؤسسـ

 التــدرجيي النقــل إىل الراميــة العامــة اســتراتيجيتها مــع يتســق مبــا لتنفيذيــة،وا
 بإرســـاء املتعلقـــة التقليديـــة املهـــام عـــن والوظيفيـــة اإلقليميـــة للمســـؤوليات

 )١٠(الفقرة  اإلصالح خلطة وفقا اهلايتيني نظرائها إىل والنظام القانون

 للواليةإعادة تأكيد 

 للواليةإعادة تأكيد  من القرار ١٠الفقرة  أعالهانظر  القدرات بناء: الشرطة

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم  ”مــن القــرار، يف بنــد   ١٨انظــر الفقــرة 
 أعاله “واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

 للواليةإعادة تأكيد 

الشرطة: تقـدمي الـدعم العمليـايت    
 للشرطة الوطنية

 للواليةإعادة تأكيد  من القرار   ١٠انظر أعاله الفقرة 

 للواليةإعادة تأكيد  من القرار   ١٠انظر أعاله الفقرة  الشرطة: اإلصالح/إعادة اهليكلة 

   العمليات السياسية

ــية/احلوار/   ــة السياسـ تيســـري العمليـ
ــاطة/  ــية الوقائية/الوســـ الدبلوماســـ

 املساعي احلميدة

املسـاعدة االنتخابيـة والتصـديق علـى      ”مـن القـرار، يف بنـد     ٨انظر الفقـرة  
 أعاله “صحة االنتخابات

 للواليةإعادة تأكيد 

املسـاعدة االنتخابيـة والتصـديق علـى      ”القـرار، يف بنـد    مـن  ٨انظر الفقـرة   املصاحلة الوطنية
 أعاله “صحة االنتخابات

 للواليةإعادة تأكيد 
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   سيادة القانون  

اجلرميــة املنظمــة: االجتــار بالبشــر  
 وباملخدرات

 للواليةإعادة تأكيد  أعاله “املؤسسات واحلوكمة”من القرار، يف بند  ١١انظر الفقرة 

 للواليةإعادة تأكيد  أعاله “املؤسسات واحلوكمة”من القرار، يف بند  ١٥انظر الفقرة  اإلصالح القضائي والقانوين

 ويطلـب  للسـجون،  الوطنيـة  لـإلدارة  االسـتراتيجية  اخلطـة  تنفيـذ  على أيضا يشجع سجونال
 يف للعــاملني والتــدريب التوجيــه تــوفري دعــم يف إســهامها تواصــل أن البعثــة إىل

 )١٦والتنفيذية (الفقرة  املؤسسية القدرات تعزيز املؤسسات اإلصالحية ويف

 للواليةإعادة تأكيد 

   مسائل أخرى

 هـاييت  بـه حكومـة   ما تضطلع القطري تكملة املتحدة األمم فريق إىل يطلب إعادة اإلعمارالتنمية/
ــن  ــة   م ــة وإمنائي ــات أمني ــدعمعملي ــن ب ــة م  حتســني إىل ــدف بأنشــطة البعث

ــيني الســكان معيشــة ظــروف ــة املعن ــي،  حقــوق ومحاي ،  الطفــل بشــكل فعل
 مواصــلة البعثــة إىل ويطلــب، القيــام بــذلك ويهيــب جبميــع اجلهــات الفاعلــة

 )١٣األثر (الفقرة  السريعة املشاريع تنفيذ

 للواليةإعادة تأكيد 

 للواليةإعادة تأكيد  أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٢١الفقرة  أعالهانظر  

 لالتصـال لـيت وضـعتها   ا االسـتراتيجية  يف البعثـة  أحرزته الذي بالتقدم يرحب اإلعالم
 )٢٣األنشطة (الفقرة  هذه ةمواصل إليها ويطلب اجلمهور، وتوعية

 للواليةإعادة تأكيد 

  
  .S/2008/586  ) (أ  

    
  آسيا  
فريق مـراقيب األمـم املتحـدة العسـكريني يف اهلنـد        

  وباكستان
، أنشأ جملـس األمـن فريـق    ١٩٤٨ نيسان/أبريل ٢١ يف  

 ٤٧ وباكستان بالقرار اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب
 ، وصـــلت إىل١٩٤٩ الثاين/ينـــاير كـــانون ٢٤ ويف). ١٩٤٨(

 العسـكريني  املتحـدة  األمـم  مراقيب من جمموعة البعثة أول منطقة
 واليـة  يف وباكستان اهلند بني النار إطالق وقف على فلإلشرا
 املستشار قيادة حتت وشكّل املراقبون العاملون وكشمري. جامو

 القتال جتدد وبعد. البعثة نواةَ العام الذي عينه األمني العسكري
 لرصـد  املنطقـة  يف العسـكريني  املـراقبني  فريـق  بقي ،١٩٧١ عام

املؤرخ  النار إطالق لوقف رمالصا بالتقيد فيما يتصل التطورات
  .١٩٧١ األول/ديسمرب كانون ١٧

  املشمولة باالستعراض الفترة بداية يف الوالية  

 الفريـــــق، ، كانـــــت واليـــــة٢٠٠٨ عـــــام بدايـــــة يف  
 ،)١٩٥١( ٩١و) ١٩٤٨( ٤٧ القــرارين يف عليهــا املنصــوص

 بالتقيـد  املتصلة القيام، قدر املستطاع، برصد التطورات تشمل
 األول/ديسـمرب  كـانون  ١٧ املؤرخ النار إطالق بوقف الصارم
  .العام األمني إىل وتقدمي التقارير ١٩٧١

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي املستجدة خالل التطورات  

ــرة يف   ــتعراض، املشــمولة الفت  مل ينــاقش الــس  باالس
ــا ــق رمسي ــراقبني فري ــذي العســكريني، امل ــة مــن يمــول ال  امليزاني

. جتديــد واليتـــه دوريـــاً  اشـــتراط دون املتحــدة  لألمـــم العاديــة 
  والية الفريق.   على تطرأ أي تغيريات  ومل

  .الفريق عاما لوالية عرضا ٢٩ اجلدول ويقدم  
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  ٢٩اجلدول 
    فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 القرار 

 )١٩٥١( ٩١ )١٩٤٨( ٤٧ الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

   الشؤون العسكرية وشؤون الشرطة وإصالح قطاع األمن   

X مراقبة وقف إطالق النار
(أ)

 X
(ب)

 
  

  يف.صدر ا تكلجديدة مهمة   (أ)  
      عنصر إضايف.  (ب)  

  ليشيت -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور   
ــالقرار    ــة    ٢٠٠٦( ١٧٠٤ب ــن بعث ــس األم )، أنشــأ جمل

آب/  ٢٥ليشــــيت يف  -األمـــم املتحـــدة املتكاملـــة يف تيمـــور     
لتكون بعثـة متابعـة حتـل حمـل مكتـب األمـم        ٢٠٠٦أغسطس 

أعقـاب   يف قد أنشئ ليشيت. وكان املكتب -املتحدة يف تيمور
 -تيمــور  يف انــدلعت كــربى وإنســانية وأمنيــة  سياســية أزمــة
. ٢٠٠٦ عــام مــن وأيار/مــايو شــهري نيســان/أبريل يف ليشــيت
 مـن  سلسـلة  هي أحـدث بعثـة يف   املتكاملة املتحدة األمم وبعثة

ــا ــيت نشــرا األمــم   تالعملي ــات ال  -تيمــور  يف املتحــدة والبعث
ــذ ليشــيت ــها تقــدمي  ،١٩٩٩ عــام من ــدعم وتشــمل واليت  إىل ال

مــن  السياســي احلــوار وتســهيل االســتقرار تعزيــز يف احلكومــة
واللوجسـيت   التقين الدعم املصاحلة الوطنية؛ وتقدمي أجل حتقيق

راؤهـا يف عـام   إلجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية املقـرر إج 
إعــادة األمــن العــام واســتتبابه مــن خــالل       ؛ و كفالــة٢٠٠٧

  وجود شرطة األمم املتحدة.
 املشمولة باالستعراض الفترة بداية يف الوالية  

 شـــباط/فرباير ٢٢ املـــؤرخ) ٢٠٠٧( ١٧٤٥ بـــالقرار  
 حـىت  املتكاملـة  املتحـدة  األمـم  بعثـة  والية الس دمد ،٢٠٠٧

ــباط/فرباير ٢٦ ــة ويف. ٢٠٠٨ شـ ــام بدايـ ــت  ،٢٠٠٨ عـ كانـ
ــة ــة واليـ ــوص البعثـ ــا املنصـ ــرار يف عليهـ ) ٢٠٠٦( ١٧٠٤ القـ
 مجيـع  يف ليشـيت  -إىل تيمـور   تقدمي الدعم: التالية املهام تشمل

 عـام  املقرر إجراؤهـا يف  والربملانية االنتخابات الرئاسية جوانب
 تقـدمي  وتسـهيل  العام واسـتتبابه؛  األمن وكفالة إعادة ؛٢٠٠٧

 .واإلنعاش املساعدة يف جمايل اإلغاثة

 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي املستجدة خالل التطورات  

 واليــة الــس مــدد باالســتعراض، شــمولةامل الفتــرة يف  
 حـىت  وكـان التمديـد األخـري    واحـدة مـرتني،   لفتـرة سـنة   البعثة
ــرار ويف. ٢٠١٠ شــــــباط/فرباير ٢٦  ،)٢٠٠٨( ١٨٠٢ القــــ

 والربملانية الرئاسية تلالنتخابا الناجح باالختتام الس رحب
 بعثـة  إرسـال  العام األمني باعتزام أيضا . ورحب)٣١(٢٠٠٧ يف
ليشـيت   -يف تيمـور   املتكاملة املتحدة األمم بعثة إىل اخلرباء من

 -يف تيمــور الوطنيــة الشــرطة الحتياجــات واف تقيــيم إلجــراء
 ضرورية على مهارات شـرطة  وإمكانية إجراء تعديالت ليشيت

ــة ــرارين ويف .)٣٢(البعثــــــــ  ١٨٦٧ و) ٢٠٠٨( ١٨٠٢ القــــــــ
 يف احملـددة  املهـام  يف املقـام األول علـى   الـس  أكّد ،)٢٠٠٩(

ــة،  القائمــة الواليــة ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــه لبعث ــع إال أن وس 
 جمــال يف جديــدة إضــافة مهمــة طريــق عــن البعثــة أيضــا واليــة

 القـــرار ويف. القضـــائي النظـــام فعاليـــة لتعزيـــز القـــانون ســـيادة
 االنتخابيـة  املسـاعدة  عنصـر  الس أضاف ،)٢٠٠٩( ١٨٦٧

اســتئناف  أيــد كمــا. ٢٠٠٩ لعــام املقــررة احملليــة لالنتخابــات
__________ 

 )، الفقرة الرابعة من الديباجة.٢٠٠٨( ١٨٠٢القرار   )٣١(  

 .١٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٢(  
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 مــن بــدءا الوطنيــة تــويل مســؤولياا الشــرطية تــدرجييا الشــرطة
 األمـم  وبعثـة  ليشيت -تيمور  حكومة من وطلب ،٢٠٠٩ عام

ــدة ــة املتحـ ــا املتكاملـ ــا أن تتعاونـ ــذ معـ ــة لتنفيـ ــتئناف  عمليـ اسـ
 البعثـة  تشـكيل  علـى  تـدخل أي تغـيريات   الشرطة ملهامهـا. ومل 

 .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل

 خـالل  البعثـة  عرضـاً عامـاً لواليـة    ٣١ و ٣٠ ويقدم اجلـدوالن 
 الـــنص ٣٢اجلـــدول  ويـــورد. باالســـتعراض املشـــمولة الفتـــرة

 والـيت  الـس  الفقـرات الـيت جـاءت يف قـرارات     جلميع الكامل
وتعــرض علــى ســبيل  لــة علــى الواليــة.املدخ بــالتغيريات تتعلــق

ــات   ــة املعلوم ــة املرجعي ــة اإلحال ــة؛ بإنشــاء املتعلق ــي البعث  وينبغ
ال  أي معلومـات  لالطـالع علـى   السـابقة  الرجوع إىل املالحـق 

الفتـرة املنقضـية منـذ     الـيت حـدثت يف   التغـيريات  ترد هنا بشـأن 
  إنشاء البعثة.

    
  ٣٠اجلدول 

    ليشيت: متديد والية البعثة والتغيري يف تكوينها -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 
 القرار 

 ٢٠٠٩( ١٨٦٧ )٢٠٠٨( ١٨٠٢ )٢٠٠٧( ١٧٤٥ )٢٠٠٦( ١٧٠٤( 

 ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٦ ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٥ ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٢ ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٥ تاريخ اختاذ القرار     

 سنة واحدة سنة واحدة سنة واحدة إنشاء اإلنشاء والتمديد

     املأذون به التشكيل

 ٣٤ ٣٤ ٣٤ ٣٤ العنصر العسكري

 ١ ٧٤٨ ١ ٧٤٨ ١ ٧٤٨ ١ ٦٠٨ عنصر الشرطة

 ١ ٧٨٢ ١ ٧٨٢ ١ ٧٨٢ ١ ٦٤٢ املأذون به التشكيلإمجايل  
    

  ٣١اجلدول 
    ليشيت: عرض عام للوالية حسب فئة املهام - بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور
 القرار 

  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
 ١٧٠٤ 
)٢٠٠٦( 

 ١٧٤٥ 
)٢٠٠٧( 

١٨٠٢ 
)٢٠٠٨( 

١٨٦٧ 
)٢٠٠٩( 

         مهام عامة
X مسائل شاملة: األطفال والرتاع املسلح

        (أ)
X ملة: املرأة والسالم واألمنمسائل شا

X  (أ)
X  (ب)

X  (ج)
  (ج)

X     النقاط املرجعية
X  (أ)

  (ب)
         التنسيق

X ق مع اجلهات املاحنةالتنسي
X    (أ)

X  (ب)
  (ج)

X التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
(أ)

 X
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)

X  تنسيق التعاون الدويل 
(أ)
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 القرار 

  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
 ١٧٠٤ 
)٢٠٠٦( 

 ١٧٤٥ 
)٢٠٠٧( 

١٨٠٢ 
)٢٠٠٨( 

١٨٦٧ 
)٢٠٠٩( 

     تقدمي املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

X املساعدة االنتخابية
(أ)

   X
  (ب)

     املسائل اإلنسانية

X الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية
(أ)

    

     املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع 

Xْْْ حقوق اإلنسان: بناء القدرات
        (أ)

X حقوق اإلنسان: التحقيق واحملاكمة 
       (أ)

X رصد حقوق اإلنسان 
       (أ)

X تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
       (أ)

         املؤسسات واحلوكمة
X بناء املؤسسات: تعزيز/تشجيع اإلدارة الذاتية  

X    (أ)
X  (ب)

  (ج)
         الشؤون العسكرية وشؤون الشرطة وإصالح قطاع األمن

X مراقبة احلدود
       (أ)

ــيم، ــيري    أمـــن اإلقلـ ــية وتسـ ــار يف املنـــاطق الرئيسـ ــة االنتشـ ــا يف ذلـــك كفالـ مبـ
 الدوريات والردع

X
       (أ)

X ية موظفي األمم املتحدة ومرافقهامحا
       (أ)

X الشرطة: بناء القدرات
X   (أ)

X  (ب)
  (ج)

X الشرطة: تقدمي الدعم العمليايت للشرطة الوطنية  
X   (أ)

X  (ج)
  (ب)

X الشرطة: املهام الشرطية التنفيذية  
X   (أ)

X  (ج)
  (ب)

X الشرطة: اإلصالح/ إعادة اهليكلة  
X   (أ)

    (ج)
X إصالح قطاع األمن

X   (أ)
X  (ب)

  (ج)
         العمليات السياسية

X اسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدةتيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوم
X (أ)

      (ج)
X املصاحلة الوطنية

X (أ)
    (ج)

         دة القانونسيا
X     اإلصالح القضائي والقانوين

X  (أ)
  (ج)

X العدالة االنتقالية
X    (أ)

X  (ب)
  (ج)

         مسائل أخرى
X التنمية/إعادة اإلعمار

X (أ)
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)

X بناء قدرات وسائط اإلعالم واستقالليتها
       (أ)

X اإلعالم
       (أ)

  مهمة صدر ا تكليف جديد.  )أ(  
  ايف.عنصر إض  )ب(  
  إعادة تأكيد للوالية.  )ج(  
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  ٣٢ل واجلد
    ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ليشيت: التغيريات املدخلة على الوالية،  - بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

  )٢٠٠٨( ١٨٠٢القرار    

   أحكام عامة

 يف التطـورات  علـى  بانتظـام  الـس  إطـالع  العـام  األمـني  إىل أيضـا  يطلب النقاط املرجعية
 الـذي  التقـدم  خـاص  وجـه  على ذلك يف مبا القرار، هذا تنفيذ ويف امليدان

 وتقـدمي  واملصـاحلة،  احلـوار  يف جهوده الرامية إىل دعـم  اخلاص حيرزه ممثله
 يتضــمن ٢٠٠٨ أغسـطس /آب ١ يتجـاوز  ال موعـد  يف الـس  إىل تقريـر 

 ويطلـب  قوامهـا،  وعلـى  البعثـة  واليـة  علـى  إدخاهلـا  ميكـن  اليت التعديالت
 ليشـيت،  -  تيمـور  حكومـة  مـع  بالتشـاور  القيـام،  امالعـ  األمـني  إىل كذلك
 لقيـاس  مناسـبة  مرجعيـة  ذات [نقـاط]  األجـل  متوسـطة  استراتيجية بوضع
 يعتـرب  وحينمـا  االقتضاء حسب أخرى تقارير وتقدمي وتتبعه، احملرز التقدم
 )١٦ضروريا (الفقرة  ذلك

 مهمة صدر ا تكليف جديد

ــرأة والســالم    مســائل شــاملة: امل
 واألمن

 النحــو علــى اجلنســانية االعتبــارات بالكامــل تراعــي أن البعثــة إىل يطلــب
 جوانـب  لعـدة  شـاملة  ) باعتبارهـا مسـألة  ٢٠٠٠( ١٣٢٥ القرار يف املبني
 إىل تقريــره يضــمن أن امالعــ األمــني إىل كــذلك ويطلــب واليتــها، مــن

 يف اجلنسـاين  املنظـور  تعمـيم  جمـال  يف احملـرز  التقـدم  عـن  معلومـات  الس
 النســاء  بوضــع  املتعلقــة األخــرى  اجلوانــب  ومجيــع البعثــة  أنشــطة  مجيــع

القـائم علـى    العنـف  مـن  محايتـهن  بضرورة يتعلق فيما سيما ال والفتيات،
 واملتخــذة املقترحــة ةاخلاصــ التــدابري عــن تفاصــيل ذكــر اجلــنس، مــع نــوع

 )١٤العنف (الفقرة  هذا من والفتيات النساء حلماية

 إعادة تأكيد للوالية

   التنسيق

 مــن تبذلــه مــا يف ليشــيت -  تيمــور حلكومــة الــدعم تقــدمي بالبعثــة يهيــب التنسيق مع اجلهات املاحنة
ــاء جمــاالت يف املاحنــة اجلهــات الــذي تقدمــه التعــاون لتنســيق جهــود  بن

 )٩املؤسسية (الفقرة  القدرات

 عنصر إضايف

 الـيت  ليشـيت  -  تيمـور  الوطنيـة إلنعـاش   االسـتراتيجية  بوضـع  علمـا  حييط 
 البلـد،  تواجـه  اليت االجتماعية االقتصادية للتحديات التصدي إىل رميت

 هـذا  ويف املسـتدامة،  الرزق سبل وتوفري داخليا املشردين مسألة فيها مبا
 األمــم وكــاالت مــع والتنســيق التعــاون مواصــلة يهيــب بالبعثــة الصــدد
 حكومـة  لـدعم  املعنيني الشركاء مجيع ومع وبراجمها وصناديقها املتحدة

 الفقـر  مـن  للحـد  سياسـات  وضع يف املعنية واملؤسسات ليشيت -  مورتي
 )١٣االقتصادي (الفقرة  النمو وحتقيق

 إعادة تأكيد للوالية

التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم    
 املتحدة يف البلد

 إعادة تأكيد للوالية من القرار ١٣انظر أعاله الفقرة 
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

  املؤسسات واحلوكمة   

بناء املؤسسات: تعزيز/ تشـجيع  
 اإلدارة الذاتية  

 عنصر إضايف أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٩انظر الفقرة 

 الشؤون العسكرية وشؤون الشرطة وإصالح قطاع األمن

 جهودهـا  تكثـف  أن شـركائها،  مـع  عملها خالل من البعثة، إىل يطلب الشرطة: بناء القدرات
 املؤسسـية  والتنميـة  والتوجيـه  التـدريب  مـن  املزيـد  تقـدمي  عرب للمساعدة

 يف مبـا  فعاليتـها،  زيـادة  ـدف  ليشـيت  -  لتيمـور  الوطنية الشرطة وتعزيز
يف  تواصـــل، وأن للمـــرأة، اخلاصـــة االحتياجـــات تلبيـــة جمـــال يف ذلـــك

 كفالــة للبعثــة، التــابع الشــرطة عنصــر جــودو خــالل الوقــت نفســه مــن
 الـدعم  تقـدمي  طريـق  عن ليشيت -  تيمور واستتبابه يف العام األمن إعادة

 إىل مؤقتـا  العـام  األمـن  وحفظ القانون مبا يكفل إنفاذ الوطنية، للشرطة
 )١١(الفقرة  الوطنية الشرطة تشكيل يعاد أن

 عنصر إضايف

الشــــــرطة: املهــــــام الشــــــرطية   
 التنفيذية

 إعادة تأكيد للوالية من القرار ١١ظر أعاله الفقرة ان

الشرطة: تقدمي الـدعم العمليـايت   
 للشرطة الوطنية

 إعادة تأكيد للوالية من القرار   ١١انظر أعاله الفقرة 

إصــالح قطــاع األمــن: أحكــام    
عامــــة (مبــــا يف ذلــــك اجلــــيش    

 والشرطة)

 البعثـة،  مـن  مبسـاعدة  االستمرار، ليشيت -  تيمور حبكومة كذلك يهيب
 يف واحتياجاتــه األمـن  قطــاع لـدور  شـامل  اســتعراض إلجـراء  العمـل  يف

 -  لتيمــور  الوطنيــة  والشــرطة  الداخليــة  وزارة ذلــك  يف مبــا  املســتقبل، 
 -  تيمـور  يف الـوطين  للتحريـر  املسـلحة  والقـوات  الـدفاع  ووزارة ليشيت
 هلـذا  ملـا  ليشـيت. ونظـرا   – تيمـور  عن للدفاع املسلحة القوات -  ليشيت

 إىل يطلـب  الطويـل،  املـدى  علـى  االسـتقرار  حتقيـق  يف أمهيـة  من قطاعال
 الوثيـق  بالتعـاون  االسـتعراض  هـذا  إلجراء دعما جهودها تكثيف البعثة

 تنسـيق بثالثـة   آلية بإنشاء ويرحب املعنية، املاحنة واجلهات احلكومة مع
 التحـديات األوسـع نطاقـا    ملواجهـة  ٢٠٠٧ أغسطس/آب يف مستويات

 )١٠األمن (الفقرة قطاع يواجهها اليت

 عنصر إضايف

 سيادة القانون

 الضـرورة،  حسـب  تعديلها مع جهودها، بذل مواصلة البعثة إىل يطلب اإلصالح القضائي والقانوين
 -  تيمــور حكومــة ومســاعدة القضــائي، النظــام فعاليــة تعزيــز أجــل مــن

 )٨التحقيق (الفقرة  جلنة ا أوصت اليت اإلجراءات تنفيذ يف ليشيت

 مهمة صدر ا تكليف جديد

 عنصر إضايف من القرار   ٨انظر أعاله الفقرة  العدالة االنتقالية

   مسائل أخرى

 إعادة تأكيد للوالية ، أعاله“التنسيق”من القرار، يف بند  ١٣انظر الفقرة  التنمية/إعادة اإلعمار
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

 )٢٠٠٩( ١٨٦٧القرار    

   أحكام عامة

 ليشـيت  -  تيمـور  وحكومـة  العام األمني به يضطلع لذيا بالعمل يرحب النقاط املرجعية
ــد األجــل متوســطة اســتراتيجية لوضــع ــاط وحتدي ــة] [نق ــاس مرجعي  لقي
 وشـكل  مسـتوى  وتقيـيم  ليشـيت،  -  تيمـور  يف تقـدم  من حيرز ما ورصد
 قيــد املرجعيــة] [النقــاط إبقــاء مــع املتحــدة األمــم تقدمــه الــذي الــدعم

 ليشـيت  -  تيمـور  قـادة  يتوىل أن أمهية على ويشدد املستمر، االستعراض
 )١٨العملية (الفقرة  هذه االستراتيجية يف هذه وشعبها تنفيذ

 عنصر إضايف

ــرأة والســالم    مســائل شــاملة: امل
 واألمن

 النحـو  علـى  اجلنسـانية  االعتبـارات  بالكامـل  تراعي أن البعثة إىل يطلب
بوصـــفهما ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ القـــرارين يف املـــبني
 األمــني إىل كــذلك ويطلــب واليتــها، لعــدة جوانــب مــن شــاملة مســألة

 جمـال  يف احملـرز  التقـدم  عـن  معلومات الس إىل تقريره يضمن أن العام
 اجلوانـب  ومجيـع  البعثـة  أنشـطة  مجيـع  يف اجلنساين مراعاة املنظور تعميم

 بضـرورة  يتعلـق  فيمـا  وخباصـة  والفتيات، النساء بوضع املتعلقة األخرى
 تفاصـيل  ذكـر  القائم على أسـاس نـوع اجلـنس، مـع     العنف من محايتهن

العنـف   ذاهـ  مـن  والفتيـات  النسـاء  حلمايـة  املتخـذة  اخلاصـة  التـدابري  عن
 )١٥(الفقرة 

 إعادة تأكيد للوالية

   التنسيق

 مـن  تبذلـه  مـا  يف ليشيت -  تيمور حكومة واصل دعمبالبعثة أن ت يهيب التنسيق مع اجلهات املاحنة
املؤسسـية   القدرات بناء جماالت يف املاحنة اجلهات تعاون لتنسيق جهود

 )١٢(الفقرة 

 إعادة تأكيد للوالية

التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم    
 املتحدة يف البلد

وإعــالن   الــوطين  لإلنعــاش  ليشــيت -  تيمــور  باســتراتيجية  علمــا  حيــيط
 األساســية  اهلياكــل  بنــاء  ســنة  ٢٠٠٩ عــام  يشــيت ل -  تيمــور  حكومــة 
يف هـذا   ويهيـب بالبعثـة   البشرية، املوارد قدرات وتنمية الريفية والتنمية

 املتحـــدة  األمـــم  وكـــاالت مـــع  والتنســـيق  التعـــاون الصـــدد مواصـــلة 
 احلكومـــة لـــدعم املعنـــيني الشـــركاء مجيـــع ومـــع وبراجمهـــا وصـــناديقها
 ســبل وتعزيــز الفقــر مــن للحــد سياســات وضــع يف املعنيــة واملؤسســات

 )١٣االقتصادي (الفقرة  النمو وحتقيق املستدامة العيش

 إعادة تأكيد للوالية

 تقدمي املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

 الضـروري  الـدعم  احلالية، واليتها حدود يف تقدم، أن البعثة إىل يطلب املساعدة االنتخابية
 منـها  استجابة ،٢٠٠٩ عام يف إجراؤها حاليا املقرر احمللية لالنتخابات

 املسـاعدة  علـى  الـدويل  اتمع ويشجع ليشيت، -  تيمور حكومة لطلب
 )٣العملية (الفقرة هذه يف

 عنصر إضايف  

 املؤسسات واحلوكمة

بناء املؤسسات: تعزيز/ تشـجيع  
 اإلدارة الذاتية  

 إعادة تأكيد للوالية أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ١٢انظر الفقرة 
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

 الشؤون العسكرية وشؤون الشرطة وإصالح قطاع األمن   

 اجلهـود الـيت تبـذهلا    شركائها، مع بالتعاون تكثف، البعثة أن إىل يطلب الشرطة: بناء القدرات
ــدريب مواصــلة يف للمســاعدة ــه الت ــة والتوجي ــزو املؤسســية والتنمي  تعزي

جمـاالت عـدة    فعاليتـها يف  تعزيز دف ليشيت -  لتيمور الوطنية الشرطة
 )٧للمرأة (الفقرة  اخلاصة االحتياجات تلبية منها

 إعادة تأكيد للوالية

الشــــــرطة: املهــــــام الشــــــرطية   
 التنفيذية  

 تــويل مســؤولياا  ليشــيت  -  لتيمــور الوطنيــة الشــرطة  اســتئناف يؤيــد
ــدرجييا ــها تـ ــال اختصاصـ ــداء يف جمـ ــن ابتـ ــام مـ ــاع ٢٠٠٩ عـ ــج باتبـ  ـ

 الشــرطة تســتويف أن علــى ضــرورة نفســه الوقــت يف ويؤكــد تــدرجيي،
 ليشــيت -  تيمــور حكومــة بــني عليهـا  املتفــق [النقــاط املرجعيــة] الوطنيـة 
 أجـل  مـن  العام األمني تقرير من ٢١ الفقرة يف املبني النحو على والبعثة
 املسـؤوليات  ـذه  ضطالعاال الستئناف الوطنية الشرطة استعداد كفالة

 معـا  تتعاونـا  أن والبعثـة  احلكومـة  إىل ويطلب وحدة، أو مقاطعة أي يف
 أن البعثـــة إىل ويطلـــب ملســـؤولياا، الشـــرطة اســـتئناف عمليـــة لتنفيـــذ

 الـدعم  وتقـدمي  للبعثـة  التـابع  الشـرطة  عنصـر  وجـود  تواصل، عن طريـق 
مبـا   ليشـيت،  -  تيمـور  يف العـام  األمـن  اسـتتباب  كفالـة  الوطنية، للشرطة
 تشــكيل يعــاد أن إىل مؤقتــا العــام األمــن وحفــظ القــانون إنفــاذ يشــمل
 )٥كاملة (الفقرة  بصورة الوطنية الشرطة

 عنصر إضايف

الشرطة: تقدمي الـدعم العمليـايت   
 للشرطة الوطنية

 عنصر إضايف من القرار   ٥انظر أعاله الفقرة 

إصــالح قطــاع األمــن: أحكــام    
ش عامــــة (مبــــا يف ذلــــك اجلــــي   

 والشرطة)

ــن يؤكــد ــد م ــن قطــاع اســتعراض وإصــالح  أن جدي ــور يف األم  -  تيم
ــرين مهمــــني،  ليشــــيت ــزاالن أمــ ــة ضــــرورة ال يــ ــد أدوار وخباصــ  حتديــ

 يف الـــوطين التحريـــر قـــوات املســـماة العســـكرية ومســـؤوليات القـــوات
 الوطنيـة  والشـرطة  ليشيت -  تيمور عن الدفاع قوات -  ليشيت -  تيمور

ــور ــي ليشــيت -  لتيم ــروترس ــة خ األط ــز القانوني ــات وتعزي ــراف آلي  اإلش
 مواصـلة  البعثـة  إىل ويطلـب  املؤسستني األمنيتني، لكلتا املدنية واملساءلة

 )٤اجلهود (الفقرة  هذه يف ليشيت -  تيمور حكومة دعم

 إعادة تأكيد للوالية

   سيادة القانون

 الضـرورة  حسـب  تعديلـها  مـع  اجلهـود،  بـذل  مواصـلة  البعثـة  إىل يطلب العدالة االنتقالية
 يف ليشـيت  -  تيمـور  حكومـة  ملساعدة القضائية، السلطات فعالية لتعزيز
 )١١التحقيق (الفقرة  جلنة ا أوصت اليت اإلجراءات تنفيذ

 إعادة تأكيد للوالية

 الضـرورة  حسـب  تعديلـها  مـع  اجلهـود،  بـذل  مواصـلة  البعثـة  إىل يطلب اإلصالح القضائي والقانوين
 يف ليشـيت  -  تيمـور  حكومـة  ملساعدة القضائية، السلطات فعالية لتعزيز
 )١١حقيق (الفقرة الت جلنة ا أوصت اليت اإلجراءات تنفيذ

 إعادة تأكيد للوالية

   مسائل أخرى

 إعادة تأكيد للوالية أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ١٣انظر الفقرة  التنمية/إعادة اإلعمار
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  أوروبا  
    قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  
، أنشـأ جملـس األمـن بقـراره     ١٩٦٤آذار/مارس  ٤يف   

) قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف قــربص   ١٩٦٤( ١٨٦
مــن أجــل منــع جتــدد القتــال بــني طــائفيت القبارصــة اليونــانيني    

، كلـف  ١٩٧٤والقبارصة األتراك. ويف أعقـاب أحـداث عـام    
ــام اإلضــافية. ويف ضــ      ــض امله ــأداء بع ــوة ب ــس الق ــدم ال وء ع

التوصــل إىل تســوية سياســية، ظلّــت القــوة منتشــرة يف اجلزيــرة 
ــى        ــاء عل ــار واإلبق ــف إطــالق الن ــوط وق ــى خط لإلشــراف عل
منطقة عازلة بني الطرفني واالضطالع بأنشـطة إنسـانية ودعـم    

  بعثة األمني العام للمساعي احلميدة.  
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

 كـانون األول/  ١٤) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٨٩بالقرار   
 حزيـران/  ١٥، مدد الس واليـة القـوة حـىت    ٢٠٠٧ديسمرب 

ــه  ــة عــام  ٢٠٠٨يوني ــة القــوة،  ٢٠٠٨. ويف بداي ، مشلــت والي
 ٣٥٩) و ١٩٧٤( ٣٥٥) و١٩٦٤( ١٨٦عمـــال بـــالقرارات 

عامـــة التاليـــة: (أ) بـــذل القـــوة قصـــارى     )، املهـــام ال١٩٧٤(
جهــدها ملنـــع جتـــدد القتـــال بــني طـــائفيت القبارصـــة اليونـــايني   

ــراك،  ــدوليني؛    والقبارصــة األت ــى الســالم واألمــن ال حفاظــاً عل
(ب) املسامهة، حسب االقتضـاء، يف صـون واسـتعادة القـانون     
ــى     ــراف علـ ــة؛ (ج) اإلشـ ــاع الطبيعيـ ــودة األوضـ ــام وعـ والنظـ

النــار؛ (د) احملافظــة علــى منطقــة عازلــة خطــوط وقــف إطــالق 
) االضطالع بأنشطة إنسـانية؛ (و) دعـم بعثـة    هبني الطرفني؛ (

  األمني العام للمساعي احلميدة.  
    ٢٠٠٩و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

يف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــةَ   
القوة لفترات متعاقبة مدة كل منها ستة أشـهر، وكانـت فتـرة    

. ومل تـدخل  ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ١٥التمديد األخـرية حـىت   
  أي تغيريات على والية القوة.  

