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 مالحظة استهاللية    

عرضا عامـا ألعمـال جملـس األمـن      مرجع ممارسات جملس األمنيقدم اجلزء األول من   
دوليني. وتغطـي طائفـة البنـود    بشأن البنود اليت تتصـل مبسـؤوليته عـن صـون السـالم واألمـن الـ       

  بصفة عامة البنود اليت ميكن اعتبار أا تندرج يف إطار الفصلني السادس والسابع من امليثاق.
ويقــدم اجلــزء األول الســياق السياســي املباشــر الــذي تطــور فيــه نظــر الــس يف تلــك     

وهــو يشــكل أيضــا إطــارا ميكــن النظــر ضــمنه يف       . )١(٢٠٠٩-٢٠٠٨البنــود خــالل الفتــرة   
مداوالت الـس ذات الصـلة الواضـحة بأحكـام امليثـاق وبالنظـام الـداخلي املؤقـت للمجلـس.          

زء أيضا اجلوانب املوضوعية ملمارسات الس اليت ال جيري تناوهلا يف األجـزاء  ويبحث هذا اجل
  .مرجع املمارساتاألخرى من 

ــة         ــود حســب املنطقــة، إضــافة إىل فئ ــواد، جتمــع البن وألغــراض تيســري الرجــوع إىل امل
إضافية خاصة باملسائل املواضيعية. وداخـل كـل منطقـة، تـدرج البنـود بالترتيـب الـذي وردت        

  للمرة األوىل يف قائمة املسائل املعروضة على الس.   فيه
وتربز الدراسات املتعلقة بفرادى البنود التطورات احلاصلة يف نظـر الـس يف بنـد مـن       

ويف بعـض احلـاالت، جتمـع البنـود      البنود اليت تعتـرب هامـة لفهـم القـرارات الـيت اختـذها الـس.       
  ...‘‘.تعلقة ب البنود امل’’املتعلقة ببعضها حتت عنوان 

ويــدرج بعــد كــل قســم مــن األقســام الفنيــة جــدول يضــم مجيــع املعلومــات اإلجرائيــة     
املتصــلة بالبنــد، مبــا يف ذلــك اجللســات، والبنــود الفرعيــة، والوثــائق املشــار إليهــا، واملتكلمــون،  
حسب التسلسل الزمين. ومن أجـل توضـيح دمـج املسـائل املواضـيعية يف البنـود اخلاصـة بأحـد         

 لدان أو املنـاطق، تتضـمن بعـض الدراسـات جـدوال إضـافيا يـورد األحكـام ذات الصـلة مـن          الب
  قرارات الس.  

  
  

  
  

ووثـائق الـس. وكـان بعـض املسـائل الـيت حبثـت يف اجلـزء األول          يغطي مرجع املمارسات اجللسات الرمسية  )١(  
 ني أعضاء الس.قد نوقش أيضا يف مشاورات غري رمسية فيما ب
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  أفريقيا
ةفيما يتعلق بالصحراء الغربياحلالة  -  ١

  عامعرض   

ــن        ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي  خــالل الفت
احلالـة فيمـا يتعلـق بالصـحراء      جلستني واختذ قرارين خبصـوص 

الغربيـة. ويف هــاتني اجللســتني، نــاقش الــس املفاوضــات الــيت  
ــراء ووادي      ــر الســاقية احلم ــة الشــعبية لتحري ــني اجلبه جــرت ب
الذهب (جبهـة البوليسـاريو) واملغـرب بشـأن مركـز الصـحراء       

ــم املتحــدة لالســتفتا    ــة األم ــة بعث ــة، ووالي ء يف الصــحراء الغربي
ــة، ومســألة حقــوق اإلنســان يف املنطقــة. ومــدد الــس     الغربي

بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصـحراء الغربيـة مـرتني     والية
  .)١(مرة لسنة واحدة يف كل

ــان/أبريل  ٣٠   ــان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٠٠٨نيسـ نيسـ
: متديد والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء ٢٠٠٩

  يف الصحراء الغربية

ــان/أبريل  ٣٠يف    ــس القـــرار   ٢٠٠٨نيسـ ــذ الـ ، اختـ
) لتمديد والية بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء    ٢٠٠٨( ١٨١٣

ــة حــىت    ــى . ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٣٠يف الصــحراء الغربي وعل
الرغم من القلق الذي أعـرب عنـه ممـثال كوسـتاريكا وجنـوب      

من عدم وجود أي ذكـر حلقـوق اإلنسـان يف مشـروع     أفريقيا 
راض اعتـــ ’’االحتـــاد الروســـي بـــاللجوء إىل    القـــرار، وديـــد 

إذا طرحــت التعــديالت الــيت اقترحتــها كوســتاريكا  ‘‘ إجرائــي
ــل جنــوب       ــد القــرار باإلمجــاع. وأعــرب ممث للتصــويت، اعتم
أفريقيا أيضا عن القلق إزاء بعض العبارات الـواردة يف القـرار،   

خشي أا ميكـن أن   ، اليت‘‘الواقعية’’ال سيما استخدام كلمة 
__________ 

طـــــالع ). ولال٢٠٠٩( ١٨٧١) و ٢٠٠٨( ١٨١٣القـــــراران   )١(  
على املزيد من املعلومات، انظر اجلـزء العاشـر، فيمـا يتعلـق ببعثـة      

 األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية.

املصـــري لشـــعب  تفســـر بطريقـــة تعـــين إنكـــار احلـــق يف تقريـــر 
.ودعا أعضـاء الـس كـال الطـرفني، جبهـة      )٢(الصحراء الغربية

ــة      ــرب، إىل مواصــلة املفاوضــات حتــت رعاي البوليســاريو واملغ
  األمني العام دون شروط مسبقة وبنية حسنة.

لـس باإلمجـاع   ، اختذ ا٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠ويف   
)، الــذي قــام مبوجبــه، يف مجلــة أمــور، ٢٠٠٩( ١٨٧١القــرار 

، ورحـب  ٢٠١٠نيسـان/أبريل   ٣٠بتمديد واليـة البعثـة حـىت    
مبوافقة الطرفني على مقتـرح املبعـوث الشخصـي لألمـني العـام      
إىل الصحراء الغربية املعني حديثا بإجراء حمادثات مصغرة غـري  

من املفاوضـات. ويف املناقشـة   رمسية متهيدا لعقد جولة خامسة 
أكدت عدة وفود أمهية إحراز تقـدم   ،)٣(اليت أعقبت التصويت

وأكـد  يف اجلانب اإلنساين للرتاع ورحبت بإدراجه يف القـرار.  
ممثل النمسا تأييد وفده اعتماد ج قائم على النتائج يف ميـدان  
حقوق اإلنسان وشدد على أن كـال الطـرفني ملزمـان بضـمان     

  .)٤(احترام حقوق اإلنسان لشعب الصحراء الغربية
غــري أن ممثــل كوســتاريكا أعــرب عــن األســف ألن الــس مل   

إىل أن يواصــال العمــل مــع   يؤيــد دعــوة األمــني العــام الطــرفني 
لمـون  وأعـرب املتك  .)٥(مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

برسـالة إىل   عن رضاهم عن التصـويت باإلمجـاع، الـذي بعـث    
  الطرفني بضرورة إحراز تقدم يف املفاوضات.

__________ 

  )٢(  S/PV.5884 ٤(كوســــتاريكا)، والصــــفحة  ٤- ٢، الصــــفحات 
 (جنوب أفريقيا). ٥و  ٤(االحتاد الروسي)، والصفحتان 

شـفويا قبـل    S/2009/224عدل مشروع القـرار الـوارد يف الوثيقـة      )٣(  
 التصويت.

  )٤(  S/PV.6117 ٧و  ٦، الصفحتان. 

 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  
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 اجللسات: احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
 

  
  والواليات املتحدة األمريكية. ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وفرنسا ،وإسبانيا ،االحتاد الروسي  (أ)  

  والواليات املتحدة األمريكية. ،وكوستاريكا ،وفرنسا ،وجنوب أفريقيا ،وبوركينا فاسو ،االحتاد الروسي  (ب)  
  والواليات املتحدة األمريكية. ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وفرنسا ،وإسبانيا ،االحتاد الروسي  (ج)  
 ،والنمســا ،واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية  ،وكوســتاريكا ،وفرنســا ،فاســووبوركينــا  ،وأوغنــدا ،االحتــاد الروســي  (د)  

  والواليات املتحدة األمريكية.
    

    احلالة يف ليربيا -  ٢
 عرض عام   

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، عقــد الــس مثــاين         
ــات ــامهة     جلسـ ــدان املسـ ــع البلـ ــتان مـ ــتان خاصـ ــها جلسـ ، منـ

شأن احلالة يف ليربيا، اختذ فيهـا مخسـة قـرارات يف    ، ب)٦(بقوات
إطــار الفصــل الســابع مــن امليثــاق واســتمع إىل إحاطــة قدمتــها   
املمثلة اخلاصة لألمني العام لليربيا. وركز الس اهتمامه علـى  

شــيا مــع عمليــة التخفــيض التــدرجيي، الــيت كانــت قــد بــدأت مت
ــرار  ــبة   ٢٠٠٧( ١٧٧٧القــ ــوترية املناســ ــاقش الــ ــث نــ )، حيــ

  للتخفيض التدرجيي والتقدم احملرز يف حتقيق املعايري املرجعية.
ومـــدد الـــس واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليربيـــا   

بـالتزامن   مرتني، لفتريت ستة أشهر وسنة واحدة، على التـوايل، 
ختفــــــيض الوجــــــود العســــــكري وزيــــــادة وجــــــود       مــــــع 

__________ 

، واجللسـة  ٢٠٠٨أيلول/سـبتمرب   ٩، املعقـودة يف  ٥٩٧٢اجللسة   )٦(  
 .٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٣، املعقودة يف ٦١٨٤

ثـالث مـرات، ومـدد     .وجدد الس نظام اجلـزاءات )٧(لشرطةا
.أيضا والية فريق اخلرباء ثالث مرات

 )٨(. 

ــايو ويف   ــا   ٢٠٠٩ أيار/م ــارة ليربي ــس بزي ــام ال يف  ، ق
  .)٩(إطار بعثته إىل أفريقيا

: إحاطــــة بشــــأن بعثــــة ٢٠٠٨نيســــان/أبريل  ١٤ 
  تحدة يف ليربيا  األمم امل

ــة اخلاصــة   ٢٠٠٨نيســان/أبريل  ١٤يف    ــت املمثل ، قال
يف إحاطة قدمتـها للمجلـس علـى أسـاس      لألمني العام يف ليربيا

تقريـــر األمـــني العـــام إن ليربيـــا اخلاليـــة مـــن الـــرتاع منـــذ عـــام 
__________ 

 ).٢٠٠٩( ١٨٨٥) و ٢٠٠٨( ١٨٣٦القراران   )٧(  

ــرارات   )٨(    ١٩٠٣) و ٢٠٠٨( ١٨٥٤و  )٢٠٠٨( ١٨١٩القـــــــــ
.). وللحصـول علـى املزيـد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء        ٢٠٠٩(

 باء، فيما يتعلق بفريق اخلرباء.-التاسع، القسم األول 

، ٤٠لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر هذا اجلزء، القسم   )٩(  
 واجلزء السادس، القسم الثاين، فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي ها  اجللسة وتارخي

  القرار والتصويت
 املمتنعون - املعارضون - املؤيدون

            ٥٨٨٤    
نيســـان/أبريل  ٣٠

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العام عن احلالـة  
فيما يتعلق بالصحراء الغربية 

)S/2008/251( 

مشروع قرار مقـدم مـن   
  (أ)دول أعضاء ٥

)S/2008/284( 

  ٣٧املادة 
 إسبانيا

مــــــن أعضــــــاء  ٦
(ب)لسا

 

  )  ٢٠٠٨( ١٨١٣القرار 
 ال أحد -ال أحد  -١٥

٦١١٧  
نيســـان/أبريل  ٣٠

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العام عن احلالـة  
فيما يتعلق بالصحراء الغربية 

)S/2009/200  وCorr.1.( 

مشروع قرار مقـدم مـن   
  (ج)دول أعضاء ٥
)S/2009/224( 

  ٣٧املادة 
 نياإسبا

مــــــن أعضــــــاء  ٨
(د)الس

 

  )  ٢٠٠٩( ١٨٧١القرار 
 ال أحد -ال أحد  -١٥
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سـنة، هـي اآلن    ١٤ مـدمرة امتـدت   ، بعد حرب أهلية٢٠٠٣
مـل مهـدد بسـالم    بلد مفعـم باألمـل. ومـع ذلـك، فـإن هـذا األ      

هــش وضــعيف، حيــث ال يــزال األمــين يعتمــد بصــورة كــبرية   
جــدا علــى الوجــود العســكري للبعثــة وقــوات الشــرطة التابعــة  

يف التخفــيض   هلــا. ودعــت إىل تــوخي احلــذر عنــد الشــروع     
التــدرجيي، وذلــك لكــي ال تتعــرض املكاســب الــيت حتققــت يف  

مـن   جمال األمن للخطر، لـيس مـن أجـل ليربيـا فحسـب، وإمنـا      
.وأبــرز األمــني العــام يف )١٠(أجــل املنطقــة دون اإلقليميــة ككــل

تقاريره الالحقة اإلجنازات اليت حتققت يف إطار الوفاء باملعـايري  
املرجعية األمنية الرئيسـية بـالرغم مـن التحـديات اجلسـام، الـيت       

  .)١١(تشمل هشاشة احلالة األمنية وضعف املؤسسات الوطنية
 كـانون األول/  ١٩إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٨  

ــمرب  ــرباء   ٢٠٠٩ديســ ــق اخلــ ــة فريــ ــد واليــ  : متديــ
  والتدابري اجلزائية

، طلـــــب الـــــس إىل ٢٠٠٨حزيران/يونيـــــه  ١٨يف   
) أن جيـدد واليـة فريـق    ٢٠٠٨( ١٨١٩األمني العام يف القرار 

كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٠اخلـــرباء ملـــدة إضـــافية متتـــد حـــىت 
ــذ    ٢٠٠٨ ــى أن تنفــ ــا علــ ــة ليربيــ ــس حكومــ ــجع الــ . وشــ

آخــر اســتعراض أجرتــه عمليــة    التوصــيات الــيت أســفر عنــها    
كيمربيل وأن تعمل على حنو وثيق مع عملية كيمربيل ملواصـلة  

  تعزيز الضوابط الليربية املفروضة على جتارة املاس اخلام.
 قــرر الــس ،٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ١٩ ويف  

ــد األســلحة    ) أن٢٠٠٨( ١٨٥٤يف القــرار  جيــدد حظــر توري
 ١٢وحظر السفر إضـافة إىل متديـد واليـة فريـق اخلـرباء لفتـرة       

ــانون األول/ديســمرب   ٢٠حــىت شــهرا  ــن  ٢٠٠٩ك ــة م ، جلمل
األسباب، منها تقييم مدى امتثال حكومـة ليربيـا نظـام عمليـة     

__________ 

  )١٠(  S/PV.5864 ٦-٢، الصفحات. 

  )١١(  S/2009/86  وS/2009/411. 

ــة      ــع عمليـ ــيق مـ ــأ، بالتنسـ ــهادات املنشـ ــدار شـ ــربيل إلصـ كيمـ
 كيمربيل.

، جدد الـس  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧ويف   
شهرا حظر السفر الـذي   ١٢ملدة  )٢٠٠٩( ١٩٠٣يف القرار 

يفرضه على األشخاص الذين يعتربون ديدا للسـالم يف ليربيـا   
الذي يفرضـه إلتاحـة اـال أمـام      وعدل حظر توريد األسلحة

للحصــول علــى  األمــم املتحــدة يف ليربيــا حكومــة ليربيــا وبعثــة
بعض األعتدة العسكرية خالل الفترة نفسـها. وطالـب الـس    
أيضا بأن تبذل احلكومة كل ما يلزم من جهـود إلنفـاذ تـدابري    
جتميــد األصــول املفروضــة علــى الكيانــات واألشــخاص الــذين 

ــول    ــت ســارية املفع ــيت ظل .وعــالوة )١٢(تشــملهم اجلــزاءات، ال
كــانون األول/ديســمرب   ٢٠الــس لغايــة   علــى ذلــك، مــدد  

  والية فريق اخلرباء الذي يرصد تنفيذ تلك التدابري. ٢٠١٠
 ١٥إىل  ٢٠٠٨أيلول/ســـــــــــــــــبتمرب  ٢٩   

: متديـــد واليـــة بعثـــة األمـــم  ٢٠٠٩أيلول/ســـبتمرب 
  املتحدة يف ليربيا

 أيلـول/  ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٣٦مبوجب القرار   
، قرر الس، يف مجلة أمور، جتديد واليـة بعثـة   ٢٠٠٨سبتمرب 

 أيلـول/  ٣٠شـهرا متتـد حـىت     ١٢األمم املتحدة يف ليربيا لفترة 
ــام بشــأن إجــراء     ٢٠٠٩ســبتمرب  ــني الع ــد توصــيات األم ، وأي

ــدرجيي  ــيض تــ ــود   ختفــ ــيض للوجــ ــإجراء ختفــ ــث أذن بــ ، حيــ
 ٢٠٠٩حبلـــول آذار/مـــارس  فـــردا ١ ٤٦٠العســـكري قـــدره 

شــرطيا. وطلــب الــس  ٢٤٠وزيــادة وجــود الشــرطة مبقــدار 
أيضا إىل األمني العـام أن يقـوم، بالتشـاور مـع حكومـة ليربيـا،       
ــدم      ــاس ورصــد التق ــر تفصــيال لقي ــة أكث ــايري مرجعي بوضــع مع

  يربيا.احملرز يف حتقيق األمن يف ل
__________ 

لالطالع على املزيد من املعلومـات، انظـر اجلـزء السـابع، القسـم        )١٢(  
 من امليثاق. ٤١الثالث، فيما يتعلق باملادة 
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)، قــدم األمــني العــام ٢٠٠٨( ١٨٣٦وعمــال بــالقرار   
معايري مرجعيـة   ٢٠٠٩ )١٣(شباط/فرباير ١٠يف تقريره املؤرخ 

األول باملؤشــرات املســتخدمة لتقيــيم   منقحــة، تتعلــق يف املقــام
التقدم احملرز يف بناء قدرات القوات املسلحة الليربيـة والشـرطة   
ــات عـــام      ــريية النتخابـ ــال التحضـ ــة، وباألعمـ ــة الليربيـ الوطنيـ

. وحددت أيضا استعادة سـلطة الدولـة فعليـا يف مجيـع     ٢٠١١
 أحناء البلد معيارا مرجعيا أساسيا.

ــالقرار   ١٥ويف    ــرر الــس ب  ١٨٨٥أيلول/ســبتمرب، ق
 )، يف مجلة أمور، متديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف     ٢٠٠٩(

وتوسيع نطـاق مهامهـا.    ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٣٠ليربيا حىت 
__________ 

  )١٣(  S/2009/86. 

  مبســـاعدة حكومـــة  وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أذن الـــس للبعثـــة
نتخابات الرئاسـية والتشـريعية العامـة لعـام     ليربيا على تنظيم اال

؛ وأيد توصية األمني العام بأن يكون إجـراء انتخابـات   ٢٠١١
حـرة ونزيهـة وخاليــة مـن الرتاعـات معيــارا أساسـيا للتخفــيض      

إىل األمــني العــام رصــد  التــدرجيي للبعثــة يف املســتقبل؛ وطلــب 
 التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق باألعمــال التحضــريية لالنتخابــات؛  
وأيد توصية األمني العـام بتنفيـذ املرحلـة الثالثـة مـن التخفـيض       

 ٢٠٠٩التــدرجيي للبعثــة يف الفتــرة مــن تشــرين األول/أكتــوبر   
ــايو  ــائم للعنصــر    ٢٠١٠إىل أيار/م ــى القــوام الق ــا يبقــي عل ، مم

العسكري وعنصر الشرطة. وفيما يتعلق ببناء قدرات الشـرطة  
ق التقــدم احملــرز يف الوطنيــة الليربيــة، شــجع الــس علــى تنســي 

  راتيجية للشرطة الوطنية الليربية.جمال تنفيذ اخلطة االست

  اجللسات:احلالة يف ليربيا

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  تصويتالقرار وال
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٤  
نيســـــــــــــان/أبريل  ١٤

٢٠٠٨ 

التقريـــــــــر املرحلـــــــــي 
الســادس عشــر لألمــني  
العام بشـأن بعثـة األمـم    

تحــــــــدة يف ليربيــــــــا امل
)S/2008/183( 

  ٣٧املادة  
  ليربيا

  ٣٩املادة 
ــة اخلاصــة لألمــني   املمثل

 العام لليربيا

املمثلــة اخلاصــة 
لألمـــني العــــام  

  لليربيا

 

٥٩١٤  
حزيران/يونيـــــــــــه  ١٨

٢٠٠٨ 

ــة   ــالة مؤرخـــ  ١٢رســـ
 ٢٠٠٨حزيران/يونيــــه 

ــيس   ــة إىل رئــــ موجهــــ
جملس األمن من رئـيس  
جلنـــــة جملـــــس األمـــــن 

لقرار املنشـــأة عمـــال بـــا
٢٠٠٣( ١٥٢١ (

بشــــــــــــأن ليربيــــــــــــا  
)S/2008/371( 

مشــــــــــروع قـــــــــــرار  
)S/2008/394( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )  ٢٠٠٨( ١٨١٩القرار  
  ال أحد -ال أحد  -١٥
 

٥٩٨٥ 

ــبتمرب  ٢٩ أيلول/ســـــــــ
٢٠٠٨ 

التقرير املرحلي السـابع  
عشر لألمني العـام عـن   
بعثــة األمــم املتحــدة يف  

 )S/2008/553ليربيا (

قـــــــــــرار  مشــــــــــروع 
)S/2008/613( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )  ٢٠٠٨( ١٨٣٦القرار  
 ال أحد -ال أحد  -١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  تصويتالقرار وال
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٥١  
ــانون األول/ ١٩  كـــــــ

 ٢٠٠٨ديسمرب 

ــة   ــالة مؤرخـــ  ١٢رســـ
كــانون األول/ديســمرب  

موجهــــــــة إىل  ٢٠٠٨
رئيس جملس األمن مـن  
ــة    ــة للجن ــرئيس بالنياب ال
ــأة    ــن املنشـ ــس األمـ جملـ

 ١٥٢١عمـــال بـــالقرار 
)٢٠٠٣ (
)S/2008/785( 

مشروع قرار مقدم من 
  الواليات املتحدة  

)S/2008/797( 

  )  ٢٠٠٨( ١٨٥٤القرار   
 ال أحد -ال أحد  -١٥

٦١٨٨    
ــبتمرب أيلول/ ١٥ ســـــــــ

٢٠٠٩ 

التقرير املرحلي التاسـع  
عشر لألمني العـام عـن   
بعثــة األمــم املتحــدة يف  

 )S/2009/411ليربيا (

قـــــــــــرار  مشــــــــــروع 
)S/2009/455( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )٢٠٠٩( ١٨٨٥القرار  
 ال أحد -ال أحد  -١٥

٦٢٤٦  
ــانون األول/ ١٧  كـــــــ

 ٢٠٠٩ديسمرب 

كـانون   ١١رسالة مؤرخة 
 ٢٠٠٩األول/ديســـــــــمرب 

موجهة مـن رئـيس اللجنـة    
ــالقرار   ــال بـــ ــأة عمـــ املنشـــ

٢٠٠٣( ١٥٢١ (
)S/2009/640( 

مشروع قرار مقدم من 
الواليـــــــات املتحـــــــدة 

)S/2009/648( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار  
 ال أحد -ال أحد  -١٥

    
    احلالة يف الصومال -  ٣

 عرض عام   

ألمــن  ، عقــد جملــس ا ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
قــرارا يف إطــار الفصــل الســابع مــن      ١٣جلســة، واختــذ   ٢٧

امليثــــاق وأصــــدر مخســــة بيانــــات رئاســــية بشــــأن احلالــــة يف 
الصومال. وقيم الس الظروف املؤاتيـة إلمكانيـة نشـر عمليـة     

ــم    ــة لألمـ ــالم تابعـ ــظ سـ ــن   حفـ ــؤولية مـ ــلم املسـ ــدة تتسـ املتحـ
ــة ــي يف ا  بعثـ ــاد األفريقـ ــدم احملـــ  االحتـ ــع التقـ ــومال، وتتبـ رز لصـ

تنفيـــذ اتفـــاق جيبـــويت، وعـــزز تـــدابري اجلـــزاءات، وأدان       يف
اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف الصــومال. وباإلضــافة إىل  

مشـكلة القرصـنة اآلخـذة     ذلك، اختـذ الـس إجـراءات بشـأن    
  بالتنامي.

، قام الـس بزيـارة جيبـويت    ٢٠٠٨ويف حزيران/يونيه   
  .)١٤(ار بعثته إىل أفريقيافيما يتعلق باحلالة يف الصومال، يف إط

وعالوة على ذلك، جـدد الـس تباعـا اإلذن املمنـوح       
ــة يف الصــومال واســتخدام      ــى بعث ــاء عل لالحتــاد األفريقــي باإلبق

ومدد الس مرتني والية فريق الرصـد الـذي يـدعم     .)١٥(القوة
  .)١٦(  )١٩٩٢( ٧٥١اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

__________ 

، ٤٠لالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات، انظــر هــذا اجلــزء، القســم    )١٤(  
  الثاين، فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.واجلزء السادس، القسم 

 ١٨٣١) و ٢٠٠٨( ١٨٠١مدد الس هذا اإلذن يف القـرارات    )١٥(  
  ).٢٠٠٩( ١٨٧٢ ) و٢٠٠٩( ١٨٦٣) و ٢٠٠٨(

). ولالطـــــالع  ٢٠٠٨( ١٨٥٣) و ٢٠٠٨( ١٨١١القـــــراران    )١٦(  
-على املزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع، القسـم األول       

  ريق الرصد.باء، فيما يتعلق بف
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 تشـرين الثـاين/   ٣٠إىل  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٥  
ــة االحتــاد األفريقــي يف  ٢٠٠٩نــوفمرب  : تعزيــز بعث

  الصومال

خالل الفترة قيد النظر، ظلـت معروضـة علـى الـس       
مســألة تعزيــز بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال وإمكانيــة       
االستعاضة عنها بقوة حلفظ السالم تابعـة لألمـم املتحـدة. ويف    

نشــر عمليــة  ت حكومــة الصــومال وبعــض األعضــاءحــني أيــد
، رأت دول أخــرى أن )١٧(حلفـظ الســالم تابعــة لألمــم املتحــدة 

الظروف الالزمة، من قبيل التحسـن يف احلالـة األمنيـة والتقـدم     
احملرز يف املصـاحلة السياسـية، مل تتـوافر بعـد لتحـل قـوة حلفـظ        

غـري   .)١٨(يحمل بعثة االحتاد األفريق السالم تابعة لألمم املتحدة
ــي يف     ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــم بعثـ ــى دعـ ــوا علـ ــاء أمجعـ أن األعضـ
الصومال ودعوا اتمـع الـدويل إىل تزويـدها باملسـاعدة املاليـة      

  واللوجستية.
ــن  و   ــرة مــ ــباط/فرباير  ١٥يف الفتــ  ٢٩إىل  ٢٠٠٨شــ

، قام ممثل االحتـاد األفريقـي بـإطالع الـس     ٢٠٠٩متوز/يوليه 
بانتظام على آخر التطورات بشأن نشر بعثة االحتاد األفريقـي،  
ووجه نداء للقيـام علـى وجـه االسـتعجال بنشـر عمليـة حلفـظ        

االحتـاد  السالم تابعة لألمم املتحدة يف الصومال حتل حمـل بعثـة   
__________ 

ــال،     )١٧(   ــبيل املثــ ــى ســ ــر، علــ ــفحتان S/PV.5987انظــ  ٤و  ٣، الصــ
 ٢٤و  ٢٣، الصـــــــفحتان S/PV.6020أفريقيـــــــا)؛ و  (جنـــــــوب

(الصـــــــني)؛   ٤و  ٣، الصـــــــفحتان  S/PV.6026 (الصـــــــني)؛ و
ــة  ١٦و  ١٥، الصــــــفحتان S/PV.6158 و ــة العربيــــ (اجلماهرييــــ

ان (بوركينــا فاســو)؛ والصــفحت ٣٠ -٢٨الليبيــة)؛ والصــفحات 
  (أوغندا). ٣٢و  ٣١

 ١٦و  ١٥، الصـــفحتان S/PV.6020انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال،   )١٨(  
ــفحات   ــا)؛ والصـــــ ــي)؛   ٢٨-٢٦(فرنســـــ ــاد الروســـــ (االحتـــــ

ــفحات S/PV.6046 و ــدة)؛   ٦-٤، الصـــــــ ــة املتحـــــــ (اململكـــــــ
، S/PV.6095(فرنســـا)؛ و  ١٢و  ١١، الصـــفحتان S/PV.6068 و

  (االحتاد الروسي). ٢١و  ٢٠الصفحتان 

األفريقي وكفالـة االسـتقرار يف األجـل الطويـل وإعـادة إعمـار       
  .)١٩(الصومال بعد انتهاء الرتاع

ــرة مـــــن    ــارس  ٢٠ويف الفتـــ  ٣٠إىل  ٢٠٠٨آذار/مـــ
ــاين/نوفمرب   ــرين الثــ ــا إىل   ٢٠٠٩تشــ ــس أيضــ ــتمع الــ ، اســ

إحاطات منتظمة من األمانة العامة على أسـاس تقـارير األمـني    
العام، قُدمت فيهـا معلومـات مسـتكملة عـن احلالـة اإلنسـانية،       
والعمليــة السياســية، واحلالــة األمنيــة يف امليــدان وحالــة خطــط   

حلفــظ الســالم تابعــة  الطــوارئ املتعلقــة باحتمــال نشــر عمليــة  
لألمم املتحدة لتحل حمل بعثـة االحتـاد األفريقـي، علـى حنـو مـا       

  .)٢٠()٢٠٠٧( ١٧٧٢طلبه الس يف القرار 
أيار/مـــايو  ١٥املـــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨١٤ويف القـــرار   
اسـتعداده  ، قام الس، يف مجلة أمـور، بـاإلعراب عـن    ٢٠٠٨

ــة حلفــظ    ــت املناســب، يف إنشــاء عملي الســالم  للنظــر، يف الوق
تابعة لألمم املتحدة ختلف بعثة االحتاد األفريقي، رهنـا بـإحراز   

  تقدم يف العملية السياسية وحتسن احلالة األمنية يف امليدان.
ــؤرخ       ــس مـ ــرئيس الـ ــان لـ ــبتمرب  ٤ويف بيـ أيلول/سـ
رحب الس بتوقيع احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة    ،)٢١(٢٠٠٨

يف الصومال والتحالف من أجل إعادة حترير الصومال يف يـوم  
طلـب الطرفـان فيـه أن تـأذن      واحد علـى اتفـاق جيبـويت الـذي    

يومــا، بتشــكيل ونشــر قــوة   ١٢٠األمــم املتحــدة، يف غضــون  
  دولية لتحقيق االستقرار.

__________ 

 Corr.1و  S/2008/178الطالع على املزيد من املعلومـات، انظـر   ل  )١٩(  
، املرفـــق األول، فيمـــا يتعلـــق بالنـــداء الـــذي وجهـــه االحتـــاد  2و 

ــذه    ــد مـــن املعلومـــات عـــن هـ األفريقـــي. ولالطـــالع علـــى املزيـ
 S/PV.6020و  S/PV.5942و   S/PV.5837اإلحاطــــــات، انظـــــــر  

  .S/PV.6173و  S/PV.6158 و
 S/PV.6095و  S/PV.6020و  S/PV.5942و  S/PV.5858انظـــــــــــر   )٢٠(  

  .Corr.1و   S/PV.6197و  S/PV.6173و  S/PV.6124 و
  )٢١(  S/PRST/2008/33.  
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ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٣ويف القــ ــانون  ١٦) املــ كــ
أعــرب جملــس األمــن عــن اعتزامــه إنشــاء   ،٢٠٠٩الثاين/ينــاير 

حلفظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة يف الصـومال تكـون        عملية
وة متابعــة لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، رهنــا   مبثابــة قــ

ــول      ــس حبلـ ــن الـ ــر عـ ــرار آخـ ــدور قـ ــه  ١بصـ حزيران/يونيـ
. وباإلضـافة إىل ذلــك، طلـب الــس إىل األمـني العــام    ٢٠٠٩

تقريــرا عــن إنشــاء   ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ١٥أن يقــدم حبلــول 
عملية حلفـظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة، يتضـمن توصـيات        

السـالم مـن هـذا القبيـل؛ وأن يـزود       والية عمليـة حلفـظ  بشأن 
بعثة االحتاد األفريقـي مبجموعـة مـن عناصـر الـدعم اللوجسـيت       

؛ وأن ينشـئ صـندوقا اسـتئمانيا    ٢٠٠٩حزيران/يونيـه   ١حىت 
لتــوفري الــدعم املــايل لبعثــة االحتــاد األفريقــي حلــني نشــر عمليــة  

  حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة.
ــايو  ١٣ويف    ــار  ٢٠٠٩أيار/م ، عــرض مســؤولون كب

يف األمانــة العامــة، يف معــرض تقــدميهم لتقريــر األمــني العــام       
األمــني  ، توصــيات)٢٢()٢٠٠٩( ١٨٦٣املقــدم عمــال بــالقرار 

العـــام املتعلقـــة باختـــاذ ـــج تـــدرجيي مـــن ثـــالث مراحـــل إزاء 
مشــاركة األمــم املتحــدة، وهــي: (أ) دعــم إنشــاء املؤسســات    
األمنيـة الصــومالية، وتعزيـز بعثــة االحتـاد األفريقــي مـع احلفــاظ     
على املشاركة احلاليـة؛ (ب) إنشـاء وجـود يتسـم بـأثر طفيـف       

يــة حلفــظ الســالم  لألمــم املتحــدة يف مقديشــو؛ (ج) نشــر عمل 
ــاروا إىل أن    تابعـــة لألمـــم املتحـــدة يف الوقـــت املناســـب. وأشـ
ــا علــى     ــة إىل أخــرى ينبغــي أن يكــون مبني االنتقــال مــن مرحل

  .)٢٣(تطور الظروف السائدة وليس على جدول زمين صارم
أيار/مـــايو  ٢٦) املـــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٧٢ويف القـــرار   
، رحــب الــس بالتوصــيات املــذكورة أعــاله، وأذن     ٢٠٠٩

ألفريقـــي باإلبقـــاء علـــى البعثـــة  للـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد ا
__________ 

  )٢٢(  S/2009/210.  
  )٢٣(  S/PV.6124 ٦، الصفحة.  

ــاير  ٣١ حـــىت ــانون الثاين/ينـ ــها  ٢٠١٠كـ لالضـــطالع بواليتـ
  احلالية.

، أبلـــغ مـــدير  ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٨ويف   
عـن إحـراز   مكتب األمم املتحدة لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي     

تقــدم يف تنفيــذ جمموعــة تــدابري الــدعم املقــدم إىل بعثــة االحتــاد   
األفريقـي الـيت وافقـت عليهــا اجلمعيـة العامـة يف حزيران/يونيــه      

ــة     ١٣٩( ٢٠٠٩ ــار إىل أن احلالــ ــه أشــ ــون دوالر)، لكنــ مليــ
.وأثـىن العديـد مـن األعضـاء علـى      )٢٤(األمنية قد تبطـئ إيصـاهلا  

عامـة لتنفيـذ جمموعـة تـدابري الـدعم      اجلهود اليت بذلتها األمانة ال
اللوجســيت، ورحبــوا بالتعهــدات املعلنــة دعمــا لبعثــة االحتــاد       
األفريقــي وأشــادوا بأوغنــدا وبورونــدي ملســامهتيهما بقــوات.   

سـالم  وأكد ممثل أوغنـدا ضـرورة االنتقـال إىل عمليـة حلفـظ ال     
تابعـــة لألمـــم املتحـــدة يف أقـــرب وقـــت ممكـــن، وكـــرر ممثـــل   

د غـري أن ممثـل االحتـا   .)٢٥(اجلماهريية العربية الليبية هـذا التأكيـد  
الروســي أكــد أن الظــروف القائمــة يف امليــدان ليســت مناســبة  
حىت ذلك احلني لوجـود لألمـم املتحـدة، مضـيفا أنـه ال يوجـد       

.وأشــار ممثــل  )٢٦( بعــد أي ســالم ميكــن حفظــه يف الصــومال    
فرنسا إىل أنه يف حني أن الظروف األمنية ال تسمح بنشر قـوة  
تابعة لألمم املتحدة، جيب على اتمع الـدويل أن يعمـل مبزيـد    

وأعـــرب ممثـــل .)٢٧(مـــن العـــزم مـــن أجـــل مســـاعدة الصـــومال
ــل يف أ   ــدويل اخلطــوات   الصــومال عــن األم ن يتخــذ اتمــع ال

ــة يف      ــة األمني ــن التحســينات يف احلال ــد م ــة لضــمان املزي الالزم
  .)٢٨(بلده

__________ 

  )٢٤(  S/PV.6197  وCorr.1 ٨-٥، الصفحات.  
(أوغنــدا)، والصــفحتان     ٢٥- ٢٣املرجــع نفســه، الصــفحات     )٢٥(  

  هريية العربية الليبية).(اجلما ٢٧و  ٢٦
  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان    )٢٦(  
  .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
  .٣٠-٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨(  
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ــايو  ١٥   ــاين/  ١٧و  ٢٠٠٨أيار/مـــ ــرين الثـــ  تشـــ
ــدة  ٢٠٠٨نــــوفمرب  : نقــــل مكتــــب األمــــم املتحــ

  السياسي للصومال

) املـــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨١٤راره رحــب الـــس، يف قـــ   
، ضمن مجلة أمور، بتوصية األمني العـام  ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

ــواردة يف تقر ــره املــؤرخ  ال بنقــل  )٢٩(٢٠٠٨آذار/مــارس  ١٤ي
ــق     ــر الفريـ ــومال ومقـ ــي للصـ ــدة السياسـ ــم املتحـ ــب األمـ مكتـ
ــت يف     ــع مؤقـ ــو أو إىل موقـ ــريويب إىل مقديشـ ــن نـ ــري مـ القطـ

تراتيجية الشــــاملة الصــــومال لكــــي يســــاعدا يف تنفيــــذ االســــ
واملتكاملة لألمم املتحدة يف الصومال، وطلب إىل األمني العـام  

ن األمـني  ولكـ  .أن يضع الترتيبات األمنية الالزمـة هلـذا النقـل.    
تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٧العام أبلغ يف تقريره الالحق، املؤرخ 

، بأن تنفيذ خطيت الطوارئ بشأن نقل املكتـب وفريـق   ٢٠٠٨
األمم املتحدة القطري إىل الصومال مل يبدأ بعـد، وذلـك نظـرا    
إىل عدم بلوغ أي من العوامل املخفِّفـة للخطـر مسـتوى يقلـل     

  .)٣٠(لاملخاطر األمنية إىل حد مقبو
ــه  ٢   ــاين/  ٣٠إىل  ٢٠٠٨حزيران/يوني  تشــرين الث

: القرصــنة والســطو املســلح قبالــة  ٢٠٠٩نــوفمرب 
  سواحل الصومال

متوز/يوليـــه  ٢٣اســـتمع الـــس، خـــالل الفتـــرة مـــن    
، إىل إحاطــات  ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣٠إىل  ٢٠٠٨

ــيس      ــام للصــومال ورئ ــل اخلــاص لألمــني الع ــن املمث منتظمــة م
مكتــب األمــم املتحــدة السياســي للصــومال بنــاء علــى تقــارير    

ــيت   ــني العــام، ال ــة القرصــنة ودرســت      األم قــدمت تقييمــا حلال
ــة والعملياتيــة الــيت اضــطلعت ــا    األنشــطة السياســية والقانوني
ــدة      ــم املتحــ ــة واألمــ ــات اإلقليميــ ــاء واملنظمــ ــدول األعضــ الــ

__________ 

  )٢٩(  S/2008/178 .  
  .٢٨، الفقرة S/2008/709 انظر   )٣٠(  

وشــركاؤها يف مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر    
  قبالة سواحل الصومال.

وبنــــاء علــــى طلــــب احلكومــــة االحتاديــــة االنتقاليــــة    
ــة مشــكلة      للح ــن أجــل مواجه ــة م ــى مســاعدة دولي صــول عل

 ١٨١٦القرصــنة، أذن الــس، مبوافقــة احلكومــة، يف القــرار      
ــؤرخ ٢٠٠٨( ــه  ٢) املــ ــيت  ٢٠٠٨حزيران/يونيــ ــدول الــ ، للــ

تتعاون مع احلكومة االحتادية االنتقالية بـدخول امليـاه اإلقليميـة    
بغــرض قمــع  “مجيــع الوســائل الالزمــة”للصــومال واســتخدام 

نة والسـطو املســلح يف البحـر ملـدة ســتة أشـهر. وخــالل     القرصـ 
املداوالت، شدد املتكلمون على أن التـدابري الـواردة يف القـرار    
ينبغـــي أن تســـتند إىل موافقـــة الســـلطات الوطنيـــة وينبغـــي أن  

  .)٣١(ه اإلقليمية الصومالية ال غريتقتصر على امليا
ــراره     ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٣٨وأهــاب الــس، يف ق ) امل

، ضـمن مجلـة أمـور، بالـدول     ٢٠٠٨تشرين األول/أكتـوبر   ٧
اليت تعمل سفنها وطائراا العسكرية يف أعـايل البحـار واـال    

الوســــائل ”اجلـــوي قبالــــة ســــواحل الصـــومال أن تســــتخدم   
  من أجل قمع أعمال القرصنة.   “الالزمة

، أعـرب األمـني   ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ويف   
العام للمنظمة البحرية الدولية عن قلقه إزاء حـوادث القرصـنة   

البحـر قبالـة سـواحل    والسطو املسلح املتزايـدة ضـد السـفن يف    
ــيج عــدن، ودعــا الــس إىل توســيع نطــاق     الصــومال ويف خل
اإلذن باختاذ تدابري تصد وطنيـة ودوليـة سـريعة ومنسـقة، وإىل     

لـة لتقـدمي اجلنـاة إىل    حث الدول على إنشـاء واليـة قضـائية فعا   
ويف حني أعرب عدة متكلمني عن إدانتـهم جلميـع    .)٣٢(العدالة

رحبوا جبهـود بعـض الـدول واملنظمـات، وال     أعمال القرصنة و
ســــيما االحتــــاد األورويب ومنظمــــة حلــــف مشــــال األطلســــي  
ــة    ــادرات اإلقليميـ ــيق مجيـــع املبـ ــوا إىل تنسـ (النـــاتو)، فقـــد دعـ

__________ 

  )٣١(  S/PV.5902 .  

  )٣٢(  S/PV.6020 ٩-٧، الصفحات.   
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والدوليــة ملكافحــة القرصــنة، وأعــرب ممــثال بنمــا والصــني عــن  
ضــطلع بــدور قيــادي رأي مفـاده أن األمــم املتحــدة ينبغـي أن ت  

وفيمـا يتعلـق مبسـائل الواليـة الناشـئة عـن         .)٣٣(يف هذا الصـدد 
احتجــاز مــرتكيب أعمــال القرصــنة، حــث ممثــل بلجيكــا علــى    

مراعـاة االتفاقـات الثنائيـة واآلراء     اختاذ ج عملـي يقـوم علـى   
اليت أُعرب عنها يف املنتـديات املتعـددة األطـراف ذات الصـلة،     

)٣٤(إطار املنظمة البحرية الدوليـة وخصوصا يف 
وأضـاف ممثـل    .

االحتـاد الروســي قــائال إن االنتبـاه ينبغــي أن يوجــه إىل املســائل   
ولئــك املتصــلة باحتجــاز اجلنــاة وحتديــد الواليــة فيمــا يتعلــق بأ  

وذكــر ممثــل الصــومال أن التحــدي األكــرب أمــام      .)٣٥(األفــراد
ــار إىل اإلرادة   الســـال ــده لـــيس هـــو االفتقـ ــتقرار يف بلـ م واالسـ

السياسية، بـل عـدم تـوافر األمـن. وذكـر كـذلك أن احلكومـة        
االحتادية االنتقاليـة لـيس لـديها القـدرة علـى الـدفاع عـن البلـد         
ــر إىل     ــية تفتقـ ــا السياسـ ــه، ألن أجهزـ ــيطرة عليـ ــره والسـ بأسـ

  .)٣٦(ليست لديها موارد مالية متاحةاملعدات والتدريب و
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٤٦ويف القـــ كـــــانون  ٢) املـــ

، أذن الـــس، ضــــمن مجلـــة أمــــور،   ٢٠٠٨األول/ديســـمرب  
للدول واملنظمات اإلقليمية اليت تتعاون مع احلكومـة االحتاديـة   
ــة علــى مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر     االنتقالي
قبالـة ســواحل الصـومال بــأن تــدخل امليـاه اإلقليميــة للصــومال    

ــة،    ــاه اإلقليميـ ــل امليـ ــتخدم، داخـ ــأن تسـ ــائل  ”وبـ ــع الوسـ مجيـ
لقمــع أعمــال القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر،    “الالزمــة

وعقـب اختـاذ القـرار، قـال ممثـل إندونيسـيا إن       شهرا.  ١٢ملدة 
__________ 

(إيطاليـا)؛    ١٦(فرنسـا)؛ والصـفحة     ١٥ املرجع نفسه، الصـفحة    )٣٣(  
  ٢٢والصــــفحة  (اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛   ١٧والصــــفحة 

ــفحة   ــا)؛ والصــ ــفحة    ٢٣(بنمــ ــني)؛ والصــ ــاد   ٢٦(الصــ (االحتــ
   الروسي).

  .٢٥ املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
   . ٢٨ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٥(  
  . ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

وفده يؤيد القرار استنادا إىل مجلة أمور منـها التفـاهم علـى أن    
ــا        ــدول األعضــاء والتزاما ــوق ال ــى حق ــؤثر عل ــن ت ــه ل أحكام

نون البحـار وال  ومسؤولياا مبوجب اتفاقية األمـم املتحـدة لقـا   
  .)٣٧(تعترب منشئة لقانون دويل عريفينبغي أن 
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٥١ويف القــ ــانون  ١٦) املــ كــ

، أذن الـــــس للـــــدول واملنظمـــــات ٢٠٠٨األول/ديســـــمرب 
املناســـبة يف  “مجيـــع التـــدابري الالزمـــة”اإلقليميـــة بـــأن تتخـــذ 

ومال ملكافحة القرصنة، وذلـك بنـاء علـى طلـب احلكومـة      الص
االحتادية االنتقالية. كما شجع الس مجيع الدول واملنظمـات  
ــة نقطــة       ــة تكــون مبثاب ــة تعــاون دولي ــى إنشــاء آلي ــة عل اإلقليمي
اتصال مشتركة فيما يتعلـق جبميـع جوانـب مكافحـة القرصـنة      

ــة ســواحل الصــو     مال. وأعمــال الســطو املســلح يف البحــر قبال
ويف املناقشة الـيت تلـت ذلـك، ذكـرت ممثلـة الواليـات املتحـدة        

ســيكون هلــا أثــر أن مالحقــة القراصــنة علــى الــرب يف الصــومال 
ا غــري كافيــة ملكافحــة   كــبري، ألن العمليــات البحريــة وحــده   

. وأبــدى عــدة مــتكلمني، رغــم تأييــدهم للقــرار،   )٣٨(القرصــنة
وشدد ممثلو إندونيسـيا وبوركينـا   حتفظات فيما يتعلق بتنفيذه. 

فاســو وكوســتاريكا علــى أن أي إجــراءات ملكافحــة القرصــنة  
ــدويل، وال     ــانون ال ــام للق ــال الت  ينبغــي أن تتخــذ يف ظــل االمتث

ورأى ممثـل بلجيكـا أن أحكـام    .)٣٩(سيما اتفاقية قانون البحـار 
القرار جيب أن ينظر إليها باعتبارهـا تـدابري اسـتثنائية، اقتضـتها     

     دة املــدحــدة وأن ختضــع حــدة املشــكلة، وجيــب أن تكــون م
ملراقبة صارمة وأال تستخدم إال لغـرض حمـدد واحـد، أال وهـو     
مكافحة القرصنة، وأال تستخدمها سوى البلـدان املتعاونـة مـع    

ــانون ا    ــال للقـ ــل االمتثـ ــومالية، يف ظـ ــلطات الصـ ــاين السـ إلنسـ
__________ 

  )٣٧(  S/PV.6026 ٥ و ٤ ، الصفحتان .  

  )٣٨(  S/PV.6046 ١٢، الصفحة .   
(إندونيسـيا)؛    7 (الصـني)؛ والصـفحة    ٦ املرجـع نفسـه، الصـفحة      )٣٩(  

   (بوركينا فاسو).  ٢٢ والصفحة 
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وذكر ممثل كوسـتاريكا أنـه يلـزم،    .)٤٠(وقانون حقوق اإلنسان
موافقـــة  يف أي إجـــراءات ملكافحـــة القرصـــنة، احلصـــول علـــى

  .)٤١(حكومة الصومال صراحة
، شـــــــددت أغلبيـــــــة ٢٠٠٩آذار/مـــــــارس  ٢٠ويف   

لة القرصـنة قبالـة سـواحل    املتكلمني على ضـرورة معاجلـة مسـأ   
الصـــومال، حيـــث أشـــاروا إىل أـــا ال تعـــوق إيصـــال املعونـــة 
ــد      ــة وتزي ــل متــس أيضــا بالتجــارة الدولي اإلنســانية فحســب، ب
تكاليف الشحن. وتعوق، إضافة إىل ذلك، التنمية االقتصـادية  

صـومال أن التغلـب علـى القرصـنة يف     وذكر ممثل اليف املنطقة. 
الصـــومال يتطلـــب إعـــادة إرســـاء ســـيادة القـــانون. وقـــال إن  
حكومـــة بلـــده علـــى اســـتعداد إلدمـــاج اإلجـــراءات املطلوبـــة  

وير األمـين وحتقيـق   ملكافحة القرصنة يف برنـامج احلكومـة للتطـ   
  .)٤٢(االستقرار
ــاين/نوفمرب ١٨ويف    ــرين الثـ ــل ٢٠٠٩تشـ ــغ املمثـ ، أبلـ

اخلــاص لألمــني العــام عــن أنــه رغــم تقلــص عــدد حــوادث          
القرصنة الناجحـة نتيجـة نشـر السـفن الدوليـة وتـدابري احلمايـة        

ــة للســفن، فمــا زالــت اهلجمــا   ت مســتمرة، حيــث أخــذ  الذاتي
القراصنة يسـتخدمون أسـاليب أكثـر تطـورا. ووصـف خمتلـف       
اجلهود اليت تبذهلا كيانات األمم املتحدة، فأكـد أن أي جهـود   
طويلة األمد ملواجهة انعدام األمن يف البحر جيب أن تسـتكمل  
اجلهود السياسية واألمنية وجهود إعادة اإلنعاش والتنميـة الـيت   

. )٤٣(االحتـاد األفريقـي يف الصـومال   دة وبعثـة  تبذهلا األمم املتحـ 
وأشاد أغلبية املتكلمني بالتنسيق غري املسبوق للقوات البحريـة  
الدوليــــة وجبهــــود االحتــــاد األورويب ومنظمــــة حلــــف مشــــال 

للقيــــام  ١٥١األطلســــي (النــــاتو) وفرقــــة العمــــل املشــــتركة  
__________ 

  .١٧ املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
   . ٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
  )٤٢(  S/PV.6095 ٨و  ٧ ، الصفحتان.   
  )٤٣(  S/PV.6221٣و  ٢فحتان ، الص.   