عرضـــاً عامـــاً لتشـــكيل  ٣٤و  ٣٣ويقـــدم اجلـــدوالن   
تـرة املشـمولة باالسـتعراض. وتعـرض     القوة وواليتها خـالل الف 

على سبيل اإلحالة املرجعيـة املعلومـات املتعلقـة بإنشـاء البعثـة؛      
ــى أي     ــالع علـ ــابقة لالطـ ــق السـ ــوع إىل املالحـ ــي الرجـ وينبغـ

ــا عــن التغــيريات الــيت حــدثت يف الف    ــرد هن ــرةمعلومــات ال ت  ت
  املنقضية منذ إنشاء البعثة.

    
  ٣٣اجلدول 

    قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص: متديد الوالية
 القرار 

 ٢٠٠٩( ١٨٩٨  )٢٠٠٩( ١٨٧٣  )٢٠٠٨( ١٨٤٧  )٢٠٠٨( ١٨١٨  )٢٠٠٧( ١٧٨٩  )٢٠٠٤( ١٥٦٨(  
ــرين ٢٢ اذ القرارتاريخ اخت         األول/ تشـــ

    ٢٠٠٤أكتوبر 
 األول/ كـــــــــانون ١٤

  ٢٠٠٧ديسمرب 
حزيران/يونيــــــــه  ١٣

٢٠٠٨  
 األول/ كـــــــانون ١٢

  ٢٠٠٨ديسمرب 
ــانون ١٤  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٩ األول/ كـــ

  ٢٠٠٩ديسمرب 
  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر التمديد

       املأذون به شكيلالت

 ٨٦٠ ٨٦٠ ٨٦٠ ٨٦٠ ٨٦٠ ٨٦٠ العنصر العسكري

 ٦٩ ٦٩ ٦٩ ٦٩ ٦٩ ٦٩ عنصر الشرطة

 شكيلإمجايل الت 
 ٩٢٩ ٩٢٩ ٩٢٩  ٩٢٩ ٩٢٩ ٩٢٩ املأذون به
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  ٣٤اجلدول 
    ملهامقوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص: عرض عام للوالية، حسب فئة ا

  القرار  

  در ا تكليفاصالاملهمة والفئة 
١٨٦ 

)١٩٦٤(  
٣٥٥ 

)١٩٧٤(  
١٥٦٨ 

)٢٠٠٤(  
١٧٨٩ 

)٢٠٠٧(  
١٨١٨ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٧ 

)٢٠٠٨(  
١٨٧٣ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٨ 

)٢٠٠٩(  

                  املسائل اإلنسانية                  
                (أ)x  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية
                 إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

                (أ)x  الشرطة: العمل الشرطي التنفيذي
              ب)(x  (أ)x  رصد وقف إطالق النار

                 العمليات السياسية
تيسري العمليـة السياسية/احلوار/الدبلوماسـية   

  الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
x)(أ  

              

  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  
      عنصر إضايف.  )ب(  

    ألمم املتحدة يف جورجيابعثة مراقيب ا  
أنشـــأ جملـــس األمـــن بعثـــةَ مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف    

ــالقرار  ــا بـــ ــه  ٩) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٤٩جورجيـــ متوز/يوليـــ
، للتحقق من االمتثال التفـاق وقـف إطـالق النـار بـني      ١٩٩٣

الســـلطات األخبازيـــة يف جورجيـــا. وقـــد حكومـــة جورجيـــا و
  .  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٥أيت والية البعثة يف 

  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

)، مــدد الــس واليــة البعثــة  ٢٠٠٧( ١٧٨١بــالقرار   
ــان/أبريل  ١٥حــــىت  ــام . و٢٠٠٨نيســ ــة عــ ، ٢٠٠٨يف بدايــ

 ٩٣٧كانـــت واليـــة البعثـــة املنصـــوص عليهـــا يف القـــرارين       
ــذ   ١٩٩٦( ١٠٧٧ ) و١٩٩٤( ــل أساســا يف رصــد تنفي ) تتمث

والتحقــق  )٣٣(اتفــاق وقــف إطــالق النــار والفصــل بــني القــوات
  منه وما يرتبط ما من مهام.

__________ 

  )٣٣(  S/1994/583   و Corr.1.املرفق األول ،  

  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   
يف الفترة املشمولة باالستعراض، مدد الـس واليـة البعثـة      

ثالث مرات متعاقبة، كانت أوالها ملدة ستة أشهر وتالهـا متديـدان   
 حزيـران/  ١٥اثنان مدة كل منهما أربعة أشهر وانتـهى آخرمهـا يف   

ــه  ــرار  . ٢٠٠٩يوني ــد مشــروع ق ــة    )٣٤(ومل يعتم كــان ســيمدد والي
ء الـدائمني  البعثة مرة أخرى، وذلـك بسـبب تصـويت أحـد األعضـا     

يف الس (االحتاد الروسـي) ضـده. وبـذلك أُيـت واليـة البعثـة يف       
  .)٣٥(٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٥

ويف الفترة املشمولة باالسـتعراض، مل تـدخل تغـيريات      
كربى على والية البعثة. بيد أن الس طلب إىل األمـني العـام   

ــة لــدعم الطــرفني يف تنفيــذ ال   ــة البعث تــدابري االســتفادة مــن والي
  الرامية إىل بناء الثقة وإقامة حوار مكثف وهادف.  

__________ 

  )٣٤(  S/2009/310. 
مــن اجلــزء األول  فيمــا  ٢٦ملزيــد مــن املعلومــات، انظــر القســم    )٣٥(  

  يف جورجيا. يتعلق باحلالة
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عرضـــاً عامـــاً لتشـــكيل  ٣٦و  ٣٥ويقـــدم اجلـــدوالن   
البعثة وواليتها خالل الفتـرة املشـمولة باالسـتعراض. ويـرد يف     

الـــنص الكامـــل جلميـــع الفقـــرات الـــيت تناولـــت   ٣٧اجلـــدول 
ــة    ــبيل اإلحالـ ــى سـ ــرارات الـــس. وتعـــرض علـ الواليـــة يف قـ

رجعية املعلومات املتعلقة بإنشاء البعثة؛ وينبغـي الرجـوع إىل   امل
املالحــق الســابقة لالطــالع علـــى أي معلومــات ال تــرد هنـــا      

التغــيريات الــيت حــدثت يف الفتــرة املنقضــية منــذ إنشــاء    بشــأن
  البعثة.

    
  ٣٥اجلدول 

    مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا: متديد والية البعثة والتغري يف تشكيلها بعثة
 القرار 

 
٨٤٩ 

)١٩٩٣(  
٩٣٧ 

)١٩٩٤(  
١٠٧٧ 

)١٩٩٦(  
١٤٩٤ 

)٢٠٠٣(  
١٧٨١ 

)٢٠٠٧(  
١٨٠٨ 

)٢٠٠٨(  
١٨٣٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٦ 

)٢٠٠٩(  
ــه  ٩ تاريخ اختاذ القرار          متوز/يوليـــ

١٩٩٣  
متوز/يوليــه  ٢١

١٩٩٤  
 تشــــــــرين ٢٢
ل/أكتــــوبر األو

١٩٩٦  

ــانون ٣٠  كــــــ
ــاير  الثاين/ينـــــــ

٢٠٠٣  

 تشــــــــرين ١٥
األول/أكتــــوبر 

٢٠٠٧  

 نيســـــــان/ ١٥
  ٢٠٠٨أبريل 

 تشـــــــــــرين ٩
األول/أكتــــوبر 

٢٠٠٨  

شــباط/فرباير  ١٣
٢٠٠٩  

  أربعة أشهر  أربعة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر       التمديداإلنشاء و
         املأذون به التشكيل

 ١٣٦ ١٣٦ ١٣٦ ١٣٦ ١٣٦ ١٣٦ ١٣٦ ٥٠ العنصر العسكري

 ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠    عنصر الشرطة

 شكيلإمجايل الت 
 ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦ ١٥٦  ١٣٦ ١٣٦ ٥٠ املأذون به

    
  ٣٦اجلدول 

    بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام
 القرار 

 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
٩٣٧ 

)١٩٩٤(  
١٠٧٧ 

)١٩٩٦(  
١٤٩٤ 

)٢٠٠٣(  
١٧٨١ 

)٢٠٠٧(  
١٨٠٨ 

)٢٠٠٨(  
١٨٣٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٦ 

)٢٠٠٩(  
                التجريد من السالح وحتديد األسلحة        

              (أ)x  التجريد من السالح أو رصد األسلحة
                املسائل اإلنسانية

              (أ)x  الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة 
ــالم    ــرأة والســـ ــان؛ واملـــ ــوق اإلنســـ حقـــ

  واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح 
              

            (أ)x    حقوق اإلنسان: بناء القدرات 
            (أ)x    حقوق اإلنسان: الرصد 
ــز  ــوق اإلنســان: تعزي ــوق اإلنســان   حق حق

  ومحايتها 
  x(أ)            
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 القرار 

 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
٩٣٧ 

)١٩٩٤(  
١٠٧٧ 

)١٩٩٦(  
١٤٩٤ 

)٢٠٠٣(  
١٧٨١ 

)٢٠٠٧(  
١٨٠٨ 

)٢٠٠٨(  
١٨٣٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٦ 

)٢٠٠٩(  
                 إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن        

              (أ)x  رصد احلدود 
              (أ)x  رصد وقف إطالق النار

أمن اإلقليم، مبا يف ذلك كفالة االنتشار يف 
  املناطق الرئيسية وتسيري الدوريات والردع

x(أ)              

(أ)x    الشرطة: بناء القدرات 
     

         العمليات السياسية

(أ)x  تيسري العملية السياسية
    x(ب)

   

التعاون مع/دعم املنظمات اإلقليمية ودون 
(أ)x  اإلقليمية

        

  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  
      عنصر إضايف.  )ب(  

  ٣٧اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا: التغيريات املدخلة على الوالية، 

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

  )٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار    

   العمليات السياسية

العمليــــة السياســــية/احلوار/   تيســــري
ــاطة/   ــية الوقائية/الوســـــ الدبلوماســـــ

  املساعي احلميدة

إىل األمني العام أن يستغل هذه الوالية لتشجيع ودعم الطـرفني يف   يطلب
تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل بنــاء الثقــة وإقامــة حــوار مكثــف وهــادف بغيــة  

ع علـى أعلـى   حتقيق تسوية دائمة وشاملة، مبا يف ذلك تيسري عقـد اجتمـا  
ــا،     ــة يف أخبازيـ ــن احلالـ ــل عـ ــره املقبـ ــغ الـــس يف تقريـ ــتوى، وأن يبلـ مسـ

 )١٧جورجيا، بالتقدم احملرز يف هذا الصدد (الفقرة 

 عنصر إضايف

      
  بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  
ــالقرار   ــةَ    ١٩٩٩( ١٢٤٤ب ــن بعث ــس األم )، أنشــا جمل

ــة يف كوســوفو يف    ــإلدارة املؤقت ــران/ ١٠األمــم املتحــدة ل  حزي
ــه  ــة يف   ١٩٩٩يونيـ ــة إدارة انتقاليـ ــة إقامـ ــا مهمـ ــند إليهـ ، وأسـ

ــة للحكــم       ــة مؤقت ــا تنشــئ مؤسســات دميقراطي كوســوفو بينم
  الذايت وتشرف على تطويرها.  

  لفترة املشمولة باالستعراضالوالية يف بداية ا 

أنشأ الس البعثـة لفتـرة غـري حمـددة املـدة. وقـد مشلـت         
) املهـام العامـة   ١٩٩٩( ١٢٤٤الوالية املنصوص عليها يف القرار 

ــة:  ــز التالي  كــبريي إقامــة دعــائم اســتقالل ذايت وحكــم ذايت   تعزي
القــدر يف كوســوفو؛ وأداء الوظــائف اإلداريــة املدنيــة األساســية؛  
وتنظــيم املؤسســات االنتقاليــة، مبــا يف ذلــك إجــراء االنتخابــات،  
ــل املســؤوليات       ــك املؤسســات؛ ونق ــوير تل ــى تط واإلشــراف عل
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اإلدارية فور إنشاء هذه املؤسسات؛ وتيسري عملية سياسية ترمي 
ملستقبل؛ ودعم إعادة بنـاء اهليكـل   إىل حتديد مركز كوسوفو يف ا

األساسي الرئيسي وغري ذلك من صور إعادة البنـاء االقتصـادي؛   
ودعم املعونة الغوثية اإلنسانية واملعونة الغوثية املقدمة يف حـاالت  
ــة حقــوق       ــدنيني؛ ومحاي ــام امل ــانون والنظ ــظ الق ــوارث؛ وحف الك

ن إىل اإلنسان وتعزيزها؛ وضمان عودة مجيـع الالجـئني واملشـردي   
  .)٣٦(ديارهم عودة آمنة ال تعترضها معوقات

__________ 

بـاء مـن اجلـزء األول فيمـا      -  ٢٥ملزيد من املعلومـات، انظـر القسـم      )٣٦(  
ــالقرارات   ــق ب  ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠يتعل

  ).  ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي  

     لـس أييف الفترة املشمولة باالسـتعراض، مل يتخـذ ا
  البعثة.  قرارات تتعلق ب

عرضـاً عامـاً لواليـة البعثـة خـالل       ٣٨ويقدم اجلـدول    
هــذه الفتــرة. وينبغــي الرجــوع إىل املالحــق الســابقة للحصــول 
على أي معلومات ال ترد هنا بشأن التغيريات الـيت حـدثت يف   

  الفترة املنقضية منذ إنشاء البعثة.
  

    
  ٣٨اجلدول 

    : عرض عام للوالية، حسب فئة املهامبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
  )١٩٩٩( ١٢٤٤القرار  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

    التنسيق  
  (أ)x  نسيق املشاركة الدوليةت

    املسائل اإلنسانية
  (أ)x  إلنسانية الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة ا

  (أ)x  الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة 
    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

  (أ)x   حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
    املؤسسات واحلوكمة

  (أ)x  إنشاء اإلدارة
  (أ)x  استقالليتهابناء املؤسسات: تعزيز املؤسسات/ تشجيع 

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
  (أ)x  الشرطة: العمل الشرطي التنفيذي 

  (أ)x  العسكري  -  التنسيق املدين
   العمليات السياسية

(أ)x  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
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  )١٩٩٩( ١٢٤٤القرار  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
   مهام أخرى  

(أ)x  التنمية/إعادة اإلعمار 
 

      صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  
  الشرق األوسط  
  هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة    

، أنشأ جملس األمن هيئةَ األمـم  ١٩٤٨أيار/مايو  ٢٩يف   
) يف أعقاب حرب عام ١٩٤٨( ٥٠راقبة اهلدنة بالقرار املتحدة مل
. وكانــت اهليئــة أول عمليــة حفــظ ســالم أنشــأا األمــم   ١٩٤٨

ــة العســكريون يف     ــو اهليئ املتحــدة. ومنــذ ذلــك احلــني، ظــل مراقب
ــم      ــوة األم ــدمي املســاعدة إىل ق الشــرق األوســط واســتمروا يف تق

ت اجلوالن وقـوة  املتحدة ملراقبة فض االشتباك املنتشرة يف مرتفعا
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ويف التعاون مع البعثتني يف جمـاالت  
ــة،        ــات اهلدن ــى اتفاق ــراف عل ــار، واإلش ــالق الن ــف إط رصــد وق

  واحليلولة دون تصعيد احلوادث املتفرقة. 
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

تشـمل، علـى    ٢٠٠٨كانت والية اهليئة يف بداية عام   
ــرارين    ــه يف القــ ــوص عليــ ــو املنصــ  ٧٣ ) و١٩٤٨( ٥٠النحــ

)، املهام العامة التالية: (أ) رصـد وقـف إطـالق النـار؛     ١٩٤٩(
(ب) اإلشراف على اتفاقات اهلدنة (ج) احليلولة دون تصـعيد  

الســالم األخــرى  احلــوادث املتفرقــة ومســاعدة عمليــات حفــظ
التابعة لألمم املتحدة املنتشرة يف املنطقة على الوفاء بالواليـات  

  املنوطة ا.  
    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

ض، مل يتخـذ الـس أي   يف الفترة املشمولة باالسـتعرا   
ــة       ــى والي ــيريات عل ــدخل أي تغ ــة. ومل ت ــق باهليئ ــرارات تتعل ق

  اهليئة.  
عرضــاً عامـاً لواليــة اهليئــة خــالل   ٣٩ويقـدم اجلــدول    

املعلومـات   علـى سـبيل اإلحالـة املرجعيـة    هذه الفترة. وتعـرض  
املتعلقــة بإنشــاء البعثــة؛ وينبغــي الرجــوع إىل املالحــق الســابقة   

ي معلومات ال تـرد هنـا بشـأن التغـيريات الـيت      لالطالع على أ
  حدثت يف الفترة املنقضية منذ إنشاء الوالية.

    
  ٣٩اجلدول 

    هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام
  القرار 

  )١٩٤٩( ٧٣  )١٩٤٨( ٥٠  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
      إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن   

(أ)x  رصد وقف إطالق النار
 x(ب)  

  
  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  

  عنصر إضايف.  (ب)  
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 املتحدة ملراقبة فض االشتباك قوة األمم  

، أنشـــأ جملـــس األمـــن قـــوةَ ١٩٧٤أيار/مـــايو  ٣١يف   
)، ١٩٧٤( ٣٥٠األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك بـالقرار     

واالتفـاق الـذي تالهـا علـى      ١٩٦٧وذلك يف أعقـاب حـرب   
تباك بني القوات اإلسـرائيلية والسـورية يف مرتفعـات    فض االش

اجلــوالن. ومنــذ ذلــك احلــني، ظلــت القــوة منتشــرة يف املنطقــة  
للمحافظة علـى وقـف إطـالق النـار بـني إسـرائيل واجلمهوريـة        

  العربية السورية واإلشراف على تنفيذ اتفاق فض االشتباك.  
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

 كـانون األول/  ١٤) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٨٨بالقرار   
ــمرب  ــىت   ٢٠٠٧ديســــ ــوة حــــ ــة القــــ ــدد الــــــس واليــــ ، مــــ

ــة عــام ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ٣٠ ، كانــت ٢٠٠٨. و يف بداي
) تشـمل  ١٩٧٤( ٣٥٠والية القوة املنصوص عليها يف القـرار  

مة التاليـة: (أ) احملافظـة علـى وقـف إطـالق النـار بـني        املهام العا
إســرائيل واجلمهوريــة العربيــة الســورية؛ (ب) اإلشــراف علــى  

ــني ا  ــتباك بـــ ــض االشـــ ــورية؛  فـــ ــرائيلية والســـ ــوات اإلســـ لقـــ
اإلشـــراف علـــى املنطقـــة الفاصـــلة واملنطقـــتني احملـــدوديت  (ج)

السالح، على النحو املنصـوص عليـه يف اتفـاق فـض االشـتباك      
  .  ١٩٧٤م يف أيار/مايو املرب

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

يف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــة   
ســتمر القــوة بقــرارات متعاقبــة لفتــرات مــدا ســتة أشــهر، ا      

. كمـا اعتمـد الـس،    ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ٣٠آخرها حىت 
متشيا مع ممارسته السابقة، بياناً رئاسياً تكميلياً فور اختـاذ كـلِّ   
قــرار. وأشــار الــس إىل أن احلالــة يف الشــرق األوســط تتســم  
ــتم     ــا مل وإىل أن يـ ــذلك مـ ــل كـ ــل أن تظـ ــن احملتمـ ــالتوتر ومـ بـ

جوانب مشكلة الشـرق   التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع
ومل تكــن هنــاك أي تغــيريات يف واليــة القــوة      .)٣٧(األوســط

  خالل الفترة املشمولة باالستعراض.
عرضاً عاماً لتشـكيل   ٤١و  ٤٠ويقدم اجلدوالن   

القـــوة وواليتـــها خـــالل الفتـــرة املشـــمولة باالســـتعراض. 
وتعرض علـى سـبيل اإلحالـة املرجعيـة املعلومـات املتعلقـة       

ــاء الب ــابقة   بإنشـ ــق السـ ــي الرجـــوع إىل املالحـ ــة؛ وينبغـ عثـ
لالطالع على أي معلومات ال تـرد هنـا بشـأن التغـيريات     

  اليت حدثت يف الفترة املنقضية منذ إنشاء البعثة.
__________ 

  )٣٧(  S/PRST/2008/25 و S/PRST/2008/46       و S/PRST/2009/18 
  . S/PRST/2009/34  و

    
  ٤٠اجلدول 

  : متديد الواليةقوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك
 القرار 

 ٢٠٠٩( ١٨٩٩  )٢٠٠٩( ١٨٧٥  )٢٠٠٨( ١٨٤٨  )٢٠٠٨( ١٨٢١  )٢٠٠٧( ١٧٨٨  )١٩٧٤( ٣٥٠(  
أيار/مـــــــــــايو  ٣١ تاريخ اختاذ القرار       

١٩٧٤  
كـــانون األول/  ١٤

  ٢٠٠٧ديسمرب 
حزيران/يونيـــــه  ٢٧

٢٠٠٨  
ــانون األول/  ١٢ كـ

  ٢٠٠٨ديسمرب 
ــه  ٢٣ حزيران/يونيـــ

٢٠٠٩  
 كــــانون األول/ ١٦

  ٢٠٠٩ديسمرب 
  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر  إنشاء اإلنشاء والتمديد

       التشكيل املأذون به

 ١ ٢٥٠ ١ ٢٥٠ ١ ٢٥٠ ١ ٢٥٠ ١ ٢٥٠ ١ ٢٥٠ العنصر العسكري

إمجايل التشكيل  
   ١ ٢٥٠ ١ ٢٥٠ ١ ٢٥٠  ١ ٢٥٠ ١ ٢٥٠ ١ ٢٥٠ املأذون به
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  ٤١اجلدول 
    قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 القرار 

 
٣٥٠ 

)١٩٧٤(  
١٧٨٨ 

)٢٠٠٧(  
١٨٢١ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٨ 

)٢٠٠٨(  
١٨٧٥ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٩ 

)٢٠٠٩(  
       إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن       

(أ)x رصد وقف إطالق النار
      

  
      صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  

  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان    
، أنشــأ جملــس األمــن قــوة  ١٩٧٨آذار/مــارس  ١٩يف  

ــالقرارين     ــان بـ ــة يف لبنـ ــدة املؤقتـ ــم املتحـ ) ١٩٧٨( ٤٢٥األمـ
) للتأكــد مــن انســحاب القــوات اإلســرائيلية  ١٩٧٨( ٤٢٦ و

دوليني، مــن جنــوب لبنــان، وإعــادة إحــالل الســالم واألمــن الــ 
ــة إعــادة بســط ســلطتها      ــى كفال ــان عل ــة لبن ومســاعدة حكوم
الفعلية يف املنطقة. وأدخل الس تعـديالت علـى واليـة القـوة     

وانسحاا بعـد   ١٩٨٢بعد توغل إسرائيل داخل لبنان يف عام 
؛ وعـالوة علـى ذلــك،   ٢٠٠٠ذلـك إىل اخلـط األزرق يف عـام    

 ٢٠٠٦وســـع الـــس نطـــاق واليـــة القـــوة يف آب/أغســـطس 
للتصدي للتصعيد املستمر يف أعمال القتال يف لبنـان وإسـرائيل   
ــن      ــه م ــذي شــنه حــزب اهللا يف متوز/يولي ــاب اهلجــوم ال يف أعق
ذلك العـام. ومشلـت مهـام البعثـة رصـد وقـف أعمـال القتـال،         
ومرافقة ودعم القـوات املسـلحة اللبنانيـة يف أثنـاء انتشـارها يف      

سـاعدة مـن أجـل كفالـة     مجيع أرجاء جنوب لبنـان، وتقـدمي امل  
ــمان    ــدنيني وضـ ــكان املـ ــانية إىل السـ ــاعدة اإلنسـ وصـــول املسـ

  العودة الطوعية واآلمنة للمشردين.  
  ضاالستعراالوالية يف بداية الفترة املشمولة   

آب/أغســطس  ٢٤) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٣بــالقرار  
آب/أغســطس  ٣١د الــس واليــة القــوة حــىت    ، مــد٢٠٠٧
، علـــى ٢٠٠٨. ومشلـــت واليـــة القـــوة يف بدايـــة عـــام ٢٠٠٨

 ٤٢٦ ) و١٩٧٨( ٤٢٥النحــو املنصــوص عليــه يف القــرارات  
)، املهام العامـة التاليـة: (أ) رصـد    ٢٠٠٦( ١٧٠١) و١٩٧٨(

وقف األعمـال القتاليـة؛ (ب) مرافقـة ودعـم القـوات املسـلحة       
انتشـــارها يف مجيـــع أرجـــاء جنـــوب لبنـــان؛  اللبنانيـــة يف أثنـــاء 

تقــدمي مســاعدا لكفالــة وصــول املســاعدة اإلنســانية إىل   (ج)
  السكان املدنيني والعودة الطوعية واآلمنة للمشردين.  

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

ــرتني        ــس م ــام ال ــرة املشــمولة باالســتعراض، ق يف الفت
بتمديد والية القوة لفتريت سنة واحدة، واستمر التمديد األخـري  

. ومل تدخل أي تغيريات كـبرية  ٢٠١٠آب/أغسطس  ٣١حىت 
)، رحـب الـس   ٢٠٠٨( ١٨٣٢ويف القرار على والية القوة. 

بزيــادة األنشــطة املنســقة بــني القــوة والقــوات املســلحة اللبنانيــة   
  وشجع على مواصلة تعزيز هذا التعاون. 

عرضـاً عامـاً للتغـيريات يف     ٤٣و  ٤٢ويقدم اجلدوالن   
تشــكيل القــوة وواليتــها خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض.  

ــرد يف اجلــد ــع الفقــرات املتعلقــة    ٤٤ول وي ــنص الكامــل جلمي ال
بوالية القوة اليت أتت يف قـرارات الـس. وتعـرض علـى سـبيل      
اإلحالـــة املرجعيـــة املعلومـــات املتعلقـــة بإنشـــاء البعثـــة؛ وينبغـــي 
الرجـــوع إىل املالحـــق الســـابقة لالطـــالع علـــى أي معلومـــات  

قضـية منـذ   ترد هنا بشأن التغيريات اليت حـدثت يف الفتـرة املن   ال
  إنشاء البعثة.
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  ٤٢اجلدول 
    قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان: متديد الوالية

 القرار 

 ٢٠٠٩( ١٨٨٤  )٢٠٠٨( ١٨٣٢  )٢٠٠٧( ١٧٧٣  )٢٠٠٦( ١٧٠١  )١٩٧٨( ٤٢٦(  
مــــــــــــارس آذار/ ١٩ تاريخ اختاذ القرار      

١٩٧٨  
آب/أغســـــــطس  ١١

٢٠٠٦  
آب/أغســـــــطس  ٢٤

٢٠٠٧  
آب/أغســـــــطس  ٢٧

٢٠٠٩  
آب/أغســــــــــــــطس  ٢٧

٢٠٠٩  
  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة اإلنشاء والتمديد

      التشكيل املأذون به

 ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ العنصر العسكري

 ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ إمجايل التشكيل املأذون به 
    

  ٤٣اجلدول 
    قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 القرار 

  )٢٠٠٩( ١٨٨٤  )٢٠٠٨( ١٨٣٢  )٢٠٠٦( ١٧٠١  )١٩٧٨( ٤٢٦  )١٩٧٨( ٤٢٥ الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
            عامة  مهام      

      (أ)x      اإلذن باستخدام القوة
            التنسيق

 التنسيق مـع كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى     
  يف املنطقة 

  x(أ)        

            التجريد من السالح وحتديد األسلحة
      (أ)x      األسلحةالتجريد من السالح أو رصد 

            املسائل اإلنسانية
      (أ)x      الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية 

      (أ)x      جئون/املشردون داخليا: تيسري العودة الال
       املؤسسات واحلوكمة

(أ)x  طة الدولة السيطرة على اإلقليم/توطيد سل
 x(ج)

 x(ب)
   

       إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

(أ)x    رصد احلدود 
   

(أ)x  ق الناررصد وقف إطال
 x(ب)

 x(ب)
   

(أ)x    محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها
   

محايــــة املــــدنيني، مبــــا يف ذلــــك الالجئــــون     
  واملشردون داخليا

  x(أ)
   

محايــــة العــــاملني يف جمــــال تقــــدمي املســــاعدة 
  اإلنسانية/تيسري إيصال املساعدات اإلنسانية 

  x(أ)
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 القرار 

  )٢٠٠٩( ١٨٨٤  )٢٠٠٨( ١٨٣٢  )٢٠٠٦( ١٧٠١  )١٩٧٨( ٤٢٦  )١٩٧٨( ٤٢٥ الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
(أ)x    ية الوطنيةتقدمي الدعم إىل املؤسسة العسكر      

 x(ب)
 x(ج)

 

أمن اإلقلـيم، مبـا يف ذلـك كفالـة االنتشـار يف      
  املناطق الرئيسية وتسيري الدوريات والردع 

x(أ)
 x(ج)

 x(ب)
   

  
  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  

  عنصر إضايف.  (ب)  
      .إعادة تأكيد للوالية  (ج)  

  ٤٤اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان: التغيريات املدخلة على الوالية، 

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

  )٢٠٠٨( ١٨٣٢القرار    

  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

تقدمي الدعم إىل املؤسسـة العسـكرية   
  وطنيةال

يشـيد بالــدور اإلجيــايب للقــوة الـيت ســاعد انتشــارها إىل جانــب القــوات   
املسلحة اللبنانيـة علـى يئـة بيئـة اسـتراتيجية جديـدة يف جنـوب لبنـان،         
ويرحب بزيادة تنسيق األنشـطة بـني القـوة والقـوات املسـلحة اللبنانيـة،       

 )٢ويشجع على مواصلة تعزيز هذا التعاون (الفقرة 

 عنصر إضايف

     )٢٠٠٩( ١٨٨٤القرار 
    اجليش والشرطة وقطاع األمنإصالح 

تقدمي الدعم إىل املؤسسـة العسـكرية   
  الوطنية

يشـيد بالــدور اإلجيــايب للقــوة الـيت ســاعد انتشــارها إىل جانــب القــوات   
املسلحة اللبنانيـة علـى يئـة بيئـة اسـتراتيجية جديـدة يف جنـوب لبنـان،         

نيـة،  ويرحب بزيادة تنسيق األنشـطة بـني القـوة والقـوات املسـلحة اللبنا     
  )٢ويشجع على مواصلة تعزيز هذا التعاون (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

    
    البعثات السياسية وبعثات بناء السالم - ثانيا 

  مالحظة  

يركـز هــذا القسـم علــى القــرارات الـيت اختــذها جملــس      
ل الفترة املشـمولة باالسـتعراض فيمـا يتعلـق بإنشـاء      األمن خال

ــها أو      ــذ واليت ــاء الســالم، وتنفي ــات بن ــات السياســية وبعث البعث
تغيريها أو إائها. وهو يقـدم عرضـاً عامـاً للواليـة املـأذون ـا       
لكل بعثة من البعثـات يف بدايـة الفتـرة، ويـورد الـنص الكامـل       

الوالية إضـافة إىل   جلميع الفقرات ذات الصلة بأي تغيريات يف

وثائق أخرى خمتارة. وقد نظمت هذه البعثات حسب املنطقـة  
  ورتبت وفق تاريخ إنشائها.  

ــاء         ــات بن ــات السياســية وبعث ــن البعث ــام ع عــرض ع
    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨السالم خالل عامي 

خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أذن جملس األمن   
بنشـر بعثــات حلفـظ الســالم، وواصــل إىل جانـب ذلــك تقــدمي    
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ــك     ــي وتلـ ــابع السياسـ ــة ذات الطـ ــات امليدانيـ ــدعم إىل البعثـ الـ
املنشأة لبناء السـالم ولتقـدمي املسـاعدة مـن أجـل إعانتـها علـى        

واألمن الـدوليني.   الوفاء مبسؤوليتها الرئيسية عن حفظ السالم
وتتباين هذه البعثـات تباينـا كـبريا مـن حيـث اهليكـل واحلجـم        
والواليـــة املوكلـــة إليهـــا؛ وهـــي تشـــمل مكتـــبني سياســـيني       
إقليمــيني، وأربعــة مكاتــب متكاملــة أو مكاتــب لبنــاء الســالم، 
وبعثــتني كــبريتني لتقــدمي املســاعدة عملتــا جنبــاً إىل جنــب مــع  

ــددة اجلنســيات أذن ا  ــوات متع ــس بنشــرها يف أفغانســتان  ق ل
  والعراق.  
بعثـة   ١١، كانت هنـاك  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ويف عامي   

سياسية ميدانيـة ومكتبـا ميـدانيا لبنـاء السـالم تعمـل بـإذن مـن         
ــس       ــاد الـ ــد أعـ ــات، فقـ ــدد البعثـ ــات عـ ــم ثبـ ــس. ورغـ الـ

املكاتــــب القائمــــة يف مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى   تشــــكيل
مكاتب متكاملة لبناء السـالم   بيساو لتصبح-وسرياليون وغينيا

ونقَـــل حمـــور تركيـــز الواليـــة يف تلـــك البلـــدان بعيـــدا عـــن        
املرتبطة ارتباطاً مباشراً مبرحلة ما بعـد الـرتاع، حمـوال     الشواغل

إياه إىل املسؤولية عن تنسـيق مشـاركة األمـم املتحـدة األوسـع      
  نطاقا.  

ــادرات سياســـية أخـــرى ميكـــن      كمـــا أذن الـــس مببـ
عثــات سياســية، ولكنــها مل تــدرج يف هــذا القســم.   اعتبارهــا ب

ومشلـــت هـــذه املبـــادرات تعـــيني مبعـــوثني عـــاملني يف امليـــدان  
وممثلني آخرين عين اجلـزء التاسـع بعـرض واليتـهم، إضـافة إىل      
ــا الـــس بتقـــدمي الـــدعم السياســـي    حـــاالت أخـــرى أذن فيهـ

رييـا  واملايل، مبا يف ذلك الدعم املقدم إىل جلنة الكـامريون ونيج 
  .)٣٨(املختلطة
ــا عامـــا لواليـــات   ٤٦و ٤٥ويقـــدم اجلـــدوالن    عرضـ

البعثات السياسية وبعثات بناء السـالم خـالل الفتـرة املشـمولة     
ــتعراض ــات    .)٣٩(باالسـ ــح أن البعثـ ــدولني، يتضـ ــة اجلـ ومبقارنـ

ــةٌ تشــمل جمموعــة مهــام     ــة أوكلــت إليهــا عمومــا والي األفريقي
ــا     ــك املســندة إىل البعث ــن تل ــا م ــة.  أوســع نطاق ــري األفريقي ت غ

وهنــاك اخــتالف كــبري أيضــا يف طبيعــة تلــك الواليــات. فعلــى  
سبيل املثال، أوكلت للبعثات األفريقية التسـع واليـات متعلقـة    

، فيمــا انطبــق ذلــك بإصــالح اجلــيش والشــرطة وقطــاع األمــن 
على اثنتني فقط من بني مخس بعثات غري أفريقية. ويف الوقت 

بعثات أفريقية واليـات تـنص   نفسه، كان خلمس من بني تسع 
على تقدمي الدعم إىل جلنة بناء السالم، مما يعكس تركيـز هـذه   
اهليئة على البلدان األفريقية. وكانت املهمة األكثر شيوعا الـيت  

  كُلفت ا البعثات هي تلك املتعلقة بالعمليات السياسية.
__________ 

األمني العام جلنة الكامريون ونيجرييا املختلطة لتيسـري تنفيـذ   أنشأ   )٣٨(  
 تشـــرين األول/ ١٠حكـــم حمكمـــة العـــدل الدوليـــة الصـــادر يف  

بشأن الرتاع احلدودي بني الكـامريون ونيجرييـا.    ٢٠٠٢أكتوبر 
ــذ عــام    ــن، من ــس األم ــد أذن جمل ــق دعــم  ٢٠٠٤وق ، بإنشــاء فري

ة لألمـم املتحـدة. انظـر    للجنة املختلطـة يمـول مـن امليزانيـة العاديـ     
S/2004/298  وS/2009/642 .  

أعيــد تشــكيل البعثــات يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وســرياليون   )٣٩(  
بيساو لتصبح مكاتب متكاملة لبناء السالم خـالل الفتـرة   -وغينيا

ــد تشــكيلها     ــيت أعي ــات ال ــالتقرير. وقــد أدرجــت البعث املشــمولة ب
      .  ٤٥وتلك اليت حلت حملها يف اجلدول 
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  ٤٥اجلدول 
    الواليات احملددة املوكلة إىل البعثات السياسية وبعثات بناء السالم: أفريقيا

  الوالية

مكتــــــــب  
ــم  األمـــــــــ
ــدة  املتحـــــ
ــي  السياســ

  للصومال

مكتب األمـم  
املتحدة لدعم 
ــالم  ــاء السـ بنـ

 - يف غينيــــــا 
  بيساو

ــم   ــب األمــ مكتــ
املتحدة املتكامـل  
ــاء الســالم يف   لبن

  بيساو - غينيا 

ــب األمــــ  م مكتــ
املتحـــدة لــــدعم  
بنـــاء الســـالم يف 
مجهورية أفريقيا 

  الوسطى

ــم  مكتـــــب األمـــ
املتحدة املتكامـل  
لبنــاء الســـالم يف  
مجهوريـة أفريقيــا  

  الوسطى

ــب  مكتـــــــــ
األمــــــــــــــم 
املتحــــــــــدة 
لغــــــــــــرب  

  أفريقيا

مكتـــــــــــــب 
األمـــــــــــــــم 
ــدة  املتحـــــــــ
ــل يف  املتكامـ

  سرياليون

مكتب األمم 
املتحــــــــــــدة 
املتكامــــــــــل  
لبنــاء الســالم 

  يف سرياليون

مكتب األمـم  
ــدة  املتحـــــــــــ
املتكامـــــل يف 

  بوروندي
  X    X  X  X  X  X  X  X  التنسيق                    

التجريـــــد مـــــن الســـــالح وحتديـــــد 
  األسلحة

X  X  X    X        X  

املساعدة االنتخابيـة والتصـديق علـى    
  صحة االنتخابات

X  X      X  X  X  X  X  

        X          X  املسائل اإلنسانية
  X  X  X  X  X    X  X  X  حقوق اإلنسان

  X  X  X    X  X  X  X  X  ةاملؤسسات واحلوكم
ــاع     ــيش والشــرطة وقط إصــالح اجل

  األمن
X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  العمليات السياسية
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  سيادة القانون

    X      X      X  X  التنمية/إعادة اإلعمار  
    X  X    X    X  X    دعم جلنة بناء السالم

    
  ٤٦اجلدول 

    الواليات احملددة املوكلة إىل البعثات السياسية وبعثات بناء السالم: آسيا والشرق األوسط

  الوالية

بعثة األمم املتحدة 
لتقــــدمي املســــاعدة 

  إىل أفغانستان

بعثــــــــة األمــــــــم 
املتحــــدة لتقــــدمي 
ــاعدة إىل  املســــــــ

  العراق

بعثـــــة األمـــــم 
املتحــــــــدة يف  

  نيبال

نســق األمــم مكتــب م
املتحــــــــدة اخلــــــــاص 

  لشؤون لبنان

ــدة    ــم املتحــ ــز األمــ مركــ
ــية  اإلقليمـــــي للدبلوماســـ
الوقائيـــــة ملنطقـــــة آســـــيا 

  الوسطى
  X  X    X  X  التنسيق            

      X  X  X  التجريد من السالح وحتديد األسلحة
      X  X  X  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

        X  X  املسائل اإلنسانية
        X  X  قوق اإلنسانح

        X  X  املؤسسات واحلوكمة
      X    X  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

  X  X  X  X  X  العمليات السياسية
        X  X  سيادة القانون

        X  X  التنمية/إعادة اإلعمار 
            دعم جلنة بناء السالم
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التغـــيريات املدخلـــة علـــى الواليـــات يف عــــامي       
    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨

ــس       ــرة املشــمولة باالســتعراض، وســع ال خــالل الفت
واليــيت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان       
ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، فيما أبقى إىل حـد  

ثـــات األخـــرى دون تغـــيري. وكلّـــف كـــبري علـــى واليـــات البع
املكتــبني املتكــاملني اجلديــدين يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى      
ــالبعثتني الســابقتني     ــةً ب وســرياليون بعــدد أقــل مــن املهــام مقارن
هلمــا، وإن كــان قــد زاد عمومــا مــن عــدد اــاالت املشــمولة   

بيســـاو. وتـــرد -بالواليـــة بالنســـبة للمكتـــب اجلديـــد يف غينيـــا
ة عن مجيـع التغـيريات املدخلـة علـى الواليـات      معلومات مفصل

  أدناه.  
  جلسات الس وقرارته املتعلقة ببناء السالم  

، اجتمـع الـس عـدة    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨خالل عـامي    
بعـد  بنـاء السـالم يف مرحلـة مـا     ”مرات للنظر يف البند املعنون 

. ونظر الـس يف جلسـتني مـن هـذه اجللسـات      “انتهاء الرتاع
ــا  ــألة بنـ ــهاء   يف مسـ ــرة النتـ ــة مباشـ ــة التاليـ ــالم يف املرحلـ ء السـ

، مبـــا يف ذلـــك مســـائل القـــدرات املدنيـــة الكافيـــة  )٤٠(الـــرتاع
واحلاجة إىل مزيد من التنسيق بني مجيع أجـزاء منظومـة األمـم    

  املتحدة.
ــانني رئاســيني يف إطــار هــذا       واعتمــد الــس أيضــا بي

البنـــد. فســــلّم يف البيــــان الرئاســـي األول، الــــذي اعتمــــد يف   
ــرتاع    ٢٠٠٨أيار/مــايو  ٢٠ ــدول للتعــايف مــن ال ــأن دعــم ال ، ب

ولبنــاء الســالم املســتدام يشــكل حتــديا رئيســيا يواجهــه اتمــع  
، وبـــأن االســـتجابة الفعالـــة تتطلـــب تكامـــل واتســـاق الـــدويل

األنشطة السياسية واألمنية واإلنسانية واإلمنائية. وأقـر الـس،   
__________ 

ــات، انظــر   S/PV.6165و  S/PV.5895انظــر   )٤٠(   ــن املعلوم ــد م . و ملزي
  من اجلزء األول.   ٣٨القسم 

يف مجلة أمـور، مبـا للبلـدان املتضـررة مـن احتياجـات ماسـة يف        
ــها إعــادة إنشــاء       ــرتاع، ومن ــهاء ال ــي مباشــرة انت ــيت تل ــرة ال الفت

سـلحة وتسـرحيها   املؤسسات احلكومية ونزع سالح القوات امل
ــة      ــق العدالـ ــن وحتقيـ ــاع األمـ ــالح قطـ ــا وإصـ ــادة إدماجهـ وإعـ
ــة واملصــاحلة وإعــادة بســط ســيادة القــانون واحتــرام        االنتقالي
حقوق اإلنسان واإلنعاش االقتصادي. وأكـد الـس أيضـا أن    
اخلربة املدنيـة يف بنـاء السـالم يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع         

ة هــذه االحتياجــات وشــجع أمــر أساســي يف العمــل علــى تلبيــ 
اجلهــود الراميــة إىل تلبيــة احلاجــة املاســة إىل التعجيــل بإيفــاد       

  .)٤١(اخلربة املدنية
 متـوز/  ٢٢سي الثاين، الـذي اعتمـد يف   ويف البيان الرئا  

ــه  ــاء    ٢٠٠٩يولي ــام عــن بن ــر األمــني الع ، رحــب الــس بتقري
ــرة   ــرتاع مباشـ ــة الـــيت تعقـــب انتـــهاء الـ  )٤٢(الســـالم يف املرحلـ

باعتبــاره مســامهةً قيمــة يف تــوفري اســتجابة دوليــة أكثــر فعاليــة   
 واتساقا لبناء السالم بعد انتهاء الرتاع. وأقـر الـس أيضـا، يف   
مجلــة أمــور، بأمهيــة البــدء يف تــوفري املســاعدة لبنــاء الســالم يف   
أســرع وقــت ممكــن، وأكّــد علــى أمهيــة النظــر يف مســألة بنــاء    
السالم يف مرحلـة مبكـرة مـن مداوالتـه وكفالـة االتسـاق بـني        
صنع السالم وحفـظ السـالم وبنـاء السـالم والتنميـة علـى حنـو        

  .)٤٣(ما بعد الرتاعيتيح توفري استجابة مبكرة وفعالة حلاالت 
ويف جلســتني أخــريني عقــدتا بشــأن البنــد ذاتــه، ركــز   

الس على تقـارير جلنـة بنـاء السـالم، ونـاقش أيضـا احلالـة يف        
ــا    ــا الوســطى وســرياليون وغيني ــة أفريقي ــدي ومجهوري - بورون

  .)٤٤(بيساو
__________ 

  )٤١(  S/PRST/2008/16.  
  )٤٢(  S/2009/304.  
  )٤٣(  S/PRST/2009/23  .الفقرتان الثالثة والثانية عشرة  ،  
  )٤٤(  S/PV.5997  وS/PV.6224 ٣٨. ملزيد من املعلومات، انظر القسم 

  األول، و القسم السابع من اجلزء التاسع.  من اجلزء 
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  أفريقيا  
    مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال  
، أنشأ جملس األمن ببيان ١٩٩٥نيسان/أبريل  ١٥يف   
مكتــب األمــم املتحــدة السياســي للصــومال لكــي   )٤٥(رئاســي

يساعد األمني العام على املضي قدما بقضية السـالم واملصـاحلة   
يف الصومال من خالل إجراء اتصاالت مع القـادة الصـوماليني   

  ملنظمات املدنية والدول واملنظمات املعنية.  وا
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  
كـانون األول/ديسـمرب    ٢٧يف تبادل للرسائل بتـاريخ    
، أيـــد الـــس اعتـــزام األمـــني العـــام مواصـــلة أنشـــطة   ٢٠٠٧

ــب األمــ  ــرة الســنتني   مكت  م املتحــدة السياســي للصــومال يف فت
. وقد مشلت والية املكتـب يف بدايـة عـام    )٤٦(٢٠٠٩-٢٠٠٨
، على النحو املـبني يف رسـالة وجههـا األمـني العـام إىل      ٢٠٠٨

، املهـام العامـة التاليـة: (أ) املسـاعدة يف     )٤٧(رئيس جملس األمن
الشـامل   تعزيز املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة وتشـجيع احلـوار    

ــراف الصــومالية؛ (ب) تنســيق الــدعم الــذي       ــني مجيــع األط ب
تقدمـــه األمـــم املتحـــدة إىل املؤسســـات االحتاديـــة االنتقاليـــة      
ــة   ــة واالنتخابيـــ ــية واألمنيـــ الصـــــومالية يف اـــــاالت السياســـ
ــع الشــركاء اخلــارجيني؛     ــة؛ (ج) العمــل م واإلنســانية واإلمنائي

الســـالم يف  (د) تـــوفري الـــدعم لوضـــع خريطـــة طريـــق لعمليـــة 
ــة االنتقاليــة وفريــق     الصــومال يف تضــافر مــع احلكومــة االحتادي

العمـل علـى حنـو     (هــ) األمم املتحدة القطري واتمع الدويل؛ 
وثيق مع مقر األمم املتحدة بشأن وضع خطط احتياطية تأهبـا  

  إلمكانية إنشاء بعثة حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة.  
  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ التطورات املستجدة خالل عامي  
ــدة        ــرارات عـ ــرة، قـ ــذه الفتـ ــالل هـ ــس، خـ ــذ الـ اختـ

ومقررات أخرى وسع فيها والية املكتب يف جمـاالت التجريـد   
__________ 

  )٤٥(  S/PRST/1995/15.  
  )٤٦(  S/2007/762  وS/2007/763 .  
  )٤٧(  S/2007/762.  

مــن الســالح وحتديــد األســلحة، وحقــوق اإلنســان، وإصــالح  
ــود     قطــاع  ــانون، وتنســيق جه ــن، والشــرطة، وســيادة الق األم

مكافحــة القرصــنة. ومــددت واليــة املكتــب مــرة واحــدة ملــدة  
  .  ٢٠١١و  ٢٠١٠سنتني، لتغطي عامي 

)، أسند الـس إىل املكتـب   ٢٠٠٨( ١٨١٤وبالقرار   
فية عـن تـوفري الـدعم الدسـتوري واالنتخـايب، إذ      مسؤولية إضا

قــرر أن يقــوم املكتــب وفريــق األمــم املتحــدة القطــري بتعزيــز   
دعمهما للمؤسسات االحتادية االنتقاليـة ـدف وضـع دسـتور     
وإجراء استفتاء دستوري وانتخابات حـرة ودميقراطيـة يف عـام    

 وتيسري تنسيق الدعم الذي يقدمه اتمع الـدويل هلـذه   ٢٠٠٩
ــرار   اجلهــــود.  ــاً يف القــ ــد ذلــــك عمومــ ــد تأكيــ  ١٨٦٣وأعيــ

)، الذي جدد الس مبوجبه أيضا واليـة بعثـة االحتـاد    ٢٠٠٩(
وطلب فيه إىل املكتـب العمـل علـى     )٤٨(األفريقي يف الصومال

 الصـومال مـن خـالل تنفيـذ     حتقيق سـالم واسـتقرار دائمـني يف   
اتفاق جيبويت للسالم. كما طلـب الـس إىل األمـني العـام أن     
يشرع فورا يف وضع خطة طوارئ متهيدا لنشر مكاتـب األمـم   

أيــد الــس بتبــادل  وختامــا،املتحــدة ووكاالــا يف الصــومال. 
 )٤٩(٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٢١و  ١٥للرســائل مت يف 

ــب مبواصــلة االضــطالع       ــام الســماح للمكت ــني الع ــزام األم اعت
، مع تكليفـه مبهـام   ٢٠١١-٢٠١٠مبهامه خالل فترة السنتني 

ــيت    ــداين للجهــود ال ــم  إضــافية يف جمــال التنســيق املي ــذهلا األم  تب
  املتحدة واتمع الدويل يف مكافحة القرصنة.  

عرضاً عاماً لوالية املكتـب. ويـرد    ٤٧ويقدم اجلدول   
ــيت تتصــل      ٤٨يف اجلــدول  ــرات ال ــع الفق ــل جلمي ــنص الكام ال

بواليــة املكتــب يف قــرارات الــس. وتــرد املعلومــات املتعلقــة   
نبغـي الرجـوع   بإنشاء املكتب على سبيل اإلحالـة املرجعيـة؛ وي  

إىل املالحق السـابقة لالطـالع علـى أي معلومـات ال تـرد هنـا       
بشــأن التغــيريات الــيت حــدثت يف الفتــرة املنقضــية منــذ إنشــاء    

  البعثة.
__________ 

  انظر اجلزء الثامن لالطالع على مزيد من املعلومات.    )٤٨(  
  )٤٩(  S/2009/664  وS/2009/665.  
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  ٤٧اجلدول 
    مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 S/PRST/1995/15   S/2005/729 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

 S/2005/730    S/2007/762  و

 ١٨١٤القرار    S/2007/763 و
)٢٠٠٨(  

 ١٨٦٣القرار 
)٢٠٠٩(  

 ١٨٧٢القــرار  
)٢٠٠٩(  

 S/2009/664 

   S/2009/665و
         التنسيق

X    ى يف البلدالتنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخر
X  (أ)

X  (ب)
X  (ب)

X  (ج)
  (ب)

X   تنسيق املشاركة الدولية
X  (أ)

X  (أ)
X  (ب)

X   (ج)
  (ب)

         التجريد من السالح وحتديد األسلحة

X       نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
   (أ)

X       األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
   (أ)

ــديق علــــى صــــحة      ــاعدة االنتخابيــــة والتصــ املســ
  االنتخابات

       

X    املساعدة االنتخابية
X  (أ)

X    (ب)
  (ج)

         املسائل اإلنسانية

X    التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية / الدعم
X  (أ)

X    (ب)
  (ج)

حقــــوق اإلنســــان؛ واملـــــرأة والســــالم واألمـــــن؛    
  واألطفال والرتاع املسلح

       

X     حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
     (أ)

X       بناء القدرات حقوق اإلنسان: 
   (ب)

X     حقوق اإلنسان: الرصد 
     (أ)

         املؤسسات واحلوكمة

: تعزيـــــز املؤسســـــات/ تشـــــجيع بنـــــاء املؤسســـــات
  استقالليتها 

 X
X  (أ)

X  (أ)
X   (ب)

X  (ب)
  (ب)

X        السيطرة على اإلقليم/ توطيد سلطة الدولة 
  (أ)

         إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X       الشرطة: بناء القدرات 
   (أ)

X     إصالح قطاع األمن
X   (أ)

X  (ب)
  (ب)

         العمليات السياسية

ــة/    ــة السياسية/احلوار/الدبلوماســية الوقائي تيســري العملي
  الوساطة/املساعي احلميدة

X
X  (أ)

X  (ج)
X  (أ)

X  (ب)
X  (ب)

X  (ج)
  (ج)

X  املصاحلة الوطنية
X  (أ)

X     (ج)
   (ب)

X      تنفيذ اتفاقات السالم /رصد
    (أ)

         سيادة القانون

X       تعزيز سيادة القانون
   (أ)

X       السجون
   (أ)

X     الدعم الدستوري
     (أ)

         مهام أخرى

X    خطط الطوارئ 
X  (أ)

X  (ج)
X   (ج)

  (ج)
X    إعادة اإلعمار   التنمية

X   (أ)
X  (ب)

X  (ج)
  (ج)

X      حشد املوارد
X  (أ)

   (ج)

X        تنسيق مكافحة القرصنة
  (أ)

  
  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  

  عنصر إضايف.  (ب)  
  إعادة تأكيد للوالية.  (ج)  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 930/1419 

 

  ٤٨اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال: التغيريات املدخلة على الوالية، 

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

      )  ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار 
      التنسيق

ومال وفريــق األمــم يقــرر أن يقــوم مكتــب األمــم املتحــدة السياســي للصــ    تنسيق املشاركة الدولية
املتحدة القطري، عند النهوض بتسوية شـاملة ودائمـة يف الصـومال وعـن     
طريــق تشــجيع العمليــة السياســية اجلاريــة، بتعزيــز دعمهمــا للمؤسســات   
ــتوري    ــتفتاء دسـ ــتور وإجـــراء اسـ ــة ـــدف وضـــع دسـ االحتاديـــة االنتقاليـ

ــة يف عــام    ــات حــرة ودميقراطي ــا يقتضــيه امليثــ  ٢٠٠٩وانتخاب ــا مل اق ، وفق
االحتادي االنتقايل، وتيسري تنسيق الدعم الذي يقدمـه اتمـع الـدويل هلـذه     

يوما من تـاريخ   ٦٠اجلهود، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف غضون 
   )٥اختاذ هذا القرار، تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا العمل (الفقرة 

  إضايف عنصر

املتحدة واالحتاد األفريقي والدول يؤيد اجلهود اجلارية اليت تبذهلا األمم   
ــة،      ــة االنتقالي ــق مــع احلكومــة االحتادي األعضــاء املهتمــة، بالتعــاون الوثي
لتطوير مؤسسات قطاع األمن يف الصومال، ويطلب إىل املمثل اخلـاص  
ــرامج      ــة ب ــزز دوره التنســيقي يف هــذا اــال، مبواءم ــام أن يع لألمــني الع

  ) ١٥دول األعضاء (الفقرة األمم املتحدة ذات الصلة وأنشطة ال

  

التنســــيق مــــع كيانــــات األمــــم  
  املتحدة األخرى يف البلد

 آذار/ ١٤يؤيد بقوة النهج الذي اقترحه األمني العام يف تقريره املـؤرخ  
ــارس  ــم املتحــدة     ٢٠٠٨م ــتراتيجية لألم ــه تقــدمي اس ، ويرحــب باعتزام

ال، مستكملة وشاملة ومتكاملة لتحقيـق السـالم واالسـتقرار يف الصـوم    
توائم وتدمج اجلهود السياسية واألمنيـة والربناجميـة علـى حنـو متسلسـل      
ويعــزز بعضــها بعضــا، وتضــمينها تقييمــاً لقــدرة مكتــب األمــم املتحــدة  
ــه أن يقــدم     السياســي للصــومال علــى تنفيــذ االســتراتيجية، ويطلــب إلي

يوما من تاريخ  ٦٠االستراتيجية املستكملة إىل جملس األمن يف غضون 
  ) ٢هذا القرار (الفقرة اختاذ 

  عنصر إضايف

    تخاباتاملساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االن
  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ٥انظر الفقرة   املساعدة االنتخابية

      اإلنسانيةاملسائل 
ــيق  ــال  يفالدعم/التنســــــــ جمــــــــ

   ةاملساعدة اإلنساني
يطلب إىل األمني العام أن يعزز اجلهود اجلارية إلنشاء آلية تقودهـا األمـم   
ــانية       ــات اإلنس ــني املنظم ــا ب املتحــدة إلجــراء مشــاورات وتيســري انعقاده
ــة     ــات املاحنـ ــة واجلهـ ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ ــومال واحلكومـ ــة يف الصـ العاملـ

طراف األخرى املعنية مـن أجـل املسـاعدة علـى حـل مسـائل وصـول        واأل
ــب       ــع أحنــاء الصــومال، ويطل ــا يف مجي ــها وتوفريه ــة اإلنســانية وأمن اإلغاث
ــر       ــدم احملــرز يف التقري ــرا عــن التق ــدم تقري ــام أن يق ــني الع كــذلك إىل األم

  )١٣أعاله (الفقرة  ٥املشار إليه يف الفقرة 

  عنصر إضايف



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات  -اجلزء العاشر 
حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

931/1419 12-07779 

 

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

    رتاع املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال وال
حقــوق اإلنســان: تعزيــز حقــوق 

  اإلنسان ومحايتها 
يطلب إىل األمني العام أن ينشئ آلية فعالة يف إطار مكتب األمـم املتحـدة   
السياسـي للصــومال لرصــد وتعزيــز محايــة حقــوق اإلنســان يف الصــومال،  

ــب     ــني مكتـ ــاء، بـ ــب االقتضـ ــيق، حسـ ــل التنسـ ــدة  وأن يكفـ ــم املتحـ األمـ
ــوق اإلنســان واخلــبري     والسياســي للصــومال   ــم املتحــدة حلق مفوضــية األم

، املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف الصـومال     املستقل لس حقوق اإلنسان 
ــرا عــن التقــدم احملــرز يف     ويطلــب كــذلك إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري

  ) ١٤أعاله (الفقرة  ٥حتقيق ذلك يف التقرير املشار إليه يف الفقرة 

ليف  مهمة جديدة صدر ا تك

مهمة جديدة صدر ا تكليف    من القرار   ١٤انظر أعاله الفقرة   حقوق اإلنسان: الرصد  
      وكمةاملؤسسات واحل

بنـــــــاء املؤسســـــــات: تعزيـــــــز   
    يتهااملؤسسات/تشجيع استقالل

  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ٥انظر الفقرة 

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ١٥انظر الفقرة   إصالح قطاع األمن
      العمليات السياسية

تيسري العملية السياسية/ احلوار/ 
الدبلوماسية الوقائية/ الوسـاطة/  

  املساعي احلميدة  

  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ٥انظر الفقرة 

      سيادة القانون
مهمة جديدة صدر ا تكليف    أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ٥انظر الفقرة   الدعم الدستوري

      مهام أخرى
  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “التنسيق”لقرار، يف بند من ا ٨انظر الفقرة   خطط الطوارئ

      )  ٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار 
      التنسيق

التنســــيق مــــع كيانــــات األمــــم  
  املتحدة األخرى يف البلد

، بتنسـيق مجيـع   يطلب إىل األمني العام أن يقوم، عن طريـق ممثلـه اخلـاص   
أنشطة منظومة األمم املتحدة يف الصومال، وأن يبـذل املسـاعي احلميـدة    
ويوفر الدعم السياسي للجهود الرامية إىل إرساء سالم واستقرار دائمني 
ــدعم مــن اتمــع الــدويل ألغــراض     يف الصــومال، وأن حيشــد املــوارد وال

الصومال، ويقرر  اإلنعاش الفوري والتنمية االقتصادية الطويلة األجل يف
أن يواصل مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال وفريق األمم املتحدة 
القطري النهوض بسالم واستقرار دائمني يف الصـومال مـن خـالل تنفيـذ     
اتفاق جيبويت للسالم وتيسري تنسيق الدعم الدويل هلذه اجلهود، ويطلب 

ــدا لنشــر إىل األمــني العــام أن يشــرع فــورا يف وضــع خطــة طــوارئ مته    ي
  ) ١٦الصومال (الفقرة  مكاتب األمم املتحدة ووكاالا يف

  عنصر إضايف



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 932/1419 

 

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

  إعادة تأكيد للوالية    من القرار ١٦انظر أعاله الفقرة   تنسيق املشاركة الدولية
      العمليات السياسية

تيسري العملية السياسية/ احلوار/ 
الدبلوماسية الوقائية/ الوسـاطة/  

  املساعي احلميدة  

  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ١٦انظر الفقرة 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ١٦انظر الفقرة   رصد/تنفيذ اتفاقات السالم  
      فئات أخرى

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “التنسيق”ند من القرار، يف ب ١٦انظر الفقرة   خطط الطوارئ
  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ١٦انظر الفقرة   التنمية/إعادة اإلعمار  

صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ١٦انظر الفقرة   حشد املوارد
      )  ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار 
      التنسيق

التنســــيق مــــع كيانــــات األمــــم  
  املتحدة يف البلد

مني العام القيـام، عـن طريـق ممثلـه اخلـاص ومكتـب األمـم        يطلب إىل األ
املتحـــدة السياســـي للصـــومال، بتنســـيق مجيـــع أنشـــطة منظومـــة األمـــم  
املتحــدة يف الصــومال تنســيقا فعــاال ووضــع ــج متكامــل هلــا وبــذل         
املساعي احلميدة وتقدمي الـدعم السياسـي إىل اجلهـود املبذولـة إلحـالل      

ال وحشد املوارد والدعم مـن اتمـع   سالم واستقرار دائمني يف الصوم
اإلنعاش الفوري والتنمية االقتصادية الطويلة األجل يف  الدويل من أجل

  ) ٢١الصومال (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

    التجريد من السالح وحتديد األسلحة
نزع السـالح والتسـريح وإعـادة    

  اإلدماج
يطلب إىل األمني العـام مواصـلة تقـدمي املسـاعدة إىل احلكومـة االحتاديـة       
االنتقاليــة يف ســياق إقامــة مؤسســات األمــن االنتقاليــة، مبــا فيهــا قــوات  

لشرطة الصومالية وقـوات األمـن الوطنيـة، ويطلـب كـذلك إىل األمـني       ا
العام دعم احلكومة االحتادية االنتقالية يف وضع استراتيجية أمنية وطنيـة  
تشمل خططا ملكافحة االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة ونـزع السـالح       
والتســـــريح وإعـــــادة اإلدمـــــاج وبنـــــاء القـــــدرات يف جمـــــايل العدالـــــة 

  ) ٩لفقرة واإلصالحيات (ا

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة 
  اخلفيفة

مهمة جديدة صدر ا تكليف    من القرار   ٩انظر أعاله الفقرة 

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
، عـن  يطلب أيضا إىل األمني العام أن يعمل مـع احلكومـة االنتقاليـة االحتاديـة      حقوق اإلنسان: بناء القدرات  

طريــق ممثلــه اخلــاص ومكتــب األمــم املتحــدة السياســي للصــومال، مــن أجــل 
تطوير قدرا على معاجلة قضايا حقوق اإلنسان ودعم الفريـق العامـل املعـين    

  ) ٢٢بالعدالة واملصاحلة للتصدي لإلفالت من العقاب (الفقرة 

  عنصر إضايف
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

      املؤسسات واحلوكمة
بنـــــــاء املؤسســـــــات: تعزيـــــــز   
  املؤسسات/تشجيع استقالليتها  

ــرة   ــر الفق ــد    ٩انظ ــرار، يف بن ــن الق ــد    ”م ــن الســالح وحتدي ــد م التجري
  أعاله   “األسلحة

  ضايفعنصر إ

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
ــرة    الشرطة: بناء القدرات   ــر الفق ــد    ٩انظ ــرار، يف بن ــن الق ــد    التجر”م ــن الســالح وحتدي ــد م ي

  أعاله   “األسلحة
صدر ا تكليف   مهمة جديدة

ــرة    إصالح قطاع األمن ــر الفق ــد    ٩انظ ــرار، يف بن ــن الق ــد    ”م ــن الســالح وحتدي ــد م التجري
  أعاله   “األسلحة

  عنصر إضايف

      العمليات السياسية
تيسري العملية السياسية/ احلوار/ 
الدبلوماسية الوقائية/ الوسـاطة/  

  املساعي احلميدة  

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ٢١انظر الفقرة 

يطلب إىل األمـني العـام أن يعمـل مـع اتمـع الـدويل، عـن طريـق ممثلـه            املصاحلة الوطنية
  ) ٢اخلاص للصومال، من أجل تيسري املصاحلة (الفقرة 

  عنصر إضايف

      سيادة القانون
ــرة    تعزيز سيادة القانون  ــر الفق ــد    ٩انظ ــرار، يف بن ــن الق ــد    ”م ــن الســالح وحتدي ــد م التجري

  أعاله   “األسلحة
صدر ا تكليف   مهمة جديدة

ــرة    السجون ــر الفق ــد    ٩انظ ــرار، يف بن ــن الق ــد    ”م ــن الســالح وحتدي ــد م التجري
  أعاله   “األسلحة

 ا تكليف  مهمة جديدة صدر

      مهام أخرى
  إعادة تأكيد للوالية   أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ٢١انظر الفقرة   التنمية/إعادة اإلعمار  

  إعادة تأكيد للوالية   أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ٢١انظر الفقرة   حشد املوارد
S/2009/664 و S/2009/665   S/2009/664 و S/2009/665    

     التنسيق

األمــــم  التنســــيق مــــع كيانــــات
  املتحدة األخرى يف البلد

، سيواصــل مكتــب األمــم املتحــدة ٢٠١١- ٢٠١٠خــالل فتــرة الســنتني
السياســي للصــومال االضــطالع، يف مجلــة أمــور، باملهــام التاليــة: دعــم   
املســاعي الراميــة إىل تعزيــز وتشــغيل املؤسســات االحتاديــة االنتقاليــة يف   

ــة     ــدويل الراميـ ــع الـ ــود اتمـ ــه جهـ ــومال؛ وتوجيـ ــاء  الصـ ــادة بنـ إىل إعـ
ــة الصــومالية؛ وتنســيق دعــم األمــم املتحــدة للشــعب      املؤسســات األمني
ــة يف جمــاالت السياســة واألمــن     ــة االنتقالي الصــومايل واحلكومــة االحتادي
واالنتخابات والشـؤون اإلنسـانية واإلنعـاش والتنميـة؛ وتنسـيق اجلهـود       