بدوريات يف ممر العبور ومحاية الـواردات الـيت يوفرهـا برنـامج     
غذيــة العــاملي والبعثــة. وشــدد معظــم الوفــود علــى أمهيــة        األ

مكافحة اإلفالت مـن العقـاب علـى ارتكـاب أعمـال القرصـنة       
وأشادوا بكينيا على ريادا على الصعيد اإلقليمـي يف احتجـاز   
مرتكيب تلك اجلرائم وحماكمتهم. ودعـا العديـد مـن املـتكلمني     

القراصـنة املشـتبه   إىل بناء القدرات اإلقليمية الالزمـة الحتجـاز   
فيهم وحماكمتهم، وشـجعت بعـض الوفـود مجيـع الـدول علـى       
سن ما يلزم من تشـريعات لـتمكني أجهزـا القضـائية الوطنيـة      

  من حماكمة القرصنة باعتبارها جرمية.  
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٧ويف القــ ــرين  ٣٠) املــ تشــ

، قرر الس إعـادة جتديـد اإلذن املمنـوح    ٢٠٠٩/نوفمرب الثاين
للدول واملنظمات اإلقليمية اليت تتعاون مع احلكومـة االحتاديـة   
االنتقالية يف الصومال على مكافحة القرصـنة والسـطو املسـلح    

شـــهرا  ١٢يف البحــر قبالــة ســواحل الصــومال، وذلــك ملــدة       
  إضافية.

ون كـــان ٣و  ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣٠  
ــأن  ٢٠٠٩األول/ديســـمرب  ــيان بشـ ــان رئاسـ : بيانـ
  هجمات إرهابية

، أدان الـــس ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣٠يف   
ــان رئاســي   ــارات، يف بي ــة  )٤٤(بأشــد العب ، اهلجمــات االنتحاري

إلرهابيـــة الـــيت وقعـــت يف مـــدينيت هرجيســـا وبوساســـو يف      ا
  تشرين األول/أكتوبر. ٢٩الصومال يف 

، أدان الـــس ٢٠٠٩كـــانون األول/ديســـمرب  ٣ويف   
، اهلجـوم اإلرهـايب الـذي    )٤٥(بأشد العبـارات، يف بيـان رئاسـي   
  وقع يف مقديشو يف ذلك اليوم.  

__________ 

  )٤٤(  S/PRST/2008/41 .  

  )٤٥(  S/PRST/2009/31 .   
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 متـــوز/  ٩إىل  ٢٠٠٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    ٢٠  
: قــرارات تتعلــق بتــدابري اجلــزاءات  ٢٠٠٩يوليــه 

  واالنتهاكات املزعومة
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٤٤يف القـــ ــرين  ٢٠) املـــ تشـــ

، قـــرر الـــس، ضــمن مجلـــة أمـــور، أن  ٢٠٠٨الثــاين/نوفمرب  
تطبــق إجــراءات حظــر الســفر وجتميــد األصــول علــى األفــراد   

ــة الســالم    والكي ــذين يشــاركون يف أنشــطة ــدد عملي انــات ال
والعمليـــة السياســـية وتعـــوق املســـاعدات اإلنســـانية، والـــذين  

 ٧٣٣ينتـهكون حظـر األســلحة، الـذي فــرض مبوجـب القــرار     
)، وعـــدل يف قـــرارات الحقـــة. وجـــرى، بنـــاء علـــى  ١٩٩٢(

ذلــك، توســيع نطــاق واليــيت جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال 
  .)٤٦() وفريق الرصد١٩٩٢( ٧٥١لقرار با

__________ 

لالطالع على املزيد مـن املعلومـات بشـأن تـدابري اجلـزاءات ضـد         )٤٦(  
اجلـزء   الصومال، مبا يف ذلك أعمال اللجنـة وفريـق الرصـد، انظـر     

من امليثاق، واجلزء التاسع، القسـم   ٤١السابع، فيما يتعلق باملادة 
   باء. -األول 

ــايو  ١٥ويف    ــان   ٢٠٠٩أيار/مــ ــس، يف بيــ ــرب الــ ، أعــ
، عن قلقه بشأن تقارير تفيد بأن إريتريـا قـدمت أسـلحة    )٤٧(رئاسي

اديــة االنتقاليــة يف الصــومال، يف   إىل مــن يعارضــون احلكومــة االحت  
  انتهاك حلظر األسلحة الذي فرضته األمم املتحدة.  

ــان      ــا، يف بيــ ــس علمــ ــاط الــ ــؤرخ  وأحــ ــي مــ رئاســ
ــه  ٩ ، بقــرار مــؤمتر قمــة االحتــاد األفريقــي   )٤٨(٢٠٠٩متوز/يولي

جــزاءات علــى مــن يقــدمون القاضــي بــدعوة الــس إىل فــرض 
دعما، مبا يف ذلك إريتريا، إىل اجلماعات املسـلحة الـيت تشـارك    
  يف تقويض السالم واملصاحلة يف الصومال واالستقرار اإلقليمي.

__________ 

  )٤٧(  S/PRST/2009/15 .  
  )٤٨(  S/PRST/2009/19  ١٩٠٧. ويف القـــــرار )٢٣) املـــــؤرخ ٢٠٠٩ 

، فـــرض الـــس جـــزاءات ضـــد ٢٠٠٩كـــانون األول/ديســـمرب 
إريتريــا تشــمل حظــر األســلحة وجتميــد األصــول وحظــر الســفر،  

ــذلك.     ــة لـ ــد نتيجـ ــق الرصـ ــة وفريـ ــيت اللجنـ ــاق واليـ ــع نطـ ووسـ
ــات   ولالطــالع  ــن املعلوم ــد م ــى املزي ــة  عل ، انظــر الدراســة املتعلق

من هذا اجلزء، والقسـم الثالـث مـن اجلـزء      ١٧بإريتريا يف القسم 
      .من امليثاق ٤١يتعلق باملادة  السابع، فيما 

    اجللسات: احلالة يف الصومال
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٣٧  
شـــــــــــباط/فرباير   ١٥

٢٠٠٨ 

   ٣٧املادة   

 الصومال  

   ٣٩املادة 

ــن   ــدائم عــ ــب الــ املراقــ
ــدى   االحتــاد األفريقــي ل

 األمم املتحدة

  مجيع املدعوين

٥٨٤٢  
شـــــــــــباط/فرباير   ٢٠

٢٠٠٨ 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2008/113( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨٠١القــــــــرار  جنوب أفريقيا
 ال أحد-حدال أ-١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥٨  
آذار/مــــــــــــــارس  ٢٠

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2008/178 وCorr.1 
 )2و 

  ٣٧املادة  
  الصومال، أوغندا  

  ٣٩ادة امل
املمثــل اخلــاص لألمــني   
العام للصـومال ورئـيس   
ــم املتحــدة    ــب األم مكت
ــومال،   ــي للصــ السياســ
واألمــني العــام املســاعد  

 لعمليات حفظ السالم

  مجيع املدعوين

٥٨٧٩  
ــان/أبريل  ٢٩ نيســـــــــ

٢٠٠٨ 

ــة   ــالة مؤرخــــ  ٢٤رســــ
ــان/أبريل   ٢٠٠٨نيســـــ

ــيس  ــة إىل رئـــــ موجهـــــ
جملس األمـن مـن رئـيس    
ــس األمـــــن    ــة جملـــ جلنـــ

ــالقرار   امل ــال بـ ــأة عمـ نشـ
ــأن ١٩٩٢( ٧٥١ ) بشــ

 (S/2008/274)الصومال 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2008/278( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨١١القــــــــرار  
 ال أحد-ال أحد-١٥

٥٨٩٣  
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2008/178  وCorr.1 
 )2و 

رســــالة موجهــــة مــــن 
األمني العام إىل رئـيس  
ــاد   ــية االحتــــــ مفوضــــــ
األفريقـــي بشـــأن نقـــل 
ــاد    ــة االحتـ ــب بعثـ مكتـ
األفريقــي يف الصــومال  

)S/2008/309(املرفق ،  
ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ

)S/2008/327( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨١٤القــــــــرار  ال أحد
 ال أحد-ال أحد-١٥

٥٩٠٢  
حزيران/يونيـــــــــــــه  ٢

٢٠٠٨ 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
 (أ)دولـــــة عضـــــوا   ١٦

)S/2008/351( 

    ٣٧املادة 
(ب)دول أعضاء ١٠

 

مــــــن أعضــــــاء  ٥
الــــــــــــــــــــــــس 
(إندونيســــــــــــــيا، 
اجلماهريية العربيـة  
الليبيــــة، جنــــوب  
افريقيـــا، الصـــني،  

 فييت نام)

  )٢٠٠٨( ١٨١٦القــــــــرار 
 ال أحد-ال أحد-١٥



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 18/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٤٢  
ــه  ٢٣ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٨ 

تقريـــــر األمـــــني العـــــام 
بشــــــــــأن احلالــــــــــة يف 
الصـــــــــــــــــــــــــــــــومال 

)S/2008/466( 

    ٣٧املادة  
الصــــــــومال (وزيــــــــر  
ــاون  ــة والتعــــ اخلارجيــــ

  الدويل)  
    ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني   
العــــــــام للصــــــــومال،  
ومفوض السلم واألمـن  

 باالحتاد األفريقي

  مجيع املدعوين

٥٩٥٧  
آب/أغســــــــطس   ١٩

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2008/466( 

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2008/556( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨٣١القــــــــرار  
 ال أحد-ال أحد-١٥

٥٩٧٠  
أيلول/ســـــــــــــبتمرب  ٤

٢٠٠٨ 

    ٣٧املادة   
 الصومال

 S/PRST/2008/33 

٥٩٨٧  
ــرين األول/ ٧  تشـــــــــ

 ٢٠٠٨أكتوبر 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
 (ج)دولــــة عضـــــوا  ١٩

)S/2008/633( 

    ٣٧ملادة ا
(د)دولة عضوا ١٣

 

ــاء   ٤ ــن أعضـــــ مـــــ
الـس (إندونيســيا،  
ــوب   ــا، جنـــ إيطاليـــ

 أفريقيا، فرنسا)

  )٢٠٠٨( ١٨٣٨القــــــــرار 
 ال أحد-ال أحد-١٥

٦٠٠٩  
 تشــــرين الثـــــاين/  ٣٠

 ٢٠٠٨نوفمرب 

    ٣٧املادة   
 الصومال

 S/PRST/2008/41 

٦٠١٩   
 تشــــرين الثـــــاين/  ٢٠

 ٢٠٠٨نوفمرب 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2008/710( 

    ٣٧املادة 
 ومالالص

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٤القــــــــرار  
 ال أحد-ال أحد-١٥

٦٠٢٠  
 تشــــرين الثـــــاين/  ٢٠

 ٢٠٠٨نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2008/709( 

    ٣٧املادة  
  ومال  الص

    ٣٩املادة 
ــاعد   ــام املسـ ــني العـ األمـ
للشـــــؤون السياســــــية،  
ومـــدير شـــعبة أفريقيـــا    
ــات    ــإدارة عملي ــة ب الثاني
حفظ السـالم، واألمـني   
العــام للمنظمــة البحريــة  
الدولية، واملراقب الدائم 
ــي    ــاد األفريقـ ــن االحتـ عـ

 ى األمم املتحدةلد

الـــــس ومجيـــــع  
 املدعوين

 



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

 

19/1419 12-07779 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٢٦  
ــانون األول/ ٢  كـــــــــ

 ٢٠٠٨ديسمرب 

شـــروع قـــرار قدمتـــه م 
 )ـ(هــــدولــــة عضــــوا ١٩

(S/2008/748)  
تقرير األمني العـام عـن   
ــومال   ــة يف الصـــ احلالـــ

(S/2008/709) 

    ٣٧املادة 
(و)دولة عضوا ١٤

 

مــــــن أعضــــــاء  ٤
ــاد   ــس (االحتــ الــ
ــي،  الروســـــــــــــــــ
إندونيســــــــــــــــيا، 

 إيطاليا، الصني)

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦القــــــــرار 
 ال أحد - ال أحد - ١٥

٦٠٤٦  
 كـــــــانون األول/  ١٦

 ٢٠٠٨ديسمرب 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه  
ــاء ٩  (ز)دول أعضــــــــــ

(S/2008/789) 

    ٣٧املادة 
  (ح)دولة عضوا ١٤

    ٣٩املادة 
ــن   ــدائم عــ ــب الــ املراقــ
جامعــة الـــدول العربيـــة  
ــدة،   ــم املتحـ ــدى األمـ لـ

السلم واألمـن   ومفوض
مبفوضـــــــــية االحتـــــــــاد 

 األفريقي

ــني العـــــــام   األمـــــ
ــاء   ــع أعضـــ ومجيـــ

ومجيـــع  (ط)الـــس
 املدعوين

  ) ٢٠٠٨( ١٨٥١القــــــــرار 
 ال أحد - ال أحد - ١٥

٦٠٥٠  
 كـــــــانون األول/  ١٩

 ٢٠٠٨ديسمرب 

 رســـــــــــالة مؤرخـــــــــــة
ــانون األول/ ١٠  كـــــــــ

موجهة  ٢٠٠٨ديسمرب 
إىل رئــيس جملــس األمــن 
ــة جملــس    ــيس جلن مــن رئ
ــال   ــأة عمــ ــن املنشــ األمــ

) ١٩٩٢( ٧٥١بـالقرار  
ــأن الصـــــــــومال   بشـــــــ

(S/2008/769) 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2008/796( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٣القــــــــرار  
 ال أحد - ال أحد - ١٥

٦٠٦٨  
 كـــــانون الثـــــاين/ ١٦

 ٢٠٠٩يناير 

ــة   ــالة مؤرخــــ  ١٩رســــ
ــمرب  ــانون األول/ديسـ كـ

ــن   ٢٠٠٨ ــة مـــ موجهـــ
ــيس   األمــني العــام إىل رئ
جملــــــــــــس األمــــــــــــن   

(S/2008/804) 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــاءدول  ٧  (ي)أعضـــــــــ

(S/2009/37)    
تقرير األمني العـام عـن   
ــومال   ــة يف الصـــ احلالـــ

(S/2008/709)  
رسالة من األمني العـام  
بشــــأن تــــوفري الــــدعم 
اللوجسيت لبعثة االحتاد 
األفريقــي يف الصــومال  

(S/2008/846) 

    ٣٧املادة 
ــدي،   ــا، بورونـــ إيطاليـــ

 الصومال

مــــن أعضــــاء  ١٠
، (ك)الـــــــــــــــــس

 والصومال

  )٢٠٠٩( ١٨٦٣القــــــــرار 
 ال أحد - ال أحد -١٥



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 20/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٩٥  
آذار/مــــــــــــــارس  ٢٠

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن 
لصــــــومال احلالــــــة يف ا

(S/2009/132)    
تقريـــــر األمـــــني العـــــام 

لقرار املقــــدم عمــــال بــــا
٢٠٠٨( ١٨٤٦ (

(S/2009/146) 

    ٣٧املادة  
ــيكية   ــة التشــ اجلمهوريــ
ــاد   ــن االحتـــ ــة عـــ (نيابـــ

ــ ومال األورويب)، الصــــ
(وزيــــــر اخلارجيــــــة)،  

  ماليزيا، النرويج
    ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني   
العــــــــام للصــــــــومال،  
ومفوض السلم واألمـن  
ــي،   ــاد األفريقــــ باالحتــــ
ومـــــدير إدارة أفريقيـــــا 
والتعـــــــــاون العـــــــــريب 

ي جبامعـة الـدول   األفريق
 العربية

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

 

٦١٢٤  
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٣

عـن    تقرير األمـني العـام  
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 ١٨٦٣لقرار بـــــــــــــــــــا
)٢٠٠٩ (

(S/2009/210) 

    ٣٧املادة  
ــيكية   ــة التشــ اجلمهوريــ
ــاد   ــن االحتـــ ــة عـــ (نيابـــ

ــ ومال األورويب)، الصــــ
  (وزير اخلارجية)

    ٣٩ملادة ا
ــام   ــني العــ ــل األمــ وكيــ
ــية،   ــؤون السياســـ للشـــ
ــام   ــني العـ ــل األمـ ووكيـ
ــظ   ــات حفـــــــ لعمليـــــــ
السالم، ووكيل األمـني  

 العام للدعم امليداين

  مجيع املدعوين

٦١٢٥  
 ٢٠٠٩ار/مايو أي ١٥

    S/PRST/2009/15 

٦١٢٧  
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 ١٨٦٣بـــــــــــــــــــالقرار 
)٢٠٠٩ (

(S/2009/210) 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ

)S/2009/266( 

    ٣٧املادة 
 الصومال

   )٢٠٠٩( ١٨٧٢القــــــــرار  وغنداأ
 ال أحد - ال أحد - ١٥



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٥٨  
 ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٩

    ٣٧املادة   
الســــويد (نيابــــة عــــن    
ــاد األورويب)،  االحتـــــــــ

  الصومال
    ٣٩املادة 

ــن   ــدائم عــ ــب الــ املراقــ
ــدى   االحتــاد األفريقــي ل
األمم املتحـدة، ووكيـل   
األمــني العـــام للشـــؤون  
ــل   ــية، ووكيــــ السياســــ
األمــــني العــــام للــــدعم  

 امليداين

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

S/PRST/2009/19 

٦١٧٣  
ــه  ٢٩ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن 
احلالــــــة يف الصــــــومال  

)S/2009/373( 

    ٣٧املادة  
الصــــــــــــــومال (وزارة 

  اخلارجية)  
    ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني   
العــــــــام للصــــــــومال،  
ومفوض السلم واألمـن  

 باالحتاد األفريقي

يـــــــع أعضـــــــاء مج
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

 

٦١٩٧  
ــرين األول/ ٨  تشـــــــــ

 ٢٠٠٩أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 ١٨٧٢بـــــــــــــــــــالقرار 
)٢٠٠٩( 

(S/2009/503) 

    ٣٧املادة  
  الصومال  

    ٣٩املادة 
ــام   ــني العــ ــل األمــ وكيــ
ــية،   ــؤون السياســـ للشـــ

ــدير  ــم ومـ مكتـــب األمـ
ــدعم   ــدة لــ ــة املتحــ بعثــ

ــي يف   ــاد األفريقـــ االحتـــ
 الصومال

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

 

٦٢٢١  
 تشــــرين الثـــــاين/  ١٨

 ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 ١٨٤٦بـــــــــــــــــــالقرار 
)٢٠٠٨ (

(S/2009/590)  

    ٣٧املادة  
ــبانيا، أوكرانيــــــا،   إســــ
الســــويد (نيابــــة عــــن    
ــاد األورويب)،  االحتـــــــــ
سيشـــــيل، الصـــــومال، 

  الفلبني، النرويج
    ٣٩ادة امل

املمثــل اخلــاص لألمــني   
 العام للصومال

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

 املدعوين

 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٢٦  
 تشــــرين الثـــــاين/  ٣٠

 ٢٠٠٩نوفمرب 

لعــام عــن تقريــر األمــني ا
ــال    ــدم عم الصــومال املق

 )٢٠٠٨( ١٨٤٦ بالقرار
(S/2009/590) 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
 (ل)دولـــــة عضـــــوا ٢٩

(S/2009/607) 

    ٣٧املادة 
(م)دولة عضوا ٢٤

 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٧القــــــــرار  
 ال أحد - ال أحد - ١٥

٦٢٢٩  
ــانون األول/ ٣  كـــــــــ

 ٢٠٠٩ديسمرب 

   ٣٧املادة   

 الصومال

 S/PRST/2009/31 

  
واململكــة املتحــدة لربيطانيــا  ،وكنــدا ،وكرواتيــا ،وفرنســا ،والــدامنرك ،ومجهوريــة كوريــا ،وبنمــا، وبلجيكــا، وإيطاليــا، وأســتراليا، إســبانيا  (أ)  

  نان.واليو ،واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،العظمى وأيرلندا الشمالية
  واليونان. ،واليابان ،وهولندا ،والنرويج ،وكندا ،والصومال ،والدامنرك ،ومجهورية كوريا ،وأستراليا ،إسبانيا  (ب)  
 ،وماليزيـا  ،وليتوانيـا  ،وكنـدا  ،وكرواتيـا  ،وفرنسـا  ،وسنغافورة ،والدامنرك ،ومجهورية كوريا ،وبنما ،وبلجيكا ،والربتغال ،وإيطاليا ،إسبانيا  (ج)  

  واليونان. ،واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واململكة
 ،واليابــان ،وهولنــدا ،والنــرويج ،وماليزيــا ،وليتوانيــا ،وكنــدا ،والصــومال ،وســنغافورة ،والــدامنرك ،ومجهوريــة كوريــا ،والربتغــال ،إســبانيا  (د)  

  واليونان.
 ،وكنــدا ،وكرواتيــا ،وفرنســا ،وســنغافورة ،والــدامنرك ،ومجهوريــة كوريــا ،وبلجيكــا ،والربتغــال ،وإيطاليــا ،وأوكرانيــا ،وأســتراليا ،إسـبانيا   )ـ(ه  

  .واليونان ،واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وماليزيا
 ،وهولنـدا  ،والنـرويج  ،وماليزيـا  ،وكنـدا  ،والصـومال  ،وسـنغافورة  ،والـدامنرك  ،ومجهوريـة كوريـا   ،والربتغال ،وأوكرانيا ،وأستراليا ،إسبانيا  (و)  

  واليونان. ،واليابان
  اليونان.و ،والواليات املتحدة األمريكية ،وليربيا ،وكرواتيا ،وفرنسا ،ومجهورية كوريا ،وبنما ،وبلجيكا ،إسبانيا  (ز)  
واليابـان   ،واهلند ،والنرويج ،ومصر ،وليربيا ،والصومال (وزير اخلارجية) ،والسويد ،والدامنرك ،ومجهورية كوريا ،وتركيا ،وأملانيا ،إسبانيا  (ح)  

  واليونان (نائب وزير الدفاع). ،واليمن ،(نائب وزير اخلارجية للشؤون الربملانية)
رجيته، والصني بوزير خارجيتها، وكرواتيـا بـرئيس وزرائهـا، واململكـة املتحـدة بوزيرهـا للشـؤون اخلارجيـة         مثّل االحتاد الروسي بوزير خا  (ط)  

  وشؤون الكومنولث، والواليات املتحدة بوزيرة خارجيتها.
  والواليات املتحدة األمريكية. ،وليبيا ،وتركيا ،وبوروندي ،وبوركينا فاسو ،وإيطاليا ،أوغندا  (ي)  
 ،واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية       ،واملكسـيك  ،وليبيـا  ،وفرنسـا  ،وتركيا ،وبوركينا فاسو ،وأوغندا ،وسياالحتاد الر  (ك)  

  واليابان. ،والواليات املتحدة األمريكية
 ،ومجهورية كوريـا  ،وجزر مارشال ،ركياوت ،وبنما ،وبلغاريا ،وبلجيكا ،والربتغال ،وإيطاليا ،وأوكرانيا ،وأملانيا ،وإسبانيا ،االحتاد الروسي  (ل)  

 ،وليربيـا  ،ولكسـمربغ  ،وكنـدا  ،وقـربص  ،وفرنسـا  ،والصـومال  ،وسيشيل ،والسويد ،وسنغافورة ،ورومانيا ،والدامنرك ،ومجهورية مولدوفا
  ليونان.وا ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ،ومجهوريـة مولــدوفا  ،ومجهوريـة كوريـا   ،وجـزر مارشـال   ،وبنمـا  ،وبلغاريــا ،وبلجيكـا  ،والربتغـال  ،وإيطاليـا  ،وأوكرانيـا  ،وأملانيـا  ،إسـبانيا   (م)  
  .واليونان ،وهولندا ،والنرويج ،وليربيا ،ولكسمربغ ،وكندا ،وقربص ،والصومال ،وسيشيل ،والسويد ،وسنغافورة ،ورومانيا ،والدامنرك
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    احلالة املتعلقة برواندا -  ٤
  عرض عام  

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

    
  اجللسات: احلالة املتعلقة برواندا

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٣١  
ــه  ١٠ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٨ 

ــة   ــالة مؤرخــــ  ٣١رســــ
ــمرب  ــانون األول/ديسـ كـ

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

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

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2008/432( 

   ٣٧املادة 

 رواندا

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

    
    احلالة يف بوروندي – ٥

  عرض عام  

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

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

ــدهورة. واســتمع الــس إىل    ــة املت األوضــاع السياســية واألمني

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

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

__________ 

). لالطـالع علـى   ٢٠٠٩( ١٩٠٢) و ٢٠٠٨( ١٨٥٨ القراران  )٥٢(  
، فيمــا مزيــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــزء العاشــر، القســم الثــاين  
  يتعلق بوالية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي.
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: اإلعـــراب عـــن القلـــق ٢٠٠٨نيســـان/أبريل  ٢٤  
  إزاء املواجهات يف بوروندي

ــؤرخ      ــي مـ ــان رئاسـ ــن، يف بيـ  ٢٤أعـــرب جملـــس األمـ
، عــن بــالغ القلـق إزاء املواجهــات احلديثــة  ٢٠٠٨نيسـان/أبريل  

قــوات التحريــر  - الــيت جــرت بــني حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو 
ــدي، يف أ   ــة يف بورونـ ــدفاع الوطنيـ ــوات الـ ــة وقـ ــاب الوطنيـ عقـ

قوات التحرير  -اهلجمات اليت شنها حزب حترير شعب اهلوتو 
الوطنية، ومـا نـتج عـن ذلـك مـن خسـائر يف األرواح. وأعـرب        
الس عن عزمه النظر يف إمكانية اختاذ تـدابري إضـافية، حسـب    

  .)٥٣(االقتضاء، دعما للسالم واالستقرار يف بوروندي
ــايو إىل  ٢٢   كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١١أيار/مـــ

: إحاطــات إعالميــة بشــأن التقــدم احملــرز يف ٢٠٠٨
  جهود بناء السالم

 ١١أيار/مــايو إىل  ٢٢اســتمع الــس، يف الفتــرة مــن   
 ثــالث إحاطــات إعالميــة  ، إىل٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب 

بشأن التحديات املاثلة أمـام جهـود بنـاء السـالم يف بورونـدي      
، حـذر رئـيس   ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٢٢والتقدم احملرز فيهـا. ويف  

‘‘ الضـغوط ’’مـن   تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بنـاء السـالم  
اليت تتعـرض هلـا عمليـة بنـاء السـالم يف بورونـدي. وأشـار إىل        

ثلة تتراوح بني القتال الدائر بني حزب حتريـر  أن التحديات املا
قـــوات التحريـــر الوطنيـــة وقـــوات األمـــن      -شـــعب اهلوتـــو  

ــزاب       ــني األحـ ــا بـ ــود فيمـ ــة اجلمـ ــتمرار حالـ ــة، واسـ احلكوميـ
يف حينـها،   ٢٠١٠السياسية، وإجراء االنتخابات الوطنية لعام 

وعودة أعداد كبرية من الالجئني مما يشـكل عبئـا علـى مـوارد     
ــي و ــريعية   األراضـ ــائية والتشـ ــة والقضـ ــدرات اإلداريـ ــى القـ علـ

  .)٥٤(للدولة، وأخريا تدهور الوضع االقتصادي لبوروندي

__________ 

  )٥٣(  S/PRST/2008/10.  
  )٥٤(  S/PV.5897 ٣و  ٢، الصفحتان.  