يل يف ســبيل امليدانيــة الــيت يبــذهلا كــل مــن األمــم املتحــدة واتمــع الــدو 
ــلطيت     ــد’’مكافحــة القرصــنة؛ ومســاعدة س ‘‘ صــوماليالند’’و‘‘بونتالن

اإلقليميــتني يف مســاعيهما مــن أجــل احلفــاظ علــى االســتقرار النســيب       

  عنصر إضايف
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

ــم       ــب األم ــن الصــومال. وسيواصــل مكت ــتني م ــاتني املنطق الســائد يف ه
املتحدة السياسي للصومال أيضـا التعـاون بشـكل وثيـق مـع مقـر األمـم        

إطــار حتــديث خطــط الطــوارئ للنشــر احملتمــل لبعثــة لألمــم   املتحــدة يف 
  ، الفقرة السادسة) S/2009/664املتحدة حلفظ السالم يف الصومال (

  عنصر إضايف    S/2009/664 انظر أعاله الفقرة السادسة من الوثيقة  تنسيق املشاركة الدولية
    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

  إعادة تأكيد للوالية   أعاله   “التنسيق”انظر ما ورد يف بند   املساعدة االنتخابية
      املسائل اإلنسانية

ــال   ــيق يف جمــــــــ الدعم/التنســــــــ
  املساعدة اإلنسانية 

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “التنسيق”انظر ما ورد يف بند 

      املؤسسات واحلوكمة
بنـــــــاء املؤسســـــــات: تعزيـــــــز   

  املؤسسات/تشجيع استقالليتها
  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق”انظر ما ورد يف بند 

ــد    ــيم/ توطي ــى اإلقل الســيطرة عل
  سلطة الدولة 

مهمة جديدة صدر ا تكليف    أعاله   “التنسيق”انظر ما ورد يف بند 

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق”انظر ما ورد يف بند   إصالح قطاع األمن
      العمليات السياسية

تيسري العمليـة السياسـية/احلوار/   
الدبلوماســية الوقائية/الوســـاطة/  

  املساعي احلميدة

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “التنسيق”انظر ما ورد يف بند 

      مهام أخرى
  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “التنسيق”انظر ما ورد يف بند   خطط الطوارئ

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “التنسيق”انظر ما ورد يف بند   التنمية/إعادة اإلعمار  
مهمة جديدة صدر ا تكليف    أعاله   “التنسيق”انظر ما ورد يف بند   ق مكافحة القرصنةتنسي

    
ــاء الســـالم يف      ــم املتحـــدة لـــدعم بنـ مكتـــب األمـ

    بيساو -  غينيا

لــــس األمـــــن  ، أنشــــأ جم ١٩٩٩نيســــان/أبريل   ٦يف   
ــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف غينيــا       بيســاو -مكت

)، من أجل تيسـري إجـراء االنتخابـات    ١٩٩٩( ١٢٣٣بالقرار 
ــا  ــة يف غيني ــاق أبوجــا     - العام ــذ اتف بيســاو واملســاعدة يف تنفي

. ويف أعقــاب عــزل رئــيس ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٦املــؤرخ 
ــا ــن منصــبه يف   - غيني ــايو  ٧بيســاو م ــدلت  ،١٩٩٩أيار/م ع

ــى األرض       ــتغرية عل ــروف امل ــع الظ ــها م ــب ملواءمت ــة املكت والي
ولتشــمل املســاعدة يف جهــود املصــاحلة الوطنيــة ويف يئــة بيئــة 
ــاء      ــدابري بن ــز ت ــات حــرة ويف تعزي ــيح إجــراء انتخاب مســتقرة تت

  الثقة.  
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  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

يف تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس جملس األمن   
كــــانون األول/ديســـــمرب   ٣تشــــرين الثــــاين/نوفمرب و    ٢٨يف 

كـــــانون   ٣١، مـــــددت واليـــــة املكتـــــب حـــــىت     )٥٠(٢٠٠٧
ونقحــت لكــي تتــيح للمكتــب املســامهة  ٢٠٠٨األول/ديســمرب 

 لصاحل اجلهود الوطنية الرامية إىل القضـاء  يف تعبئة الدعم الدويل
علــى االجتــار باملخــدرات. وبنــاء علــى ذلــك، تركــزت أنشــطة   

على ما يلي: (أ) دعم املصاحلة واحلـوار   ٢٠٠٨املكتب يف عام 
الوطنيني؛ (ب) املساعدة يف تنفيـذ إصـالح قطـاع األمـن؛ (ج)     

شــر تيســري اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة املخــدرات واالجتــار بالب
ــات تشــريعية     واجلرميــة املنظمــة؛ (د) املســاعدة يف إجــراء انتخاب

تعزيز االحترام  (هـ)؛ ٢٠٠٨تتسم باملصداقية والشفافية يف عام 
لســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان؛ (و) تعمــيم مراعــاة املنظــور 
اجلنساين يف بناء السالم؛ (ز) تيسري اجلهـود املبذولـة للحـد مـن     

واألسـلحة اخلفيفـة واملسـامهة يف مجـع      انتشار األسلحة الصـغرية 
ــروعة؛ (ح)    ــة غـــري مشـ ــا بطريقـ ــري حيازـ ــلحة الـــيت جتـ األسـ
ــز التعــاون مــع     ــة؛ (ط) تعزي ــة املســاعدة الدولي املســاعدة يف تعبئ
االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا       
ــاد األورويب    ــة الربتغاليـــة واالحتـ ــدان الناطقـــة باللغـ ومجاعـــة البلـ

  لشركاء الدوليني اآلخرين. وا
    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

يف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــة   
بيســاو  - الســالم يف غينيــامكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء  

__________ 

  )٥٠(  S/2007/700 وS/2007/701 .  

كـانون   ٣١لفترة ستة أشهر مرتني، وانتـهت الفتـرة الثانيـة يف    
ــمرب  ــة يف   . )٥١(٢٠٠٩األول/ديسـ ــددت الواليـ ــد مـ ــرة وقـ املـ

األوىل بتبادلٍ للرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن      
، أذن الــــس ٢٠٠٨كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٢و  ١٠يف 

مبوجبــه بتوســيع واليــة املكتــب. وكُلــف املكتــب بــأداء مهــام    
ــدرات     ــز قـ ــاء الســـالم وتعزيـ ــة بنـ ــم جلنـ ــافية يف جمـــايل دعـ إضـ

نظـم العدالـة   املؤسسات الوطنيـة، مبـا يف ذلـك إنفـاذ القـانون و     
اجلنائية. وبعد أن تكللت انتخابـات اهليئـة التشـريعية بالنجـاح     

ــاين/نوفمرب   ١٦يف  ــب أنشــطته   ٢٠٠٨تشــرين الث ــز املكت ، أجن
ذات الصـــلة بتعبئـــة املـــوارد والتربيـــة املدنيـــة وتعزيـــز قـــدرات 
اجلماعــات النســائية. وأشــار األمــني العــام أيضــا إىل أنــه يعتــزم  

بيسـاو للمسـاعدة علـى وضـع     -ىل غينيـا إيفاد بعثة تقييم تقـين إ 
ويف توصيات حمـددة بشـأن حتويـل املكتـب إىل بعثـة متكاملـة.       

) املــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٧٦وقــت الحــق، قــام الــس، بــالقرار  
املكتب لفترة أخـرية   ، بتمديد والية٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٦

كـــانون األول/ديســـمرب   ٣١مـــدا ســـتة أشـــهر، تنتـــهي يف    
، ليخلفــه علــى إثرهــا مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل   ٢٠٠٩

     .بيساو - لبناء السالم يف غينيا
األمـم  عرضا عامـا لواليـة مكتـب     ٤٩ويقدم اجلدول   

. ويـــرد يف بيســـاو- املتحـــدة لـــدعم بنـــاء الســـالم يف غينيـــا    
النص الكامل جلميع الفقـرات الـيت تتصـل بواليـة      ٥٠ اجلدول

  املكتب يف قرارات الس.
__________ 

  )٥١(  S/2008/777 و S/2008/778 ١٨٧٦، والقرار )٢٠٠٩.(  
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  ٤٩اجلدول 
    بيساو: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام -  مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا

  )٢٠٠٩( ١٨٧٦القرار   S/2008/778  و S/2007/701  S/2008/777  و S/2007/700 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
     مهام عامة

X  مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن  
X  (أ)

    (أ)
      التجريد من السالح وحتديد األسلحة

X  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
X  (أ)

   (أ)

املســاعدة االنتخابيــة والتصــديق علــى صــحة     
    االنتخابات

 

X  املساعدة االنتخابية
    (أ)

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم واألمـــن؛     
    واألطفال والرتاع املسلح

 

ــان     ــوق اإلنســ ــز حقــ ــان: تعزيــ ــوق اإلنســ حقــ
X  ومحايتها 

X  (أ)
  (أ)

  

     املؤسسات واحلوكمة

بنــاء املؤسســات: تعزيــز املؤسســات/ تشــجيع     
X   استقالليتها  

  (أ)
  

     إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X   الشرطة: بناء القدرات  
    (أ)

X  إصالح قطاع األمن
X  (أ)

   (أ)

      العمليات السياسية
X  تيسري العملية السياسية

X  (أ)
   (أ)

ــة ودون    ــات اإلقليميـ ــع/دعم املنظمـ ــاون مـ التعـ
X  اإلقليمية

X  (أ)
  (أ)

  

     سيادة القانون

X   اإلصالح القضائي والقانوين
   (أ)

X  بشر وباملخدرات  اجلرمية املنظمة/االجتار بال
X  (أ)

   (أ)

X  تعزيز سيادة القانون: مهام عامة 
X  (أ)

    (أ)
     مهام أخرى

X   دعم جلنة بناء السالم
    (أ)

X  حشد املوارد
    (أ)

  
  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات  -اجلزء العاشر 
حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

937/1419 12-07779 

 

  ٥٠اجلدول 
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨، واليةبيساو: التغيريات املدخلة على ال -  األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا مكتب

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

S/2008/777 و S/2008/778      
      مهام عامة

ــرأة والســالم    مســائل شــاملة: امل
  واألمن  

بناء على ذلك، ستركز والية مكتب األمم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم     
مسـاعدة جلنـة     يـة: (أ) على املسـائل التال  ٢٠٠٩بيساو لعام  - يف غينيا 

ــذ التزامهــا متعــدد األبعــاد مــع غينيــا     بيســاو؛  - بنــاء الســالم علــى تنفي
تعزيــز قــدرات املؤسســات الوطنيــة، مبــا فيهــا نظــم إنفــاذ القــانون    (ب)

والعدالــة اجلنائيــة، ــدف احملافظــة علــى النظــام الدســتوري؛ (ج) دعــم  
ا إطـاراً  عملية مصاحلة وطنية وحـوار سياسـي يشـمالن اجلميـع بوصـفه     

مؤسسياً لتوطيد السـالم؛ (د) دعـم تنفيـذ عمليـة إصـالح قطـاع األمـن        
ــاق التعـــاون مـــع الســـلطات الوطنيـــة يف  ـوتيســـريها؛ (هـــ ) توســـيع نطـ

ــة؛       ــة املنظمـ ــدرات واجلرميـ ــار باملخـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــا املبذولـ جهودهـ
املساعدة يف تعزيز احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان وإضـفاء    (و)

ــاء     الطــابع  ــة بن ــيم املنظــور اجلنســاين يف عملي ــه؛ (ز) تعم املؤسســي علي
؛ (ح) تيسـري   )٢٠٠٠( ١٣٢٥ السالم، مبا يتفق مع قرار جملس األمـن 

اجلهود املبذولة للحد من انتشـار األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة      
واملســامهة يف مجــع األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة الــيت جتــري       

 مشروعة؛ (ط) تعزيز التعاون مع االحتاد األفريقي، حيازا بطريقة غري
واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وجمموعــة البلــدان الناطقــة  
ــق      ــهاماً يف حتقي ــاد األورويب والشــركاء اآلخــرين إس ــة، واالحت بالربتغالي

  ، الفقرة السابعة)S/2008/777بيساو ( - االستقرار يف غينيا 

  صدر ا تكليف مهمة جديدة

    التجريد من السالح وحتديد األسلحة
األســــلحة األســــلحة الصــــغرية و

  اخلفيفة
صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “مهام عامة”انظر ما ورد يف بند 

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
حقــوق اإلنســان: تعزيــز حقــوق 

  اإلنسان ومحايتها 
مهمة جديدة صدر ا تكليف    أعاله   “مهام عامة”ظر ما ورد يف بند ان

      ؤسسات واحلوكمةامل
ــز  ــاء املؤسســـــات: تعزيـــ  بنـــ

  املؤسسات/تشجيع استقالليتها  
صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “مهام عامة”انظر ما ورد يف بند 

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
مهمة جديدة صدر ا تكليف    أعاله   “مهام عامة”انظر ما ورد يف بند   الشرطة: بناء القدرات  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 938/1419 

 

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

إصالح قطاع األمن: مهام عامـة  
  (مبا يف ذلك الشرطة واجليش) 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “مهام عامة”بند انظر ما ورد يف 

      ةالعمليات السياسي
تيسري العمليـة السياسـية/احلوار/   
الدبلوماســية الوقائية/الوســـاطة/  

  املساعي احلميدة  

صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “مهام عامة”انظر ما ورد يف بند 

التعــــاون مــــع/دعم املنظمــــات    
  اإلقليمية ودون اإلقليمية  

كليف  صدر ا ت مهمة جديدة  أعاله   “مهام عامة”انظر ما ورد يف بند 

      سيادة القانون
صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “مهام عامة”انظر ما ورد يف بند   تعزيز سيادة القانون: مهام عامة

صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “مهام عامة”انظر ما ورد يف بند   اإلصالح القضائي والقانوين
اجلرميـــة املنظمـــة/االجتار بالبشـــر 

  وباملخدرات  
صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “مهام عامة”انظر ما ورد يف بند 

      مهام أخرى
صدر ا تكليف   مهمة جديدة  أعاله   “مهام عامة”انظر ما ورد يف بند   دعم جلنة بناء السالم

    
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف    

    بيساو -غينيا 

، أذن جملــــس األمــــن  ٢٠٠٩حزيران/يونيــــه  ٢٦يف   
ــراره  ــدة   )٢٠٠٩( ١٨٧٦بقــ ــم املتحــ ــاء مكتــــب األمــ بإنشــ

بيســاو ليحــلّ حمــل مكتــب   - املتكامــل لبنــاء الســالم يف غينيــا 
بيساو، لفترة أوليـة   - يف غينيااألمم املتحدة لدعم بناء السالم 

، يف ٢٠١٠كـانون الثاين/ينـاير    ١شهرا اعتبارا من  ١٢مدا 
مساعدة جلنة بناء السـالم علـى أداء دورهـا املتعـدد األبعـاد يف      

بيساو ولتعزيز التعاون مع االحتـاد األفريقـي واجلماعـة     -غينيا 
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيـــا وجمموعــة البلــدان الناطقـــة      

ــود    با ــة واالحتــاد األورويب والشــركاء اآلخــرين يف اجله لربتغالي
تشـرين   ٥بيسـاو. ويف   -املبذولة لتحقيـق االسـتقرار يف غينيـا    

، كــرر الـــس، يف بيــان مــن الـــرئيس،    ٢٠٠٩الثــاين/نوفمرب  
 - تأكيد طلبه إىل األمني العام، عن طريـق ممثلـه اخلـاص لغينيـا    

 - بناء السالم يف غينيـا بيساو ومكتب األمم املتحدة املتكامل ل

بيسـاو، مـن أجـل كفالـة التنسـيق الفعـال للـدعم الـذي يقدمــه         
بيســـاو.  - اتمـــع الـــدويل إلصـــالح قطـــاع األمـــن يف غينيـــا

ورحــب أيضــا بــالتخطيط اجلــاري لتحويــل مكتــب دعــم بنــاء  
ــاء الســــالم يف   ــانون  ١الســــالم إىل مكتــــب متكامــــل لبنــ كــ

ــاير  ــه إىل ٢٠١٠الثاين/ينـ ــن تطلعـ ــرب عـ ــار  ، وأعـ ــداد إطـ  إعـ
اســتراتيجي متكامــل يف الوقــت املناســب، يشــمل خطــة عمــل  
استراتيجية مزودة بنقاط مرجعية مناسـبة لقيـاس وتتبـع التقـدم     
احملرز يف تنفيذ واليته. وقد بدأ مكتب األمم املتحـدة املتكامـل   

كـانون الثاين/ينـاير    ١بيسـاو عملـه يف    - لبناء السالم يف غينيا
كتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء     بعــد إــاء عمــل م   ٢٠١٠

  بيساو.   - السالم يف غينيا
عرضاً عامـاً لواليـة مكتـب األمـم املتحـدة       ٥١ويقدم اجلدول 

 ٥٢بيساو. ويرد يف اجلـدول   - املتكامل لبناء السالم يف غينيا
الــنص الكامــل جلميــع الفقــرات الــيت تتصــل بواليــة املكتــب يف 

  قرارات الس.



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات  -اجلزء العاشر 
حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

939/1419 12-07779 

 

  ٥١اجلدول 
    بيساو: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام -  املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيامكتب األمم 

 S/PRST/2009/29  )٢٠٠٩( ١٨٧٦القرار  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

    مهام عامة

X  النقاط املرجعية
X  (أ)

  (ب)
X  مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن

   (أ)

    التنسيق

X  التنسيق بني اجلهات املاحنة
   (أ)

X  تنسيق املشاركة الدولية
X  (أ)

  (ب)
X  مم املتحدة يف البلدالتنسيق مع وكاالت األ

   (أ)

X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
   (أ)

    التجريد من السالح وحتديد األسلحة

X  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
   (أ)

    م واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسال

X  حقوق اإلنسان: التحقيق واحملاكمة 
   (أ)

X  حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
   (أ)

    املؤسسات واحلوكمة

X   بناء املؤسسات: تعزيز املؤسسات/تشجيع استقالليتها
   (أ)

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  الشرطة: بناء القدرات 
   (أ)

X  إصالح قطاع األمن
X  (أ)

  (ب)
    العمليات السياسية

X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
   (أ)

X  ةاملصاحلة الوطني
   (أ)

X  التعاون مع/دعم املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
   (أ)

    سيادة القانون

X  تعزيز سيادة القانون
   (أ)

X  اجلرمية املنظمة/االجتار بالبشر وباملخدرات 
   (أ)

    مهام أخرى

X  دعم جلنة بناء السالم
   (أ)

X  حشد املوارد
   (أ)

  
  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  

  إعادة تأكيد للوالية.  (ب)  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 940/1419 

 

  ٥٢اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بيساو: التغيريات املدخلة على الوالية، -مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

      )  ٢٠٠٩( ١٨٧٦القرار 
      مهام عامة

ــاط        النقاط املرجعية ــام أن يضــع خطــة عمــل اســتراتيجية هلــا [نق يطلــب إىل األمــني الع
صـوفة  مرجعية] مناسبة لقياس وتتبـع التقـدم احملـرز يف تنفيـذ الواليـة املو     

ــرة  ــا       ٣يف الفقـ ــذها وفقـ ــن تنفيـ ــرا عـ ــدم تقريـ ــرار]، وأن يقـ ــن القـ [مـ
  ) ٦(الفقرة  ١٤  للفقرة

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

ــرأة والســالم    مســائل شــاملة: امل
  واألمن  

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جمال بناء السالم، مبا يتسق مـع قـراري   
  (ط))   ٣) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٢٠و  )٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن 

تكليف  صدر ا  مهمة جديدة

    التنسيق

مكتب متكامل على حنو تام يتوىل تنسـيق  يشدد أيضا على أمهية إنشاء   التنسيق بني اجلهات املاحنة
االستراتيجيات والربامج بفعالية بني وكاالت األمم املتحدة وصناديقها 
ــة املاحنــة وبــني املكتــب     وبراجمهــا وبــني األمــم املتحــدة واجلهــات الدولي
املتكامل واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وسـائر بعثـات األمـم    

قليميــة، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ املتحــدة يف املنطقــة دون اإل
ــاء الســالم يف        ــدعم بن ــم املتحــدة ل ــب األم ــع مكت ــدابري الضــرورية م الت

بيساو لكفالة االنتقال السلس من مكتب دعم بناء السـالم إىل   -   غينيا
  ) ٥املكتب املتكامل اجلديد (الفقرة 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

بيساو  - األمني العام أن يقوم، عن طريق ممثله اخلاص لغينيا  يطلب إىل  تنسيق املشاركة الدولية
ــا   ــاء الســـالم يف غينيـ ــل لبنـ ــم املتحـــدة املتكامـ ــاو،  - ومكتـــب األمـ بيسـ

بيســاو علــى التنســيق الفعــال للــدعم الــذي    - مبســاعدة حكومــة غينيــا 
بيسـاو، مراعيـاً    - يقدمه اتمع الدويل إلصالح قطـاع األمـن يف غينيـا    

ي أجنــزه بالفعــل االحتــاد األورويب وســائر اجلهــات  يف ذلــك العمــل الــذ 
  ) ١٣الدولية الفاعلة يف هذه املنطقة (الفقرة 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم    
  املتحدة يف البلد

صدر ا تكليف   مهمة جديدة  من القرار   ٥انظر أعاله الفقرة 

التنســــيق مــــع كيانــــات األمــــم  
  املنطقة املتحدة األخرى يف

مهمة جديدة صدر ا تكليف    من القرار   ٥انظر أعاله الفقرة 

   التجريد من السالح وحتديد األسلحة

األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة 
  اخلفيفة

دعم اجلهود الوطنية املبذولة مـن أجـل كـبح انتشـار األسـلحة الصـغرية       
  (ز))  ٣واألسلحة اخلفيفة (الفقرة 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

   حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

ــوق اإلنســـــان: التحقيـــــق    حقـــ
  واحملاكمة 

يطلب بشـكل خـاص إىل األمـني العـام أن يقـدم، بالتشـاور مـع االحتـاد         
ــد  ــدان   األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية ل ــا ومجاعــة البل ول غــرب أفريقي

بيساو مـن أجـل    - الناطقة باللغة الربتغالية، املساعدة إىل حكومة غينيا 
  ) ١١إجراء حتقيقات ذات مصداقية (الفقرة 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

حقــوق اإلنســان: تعزيــز حقــوق 
  اإلنسان ومحايتها 

، ودعـم  االضطالع بأنشطة تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها ورصـدها     
  (ح))  ٣إضفاء الطابع املؤسسي على احترام سيادة القانون (الفقرة 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

     املؤسسات واحلوكمة

بنـــــــاء املؤسســـــــات: تعزيـــــــز   
  تشجيع استقالليتها  /املؤسسات

تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية من أجـل احلفـاظ علـى النظـام الدسـتوري      
  (ب))   ٣واألمن العام واحترام سيادة القانون احتراما تاما (الفقرة 

ا تكليف  صدر  مهمة جديدة

   إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

دعم السلطات الوطنية من أجل وضـع أنظمـة للشـرطة وإنفـاذ القـانون        بناء القدرات  الشرطة: 
  (ج))  ٣والعدالة اجلنائية تتسم بالفعالية والكفاءة (الفقرة 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

إصالح قطاع األمـن: مهـام عامـة    
  (مبا يف ذلك الشرطة واجليش)  

بيسـاو   -يني إىل حكومة غينيـا  تقدمي الدعم واملساعدة االستراتيجيني والتقن
  ))  ـ(ه ٣يف تطوير سبل إصالح قطاع األمن وتنسيقه (الفقرة 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

    العمليات السياسية

تيسري العمليـة السياسـية/احلوار/   
الدبلوماســية الوقائية/الوســـاطة/  

  املساعي احلميدة  

املصـــاحلة الوطنيـــة دعـــم إجـــراء حـــوار سياســـي جـــامع ودعـــم عمليـــة 
  (د))  ٣  (الفقرة

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

مهمة جديدة صدر ا تكليف    (د) من القرار   ٣انظر أعاله الفقرة   صاحلة الوطنيةامل
التعــــاون مــــع/دعم املنظمــــات    

  اإلقليمية ودون اإلقليمية  
تعزيز التعاون مـع االحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب        
 أفريقيـــا ومجاعـــة البلـــدان الناطقـــة باللغـــة الربتغاليـــة واالحتـــاد األورويب

والشركاء اآلخرين يف سياق اجلهـود الـيت يبـذلوا للمسـامهة يف إرسـاء      
  (ي))  ٣بيساو (الفقرة  - االستقرار يف غينيا 

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

    سيادة القانون

(ب) من القرار، يف بند "املؤسسات واحلوكمة" أعـاله؛   ٣انظر الفقرة   تعزيز سيادة القانون
(ح) من القرار، يف بنـد "حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم       ٣والفقرة 

  الرتاع املسلح" أعاله  واألمن؛ واألطفال و

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

سيادة القانون: اجلرمية املنظمـة/  
  االجتار بالبشر وباملخدرات  

مســاعدة الســـلطات الوطنيــة علـــى مكافحـــة االجتــار باملخـــدرات واجلرميـــة    
  (و))   ٣املنظمة، وكذلك االجتار بالبشر، وال سيما االجتار باألطفال (الفقرة 

ا تكليف   مهمة جديدة صدر

    مهام أخرى

مساعدة جلنة بناء السـالم يف عملـها مـن أجـل الوفـاء باحتياجـات بنـاء          دعم جلنة بناء السالم
  (أ))  ٣بيساو (الفقرة  - السالم األساسية يف غينيا 

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

ة صدر ا تكليف  مهمة جديد  (ك))  ٣املساعدة على حشد املساعدة الدولية (الفقرة   حشد املوارد
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

S/PRST/2009/29    

    مهام عامة

يرحب الس بالتخطيط اجلاري لتحويـل مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم        النقاط املرجعية
بيساو إىل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء       - بناء السالم يف غينيا 

، ويتطلـع إىل  ٢٠١٠كـانون الثاين/ينـاير    ١يف  بيساو -يف غينيا السالم 
مل يف الوقـت املناسـب يشـمل خطـة عمـل      وضع إطار استراتيجي متكا

استراتيجية تتضمن نقاطاً مرجعية مناسبة لقياس وتتبع التقـدم احملـرز يف   
  تنفيذ والية املكتب اجلديد (الفقرة الثامنة)  

  إعادة تأكيد للوالية

    التنسيق

بيسـاو،   - يشدد الـس علـى التحـديات الـيت تواجههـا حكومـة غينيـا          تنسيق املشاركة الدولية
واضـطالعه مبهامـه مبهنيـة    وخباصة يف كفالة فعاليـة قطـاع األمـن الفعاليـة     

ويؤكــد الـس، يف هـذا الصــدد، ضـرورة الســعي    اعه للمسـاءلة.  وإخضـ 
إىل وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية فعالة وشاملة إلصالح قطاع األمـن  
حتظى بدعم الشركاء الدوليني. ويكـرر الـس طلبـه إىل األمـني العـام،      

ــه اخلــاص يف غينيــا      ــق ممثل ــن طري ــم املتحــدة     - ع ــب األم بيســاو ومكت
بيسـاو، كفالـة التنسـيق الفعـال      - السـالم يف غينيـا    املتكامل لدعم بنـاء 

 - للـدعم الـذي يقدمــه اتمـع الـدويل إلصــالح قطـاع األمـن يف غينيــا       
بيساو، آخذاً بعني االعتبار العمل الذي قام به بالفعل االحتـاد األورويب  

   وغريه من اجلهات الدولية الفاعلة يف هذا اال (الفقرة اخلامسة)

  اليةإعادة تأكيد الو

   إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

مـن: مهـام عامـة    إصالح قطاع األ
  (مبا يف ذلك الشرطة واجليش)

  إعادة تأكيد للوالية  انظر الفقرة اخلامسة من البيان الرئاسي، يف بند "التنسيق" أعاله  

    
ــاء الســـالم يف      ــم املتحـــدة لـــدعم بنـ مكتـــب األمـ

  مجهورية أفريقيا الوسطى

أُذن بإنشاء مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم         
يف مجهورية أفريقيا الوسطى بتبادلٍ للرسائل بـني األمـني العـام    

ــن يف    ــس األمـ ــيس جملـ ــمرب   ١٠و  ٣ورئـ ــانون األول/ديسـ كـ
لإلبقـاء   ٢٠٠٠شـباط/فرباير   ١٥، وأنشئ املكتـب يف  ١٩٩٩

تحدة بعد انتهاء والية بعثة األمـم املتحـدة   على وجود لألمم امل
يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وكان املكتـب مكلفـاً يف البدايـة    
بــدعم اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  
لتوطيد دعائم السـالم واملصـاحلة الوطنيـة، وتعزيـز املؤسسـات      

ى الدميقراطيــة، وتســهيل حشــد الــدعم السياســي واملــوارد علــ   
ــاء الـــوطين واإلنعـــاش    ــادة البنـ الصـــعيد الـــدويل مـــن أجـــل إعـ

  .)٥٢(االقتصادي
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

ــيس جملــس       ــام ورئ ــني األمــني الع ــادلٍ للرســائل ب يف تب
ــن، أُ ــه     األم ــددت واليت ــدة وم ــة جدي ــب والي ســندت إىل املكت

. وكانــت واليــة )٥٣(٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٣١حــىت 
__________ 

  )٥٢(  S/1999/1235  وS/1999/1236.  
  )٥٣(  S/2007/702  وS/2007/703.  
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املكتــب تتمثــل فيمــا يلــي: (أ) دعــم جهــود املصــاحلة الوطنيــة؛ 
(ب) تعزيز احترام حقوق اإلنسان واملعـايري الدميقراطيـة؛ (ج)   
تعزيز سـيادة القـانون ونظـام احلكـم املسـؤول والشـفاف؛ (د)       

ســري تعبئــة املــوارد ألغــراض اإلعمــار والتنميــة علــى الصــعيد  تي
ــات     (هـــ)الــوطين؛  ــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة والكيان تعزي

اإلقليمية؛ (و) مساعدة بعثة األمم املتحـدة املتعـددة األبعـاد يف    
ــا الوســـطى يف تنفيـــذ واليتـــها    ــة أفريقيـ علـــى تشـــاد ومجهوريـ

يم مراعـاة املنظـور   مجهورية أفريقيا الوسـطى؛ (ز) تعمـ   أراضي
 ١٣٢٥اجلنســـاين يف بنـــاء الســـالم، مبـــا يتماشـــى مـــع القـــرار  

)٢٠٠٠.(  
    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي  

ولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــة يف الفتــرة املشــم  
 كــانون األول/ ٣١املكتــب مــرة واحــدة ملــدة ســنة تنتــهي يف   

ــمرب  ــاير   ١٤. ويف )٥٤(٢٠٠٩ديسـ ــانون الثاين/ينـ ، ٢٠٠٩كـ
ــع وكــاالت       ــاون م ــوم، بالتع ــب أن يق ــس إىل املكت ــب ال طل
ــة بنــاء الســالم، بتقــدمي الــدعم الضــروري     األمــم املتحــدة وجلن

ويف بيـان  يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى.   إلصالح قطاع األمن 
ــد يف  )٥٥(رئاســي ــس  ٢٠٠٩ن/أبريل نيســا ٧اعتم ــرر ال ، ق

إاء والية املكتب وإنشاء مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء  
     السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى ليكون خلفاً له.

عرض عام لوالية مكتـب األمـم    ٥٣ويرد يف اجلدول   
املتحـــدة لـــدعم بنـــاء الســـالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى. 

الكامــل جلميــع الفقــرات املتعلقــة  الــنص ٥٤ويعــرض اجلــدول 
  بالوالية اليت أتت يف قرارات الس.

__________ 

  )٥٤(  S/2008/809.  
  )٥٥(  S/PRST/2009/5.      

  ٥٣اجلدول 
    مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 
S/2007/702 

 S/2007/703 S/2008/809  و

 القرار

  )٢٠٠٩( ١٩٠٢  )٢٠٠٩( ١٨٦١ الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
          عامة   مهام     

X  مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن  
        (أ)

          التنسيق
X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة

        (أ)
          م واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسال

X  حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
        (أ)

          إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
X      إصالح قطاع األمن

    (أ)
          العمليات السياسية

X  تيسري العملية السياسية
     (أ)

X  املصاحلة الوطنية
     (أ)

X  التعاون مع/دعم املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية  
     (أ)
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S/2007/702 

 S/2007/703 S/2008/809  و

 القرار

  )٢٠٠٩( ١٩٠٢  )٢٠٠٩( ١٨٦١ الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
       سيادة القانون     

X  مكافحة الفساد/احلكم الرشيد  
     (أ)

X  تعزيز سيادة القانون: مهام عامة 
     (أ)

       رىمهام أخ

X  التنمية/إعادة اإلعمار  
     (أ)

X  حشد املوارد
     (أ)

  
      صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  

  ٥٤اجلدول 
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨هورية أفريقيا الوسطى: التغيريات املدخلة على الوالية، مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مج

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

      )  ٢٠٠٩( ١٨٦١القرار 
    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

مهـــام  مـــن:إصـــالح قطـــاع األ 
عامــــة (مبــــا يف ذلــــك الشــــرطة  

  واجليش)

يؤكد أن حتسني قدرة حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى ممارسـة      
ســلطتها يف اجلــزء الشــمايل الشــرقي مــن البلــد أمــر بــالغ األمهيــة أيضــا    

[من القرار]، ويهيب حبكومـة   ١لتحقيق أهداف البعثة املبينة يف الفقرة 
ــدو   ــا الوســطى وال ــة أفريقي ــب األمــم املتحــدة   مجهوري ل األعضــاء ومكت

لـــدعم بنـــاء الســـالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ووكـــاالت األمـــم  
املتحدة وجلنة بنـاء السـالم أن تقـدم الـدعم الضـروري إلصـالح قطـاع        

  ) ٢٦األمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى (الفقرة 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

    
الســالم يف  مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء  

  مجهورية أفريقيا الوسطى
، أنشـأ جملـس األمـن ببيـان     ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٧يف   
ــاء الســالم يف     )٥٦(رئاســي مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن

مجهورية أفريقيا الوسطى ليخلف مكتب األمم املتحـدة لـدعم   
مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ويكفـــل اتســـاق  بنـــاء الســـالم يف

أنشطة دعم بناء السالم اليت تضطلع ا خمتلف كيانـات األمـم   
     املتحدة املوجودة يف البلد.

__________ 

  )٥٦(  S/PRST/2009/5.  

  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  
 نيسـان/  ٧وفقا ملا ورد يف البيـان الرئاسـي املعتمـد يف      
، تتمثــل واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل  ٢٠٠٩أبريــل 

لبنــــاء الســــالم يف مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى فيمــــا يلــــي:   
املساعدة يف اجلهود الوطنية واحمللية الرامية إىل تنفيـذ نتـائج    (أ)

ــالح    ــم اإلصـ ــالل دعـ ــن خـ ــيما مـ ــوار، ال سـ ــة احلـ ات اإلداريـ
ــزع     ــة ن ــة؛ (ب) املســاعدة يف إجنــاز عملي ــات االنتخابي والعملي
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح مؤسسـات قطـاع   
ــيادة      ــز سـ ــة إىل تعزيـ ــطة الراميـ ــم األنشـ ــاح، ودعـ ــن بنجـ األمـ
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ــادة بســط ســلطة       ــود الراميــة إىل إع ــانون؛ (ج) دعــم اجله الق
ــز الدولـــة يف املقاطعـــات؛ (د) دعـــم اجلهـــود الر  ــة إىل تعزيـ اميـ

القدرة الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز احترام حقـوق  
التنسـيق الوثيـق مـع جلنـة بنـاء       (هــ) اإلنسان وسـيادة القـانون؛   

السالم ودعم عملها وتنفيذ اإلطار االسـتراتيجي لبنـاء السـالم    
واملشاريع اليت حتصـل علـى الـدعم مـن صـندوق بنـاء السـالم؛        

والتحلـيالت مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف      (و) تبادل املعلومـات  
مجهورية أفريقيا الوسطى وتشـاد بشـأن األخطـار الناشـئة الـيت      
ــني      ــس إىل األم ــب ال ــة. وطل ــدد الســالم واألمــن يف املنطق
العام أيضا أن يكفل تقدمي املكتب املتكامـل املسـاعدة لضـمان    
معاجلة مسألة محايـة الطفـل علـى الوجـه الصـحيح لـدى تنفيـذ        

اق السالم الشامل وعملية نزع السـالح والتسـريح وإعـادة    اتف
ــالغ املنشــأة      ــة الرصــد واإلب ــها دعــم آلي اإلدمــاج، بوســائل من

). وبـدأ  ٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٤( ١٥٣٩عمال بالقرارين 
كـانون الثاين/ينـاير    ١مكتب األمم املتحدة املتكامل العمل يف 

سـالم  ، بعد إغالق مكتب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء ال    ٢٠١٠
  يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

عـــرض عـــام للواليـــة األصـــلية الـــيت  ٥٥ويـــرد يف اجلـــدول 
الـنص   ٥٦أُسندت إىل املكتب املتكامـل. ويعـرض اجلـدول    

ــة بالواليـــة الـــيت أتـــت يف    الكامـــل جلميـــع الفقـــرات املتعلقـ
  قرارات الس.

    
  ٥٥اجلدول 

    هورية أفريقيا الوسطى: عرض عام للوالية، حسب فئة املهاممكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مج
 S/PRST/2009/5 S/PRST/2009/35 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

    مهام عامة

X    النقاط املرجعية (مبا يف ذلك الطلب املقدم إىل األمني العام باقتراح نقاط مرجعية)
  )أ(

     التنسيق

X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
   (أ)

     التجريد من السالح وحتديد األسلحة

X  تسريح وإعادة اإلدماجنزع السالح وال
    (أ)

     املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

X  املساعدة االنتخابية
   (أ)

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

X  حقوق اإلنسان: بناء القدرات  
   (أ)

X  حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  
   (أ)

X  األطفال والرتاع املسلح
   (أ)

     املؤسسات واحلوكمة

X  السيطرة على اإلقليم/توطيد سلطة الدولة  
   (أ)

     إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  طة واجليش) إصالح قطاع األمن: مهام عامة (مبا يف ذلك الشر
   (أ)
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 S/PRST/2009/5 S/PRST/2009/35 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

     يةالعمليات السياس

X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة  
    (أ)

    سيادة القانون

X  تعزيز سيادة القانون: مهام عامة  
   (أ)

X  مكافحة الفساد/احلكم الرشيد 
   (أ)

     مهام أخرى

X  دعم جلنة بناء السالم
   (أ)

  
      صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  )أ(  

  ٥٦اجلدول 
    السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى: الوالية األصلية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

S/PRST/2009/5        
      التنسيق

التنســــيق مــــع كيانــــات األمــــم  
  املتحدة األخرى يف املنطقة

ــار         ــذ اإلط ــها وتنفي ــم عمل ــاء الســالم ودع ــة بن ــع جلن ــق م التنســيق الوثي
االستراتيجي لبناء السالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واملشـاريع الـيت      

م (الفقرة السادسـة، الفقـرة   حتظى بالدعم عن طريق صندوق بناء السال
  ) (هـ)الفرعية 

صدر ا تكليف   مهمة جديدة

   التجريد من السالح وحتديد األسلحة
نزع السـالح والتسـريح وإعـادة    

  اإلدماج
املســاعدة يف إجنــاز عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج       
وإصـالح مؤسسـات قطـاع األمـن بنجـاح، ودعـم األنشـطة الراميـة إىل         

  قرة السادسة، الفقرة الفرعية (ب)) تعزيز سيادة القانون (الف

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

   املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
املساعدة يف اجلهود الوطنية واحملليـة الراميـة إىل تنفيـذ نتـائج احلـوار، ال        املساعدة االنتخابية

ــات االنتخابيــة        ــم اإلصــالحات اإلداريــة والعملي ــن خــالل دع ــيما م س
  لسادسة، الفقرة الفرعية (أ)) (الفقرة ا

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

    واألطفال والرتاع املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ 
  حقوق اإلنسان: 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرة الوطنيـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان     
ــة واملســاءلة       ــانون والعدال ــوق اإلنســان وســيادة الق ــرام حق ــز احت وتعزي

  (الفقرة السادسة، الفقرة الفرعية (د)) 

يف  صدر ا تكلجديدة مهمة 

صدر ا تكليف  جديدة مهمة    انظر أعاله الفقرة السادسة، الفقرة الفرعية (د)  حقوق اإلنسان: بناء القدرات  
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

املساعدة على كفالة معاجلة مسألة محايـة الطفـل علـى الوجـه الصـحيح        األطفال والرتاع املسلح
ــزع الســالح والتســريح       ــة ن ــاق الســالم الشــامل وعملي ــذ اتف ــدى تنفي ل

إلدماج، بوسائل منها دعم آلية الرصـد واإلبـالغ املنشـأة وفقـا     وإعادة ا
) (الفقــــرة السادســــة، ٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٤( ١٥٣٩للقــــرارين 

  الفقرة الفرعية (ز)) 

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

     املؤسسات واحلوكمة  
الســـيطرة علـــى اإلقليم/توطيـــد   

  سلطة الدولة 
دعم اجلهود الرامية إىل إعادة بسط سلطة الدولة يف املقاطعات (الفقـرة  

  ة، الفقرة الفرعية (ج)) السادس
مهمة جديدة صدر ا تكليف  

   إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
إصالح قطاع األمـن: مهـام عامـة    

  (مبا يف ذلك الشرطة واجليش)
مهمة جديدة صدر ا تكليف    أعاله   “التجريد من السالح وحتديد األسلحة”انظر ما ورد يف بند 

    العمليات السياسية
تيسري العمليـة السياسـية/احلوار/   
الدبلوماســية الوقائية/الوســـاطة/  

  املساعي احلميدة  

املســاعدة االنتخابيــة والتصــديق علــى صــحة      ”انظــر مــا ورد يف بنــد   
  أعاله   “االنتخابات

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

    سيادة القانون
ــانون: مهـــام     ــز ســـيادة القـ تعزيـ

  عامة 
ــدي     ــرعيتني (ب) و (د)، يف بنـ ــرتني الفـ ــة، الفقـ ــرة السادسـ ــر الفقـ انظـ

حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة    ”و “التجريد من السالح وحتديـد األسـلحة  ”
    أعاله “لرتاع املسلحوالسالم واألمن؛ واألطفال وا

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

املســاعدة االنتخابيــة والتصــديق علــى صــحة      ”انظــر مــا ورد يف بنــد     مكافحة الفساد/احلكم الرشيد  
  أعاله   “االنتخابات

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

    مهام أخرى
 “التنسـيق ”، يف بنـد  هــ) (انظر أعاله الفقرة السادسة، الفقـرة الفرعيـة     دعم جلنة بناء السالم

  أعاله
صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

S/PRST/2009/35      

    مهام عامة
يطلب الس أيضا إىل األمني العام أن يقترح يف تقريره املقبـل جمموعـة     النقاط املرجعية

من النقاط املرجعية الواضحة والقابلة للقيـاس لكـي تسترشـد ـا البعثـة      
ولكــي يــتمكن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف التقــدم الــذي حتــرزه 

من تقييم التقدم الذي حيـرزه يف  لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
  تنفيذ واليته (الفقرة السادسة)

مهمة جديدة صدر ا تكليف  
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  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  

أذن جملس األمن بإنشاء مكتب األمـم املتحـدة لغـرب      
أفريقيا بتبادلٍ للرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن      

ــاين/نوفمرب   ٢٩و  ٢٦يف  ــرين الثــ ــف )٥٧( ٢٠٠١تشــ ، وكُلــ
املكتـــب باملهـــام التاليـــة: (أ) تعزيـــز الـــروابط يف عمـــل األمـــم  

املنطقـة دون اإلقليميـة    املتحدة والشركاء اآلخرين على صـعيد 
مــن خــالل تعزيــز ــج متكامــل علــى الصــعيد دون اإلقليمــي    
وتيســري التنســـيق وتبـــادل املعلومــات، مـــع مراعـــاة الواليـــات   
احملــددة ملؤسســات األمــم املتحــدة وكــذلك عمليــات حفــظ       
السالم ومكاتـب دعـم بنـاء السـالم؛ (ب) االتصـال باجلماعـة       

د ــر مــانو ومســاعدا االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا واحتــا
حسب االقتضاء، بالتشاور مـع منظمـات دون إقليميـة أخـرى     

مساعٍ محيدة ومهـام  االضطالع بأدوار وشركاء دوليني؛ (ج) 
خاصة يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية، باسم األمني العـام، مبـا   
يف ذلك ااالت املتعلقة مبنـع نشـوب الـرتاع واجلهـود الراميـة      

ــاء الســال  ــارير إىل  م؛ (د) إىل بن املقــر عــن التطــورات  تقــدمي تق
    الرئيسية ذات األمهية على الصعيد دون اإلقليمي.

  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض    

بتبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس جملـس األمـن     
ــرين ا ٢٨يف  ــاين/نوفمرب و تشـ ــمرب   ٢١لثـ ــانون األول/ديسـ كـ

، مـــدد الـــس واليـــةَ مكتـــب األمـــم املتحـــدة لغـــرب ٢٠٠٧
كــــــانون  ٣١أفريقيـــــا ملــــــدة ثــــــالث ســـــنوات تنتــــــهي يف   

ــة.   ٢٠١٠األول/ديســمرب  ــعة ومعدل ــة موس ــه والي ، وأَســند إلي
وكانــت واليــة املكتــب تتمثــل فيمــا يلــي: (أ) تعزيــز القــدرات 

تباع ـج دون إقليمـي منسـق إزاء    داخل غرب أفريقيا سعيا ال
السالم واألمن؛ (ب) تعزيز اجلهود الرامية إىل معاجلـة القضـايا   

__________ 

  )٥٧(  S/2001/1128   و S/2001/1129 .   

العابرة للحدود، مبا فيها ممارسات وتدابري احلوكمـة الرشـيدة؛   
وإدراج إصالح قطاع األمن يف صـميم اسـتراتيجيات التنميـة؛    
وصياغة ج دون إقليمي ذي مغزى وفعـال ومتكامـل يشـمل    

ات والشواغل ذات الصلة باملسـائل اإلنسـانية ومسـائل    األولوي
حقـوق اإلنسـان واملسـائل اجلنســانية؛ وكـبح الفسـاد والبطالــة      
الســائدة يف صــفوف الشــباب، والتحضــر الســريع، والعدالــة      
ــدود؛      ــابرة للحــ ــروعة العــ ــري املشــ ــطة غــ ــة، واألنشــ االنتقاليــ

كمــة العــدل الدوليــة الصــادر يف    تيســري تنفيــذ حكــم حم   (ج)
بشـأن الـرتاع علـى احلـدود      ٢٠٠٢رين األول/أكتـوبر  تش ١٠

  الربية والبحرية بني الكامريون ونيجرييا.

  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨خالل عامي التطورات املستجدة   

ــى وال     ــبرية علـ ــيريات كـ ــس أي تغـ ــدخل الـ ــة مل يـ يـ
املكتب أو هيكله خالل الفترة املشمولة باالسـتعراض، إال أنـه   
أشاد يف مناسبتني بالعمل املشترك الذي يقوم به مكتب األمـم  
ــم املتحــدة      ــب األم ــة ومكت ــين باملخــدرات واجلرمي املتحــدة املع
لغــرب أفريقيــا وإدارة عمليــات حفــظ الســالم وإدارة الشــؤون 

اجلنائيـة يف املسـاعدة علـى    السياسية واملنظمة الدوليـة للشـرطة   
ــا      ــدول غــرب أفريقي ــذ خطــة عمــل اجلماعــة االقتصــادية ل تنفي
ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة،  
وشدد على أمهية أن تستمر هذه الكيانـات يف تعزيـز الشـراكة    

  .)٥٨(بينها فيما يتعلق بتلك املسائل
كتــب. عــرض عــام لواليــة امل ٥٧ويــرد يف اجلــدول   

النص الكامل جلميع الفقرات املتعلقـة   ٥٨ويعرض اجلدول 
  بالوالية اليت أتت يف قرارات الس.

__________ 

  )٥٨(  S/PRST/2009/6 ــة، و ــرة الثامنـ ــرة  ، S/PRST/2009/20 ، الفقـ الفقـ
  عة.الساب
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  ٥٧اجلدول 
    مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
S/2001/1128 

  S/2001/1129  و
S/2005/16 

 S/2005/17  و
S/2007/753 

 S/2007/754 S/PRST/2009/6 S/PRST/2009/20  و

       مهام عامة

X      مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن 
    )أ(

        التنسيق

X  تنسيق املشاركة الدولية
X  (أ)

     )ج(

X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة 
X  (أ)

X  )ج(
    (أ)

            املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
X     املساعدة االنتخابية

    (أ)

        املسائل اإلنسانية

X    الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية
    (أ)

        املؤسسات واحلوكمة

X     املسائل احلدودية
    (أ)

        إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

ــا يف ذلــك       ــام عامــة (مب ــاع األمــن: مه إصــالح قط
  الشرطة واجليش) 

   X
    (أ)

        العمليات السياسية

تيســــــري العمليــــــة السياسية/احلوار/الدبلوماســــــية   
  احلميدة  ساطة/املساعيالوقائية/الو

X
X  (أ)

X  )ج(
    (أ)

ــة ودون   ــات اإلقليميـــ ــع/دعم املنظمـــ ــاون مـــ التعـــ
  اإلقليمية

X
X  (أ)

X  )ج(
    (أ)

        القانون سيادة

X      مكافحة الفساد/احلكم الرشيد 
      (أ)

X    اجلرمية املنظمة/االجتار بالبشر وباملخدرات 
X  (أ)

X  )ب(
  )ج(

X     العدالة االنتقالية
    (أ)

        مهام أخرى

X      اإلعالم
    (أ)

X    تيسري تنفيذ حكم حمكمة العدل الدولية
X  (أ)

    (أ)
  

  ف.صدر ا تكلي ةمهمة جديد  )أ(  
  عنصر إضايف.  (ب)  
    إعادة تأكيد للوالية.  (ج)  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 950/1419 

 

  ٥٨اجلدول 
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا: التغيريات املدخلة على الوالية، 

 يري املدخل على الواليةالتغ األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

S/PRST/2009/6         
      سيادة القانون

اجلرميـــة املنظمـــة/االجتار بالبشـــر 
  وباملخدرات  

ال يزال الـس يشـعر بـالقلق الشـديد إزاء تزايـد االجتـار غـري املشـروع         
 - باملخدرات وكذلك اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية يف غينيـا  

ــثين علــى العمــل املشــترك الــذي     ــة، وي بيســاو ويف املنطقــة دون اإلقليمي
ــة وإدارة      ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم ــه مكت يضــطلع ب
الشؤون السياسية/ مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا وإدارة عمليـات  

للمســاعدة  واملنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول) حفــظ الســالم 
تنفيذ خطة عمل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ملكافحـة  على 

االجتار باملخدرات. ويهيب بـاتمع الـدويل مواصـلة دعـم تنفيـذ خطـة       
بيساو ملكافحة املخدرات، وكذلك خطة عمـل اجلماعـة    - عمل غينيا 

  االقتصادية لدول غرب أفريقيا (الفقرة الثامنة)  

  عنصر إضايف

S/PRST/2009/20   
    سيادة القانون

اجلرميـــة املنظمـــة/االجتار بالبشـــر 
  وباملخدرات  

جملــس األمــن مــن جديــد أمهيــة التصــدي لالجتــار غــري املشــروع     يؤكــد
ــم       ــى تقاسـ ــوم علـ ــجٍ يقـ ــاع ـ ــة باتبـ ــطة اإلجراميـ ــدرات ولألنشـ باملخـ
ــا ملكافحــة      ــذهلا دول غــرب أفريقي ــيت تب املســؤولية، ويشــجع اجلهــود ال
االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة، وال سيما مـن خـالل   

جماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ملكافحـة  خطة العمل اإلقليمية لل
ــس      االجتــار غــري املشــروع باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة. ويرحــب ال
باستمرار قيـام دول غـرب أفريقيـا بـدور قيـادي يف تنفيـذ خطـة العمـل         

يف دعـم تنفيـذ خطـة    مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا اإلقليمية وبدور 
ــا    ــة، وحيــيط علم ــل اإلقليمي ــدرات   العم ــز ق ــداعي إىل تعزي ــاالقتراح ال ب

  املكتب (الفقرة السادسة)  

  إعادة تأكيد للوالية

ويشيد جملس األمن أيضـا باألعمـال املشـتركة الـيت يضـطلع ـا مكتـب         
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومكتـب األمـم املتحـدة لغـرب     

اســــية أفريقيــــا وإدارة عمليــــات حفــــظ الســــالم وإدارة الشــــؤون السي
للمساعدة علـى تنفيـذ خطـة    واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) 

ــا ملكافحــة       ــرب أفريقي ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــة للجماع العمــل اإلقليمي
االجتار غري املشروع باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة، ويشـدد علـى أمهيـة       

ملسـائل.  مواصلة هذه اجلهات تعزيز الشراكة القائمة بينها ملعاجلة هذه ا
ــاد    ــا بالشـــركاء الـــوطنيني والـــدوليني، مثـــل االحتـ ــيد الـــس أيضـ ويشـ
األورويب، لدعمهم اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف مكافحة 

  االجتار باملخدرات يف غرب أفريقيا (الفقرة السابعة)  

  إعادة تأكيد للوالية
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    مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون  

ــن  ٢٠٠٥آب/أغســـطس  ٣١يف    ــأ جملـــس األمـ ، أنشـ
) مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف  ٢٠٠٥( ١٦٢٠بــالقرار 

ســرياليون ليخلــف بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون. وكانــت 
 واليـــة املكتـــب تشـــمل مســـاعدة حكومـــة ســـرياليون يف بنـــاء
ــوق      ــة حلقـ ــة وطنيـ ــاء جلنـ ــة، وإنشـ ــات الدولـ ــدرات مؤسسـ قـ

ــن. و يف    ــاع األمــ ــز قطــ ــان، وتعزيــ ــطس  ٤اإلنســ آب/أغســ
، حل مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء السـالم يف      ٢٠٠٨

  سرياليون حملَ مكتب األمم املتحدة املتكامل.  
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض   

)، مدد الـس واليـة مكتـب    ٢٠٠٧( ١٧٩٣بالقرار   
أيلول/ســبتمرب  ٣٠األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون حــىت 

. وبـــالقرار نفســـه، شـــدد الـــس علـــى أمهيـــة توجيـــه ٢٠٠٨
املكتــب تركيــزه علــى وجــه اخلصــوص إىل تقــدمي املســاعدة يف 

حزيران/يونيــــه  ٢١ليــــة املقــــرر إجراؤهــــا يف االنتخابــــات احمل
ــة املعنيـــة بتعزيـــز     ٢٠٠٨ ــان واملؤسســـات الوطنيـ ، وإىل اللجـ

احلكـــم الرشـــيد وحقـــوق اإلنســـان، وتقدميـــه الـــدعم بنشـــاط 
ألعمال جلنة بناء السـالم وصـندوق بنـاء السـالم. كمـا أهـاب       
الس باملكتب وجبميع األطـراف األخـرى املعنيـة يف البلـد أن     

دها لتعزيز احلكم الرشـيد، بوسـائل منـها مواصـلة     تكثف جهو
ــدابري ملكافحــة الفســاد، وحتســني املســاءلة، وتشــجيع     اختــاذ الت
ــروة وإجيــاد فــرص      ــد الث ــة القطــاع اخلــاص مــن أجــل تولي تنمي

  العمل، وتعزيز جهاز القضاء والنهوض حبقوق اإلنسان.  

    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

، قرر الس أن يواصـل  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٣٠يف   
املكتب املتكامل يف سرياليون أعماله حىت انقضاء واليتـه، وأن  
يستعاض عنه بعـد ذلـك مبكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء        

شــباط/فرباير   ٢٨ويف رســالة مؤرخــة   اليون. الســالم يف ســري  
، أحاط الس علما باستراتيجية اإلجنـاز الـيت اقترحهـا    ٢٠٠٨

األمني العام ملكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، والـيت  
ــول   ٢٠نت ختفــيض عــدد املــوظفني بنســبة   تضــم ــة حبل يف املائ
. وأشار األمـني العـام إىل أن املـوظفني    ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١

ــبتهم   ــبقني، ونسـ ــهاء    ٨٠املتـ ــىت انتـ ــلون حـ ــة، سيواصـ يف املائـ
تنفيــذَ املهــام الرئيســية التاليــة  ٢٠٠٨الواليــة يف أيلول/ســبتمرب 

) ٢٠٠٥( ١٦٢٠الـــــيت وردت يف قـــــرارات جملـــــس األمـــــن 
ــة  ٢٠٠٧( ١٧٩٣) و ٢٠٠٦( ١٧٣٤ و ): مســاعدة احلكوم

ــة يف     ــة األمني ــات احلكــم احمللــي؛ ورصــد احلال يف إجــراء انتخاب
البلــد وتعزيــز قــدرة قطــاع األمــن الــوطين؛ وتشــجيع الشــفافية  
واملســاءلة؛ ورصــد وتعزيــز حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون؛ 

م وتــرويج ثقافــة الســالم واحلــوار واملشــاركة عــرب إذاعــة األمــ   
)؛ وتيسـري عمـل جلنـة    ٢٠٠٠( ١٣٢٥املتحدة؛ وتنفيذ القـرار  

  بناء السالم.
األمـم  عرض عام لوالية مكتـب   ٥٩ويرد يف اجلدول   

الــنص  ٦٠. ويعــرض اجلــدول املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون
الكامل جلميع الفقرات املتعلقـة بالواليـة الـيت أتـت يف قـرارات      

  الس.
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  ٥٩اجلدول 
    املتحدة املتكامل يف سرياليون: عرض عام للوالية، حسب فئة املهاممكتب األمم 

 القرار 

S/2008/63 
 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف S/2008/137  و

١٦٢٠ 
)٢٠٠٥( 

١٦٢٦ 
)٢٠٠٥( 

١٧٩٣ 
)٢٠٠٧(  

          التنسيق
          التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة

X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف البلد
        (أ)

          املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
X  املساعدة االنتخابية

X      (أ)
  (أ)

          املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع 
X  حقوق اإلنسان: بناء القدرات  

        (أ)
X  املرأة والسالم واألمن

X      (أ)
  (أ)

X  األطفال والرتاع املسلح
        (أ)

X      حقوق اإلنسان: الرصد  
  (أ)

X      حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
  (أ)

        املؤسسات واحلوكمة
X  استقالليتها   بناء املؤسسات: تعزيز املؤسسات/تشجيع

      (أ)
        إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  الشرطة: بناء القدرات  
      (أ)

X  مهام عامة (مبا يف ذلك الشرطة واجليش)  إصالح قطاع األمن:
X    (أ)

  (أ)
X  رصد احلالة األمنية

X    (أ)
  (أ)

        العمليات السياسية
X  التعاون اإلقليمي

      (أ)
        سيادة القانون

X  مكافحة الفساد/احلكم الرشيد  
X    (أ)

  (أ)
        اإلصالح القضائي والقانوين

X   تعزيز سيادة القانون: مهام عامة
X    (أ)

  (أ)
        مهام أخرى

X      اإلعالم
  (أ)

X  دعم جلنة بناء السالم
X    (أ)

  (أ)
X  التنمية/إعادة اإلعمار  

      (أ)
  

  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  أ)(  
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  ٦٠اجلدول 
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ملتحدة املتكامل يف سرياليون: التغيريات املدخلة على الوالية، مكتب األمم ا

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

S/2008/63  وS/2008/137     
    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

مكتـب  مساعدة احلكومة يف إجراء انتخابـات احلكومـة احملليـة: سـيقدم       املساعدة االنتخابية
ــم املتحــــدة املتكامــــل يف   ــة  ســــرياليون األمــ ــة العامــ املشــــورة يف السياســ

واملســاعدة التقنيــة واللوجســتية إىل اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات وجلنــة   
ــل      ــزع فتي ــةَ يف ن تســجيل األحــزاب السياســية. كمــا سيســاعد احلكوم
ــني      ــا بـ ــوار فيمـ ــى احلـ ــجيع علـ ــة ويف التشـ ــية واإلثنيـ ــوترات السياسـ التـ

ء االنقسـامات السياسـية   األحزاب السياسية الرئيسية، وال سيما يف ضو
والـيت قـد تـزداد     ٢٠٠٧واإلثنية اليت أبرزا االنتخابات العامـة يف عـام   

. ٢٠٠٨حــدة يف الفتــرة املؤديــة إىل انتخابــات احلكومــة احملليــة يف عــام 
وستساعد البعثة أيضا يف تنسيق الدعم التقين واملايل واللوجسيت الـالزم  

  ة، الفقرة الفرعية األوىل)  ، الفقرة السادسS/2008/63لالنتخابات (

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
حقــوق اإلنســان: تعزيــز حقــوق 

  اإلنسان ومحايتها 
مكتــب األمــم رصــد وتعزيــز حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون: ســيتوىل   

حقوق اإلنسان يف البلـد وتقـدمي    رصد حالةاملتحدة املتكامل يف سرياليون 
التقارير عنها واملساعدة يف بناء قـدرات اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان      
ويف إصالح قطاعي القضاء واإلصالحيات. كما ستدعم البعثـة احلكومـة   
يف تنفيذ توصيات جلنـة احلقيقـة واملصـاحلة ويف إعـداد تقاريرهـا وتقـدميها       

ــدات دو  ــأة مبعاهـ ــات املنشـ ــة (إىل اهليئـ ــة،  S/2008/63ليـ ــرة السادسـ ، الفقـ
  الفقرة الفرعية الرابعة)  

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

مهمة جديدة صدر ا تكليف    انظر أعاله  حقوق اإلنسان: الرصد  
مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل     ): سـيقدم  ٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيـذ القـرار     املرأة والسالم واألمن

يــة الراميــة إىل بنــاء قــدرات حكومــة  الــدعم للجهــود الوطنيف ســرياليون 
ــرأة      ــني املـ ــى متكـ ــجيعها علـ ــدين لتشـ ــع املـ ــات اتمـ ــرياليون ومنظمـ سـ
ومشاركتها يف عملية صنع القـرار ويف انتخابـات اـالس احملليـة. كمـا      
ســتعمل البعثــة عــن كثــب مــع أصــحاب املصــلحة الــوطنيني للحــد مــن    

، الفقـرة  S/2008/63حوادث العنف اجلنسي والقائم على نـوع اجلـنس (  
  السادسة، الفقرة الفرعية السادسة) 

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

    رطة وقطاع األمنإصالح اجليش والش
ــوطين:         رصد احلالة األمنية ــن ال ــدرات قطــاع األم ــز ق ــد وتعزي ــة يف البل ــة األمني رصــد احلال

املسـاعي الـيت تبـذهلا    مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون     سيدعم 
احلكومة لتعزيز قدرات قطاع األمن، مبا فيه شـرطة سـرياليون ومكتـب    

ورة والتوجيـه إىل شـرطة سـرياليون    األمن القومي. وسيقدم املكتب املش
يف إدارة حفــظ النظــام واالضــطالع مبســؤوليات مراكــز االقتــراع يف ســياق 
ما يبذله من جهود للمساعدة يف بناء قـدرات الشـرطة لتمكينـها مـن تـوفري      

  مهمة جديدة صدر ا تكليف
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

األمــن الفعــال أثنــاء انتخابــات احلكومــة احملليــة. كمــا سيســاعد املكتــب        
ــل التحقي   ــة وأمــن املطــارات   الشــرطة يف جمــاالت متخصصــة مث قــات اجلنائي

واحلدود والرقابـة املدنيـة، واالرتقـاء مبسـتوى املعـايري املهنيـة. ويـؤدي هـذه         
مستشـاراً يف شـرطة األمـم املتحـدة. وسـيغادر       ٢٢املهام حاليا مـا جمموعـه   

، مخسـة  ٢٠٠٨البعثة، يف الفتـرة الواقعـة بـني آذار /مـارس وآب/أغسـطس      
ــا الســبعة عشــر    مستشــارين يف الشــرطة دون االستعا  ــهم بأحــد. أم ضــة عن

أيلول/ســــبتمرب   ٣٠مستشــــارا البــــاقني فســــيغادرون يف موعــــد أقصــــاه     
)S/2008/63  (الفقرة السادسة، الفقرة الفرعية الثانية ،  

إصالح قطـاع األمـن: مهـام عامـة     
  (مبا يف ذلك الشرطة واجليش) 

مهمة جديدة صدر ا تكليف    انظر أعاله

      سيادة القانون
ــانون: مهـــام     ــز ســـيادة القـ تعزيـ

  عامة 
ســـالم واألمـــن؛ انظـــر مـــا ورد يف بنـــد "حقـــوق اإلنســـان؛ واملـــرأة وال 

، الفقرة السادسة، الفقـرة  S/2008/63واألطفال والرتاع املسلح" أعاله (
  الفرعية الرابعة)  

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف    تعزيــز الشــفافية واملســاءلة: ســيتوىل      مكافحة الفساد/احلكم الرشيد  
 منـــها مكافحـــة الفســـاد تعزيـــز احلكـــم الرشـــيد باختـــاذ تـــدابريســـرياليون 

وحتســني املســاءلة. ويف هــذا الصــدد، ســتقدم البعثــة التوجيــه يف السياســة  
العامة للحكومة وللجنة مكافحة الفساد أثناء تنفيذ استراتيجية سـرياليون  
  ملكافحة الفساد وميثاقها لتحسني احلكم واملساءلة. كما سيتوىل املكتـب

، الفقرة السادسـة،  S/2008/63ان (تنسيق الدعم الدويل لبناء قدرات الربمل
  الفقرة الفرعية الثالثة)  

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

      مهام أخرى
تكـــريس ثقافـــة الســـالم واحلـــوار واملشـــاركة عـــرب إذاعـــة األمـــم املتحـــدة:    اإلعالم

سيواصــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون، عــرب إذاعــة األمــم   
م واحلـوار واملشـاركة والتشـجيع علـى إجـراء      املتحدة، تكريس ثقافـة السـال  

ــتحتفظ إذاعــة األمــم         ــة و شــفافة. كمــا س ــات حمليــة ســلمية ونزيه انتخاب
املتحدة بدورها يف تـوفري منتـدى للتثقيـف املـدين ومناقشـة القضـايا الوطنيـة        
وتقدمي تقارير متوازنة عـن املناسـبات الـيت تـنظم علـى نطـاق البلـد. ويقـوم         

إىل حتويـل ممتلكــات إذاعـة األمـم املتحــدة إىل     املكتـب بوضـع خطــط ترمـي   
حمطة بث عامة وطنية ومسـتقلة، مبـا يف ذلـك اقتـراح لتمويـل هـذا التحـول        

)S/2008/63  (الفقرة السادسة، الفقرة الفرعية اخلامسة ،  

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

تحـــدة املتكامـــل يف مكتـــب األمـــم املتيســـري عمـــل جلنـــة بنـــاء الســـالم: ســـيقوم   دعم جلنة بناء السالم
، من خـالل اجلهـود الـيت يبـذهلا ملسـاعدة احلكومـة يف توطيـد السـالم         سرياليون

يف سرياليون بتيسري التفاعل بني سرياليون وجلنـة بنـاء السـالم عـرب تنفيـذ إطـار       
كــــانون األول/ديســــمرب  ١٢ســــرياليون للتعــــاون لبنــــاء الســــالم املعتمــــد يف 

نفيــذ مشــاريع متــول يف إطــار صــندوق  . وســتقوم البعثــة أيضــاً بتيســري ت٢٠٠٧
  ، الفقرة السادسة، الفقرة الفرعية السابعة)  S/2008/63بناء السالم (

  مهمة جديدة صدر ا تكليف
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مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف    
    سرياليون

ــأ جملــــس األمــــن  ٢٠٠٨آب/أغســــطس  ٤يف    ، أنشــ
) مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء   ٢٠٠٨( ١٨٢٩بالقرار 

السالم يف سرياليون ليحل حمل مكتب األمم املتحـدة املتكامـل   
رياليون. وبدأ مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السـالم  يف س

ــه يف   ــوبر   ١يف ســرياليون عمل ــد  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت بع
  إاء عمل مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون.  