وتناول ممثـل بورونـدي، معربـا عـن تفاؤلـه جتـاه عـودة          
قوات التحرير الوطنية إىل طاولة املفاوضـات واسـتئناف أعمـال    

ــة ا ــة    اآللي ــالتحقق والرصــد، التحــديات املتعلق ــة ب ملشــتركة املعني
باجلمود املؤسسي، ونزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج،     
والعدالة االنتقالية. وأكد ضرورة إجياد آليـات السـتعادة النظـام    
وإللزام اجلميع، مبن فيهم أعضاء الربملـان، بالتصـرف يف اإلطـار    

القضـائي مل حيقـق النتــائج   القـانوين. ومـع إقـراره بــأن اإلصـالح     
املرجوة بعد، فقد دعا إىل تقدمي الدعم الدويل، وخباصة األموال 
ــيت وعــد شــركاء بورونــدي بتقــدميها أثنــاء اجتمــاع املائــدة        ال

  .)٥٥(٢٠٠٧املستديرة الذي عقد يف بومجبورا يف أيار/مايو 
ــطس  ٢٦ويف    ــدد ٢٠٠٨آب/ أغســــ ــيس ، شــــ رئــــ

إىل عـدد  مشـريا  ، تشكيلة بوروندي التابعة للجنـة بنـاء السـالم   
من التطورات اإلجيابية، مبـا يف ذلـك توقـف األعمـال القتاليـة،      
على أن عمليـة السـالم ال تـزال تواجـه حتـديات كـبرية. وأبلـغ        
ــار     ــنوي األول لإلطــ ــف الســ ــتعراض نصــ ــراء االســ ــن إجــ عــ
االســتراتيجي لبنــاء الســالم يف بورونــدي الــذي ركــز، فيمــا       

ــيتعلــق بــاحلكم الرشــيد، علــى   ة الظــروف املؤاتيــة إلجــراء  يئ
. واعتــرب االجتمــاع  ٢٠١٠انتخابــات حــرة ونزيهــة يف عــام    

ــة  االستعراضــي  ــة إنشــاء اللجن ــة املســتقلة  االنتخابي  أمــراالوطني
وأكـد االسـتعراض   . لألعمال التحضـريية لالنتخابـات   ورياضر

عــام ق النــار للوقــف إطــالالشــامل تفــاق االأمهيــة تنفيــذ أيضــا 
قــوات  -بــني احلكومــة وحــزب حتريــر شــعب اهلوتــو   ٢٠٠٦

توطيـد   حنـو خطـوة هامـة    التحرير الوطنية، حيث يشكل ذلك
مــن التركيــز علــى  الســالم الــذي ميكِّــن بورونــدي وشــركاءها 

يات احلامســـة األخـــرى، مبـــا يف ذلـــك مكافحـــة الفقـــر، التحـــد
وإصالح قطاع األمن، واحلكم الرشـيد، وتوطيـد الدميقراطيـة،    

  .)٥٦(ومكافحة اإلفالت من العقاب
__________ 

  .٦و  ٥نفسه، الصفحتان  املرجع  )٥٥(  
  )٥٦(  S/PV.5966 ٤ - ٢، الصفحات.  
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وقــدم ممثــل بورونــدي إفــادة عــن تنفيــذ خطــة بنــاء          
كـثرية حتققـت فيمـا يتعلـق     السالم يف بلده. وذكر أن إجنازات 

باحلكم الدميقراطي، فالربملان يعمـل بصـورة طبيعيـة واحلكومـة     
أقــل انقســاما واألحــزاب السياســية ملتزمــة مبعاجلــة تعــديالت    
النصــوص القانونيــة بصــورة عاجلــة، مبــا يف ذلــك الدســتور.       
وفيما يتعلق بتعزيـز سـيادة القـانون يف صـفوف قـوات األمـن،       

ة تســريح مقــاتلي حــزب حتريــر  وصــف ممثــل بورونــدي عمليــ 
قوات التحرير الوطنيـة وإعـادة إدمـاجهم بأـا      -شعب اهلوتو 

ذات أمهيــة قصــوى. وأبلــغ ممثــل بورونــدي عــن أن املســرحني  
يشكلون عامال حمتمال لزعزعـة األمـن بسـبب الصـعوبات الـيت      
ــذا    ــدد يف هـ ــع. وشـ ــددا يف اتمـ ــدماج جمـ ــا يف االنـ يواجهوـ

لقّــي الــدعم مــن شــركاء بورونــدي  الصــدد علــى احلاجــة إىل ت
الثنائيني واملتعـددي األطـراف. وأخـريا، أكـد ضـرورة إصـالح       
النظــام التقليــدي البورونــدي مللكيــة األراضــي، حيــث إنــه قــد   

  .)٥٧(أصبح السبب األساسي يف تزايد معدل اجلرمية
ــام امليســر  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١١ويف    ، ق

اجلنــوب أفريقــي لعمليــة الســالم يف بورونــدي بــإبالغ الــس   
قـــد اتخـــذت حنـــو تســـوية ‘‘ خطـــوة هامـــة إىل األمـــام’’بـــأن 

اخلالفات بني حكومة بورونـدي واموعـة املسـلحة الوحيـدة     
قـوات   -املعارضة هلا، وهي حزب حترير شـعب اهلوتـو    الباقية

التحرير الوطنية. وأبلغ الس عن تسـوية أربـع مسـائل معلقـة     
متصلة باالتفاق الشامل لوقف إطالق النـار خـالل مـؤمتر قمـة     
ــاء دول وحكومــات منطقــة الــبحريات الكــربى، الــذي       رؤس

كانون األول/ديسمرب مبشاركة حكومـة بورونـدي    ٤عقد يف 
قـوات التحريـر الوطنيـة، مبـا يف      -ب حترير شعب اهلوتـو  وحز

ذلــك إفــراج احلكومــة البورونديــة عــن الســجناء السياســيني       
 -وأســرى احلــرب؛ وتعــيني قــادة حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو  

قوات التحرير الوطنيـة يف أجهـزة الدولـة؛ وتغـيري اسـم حـزب       
__________ 

  .٨ - ٤نفسه، الصفحات  املرجع  )٥٧(  

ــه    -حتريــر شــعب اهلوتــو   ــيح ل ــة، مبــا يت قــوات التحريــر الوطني
صة التسجيل كحـزب سياسـي يف إطـار دسـتور بورونـدي؛      فر

ــادة     ــريح وإعـــــ ــالح والتســـــ ــزع الســـــ ــة نـــــ ــدء عمليـــــ وبـــــ
 بورونــدي التابعــةوباملثــل، شــدد رئــيس تشــكيلة  .)٥٨(اإلدمــاج

يف إحاطتـه الالحقـة، مؤكـدا التقـدم الكـبري       للجنة بناء السـالم 
احملرز يف تنفيذ االتفـاق الشـامل لوقـف إطـالق النـار، علـى أن       
تنفيذ االتفاق يعد خطوة أوىل بالغة األمهية حنو بناء السـالم يف  

  .)٥٩(بوروندي بشكل فعال
ممثل بورونـدي، يف معـرض رده علـى انتـهاكات     وأفاد   

ــام يف تقريــره      ــني الع ــا األم ــيت تناوهل ــان ال ــوق اإلنس ، أن )٦٠(حق
اإلنسـان   قحكومته تعمل على تشكيل جلنة مستقلة معنية حبقو

  .)٦١(ووضع مشاريع قوانني، مبا يف ذلك قانون جنائي جديد
وأعــرب عضــو الــس الوحيــد الــذي تنــاول الكلمــة،   

وهو ممثل كوسـتاريكا، عـن القلـق العميـق إزاء وجـود أطفـال       
قـوات التحريـر    -جنود يف صفوف حزب حترير شعب اهلوتو 

ــة، ــة      الوطنيـ ــن املعارضـ ــاء مـ ــى أعضـ ــبض علـ ــاء القـ وإزاء إلقـ
  .)٦٢(السياسية، ومندويب وسائط اإلعالم، وممثلي اتمع املدين

: جتديــد واليــة ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٢٢  
مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي وتوجيـه  

  الدعوة إلجناز عملية السالم
قـوات   -حث الس حكومة بورونـدي وحـزب حتريـر شـعب اهلوتـو      

) ٢٠٠٨( ١٨٥٨التحريــر الوطنيــة، يف مجلــة أمــور، مبوجــب القــرار      
الــذي مــدد واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي حــىت   

، علـــى بـــذل كـــل جهـــد لتنفيـــذ  ٢٠٠٩نون األول/ديســـمرب كـــا ٣١
__________ 

  )٥٨(  S/PV.6037 ٤و  ٣، الصفحتان.  
  .٥و  ٤فسه، الصفحتان املرجع ن  )٥٩(  
  )٦٠(  S/2008/745.  
  )٦١(  S/PV.6037 ٨إىل  ٦، الصفحات.  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  
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، مـن  ٢٠٠٨كـانون األول/ديسـمرب    ٤االتفاقات اليت توصـال إليهـا يف   
أجل استكمال املرحلـة األخـرية مـن عمليـة السـالم بنجـاح، وذلـك يف        

  .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١موعد أقصاه 
: ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ١٧حزيران/يونيــه إىل  ٩  

  ية االنتخابية كمحور تركيز جديد لبناء السالمالعمل
ــني        ــر األم ــام تقري ــني الع ــذي لألم ــل التنفي عــرض املمث

مها إىل الــــس يف يف إحاطتــــه اإلعالميــــة الــــيت قــــد)٦٣(العــــام
. وأبلـغ الـس بـأن تقـدما كـبريا قــد      ٢٠٠٩حزيران/يونيـه   ٩

أُحرز يف تنفيذ االتفاق الشامل لوقف إطالق النار فيمـا يتعلـق   
. )٦٤(٢٠١٠بوضع أسس األعمال التحضريية النتخابـات عـام   

وأفــاد بــأن تقــدما قــد أحــرز يف التحضــريات لعقــد مشــاورات  
الـة االنتقاليـة. وأكـد أيضـا أن     وطنية بشـأن إنشـاء آليـات للعد   

حتديني من أشـد التحـديات إحلاحـا يتمـثالن يف اختتـام عمليـة       
 -التســريح وإعــادة اإلدمــاج، وإعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي      

  .)٦٥(االقتصادي املستدام للمقاتلني السابقني
 بورونـدي التابعـة للجنـة بنـاء السـالم     رئيس تشـكيلة   وأقر  

، يف بورونــدي قــد دخلــت مرحلــة جديــدةعمليــة بنــاء الســالم  بــأن
حنـو تقـدمي الـدعم     هـا لجنـة اآلن أن تبـدأ حتويـل اهتمام   الوسع وأنه ب

حنـو  و ول،على مـدى أطـ  االقتصادي  -إلعادة اإلدماج االجتماعي 
  .)٦٦(٢٠١٠التحديات املتصلة باالنتخابات يف عام 

وشــاطر ممثــل بورونــدي الشــواغل الــواردة يف التقريــر    
إزاء مسائل حقـوق اإلنسـان ومحايـة األطفـال، ووضـع املـرأة،       

قـت  واسـتمرار الفسـاد، وتـوفري األمـن للسـكان. وأشـار يف الو      
نفســه إىل أن حكومتــه قــد وضــعت، أو يف طريقهــا لوضــع،      

  .)٦٧(آليات مالئمة يف مجيع تلك امليادين
__________ 

  )٦٣(  S/2009/270.  
  )٦٤(  S/PV.6138 ٣، الصفحة.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

، أقر كـل مـن   ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٠ويف   
بوروندي التابعـة  مثل التنفيذي لألمني العام ورئيس تشكيلة امل

بأن اإلطـار القـانوين الـالزم قـد وضـع وبـأن        للجنة بناء السالم
ــأن شــرعية      ــق الصــحيح وب ــة التحضــريية تســري يف الطري العملي
اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة قد أصبحت حمل قبـول علـى   

قـــدمتني إىل إحاطتيهمـــا امل نطـــاق واســـع، وذلـــك يف معـــرض 
بشـأن التحـديات الـيت تواجههـا بورونـدي فيمـا يتعلـق         الس

، من قبيل متويل العملية االنتخابيـة،  )٦٨(٢٠١٠بانتخابات عام 
والعــدد الكــبري للنــاخبني احملــتملني الــذين ال يســتطيعون حتمــل  
التكـــاليف اإلداريـــة املتصـــلة باحلصـــول علـــى بطاقـــات هويـــة  

ــعة النطـــ   ــاوف الواسـ ــة، واملخـ ــف،  وطنيـ ــدالع العنـ اق إزاء انـ
ــزب     ــة واحلـ ــني املعارضـ ــة بـ ــدهور الثقـ ــة بتـ ــاوف املتعلقـ واملخـ

وعقــب اإلحاطــة، أبــرز املمثــل الــدائم لبورونــدي، .)٦٩(احلــاكم
ضمن أمور أخرى، أوجه التقدم احملـرز يف العمليـة االنتخابيـة،    

للحوار بني األحزاب السياسـية والعمـل    وإنشاء املنتدى الدائم
ــع   ــى وضـ ــادة  علـ ــة إلعـ ــتراتيجية وطنيـ ــتدام  اسـ ــاج املسـ اإلدمـ

  .)٧٠(رتاعالبألشخاص املتضررين ل
)، متديـــد  ٢٠٠٩( ١٩٠٢ القـــرار وقـــرر الـــس، يف   

والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي ملدة عام آخر 
، وأقـر باملسـؤولية الـيت    ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ٣١حىت 

ــركاؤها     ــدي وشــ ــة بورونــ ــام األول حكومــ ــها يف املقــ تتحملــ
ــروف  ــة ظـ ــون لتهيئـ ــام   الوطنيـ ــات عـ ــة النتخابـ ، ٢٠١٠مؤاتيـ

ــى   وحــث ــدي عل ــدابري حكومــة بورون ــة  اختــاذ الت الالزمــة لتهيئ
ــة ــام       بيئ ــلمية يف ع ــة وس ــات حــرة ونزيه ــإجراء انتخاب ــة ب كفيل

٢٠١٠.  
__________ 

ــام  قــــدم املمثــــل التنفيــــذي لألمــــني   )٦٨(    العــــام تقريــــر األمــــني العــ
)(S/2009/611.  

  )٦٩(  S/PV.6236 ٦ - ٢، الصفحات.  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  
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    اجللسات: احلالة يف بوروندي
 تكلمونامل الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٧٦  
ــان/أبريل  ٢٤ نيســـــــــ

٢٠٠٨  

  ٣٧ملادة ا    
  بوروندي

  S/PRST/2008/10  

٥٨٩٧  
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٢

لألمـــني  الثالــث التقريــر  
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/330)  

  ٣٧املادة   
  بوروندي

  ٣٩املادة 
ــكيلة   ــيس تشــــــــ رئــــــــ
بوروندي التابعة للجنـة  

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٥٩٦٦  
آب/أغســــــــطس   ٢٦

٢٠٠٨  

  ٣٧املادة     
  بوروندي

  ٣٩املادة 
ــكيلة   ــيس تشــــــــ رئــــــــ
بوروندي التابعة للجنـة  

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٠٣٧  
كـــــــانون األول/   ١١

  ٢٠٠٨ديسمرب 

ــني   ــع لألمـ ــر الرابـ التقريـ
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/745)  

  ٣٧املادة   
  بوروندي

  ٣٩املادة 
ــكيلة   ــيس تشــــــــ رئــــــــ
بوروندي التابعة للجنـة  

ــالم  ــاء السـ ــر بنـ ، وميسـ
م يف عمليــــــــة الســــــــال

بورونــــــدي، ووزيــــــر  
الــــــدفاع يف جنـــــــوب  

  أفريقيا

ــن    عضــو واحــد م
ــس   ــاء الـــ أعضـــ
(كوســــــــــتاريكا) 

  ومجيع املدعوين

  

٦٠٥٧  
كـــــــانون األول/   ٢٢

  ٢٠٠٨ديسمرب 

ــني   ــع لألمـ ــر الرابـ التقريـ
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ
ــدي  بورونـــــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/745)  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
مـــن بلجيكـــا وفرنســـا 

(S/2008/802) 

  ٣٧املادة 
  بوروندي

  )٢٠٠٨( ١٨٥٨القــــــــرار   
  أحد  ال-ال أحد-١٥



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 تكلمونامل الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٣٨  
حزيران/يونيـــــــــــــه  ٩

٢٠٠٩  

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

(S/2009/270)  

  ٣٧املادة   
  بوروندي

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

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٢٣٦  
نون األول/ كا ١٠

  ٢٠٠٩ديسمرب 

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

(S/2009/611)  

  ٣٧املادة   
ــر  بورونــــــــدي (وزيــــــ
الشـــــــؤون اخلارجيـــــــة 

  والتعاون الدويل)
  ٣٩املادة 

املمثل التنفيـذي لألمـني   
العــام، ورئــيس تشــكيلة 
بوروندي التابعة للجنـة  

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٢٤٥  
األول/ كـــــــانون   ١٧

  ٢٠٠٩ديسمرب 

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

(S/2009/611)  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــا   ــن فرنســـــــــــ مـــــــــــ

(S/2009/652)  

  ٣٧املادة 
  بوروندي

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

    
    احلالة يف سرياليون -  ٦

  عرض عام   

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

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

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

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

  السالم يف سرياليون.

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

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

  قدمها ممثلو احملكمة.
__________ 

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

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

  سرياليون
ــيادة القــــانون         ــاعد لســ ــني العــــام املســ ــرض األمــ عــ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

: احملكمــــــــة اخلاصــــــــة ٢٠٠٩متوز/يوليــــــــه  ١٦
  لسرياليون

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

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

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

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

  سرياليون  لبناء السالم يف

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

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

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

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

__________ 

  )٧٥(  S/PV.6163.  
  )٧٦(  S/2009/59  وS/2009/267  وS/2009/438.  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 30/1419 

 

؛ واحلالــة األمنيــة، مبــا يف ذلــك مســألة ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢
 -االجتار غـري املشـروع باملخـدرات؛ والتطـورات االجتماعيـة      

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٨٧  
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٧

لألمـني   السـادس التقرير 
العام عـن مكتـب األمـم    
ــدة املتكامـــــل يف   املتحـــ

  (S/2008/281)سرياليون 

  ٣٧املادة   
  سرياليون

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

  بناء السالم

  سرياليون
األمــــــــني العــــــــام  
املســـــاعد لســـــيادة 
ــانون  القـــــــــــــــــــــــ

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

  للجنة بناء السالم

  

٥٩٤٨  
ــطس  ٤ آب/أغســــــــــ

٢٠٠٨  

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

  (S/2008/281)سرياليون 

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
(S/2008/512)  

  ٣٧املادة 
  سرياليون

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

٦٠٨٠  
ــباط/فرباير  ٩ شـــــــــــــ

٢٠٠٩  

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

(S/2009/59)  

  ٣٧املادة   
  سرياليون

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

التابعة  سرياليونتشكيلة 
  للجنة بناء السالم

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

  املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى ند الفرعيالب اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٣٧  
حزيران/يونيـــــــــــــه  ٨

٢٠٠٩  

لألمـــني  الثـــاينالتقريـــر 
العام عـن مكتـب األمـم    

تحــدة املتكامــل لبنــاء   امل
ــرياليون   ــالم يف ســـ الســـ

(S/2009/267)  

  ٣٧املادة   
ســــــــرياليون (وزيــــــــر  

  اخلارجية)
  ٣٩املادة 

املمثل التنفيـذي لألمـني   
العــام، ورئــيس تشــكيلة 

التابعــة للجنــة  ســرياليون
  بناء السالم

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

  املدعوين

  

٦١٦٣  
ــه  ١٦ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٩  

  ٣٧املادة     
  سرياليون

  ٣٩املادة 
رئيســة احملكمــة اخلاصــة 
لســــرياليون، واملــــدعي  

  العام ا

مجيـــــــع أعضـــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع  

  املدعوين

  

٦١٨٧  
ــبتمرب أ ١٤ يلول/ســـــــ

٢٠٠٩  

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

(S/2009/438)  

  ٣٧املادة   
  سرياليون

  ٣٩املادة 
نفيـذي لألمـني   املمثل الت

العــام، ورئــيس تشــكيلة 
التابعــة للجنــة  ســرياليون

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦١٨٩  
ــبتمرب  ١٥ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٩  

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

(S/2009/438)  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
(S/2009/456)  

  ٣٧املادة 
  سرياليون

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

    
    احلالة يف منطقة البحريات الكربى -  ٧

  عرض عام   

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

ــو الدميقراط  ــدا بتنفيــــذ حكــــوميت مجهوريــــة الكونغــ يــــة وروانــ

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

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

  املنطقة.
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ــارس  ١٣   ــود  : ا٢٠٠٨آذار/مـ ــق بوجـ ــرار املتعلـ لقـ
  مجاعات مسلحة

، اختــــذ الــــس القــــرار   ٢٠٠٨آذار/مــــارس  ١٣يف   
القـوات الدميقراطيـة لتحريـر    ) الذي طالب فيه ٢٠٠٨( ١٨٠٤
، قـوات إنترامهـوي  /القوات املسلحة الروانديـة السـابقة  ، ورواندا

ائر اجلماعات املسلحة الرواندية املوجودة يف اجلـزء الشـرقي   وس
من مجهورية الكونغو الدميقراطية بالقيـام فـورا بإلقـاء سـالحهم     
ــم       ــة األم ــة منظم ــة ولبعث ــلطات الكونغولي ــدمي أنفســهم للس وتق
ــزع      ــل نـ ــن أجـ ــة مـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ املتحـ

ة توطينـــهم ســـالحهم وتســـرحيهم وإعـــادم إىل الـــوطن وإعـــاد
وإعادة إدماجهم؛ ووقف جتنيـد األطفـال؛ وإـاء العنـف القـائم      

كـوميت مجهوريــة  علـى نــوع اجلـنس. وأهــاب الـس كــذلك حب   
الكونغـو الدميقراطيـة ومجهوريــة روانـدا تكثيــف التعـاون للوفــاء     

  بالتزاماما مبوجب بيان نريويب.
: بيــان رئاســي   ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ٢٢  

ــدم توق  ــأن عـــ ــة   بشـــ ــرب للمقاومـــ ــيش الـــ ــع جـــ يـــ
  السالم  التفاق

أدان الس، ضمن مجلة أمور، يف بيان رئاسـي مـؤرخ     
ش الــرب ، امتنـاع قائــد جـي  ٢٠٠٨كـانون األول/ديســمرب   ٢٢

للمقاومــة، جوزيــف كــوين، املتكــرر عــن توقيــع اتفــاق الســالم  
النهائي، ودعا جيش الرب للمقاومة إىل توقيع االتفاق واحترام 
أحكامه على الفور، والبـدء يف عمليـة نـزع السـالح والتسـريح      
وإعــادة اإلدمــاج لضــمان التوصــل إىل حــل سياســي ســلمي.       

ــالتوقف      ــيش الــرب للمقاومــة ب ــب الــس ج جتنيــد عــن  وطال
واإلفــراج عــن مجيــع النســاء واألطفــال  األطفــال واســتخدامهم،

 ١٦١٢ومجيـــع األشـــخاص مـــن غـــري املقـــاتلني، وفقـــا للقـــرار  
ــاجلهود   ٢٠٠٥( ــافة إىل ذلــــك، رحــــب الــــس بــ ). وباإلضــ

املشـتركة الـيت تبــذهلا دول املنطقـة للتصــدي للتهديـدات األمنيــة     

دة إرســاء الــيت يشــكلها جــيش الــرب للمقاومــة، ورحــب بإعــا  
  .)٧٨(السالم واألمن يف مشال أوغندا

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٩كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١٥  
: إحاطــات إعالميــة قــدمها املبعــوث اخلــاص  ٢٠٠٩

  لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى

ــاير   ١٥يف    ــانون الثاين/ينــ ــوث  ٢٠٠٩كــ ــدم املبعــ ، قــ
اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى إحاطـة إعالميـة إىل   
ــا يف تيســري         ــيت يضــطلع ــا األنشــطة ال ــس بشــأن م أعضــاء ال

ات السالم يف املنطقة. ويف معرض إفادته عن التقدم احملـرز،  عملي
أشار إىل حتسن العالقات بني كينشاسا وكيغايل بعد أن شـهدت  
تـــدهورا يف الســــابق، وإىل املناقشــــات الــــيت جيريهــــا الرئيســــان  
جوزيف كابيال وبول كاغـامي. وباإلضـافة إىل ذلـك، أفـاد عـن      

ملـؤمتر الـوطين للـدفاع    احملادثات اجلارية بني حكومـة كينشاسـا وا  
عن الشعب، وعن تراجع توقعات استيالء املؤمتر الـوطين للـدفاع   
عن الشعب عسكريا على مدينة غومـا تراجعـا ملحوظـا. وأشـار     
املبعوث اخلاص، رغم ذلك، إىل أن وترية التقدم احملرز يف احلـوار  
ال تزال أبطأ مما هو منشود، علـى الـرغم مـن أن مجيـع األطـراف      

أشـار إىل   بقـوة تأكيـد التزامهـا حبـوار نـريويب. وبينمـا      قد أعادت 
التحــديات الكــبرية الــيت ال تــزال ماثلــة، أفــاد بــأن وتــرية احلــوار    

تزال بطيئة، وناشد الس أن يستخدم كل ما لديـه مـن تـأثري     ال
علـى األطـراف لتشــجيع العمليـة. ثانيــا، أفـاد أنــه يف ظـل إصــرار      

ل احلـوار ثنائيـا بـني املـؤمتر     املؤمتر الوطين للدفاع عن الشـعب، ظـ  
واحلكومـة حصـرا. وذكــر، بنـاء علــى ذلـك، أن مــن املهـم إجيــاد      
طريقة فعالة لـربط املصـاحل وااللتزامـات الـيت تعهـد ـا أكثـر مـن         

مجاعة مسلحة يف إطار اتفاق غومـا بـاحترام النتـائج النهائيـة      ٢٠
يــزال الوجــود الطويــل األمــد للجماعــات   هلــذا احلــوار. ثالثــا، ال

القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجـيش       -املسلحة األجنبيـة  
ــا   ــة وغريه ــرب للمقاوم ــة يشــكل    -ال ــى األراضــي الكونغولي عل

__________ 

  )٧٨(  S/PRST/2008/48.  
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عامال رئيسيا يتعني تسويته من خالل اختـاذ جمموعـة مناسـبة مـن     
ــألو جهــدا ملســاعدة      ــن ي ــه ل ــدابري. وأخــريا، طمــأن الــس بأن الت

  .)٧٩(شامل وواقعي األطراف املعنية يف التوصل إىل اتفاق
، أفـــاد املبعـــوث  ٢٠٠٩تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٩ويف   

اخلـاص، يف معــرض إبالغــه عــن التحــول اهلائــل الــذي طــرأ علــى  
األوضاع، بأن احلالة اإلنسـانية شـهدت حتسـنا كـبريا وأن املـؤمتر      
الوطين للدفاع عـن الشـعب مل يعـد لـه وجـود كمنظمـة سياسـية        

له اجلماعـات املسـلحة،   عسكرية. وتقلص بشكل كـبري مـا تشـك   
وخباصـة القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، مـن ديـد للسـالم         
اإلقليمــي، وشــهدت العالقــات اإلقليميــة دفئــا ملحوظــا. وأشــار   
ــراء       ــا إلجـ ــام ـ ــيت قـ ــقة الـ ــه املنسـ ــاص إىل جوالتـ ــوث اخلـ املبعـ
مشاورات مع رؤساء الدول يف املنطقة ومع قيادة القـوات املـؤمتر   

ــدفا  ــوطين لل ــة     ال ــد أكســبته ثق ــا ق ع عــن الشــعب، مشــريا إىل أ
اجلميع وقبوهلم لتنظيم احلـوار املباشـر بـني املـؤمتر الـوطين للـدفاع       
عن الشعب وحكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ممـا أرسـى      
ــات الســالم املوقعــة يف        ــه اتفاق ــت علي ــذي قام ــاس ال أيضــا األس

__________ 

  )٧٩(  S/PV.6067 ٥إىل  ٢، الصفحات.  

اتفاقـات   يف غومـا. وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ     ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٣
آذار/مارس، أبلغ املبعوث اخلاص عـن إحـراز تقـدم كـبري يف      ٢٣

هـذا الصـدد، علـى الـرغم مــن أن بعـض األحكـام اهلامـة مل تنفــذ        
بعد، من قبيل إنشاء آلية وطنية للمصاحلة وحتديد السبل الكفيلـة  
ــز مشــاركة مباشــرة بصــورة أكــرب لعناصــر مــن اجلماعــات     بتعزي

لسياســية يف الــبالد. وأفــاد بأنــه أبلــغ املســلحة الســابقة يف احليــاة ا
الرئيس كابيال باعتزامه، وكذلك اعتزام الرئيس السابق بنجـامني  
مكابا (مجهورية ترتانيا املتحدة)، التراجع خطوة إىل الـوراء فيمـا   

الـرئيس كـابيال علـى     بـدورمها النشـط يف املنطقـة، وطمـأن    يتعلق 
ة إىل مسـاعيهما  احتاجـت املنطقـ   بقائهما على أهبة االستعداد إذا

احلميدة مرة أخرى. وأخريا، أوصى باتبـاع ـج يشـمل اجلميـع،     
ــى أن جيمــع هــذا      ــة لتكــرار األزمــة، عل ملعاجلــة األســباب اجلذري

املـؤمتر الـدويل املعـين    و النهج بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي 
ــبحريات الكـــربى  ــة الـ ــدوليني يف   مبنطقـ ــركاء الـ ــا والشـ يف أفريقيـ

ــذ  ــة لبـ ــم يف   التنميـ ــات احلكـ ــز مؤسسـ ــافرة لتعزيـ ــود متضـ ل جهـ
  .)٨٠(مجهورية الكونغو الدميقراطية

__________ 

  )٨٠(  S/PV.6215 ٦إىل  ٢، الصفحات.  
    

    اجللسات: احلالة يف منطقة البحريات الكربى

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى فرعيالبند ال اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥٢  
ــارس  ١٣ آذار/مـــــــــــ

٢٠٠٨  

مشــــــــروع القــــــــرار     
(S/2008/171)  

  ٣٧ملادة ا
ــو  مجهوريـــــــة الكونغـــــ

  الدميقراطية، ورواندا

  )٢٠٠٨( ١٨٠٤القــــــــرار   
  ال أحد  ال-ال أحد-١٥

٦٠٥٨  
ــانون األول/  ٢٢ كـــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 

  ٣٧ املادة    
  أوغندا

  S/PRST/2008/48  

٦٠٦٧  
ــانون الثــــاين/   ١٥ كــ

  ٢٠٠٩يناير 

  ٣٩املادة     
املبعوث اخلـاص لألمـني   
ــبحريات   العــام ملنطقــة ال

  الكربى

املبعـــوث اخلـــاص   
ــام   ــني العـــــ لألمـــــ
ملنطقـــة الـــبحريات 

  الكربى
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى فرعيالبند ال اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢١٥  
ــرين ال ٩ ــاين/ تشــــ ثــــ

  ٢٠٠٩نوفمرب 

  ٣٩املادة     
ملبعوث اخلـاص لألمـني   ا

ــبحريات   العــام ملنطقــة ال
  الكربى

املبعـــوث اخلـــاص   
ــام   ــني العـــــ لألمـــــ
ملنطقـــة الـــبحريات 

  الكربى

  

    
    لكونغو الدميقراطيةاحلالة فيما يتعلق جبمهورية ا -  ٨

  عام عرض   

خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، عقــد جملــس    
شـأن احلالـة املتعلقـة جبمهوريـة الكونغـو      جلسـة ب  ١٨األمن 

الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك جلســتان خاصــتان مــع البلــدان       
اعتمــد الــس مثانيــة قــرارات و ختــذوا ،)٨١(املســامهة بقــوات

ثالثـــة بيانـــات رئاســـية. وملواجهـــة تـــدهور احلالـــة األمنيـــة  
واإلنســانية املــرتبط باســتمرار وجــود مجاعــات وميليشــيات  

ــادة     مســلحة يف اجلــزء ا  ــس إع ــرر ال ــد، ق ــن البل لشــرقي م
ــة      ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة بعثـ ــز واليـ تركيـ
الكونغــو الدميقراطيــة وتعزيزهــا فيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني 
والعـــاملني يف اـــال اإلنســـاين ومـــوظفي األمـــم املتحـــدة      
ــاعدة      ــة ملسـ ــة البعثـ ــا واليـ ــس أيضـ ــع الـ ــا. ووسـ ومرافقهـ

تنظيم االنتخابات احمللية والتحضري  السلطات الكونغولية يف
  هلا وإجرائها. 

ومدد الس واليـة البعثـة مـرتني ملـدة سـنة واحـدة         
ــهما  ــس يف     .)٨٢(يف كــل من ــدد ال ــك، م وباإلضــافة إىل ذل

أربــع مناســبات نظــام اجلــزاءات املفروضــة علــى اجلماعــات  
__________ 

، ٢٠٠٨ نــوفمرب/تشــرين الثــاين ٢٦ ، املعقــودة يف٦٠٢٣ اجللسـة   )٨١(  
ــة ــودة يف٦٢٣٧7 واجللســ ــانون األول ١٠ ، املعقــ ــمرب/كــ  ديســ

٢٠٠٩.  
  ) .٢٠٠٩( ١٩٠٦) و ٢٠٠٨( ١٨٥٦ القراران  )٨٢(  

ــق     ــة فري ــة، ووالي ــو الدميقراطي ــة الكونغ املســلحة يف مجهوري
  .)٨٣(ملعين برصد التدابري اجلزائيةاخلرباء ا
: اإلذن لبعثـــــة  ٢٠٠٨كـــــانون الثاين/ينـــــاير   ٣٠  

ــو    ــة الكونغـــ ــدة يف مجهوريـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ منظمـــ
  الدميقراطية بتقدمي املساعدة االنتخابية  

الـــس  اختـــذ، ٢٠٠٨ر كـــانون الثاين/ينـــاي ٣٠يف   
)، الــذي يــأذن لبعثــة منظمــة األمــم  ٢٠٠٨( ١٧٩٧القــرار 

املتحـدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بتقــدمي املســاعدة  
ــة      ــة االنتخابيـ ــك اللجنـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــلطات الكونغوليـ للسـ
املستقلة الوطنية، يف تنظيم االنتخابات احمللية والتحضري هلـا  

ــا. وباإلضــافة إىل ذ  ــان   وإجرائه ــس، يف بي ــك، رحــب ال ل
رئاسي، يف مجلـة أمـور، باالتفـاق علـى وقـف إطـالق النـار        
ووثائق االلتزام املوقعة يف غوما بـني اجلماعـات املسـلحة يف    
كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية وحكومة مجهورية الكونغـو  
الدميقراطيــــة، ــــدف إحــــالل الســــالم واألمــــن يف كيفــــو 

وة على ذلك، حـث الـس   الشمالية وكيفو اجلنوبية. وعال
ــذ       ــار وتنفي ــف إطــالق الن ــرام وق ــى احت ــع األطــراف عل مجي

  .)٨٤(التعهدات اليت أخذا على عاتقها
__________ 

ــرارات  )٨٣(    ١٨٥٧) و ٢٠٠٨( ١٨٠٧) و ٢٠٠٨( ١٧٩٩ القـــــــــ
  ).٢٠٠٩( ١٨٩٦) و ٢٠٠٨(

  )٨٤(  S/PRST/2008/2.  
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تشــــــــــرين  ٣٠إىل  ٢٠٠٨شــــــــــباط/فرباير  ١٥  
: متديــــد نظــــام اجلــــزاءات   ٢٠٠٩الثــــاين/نوفمرب 

  ووالية فريق اخلرباء  

 ١٥) املـــؤرخ ٢٠٠٨( ١٧٩٩مبوجـــب القـــرارات   
 ٣١) املــــــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٧، و ٢٠٠٨شــــــباط/فرباير 
 ٢٢) املـــــــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٥٧، و ٢٠٠٨آذار/مـــــــارس 

، مدد الس نظـام اجلـزاءات   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب 
ــو     ــة الكونغ ــى اجلماعــات املســلحة يف مجهوري املفروضــة عل
الدميقراطية ووالية فريق اخلـرباء املعـين برصـد التـدابري لغايـة      

كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٣١و  ٢٠٠٨آذار/مـــــارس  ٣١
  ، على التوايل. ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠و  ٢٠٠٨

الـس   اختذ، ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠ويف   
)، الــذي أدان فيــه اســتمرار التــدفق ٢٠٠٩( ١٨٩٦القــرار 

غري املشروع لألسلحة داخل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة  
ــام    ــر املفـــروض علـــى األســـلحة ونظـ ــا، وجـــدد احلظـ وإليهـ

آلخــرين اجلــزاءات ضــد مــرتكيب االنتــهاكات واألشــخاص ا
ــالم  ــددون السـ ــذين يهـ ــىت  الـ ــاين/نوفمرب  ٣٠حـ ــرين الثـ تشـ

. كما مـدد واليـة فريـق اخلـرباء ملـدة مماثلـة، ووسـع        ٢٠١٠
نطــاق واليتـــه لتشـــمل املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بشـــراء  
وجتهيز املعادن، وطلب إليه أن يركز أنشطته يف املقاطعـات  

  الشرقية.
نون كـا  ٢٣إىل  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتـوبر   ٢١  

ــمرب  ــد   ٢٠٠٩األول/ديسـ ــف ومتديـ ــعيد العنـ : تصـ
واليـــة بعثــــة منظمــــة األمـــم املتحــــدة يف مجهوريــــة   

  الكونغو الدميقراطية  

تشــرين  ٢١ب الــس يف بيــان رئاســي مــؤرخ أعــر  
ــوبر  ــه الشــديد   ٢٠٠٨األول/أكت ــة أمــور، عــن قلق ، يف مجل

ــرقية مــــن    ــال العنــــف يف املقاطعــــات الشــ إزاء جتــــدد أعمــ
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وعـــن شـــعوره باالنزعـــاج  

للعواقب اإلنسانية النامجة عن القتال. وباإلضافة إىل ذلـك،  
اتفاقي غوما ونريويب علـى تنفيـذ   حث الس مجيع أطراف 

التزاماا بفعالية وحسن نية. ويف هذا الصـدد، أدان الـس   
بشــدة تصــرحيات لــوران نكونــدا الــيت دعــا فيهــا إىل التمــرد  

  .)٨٥(الوطين
ــان رئاســي مــؤرخ      تشــرين  ٢٩وأدان الــس يف بي

، يف مجلـة أمـور، اهلجـوم الـذي شـنته      ٢٠٠٨األول/أكتوبر 
وطين للدفاع عن الشعب يف شـرق مجهوريـة   مجاعة املؤمتر ال

الكونغو الدميقراطية وطالبها بوضع حد لعملياـا. ورحـب   
الــس أيضــا بــإعالن قائــد اموعــة، لــوران نكونــدا، عــن   

  .)٨٦(وقف فوري إلطالق النار
الـس   اختذ، ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ويف   
)، الــــذي قــــرر فيــــه، بنــــاء علــــى  ٢٠٠٨( ١٨٤٣القــــرار 

ــوام      ــة يف الق ــادة مؤقت ــأذن بزي ــام، أن ي توصــيات األمــني الع
العسكري لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو   

يف قـوام  فردا، وبزيادة مؤقتـة   ٢ ٧٨٥الدميقراطية تصل إىل 
هـؤالء  فـرد، وأن يـأذن بنشـر     ٣٠٠الشرطة تصل إىل  أفراد

  فورا.   األفراد
، أفـــاد املمثـــل ٢٠٠٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٦ويف   

اخلــاص لألمــني العــام جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ورئــيس  
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،       

 ٢٥٠ ٠٠٠يزيد علـى   ، بأن مايف إحاطته اإلعالمية للمجلس
شخص تأثروا بشكل مباشر باستئناف أعمال القتـال، وبوجـه   
عام، شرد ربع سكان كيفو الشمالية. وأبلغ أيضا بأنه، نتيجـة  
للمحادثات اليت بادر ا املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام ملنطقـة      
البحريات الكربى، مت التوصل إىل وقف إلطالق النار وتراجـع  

لــوطين للــدفاع عــن الشــعب وغــريه مــن اجلماعــات       املــؤمتر ا
__________ 

  )٨٥(  S/PRST/2008/38.  
  )٨٦(  S/PRST/2008/40.  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 36/1419 

 

املســلحة إلجيــاد منطقــة فاصــلة بــني القــوات املتقاتلــة يف اجلــزء  
  .)٨٧(اجلنويب من كيفو الشمالية

ويف املـــداوالت الـــيت أعقبـــت ذلـــك، أعـــرب أعضـــاء   
الس عن دعمهـم لتوصـية األمـني العـام بتمديـد واليـة البعثـة        

اجــة إىل إعــادة تشــكيل شــهرا، وللح ١٢لفتــرة إضــافية مــدا 
  البعثة لالضطالع بواليتها بفعالية.  

ــمرب   ٢٢ويف    ــانون األول/ديســـ ــذ، ٢٠٠٨كـــ  اختـــ
)، الذي مدد مبوجبـه انتشـار   ٢٠٠٨( ١٨٥٦الس القرار 

كانون األول/ديسـمرب   ٣١البعثة ملدة سنة واحدة تنتهي يف 
ها العسكري وكرر التأكيد على واليتـها  اموزاد قو ٢٠٠٩

املتمثلة يف إعطاء األولوية حلماية املـدنيني الـذين حيـدق ـم     
  خطر التعرض للعنف اجلسدي.  

ــمرب   ٢٣ويف    ــانون األول/ديســـ ــذ  ،٢٠٠٩كـــ اختـــ
)، الــذي قــرر فيــه أن ينبغــي ٢٠٠٩( ١٩٠٦الــس القــرار 

، وينبغـي أن  ٢٠١٠أيار/مـايو   ٣١متديد والية البعثـة حـىت   
تشمل، حسب األولويـة، وبالتعـاون مـع حكومـة مجهوريـة      

ــ ــراد   الكونغـ ــدنيني وأفـ ــة للمـ ــة الفعالـ ــة، احلمايـ و الدميقراطيـ
املســـاعدة اإلنســـانية ومـــوظفي األمـــم املتحـــدة ومرافقهـــا؛  

نزع سالح اجلماعات املسلحة الكونغولية وتسـريح  تعزيز و
أفرادها وإعادة إدماجهم، ونزع سالح اجلماعـات املسـلحة   
ــادة      ــام وإع ــادم إىل أوط ــا وإع ــة وتســريح أفراده األجنبي

ــ دعــم إصــالح قطــاع األمــن   وهم وإعــادة إدمــاجهم؛  توطين
  الذي تتواله احلكومة.

وعقـــب التصـــويت، أدىل ممثـــل مجهوريـــة الكونغـــو   
ة سـعى  الدميقراطية جبملة أمـور منـها أن الـبعض يف الصـحاف    

متعمدا إىل التأثري على الـرأي العـام، وبالتـايل علـى قـرارات      
ــة الفكريـــة ملقـــرر األمـــم    الـــس، وطعـــن املمثـــل يف الرتاهـ

__________ 

  )٨٧(  S/PV.6024٢ ، الصفحة.  

املتحدة اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطـاق القضـاء   
ــدون حماكمــة واإلعــدام التعســفي. ويف معــرض    واإلعــدام ب

ــه يف عــدم االنضــباط املفتــرض أو املعتــ  ”اإلشــارة إىل  رف ب
، “صفوف القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة 

أعــرب املمثــل أيضــا عــن رأي مفــاده أن القــرار تفــوح منــه   
، “هذا االنتقاد املرير للقـوات املسـلحة الكونغوليـة   ”رائحة 

تأثرت بشدة مبن يستفيدون مـن عـدم   ”ناتج عن آراء هو و
ــة الكونغــــ     ــن مجهوريــ ــرقي مــ ــزء الشــ ــتقرار يف اجلــ و االســ

  .)٨٨(“الدميقراطية ويف منطقة البحريات الكربى بأسرها
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦شـــباط/فرباير إىل  ١٧  

ــات   ٢٠٠٩ ــد اجلماعــ ــتركة ضــ ــات املشــ : العمليــ
  املسلحة

، أبلغ وكيل األمني العـام  ٢٠٠٩شباط/فرباير  ١٧يف   
للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، يف  

اليت قـدمها إىل الـس، بـأن األشـهر السـتة      اإلحاطة اإلعالمية 
ــاطق؛ وجتــدد      ــدهور االســتقرار يف عــدة من الســابقة شــهدت ت

ــني   ــال بـ ــات املاجلالقتـ ــردماعـ ــاط   ةتمـ ــودة نشـ ــة؛ وعـ املختلفـ
اجلماعـــات املســـلحة واالشـــتباكات الالحقـــة مـــع القــــوات      
املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة؛ وهجمــات شــنها      

أشار إىل أن تلـك التطـورات خلفـت    جيش الرب للمقاومة. و
عـــدة مئـــات مـــن القتلـــى، وأدت إىل تشـــريد نصـــف مليـــون   

اإلنســانية املترديــة بالفعــل.  ةشـخص إضــايف وإىل تــدهور احلالــ 
ووجــه أيضـــا النظـــر إىل تطـــورات سياســـية وعســـكرية أكثـــر  
إجيابية، مبا يف ذلك الوساطة املشتركة اليت اضطلع ا املبعـوث  

ــام   ــني العـ ــاص لألمـ ــاد   ملاخلـ ــربى واالحتـ ــبحريات الكـ ــة الـ نطقـ
األفريقي، والعمليات املشتركة الـيت نفـذا حكومتـا مجهوريـة     
الكونغو الدميقراطية ورواندا ضـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر     
روانـــدا يف كيفـــو الشـــمالية، وإدمـــاج عناصـــر قـــوات املـــؤمتر  

__________ 

  )٨٨(  S/PV.6253٣ ، الصفحة.  
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ــة     ــدفاع عــن الشــعب يف القــوات املســلحة جلمهوري ــوطين لل ال
ــو ال ــةالكونغــ ــدا يف     دميقراطيــ ــوران نكونــ ــال لــ ــب اعتقــ عقــ

  .)٨٩(رواندا
ــل اخلــاص   ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٩ويف    ــغ املمث ، أبل

لألمني العام، يف اإلحاطة اإلعالمية اليت قـدمها إىل الـس،   
بأن تقـدما هامـا قـد أحـرز يف إدمـاج املقـاتلني السـابقني يف        

،  جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةصــفوف القــوات املســلحة 
وكـذلك يف العمليـات املشـتركة مــع القـوات املسـلحة ضــد      

الدميقراطية لتحرير روانـدا. ومـع ذلـك، فقـد حـذر      القوات 
أيضا من العواقب اإلنسانية املترتبة على استمرار العمليـات  
املشتركة، من قبيل وقوع املزيد من اهلجمات على املـدنيني  

  .)٩٠(وموجات نزوح جديدة
، أبلـــغ املمثـــل اخلـــاص ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ١٠ويف   

يت قـدمها إىل الـس،   لألمني العام، يف اإلحاطة اإلعالمية ال
ــأن إدمــــاج اجلماعــــات املســــلحة يف القــــوات املســــلحة    بــ

ة والعمليـات ضـد اجلماعـات    قراطيـ ميدلا الكونغوجلمهورية 
املسلحة األجنبية قد رافقتها عواقب إنسانية وخيمة، وعلى 

السكان وانتهاكات خطـرية حلقـوق    تشريدوجه اخلصوص 
ن اهلجمـات  اإلنسان ضد السكان املـدنيني جـراء سلسـلة مـ    

االنتقاميــة الــيت شــنتها القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا   
ــة القضــاء       ــى أن مهم ــة. وشــدد عل ــرب للمقاوم وجــيش ال
بصفة ائية على التهديد املتمثل يف اجلماعات املسلحة اليت 
تزعزع استقرار اجلزء الشرقي من البلد ميكن أن تنجـز عـن   

ســـكرية طريـــق ضـــم كـــل اجلهـــود يف إطـــار اســـتراتيجية ع 
ودبلوماسية وقانونية واجتماعية اقتصـادية وسياسـية شـاملة    
لدعم حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. بيـد أن هـذا      

__________ 

  )٨٩(  S/PV.6083٢ ، الصفحة.  
  )٩٠(  S/PV.6104 ٦-٢، الصفحات.  

لـــــن يـــــنجح بـــــدون دعـــــم الـــــس املـــــادي والسياســـــي  
  .)٩١(والدبلوماسي

، أبلغ املمثـل  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦ويف   
إىل قـدمها  الـيت  اخلاص لألمـني العـام، يف إحاطتـه اإلعالميـة     

الس، بأن القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
أحـــرزت، بوجـــه عـــام، تقـــدما يف عملياـــا ضـــد القـــوات   
الدميقراطية لتحرير رواندا اليت أُخرجت مـن معظـم املنـاطق    
املأهولة وجتد نفسها اآلن مشتتة وضـعيفة. ونتيجـة لـذلك،    

ــات املســلحة الكو    تســتمر نغوليــة يف عمليــة إدمــاج اجلماع
القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وشــرع   
ــارهم.      ــودة إىل دي ــون يف الع األشــخاص املشــردون والالجئ
ومع ذلك، حذر من أنه ال تزال هنـاك حتـديات كـثرية، مبـا     
يف ذلــك اســتمرار اهلجمــات املســلحة الــيت تشــنها القــوات    

التـوتر  الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة، و
ــودة     ــن عـ ــئة عـ ــي الناشـ ــول األراضـ ــات حـ ــي والرتاعـ العرقـ
ــنوات طويلـــة،      ــد سـ ــئني بعـ ــردين والالجـ ــخاص املشـ األشـ

مــال الســكان الــذين  اآلوالعنــف اجلنســي املســتمر، وأخــريا  
  .)٩٢(يريدون رؤية فوائد حقيقية للسالم

ويف أعقاب اإلحاطة، شدد ممثل مجهوريـة الكونغـو     
ــنجح يف     ــب أن تـ ــة جيـ ــع أن البعثـ ــه مـ ــى أنـ ــة علـ الدميقراطيـ
مهمتها، وأن بلده ال يرغب يف انسحاب متعجـل هلـا، فـإن    
من الضروري أن حتقق النجاح يف املغادرة. وشدد علـى أن  

لالزمــة لوضــع التعــاون ضــروري مــن أجــل حتديــد املعــايري ا 
جدول زمين لفك ارتبـاط البعثـة، وكـذلك مـن أجـل رسـم       
خارطة طريق توضح االنتقال من عمليـة حلفـظ السـالم إىل    

  .)٩٣(عملية لبناء السالم
__________ 

  )٩١(  S/PV.6159١١و  ٣و  ٢، الصفحات.  
  )٩٢(  S/PV.6203٣-٢ ، الصفحتان.  
  .١٠ املرجع نفسه، الصفحة  )٩٣(  
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املمثل  عرض، ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٦ويف   
ــة    ــه اإلعالمي ــام، يف إحاطت ــدمها  اخلــاص لألمــني الع ــيت ق إىل ال

حتـديات تواجههـا البعثـة يف تنفيـذ واليتـها، وال      عـدة  الس، 
املدنيني، وإدماج وتسريح اجلماعـات  سيما فيما يتعلق حبماية 

 املشــرديناملســلحة الكونغوليــة، وتقــدمي الــدعم للعائــدين مــن  
ــة      ــا املســاعدة يف يئ ــة بإمكا والالجــئني. ويف حــني أن البعث

مناخ مؤات للسالم واألمـن، فإنـه أعـرب عـن رأي مفـاده أن      
واليتها قد أثارت توقعات تتجاوز نطاق مواردها أو قدراا. 