ــاء        ــل لبن ــب املتكام ــة األصــلية للمكت وتضــمنت الوالي
)، املهـام  ٢٠٠٨( ١٨٢٩السالم، حسبما هو مـبني يف القـرار   

العامــة التاليــة: (أ) تقــدمي الــدعم السياســي للجهــود الوطنيــة       
زالة التوترات واألخطار اليت واحمللية املبذولة من أجل حتديد وإ

تنــذر بنشــوب نــزاع؛ (ب) رصــد وتعزيــز حقــوق اإلنســان       
واملؤسسات الدميقراطية وسيادة القـانون، مبـا يف ذلـك اجلهـود     
ــة       ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــة للتصــدي للجرمي املبذول
واالجتار باملخدرات؛ (ج) توطيـد إصـالحات احلكـم الرشـيد،     

علــى أدوات مكافحــة الفســاد مــن  مــع التركيــز بوجــه خــاص  
ــة؛    ــم الالمركزيـــ ــاد؛ (د) دعـــ ــة الفســـ ــة مكافحـــ ــل جلنـــ قبيـــ

ــاء الســالم ودعــم       (هـــ) ــة بن ــق مــع جلن ــى حنــو وثي التنســيق عل
ــا ــاء الســالم         م ــاون لبن ــذ إطــار التع ــل وتنفي ــه مــن عم ــوم ب تق

ــالم؛      ــاء السـ ــندوق بنـ ــن صـ ــدعم مـ ــى الـ ــيت تلقـ ــاريع الـ واملشـ

 وكاالت األمـم املتحـدة   تنسيق االستراتيجية والربامج بني (و)
وصــناديقها وبراجمهــا يف ســرياليون؛ (ز) التعــاون مــع اجلماعــة   
ــا واحتــاد ــر مــانو والشــركاء     االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
الدوليني وسائر بعثات األمم املتحـدة يف املنطقـة؛ (ح) مراعـاة    
منظـــور جنســـاين عنـــد تنفيـــذ مجيـــع جوانـــب واليـــة املكتـــب 

  م.  املتكامل لبناء السال
    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

رة املشمولة باالسـتعراض، مـدد الـس بقـراره     يف الفت  
ــاء الســالم ملــدة   ٢٠٠٩( ١٨٨٦ ــة املكتــب املتكامــل لبن ) والي

. ويف القـرار  ٢٠١٠أيلول/سـبتمرب   ٣٠سنة واحدة متتـد حـىت   
نفسه، شدد الس أيضا على أمهية أن حيقق املكتـب املتكامـل   
ــاء الســالم، باالشــتراك مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري،     لبن
ــة املشــتركة املتعلقــة بســرياليون، كــل يف إطــار       ــداف الرؤي أه
واليتــه، وأهــاب بــاألمني العــام كــذلك أن يضــع جمموعــة مــن   
النقاط املرجعية لعملية حتول املكتب املتكامل لبناء السـالم إىل  

  فريق قُطري لألمم املتحدة.  
عرضـــاً عامـــاً لواليـــة    ٦٢و  ٦١ويقـــدم اجلـــدوالن    

الــنص  ٦٣الســالم. ويــرد يف اجلــدول   املكتــب املتكامــل لبنــاء 
الكامــل جلميــع الفقــرات املتعلقــة بواليــة املكتــب الــيت أتــت يف 

  قرارات الس.
      

  ٦١اجلدول 
    متديد الواليةمكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون: 

 القرار 

 ٢٠٠٩( ١٨٨٦ )٢٠٠٨( ١٨٢٩(  
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ١٥  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٤  تاريخ اختاذ القرار
  سنة واحدة  إنشاء  اإلنشاء والتمديد
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  ٦٢اجلدول 
    مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 القرار 

  )٢٠٠٩( ١٨٨٦ )٢٠٠٨( ١٨٢٩ املهمة الصادر ا تكليفالفئة و
      مهام عامة

X    النقاط املرجعية
   (أ)

X  مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن 
X   (أ)

   (ج)
      التنسيق

X    التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
   (أ)

X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف املنطقة
     (أ)

      املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
X    املساعدة االنتخابية

   (أ)
      حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

X  حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
X   (أ)

   (ب)
X  حقوق اإلنسان: الرصد 

     (أ)
      إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X    الشرطة: بناء القدرات 
   (أ)

      املؤسسات واحلوكمة
X  الالمركزية

     (أ)
X  بناء املؤسسات: تعزيز املؤسسات/ تشجيع استقالليتها 

     (أ)
      العمليات السياسية

X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة 
     (أ)

      سيادة القانون
X  تعزيز سيادة القانون: مهام عامة 

     (أ)
X  ة/ االجتار بالبشر وباملخدرات اجلرمية املنظم

X   (أ)
   (ج)

X  مكافحة الفساد/احلكم الرشيد 
X   (أ)

   (ج)
X    العدالة االنتقالية

   (أ)
X    الدعم الدستوري

   (أ)
      مهام أخرى

X  دعم جلنة بناء السالم
X   (أ)

   (ج)
X    التنمية/إعادة اإلعمار 

   (أ)
  

  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  أ)(  
  ايف.عنصر إض  (ب)  
  إعادة تأكيد للوالية.  (ج)  
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  ٦٣اجلدول 
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون: التغيريات املدخلة على الوالية، 

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   در ا تكليفالفئة واملهام الصا

      )  ٢٠٠٨( ١٨٢٩القرار 
      مهام عامة

ــرأة والســالم    مســائل شــاملة: امل
  واألمن  

يشدد على أمهية دور املـرأة يف منـع نشـوب الرتاعـات وحلّهـا ويف بنـاء       
 ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥السالم، على النحو الذي أُقر يف القـرارين  

، ويؤكــد علــى ضــرورة مراعــاة املنظــور اجلنســاين عنــد تنفيــذ )٢٠٠٨(
مجيــع جوانــب واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف    
سرياليون، ويشجع املكتب علـى العمـل مـع حكومـة سـرياليون يف هـذا       

  ) ٨اال (الفقرة 

تكليف   صدر اجديدة مهمة 

      التنسيق
التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم    

  املتحدة يف املنطقة
الوثيق بني مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السـالم  يؤكد ضرورة التعاون 

ــانو        ــر م  ــاد ــا واحت ــرب أفريقي ــدول غ ــة االقتصــادية ل يف ســرياليون واجلماع
  )  ٥والشركاء الدوليني وسائر بعثات األمم املتحدة يف املنطقة (الفقرة 

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
حقــوق اإلنســان: تعزيــز حقــوق 

  اإلنسان ومحايتها 
رصد وتعزيز حقوق اإلنسان واملؤسسات الدميقراطية وسيادة القـانون،  

برة للحـدود  مبا يف ذلك اجلهـود املبذولـة للتصـدي للجرميـة املنظمـة العـا      
  (ب))  ٣الوطنية واالجتار باملخدرات (الفقرة 

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

صدر ا تكليف  جديدة مهمة   (ب) من القرار   ٣انظر أعاله الفقرة   حقوق اإلنسان: الرصد  
      املؤسسات واحلوكمة

ــة ومراجعــة دســتور عــام     الالمركزية وإصــدار التشــريعات   ١٩٩١دعــم الالمركزي
  (د))  ٣ذات الصلة (الفقرة 

  ا تكليف جديدة مهمة 

يـــــــز بنـــــــاء املؤسســـــــات: تعز 
  املؤسسات/تشجيع استقالليتها  

ــرة   ــد    ٣انظــر الفق ــرار، يف بن ــن الق ــرأة   ”(ب) م ــوق اإلنســان؛ وامل حق
  أعاله “والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

      العمليات السياسية
ــة السياســية/احلوار/   تيســري العملي
الدبلوماســــية الوقائية/الوســــاطة/ 

  املساعي احلميدة  

أجـل حتديـد    تقدمي الدعم السياسي للجهود الوطنية واحمللية املبذولة من
وإزالة التوترات واألخطار اليت تنذر بنشوب نزاع، أيـا كـان مصـدرها    

  (أ))  ٣(الفقرة 

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

      سيادة القانون
ــرة    تعزيز سيادة القانون: مهام عامة   ــد    ٣انظــر الفق ــرار، يف بن ــن الق ــرأة   ”(ب) م ــوق اإلنســان؛ وامل حق

  أعاله “والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

مـة/  سيادة القانون: اجلرمية املنظ
  االجتار بالبشر وباملخدرات  

ــرة   ــد    ٣انظــر الفق ــرار، يف بن ــن الق ــرأة   ”(ب) م ــوق اإلنســان؛ وامل حق
  أعاله “والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 
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توطيد إصالحات احلكم الرشيد، مع التركيز بوجه خاص على أدوات   مكافحة الفساد/احلكم الرشيد  
  (ج))  ٣الفساد من قبيل جلنة مكافحة الفساد (الفقرة  مكافحة

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

      مهام أخرى
التنسيق على حنو وثيق مع جلنة بناء السالم ودعم ما تقوم به من عمـل    دعم جلنة بناء السالم

وتنفيــذ إطــار التعــاون لبنــاء الســالم يف ســرياليون واملشــاريع الــيت تلقــى   
  ) (هـ) ٣بناء السالم (الفقرة الدعم من صندوق 

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

      )  ٢٠٠٩( ١٨٨٦القرار 
      مهام عامة

حتـول   يهيب باألمني العام أن يضع جمموعة من النقـاط املرجعيـة لعمليـة     النقاط املرجعية
ــق        ــاء الســالم يف ســرياليون إىل فري ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم مكت
قُطري لألمم املتحدة، مع مراعاة النقاط املرجعية الـيت سـبق أن وافقـت    

حكومة سرياليون واألمم املتحـدة يف الرؤيـة املشـتركة لسـرياليون      عليها
عـام  والتحديات اخلاصة اليت تنطوي عليها عملية التحضـري النتخابـات   

، وأن يخضــع تلــك النقــاط املرجعيــة لالســتعراض الفعلــي، وأن  ٢٠١٢
  ) ٤يقدم إىل جملس األمن تقارير منتظمة عن التقدم احملرز (الفقرة 

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

ــرأة والســالم    مســائل شــاملة: امل
  واألمن  

يشــدد علــى أمهيــة دور املــرأة يف منــع نشــوب الرتاعــات وحلــها ويف بنــاء         
 ١٨٢٠و  )٢٠٠٠( ١٣٢٥الســالم، علــى حنــو مــا ســلم بــه يف القــرارين       

)، ويؤكد على ضـرورة مراعـاة املنظـور اجلنسـاين عنـد تنفيـذ واليـة        ٢٠٠٨(
مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء السـالم يف سـرياليون يف مجيـع جوانبـها،       

  )  ٧ويشجع املكتب على العمل مع حكومة سرياليون يف هذا اال (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

      التنسيق
التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم    

  املتحدة يف البلد
مـل لبنـاء السـالم يف    يشدد على أمهية أن حيقـق مكتـب األمـم املتحـدة املتكا    

ــة      ســرياليون، باالشــتراك مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري، أهــداف الرؤي
املشتركة، كلٌّ يف إطار واليته، مع التركيز بوجه خاص علـى تقـدمي الـدعم    
حلكومــة ســرياليون يف اجلهــود الــيت تبــذهلا مــن أجــل اإلصــالح الدســتوري   

املشـروع باملخـدرات    وبناء قـدرة الشـرطة ومكافحـة الفسـاد واالجتـار غـري      
ــني الشــباب ودعــم األعمــال      ــة ب واجلرميــة املنظمــة، وكــذلك معاجلــة البطال

ــاء الســالم    ٢٠١٢التحضــريية النتخابــات عــام   وتقــدمي املســاعدة للجنــة بن
  ) ٢وصندوق بناء السالم يف ما يقومان به من أعمال (الفقرة 

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
صدر ا تكليف  جديدة مهمة   أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٢انظر الفقرة   ةاملساعدة االنتخابي

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
حقــوق اإلنســان: تعزيــز حقــوق 

  يتها اإلنسان ومحا
يهيب حبكومة سرياليون ومكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء السـالم يف    
ســرياليون ومجيــع أصــحاب املصــلحة اآلخــرين يف البلــد زيــادة جهــودهم   
الرامية إىل تعزيز احلكم الرشيد، بسبل منها مواصلة اختاذ تدابري ملكافحـة  

توليــد  الفســاد وحتســني املســاءلة وتعزيــز تنميــة القطــاع اخلــاص مــن أجــل

  عنصر إضايف
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ــة ملكافحــة االجتــار     ــروة وإحيــاد فــرص العمــل وتكثيــف اجلهــود املبذول الث
باملخدرات وتعزيز السلطة القضائية والنهوض حبقـوق اإلنسـان، بوسـائل    
ــدمي       ــائق واملصــاحلة ومواصــلة تق ــة تقصــي احلق ــذ توصــيات جلن ــها تنفي من

  )  ٦الدعم للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان (الفقرة 
    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

صدر ا تكليف  جديدة مهمة   أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٢انظر الفقرة   الشرطة: بناء القدرات  
      قانونسيادة ال

اجلرميـــة املنظمـــة/االجتار بالبشـــر 
  وباملخدرات  

مــن  ٦أعــاله؛ والفقــرة  “التنســيق”مــن القــرار، يف بنــد   ٢انظــر الفقــرة 
حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم واألمــن؛ واألطفــال   ”القــرار، يف بنــد 
  أعاله “والرتاع املسلح

  إعادة تأكيد للوالية

مــن  ٦أعــاله؛ والفقــرة  “التنســيق”مــن القــرار، يف بنــد   ٢قــرة انظــر الف  مكافحة الفساد/احلكم الرشيد  
حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم واألمــن؛ واألطفــال   ”القــرار، يف بنــد 
  أعاله “والرتاع املسلح

  إعادة تأكيد للوالية

صدر ا تكليف  جديدة مهمة   أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٢انظر الفقرة   الدعم الدستوري
      خرىمهام أ

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “التنسيق”من القرار، يف بند  ٢انظر الفقرة   دعم جلنة بناء السالم
مــن  ٦أعــاله؛ والفقــرة  “التنســيق”مــن القــرار، يف بنــد   ٢انظــر الفقــرة   التنمية/إعادة اإلعمار  

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم واألمــن؛ واألطفــال   ”القــرار، يف بنــد 
  أعاله “سلحوالرتاع امل

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

    
  مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي  
، أنشــأ جملــس   ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٥يف   

ــالقرار   ــن بــ ــدة  ٢٠٠٦( ١٧١٩األمــ ــم املتحــ ــب األمــ ) مكتــ
 بوروندي لكي حيلَ حمـل عمليـة األمـم املتحـدة يف     املتكامل يف

بورونــدي، ويــدعم حكومــة بورونــدي يف جهودهــا إلحــالل   
السالم واالستقرار علـى املـدى الطويـل خـالل مرحلـة توطيـد       
السالم يف بوروندي، بوسائل منـها كفالـة االتسـاق والتنسـيق     
  فيما تقوم به وكاالت األمم املتحدة يف بوروندي من أعمال.

  لوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  ا  

 كــانون األول/ ٣١مــدد الــس واليــة املكتــب حــىت    
كـانون   ١٩) املؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩١بالقرار  ٢٠٠٨ديسمرب 

. وتضمنت والية املكتب يف بداية عـام  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 
ــرارين    ٢٠٠٨ ــه يف القـ ــوص عليـ ــو منصـ ــبما هـ  ١٧١٩، حسـ

، االضــطالع مبهــام يف جمــاالت  )٢٠٠٧( ١٧٩١و  )٢٠٠٦(
توطيد السالم واحلكم الـدميقراطي، ونـزع السـالح والتسـريح     

عــادة اإلدمــاج وإصــالح القطــاع األمــين، وتعزيــز حقــوق       وإ
اإلنســان ومحايتــها، والتنســيق مــع اجلهــات املاحنــة ووكــاالت    

  األمم املتحدة.  
    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   
يف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــة   

املكتــب مــرتني ملــدة ســنة يف كــل مــرة، وامتــدت آخــر واليــة   
وحــثّ الــس، يف . ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٣١حــىت 
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عزيـز التـدابري الراهنــة   )، املكتـب علــى ت ٢٠٠٨( ١٨٥٨قـراره  
املخصصة للتعاون مع بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة     

ــة.   ــو الدميقراطي ــة    الكونغ ــس يف وقــت الحــق والي ووســع ال
)، فقــرر أن يقــوم، يف ظــل   ٢٠٠٩( ١٩٠٢املكتــب بــالقرار  

ــ ــإيالء اهتمــام خــاص     تع ــدي، ب ــة بورون ــق مــع حكوم اون وثي
لــدعم العمليــة االنتخابيــة واحلكــم الــدميقراطي وتوطيــد دعــائم 
الســالم وإعــادة اإلدمــاج املســتدام واملســائل اجلنســانية وطلــب 

إليه أن يكـون علـى أهبـة االسـتعداد للقيـام، يف حـدود املـوارد        
ــدعم اللوجســيت، إذا اقتضــى     ــه، بتقــدمي ال األمــر، إىل املتاحــة ل

اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املســتقلة يف املراحــل احلامســة مــن       
  العملية االنتخابية.  

عرضـــاً عامـــاً لواليـــة    ٦٥و  ٦٤ويقـــدم اجلـــدوالن    
الـنص الكامـل جلميـع الفقـرات      ٦٦املكتب. ويرد يف اجلدول 

  املتعلقة بوالية املكتب اليت أتت يف قرارات الس.
    

  ٦٤اجلدول 
    مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي: متديد الوالية

 القرار 

 ٢٠٠٩( ١٩٠٢  )٢٠٠٨( ١٨٥٨  )٢٠٠٧( ١٧٩١ )٢٠٠٦( ١٧١٩(  
تشرين األول/  ٢٥  تاريخ اختاذ القرار

  ٢٠٠٦أكتوبر 
كــــانون األول/  ١٩

  ٢٠٠٧ديسمرب 
نون األول/ كــــا ٢٢

  ٢٠٠٨ديسمرب 
كــــــــــانون األول/  ١٧

  ٢٠٠٩ديسمرب 
  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  إنشاء  اإلنشاء والتمديد

    
  ٦٥اجلدول 

    مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام
 القرار 

 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

١٧١٩ 
)٢٠٠٦( 

١٧٩١ 
)٢٠٠٧(  

١٨٥٨ 
)٢٠٠٨(  

١٩٠٢ 
)٢٠٠٩(  

          مهام عامة
X  النقاط املرجعية

X       (أ)
   (ب)

X  مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن 
X       (أ)

   (ب)
          التنسيق

X  التنسيق بني اجلهات املاحنة
         (أ)

X  التعاون مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
X     (أ)

X   (ب)
   (ج)

X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
X     (أ)

     (ب)
          التجريد من السالح وحتديد األسلحة
X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

X     (أ)
     (ب)

X  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
        (أ) 
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 القرار 

 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

١٧١٩ 
)٢٠٠٦( 

١٧٩١ 
)٢٠٠٧(  

١٨٥٨ 
)٢٠٠٨(  

١٩٠٢ 
)٢٠٠٩(  

          املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
X        املساعدة االنتخابية

   (أ)
          نسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح حقوق اإل

X  حقوق اإلنسان: بناء القدرات 
        (أ) 

X  حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
        (أ) 

          املؤسسات واحلوكمة
X  بناء املؤسسات: تعزيز املؤسسات/تشجيع استقالليتها 

         (أ)
          إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  الشرطة: بناء القدرات 
X       (أ)

   (ب)
X  إصالح قطاع األمن

X      (أ) 
   (ب)

          العمليات السياسية
تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي 

  احلميدة
  X

X   (أ)
X   (ب)

   (ج)

X    التعاون مع/دعم املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
X   (أ)

X   (ج)
   (ج)

          سيادة القانون
X  تعزيز سيادة القانون: مهام عامة 

         (أ)
X  العدالة االنتقالية

         (أ)
X  لقضائي والقانويناإلصالح ا

         (أ)
X  مكافحة الفساد/احلكم الرشيد 

X       (أ)
   (ب)

          مهام أخرى
X  بناء قدرات وسائط اإلعالم/استقالليتها 

        (أ) 
X  حشد املوارد

         (أ)
  

  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  أ)(  
  عنصر إضايف.  (ب)  
  إعادة تأكيد للوالية.  (ج)  
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  ٦٦اجلدول 
     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي: التغيريات املدخلة على الوالية، 

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

      )  ٢٠٠٨( ١٨٥٨القرار 
      التنسيق

ــم   ــع كيانــــات األمــ ــاون مــ التعــ
  األخرى يف املنطقةاملتحدة 

حيث مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي علـى تعزيـز االعتمـادات         
املخصصة حاليا للتعاون مع بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو    

  ) ١٦الدميقراطية يف حدود قدرات كل منهما وواليتيهما احلاليتني (الفقرة 

  عنصر إضايف

 التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم   
  املتحدة يف البلد

يشـجع املمثــلَ التنفيـذي علــى مواصـلة مــا يقـوم بــه مـن أعمــال لغــرض      
تعزيز تكامـل وفعاليـة اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة ميـدانياً لـدعم          
ــات      ــدي وأولويـ ــالم يف بورونـ ــاء السـ ــتراتيجي لبنـ ــار االسـ ــذ اإلطـ تنفيـ

  ) ١٧حكومة بوروندي وشعبها يف جمايل اإلنعاش والتنمية (الفقرة 

  عنصر إضايف

    التجريد من السالح وحتديد األسلحة
نزع السـالح والتسـريح وإعـادة    

  اإلدماج
يؤكــد أمهيــة عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وحيــث   
مجيع الشركاء الـدوليني، وال سـيما مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف       
بوروندي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الـدويل، علـى ضـمان    

بني  عدم وجود ثغرات يف توفري املوارد والقدرات أثناء الفترة االنتقالية
تنفيـذ الربنــامج املتعــدد البلــدان للتسـريح وإعــادة اإلدمــاج وإنشــاء آليــة   

  ) ١٠صندوق استئماين خاصة ببوروندي (الفقرة 

  عنصر إضايف

      العمليات السياسية
تيسري العمليـة السياسـية/احلوار/   
الدبلوماســية الوقائية/الوســـاطة/  

  املساعي احلميدة  

يكــرر طلبــه إىل األمــني العــام أن يضــطلع بــدور سياســي قــوي يف دعــم  
ــم املتحــدة         ــب األم ــها مكت ــائل من ــة الســالم، بوس ــب عملي ــع جوان مجي

ــدي وبتنســيقٍ كامــل مــع الشــركاء دون اإلقليمــيني     املتكامــل يف بورون
  ) ٥واإلقليميني والدوليني (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

ــدي تيســري وتشــجيع        ــذي لألمــني العــام لبورون ــل التنفي يطلــب إىل املمث
احلـوار بــني أصــحاب املصــلحة الـوطنيني والــدوليني، وخباصــة يف ســياق   

مرار يف دعم جهودهم الراميـة إىل احلفـاظ   االنتخابات املقبلة، مع االست
  ) ٧على السالم واالستقرار (الفقرة 

  عنصر إضايف

التعــــاون مــــع/دعم املنظمــــات    
  اإلقليمية ودون اإلقليمية  

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار   ٥انظر أعاله الفقرة 

      )  ٢٠٠٩( ١٩٠٢القرار 
      مهام عامة

ــة        النقاط املرجعية ــن العمليـ ــة عـ ــس إحاطـ ــدم إىل الـ ــام أن يقـ ــني العـ ــب إىل األمـ يطلـ
وتقريرا كامال عن تنفيـذ واليـة مكتـب     ٢٠١٠االنتخابية يف أيار/مايو 

، ٢٠١٠األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  

  عنصر إضايف
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

ني العام أن يضمن تقريره استعراضـا تفصـيليا عـن مـدى     ويطلب إىل األم
آب/أغسـطس   ١٤استيفاء [النقاط املرجعية] احملددة يف اإلضافة املؤرخة 

وأن يقـوم، بعـد    (ب)٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ٢١لتقريره املؤرخ  (أ)٢٠٠٦
ــأن     ــيات بشـ ــدمي توصـ ــدي، بتقـ ــة بورونـ ــع حكومـ ــاورات مـ ــراء مشـ إجـ

يمـا يتعلـق بتوجـه وتكـوين وجـود األمـم       التغيريات الـيت يلـزم إجراؤهـا ف   
املتحــدة يف بورونــدي، تشــمل توصــيات بشــأن وضــع إطــار زمــين مــنقح 

   )٢٢للتحول إىل وجود يركز بقدر أكرب على التنمية (الفقرة 
ــرأة والســالم  مســائل شــامل  ة: امل

  واألمن  
يقرر أن يقوم مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي، يف تعـاون      
وثيــق مــع حكومــة بورونــدي، بــإيالء اهتمــام خــاص لــدعم العمليــة         
االنتخابية واحلكم الدميقراطي وتوطيـد دعـائم السـالم وإعـادة اإلدمـاج      

  ) ٥املستدام واملسائل اجلنسانية (الفقرة 

  عنصر إضايف

      التنسيق
ــم   ــع كيانــــات األمــ ــاون مــ التعــ

  املتحدة األخرى يف املنطقة
زيـادة االعتمـادات    حيث مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي علـى      

املخصصة حاليا للتعاون مع بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو    
  ) ٢١الدميقراطية يف حدود القدرات والوالية احلالية لكل منهما (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
  عنصر إضايف  أعاله   “مهام عامة”من القرار، يف بند  ٥انظر الفقرة   املساعدة االنتخابية

األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة للعمليــة االنتخابيــة،  يرحــب باســتعداد   
ويطلب إىل مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف بورونـدي الوقـوف علـى     
أهبة االستعداد، يف حدود املوارد املتاحة، لتقدمي الدعم اللوجسـيت، إذا  
اقتضى األمر، إىل اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة يف املراحـل احلامسـة   

  ) ٩لية االنتخابية (الفقرة من العم

صدر ا تكليف  جديدة مهمة 

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
يشــدد علــى أمهيــة إصــالح قطــاع األمــن، وحيــث مجيــع الشــركاء الــدوليني،     ل الشرطي: بناء القدرات  العم

مع مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي، علـى دعـم جهـود         بالعمل
حكومة بوروندي لتحسني الكفاءة املهنية خلدمات األمـن الوطنيـة والشـرطة    

تـدريب يف جمـال حقـوق اإلنسـان     وتعزيز قدراا، وال سيما ما يتعلق منها بال
  ) ١٤والعنف اجلنسي والقائم على أساس نوع اجلنس (الفقرة 

  عنصر إضايف

إصالح قطاع األمـن: مهـام عامـة    
  (مبا يف ذلك الشرطة واجليش)  

  عنصر إضايف  من القرار   ١٤انظر أعاله الفقرة 

      العمليات السياسية
احلوار/ تيســري العمليــة السياســية/  

ــاطة/   ــية الوقائية/الوســ الدبلوماســ
  املساعي احلميدة  

ــب األمــ        ــق مكت ــن طري ــام أن يضــطلع، ع ــني الع ــه إىل األم ــرر طلب م يك
املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي علــى وجــه اخلصــوص، بــدور سياســي    
قوي يف دعم مجيع جوانب عملية السالم، بتنسيق كامـل مـع الشـركاء    

  ) ٤دون اإلقليميني واإلقليميني والدوليني (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

التعــــاون مــــع/دعم املنظمــــات    
  اإلقليمية ودون اإلقليمية  

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار   ٤انظر أعاله الفقرة 

      سيادة القانون
  عنصر إضايف  أعاله “مهام عامة”ار، يف بند من القر ٥انظر الفقرة   مكافحة الفساد/احلكم الرشيد  

  عنصر إضايف  أعاله   “املؤسسات واحلوكمة”من القرار، يف بند  ١٣انظر الفقرة   
  

  .S/2006/429/Add.1  أ)(  
      .S/2006/429  (ب)  

  آسيا والشرق األوسط  
   بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان  
أنشأ جملس األمن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة        

 ١٤٠١بـــــالقرار  ٢٠٠٢آذار/مـــــارس  ٢٨إىل أفغانســــتان يف  
). وكانـــت الواليـــة املســـندة إليهـــا هـــي أداء املهـــام      ٢٠٠٢(

ــم املتحــدة مبوجــب ات    ــة إىل األم ــون  واملســؤوليات املوكل ــاق ب ف
، مبا فيهـا تلـك املتعلقـة    ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٥املؤرخ 

حبقــوق اإلنســان وســيادة القــانون واملســائل اجلنســانية، وتعزيــز  
املصاحلة والتقارب الـوطنيني يف مجيـع أحنـاء البلـد، وإدارة مجيـع      
األنشطة اليت تضطلع ا األمم املتحدة يف أفغانستان يف جمـاالت  

  ة واإلنعاش وإعادة اإلعمار.اإلغاثة اإلنساني
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  
 ٢٠٠٨آذار/مـــارس  ٢٣مـــدد الـــس واليـــة البعثـــة حـــىت   

ــالقرار  ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٦بـــــ ــارس  ٢٣) املـــــ . ٢٠٠٧آذار/مـــــ
، حسـبما هـو منصـوص    ٢٠٠٨بعثـة يف بدايـة عـام    وتضمنت والية ال
)، االضطالع ٢٠٠٧( ١٧٤٦) و ٢٠٠٦( ١٦٦٢عليه يف القرارين 

مبهام يف جماالت التنسيق، ونزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج،   
ــاء    ــة، والــدعم اإلنســاين، وبن وحقــوق اإلنســان، واملســاعدة االنتخابي

  ياسي. املؤسسات، ورصد اتفاق السالم، والتيسري الس
    ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   
يف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــة   

يف  البعثــة مــرتني ملــدة ســنة يف كــل مــرة، وانتــهى آخــر متديــد   

ــالقرار . ٢٠١٠آذار/مــارس  ٢٣ ) املــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٦وب
ــات أخــرى يف   ٢٠٠٨آذار/مــارس  ٢٠ ، أضــاف الــس والي

جمـــاالت التنســـيق مـــع اجلهـــات املاحنـــة والالجـــئني والتعـــاون   
ــان  ــيادة القـ ــي وسـ ــاد   اإلقليمـ ــة الفسـ ــك مكافحـ ــا يف ذلـ ون، مبـ

واالجتــار باملخــدرات. وعــالوة علــى ذلــك، طلــب الــس إىل  
البعثــة أن تعــزز التعــاون مــع القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة   

العســكري. وأضــاف الــس  -ـدف حتســني التنســيق املـدين   
عناصر أخرى إىل الوالية يف جمال املسـاعدة االنتخابيـة، حيـث    

ة دعم العملية االنتخابية، وال سـيما مـن خـالل    طُلب من البعث
اللجنة األفغانية املستقلة لالنتخابـات، وذلـك بتقـدمي املسـاعدة     
التقنية وتنسيق أعمال مـاحنني دولـيني آخـرين. وطلـب الـس      
إىل البعثة أيضا أن تقـوم، مـن خـالل وجـود معـزز وموسـع يف       

ــية وأن    ــة السياسـ ــوفري التوعيـ ــد، بتـ ــاء البلـ تشـــجع مجيـــع أرجـ
ــتراتيجية    علـــى ــتان واسـ ــعيد احمللـــي تنفيـــذَ اتفـــاق أفغانسـ الصـ

ــة ــة ملكافحــة     التنمي ــة ألفغانســتان واالســتراتيجية الوطني الوطني
ــة.    ــات احلكومـــــ ــم سياســـــ ــر فهـــــ املخـــــــدرات، وأن تيســـــ

ــالقرار ، ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٣) املــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٨ وب
أعـــاد الـــس عمومـــا تأكيـــد الواليـــة الـــيت ســـبق أن أوكلـــها  

  البعثة.    إىل
عرضـــاً عامـــاً لواليـــة    ٦٨و  ٦٧ويقـــدم اجلـــدوالن    

الــنص الكامــل جلميــع الفقــرات   ٦٩البعثــة. ويــرد يف اجلــدول 
  املتعلقة بوالية البعثة اليت أتت يف قرارات الس.
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  ٦٧اجلدول 
    بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان: متديد الوالية 

 القرار 

 
١٤٠١ 

)٢٠٠٢ (  
١٤٧١ 

)٢٠٠٣ (  
١٥٨٩ 

)٢٠٠٥ (  
١٦٦٢ 

)٢٠٠٦( 
١٧٤٦ 

)٢٠٠٧(  
١٨٠٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٨ 

)٢٠٠٩(  
آذار/مارس  ٢٨  تاريخ اختاذ القرار

٢٠٠٢   
آذار/مارس  ٢٨

٢٠٠٣   
آذار/مارس  ٢٤

٢٠٠٥   
آذار/مارس  ٢٣

٢٠٠٦   
آذار/مارس  ٢٣

٢٠٠٧   
آذار/مارس  ٢٠

٢٠٠٨   
آذار/مارس  ٢٣

٢٠٠٩   
  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  إنشاء  اإلنشاء والتمديد

    
    ٦٨اجلدول 

    بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام
 القرار 

 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
١٤٠١ 

)٢٠٠٢(  
١٤٧١ 

)٢٠٠٣(  
١٥٨٩ 

)٢٠٠٥(  
١٦٦٢ 

)٢٠٠٦( 
١٧٤٦ 

)٢٠٠٧(  
١٨٠٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٨ 

)٢٠٠٩(  
                مهام عامة

X              النقاط املرجعية
   (أ)

X  مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن 
               (أ)

                التنسيق
X            التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد 

X   (أ)
   (ج)

X            التنسيق بني اجلهات املاحنة
X   (أ)

   (ج)
X        تنسيق املشاركة الدولية

X     (أ)
X   (ب)

   (ج)
                التجريد من السالح وحتديد األسلحة
X        نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

         (أ)
املســاعدة االنتخابيــة والتصــديق علــى صــحة     

  االنتخابات
              

X    املساعدة االنتخابية
X     (أ)

X     (أ)
X   (ب)

   (ب)
X      املسائل اإلنسانية

           (ب)
X  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية 

X       (أ)
X     (أ)