ك السياق أعرب عن األمل يف أن يراعـى يف الواليـات   ويف ذل
  .)٩٤(مستقبال تبسيط نطاق املهام املتوقع أن تنجزها البعثة

__________ 

  )٩٤(  S/PV.6244 ٦-٢، الصفحات.  
    

    ا يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةاجللسات: احلالة فيم
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٨    
ــانون ٣٠ ــاين/ كـ  الثـ

   ٢٠٠٨يناير 

التقريـــــــــــر الرابـــــــــــع 
ــني   ــرون لألمــــ والعشــــ
العــام عــن بعثــة منظمــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة يف  
مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

(S/2007/671)    

ــرار   ــروع قـــــــ مشـــــــ
(S/2008/50)    

  ٣٧ املادة
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٧٩٧القـــ
   ال أحد - ال أحد- ١٥

S/PRST/2008/2  

ــة     ــالة مؤرخــــــــ رســــــــ
 الثـــــاين/ تشـــــرين  ٣٠

موجهة  ٢٠٠٧نوفمرب 
ــام إىل   ــني العـ ــن األمـ مـ
رئــــيس جملــــس األمــــن 

(S/2007/694)    

        

٥٨٣٦    
ــباط/فرباير  ١٥ شـــــــ

٢٠٠٨    

ــ   ــرار مشـــــــ روع قـــــــ
(S/2008/97)    

  ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٧٩٩القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥

٥٨٦١    
ــارس  ٣١ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨    

ــة   ــالة مؤرخـــ  ١١رســـ
ــباط/فرباير   ٢٠٠٨شــــ

ــيس  مو ــة إىل رئــــ جهــــ
جملـــــس األمــــــن مــــــن  

جلنـــــة جملـــــس   رئـــــيس
األمـــن املنشـــأة عمـــال   

ــالقرار   ١٥٣٣بـــــــــــــــ
بشـــــــــــــــأن   )٢٠٠٤(

مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/43)    

ــدم   ــرار مق مشــروع ق
 (أ)دول أعضـاء  ٧من 

(S/2008/213)    

  ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨٠٧القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٩٨    
 األول/ تشـــــرين ٢١

   ٢٠٠٨أكتوبر 

  ٣٧املادة     
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

  S/PRST/2008/38  

٦٠٠٦    
 األول/ تشـــــرين ٢٩

   ٢٠٠٨أكتوبر 

   ٣٧املادة     
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية 

  S/PRST/2008/40  

٦٠١٨    
ــرين ٢٠ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٨نوفمرب 

 ٣١رســــــالة مؤرخــــــة 
ــرين ــوبر   تشـ األول/أكتـ
ــن  ٢٠٠٨ ــة مـــ موجهـــ

األمــني العــام إىل رئــيس 
جملــــــــــــس األمــــــــــــن  

(S/2008/703)    

ــدم   ــرار مق مشــروع ق
ــن  دول  ٨مــــــــــــــــــــ

ــاء  (ب)أعضـــــــــــــــــــــــ
(S/2008/716)    

   ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية 

ــرار   فريقياأجنوب  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٣القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥

٦٠٢٤    
ــرين ٢٦ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٨نوفمرب 

ــع   ــر اخلــاص الراب التقري
لألمــني العــام عــن بعثــة 

ــم ا  ملتحــدة منظمــة األم
ــو   ــة الكونغـ يف مجهوريـ
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

(S/2008/728)  

مذكرة توضيحية مـن  
إدارة عمليــات حفــظ 
الســـــــــالم بشــــــــــأن  
االحتياجات اإلضافية 
ــم   ــة األمـ ــة منظمـ لبعثـ
ــة  املتحـــدة يف مجهوريـ
الكونغـــو الدميقراطيـــة 

)S/2008/703(املرفق ،  

   ٣٧ املادة
ــة الكونغــــــو   مجهوريــــ

  الدميقراطية، رواندا 
   ٣٩ املادة

ــني    ــل اخلــاص لألم املمث
العـــــــــام جلمهوريـــــــــة 
ــة   ــو الدميقراطيــ الكونغــ
ــة   ــة منظمـ ــيس بعثـ ورئـ
ــدة يف   ــم املتحـــــ األمـــــ
ــة الكونغــــــو   مجهوريــــ

  الدميقراطية  

عضــــــــــــوا يف  ١٣
واملمثـل   ،(ج)الـس 

اخلــــــاص لألمــــــني 
العـــــام جلمهوريـــــة 
الكونغـــــــــــــــــــــــو  
الدميقراطية ورئيس 
بعثــة منظمــة األمــم 
املتحـــــــــــــــــــدة يف 

نغــو  مجهوريــة الكو 
 ،الدميقراطيـــــــــــــــة 

ومجهورية الكونغـو  
 ،الدميقراطيـــــــــــــــة 

  ورواندا

  

٦٠٥٥    
 األول/ كـــــانون ٢٢

   ٢٠٠٨ديسمرب 

ــع   ــر اخلــاص الراب التقري
لألمــني العــام عــن بعثــة 
ــم املتحــدة   منظمــة األم
ــو   ــة الكونغـ يف مجهوريـ
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/728  وAdd.1(   

ــدم   ــرار مق مشــروع ق
مــن بلجيكــا وفرنســا  
واململكـــــة املتحــــــدة  

)S/2008/800  (  

   ٣٧ املادة
ــة الكونغــــــو   مجهوريــــ
ــر   ــة (وزيــــ الدميقراطيــــ

  اخلارجية)، رواندا 

أعضـــــــــــاء يف  ٩
 (د)الـــــــــــــــــس،

ــة و مجهوريــــــــــــــ
ــو  الكونغــــــــــــــــــ

ــالدميقراطيــــة،  )ـ(هــ
   )ـ(هروانداو

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٦القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥

٦٠٥٦    
 األول/ كـــــانون ٢٢

   ٢٠٠٨ديسمرب 

رســــــــــــالة مؤرخــــــــــــة 
 كــــــــــــانون األول/  ١٠

موجهة  ٢٠٠٨ديسمرب 
ــس    ــة جمل ــيس جلن مــن رئ
ــال    ــأة عمــ ــن املنشــ األمــ

ــالقرار   )٢٠٠٤( ١٥٣٣ب
)S/2008/773(  

تقريــــر فريــــق اخلــــرباء 
ــة   ــين جبمهوريــــــ املعــــــ

طيـــة  الكونغـــو الدميقرا
)S/2008/772(املرفق ،  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
مـــن بلجيكـــا وفرنســـا 

)S/2008/801  (  

   ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية 

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨٥٧القـــ
   ال أحد -  ال أحد - ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٨٣    
ــباط/فرباير  ١٧ شـــــــ

٢٠٠٩    

   ٣٩املادة     
وكيـــل األمـــني العـــام   
ــؤون اإلنســـــانية   للشـــ
ــة يف   ــق اإلغاثـــ ومنســـ

  حاالت الطوارئ 

ــل األمـــــني   وكيـــ
العــــام للشــــؤون  
اإلنسانية ومنسق 
ــة يف  اإلغاثــــــــــــــ
  حاالت الطوارئ

  

٦١٠٤    
ــان/أبريل  ٩ نيســــــــــ

٢٠٠٩    

التقريــــــــــر الســــــــــابع 
ــني   ــرون لألمــــ والعشــــ
العــام عــن بعثــة منظمــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة يف  
مجهوريــــــة الكونغــــــو  

ــة الدميقرا طيــــــــــــــــــــــــ
)S/2009/160  (  

   ٣٧املادة   
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية
   ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني 
  العام 

املمثـــــل اخلـــــاص 
  لألمني العام

  

٦١٥٩    
 همتوز/يوليــــــــــــــ ١٠

٢٠٠٩    

التقريــــــــــر الثــــــــــامن  
ــني   ــرون لألمــــ والعشــــ
العــام عــن بعثــة منظمــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة يف  
مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/335  (  

   ٣٧املادة   
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية
   ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني 
  العام 

املمثـــــل اخلـــــاص 
  لألمني العام

  

٦٢٠٣    
 تشـــــرين األول/ ١٦

   ٢٠٠٩أكتوبر 

ــر ال ــعالتقريــــــــ  تاســــــــ
ــني   ــرون لألمــــ والعشــــ
العــام عــن بعثــة منظمــة 

مـــــــم املتحـــــــدة يف  األ
مجهوريــــــة الكونغــــــو  
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/472  (  

   ٣٧املادة   
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية
   ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني 
  العام 

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام،   ــني العـــ لألمـــ

ــة و مجهوريــــــــــــــ
ــو  الكونغــــــــــــــــــ

  الدميقراطية

  

٦٢٢٥    
ــرين ٣٠ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٩نوفمرب 

مشــروع قــرار مقــدم     
ــا  مـــــــــــــن فرنســـــــــــ

)S/2009/604 (  
التقرير النهائي لفريق 
ــرباء املعــــــــــين   اخلــــــــ
ــو   ــة الكونغــ جبمهوريــ
ــة  الدميقراطيـــــــــــــــــــــ

)S/2009/603 ،
  الضميمة)

ــرار      ) ٢٠٠٩( ١٨٩٦القـــ
   ال أحد - ال أحد- ١٥

٦٢٤٤    
ــرين ١٦ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٩نوفمرب 

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

)S/2009/623  (  

   ٣٩املادة   
املمثــل اخلــاص لألمــني 

  العام

املمثـــــل اخلـــــاص 
  لألمني العام
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٥٣    
 كـــــانون األول/ ٢٣

   ٢٠٠٩ديسمرب 

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

)S/2009/623  (  

ــدم   ــرار مق مشــروع ق
مـــــــــــــن فرنســـــــــــــا 

)S/2009/663  (  

   ٣٧املادة 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 

  الدميقراطية

مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية

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

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

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

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

    
    حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىا -  ٩

  عام عرض  

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

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

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

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

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

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

__________ 

  )٩٥(  S/2008/809.  

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

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

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

  احلكومة ومجاعات املتمردين  

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

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

__________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)١٠٠(  S/PRST/2009/5.  
)١٠١(  S/2009/309.  
)١٠٢(  S/PV.6147٥ و ٣ ان، الصفحت.  
)١٠٣(  S/PV.6240٣ ، الصفحة.  



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

 

43/1419 12-07779 

 

ــه واألحــزاب السياســية   العســكرية اتفقــت علــى   - حكومت
ــة      ــزع ســالح وتســريح املتمــردين بوصــفه األولوي اعتمــاد ن
األوىل. واعتـــرف بـــأن مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى تشـــهد  
محاسا انتخابيـا، وذكـر أن حكومتـه عازمـة علـى أن جتـرى       

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

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

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

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

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

  لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________ 

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

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

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

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

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

ــاء الســـالم  ــا الوســـطى يف   املتكامـــل لبنـ يف مجهوريـــة أفريقيـ
__________ 

)١١٢(  S/PV.6240٥ ، الصفحة.  

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

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

)١١٣(  S/PRST/2009/35.  

    
  يف مجهورية أفريقيا الوسطى احلالةاجللسات: 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى د الفرعيالبن اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٢٧    
 األول/ كــــــــانون  ٢

   ٢٠٠٨ديسمرب 

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

)S/2008/733  (  

   ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

  الوسطى
   ٣٩املادة 

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

يــــــــا مجهوريــــــــة أفريق
رئـــــــيس والوســـــــطى، 

تشـــــــكيلة مجهوريـــــــة  
أفريقيا الوسطى التابعـة  

  للجنة بناء السالم 

    

٦٠٩١    
ــارس  ١٠ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٩    

 آذار/ ٣رسالة مؤرخة 
موجهـة   ٢٠٠٩مارس 

ــام إىل   ــني العـ ــن األمـ مـ
رئــــيس جملــــس األمــــن 

)S/2009/128  (  

  ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

  الوسطى 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
ة رئـيس تشـكيل  والعام، 

ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ
الوسطى التابعـة للجنـة   

  بناء السالم 

    كل املدعوين

٦١٠٢  
ــان/أبريل  ٧ نيســــــــــ

٢٠٠٩    

ــة   ــالة مؤرخـــــ  ٣رســـــ
ــارس   ٢٠٠٩آذار/مــــــ

ــني   ــن األمــ ــة مــ موجهــ
العـام إىل رئــيس جملــس  

  )  S/2009/128األمن (

  ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

  الوسطى 

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

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٤٧    
ــ ٢٢  هحزيران/يونيــــ

٢٠٠٩    

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

)S/2009/309  (  

  ٣٧املادة   
ــا  مجهور ــة أفريقيــــــ يــــــ

  الوسطى 
   ٣٩املادة 

ــام   وكيــــل األمــــني العــ
ــية،  للشـــــؤون السياســـ

رئــــــــيس تشــــــــكيلة  و
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ
الوسطى التابعـة للجنـة   

  بناء السالم 

    كل املدعوين

٦٢٤٠    
 كـــــانون األول/ ١٥
   ٢٠٠٩سمرب دي

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

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

)S/2009/627  (  

  ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

  الوسطى 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
رئـيس تشـكيلة   والعام، 

ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ
الوسطى التابعـة للجنـة   

  بناء السالم 

    كل املدعوين

٦٢٥٠    
 كـــــانون األول/ ٢١

   ٢٠٠٩ديسمرب 

        S/PRST/2009/35    

    
    احلالة بني إريتريا وإثيوبيا - ١٠

  عرض عام  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________ 

  ).٢٠٠٨( ١٨٢٧القرار   )١١٦(
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خطوات ملموسة على الفـور لكـي يتسـىن إكمـال العمليـة      
ــربم يف     ــاق الســالم امل ــدأت مبوجــب اتف ــيت ب كــانون  ١٢ال

، وذلــك بإتاحــة الترســيم املــادي  )١١٧(٢٠٠٠األول/ديســمرب 
ــدو ــس  للحـ ــرر الـ ــأن   د. وكـ ــا بـ ــه إلريتريـ ــد مطالباتـ تأكيـ

تسحب فورا مجيع القوات واملعدات العسكرية الثقيلـة مـن   
املنطقــة األمنيــة املؤقتــة، وأن تــوفر لبعثــة األمــم املتحــدة يف   

يلزمها ألداء واجباا من سـبل للوصـول    إثيوبيا وإريتريا ما
ورا ومن املساعدة والدعم واحلماية الضرورية، وأن ترفع فـ 

طالـب  ودون شروط مسبقة القيود املفروضة على البعثـة. و 
الس أيضاً حكومة إريتريا باستئناف إرسال شحنات الوقـود  

  السماح للبعثة باسترياد الوقود دون قيود.  إىل البعثة فورا أو
: ٢٠٠٨أبريل نيســان/ ٣٠ و فربايرشــباط/ ١٥  

 تعـاون  عـدم  بشـأن لـرئيس الـس    نيبيـان صدور 
  للبعثة ؤقتاملنقل الو ريترياإ
ــؤرخ   أدان الـــس،    ــه ومـ ــادر عـــن رئيسـ يف بيـــان صـ

الــيت  عــدم تعــاون حكومــة إريتريــا ، ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١٥
ــت  ــل واملعوأقامـ ــة يف   العراقيـ ــه البعثـ ــتية يف وجـ ــات اللوجسـ قـ

ــك، أشــار  نقــل املؤقــت ال حماوالــا لتنظــيم  . وباإلضــافة إىل ذل
العـام مبسـاعدة    هـا بالتزام أخلَّـت  إريترياالس إىل أن حكومة 

ــه    ــديها مبوافقتـ ــزت لـ ــيت متركـ ــوات الـ ــب ا. القـ ــس اوطالـ لـ
ــة،       ــع البعث ــام م ــاون الت ــتئناف التع ــا باس ــة إريتري باختــاذ حكوم

والتقيـد   املفروضـة علـى البعثـة   رفع مجيع القيود  منها إجراءات
  .)١١٨(يف األمم املتحدة ابوصفها دولة عضو االتزاما بكل

ومــــؤرخ ويف بيـــان صــــادر عــــن رئـــيس الــــس     
الحـــظ الـــس أن اســـتمرار    ، ٢٠٠٨نيســـان/أبريل  ٣٠

إريتريا يف وضع عقبات أمـام عمـل بعثـة األمـم املتحـدة يف      
إثيوبيا وإريتريـا قـد بلـغ حـدا يقـوض أسـاس واليـة البعثـة،         

__________ 

)١١٧(  S/2000/1183املرفق ،.  
)١١٨(  S/PRST/2008/7.  

وأجرب البعثة على نقـل مقرهـا مؤقتـا. وأعـرب الـس عـن       
 استعداده ملسـاعدة الطـرفني يف التغلـب علـى حالـة اجلمـود      

، علـى ضـوء مشـاورات جيريهـا مـع      احلالية، وذكر أنه سيقرر
الطــــرفني، شــــروط مشــــاركة األمــــم املتحــــدة يف املســــتقبل، 

  .)١١٩(ومستقبل البعثة
بعثـة األمـم   واليـة   إـاء : ٢٠٠٨ متوز/يوليه ٣٠  

  املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا
 لقــــرارا ٢٠٠٨ هيوليــــمتوز/ ٣٠لــــس يف ا ختــــذا  
 البعثــة إــاء واليــة  مبوجبــهالــذي قــرر   )٢٠٠٨( ١٨٢٧

ــن   ــارا مـ ــمتوز/ ٣١اعتبـ ــد ٢٠٠٨ هيوليـ ــا أ، وأكـ ن إاءهـ
ــاقي     ال ــب اتفــ ــا مبوجــ ــا وإريتريــ ــات إثيوبيــ ميــــس بالتزامــ
. وطالـــب الـــس إثيوبيـــا وإريتريـــا، يف مجلـــة )١٢٠(جلزائـــرا

أمــور، بالوفــاء الكامــل مبــا عليهمــا مــن واجبــات مبقتضــى    
ــنفس،    اتفــاقي اجلزائــر، وممارســة أقصــى درجــات ضــبط ال
ــوة أو       ــد باســتخدام الق ــن أي دي ــهما ع ــاع كــل من وامتن
اســتخدامها ضــد األخــرى، وجتنــب األنشــطة العســكرية      

أيـد الـس بقـوة اجلهـود     ، على ذلكوعالوة االستفزازية. 
اليت يبـذهلا األمـني العـام واتمـع الـدويل حاليـا للعمـل مـع         
إثيوبيــا وإريتريـــا ملســـاعدما علــى تنفيـــذ اتفـــاقي اجلزائـــر   
ــاء     ــهما وإرسـ ــتقرار بينـ ــالل االسـ ــا إلحـ ــع عالقامـ وتطبيـ

  األساس إلقامة سالم شامل ودائم بينهما.  
 بلجيكــا أن ممثــل ذكــر ،وعلــى إثــر اختــاذ القــرار     

الــرتاع احلــدودي بــني إثيوبيــا وإريتريــا مل جيــد حــال وعمــلُ 
ــدة يف إثيو   ــم املتحـ ــة األمـ ــى   بعثـ ــك علـ ــا يوشـ ــا وإريتريـ بيـ

االنتــهاء، لــيس نتيجــة إلجنــاز واليتــها، بــل ألنــه بــات مــن   
املتعذر تنفيذ تلك الوالية. وبعد اإلشـارة إىل أن املسـؤولية   

اتق الطـــرفني وعلـــى علـــى عـــ”عـــن املـــأزق الـــراهن تقـــع  
__________ 

)١١٩(  S/PRST/2008/12.  
)١٢٠(  S/2000/601املرفق، و ، S/2000/1183.املرفق ،  
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، الحـظ أن البعثـة خضـعت لقيـود مـن      “عاتقهما وحـدمها 
، إىل حـد إرغامهـا   جانب إريتريا فيما يتعلق حبريـة احلركـة  

علــى تــرك املنطقــة العازلــة الــيت كــان يفتــرض أن تتـــوىل        
، رأى أن والية البعثـة تعرضـت   مراقبتها. ويف الوقت نفسه

للعرقلة أيضـاً مـن جـراء رفـض حكومـة إثيوبيـا تنفيـذ قـرار         

جلنة ترسيم احلدود بني إثيوبيـا وإريتريـا. وأخـرياً، أكـد أن     
يـق احلـوار، وأضـاف    الطرفني وحـدمها ميكنـهما اختيـار طر   

  .)١٢١(أن اتمع الدويل يبقى مستعدا ملساعدما يف ذلك
__________ 

)١٢١(  S/PV.5946 ٤، الصفحة.  
    

  اجللسات: احلالة بني إريتريا وإثيوبيا

 املتكلمون الدعوات ىوثائق أخر البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٩    
ــانون الثــــاين/  ٣٠  كــ

  ٢٠٠٨يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــا  ــا وإريتريــــــــ  إثيوبيــــــــ

)S/2008/40 وCorr.1(  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــا  مــــــــــــن بلجيكــــــــــ

)S/2008/49(  
ــالة ــن   رسـ ــة مـ موجهـ

ــا  ــل إريتريـــــــــ ممثـــــــــ
)S/2008/54 بشــــأن (

رد إريتريا على تقرير 
األمـــــــــــني العـــــــــــام 

)S/2008/40 وCorr.1(  

  )٢٠٠٨( ١٧٩٨ر القــــــــرا    
  ال أحد  -ال أحد  -١٥

٥٨٣٨    
ــباط/فرباير  ١٥ شـــــــــ

٢٠٠٨  
  

رســــالة موجهــــة مــــن   
ممثل إريتريا بشأن نقل 
بعثـة األمــم املتحــدة يف  
 إثيوبيــــــــا وإريتريــــــــا  

)S/2008/100  (  

    S/PRST/2008/7  

٥٨٨٣    
نيســــــــان//أبريل  ٣٠

٢٠٠٨  
  

ــدم  ال ــاص املقـ ــر اخلـ تقريـ
ــام عـــن   مـــن األمـــني العـ
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 

ــا ــا  إثيوبيــــــــ وإريتريــــــــ
)S/2008/226(  

      S/PRST/2008/12  

٥٩٤٦    
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٣٠

٢٠٠٨  
  

ــدم  ال ــاص املقـ ــر اخلـ تقريـ
ــام عـــن   مـــن األمـــني العـ
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 

ــا ــا إثيوبيــــــــ  وإريتريــــــــ
)S/2008/226(  

ــر ار مقـــدم مشـــروع قـ
ــا  مــــــــــــن بلجيكــــــــــ

)S/2008/491  (  
ــن   ــة مـ ــالة موجهـ رسـ

ــام ــني العـ ــ األمـ أن بشـ
ســــــتقبل اخليــــــارات مل

ــم املتحــدة   وجــود األم
وإريتريـــــا  إثيوبيـــــايف 

)S/2008/496(  

عضو من أعضـاء    
  الس (بلجيكا)

  )٢٠٠٨( ١٨٢٧القــــــــرار 
  ال أحد   -ال أحد -١٥
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  بيساو -احلالة يف غينيا  - ١١
  

  عرض عام    

، ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨عقد جملس األمـن، خـالل الفتـرة      
بيسـاو، واختـذ قـراراً     –يف غينيـا  جلسة فيما يتعلق باحلالة  ١١

واحداً واعتمد أربعة بيانات صادرة عن رئيسه. وركز الـس  
ى التطورات املتعلقة ببنـاء السـالم، وإصـالح قطـاع األمـن،      عل

واجلرمية املنظمة واالجتار باملخـدرات، وعملـييت اغتيـال رئـيس     
، وكذلك علـى  لقوات املسلحةارئيس أركان بيساو و -غينيا 

إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية. واسـتمع إىل إحاطـات   
بيســاو ورئــيس   -منتظمــة قــدمها ممثــل األمــني العــام لغينيــا      

، بيســاو -مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف غينيــا 
 لجنــة بنــاء الســالم، التابعــة لبيســاو  -تشــكيلة غينيــا ورئيســة 

كتـــب األمــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات  واملــدير التنفيـــذي مل 
، واملدير العام ملكتب األمم املتحـدة يف فيينـا، ووكيـل    واجلرمية

  السياسية.   األمني العام للشؤون
مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء      ومدد الس والية   

 إىل األمـني ، وطلـب  )١٢٢(لستة أشـهر  بيساو -السالم يف غينيا 
العــام إنشــاء مكتــب متكامــل لألمــم املتحــدة لبنــاء الســالم يف   

بيســاو ليخلــف مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء        -غينيــا 
  شهرا. ١٢بيساو، لفترة أولية مدا  -السالم يف غينيا 

ــارس  ٢٦   ــاين/  ٥إىل  ٢٠٠٨آذار/مــ ــرين الثــ  تشــ
  : أنشطة بناء السالم  ٢٠٠٩نوفمرب 

إىل إحاطـة   ٢٠٠٨آذار/مـارس   ٢٦استمع الس يف  
. (١٢٣)قدمها ممثل األمني العام، الذي عرض تقرير األمـني العـام  

__________ 

). للمزيــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــزء  ٢٠٠٩( ١٨٧٦القــرار   )١٢٢(
مكتـب األمـم املتحـدة    العاشر، القسم الثاين، فيما يتعلـق بواليـة   

  .بيساو –يا لدعم بناء السالم يف غين
  (١٢٣)  S/2008/181.  

الربــع األول مــن عــام  وركــز املمثــل، يف مجلــة أمــور، علــى أن
ــذي     ٢٠٠٨ ــوس الـ ــدم امللمـ ــور التقـ ــا يصـ ــاطا قويـ ــهد نشـ شـ

 التواصل مـع اتمـع الـدويل. وذكـر علـى      أحرزته احلكومة يف
ــاء الســالم        ــة بن ــن جلن ــات م وجــه اخلصــوص أن وصــول البعث
ــن االحتــاد األورويب، وال ســيما      ــيني م ــة املســاعدين التقن وأفرق
فيمـــا يتصـــل بإصـــالح القطـــاع األمـــين، خيلـــق توقعـــات بـــني  

وقـدمت رئيسـة   .)١٢٤(السكان بتحقيق عوائد ملموسـة للسـالم  
إحاطـة إىل   لجنـة بنـاء السـالم   التابعـة ل  بيسـاو  -تشكيلة غينيـا  

الس بشأن عمل اللجنة مع البلد، وأوضحت أن اهلدف مـن  
هــو تقيــيم التحــديات  بيســاو  -عمــل التشــكيلة اخلاصــة بغينيــا  

ــع     ــق مـ ــال الوثيـ ــالم، باالتصـ ــاء السـ ــية لبنـ ــات الرئيسـ واألولويـ
السلطات، إىل جانب وضع إطار استراتيجي ملعاجلة أهم قضايا 

 بيسـاو  -بناء السالم. وقالت إن التحديات اليت تواجهها غينيـا  
ــاء القــدرة      تشــمل اــاالت الــيت حــددها الــس، أال وهــي بن

إصــالح القطــاع العــام وقطــاع األمــن، احلكوميــة، والنــهوض ب
وتعزيـــــز ســـــيادة القـــــانون، وتقـــــدمي املســـــاعدة يف العمليـــــة 

  .  )١٢٥(االنتخابية
بيســاو، مــع اإلشــارة إىل التقــدم   -وأكــد ممثــل غينيــا   

ــة، حاجــة بلــ       ــز الدميقراطي ــذي أُحــرز يف جمــال تعزي ــام ال ده اهل
للحصول على مساعدة اتمـع الـدويل مـن أجـل املضـي قـدماً       
ــن واإلدارة      ــك إصــالح قطــاعي األم ــا يف ذل باإلصــالحات، مب

  .  (١٢٦)العامة، ومساعدة بلده يف جه إزاء حقوق اإلنسان
، الحـــــظ ٢٠٠٨تشـــــرين األول/أكتـــــوبر   ١٥ويف   

قيـام تشـكيلة   الس مع االرتياح، يف بيان صادر عـن رئيسـه،   
اعتمــاد اإلطــار  ببيســاو التابعــة للجنــة بنــاء الســالم      -غينيــا 

__________ 

)١٢٤(  S/PV.5860 ٥-٢، الصفحات.  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(
  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   (١٢٦)  
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تشــرين   ١بيســاو يف  -االســتراتيجي لبنــاء الســالم يف غينيــا    
ــار ، و٢٠٠٨األول/أكتــــوبر  الســــريع أمهيــــة التنفيــــذ إىل أشــ

والفعال ملشاريع األثر السـريع، وأعـرب عـن تطلعـه إىل إنشـاء      
  .)١٢٧(االستراتيجيآلية لرصد ومتابعة اإلطار 

لجنـة  التابعـة ل بيساو  -يا تشكيلة غينرئيسة وشددت   
، يف اإلحاطـــــة الـــــيت قدمتـــــها إىل الـــــس يف بنـــــاء الســـــالم

ــه  ٢٣ ــى٢٠٠٩حزيران/يوني ــف حــدة املشــاكل    ، عل أن ختفي
ــة  ــة اعتمــاد      -االجتماعي ــد وكفال ــرية يف البل االقتصــادية اخلط

استراتيجية طويلة األجل لتنميته مها أمران ضـروريان. ودعـت   
ويل جــا متكــامال لبنــاء الســالم يف    إىل أن يتــبىن اتمــع الــد  

البلــد، ألن طــريف املعادلــة السياســي واالقتصــادي متعاضــدان.   
بيساو قد أبـرز   -وقالت إن عدم االستقرار السياسي يف غينيا 

ــة مـــن    ــة املخصصـ ــاعف التشـــكيلةُ القطريـ ــة إىل أن تضـ احلاجـ
جهودها. وباإلضافة إىل ذلك، أُشـري يف إطـار حمادثـات مائـدة     

ــتدي ــدت يف    مســ ــين، عقــ ــاع األمــ ــالح القطــ ــة بإصــ رة متعلقــ
احلاجــة إىل يف الــرأس األخضــر، إىل  ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢٠

تأسيس صندوق معاشات ألفراد اجليش. وقالت إن جناح بنـاء  
بيساو يتطلب وجودا أقـوى وأكثـر متاسـكا     -السالم يف غينيا 

 .  )١٢٨(لألمم املتحدة على األرض

لجنـة  التابعـة ل بيسـاو   -تشكيلة غينيـا  رئيسة وأكدت  
ــاء الســالم  ــس يف      بن ــها إىل ال ــيت قدمت ــة ال ــدداً، يف اإلحاط جم

يف  املضـي قـدماً  ، على ضـرورة  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٥
والعناصـر األخـرى    ملعاشـات التقاعديـة  اصـندوق  عملية إنشاء 

من إصالح قطاع األمن. وباإلضـافة إىل ذلـك، رأت أن البلـد    
، وبنـاء   بناء قـدرات مؤسسـات الدولـة   حباجة إىل املساعدة يف 

دولة تؤدي عملها وقادرة على تلبية االحتياجـات االجتماعيـة   
__________ 

)١٢٧(  S/PRST/2008/37   للمزيد من املعلومات بشأن املناقشـة املتعلقـة .
  .S/PV.5988باإلطار االستراتيجي، انظر 

)١٢٨(  S/PV.6149 ٦و ٥، الصفحتان.  

إلنســان. وكــررت األساسـية، وكفالــة األمــن وتعزيـز حقــوق ا  
أيضاً تأكيد أمهية جتديد وتعزيز تواجـد األمـم املتحـدة امليـداين     

  .  )١٢٩(يف هذا البلد
 تشـــرين الثـــاين/ ٥إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيـــه  ٢٥  

  : خطر االجتار باملخدرات٢٠٠٩نوفمرب 

ــه  ٢٥يف    ــتمع الــــس إىل ٢٠٠٨حزيران/يونيــ ، اســ
ــذي مل   ــدير التنفي ــدمها امل ــم املتحــدة املعــين   إحاطــة ق كتــب األم

ــا   باملخــدرات واجلرميــة ــة يف غيني ــذي   -بشــأن احلال بيســاو، ال
ن جــدول األعمــال ال يتضــمن املســألة اخلطــرية املتعلقــة ذكــر أ

أيضــا التهديــد احلــاد  باملخــدرات يف بلــد واحــد فحســب، بــل 
الذي متثله اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة علـى األمـن     

  .)١٣٠(اإلقليمي يف غرب أفريقيا
بيســاو علــى أن بلــده، باعتبــاره   -ل غينيــا وشــدد ممثــ  

هــو احللقــة الضــعيفة يف السلســلة دون اإلقليميــة  بلــداً صــغرياً، 
ملكافحة االجتار باملخدرات، وأضاف أنه يـتعني مكافحـة هـذه    

ــة حبيــث ال   تــؤدي املخــدرات إىل  اآلفــة عــاجال وبوســائل فعال
  .)١٣١(تعويق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف بلده

، ذكـر وكيـل األمـني    ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٧ويف   
لــس، أن العــام للشــؤون السياســية، يف اإلحاطــة الــيت قــدمها إىل ا  

ــز القــدرة      ــذل للمســاعدة علــى تعزي ــيت تب ــة ال ــة احلالي اجلهــود الدولي
ــذين    ــدرات الـ ــرين باملخـ ــطة املتجـ ــة أنشـ ــد يف مكافحـ ــة للبلـ الوطنيـ
أصبحوا يشكلون حتـديا كـبريا بالنسـبة للبلـد وجريانـه، جهـود غـري        

نظـر  بـأن ي  )١٣٢(كافية. وأشار إىل أن األمني العام أوصـى يف تقريـره  
  .  )١٣٣(اء فريق خرباء لدراسة املسألةالس يف إنش

__________ 

)١٢٩(  S/PV.6212 ١٠-٨، الصفحات.  
)١٣٠(  S/PV.5925 ١٠ - ٨، الصفحات.  
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣١(
)١٣٢(  S/2008/628.  
)١٣٣(  S/PV.5988 ٥ - ٢، الصفحات.  
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ــاء   التــزامهم جمــدداً املتكلمــون وأكــد   بــدعم جهــود بن
بيســــاو، ال ســــيما يف ضــــوء التــــوترات  -الســــالم يف غينيــــا 

السياســية واألمنيــة والزيــادة يف أنشــطة االجتــار باملخــدرات.      
ــكلة      ــترك إزاء مشـ ــم املشـ ــس قلقهـ ــاء الـ ــدى أعضـ ــئن أبـ ولـ

نقســمني بشــأن فكــرة إنشــاء فريــق  املخــدرات، فــإم كــانوا م
للتحقيــق يف هويـة وأنشــطة الضـالعني يف عمليــة االجتــار    خـرباء 

  بيساو.   -باملخدرات واجلرمية املنظمة يف غينيا 
، ذكر الـس  ٢٠٠٨ول/ أكتوبر تشرين األ ١٥ويف   

ه يسـاور الشـديد ال يـزال   القلـق  يف بيان صـادر عـن رئيسـه أن    
ــو البشــأن  ــار باملخــدرات  املســتمر ألنم ــاب نشــطة االجت ، وأه

باتمع الدويل أن يتعاون بصفة خاصـة يف تقـدمي الـدعم لبنـاء     
قــدرات ســلطات إنفــاذ القــانون والســلطات القضــائية علــى       

  .)١٣٤(الصعيد الوطين
، أعــرب الــس يف بيــان ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٩ويف   

غــري  االجتــارتزايــد بــالغ بســبب ال هقلقــصــادر عــن رئيســه عــن 
 للحـدود  العـابرة وكذلك اجلرمية املنظمة  ،باملخدرات املشروع

 أثــىن. ودون اإلقليميــة بيســاو ويف املنطقــة - الوطنيــة يف غينيــا
كتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات      العمـل املشـترك مل  على 

مكتب األمم املتحدة لغـرب  /وإدارة الشؤون السياسية واجلرمية
املنظمة الدولية للشـرطة  وأفريقيا وإدارة عمليات حفظ السالم 

الرامــي إىل املســاعدة علــى تنفيــذ خطــة   ة (اإلنتربــول)، اجلنائيــ
ملكافحـة االجتـار    االقتصادية لدول غرب أفريقيـا  اجلماعةعمل 

ــاب بــ باملخــدرات ــدويل مواصــلة  . وأه ــدعم  اتمع ال ــوفري ال ت
ــذ ل ــل تنفيـ ــة عمـ ــا خطـ ــاو - غينيـ ــدرات  بيسـ ــة املخـ  ،ملكافحـ

االقتصـــادية لـــدول غـــرب    اجلماعـــةخطـــة عمـــل   وكـــذلك
  .)١٣٥(أفريقيا

__________ 

)١٣٤(  S/PRST/2008/37.  
)١٣٥(  S/PRST/2009/6.  

ــاين/نوفمرب   ٥ويف    ــس  ٢٠٠٩تشــرين الث ، أصــدر ال
بيساو، من ضـمن مجلـة    -بياناً رئاسياً حثَّ فيه حكومة غينيا 

ــور،  ــار    أمـ ــة االجتـ ــرورية ملكافحـ ــراءات الضـ ــاذ اإلجـ ــى اختـ علـ
  .(١٣٦)درات واجلرمية املنظمة يف غرب أفريقياباملخ

ــارس إىل  ٣   ــاين/نوفمرب   ٥آذار/مـــــ ــرين الثـــــ تشـــــ
رئـــيس أركـــان عمليتــا اغتيـــال الــرئيس و  : ٢٠٠٩

  لقوات املسلحةا

ــارس  ٣يف    ــسان ادأ، ٢٠٠٩آذار/مـــ ــان  لـــ يف بيـــ
 -بأشــد العبــارات اغتيــال رئــيس غينيــا       صــادر عــن رئيســه  

القـوات املسـلحة،   جواو بريناردو فيريا ورئيس أركـان   بيساو،
ــومي   ــا واي، يـ ــاغمي نـ ــارس  ٢و  ١تـ ــى  ٢٠٠٩آذار/ مـ علـ

بيسـاو تقـدمي املسـؤولني عـن      -غينيـا  ب حبكومة اهوأالتوايل. 
ــة    ــاب الـــس حبكومـ ــة. وأهـ ــذه إىل العدالـ ــال العنـــف هـ أعمـ

بيساو وقادا السياسـيني ل وقواـا املسـلحة وشـعبها      - غينيا
حلفـاظ علـى االسـتقرار    التزام اهلدوء وممارسـة ضـبط الـنفس وا   

ــة      ــانون والعمليــ ــيادة القــ ــرام ســ ــتوري واحتــ ــام الدســ والنظــ
الدميقراطية. كما حث مجيع األطراف علـى حـل نزاعاـا مـن     
ــات      ــار املؤسسـ ــلمية يف إطـ ــية والسـ ــائل السياسـ ــالل الوسـ خـ
الدميقراطية وأعرب عن معارضـته ألي حماولـة لتغـيري احلكومـة     

  .(١٣٧)بوسائل غري دستورية
ــل اخلــاص   ٢٠٠٩ان/أبريل نيســ ٨ويف    ــرض املمث ، ع

وأفـاد بـأن جلنـة التحقيـق      )١٣٨(لألمني العام تقرير األمـني العـام  
املـدعي  . وذكـر أن  )١٣٩(قـد بـدأت أعماهلـا    يف عملييت االغتيال

 الدعم الفـين واملـادي وانعـدام    عن قلقه إزاء انعدامأعرب العام 
__________ 

  (١٣٦)  S/PRST/2009/29.  
  (١٣٧)  S/PRST/2009/2.  

)١٣٨(  S/2009/169.  
ــن امل   )١٣٩( ــد م ــا    للمزي ــة لغيني ــق الدولي ــة التحقي ــات بشــأن جلن  -علوم

  بيساو، انظر اجلزء السادس
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 عضـاء اللجنـة والشـهود يف ظـل مـا يتعرضـون      أل بالنسبة األمن
تعـاون اجلـيش فيمـا يتعلـق بتبـادل      وعـدم  له من ديد وترويـع  

املعلومات خبصوص التحقيق العسكري. وأفـاد املمثـل اخلـاص    
 الفريـق يف اغتيـال  مـواز  حتقيـق  اجليش شكَّل جلنـة إلجـراء    بأن

عــددا مــن   اعتقلــت اللجنــة العســكرية وأن  نــا واي، تــاغمي
  .)١٤٠(العسكريني واملدنيني

لجنـة  التابعـة ل بيساو  -تشكيلة غينيا رئيسة وأشارت   
ــاء الســالم  ــا يف    بن ــاالت والتطــورات األخــرية، مب إىل أن االغتي

يف  حوادث العنـف والتخويـف ضـد شخصـيات معروفـة     ذلك 
ــا  ــة احلســابات      -غيني ــيس حمكمــة مراقب ــها رئ بيســاو، مــن بين

ــذكِّر     ــة، تـ ــابق لســـالح البحريـ ــان السـ ــيس األركـ ــامي رئـ وحمـ
بيساو وباحلاجـة إىل أن حيشـد اتمـع الـدويل      -شاشة غينيا 

  .)١٤١(الدعم السياسي واملايل للبلد
ــؤرخ      ــه مـ ــان لرئيسـ ــس، يف بيـ ــا الـ ــرين  ٥ودعـ تشـ

ــاين/نوفمرب  ــا  ٢٠٠٩الث ــة غيني ــل   -، حكوم بيســاو إىل التعجي
بعمليـــة التحقيـــق يف االغتيـــاالت السياســـية الـــيت حصـــلت يف  

  .)١٤٢(٢٠٠٩شهري آذار/مارس وحزيران/يونيه 
تشــرين  ٥إىل  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكتــوبر   ١٥  

: إجــــــــراء االنتخابــــــــات ٢٠٠٩الثــــــــاين/نوفمرب 
  التشريعية والرئاسية  

، رحـب الـس   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتـوبر   ١٥يف   
نتخابـات  الكومة بتنظيم ااحلام بالتزيف بيان صادر عن رئيسه، 

ودعـا احلكومـة ومجيـع     تشرين الثـاين/نوفمرب  ١٦يف  تشريعيةال
األطــراف الفاعلــة، ومــن بينــها األحــزاب السياســية وقــوات       
ــة مواتيــة لتنظــيم        ــدين، إىل كفالــة يئــة بيئ ــن واتمــع امل األم

__________ 

)١٤٠(  S/PV.6103 ٦-٢، الصفحات.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤١(
)١٤٢(  S/PRST/2009/29.  

ــائج     ــرام نتـــ ــة وإىل احتـــ ــرة ونزيهـــ ــفافة وحـــ ــات شـــ انتخابـــ
  .  (١٤٣)االقتراع
مــن احلتمــي أن حيقــق بيســاو أنــه  -غينيــا وأكــد ممثــل   

ــا  ــاحلة، وأن يـــؤثر اتمـــع الـــدويل   -شـــعب غينيـ بيســـاو املصـ
وجملس األمن تأثريا إجيابيا وفوريا. وذكر أنـه مـن األساسـي أن    

جـــو مـــوات يقـــدم الـــس واتمـــع الـــدويل املســـاعدة لتهيئـــة  
ــرر إجراؤهـــا يف     ــات املقبلـــة، املقـ حزيران/يونيـــه  ٢٨لالنتخابـ

من احليوي أن يساعد اتمـع الـدويل يف    . وأضاف أن٢٠٠٩
بدء واستكمال إصالح قوات الدفاع واألمن يف بلده، باعتبـار  

  .  )١٤٤(بيساو -ذلك عنصرا أساسيا لبناء السالم يف غينيا 
ــان   ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٩ويف    ــس يف بي ، رحــب ال

 -لغينيـا  رئيسا مؤقتـا  راميوندو برييرا صادر عن رئيسه بتنصيب 
ــة    ،بيســاو ــع األطــراف السياســية الفاعل وحــث احلكومــة ومجي

ــة أفضــل الظــروف إلجــرا   ــات رئاســية حــرة  علــى يئ ء انتخاب
حزيران/يونيـــــه  ٢٨ونزيهــــة وشـــــفافة وذات مصــــداقية، يف   

ــسدان ا. وأ٢٠٠٩ ــن     لـ ــؤخرا مـ ــدث مـ ــا حـ اعتقـــاالت مـ
وطالـب باحلمايـة التامـة    تعسفية واعتـداءات مسـلحة وترويـع،    

بيسـاو.   - قوق اإلنسان واحلريـات األساسـية لشـعب غينيـا    حل
التزامهـا  اء التام بالوف ضمانعلى وحث قيادة القوات املسلحة 

  .)١٤٥(لسلطات املدنية واحترام النظام الدستوريباالمتثال ل
ــاين/نوفمرب  ٥ويف    ، أعــرب الــس ٢٠٠٩تشــرين الث

ــه، يف مج  ــن رئيسـ ــادر عـ ــه  يف بيـــان صـ ــن ترحيبـ ــور، عـ ــة أمـ لـ
ــات الرئاســية الســلمية الــيت جــرت يف    ــران/ ٢٨باالنتخاب  حزي

، وشــدد علــى التحــديات الــيت ٢٠٠٩متوز/يوليــه  ٢٦يونيــه و 
ــا   ــة اتســام    -تواجههــا حكومــة غيني بيســاو، وال ســيما لكفال

قطاع األمن بالفعالية واملهنية وروح املسؤولية. وأكد الـس،  
__________ 

  (١٤٣)  S/PRST/2008/37.  
)١٤٤(  S/PV.6103 ١٠ - ٨، الصفحات.  
)١٤٥(  S/PRST/2009/6.  
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عي إىل وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية    يف هذا الصدد، ضـرورة السـ  
وطنية إلصالح قطاع األمن تتسم بالفعالية والشـمول وحتظـى   

  .)١٤٦(بدعم الشركاء الدوليني
: متديـــد واليـــة  ٢٠٠٩حزيران/يونيـــه  ٢٦ و ٢٣  

 –مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السـالم يف غينيـا   
مكتــب األمــم املتحــدة  وصــدور إذن بإنشــاء بيســاو

  بيساو -م يف غينيا املتكامل لبناء السال

، قـــدم املمثـــل اخلـــاص ٢٠٠٩حزيران/يونيـــه  ٢٣يف   
ــة    ــام عــــن التطــــورات السياســــية واألمنيــ تقريــــر األمــــني العــ

بإنشــاء األمــني العــام . وتطــرق إىل مقترحــات )١٤٧(نتخابيــةواال
بيســـاو، إدراكـــا  -مكتـــب متكامـــل لبنـــاء الســـالم يف غينيـــا  

ــز  ل ــة  لحاجــة إىل تعزي ــم املتحــدة يف  وحتســني فعالي وجــود األم
لتـوتر  ويسود ا الفقرحيث يتفشى  ،يف هذا الوقت احلرج البلد

 وأضـــاف أن املكتـــب املتكامـــلالسياســـي وعـــدم االســـتقرار. 
 - دعم اجلهــود الــيت تبــذهلا ســلطات غينيــااملقتـرح إنشــاؤه ســي 

علـــى إصـــالح قطـــاعي الـــدفاع واألمـــن     ســـريكز بيســـاو، و
ســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان، وتعزيــز احلــوار  والنــهوض ب

كمـا   املؤسسات الوطنيـة. تقوية السياسي واملصاحلة الوطنية، و
ــب املتكامــل   ــاء الســالم و  ســيدعم املكت ــة بن  ســيعملعمــل جلن

املبـادرات العديـدة اجلاريـة حاليـاً يف     تنسـيق   بوجه خاص علـى 
، وهـــو أمـــر ضـــروري صـــالح قطـــاع األمـــنالبلـــد يف جمـــال إ

__________ 

)١٤٦(  S/PRST/2009/29.  
)١٤٧(  S/2009/302.  