X   (ب)
   (ج)

X            الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة
X   (أ)

   (ج)
حقـــوق اإلنســـان؛ واملـــرأة والســـالم واألمـــن؛ 

  واألطفال والرتاع املسلح
              

X  حقوق اإلنسان: بناء القدرات 
X       (أ)

X     (أ)
     (ج)

X    اإلنسان: الدعم القانوين والدستوري  حقوق
X    (أ) 

X   (أ)
X  (ج) 

X   (ج)
   (ج)

X      حقوق اإلنسان: الرصد 
X   (ب)

X     (أ)
X  (ج) 

  (ج) 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 966/1419 

 

 القرار 

 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
١٤٠١ 

)٢٠٠٢(  
١٤٧١ 

)٢٠٠٣(  
١٥٨٩ 

)٢٠٠٥(  
١٦٦٢ 

)٢٠٠٦( 
١٧٤٦ 

)٢٠٠٧(  
١٨٠٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٨ 

)٢٠٠٩(  
X  حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

X  (أ) 
X    (ب) 

X     (أ)
X  (ج) 

   (ج)
X            األطفال والرتاع املسلح

X   (أ)
   (ج)

X        املرأة والسالم واألمن
X   (أ)

X   (ج)
X   (ج)

  (ج) 
                املؤسسات واحلوكمة

X  بناء املؤسسات
X       (أ)

         (أ)
                إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X            العسكري  -  التنسيق املدين
X   (أ)

   (ج)
                العمليات السياسية
لسياسية/احلوار/الدبلوماســــية تيســــري العمليــــة ا 

  الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة 
X

X       (أ)
X     (أ)

X   (ب)
   (ج)

X  رصد/تنفيذ اتفاقات السالم 
X       (أ)

         (أ)
X  املصاحلة الوطنية

X           (أ)
X   (ب)

   (ج)
X            التعاون اإلقليمي

X  (أ) 
   (ج)

                سيادة القانون
X  تعزيز سيادة القانون: مهام عامة 

X           (أ)
X   (ب)

   (ج)
X      اجلرمية املنظمة/االجتار بالبشر وباملخدرات 

X       (ب)
X   (أ)

   (ج)
X            مكافحة الفساد/احلكم الرشيد 

X   (أ)
  (ج) 

                اإلصالح القضائي والقانوين
X      السجون

           (أ)
X      مهام أخرى

           (أ)
X          إنفاذ/رصد اجلزاءات 

X   (أ)
X  (ب) 

   (ج)
X  التنمية/إعادة اإلعمار 

X       (أ)
X     (أ)

X   (ب)
   (ج)

X            حشد املوارد
X   (أ)

   (ج)
  

  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  أ)(  
  عنصر إضايف.  (ب)  
      إعادة تأكيد للوالية.  (ج)  
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   ٦٩اجلدول 
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨دخلة على الوالية، بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان: التغيريات امل

 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

      )  ٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار 
      التنسيق

التنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم    
  املتحدة يف البلد

ــس املشــترك للتنســيق       التشــجيع، بوصــفهما رئيســني مشــاركني للمجل
 دعمــا أكثــر اتســاقا إىل حكومــة والرصــد، علــى تقــدمي  اتمــع الــدويل

أفغانســــتان والتمســــك مببــــادئ فعاليــــة املعونــــة املــــذكورة يف اتفــــاق   
أفغانستان، بوسائل منها حشـد املـوارد وتنسـيق املسـاعدة الـيت تقـدمها       
اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية وختصيص مـا تقدمـه وكـاالت األمـم     

مكافحة املخـدرات   املتحدة وصناديقها وبراجمها من مسامهات ألنشطة
  (أ))  ٤والتعمري والتنمية على وجه التحديد (الفقرة 

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

مهمة جديدة صدر ا تكليف    (أ) من القرار   ٤انظر أعاله الفقرة   التنسيق بني اجلهات املاحنة
  عنصر إضايف  (أ) من القرار   ٤انظر أعاله الفقرة   تنسيق املشاركة الدولية

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
الـدعم، بنـاء علـى طلـب السـلطات األفغانيـة، إىل العمليـة االنتخابيـة         تقدمي   ملساعدة االنتخابيةا

بطــرق منــها علــى وجــه اخلصــوص اللجنــة األفغانيــة املســتقلة لالنتخابــات،   
بتوفري املساعدة التقنية والتنسيق بني اجلهات املاحنة والوكـاالت واملنظمـات   

وختصـيص األمـوال املتاحـة واإلضـافية     الدولية األخرى الـيت تقـدم املسـاعدة    
    (ح)) ٤املرصودة لدعم هذه العملية (الفقرة 

  عنصر إضايف

      املسائل اإلنسانية
ــال   ــيق يف جمــــــــ الدعم/التنســــــــ

  املساعدة اإلنسانية 
االضطالع بدور تنسيقي حموري لتيسري تقدمي املساعدة اإلنسـانية وفقـا   
للمبادئ اإلنسانية وبغية بناء قـدرات حكومـة أفغانسـتان، بطـرق عـدة      

عدة املشـردين  منها توفري دعم فعال للسـلطات الوطنيـة واحملليـة يف مسـا    
داخليا ومحايتهم ويف يئـة ظـروف مؤاتيـة لعـودة طوعيـة آمنـة وكرميـة        

  (و))  ٤ومستدامة لالجئني واملشردين داخليا (الفقرة 

  عنصر إضايف

ــا:   ــردون داخليـــ الالجئون/املشـــ
  العودة تيسري

مهمة جديدة صدر ا تكليف    (و) من القرار   ٤انظر أعاله الفقرة 

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
حقــوق اإلنســان: تعزيــز حقــوق 

  اإلنسان ومحايتها 
االستمرار، بدعم من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف التعاون مع 

لك يف التعـاون مـع املنظمـات    اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان، وكذ
ــدنيني وتنســيق      ــة امل ــة ذات الصــلة ورصــد حال ــة واحمللي ــة الدولي غــري احلكومي
اجلهود من أجل كفالة محايتهم واملساعدة يف التنفيـذ التـام لألحكـام املتعلقـة     
باحلريــــات األساســــية وحقــــوق اإلنســــان الــــواردة يف الدســــتور األفغــــاين  

ــد أفغا   ــيت تع ــة ال ــا، وال ســيما األحكــام    واملعاهــدات الدولي ــاً فيه نســتان طرف
  (ز))  ٤املتعلقة بتمتع املرأة التام مبا هلا من حقوق اإلنسان (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية
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  إعادة تأكيد للوالية  (ز) من القرار   ٤انظر أعاله الفقرة   حقوق اإلنسان: بناء القدرات  
حقوق اإلنسان: الدعم القانوين 

  والدستوري  
  إعادة تأكيد للوالية  (ز) من القرار   ٤ه الفقرة انظر أعال

  إعادة تأكيد للوالية  (ز) من القرار   ٤انظر أعاله الفقرة   حقوق اإلنسان: الرصد  
ــال        األطفال والرتاع املسلح ــان األطفـ ــة طالبـ ــوات حركـ ــد قـ ــالغ إزاء جتنيـ ــه البـ ــن قلقـ ــرب عـ يعـ

تيجــــة واســــتخدامهم يف أفغانســــتان وإزاء قتــــل األطفــــال وتشــــويههم ن
ــال واســتخدامهم      ــود األطف ــد اجلن ــة لتجني ــه القوي ــرتاع]، ويكــرر إدانت [لل
ــاوزات      ــهاكات والتجـ ــع االنتـ ــق وجلميـ ــدويل املنطبـ ــانون الـ ــهاكاً للقـ انتـ
األخرى املرتكبة حبق األطفال يف حاالت [الرتاع] املسلح، ويؤكـد أمهيـة   

)، ويطلـــب، يف هـــذا الســـياق، إىل ٢٠٠٥( ١٦١٢تنفيـــذ قـــرار الـــس 
ني العــام تعزيــز عنصــر محايــة األطفــال يف إطــار البعثــة، وخباصــة عــن  األمــ

  ) ١٤طريق تعيني مستشارين يف جمال محاية األطفال (الفقرة 

مهمة جديدة صدر ا تكليف  

  إعادة تأكيد للوالية  (ز) من القرار   ٤انظر أعاله الفقرة   املرأة والسالم واألمن
    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

لــى مجيـع املســتويات  تعزيـز التعــاون مـع القــوة الدوليـة للمســاعدة األمنيـة ع      العسكري -التنسيق املدين 
ويف مجيع أرجاء البلد، وفقا لوالياا القائمة، دف حتسني التنسـيق املـدين   
والعســـكري وتيســـري تبـــادل املعلومـــات يف حينـــها وكفالـــة االتســـاق بـــني 
األنشــطة الــيت تقــوم ــا قــوات األمــن الوطنيــة والدوليــة واجلهــات الفاعلــة    

ــق االســت     ــة وحتقي ــة التنمي ــا لعملي ــة دعم ــا أفغانســتان،   املدني ــيت تقوده قرار ال
بوسائل منها املشاركة مع أفرقة تعمري املقاطعات واملشـاركة مـع املنظمـات    

  ( ب)) ٤غري احلكومية (الفقرة 

  مهمة جديدة صدر ا تكليف  

      العمليات السياسية
تيســري العمليــة السياســية/ احلــوار/ 
الدبلوماســـية الوقائيـــة/ الوســـاطة/ 

  املساعي احلميدة

القيام، من خالل وجود أقوى وأوسع نطاقا يف مجيـع أرجـاء البلـد، بتوعيـة     
التشجيع على تنفيذ اتفاق أفغانستان واسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة    سياسية و

) واالستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات علـى الصـعيد   ١٨١ألفغانستان(
احمللـــي وتيســـري فهمهـــا وإدماجهـــا يف السياســـات الـــيت تنتـــهجها حكومـــة  

  (ج)) ٤(الفقرة  أفغانستان

  عنصر إضايف

ميدة، إذا ما طلبت حكومـة أفغانسـتان ذلـك، لـدعم تنفيـذ      بذل املساعي احل  املصاحلة الوطنية
برامج املصاحلة اليت تقودهـا أفغانسـتان، يف إطـار الدسـتور األفغـاين ويف ظـل       

 ١٢٦٧االحترام الكامل لتنفيـذ التـدابري الـيت أدخلـها جملـس األمـن يف قـراره        
  (د)) ٤) وغريه من قرارات الس ذات الصلة باملوضوع (الفقرة ١٩٩٩(

  صر إضايفعن

ــن أجــل اســتقرار أفغانســتان      التعاون اإلقليمي ــاون اإلقليمــي للعمــل م ــا وازدهار دعــم التع ه
  )(ط) ٤(الفقرة 

  مهمة جديدة صدر ا تكليف
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      سيادة القانون
مـن   املبذولة، بطرق عدة منها املديرية املستقلة للحكـم احمللـي،   دعم اجلهود  تعزيز سيادة القانون: مهام عامة

، وال ســيما وســيادة القــانون ومكافحــة الفســاد  إدارة احلكــمحتســني  أجــل
تشجيع املبادرات اإلمنائيـة علـى الصـعيد احمللـي     و على الصعيد دون الوطين،

الســالم وتقــدمي اخلــدمات يف  مكاســباالســتفادة مــن  ــدف املســاعدة يف
  (هـ) ٤(الفقرة  حينها وعلى حنو مستدام

  عنصر إضايف

ــر   ــة/االجتار بالبشــ ــة املنظمــ اجلرميــ
  وباملخدرات

  مهمة جديدة صدر ا تكليف  هأعال “العمليات السياسية”(ج) من القرار، يف بند  ٤انظر الفقرة 

  مهمة جديدة صدر ا تكليف  من القرار (هـ) ٤انظر أعاله الفقرة   مكافحة الفساد/احلكم الرشيد
     مهام أخرى

بعثــة مــع جلنــة جملــس األمــن املنشــأة  الو ســتانيرحــب بتعــاون حكومــة أفغان  إنفاذ/رصد اجلزاءات
بطـرق  ، )٢٠٠٦( ١٧٣٥) يف تنفيـذ القـرار   ١٩٩٩( ١٢٦٧عمال بالقرار 

حتديد األفـراد والكيانـات الضـالعني يف متويـل أو دعـم أعمـال أو        عدة منها
 زراعـة وإنتـاج   عائـدات  أنشطة تنظيم القاعـدة وحركـة طالبـان، باسـتخدام    

علــى حنـو غـري مشــروع، ويشـجع علــى     ـا  املخـدرات وسـالئفها واالجتــار  
  )٣٠(الفقرة  التعاون  مواصلة هذا

  عنصر إضايف

  عنصر إضايف  أعاله “العمليات السياسية”(ج) من القرار، يف بند  ٤انظر الفقرة   عادة اإلعمارالتنمية/إ
  جديدة صدر ا تكليفمهمة   أعاله �التنسيق”(أ) من القرار، يف بند  ٤انظر الفقرة   حشد املوارد

    )٢٠٠٩( ١٨٦٨القرار 
    مهام عامة

يطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا إىل الــس كــل ثالثــة أشــهر عــن     النقاط املرجعية
ــدم      ــع التق ــاس وتتب ــة لقي التطــورات يف أفغانســتان، وأن يضــع نقاطــا مرجعي

ن [مـ  ٤يف الفقـرة   على النحـو احملـدد  احملرز يف تنفيذ والية البعثة وأولوياا، 
الفاعلـة املعنيـة    اجلهـات القرار]، إلدراجها يف تقريره املقبل، ويهيـب جبميـع   

  )٣٦(الفقرة  أن تتعاون مع البعثة يف هذه العملية

  جديدة صدر ا تكليفمهمة 

      التنسيق
ــم    ــاالت األمــ ــع وكــ ــيق مــ التنســ

  املتحدة يف البلد
القيام، بوصفهما رئيسـني مشـاركني للمجلـس املشـترك للتنسـيق والرصـد،       
بتشجيع اتمع الدويل على تقدمي دعم أكثر اتساقا إىل حكومـة أفغانسـتان   

ــادئ فعا ــة املــذكورة يف اتفــاق أفغانســتان، بوســائل   والتمســك مبب ــة املعون لي
اجلهات املاحنـة واملنظمـات    اليت تقدمهامنها حشد املوارد وتنسيق املساعدة 

 وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا     مـا تقدمـه    وختصـيص الدولية 
علــى وجــه  ألنشــطة مكافحــة املخــدرات والــتعمري والتنميــة مــن مســامهات 
  (أ)) ٤ة التحديد (الفقر

  إعادة تأكيد للوالية

  إعادة تأكيد للوالية  (أ) من القرار   ٤انظر أعاله الفقرة   التنسيق بني اجلهات املاحنة
  إعادة تأكيد للوالية  (أ) من القرار ٤انظر أعاله الفقرة   تنسيق املشاركة الدولية
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    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
ــام  املساعدة االنتخابية ــة،    القيـ ــلطات األفغانيـ ــب السـ ــى طلـ ــاء علـ ــدع، بنـ ــداد  مبـ ــة اإلعـ  عمليـ

ــة    ــات الرئاســية املقبل ــةلالنتخاب ــة،  البالغ ــة   وخباصــةاألمهي ــن خــالل اللجن  م
تنسـيق  التقـدمي املسـاعدة التقنيـة و   عـن طريـق   املستقلة لالنتخابات،  األفغانية

ــني ــدم      ب ــيت تق ــة األخــرى ال اجلهــات املاحنــة والوكــاالت واملنظمــات الدولي
ــوال املتاحــة واإلضــا صــيص املســاعدة وخت ــة األم ــدعم العملي  فية املرصــودة ل

  (ح)) ٤(الفقرة 

  عنصر إضايف

      املسائل اإلنسانية
الدعم/التنســيق يف جمــال املســاعدة 

  اإلنسانية
املســاعدة اإلنســانية وفقــا  تقــدمياالضــطالع بــدور تنســيقي حمــوري لتيســري 

طــرق منــها بنــاء قــدرات حكومــة أفغانســتان، بدف للمبــادئ اإلنســانية وــ
لســلطات الوطنيـة واحملليــة يف مســاعدة املشــردين داخليــا  لتـوفري دعــم فعــال  

ومسـتدامة   كرميـة آمنـة و واتيـة لعـودة طوعيـة    ؤظروف ميئة ومحايتهم ويف 
  (و)) ٤(الفقرة  لالجئني واملشردين داخليا

  للواليةإعادة تأكيد 

الالجئون/املشـــــــردون داخليـــــــا: 
  تيسري العودة

  للواليةإعادة تأكيد   (و) من القرار ٤الفقرة  أعالهنظر 

    وق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلححق
حقــوق اإلنســان: تعزيــز حقــوق    

  اإلنسان ومحايتها
االستمرار، بدعم من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف التعاون مع 

 مـع املنظمـات   يف التعـاون كذلك قوق اإلنسان، وحلاللجنة األفغانية املستقلة 
مـن  رصد حالة املدنيني وتنسيق اجلهود املعنية والدولية واحمللية  غري احلكومية

التنفيذ التام لألحكـام املتعلقـة باحلريـات     على دةكفالة محايتهم واملساعأجل 
األساسية وحقوق اإلنسان الواردة يف الدستور األفغـاين واملعاهـدات الدوليـة    

املتعلقة بتمتع املرأة سيما األحكام  فيها، وال طرفا دولة أفغانستان تكوناليت 
  (ز)) ٤مبا هلا من حقوق اإلنسان (الفقرة التام 

  للواليةإعادة تأكيد 

حقــوق اإلنســان: الــدعم القــانوين 
  والدستوري

  للواليةإعادة تأكيد   (ز) من القرار ٤الفقرة  أعالهانظر 

  للواليةإعادة تأكيد   (ز) من القرار ٤الفقرة  أعالهانظر   حقوق اإلنسان: الرصد
ألطفــــال ليعـــرب عـــن قلقـــه البـــالغ إزاء جتنيــــد قـــوات حركـــة طالبـــان          األطفال والرتاع املسلح

واستخدامهم يف أفغانسـتان وإزاء قتـل األطفـال وتشـويههم نتيجـة للـرتاع،       
 ويكـــرر إدانتـــه القويـــة لتجنيـــد اجلنـــود األطفـــال واســـتخدامهم يف انتـــهاك 

ــدويل ال  ــانون الـ ــاريللقـ ــاو  سـ ــهاكات والتجـ ــع االنتـ ــرى وجلميـ زات األخـ
املرتكبة حبق األطفال يف حاالت الرتاع املسـلح، وال سـيما اهلجمـات علـى     

أمهيـة تنفيـذ    ؤكـد إىل العدالة، وي عنها ويدعو إىل تقدمي املسؤولني ،املدارس
يطلــب إىل األمــني العــام و) يف هــذا الســياق، ٢٠٠٥( ١٦١٢لــس اقــرار 

ــال يف إطــار    ــة األطف ــز عنصــر محاي ــة، التعزي ــيني   ةوخباصــبعث ــق تع عــن طري
  )١٦(الفقرة  مستشارين يف جمال محاية األطفال

  للواليةإعادة تأكيد 

  للواليةإعادة تأكيد   (ز) من القرار ٤الفقرة  أعالهانظر   املرأة والسالم واألمن
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 التغيري املدخل على الوالية األحكام   الفئة واملهام الصادر ا تكليف

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
تعزيـز التعــاون مـع القــوة الدوليـة للمســاعدة األمنيـة علــى مجيـع املســتويات        العسكري -التنسيق املدين 

دف حتسني التنسـيق املـدين    ويف مجيع أرجاء البلد، وفقا لوالياا القائمة،
والعســـكري وتيســـري تبـــادل املعلومـــات يف حينـــها وكفالـــة االتســـاق بـــني 
األنشــطة الــيت تقــوم ــا قــوات األمــن الوطنيــة والدوليــة واجلهــات الفاعلــة    
ــا أفغانســتان،        ــيت تقوده ــة واالســتقرار ال ــق التنمي ــة حتقي ــا لعملي ــة دعم املدني

املقاطعات واملشـاركة مـع املنظمـات     بوسائل منها املشاركة مع أفرقة تعمري
  (ب)) ٤غري احلكومية (الفقرة 

  مهمة جديدة صدر ا تكليف

      العمليات السياسية
تيســـري العمليـــة السياســـية/احلوار/ 
الدبلوماســـــية الوقائية/الوســـــاطة/ 

  املساعي احلميدة

بذل املساعي احلميدة، إذا ما طلبت حكومـة أفغانسـتان ذلـك، لـدعم تنفيـذ      
برامج املصاحلة اليت تقودهـا أفغانسـتان، يف إطـار الدسـتور األفغـاين ويف ظـل       

ــر ــراره     االحت ــها جملــس األمــن يف ق ــيت أدخل ــدابري ال ــذ الت ــام لتنفي  ١٢٦٧ام الت
  (د)) ٤) وغريه من قرارات الس ذات الصلة باملوضوع (الفقرة ١٩٩٩(

  للواليةإعادة تأكيد 

  للواليةإعادة تأكيد   (د) من القرار   ٤الفقرة  أعالهانظر   املصاحلة الوطنية
  للواليةإعادة تأكيد   (ط)) ٤  (الفقرة ي للعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستاندعم التعاون اإلقليم  التعاون اإلقليمي

      يادة القانونس
وســـيادة القـــانون  إدارة احلكـــمدعـــم وتعزيـــز اجلهـــود الراميـــة إىل حتســـني    تعزيز سيادة القانون: مهام عامة

ــادرات       ــوطين، وتشــجيع املب ــي وال ــى الصــعيدين احملل ــاد عل  ومكافحــة الفس
 مكاســباالســتفادة مــن املســاعدة علــى اإلمنائيــة علــى الصــعيد احمللــي بغيــة 

    )(هـ) ٤(الفقرة  السالم وتقدمي اخلدمات يف حينها وعلى حنو مستدام

  للواليةإعادة تأكيد 

ــر   ــة/االجتار بالبشــ ــة املنظمــ اجلرميــ
  وباملخدرات

يـة  القيام، من خالل وجود أقوى وأوسع نطاقا يف مجيـع أرجـاء البلـد، بتوع   
سياسية والتشجيع على تنفيذ اتفاق أفغانستان واسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة    
ألفغانستان واالستراتيجية الوطنية ملكافحـة املخـدرات علـى الصـعيد احمللـي      
 وتيســري فهمهــا وإدماجهــا يف السياســات الــيت تنتــهجها حكومــة أفغانســتان

  (ج)) ٤(الفقرة 

  للواليةإعادة تأكيد 

  للواليةإعادة تأكيد   من القرار (هـ) ٤الفقرة  أعالهانظر   كم الرشيدمكافحة الفساد/احل
      مهام أخرى

ــة أفغان  أيضــا يرحــب  إنفاذ/ رصد اجلزاءات ــة جملــس األمــن   الو ســتانبتعــاون حكوم ــة مــع جلن بعث
)، ٢٠٠٨( ١٨٢٢) يف تنفيـذ القـرار   ١٩٩٩( ١٢٦٧املنشأة عمال بالقرار 

يف متويـل أو دعـم أعمـال     املشـاركني حتديد األفـراد والكيانـات    طرق منهاب
زراعــة   عائــدات  أو أنشــطة تنظــيم القاعــدة وحركــة طالبــان، باســتخدام     

علـى حنـو غـري مشـروع، ويشـجع       ا املخدرات وسالئفها واالجتار وإنتاج
  )٣١(الفقرة  التعاون  على مواصلة هذا

  للواليةإعادة تأكيد 

  للواليةإعادة تأكيد   أعاله “سيادة القانون”قرار، يف بند من ال (هـ) ٤انظر الفقرة   التنمية/إعادة اإلعمار
  للواليةإعادة تأكيد   أعاله “التنسيق”(أ) من القرار، يف بند  ٤انظر الفقرة   حشد املوارد
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  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق  
ــالقرار    ــةَ    ٢٠٠٣( ١٥٠٠ب ــن بعث ــس األم )، أنشــأ جمل

ــراق يف    ــاعدة إىل العــ ــدمي املســ ــدة لتقــ آب/  ١٤األمــــم املتحــ
للتنســـيق بـــني األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت  ٢٠٠٣أغســـطس 

ــدمي املســاعدة اإلنســانية وأنشــطة      ــة يف جمــال تق ــة العامل الدولي
جلهود الراميـة  إعادة اإلعمار يف العراق، ومن أجل النـهوض بـا  
  إىل إصالح وإنشاء املؤسسات الوطنية واحمللية.

  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

ــالقرار       ــة ب ــة البعث ــس والي ــدد ال ) ٢٠٠٧( ١٧٧٠م
ــرة  ــالقرار . ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٠شــهرا حــىت   ١٢لفت وب

نفسه عهد الس إىل البعثة بواليـة جديـدة مشلـت الطلـب إىل     
البعثة تقدمي املساعدة إىل حكومة العراق يف جماالت عدة منـها  
ــذ األحكــام     ــات؛ ومراجعــة وتنفي ــة؛ واالنتخاب املصــاحلة الوطني
الدستورية؛ ووضع اإلجراءات الالزمة لتسـوية مسـألة احلـدود    

تيسري احلـوار اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك     الداخلية املتنازع عليها؛ و
مسـائل أمـن احلـدود والطاقـة والالجـئني؛ ونـزع        احلوار بشـأن 

السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج؛ وإجـراء تعـداد للسـكان؛      
وتنسيق املساعدة اإلنسانية وإيصاهلا وعودة الالجـئني؛ وتنفيـذ   
العهــد الــدويل مــع العــراق؛ وتنســيق وتنفيــذ بــرامج ــدف إىل  

قــدرة العــراق علــى تقــدمي اخلــدمات األساســية لشــعبه؛  حتســني
وحتقيق اإلصالح االقتصـادي وبنـاء القـدرات ويئـة الظـروف      
املواتية لتحقيق التنمية املستدامة؛ واسـتحداث خـدمات مدنيـة    
ــوق اإلنســان      ــة حق ــز محاي ــة؛ وتعزي ــة وأساســية فعال واجتماعي

  انون.واإلصالح القضائي والقانوين من أجل تعزيز سيادة الق
  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

يف الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، مــدد الــس واليــة   
ــة      ــا لغايـ ــان آخرمهـ ــرتني، كـ ــدة مـ ــنة واحـ ــة لسـ آب/  ٧البعثـ

ــس  . ٢٠١٠أغســطس  ــرر ال ــوق ــيأن ــل اخلــاص  ل ه ينبغ لممث
بنـــاء علـــى طلـــب ، لألمـــني العـــام ورئـــيس البعثـــة أن يواصـــل

علـى النحـو    وسـعة الوالية املبتلك  االضطالعحكومة العراق، 
ــرارين املـــــبني يف ). ٢٠٠٨( ١٨٣٠و  )٢٠٠٧( ١٧٧٠ القـــ

 لرسائل بني األمـني العـام  لوأذن الس أيضا، عن طريق تبادل 
اســتمرار قــوات الواليــات املتحــدة يف ب ،رئــيس جملــس األمــنو

العراق يف توفري الدعم األمين لوجود األمـم املتحـدة يف العـراق    
ــد  ــهاءبع ــددة اجلنســيات   انت ــوة املتع ــة الق ــد.   والي ــك البل يف ذل

  ات على والية البعثة.تطرأ أي تغيري  ومل
عرضـــاً عامـــاً لواليـــة    ٧١و  ٧٠ويقـــدم اجلـــدوالن    

 .٢٠٠٩ - ٢٠٠٨البعثة خالل الفترة 
    

  ٧٠اجلدول 
    بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق: متديد الوالية

 القرار 

 ٢٠٠٩( ١٨٨٣  )٢٠٠٨( ١٨٣٠  )٢٠٠٧( ١٧٧٠(  
  ٢٠٠٩ آب/أغسطس ٧   ٢٠٠٨ آب/أغسطس ٧   ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠  تاريخ اختاذ القرار

  سنة واحدة  سنة واحدة  سنة واحدة  التمديد

  



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات  -اجلزء العاشر 
حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

973/1419 12-07779 

 

  ٧١اجلدول 
    بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

 القرار 

 ٢٠٠٩( ١٨٨٣  )٢٠٠٨( ١٨٣٠  )٢٠٠٧( ١٧٧٠(  
        التنسيق

X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
      (أ)

X  سيق املشاركة الدوليةتن
      (أ)

X  التنسيق بني اجلهات املاحنة
      (أ)

        لتجريد من السالح وحتديد األسلحةا
X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

      (أ)
        املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

X  املساعدة االنتخابية
      (أ)

        املسائل اإلنسانية
X  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية

      (أ)
X  الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة

      (أ)
        حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

X  نسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاحقوق اإل
      (أ)

        املؤسسات واحلوكمة
X  يتهااستقالل ات: تعزيز املؤسسات/تشجيعبناء املؤسس

      (أ)
X  احلدود الداخلية

      (أ)
        ت السياسيةالعمليا

X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
      (أ)

X  املصاحلة الوطنية
      (أ)

        التعاون اإلقليمي
        سيادة القانون

X  اإلصالح القضائي والقانوين
      (أ)

X  الدعم الدستوري
      (أ)

        مهام أخرى
X  للسكان إجراء تعداد

      (أ)
X  التنمية/إعادة اإلعمار

      (أ)
  

  صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  أ)(  
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  دة يف نيبالبعثة األمم املتح  
 أنشأ جملس األمن بعثةَ، ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٣يف   

بنـاء علـى طلـب    و) ٢٠٠٧( ١٧٤٠القرار بـ األمم املتحدة يف نيبال 
ملسـاعدة يف رصـد ترتيبـات وقـف إطـالق      ا لمن أجحكومة نيبال، 
ــار، وإعــداد   ــن   وإجــراء الن ــة التأسيســية يف جــو م ــات اجلمعي انتخاب

ــة،   ــة والرتاهـ ــافة إىل احلريـ ــلحني  إضـ ــراد املسـ ــلحة واألفـ إدارة األسـ
 .كومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبايل (املاوي)حل التابعني

  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

أُنشــئت البعثــة يف البدايــة لفتــرة ســنة واحــدة امتــدت حــىت   
. وكُلفت البعثـة مبـا يلـي: (أ) رصـد     ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٢٣

مسـاعدة الطـرفني    ؛ (ب)إدارة أسلحة الطرفني وأفرادمهـا املسـلحني  
عـن طريـق جلنــة مشـتركة لتنســيق الرصـد يف تنفيــذ اتفاقهمـا بشــأن      

املسـاعدة  (ج)  ؛من كـال اجلـانبني   نياملسلح األسلحة واألفرادإدارة 
توفري الدعم التقين الـالزم  (د)  يف رصد ترتيبات وقف إطالق النار؛

فريـق مصـغر مـن مـراقيب      شكيلت (هـ) النتخاب اجلمعية التأسيسية؛
ــةااالنتخابــات الســتعراض  التقنيــة  هاميــع جوانبــجب لعمليــة االنتخابي

  .وتقدمي تقارير عن سري االنتخابات
  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨املستجدة خالل عامي  التطورات  

واليــة  االســتعراض، مــدد الــسب املشــمولةالفتــرة  يف  
ــرات ال ــع م ــة أرب ــها  بعث إجــراء دون  ،ســتة أشــهر  مــدة كــل من

ــديل  ــها؛لتع ــد األ و واليت كــانون  ٢٣حــىت  خــرياســتمر التمدي
ــاير/لثـــاينا ــد الـــسو .٢٠١٠ ينـ ــا أيـ ــيات األمـــني  أيضـ توصـ
ــامال ــأن )٥٩(عـ ــدد  خفـــض بشـ ــةعـ ــوظفي البعثـ ــيهم  ،مـ ــن فـ مبـ

ــد   ــى رصـ ــائمون علـ ــلحةالقـ ــل  األسـ ــى مراحـ ــحبهم علـ ، وسـ
يف الوقـت نفسـه   حكومـة نيبـال   ودعـا  ، )٦٠(وبصورة تدرجييـة 
ة إىل مواصــلة اختــاذ القــرارات الالزمــة لتهيئـــ    مــرارا وتكــرارا   

ــة   ــة إلجنــاز أنشــطة البعث ــول الظــروف املواتي ــة،   حبل ــة الوالي اي
حزيران/يونيــــه  ٢٥ املــــربم يف تفــــاقاالتنفيــــذ  طــــرق منــــهاب

ومل .)٦١(ب البعثــة مــن نيبــالاســحان، مــن أجــل تيســري ٢٠٠٨
  تطرأ أي تغيريات على والية البعثة.

واليـة البعثـة   عرضـاً عامـاً ل   ٧٣و ٧٢ويقدم اجلدوالن   
. وتعــرض علــى ســبيل اإلحالــة ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة 

ــة؛    ــة املعلومــات املتعلقــة بإنشــاء البعث  الرجــوعوينبغــي املرجعي
ــى   إىل ــابقة لالطـــالع علـ ــق السـ ــات أي املالحـ ــرد معلومـ ال تـ

ــا ــن ال هنـ ــيريات عـ ــد تغـ ــيت حـ ــذ  الـ ــية منـ ــرة املنقضـ ثت يف الفتـ
  البعثة.  إنشاء

__________ 

  )٥٩(  S/2009/1 ، ٦٣و  ٦٢الفقرتان.  
 .٤)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٦٤القرار   )٦٠(  

)، ٢٠٠٩( ١٨٦٤؛ و ٦)، الفقــــرة ٢٠٠٨( ١٨٢٥القــــرارات   )٦١(  
  .٥)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٧٩؛ و ٦الفقرة 

    
  ٧٢اجلدول 

    يةبعثة األمم املتحدة يف نيبال: متديد الوال
 القرار 

 ٢٠٠٩( ١٨٧٩  )٢٠٠٩( ١٨٦٤  )٢٠٠٨( ١٨٢٥  )٢٠٠٨( ١٧٩٦  )٢٠٠٧( ١٧٤٠(  
كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٣  ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٣  تاريخ اختاذ القرار

٢٠٠٨  
ــاير   ٢٣  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٣ ــانون الثاين/ينـ كـ

٢٠٠٩  
متوز/يوليـــــــــــــــه  ٢٣

٢٠٠٩  
اإلنشـــاء (الفتـــرة األوىل ملـــدة عــــام      التمديد

كـانون الثـاين/    ٢٣واحد ابتداء مـن  
  )٢٠٠٧يناير 

  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر  ستة أشهر

  



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات  -اجلزء العاشر 
حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

975/1419 12-07779 

 

  ٧٣اجلدول 
    املهام عرض عام للوالية، حسب فئةبعثة األمم املتحدة يف نيبال: 

 القرار 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٩  )٢٠٠٩( ١٨٦٤  )٢٠٠٨( ١٨٢٥  )٢٠٠٨( ١٧٩٦  )٢٠٠٧( ١٧٤٠ الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
            التجريد من السالح وحتديد األسلحة  

X  جريد من السالح أو رصد األسلحةالت
          (أ)

املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة 
  االنتخابات

          

X  املساعدة االنتخابية
          (أ)

            إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
X  رصد وقف إطالق النار

          (أ)
            العمليات السياسية

X  رصد/تنفيذ اتفاقات السالم
          (أ)

  
        صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  أ)(  

  ص لشؤون لبنانمكتب منسق األمم املتحدة اخلا  
ألمـم املتحـدة   امكتب منسـق  جملس األمن بإنشاء أذن   

بــني األمــني للرســائل  تبــادلٍ عــن طريــقاخلــاص لشــؤون لبنــان 
ــن   ــيس جملـــــس األمـــ ــام ورئـــ ــباط/فرباير ١٣و  ٨ يفالعـــ  شـــ

نصــب املنســق اخلــاص عــن منصــب واســتعيض مب .)٦٢(٢٠٠٧
ومـن سـبقه يف منصـبه     بنـان يف لاملمثل الشخصي لألمـني العـام   

  .)٦٣(٢٠٠٠هذا يف البلد منذ عام 
  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

ــب املنســق اخلــاص لشــؤون ل     ــة  أنشــئ مكت ــان بوالي بن
تنســيق عمــل   يفنســق اخلــاص  مفتوحــة. ومتثلــت مســؤولية امل 

__________ 

  )٦٢(  S/2007/85   و S/2007/86.  
  )٦٣(  S/2000/718 .   

مجيـع اجلوانـب    يفاألمـني العـام    ومتثيـل  األمم املتحـدة يف البلـد  
تــوىل املكتــب، ضــمن و ألمــم املتحــدة هنــاك.عمــل االسياسـية ل 

تنســـيق أنشـــطة فريـــق األمـــم املتحـــدة  كفالـــة  مهـــام أخـــرى،
ة لبنـان واجلهـات   مـع حكومـ  علـى حنـو جيـد     يف لبنان القطري

املاحنــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة مبــا يتماشــى مــع األهــداف   
  .املتحدة يف لبنان  العامة لألمم

  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

ــرأ أيتمل    ــيري طـ ــق    اتتغـ ــب املنسـ ــة مكتـ ــى واليـ علـ
ــرة    ٧٤اجلــدول قــدم وي .٢٠٠٩-٢٠٠٨اخلــاص خــالل الفت

  كتب.املوالية اً لعام عرضاً
  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 976/1419 

 

  ٧٤اجلدول 
    مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام

  S/2007/86و  S/2007/85 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
    التنسيق

X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
  (أ)

X  اجلهات املاحنةالتنسيق مع 
  (أ)

    العمليات السياسية
X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة 

  (أ)
  

        صدر ا تكليف. ةهمة جديدم  أ)(  
ــز األمـــم املتحـــدة اإلقليمـــي للدبلوماســـية        مركـ

 الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى

  ركــــز األمــــم املتحــــدة ن بإنشــــاء ماألمــــ أذن جملــــس
آسيا الوسطى عـن طريـق   ملنطقة للدبلوماسية الوقائية  اإلقليمي
 يفبــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن      ئل رســاللتبــادل 

حكومـات  مـن  بناء على مبادرة و، ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥ و ٧
قــد أخــذت احلكومــات و .)٦٤(بلــدان آســيا الوســطى اخلمســة

ــدمي     ــدى تق ــار، ل ــار   اخلمــس يف االعتب ــراح، األخط ــك االقت ذل
ــدد ــيت تواجهاملتع ــاة ال ــة  ه ــك    منطق ــا يف ذل ــيا الوســطى، مب آس

اإلرهـــاب الـــدويل والتطـــرف واالجتـــار باملخـــدرات واجلرميـــة  
  املنظمة وتدهور البيئة.

  الوالية يف بداية الفترة املشمولة باالستعراض  

ــة    أنشــئ امل   ــة ملنطق ركــز اإلقليمــي للدبلوماســية الوقائي
(أ) مبــا يلــي:  وكُلّــف املركــز واليــة مفتوحــة.ب آســيا الوســطى

األخــرى األطــراف وإقامــة اتصــاالت مــع حكومــات املنطقــة   
(ب)  املسـائل ذات الصـلة بالدبلوماسـية الوقائيـة؛    بشأن املعنية 

__________ 

  )٦٤(  S/2007/279   و S/2007/280.  

األمـني العـام   تزويـد  و هارصد احلالـة علـى أرض الواقـع وحتليلـ    
ــع نشــوب ال     بأحــدث ــود من ــات املتصــلة جبه ــاتاملعلوم  ؛رتاع

ــى   )ج( ــاء عل ــا    البق ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم اتصــال مبنظم
ورابطة الدول املستقلة ومنظمة شنغهاي للتعـاون وغريهـا مـن    
ــا يف جمــال      ــا ومبادرا ــة، وتشــجيع جهوده املنظمــات اإلقليمي

 السياسـي علـى املسـتوى   قيـادة  وإطـار   ري(د) توف صنع السالم؛
فرقـة القطريـة التابعـة لألمـم     األألنشطة الوقائية الـيت تقـوم ـا    ل

ن واملنســقالــيت يبــذهلا  اجلهــوددعــم  (هـــ) املتحــدة يف املنطقــة؛
جهـــود منظومـــة األمــــم املتحـــدة، مبـــا يف ذلــــك     ون واملقيمـــ 

ــاع ـــجٍ   ــون وودز، يف تشـــجيع اتبـ ــل  مؤسســـات بريتـ متكامـ
اتصــال البقـاء علـى   و) ( عدة اإلنسـانية؛ للتنميـة الوقائيـة واملسـا   

وثيــق مــع بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان  
  لضمان حتليل شامل ومتكامل للحالة يف املنطقة.

  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل عامي   

أي تغـــيريات علـــى واليـــة املركـــز اإلقليمـــي   تطـــرأمل  
ــة آســـيا الوســـطى خـــالل الفتـــرة    للدبلوماســـية الوقائيـــة ملنطقـ

ــدول قـــدم وي. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــاً ٧٥اجلـ ــ عرضـ ــةاً لعامـ  واليـ
  .املركز



أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات  -اجلزء العاشر 
حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم

 

977/1419 12-07779 

 

  ٧٥اجلدول 
    : عرض عام للوالية، حسب فئة املهاملوقائية ملنطقة آسيا الوسطىمركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية ا

  S/2007/86و  S/2007/85 الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
    التنسيق

X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
  (أ)

X  كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقةالتنسيق مع 
  (أ)

    العمليات السياسية
X  تيسري العملية السياسية

  (أ)
X  التعاون اإلقليمي

  (أ)
X  ون اإلقليميةالتعاون مع/دعم املنظمات اإلقليمية ود

  (أ)
  

      صدر ا تكليف. ةمهمة جديد  أ)(  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 978/1419 

 

  املرفق
      وثائق ذات صلة بعمليات حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم    

  التفاصيل  التاريخ  الرمز  البعثة
ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء            بعث

  يف الصحراء الغربية
S/2008/251 ــام يتضـــ        ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٤ ــن األمـــني العـ ــر مـ من توصـــية تقريـ

  بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشهر
  S/2009/19  وS/2009/20 كـــــانون الثـــــاين/   ٨و  ٦ 

    ٢٠٠٩يناير 
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

ــن   ــس األمــ ــوث   جملــ ــيني مبعــ ــه تعــ مت مبوجبــ
     شخصي جديد إىل الصحراء الغربية

  S/2009/200 ن توصـــية         ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٣ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ
  بتمديد والية البعثة ملدة سنة 

  S/2009/526  وS/2009/527 ــرين األول/ ٨و  ٦  تشـــــــ
   ٢٠٠٩أكتوبر 

تبادل للرسائل بـني األمـني العـام ورئـيس جملـس      
األمن مت مبوجبه تعيني ممثل خاص جديد لألمـني  
العام يف الصحراء الغربية، هو أيضا رئيس للبعثـة  

  
بعثــة منظمــة األمــم املتحـــدة يف    

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
S/2008/591 و S/2008/592  ــبتمرب  ٣و  ٢ أيلول/ســـــــــ

٢٠٠٨    
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

     لس األمن بشأن تعيني قائد للقوةجم
  S/2008/703 األول/أكتـوبر    تشـرين  ٣١

٢٠٠٨    
رســـالة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس 

ا مــذكرةً توضــيحية مــن إدارة األمــن حييــل ــ
عمليــات حفــظ الســالم بشــأن االحتياجــات   

  اإلضافية لبعثة األمم املتحدة
  S/2008/728 الثــاين/نوفمرب   تشــرين ٢١

٢٠٠٨    
ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية البعثة ملدة سنة
  S/2009/52 ن الثاين/ينــــاير  كــــانو  ٢٧

٢٠٠٩    
رســـالة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس 
األمن بشأن اجلهود الرامية إىل احلصول على 
التزامات إضافية من جانب البلـدان املسـامهة   

  بقوات بتقدمي القوات والعتاد  
  S/2009/105 رســـالة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس     ٢٠٠٩شباط/فرباير  ١٩

األمــــن عــــن اســــتكمال مفهــــوم العمليــــات  
  وقواعد االشتباك اليت تتبعها البعثة

  S/2009/623 كـــانون األول/ديســـمرب  ٤
٢٠٠٩    

ــيةً      ــمن توصـ ــام يتضـ ــني العـ ــن األمـ ــر مـ تقريـ
بتمديد والية البعثة ملدة سـتة أشـهر وتقتـرح    

  فيه أولويات من أجل تلك الفترة
ــا    ــم املتحــدة يف إثيوبي ــة األم بعث

  وإريتريا
S/2008/368  وS/2008/427  ــه  ٣٠و  ٥ حزيران/يونيـــــ

٢٠٠٨    
تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس جملـس  
األمــن تقــرر مبوجبــه اعتبــار قــوات البعثــة الــيت  
     ــوات ــا ق ــا إىل أوطا ــن إريتري ــا م ــت مؤقت نقل
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     أُعيدت إىل الوطن         

ــمن توصـــية         ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٥ S/2008/553  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ
  بتمديد والية البعثة ملدة سنة

  S/2008/665  وS/2008/666  تشــرين األول/ ٢٠و  ١٦ 
   ٢٠٠٨أكتوبر 

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
     جملس األمن بشأن تعيني قائد جديد للقوة

  S/2009/411 ن توصـية بتمديـد        ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٠تقرير من األمني العام يتضـم
  والية البعثة ملدة سنة

  S/2009/546 وS/2009/547  تشــرين األول/ ٢٢و  ١٩ 
   ٢٠٠٩أكتوبر 

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
     جملس األمن بشأن تعيني قائد جديد للقوة

عملية األمـم املتحـدة يف كـوت    
  ديفوار

S/2008/1 كــــــانون الثاين/ينــــــاير   ٢
٢٠٠٨    

ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ
  بتمديد والية العملية ملدة سنة

  S/2009/344 ــن األمـــني ا      ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧ ــر مـ ــمن توصـــية   تقريـ ــام يتضـ لعـ
  بتمديد والية العملية ملدة ستة أشهر

  S/2009/637  وS/2009/638   كـــــانون األول/  ١٠و  ٨ 
    ٢٠٠٩ديسمرب 

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
     جملس األمن بشأن تعيني قائد جديد للقوة

  S/2009/672  وS/2009/673 كــانون األول/ ٢٤و  ١٨ 
    ٢٠٠٩ديسمرب 

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
ــد     ــرة تعــيني قائ جملــس األمــن بشــأن متديــد فت

     القوة احلايل وتأخري تعيني قائد القوة اجلديد
  S/2009/694 كــــــــــــــــانون األول/  ٢٩

    ٢٠٠٩ديسمرب 
رسالة من األمـني العـام حييـل ـا رسـالةً مـن       
رئيس كـوت ديفـوار لـوران غبـاغبو ورئـيس      
بوركينا فاسو بليـز كومبـاوري، اقتـرح فيهـا     

وحــدةٌ عســكرية  أن تنشــر يف كــوت ديفــوار
ــن   ــا عــ ــد قوامهــ ــن   ٥٠٠ال يزيــ ــدي مــ جنــ

بوركينــا فاســو لفتــرة حمــدودة مــدا ثالثــة       
أشهر لتكون جزءاً من عمليـة األمـم املتحـدة    
يف كــــوت ديفــــوار، وذلــــك بغيــــة تعزيــــز     
الترتيبات األمنية العامة لالنتخابات الرئاسـية  
املزمـــــع إجراؤهــــــا يف كــــــوت ديفــــــوار يف  

   ٢٠١٠آذار/مارس 
أيار/مـــــــــــــايو  ٢٣و  ٢٠ S/2008/340و  S/2008/339  م املتحدة يف السودانبعثة األم

٢٠٠٨    
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

     جملس األمن بشأن تعيني قائد جديد للقوة
  S/2009/211 ن توصـية بتمديـد          ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٧تقرير من األمـني العـام يتضـم

والية البعثة ملدة سنة، ويعزز واليتـها يف ميـدان   
من خالل الطلب الصـريح إليهـا أن   االنتخابات 

تـــدعم جلنـــة االنتخابـــات الوطنيـــة يف تنســـيق     
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  املساعدة الدولية املوجهة لالنتخابات        

ــاد   ــة لالحتــــ العمليــــــة املختلطــــ
األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة يف   

  دارفور

S/2008/714 تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٧
٢٠٠٨    

ــائج     ــل ــا النت ــل الســودان حيي رســالة مــن ممث
املتفـــق عليهـــا املنبثقـــة عـــن اجتمـــاع اللجنـــة 

مـة السـودان واالحتـاد    الثالثية اليت تضم حكو
  األفريقي واألمم املتحدة

  S/2009/104 ــائج        ٢٠٠٩شباط/فرباير  ١٩ ــل ــا النت ــل الســودان حيي رســالة مــن ممث
املتفـــق عليهـــا املنبثقـــة عـــن اجتمـــاع اللجنـــة 
الثالثية اليت تضم حكومـة السـودان واالحتـاد    

  األفريقي واألمم املتحدة
  S/2009/173 ــائج        ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١ ــل ــا النت ــل الســودان حيي رســالة مــن ممث

املتفـــق عليهـــا املنبثقـــة عـــن اجتمـــاع اللجنـــة 
د الثالثية اليت تضم حكومـة السـودان واالحتـا   

  األفريقي واألمم املتحدة
  S/2009/352 ن توصـــية        ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٣ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية العملية املختلطة ملدة سنة
  S/2009/356 ــائج       ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٤ ــل ــا النت ــل الســودان حيي رســالة مــن ممث

املتفـــق عليهـــا املنبثقـــة عـــن اجتمـــاع اللجنـــة 
الثالثية اليت تضم حكومـة السـودان واالحتـاد    

  األفريقي واألمم املتحدة
  S/2009/382  وS/2009/383 ــه  ٢٤و  ٢٢ متوز/يوليـــــــــ

٢٠٠٩    
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

     جملس األمن بشأن تعيني قائد جديد للقوة
  S/2009/621  وS/2009/622  ــانون األول/ ٣و  ١  كـــــــ

    ٢٠٠٩ديسمرب 
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

ممثل خـاص مشـترك    جملس األمن بشأن تعيني
     جديد يف العملية املختلطة

بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة   
  أفريقيا الوسطى وتشاد

 S/2008/52  وS/2008/53  كــانون الثــاين/ ٢٩و  ٢٥ 
    ٢٠٠٨يناير 

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
ــل خــاص      ــه تعــيني ممث ــس األمــن مت مبوجب جمل

     جديد، هو أيضا رئيس للبعثة 
  S/2008/679 تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٨

٢٠٠٨    
ــراء       ــا إج ــب فيه ــل تشــاد يطل ــن ممث رســالة م
املزيد من املشاورات دف القيام مع األمانة 
العامــة بوضــع ترتيــب كفيــل بالتنفيــذ الفعــال 

  لواليتها 
  S/2009/121  وS/2009/122 شـــــــــــــــــــــباط/فرباير ٢٧  

   ٢٠٠٩آذار/مارس  ٣و 
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
جملس األمن مت مبوجبه تعيني قائد للقـوة بعـد   
نقــل الســلطة مــن عمليــة االحتــاد األورويب يف

د ومجهوريــــــة أفريقيــــــا الوســــــطى يف تشــــــا
      ٢٠٠٩آذار/مارس   ١٥
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ــق            ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ

  االستقرار يف هاييت
S/2008/586 ن توصـــية         ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٧ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية البعثة ملدة سنة
  S/2009/164  وS/2009/165 آذار/مــــــــارس  ٣٠و  ٢٦

٢٠٠٩    
تبادل للرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس     

     األمن مت مبوجبه تعيني قائد جديد للقوة
  S/2009/439 ن توصـــية         ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ١ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

ــإجراء     ــنة وبـ ــدة سـ ــة ملـ ــة البعثـ ــد واليـ بتمديـ
  هاتعديالت يف واليت

  S/2009/509 تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٢
٢٠٠٩    

رسالة من ممثل األرجنتني حييل ا البيان الصادر 
ييت الـيت تضـم بلـدان    املعنيـة ـا   ٩×  ٢عـن آليـة   

ــكرية     ــوات عسـ ــاهمة بقـ ــة املسـ ــا الالتينيـ أمريكـ
وبأفراد شرطة يف البعثة، ويطلب فيهـا، يف مجلـة   

  أمور، متديد والية البعثة ملدة سنة  
ــدة    ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــق مـ فريـ
  العسكريني يف اهلند وباكستان

S/2008/663  وS/2008/664 تشــرين األول/ ٢٠و  ١٦ 
   ٢٠٠٨أكتوبر 

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
ــد     ــيسٍ جديـ ــيني رئـ ــأن تعـ ــن بشـ ــس األمـ جملـ

     للمراقبني العسكريني 
  S/2009/233  وS/2009/234   تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس     ٢٠٠٩أيار/مايو  ٧و  ٥

جملس األمن فيما يتعلق بقرار الدامنرك وقـف  
ــبني    ــرار الفل ــراقبني وق ــق امل مشــاركتها يف فري

ــر   ــق املـ ــامهني يف فريـ ــمام إىل املسـ اقبني االنضـ
     العسكريني

بعثة األمم املتحدة املتكاملـة يف  
  ليشيت   - تيمور 

S/2008/26 كــــانون الثاين/ينــــاير    ١٧
٢٠٠٨    

ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ
  بتمديد والية البعثة ملدة سنة

  S/2009/72 ن توصـــية         ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٤ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ
  بتمديد والية البعثة ملدة سنة

  S/2009/261 رسالة من األمني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن         ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٠
يشـــار فيهـــا إىل أن مفهومـــا منقحـــا للعمليـــات 
فيما يتعلـق بعنصـر الشـرطة التـابع للبعثـة جيـري       

  إعداده ويوشك على االنتهاء منه
  S/2009/612  وS/2009/613 تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٥

ــانون األول/ ١و   كـــــــــــــ
    ٢٠٠٩ديسمرب 

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس
ممثلـــة خاصـــة    جملـــس األمـــن بشـــأن تعـــيني   

     للبعثةجديدة، هي أيضا رئيسة 
قــــوة األمــــم املتحــــدة حلفــــظ    

  السالم يف قربص
S/2008/244  وS/2008/245    نيســـــــــان/أبريل  ١٤و  ٩

٢٠٠٨    
ألمـــني العـــام ورئـــيس تبـــادل للرســـائل بـــني ا

     ممثل خاص جديد  جملس األمن بشأن تعيني
  S/2008/246  وS/2008/247 نيســـــــــان/أبريل  ١٤و  ٩

٢٠٠٨    
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

جديد للقوة جملس األمن بشأن تعيني قائد     
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          S/2008/353 ن توصـــية         ٢٠٠٨ حزيران/يونيه ٢ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية القوة ملدة ستة أشهر
  S/2008/744  تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٨

٢٠٠٨    
ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية القوة ملدة ستة أشهر
  S/2009/248 ن توصـــية         ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٥ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية القوة ملدة ستة أشهر
  S/2009/609 تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٥

٢٠٠٩    
ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  ة القوة ملدة ستة أشهربتمديد والي
ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف    بعث

  جورجيا
S/2008/518  وS/2008/519 آب/ ١متوز/يوليـــه و  ٣٠  

   ٢٠٠٨أغسطس 
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
ــل خــاص      ــه تعــيني ممث ــس األمــن مت مبوجب جمل

     ديد يف جورجيا، هو أيضا رئيس للبعثةج
  S/2008/631 تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٣

٢٠٠٨    
ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ
بتمديــد واليــة البعثــة علــى أســاس تقــين ملــدة  

  أربعة أشهر
  S/2009/254 ن توصـية بشـأن        ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٨تقرير من األمني العام يتضـم

  أنشطة يعهد ا إىل البعثة يف املستقبل
ــإلدارة    ــدة لـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ

  املؤقتة يف كوسوفو
S/2008/411  وS/2008/412  حزيران/يونيـــه  ٢٣و  ٢٠

٢٠٠٨    
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

ــس األمــن مت   ــل خــاص    جمل ــه تعــيني ممث مبوجب
     جديد، هو أيضا رئيس للبعثة 

هيئــــة األمــــم املتحــــدة ملراقبــــة 
  اهلدنة

S/2009/34  وS/2009/35   كــــانون الثــــاين/ ١٤و  ٩ 
    ٢٠٠٩يناير 

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
جملس األمـن بشـأن تعـيني رئـيس للبعثـة، هـو       

     أيضا رئيس ألركاا
قوة األمم املتحـدة ملراقبـة فـض    

  االشتباك
S/2008/306  وS/2008/307  تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس     ٢٠٠٨أيار/مايو  ٨و  ٦

ــدة     ــحاب الوحــ ــأن انســ ــن بشــ ــس األمــ جملــ
السلوفاكية واختـاذ قـرار بإضـافة كرواتيـا إىل     
قائمـــة البلـــدان الـــيت وافقـــت علـــى املســـامهة 

     بأفراد عسكريني
  S/2008/390 ن توصـــية         ٢٠٠٨ ان/يونيهحزير ١٦ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية القوة ملدة ستة أشهر  
  S/2008/737 تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٦

٢٠٠٨    
ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية القوة ملدة ستة أشهر  
  S/2009/295 ن توصـــية         ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٨ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية القوة ملدة ستة أشهر  
  S/2009/597 تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٨

٢٠٠٩    
ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية القوة ملدة ستة أشهر  
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قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف            

  لبنان
S/2008/568 رســـالة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس     ٢٠٠٨أغسطس آب/ ٢١

األمــن يطلــب فيهــا مــن الــس متديــد واليــة   
  القوة ملدة سنة 

  S/2009/407 رســـالة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس     ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٦
األمــن يطلــب فيهــا مــن الــس متديــد واليــة   

  القوة ملدة سنة 
  S/2009/628  وS/2009/629 ــانون األول/ ٩و  ٧  كـــــــ

    ٢٠٠٩ديسمرب 
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

     جملس األمن بشأن تعيني قائد جديد للقوة
مكتـــب األمـــم املتحـــدة لـــدعم  

  بيساو   - بناء السالم يف غينيا 
S/2009/55  وS/2009/56 كــانون الثــاين/ ٣٠و  ٢٧ 

    ٢٠٠٩يناير 
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
جملس األمن مت مبوجبـه تعـيني ممثـل جديـد يف     

     بيساو، هو أيضا رئيس للمكتب - غينيا
  S/2009/302 ـا بـأن           ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٠ن اقتراحتقرير مـن األمـني العـام يتضـم

األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء   حيــل حمــل مكتــب
بيساو اعتبارا مـن كـانون    - السالم يف غينيا 

ــم املتحـــدة   ٢٠١٠الثاين/ينـــاير  مكتـــب األمـ
ــا    ــالم يف غينيـ ــاء السـ ــل لبنـ ــاو  - املتكامـ بيسـ

  وذلك لفترة أولية مدا سنة 
مكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء   
ــا    ــة أفريقيـــ ــالم يف مجهوريـــ الســـ

  الوسطى

S/2008/733  تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٦
٢٠٠٨  

ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ
  شهراً ١٢مديد والية املكتب ملدة بت

  S/2009/279  وS/2009/280 أيار/مـــــــــــــايو  ٢٩و  ٢٦
٢٠٠٩  

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
ــة خاصــة     ــيني ممثل ــه تع ــن مت مبوجب ــس األم جمل
ــا   ــة أفريقيـ ــام يف مجهوريـ جديـــدة لألمـــني العـ
الوســطى، هــي أيضــا رئيســة للمكتــب الــذي 
سيخلفه مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء   

     السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى
كامـل  مكتب األمـم املتحـدة املت  

لبنــــــاء الســــــالم يف مجهوريــــــة 
  أفريقيا الوسطى

S/2009/128 رسالة من األمـني العـام يوصـى فيهـا بـأن حيـل          ٢٠٠٩آذار/مارس  ٣
نـاء السـالم بواليـة وهيكليـة     مكتب متكامل لب

منقحتني حملَ مكتب األمم املتحدة لدعم بنـاء  
الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وذلــك 

كــــــــانون  ٣١لفتــــــــرة أوليــــــــة تنتــــــــهي يف 
    ٢٠٠٩األول/ديسمرب 

  S/2009/279  وS/2009/280  أيار/مـــــــــــــايو  ٢٩و  ٢٦
٢٠٠٩    

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
ــة خاصــة     ــيني ممثل ــه تع ــن مت مبوجب ــس األم جمل
ــا   ــة أفريقيـ ــام يف مجهوريـ جديـــدة لألمـــني العـ
الوسطى، هي أيضا رئيسة مكتـب دعـم بنـاء    
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فه مكتـب األمـم املتحـدة    السالم الذي سيخل        

املتكامــل لبنــاء الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا     
     الوسطى 

  S/2009/309 ــة         ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢ ــمن الواليـ ــام يتضـ ــني العـ ــن األمـ ــر مـ تقريـ
املقترحة ملكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء   
السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى وقوامـه    

إضــــافة إىل الترتيبــــات االنتقاليــــة وهيكلــــه، 
ــن    ــور مـ ــام األمـ ــلم زمـ ــدا لتسـ ــة متهيـ املقترحـ

  مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم  
مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني    

  العام لغرب أفريقيا
S/2008/127  وS/2008/128  ــباط/فرباير  ٢٦و  ٢١ شــــ

٢٠٠٨    
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
ــل خــاص      ــه تعــيني ممث ــس األمــن مت مبوجب جمل
ــو     ــا، ه ــام يف غــرب أفريقي ــني الع ــد لألم جدي

     أيضا رئيس للمكتب
مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل    

  لبناء السالم يف سرياليون
S/2009/438 ن توصـــية         ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ١ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية املكتب ملدة سنة
  S/2009/17  وS/2009/18  كانون الثاين/يناير  ٨و  ٥

٢٠٠٩    
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
جملــس األمــن مت مبوجبــه تعــيني ممثــل تنفيــذي   
جديد لألمني العام يف املكتب، هو أيضا مـن  

م لربنــامج األمــم  ســيتوىل مهــام املمثــل املقــي   
     املتحدة اإلمنائي واملنسق املقيم لألمم املتحدة

مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل    
  يف بوروندي

S/2008/745 تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٨
٢٠٠٨    

ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ
  بتمديد والية املكتب ملدة سنة

  S/2009/445 رســـالة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس     ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٣
األمــن حييــل ــا االســتنتاجات الــيت خلُصــت   
إليهـــا بعثـــة تقيـــيم االحتياجـــات املوفـــدة إىل  
بوروندي، وفيها أوصت بأن يكـون املكتـب   
ــر،    ــى األمـ ــتعداد، إذا اقتضـ ــة االسـ ــى أهبـ علـ

النتخابية لتقدمي الدعم اللوجسيت إىل اللجنة ا
ــن     ــة مـ ــل احلامسـ ــتقلة يف املراحـ ــة املسـ الوطنيـ
العملية االنتخابيـة ويف جمـاالت حمـددة كنقـل     
ــة. وكــذلك     ــاطق النائي ــراع يف املن ــواد االقت م
أوصت بعثة تقييم االحتياجـات بتعزيـز عتـاد    
النقل والعتاد اجلوي لدى املكتب كي يتسىن 

  له تقدمي الدعم املذكور  
  S/2009/611 تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣٠

٢٠٠٩    
ــن األمـــني العـــ    ــر مـ ــمن توصـــية  تقريـ ام يتضـ

  بتمديد والية املكتب ملدة سنة
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  التفاصيل  التاريخ  الرمز  البعثة
ــة األمــــم املتحــــدة لتقــــدمي           بعثــ

  املساعدة إىل أفغانستان
S/2008/165  وS/2008/166 ــارس  ٧و  ٦ آذار/مــــــــــــــ

٢٠٠٨  
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

ــه تعــ    ــس األمــن مت مبوجب ــل خــاص  جمل يني ممث
جديد لألمني العـام يف أفغانسـتان، هـو أيضـا     

     رئيس للبعثة
ــة األمــــم املتحــــدة لتقــــدمي   بعثــ

  املساعدة إىل العراق
S/2008/783  وS/2008/784  كــانون األول/ ١٦و  ١٢ 

    ٢٠٠٨ديسمرب 
ــن    ــس األمـ ــيس جملـ ــني رئـ ــائل بـ ــادل للرسـ تبـ
واألمــني العــام يـــؤذن فيــه باســتمرار قـــوات     
الواليات املتحـدة يف العـراق يف تـوفري الـدعم     
األمين لوجـود األمـم املتحـدة يف العـراق بعـد      

     اجلنسيات إاء والية القوة املتعددة
  S/2009/346  وS/2009/347 ــادل للرســـائل بـــني رئـــيس جملـــس األمـــن          ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٨و ٦ تبـ

ــيني ممثــل خــاص       ــني العــام مت مبوجبــه تع واألم
ــا   جديـــد لألمـــني العـــام يف العـــراق، هـــو أيضـ

     رئيس للبعثة
  S/2008/523 مــذكرة شــفوية مــن البعثــة الدائمــة للعــراق          ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٤

شهرا  ١٢يطلب فيها متديد والية البعثة ملدة 
  

  S/2009/395 مــذكرة شــفوية مــن البعثــة الدائمــة للعــراق         ٢٠٠٩يه متوز/يول ٣٠
شهرا  ١٢يطلب فيها متديد والية البعثة ملدة 

  
كــــــانون الثاين/ينــــــاير   ٣ S/2008/5  بعثة األمم املتحدة يف نيبال

٢٠٠٨    
ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

  بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشهر
  S/2008/476 رســـالة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس    ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٢

ــال       ــة نيب ــن حكوم ــا رســالةً م  ــل ــن حيي األم
تطلـب فيهــا اسـتمرار بعثــة األمـم املتحــدة يف    
نيبال يف أداء مهمتها على نطاق أصـغر فيمـا   
تبقى من فترة واليتـها ومتديـد واليتـها لفتـرة     

  ستة أشهر أخرى
  S/2008/837 كــــــــــــــــانون األول/ ٣٠ 

    ٢٠٠٨ديسمرب 
رســـالة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس 
ــال       ــة نيب ــن حكوم ــا رســالةً م  ــل ــن حيي األم
تطلـــب فيهـــا اســـتمرار البعثـــة لفتـــرة أخـــرى 

  مدا ستة أشهر
  S/2009/1 كــــــانون الثاين/ينــــــاير   ٢

٢٠٠٩    
ــمن توصـــية      ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ

د والية البعثة ملدة ستة أشهر بناًء علـى  بتمدي
  طلب من حكومة نيبال
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  التفاصيل  التاريخ  الرمز  البعثة
          S/2009/57  وS/2009/58 كــانون الثــاين/ ٣٠و  ٢٧ 

    ٢٠٠٩يناير 
تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 

ــيني ممث   ــه تع ــن مت مبوجب ــس األم ــة خاصــة  جمل ل
     جديدة لألمني العام، هي أيضا رئيسة للبعثة

  S/2009/351 ن توصـــية        ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٣ــم ــام يتضـ ــن األمـــني العـ ــر مـ تقريـ
بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشهر بناًء علـى  

  طلب من حكومة نيبال
  S/2009/360 رســـالة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس    ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٤

ــل  ــن حيي ــال     األم ــة نيب ــن حكوم ــا رســالة م 
تطلـــب فيهـــا اســـتمرار البعثـــة لفتـــرة أخـــرى 

  مدا ستة أشهر
األمــم املتحــدة   مكتــب منســق   

  اخلاص لشؤون لبنان
S/2008/236  وS/2008/237 نيســـــــــان/أبريل  ١١و  ٨

٢٠٠٨    
س تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــي

جملــس األمــن مت مبوجبــه تعــيني منســق خــاص  
     جديد لشؤون لبنان

  http://undocs.org/S/200

8/516S/2008/516  و
S/2008/517  

 آب/ ١متوز/يوليـــه و  ٣٠
   ٢٠٠٨أغسطس 

ألمـــني العـــام ورئـــيس تبـــادل للرســـائل بـــني ا
جملــس األمــن مت مبوجبــه تعــيني منســق خــاص  

     جديد لشؤون لبنان 
مركـز األمــم املتحـدة اإلقليمــي   
للدبلوماســـية الوقائيــــة ملنطقــــة  

  آسيا الوسطى  

S/2008/285  وS/2008/286   نيســــــان/أبريل  ٣٠و  ٢٨
٢٠٠٨    

تبـــادل للرســـائل بـــني األمـــني العـــام ورئـــيس 
ــل خــاص      ــه تعــيني ممث ــس األمــن مت مبوجب جمل
جديد لألمني العـام، هـو أيضـا رئـيس مركـز      
األمم املتحدة اإلقليمـي للدبلوماسـية الوقائيـة    

     ملنطقة آسيا الوسطى