الــذي يعتــرب  إصــالح قطــاع األمــنإلحــداث تغــيري حقيقــي يف 
   .)١٤٨(ال غىن عنه لتوطيد السالم يف البلد اًشرط

لجنـة  التابعـة ل بيساو  -تشكيلة غينيا رئيسة وأشارت   
ــاء الســالم  ــدد  بن ــن التطــورات  إىل ع ــرت  م ــيت أث ــاء  ال ــى بن عل

الـذي  دابـو،  باسـريو   بيساو، وخاصة اغتيال - السالم يف غينيا
، عضــو هلــدر بروينســاة، والنتخابــات الرئاســيل اًمرشــح كــان

. وقالــت إــا تتفــق مــع الــرأي  الربملــان ووزيــر الــدفاع الســابق 
بيسـاو يتطلـب وجـوداً     -القائل إن جناح بناء السالم يف غينيـا  

أقوى وأكثر اتساقاً لألمم املتحـدة علـى أرض الواقـع. ولـذلك     
فـإن التوصـيات املتعلقــة بتحويـل مكتـب األمــم املتحـدة لــدعم      

ــاء الســالم يف ــا  بن بيســاو إىل مكتــب متكامــل تســتحق   -غيني
  .  )١٤٩(الدعم

، قرر الس يف القـرار  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٦ويف   
ــد ٢٠٠٩( ١٨٧٦ ــة ) متدي ــدعم   والي مكتــب األمــم املتحــدة ل

كانون األول/ديسـمرب   ٣١حىت  بيساو –بناء السالم يف غينيا 
األمني العام إنشـاء مكتـب األمـم املتحـدة      ، وطلب إىل٢٠٠٩

بيساو ليخلـف مكتـب األمـم     -املتكامل لبناء السالم يف غينيا 
بيسـاو، حسـبما أوصـى     -املتحدة لدعم بناء السـالم يف غينيـا   

شــهرا اعتبــارا مــن   ١٢، لفتــرة أوليــة مــدا  (١٥٠)ريــرهتق بــه يف
  .  ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١

__________ 

)١٤٨(  S/PV.6149 ٥-٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٩(
  (١٥٠)  S/2009/302.      
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    بيساو - اجللسات: احلالة فيما يتعلق بغينيا 
 املتكلمون الدعوات ىوثائق أخر البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٠  
ــارس  ٢٦ آذار/مـــــــــــ

٢٠٠٨  

ن تقريــر األمــني العــام عــ 
 -التطـــورات يف غينيــــا  

بيســاو وأنشــطة مكتــب  
األمم املتحدة لدعم بناء 
ــد   الســـالم يف ذلـــك البلـ

)S/2008/181(  

  ٣٧املادة   
  وبيسا -غينيا 
  ٣٩املادة 

 -تشــكيلة غينيــا رئيســة 
لجنـة بنـاء   التابعة لبيساو 
، وممثـــل األمـــني الســـالم

العـــام ورئـــيس مكتـــب   
األمم املتحدة لدعم بنـاء  

ــا الســـــــالم يف   -غينيـــــ
  بيساو

    مجيع املدعوين

٥٩٢٥  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٥

٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ

 لـــــــــــــــك البلـــــــــــــــدذ
)S/2008/395(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 
  ٣٩املادة 

ــذي   ــدير التنفي ــب ملامل كت
ــين   ــدة املعــ ــم املتحــ األمــ
 باملخـــــدرات واجلرميـــــة 

واملــــدير العــــام ملكتــــب  
ــا،   األمــم املتحــدة يف فيين

 -تشكيلة غينيا ورئيسة 
لجنـة بنـاء   التابعة لبيساو 
، وممثـــل األمـــني الســـالم

  العام

    مجيع املدعوين

٥٩٨٨  
 تشــــــــــرين األول/ ٧

  ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2008/628(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 

  ٣٩دة املا
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

ــية  ــؤون السياســــ ، للشــــ
 -تشكيلة غينيا ورئيسة 
لجنـة بنـاء   التابعة لبيساو 
  السالم

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

  املدعوين  

  

٥٩٩٥    
 تشـــــــرين األول/ ١٥

    ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2008/628(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 

  S/PRST/2008/37  
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 املتكلمون الدعوات ىوثائق أخر البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٨٩  
آذار/مـــــــــــــــــارس  ٣

٢٠٠٩  

        S/PRST/2009/2  

٦١٠٣  
ــان/أبريل  ٨ نيســــــــــــ

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2009/169(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 
  ٣٩املادة 

 -تشــكيلة غينيــا رئيســة 
لجنـة بنـاء   تابعة لالبيساو 
، وممثـــل األمـــني الســـالم

  العام

    مجيع املدعوين

٦١٠٥  
ــان/أبريل  ٩ نيســــــــــــ

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -غينيــــا التطـــورات يف  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2009/169(  

      S/PRST/2009/6  

٦١٤٩  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٣

٢٠٠٩  

 عــن العــام األمــني تقريــر
 - اغينيــــ يف التطـــورات 

ــاو ــن و بيســ ــطةعــ  أنشــ
 املتحـــدة األمـــم مكتـــب

 فيهــا الســالم بنــاء لــدعم
)S/2009/302(  

  ٣٩املادة   
 -تشــكيلة غينيــا رئيســة 
لجنـة بنـاء   لالتابعة بيساو 
، وممثـــل األمـــني الســـالم

  العام

    مجيع املدعوين  

٦١٥٢  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٦

٢٠٠٩  

 عــن العــام األمــني تقريــر
 - يــــاغين يف التطـــورات 

ــاو ــن و بيســ ــطةعــ  أنشــ
 املتحـــدة األمـــم مكتـــب

 فيهــا الســالم بنــاء لــدعم
)S/2009/302(  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــو  ــا فاســ  مــــن بوركينــ

)S/2009/327(  

  )٢٠٠٩( ١٨٧٦القــــــــرار     
    دال أح -ال أحد -١٥

٦٢١٢  
ــاين/  ٥ ــرين الثــــ  تشــــ

    ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -رات يف غينيــــا التطـــو 

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2009/552(  

  ٣٧املادة   
  بيساو -غينيا 
  ٣٩املادة 

ــذي   ــدير التنفي ــب ملامل كت
ــين   ــدة املعــ ــم املتحــ األمــ
 باملخـــــدرات واجلرميـــــة 

واملــــدير العــــام ملكتــــب  
ــا،   األمــم املتحــدة يف فيين

 -تشكيلة غينيا ورئيسة 
لجنـة بنـاء   التابعة لبيساو 
، وممثـــل األمـــني مالســـال
ــام،  واملراقــب الــدائم  الع

    مجيع املدعوين
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 املتكلمون الدعوات ىوثائق أخر البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

بالنيابة لالحتـاد األفريقـي               
  لدى األمم املتحدة

٦٢١٣  
ــاين/  ٥ ــرين الثــــ  تشــــ

  ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 -التطـــورات يف غينيــــا  

ــطة    ــن أنشــ ــاو وعــ بيســ
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــالم يف   ــاء السـ ــدعم بنـ لـ
 ذلـــــــــــــــك البلـــــــــــــــد

)S/2009/552(  

  ٣٩املادة   
  ممثل األمني العام  

  S/PRST/2009/29  

    
    احلالة يف كوت ديفوار - ١٢

  عام عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
جلسة، منـها أربـع جلسـات خاصـة مـع البلـدان املسـامهة         ١٩

رات مبوجـب الفصـل   ، اختـذ فيهـا الـس سـتة قـرا     )١٥١(بقوات
السابع من امليثاق، واعتمد مخسة بيانات رئاسية، وتلقى أربـع  
إحاطات إعالمية يف ما يتعلق باحلالة يف كـوت ديفـوار قـدمها    
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف كــوت ديفــوار ورئــيس عمليــة 

وركـز الـس علـى العمليــة     األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار.    
أجيل االنتخابات الرئاسية، اليت كـان  االنتخابية خالل تكرار ت

، ٢٠٠٧تشرين األول/أكتـوبر   ٢٧من املقرر عقدها بدايةً يف 
ــك إىل    ــت بعــد ذل  ٢٠٠٨تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣٠مث أرجئ

، ٢٠١٠وآذار/مـــارس  ٢٠٠٩تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢٩ و
ــة كـــبرية أمـــام تنفيـــذ اتفـــاق    علـــى التـــوايل، ممـــا يشـــكل عقبـ

ــادوغو السياســي  ــد يف عــام   ا )١٥٢(واغ مــن  ٢٠٠٧لــذي اعتم
  أجل حتقيق املصاحلة السياسية يف كوت ديفوار.  

__________ 

، املعقــــــــــودة يف ٦١٦٦، و٦٠٧٠و ٥٩٤٣و ٥٨١٩اجللســــــــــات   )١٥١(
ــاير  ١٤ ــانون الثاين/ينـــ ــه  ٢٤، و٢٠٠٨كـــ  ٢١، و٢٠٠٨متوز/يوليـــ

   ، على التوايل.٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٣، و٢٠٠٩  كانون الثاين/يناير 
)١٥٢(  S/2007/144.املرفق ،   

ومدد الس، يف أربع مناسبات، والييت عمليـة األمـم     
املتحـــــدة يف كـــــوت ديفـــــوار والقـــــوات الفرنســـــية الـــــيت      

، )١٥٤(. وجـــدد الـــس نظـــام اجلـــزاءات مـــرتني )١٥٣(دعمهاتـــ
  .  )١٥٥(والية فريق اخلرباء لعام واحد

 كوت ديفـوار  ، زار الس٢٠٠٨ويف حزيران/يونيه   
  .  )١٥٦(يف إطار بعثته إىل أفريقيا

ــاير إىل   ١٥   ــانون الثاين/ينــ ــرين األول/ ٢٩كــ  تشــ
ــوبر  ــي،  ٢٠٠٨أكتــ ــادوغو السياســ ــاق واغــ : اتفــ

  خابية  والعملية االنت

، أهاب الـس، يف  ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٥يف   
ــرار  ــذ  ٢٠٠٨( ١٧٩٥القــ ــة أن تنفــ ــاألطراف اإليفواريــ )، بــ

__________ 

 ١٨٦٥) و٢٠٠٨( ١٨٢٦) و ٢٠٠٨( ١٧٩٥القـــــــــــرارات   )١٥٣(
   ).٢٠٠٩( ١٨٨٠) و٢٠٠٩(

ــراران   )١٥٤( ــن  ٢٠٠٩( ١٨٩٣) و ٢٠٠٨( ١٨٤٢القــ ــد مــ ). ملزيــ
ــق     املعلومــات، انظــر اجلــزء الســابع، القســم  الثالــث، فيمــا يتعل

   من امليثاق. ٤١باملادة 
، انظــر اجلــزء  ). ملزيــد مــن املعلومــات  ٢٠٠٨( ١٨٤٢القــرار   )١٥٥(

باء، فيمـا يتعلـق باللجنـة املنشـأة عمـال       - التاسع، القسم األول
   بشأن كوت ديفوار. ) ٢٠٠٤( ١٥٧٢بالقرار 

ــذا اجلــزء، القســم       )١٥٦( ــات، انظــر ه ــن املعلوم ــد م ، واجلــزء ٤٠ملزي
   السادس، القسم  الثاين، فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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االتفـاقني التكميلــيني واتفـاق واغــادوغو السياسـي تنفيــذا تامــا    
دد يف هـذين االتفـاقني.   وحبسن نية يف اإلطار الزمين املعدل احمل

وشجع الس أيضا األطراف اإليفواريـة علـى مواصـلة إحـراز     
ــة        ــد هوي ــة حتدي ــى صــعيد عملي ــيما عل ــوس، وال س ــدم ملم تق
الســــكان اإليفــــواريني وتســــجيل النــــاخبني، ونــــزع ســــالح  
ــا، وبرنـــامج نـــزع الســـالح والتســـريح    امليليشـــيات وتفكيكهـ

مـــن وإعـــادة وإعـــادة اإلدمـــاج، وتوحيـــد قـــوات الـــدفاع واأل 
ــد.     ــة يف مجيــع أحنــاء البل هيكلتــها، وإعــادة بســط ســلطة الدول
وأشار الس إىل ضرورة أن يتوىل املمثل اخلاص لألمني العـام  
التصــديق علــى أن كــل مراحــل العمليــة االنتخابيــة تتــيح مجيــع 
ــية وتشـــريعية       ــات رئاسـ ــة إلجـــراء انتخابـ ــمانات الالزمـ الضـ

  .)١٥٧(معايري الدوليةمفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة وفقا لل
ــي مـــــــؤرخ     ــان رئاســـــ ــان/أبريل  ٢٩ويف بيـــــ نيســـــ
، رحـــب جملـــس األمـــن ترحيبـــا حـــارا مبوافقـــة      )١٥٨(٢٠٠٨

االنتخابية  السلطات اإليفوارية على االقتراح املقدم من اللجنة
ــية يف يــــوم   ــات رئاســ ــيم انتخابــ ــتقلة بتنظــ ــرين  ٣٠املســ تشــ

ــذي    .٢٠٠٨الثــاين/نوفمرب  وأكــد علــى أن ذلــك اإلعــالن، ال
تدعمــه األطــراف اإليفواريــة كافــة، وتوقيــع الــرئيس لــوران       
ــران يشــكالن خطــوة       ــى املراســيم ذات الصــلة، أم ــاغبو عل غب

ــس األطــراف اإليفواريــ     ــام. وشــجع ال ــة إىل األم ــى هام ة عل
مضاعفة جهودها للوفاء ذا االلتـزام، وشـجع اتمـع الـدويل     

  على تقدمي الدعم املستمر لتحقيق هذه الغاية.
، طلـب الـس، يف قـراره    ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٩ويف   
وار )، إىل عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـ  ٢٠٠٨( ١٨٢٦

أن تدعم، يف حدود مواردها املتاحة ونطـاق واليتـها القائمـة،    
التنفيذ التـام التفـاق واغـادوغو السياسـي واالتفاقـات املكملـة       

__________ 

زء العاشــر، القســم األول، فيمــا ملزيــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــ   )١٥٧(
   يتعلق بعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار.

)١٥٨(  S/PRST/2008/11 .   

لــه، وأن تســهم علــى وجــه اخلصــوص يف حتقيــق األمــن الــذي   
تتطلبــه عمليــة الســالم والعمليــة االنتخابيــة، وأن تقــدم الــدعم   

يف اإلعــداد لالنتخابــات اللوجســيت للجنــة االنتخابيــة املســتقلة 
ــزاب      ــس األحـ ــث الـ ــك، حـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــا. وعـ وإجرائهـ
السياســية علــى التقيــد التــام مبدونــة قواعــد الســلوك احلميــد يف  
االنتخابــات، الــيت وقعتــها برعايــة األمــني العــام، وحــث بوجــه  
ــائط       ــواب وس ــتح أب ــى أن تف ــة عل خــاص الســلطات اإليفواري

تساوي. والحظ الس مـع  اإلعالم اجلماهريي أمام اجلميع بال
القلق أيضا استمرار حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنسـان املوجهـة      
ضد املدنيني، مبا يف ذلـك ارتكـاب العديـد مـن أعمـال العنـف       
اجلنسي، بالرغم من التحسن املطرد يف حالـة حقـوق اإلنسـان    
عموما، وشدد على وجوب إحالـة مـرتكيب هـذه األعمـال إىل     

  القضاء.  
، قـرر الـس،   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتـوبر   ٢٩ويف   

)، أن أي ديــد للعمليــة االنتخابيــة ٢٠٠٨( ١٨٤٢يف القــرار 
يف كوت ديفوار، وخاصة أي مهامجـة أو إعاقـة لعمـل اللجنـة     
ــل    ــات، أو لعمـ ــيم االنتخابـ ــة بتنظـ ــتقلة املكلفـ ــة املسـ االنتخابيـ

مـن   ١-١-٢و  ٣-٣-١ املشـار إليهمـا يف الفقـرتني    املشغلني
ــة     ــدا للســالم ولعملي اتفــاق واغــادوغو السياســي، يشــكل دي

ــرتني    ــراض الفقـ ــة ألغـ ــاحلة الوطنيـ ــرار   ١١و  ٩املصـ ــن القـ مـ
). وقرر أيضا أن أية عقبة خطرية أمـام حريـة   ٢٠٠٤( ١٥٧٢

ــوات     ــوار والقـ ــدة يف كـــوت ديفـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة عمليـ حركـ
 تــدعمها، أو أي مهامجــة أو إعاقــة لعمــل عمليــة الفرنسـية الــيت 

األمم املتحدة يف كوت ديفوار أو القـوات الفرنسـية أو املمثـل    
مــن  ١٠اخلـاص لألمـني العـام أو امليسـر املشـار إليـه يف الفقـرة        

ــه اخلــاص يف كــوت ديفــوار،   ٢٠٠٧( ١٧٦٥القــرار  ) أو ممثل
 تشــكل ديــدا لعمليــة الســالم واملصــاحلة الوطنيــة ألغــراض       

  ).٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١و  ٩الفقرتني 
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كـــــانون  ٨إىل  ٢٠٠٨تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ٧  
: إرجــــــاء االنتخابــــــات  ٢٠٠٩األول/ديســــــمرب 

  الرئاسية
ــاين/نو  ٧يف    ــس،  ٢٠٠٨فمرب تشــرين الث ، أعــرب ال

ــان رئاســي  ــال حــدوث     )١٥٩(يف بي ــه إزاء احتم ــالغ قلق ــن ب ، ع
تأخري للمـرة الثالثـة علـى التـوايل منـذ توقيـع اتفـاق واغـادوغو         
السياسي، األمر الذي ميكـن أن يعـرض للخطـر عمليـة السـالم      
اإليفوارية برمتها. وحث الس األطـراف اإليفواريـة علـى أن    

ل األولوية مـا يلـزم مـن خطـوات حمـددة      تتخذ فورا وعلى سبي
الستكمال عملـييت حتديـد هويـة النـاخبني وتسـجيلهم بطريقـة       
تتســـم باملصـــداقية والشـــفافية قبـــل ايـــة كـــانون الثاين/ينـــاير  

. وأعـــرب الـــس عـــن تصـــميمه علـــى تقـــدمي دعمـــه  ٢٠٠٩
الكامل لعملية انتخابية موثوق ا يف كـوت ديفـوار، علـى أن    

النتخابات الرئاسية ستنظم قبـل ايـة ربيـع    يكون مفهوما أن ا
  .  ٢٠٠٩عام 

ــانون الثاين/ينــاير   ٢٧ويف    ، أحــاط الــس  ٢٠٠٩ك
)، بإرجـاء  ٢٠٠٩( ١٨٦٥علما مع القلـق العميـق، يف القـرار    

لـــيت كـــان مـــن املقـــرر إجراؤهـــا يف     االنتخابـــات الرئاســـية ا 
ــاين/نوفمرب  ٣٠ ــرين الثـ ــان   ٢٠٠٨تشـ ــاء يف البيـ ــا جـ ــا ملـ وفقـ

ــادر يف  ــاين/نوفمرب   ١٠الصـ ــرين الثـ ــن اإلطـــار   ٢٠٠٨تشـ عـ
االستشـــــاري الـــــدائم املنشـــــأ مبوجـــــب اتفـــــاق واغـــــادوغو  

، وحــث األطـراف السياســية اإليفواريـة الفاعلــة   )١٦٠(السياسـي 
ــين جديــد يتســم         ــأخري علــى إطــار زم ــى االتفــاق بــدون ت عل

عرب الـس عـن اعتزامـه القيـام يف أقـرب فرصـة       بالواقعية. وأ
ــات      ــى اجلهـ ــتعني علـ ــذي يـ ــزمين الـ ــار الـ ــث اإلطـ ــة ببحـ ممكنـ
السياســية اإليفواريــة الفاعلــة التقيــد بــه، والــذي جيســد مــدى    

__________ 

)١٥٩(  S/PRST/2008/42 .   
)١٦٠(  S/2008/694.املرفق ،   

التزامهــا السياســي بــإجراء انتخابــات حــرة ومفتوحــة ونزيهــة   
  وشفافة.  
، )١٦١(٢٠٠٩أيار/مــايو  ٢٩ويف بيـان رئاســي مــؤرخ    

عــن  ٢٠٠٩أيار/مــايو  ١٨رحـب الــس بــالبالغ الصــادر يف  
ــدائم التفــاق واغــادوغو السياســي    )١٦٢(اإلطــار االستشــاري ال

الذي يقدم إطـارا زمنيـا شـامال لالنتخابـات يفضـي إىل إجـراء       
جلولة األوىل مـن االنتخابـات الرئاسـية يف كـوت ديفـوار يـوم       ا

. وأكــد الــس علــى أمهيــة  ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩
تنفيذ كل من املراحل اخلمـس املفضـية إىل االنتخابـات تنفيـذا     
فعــاال علــى النحــو املشــار إليــه يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ    

وائم ) نشـــــر قـــــ١، وهـــــي: ()١٦٣(٢٠٠٩نيســـــان/أبريل  ١٣
ــاخبني،    ــهاء عمليـــات تســـجيل النـ ــة لـــدى انتـ النـــاخبني املؤقتـ

) وإصــدار بطاقــات  ٣ونشــر قائمــة النــاخبني النهائيــة، (    )٢(
) وتوزيـــع بطاقـــات اهلويـــة    ٤اهلويـــة وبطاقـــات النـــاخبني، (   

  ) وحتديد فترة احلملة االنتخابية.  ٥وبطاقات الناخبني، (
، أعرب الس، يف القـرار  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠ويف   
ــهاء   ٢٠٠٩( ١٨٨٠ ــب بانتـ ــن الترحيـ ــور، عـ ــة أمـ ) ، يف مجلـ

عملية تسجيل الناخبني بنجـاح، وكـرر التأكيـد علـى أن نشـر      
القائمة االنتخابيـة خطـوة بالغـة األمهيـة يف العمليـة االنتخابيـة،       

بني املؤقتــة قبــل مــتم وأعــرب عــن تطلعــه إىل نشــر قائمــة النــاخ
ــة   ٢٠٠٩آب/أغســطس  ــة الفاعل ، وحــث األطــراف اإليفواري

  على الوفاء بالتزاماا كاملة ودون إبطاء.  
ــأخريات  وعقــب التصــويت، ذكــ    ــل فرنســا أن الت ر ممث

تعاقب الشعب اإليفواري علـى حنـو ظـامل بتـأخري إـاء األزمـة       
ــة عــدم االســتقرار الــيت تشــكل خطــرا علــى     وبإطالــة أمــد حال
ــه إذا     ــى أن ــة. وشــدد عل كــوت ديفــوار واملنطقــة دون اإلقليمي

__________ 

)١٦١(  S/PRST/2009/16 .  

)١٦٢(  S/2009/257.املرفق ،   
)١٦٣(  S/PRST/2009/196 .   
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تشــرين الثــاين/نوفمرب، فــإن  ٢٩تــأخر إجــراء االنتخابــات عــن 
ــن    ــؤولة عـ ــراف املسـ ــوح،    األطـ ــدها بوضـ ــيتم حتديـ ــك سـ ذلـ

وســيخلص الــس إىل االســتنتاجات الضــرورية. وأوضــح أن   
ــة.      ــب فني ــتم خداعــه بواســطة أالعي ــأن ي ــن يســمح ب  الــس ل
ــهاء مــن      والحــظ أن التقــدم احملــرز، كمــا هــو احلــال مــع االنت
تسجيل الناخبني يف اية حزيران/يونيه، يبعـث األمـل، ولكـن    

األطــــراف السياســــية  ســـيكون بــــال معــــىن إذا مــــا أضــــاعت 
ــر  ــة مــ ــة الفاعلــ ــن   اإليفواريــ ــروج مــ ــة للخــ ــرى الفرصــ ة أخــ

  .)١٦٤(األزمة
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٩ويف بيــــــان رئاســــــي مــــــؤرخ     
خر نشــر قائمــة ، أعــرب الــس عــن قلقــه إزاء تــأ )١٦٥(٢٠٠٩

الناخبني املؤقتة، وأشار إىل أن املزيد من التأخري يف نشر قائمـة  
النـاخبني قـد يهـدد إمكانيـة إجـراء انتخابـات رئاسـية مفتوحــة        
وحرة ونزيهة وشفافة ضمن اإلطـار الـزمين احملـدد هلـا. وحـث      
الـــس مجيـــع اجلهـــات اإليفواريـــة الفاعلـــة علـــى االمتثـــال       

ــاال كــام  ــاخبني.   اللتزاماــا امتث ال لكــي يتســىن نشــر قائمــة الن
وباإلضافة إىل ذلك، أعلن الس أنه سيستعرض احلالة حبلـول  

ــوبر   ١٥ ــرين األول/أكتـ ــه   ٢٠٠٩تشـ ــن اعتزامـ ــرب عـ ، وأعـ
 ١٨٨٠التصرف على النحو املناسب ومبا يتماشـى مـع القـرار    

ــة    ٢٠٠٩( ــة التقــدم يف العملي ــيت تقــوم بعرقل )، مــع اجلهــات ال
  االنتخابية.  

كـــانون األول/ديســـمرب  ٨بيـــان رئاســـي مـــؤرخ  ويف  
، الحظ الس مع القلق تأجيل اجلولة األوىل من )١٦٦(٢٠٠٩

ــا يف      ــرر إجراؤهـ ــن املقـ ــان مـ ــيت كـ ــية، الـ ــات الرئاسـ االنتخابـ
تشــرين الثــاين/نوفمرب، ورحــب بــاخلطوات اإلجيابيــة الــيت    ٢٩

اختـــذا اجلهـــات الفاعلـــة اإليفواريـــة، وال ســـيما نشـــر قائمـــة 
__________ 

)١٦٤(  S/PV.6174 ٣، الصفحة .   
)١٦٥(  S/PRST/2009/25  .   
)١٦٦(  S/PRST/2009/33 .   

 املؤقتــة وقائمــة املرشــحني، ورحــب كــذلك بــالبالغ   النــاخبني
الصـادر عـن اإلطـار     ٢٠٠٩كـانون األول/ديسـمرب    ٣املؤرخ 

ــار     ــون اإلطـ ــا بكـ ــاط الـــس علمـ ــدائم. وأحـ ــاري الـ االستشـ
االستشاري الدائم اعترب أن االنتخابات أجلت بسبب عقبـات  
تقنيـــة وماليـــة، وأن اجلولـــة األوىل مـــن االنتخابـــات الرئاســـية  

. ٢٠١٠حبلول اية شباط/فرباير أو بداية آذار/مـارس   ستعقد
وحث األطراف الفاعلة اإليفواريـة علـى معاجلـة املهـام املتبقيـة      
وعقد انتخابات رئاسية مفتوحـة وحـرة ونزيهـة وشـفافة وفقـا      

  ايري الدولية يف أقرب وقت ممكن.للمع
ــوبر   ٢٧   ــوز/ ٢٣إىل  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت  مت

ــه  ــات إ٢٠٠٩يوليـ ــل  : إحاطـ ــدمها املمثـ ــة قـ عالميـ
  اخلاص لألمني العام املعين بالعملية االنتخابية  

لـس  ، اسـتمع ا ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٧يف   
الــذي  ،)١٦٧(إىل إحاطــة قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام     

عرض تقرير األمني العام، وركز على مسألتني بـالغيت األمهيـة،   
ومها حتديد هويـة النـاخبني وإجـراء االنتخابـات. وقـال املمثـل       
ــة      ــد اهلوي ــة حتدي ــواترة يف عملي ــأخري املت اخلــاص إن حــاالت الت

ا قـد تعـرض للخطـر    واالنتخابات تشكل الشاغل الرئيسي أل
عمليــة الســالم اإليفواريــة برمتــها. وقــال إن الســبب الرئيســي   
ــة،      ــد اهلوي ــة حتدي ــد اللوجســيت لعملي ــأخري هــو التعقي ــذلك الت ل
وأوضـــح أن عمليـــة االنتخابـــات يف كـــوت ديفـــوار أضـــحت 
ترتبط ارتباطا ال ينفصـم بعمليـة حتديـد اهلويـة. وأشـار إىل أنـه       

يفوارية تعزى التـأخريات أساسـا إىل   للمرة األوىل يف األزمة اإل
  .)١٦٨(اجلوانب اللوجستية وليست السياسية

واستمع الس مـرة أخـرى إىل إحاطـة قـدمها املمثـل        
عـرض   ٢٠٠٩كانون الثاين/ينـاير   ٢١اخلاص لألمني العام يف 

__________ 

)١٦٧(  S/2008/645 .   
)١٦٨(  S/PV.6001 ٤-٢، الصفحات.   
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، وشـدد علـى أن القضـايا امللحـة     )١٦٩(فيها تقريـر األمـني العـام   
السكان ونـزع السـالح وإجـراء     احلالية املتمثلة يف حتديد هوية

االنتخابــات ســيكون هلــا أثــر حاســم علــى مســتقبل كــوت        
ديفوار، بل وعلى أي استراتيجية خروج حمتملة لعمليـة األمـم   
املتحدة يف كوت ديفوار. ويف ضـوء األمهيـة التارخييـة لتحديـد     
هوية السكان اإليفواريني، اعترب أن القرار الذي اختـذه اإلطـار   

ئم بإرجاء االنتخابات الرئاسـية الـيت كـان مـن     االستشاري الدا
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠املقــرر إجراؤهــا يف بــادئ األمــر يف  

، وبإعالن أنه ميكـن حتديـد موعـد جديـد وفقـا للتقـدم       ٢٠٠٨
احملرز يف حتديد هويـة السـكان قـرار مفهـوم. ومـع ذلـك، فقـد        
ــع      ــذ توقي ــه، للمــرة األوىل من ــك القــرار حمــري ألن أوضــح أن ذل

، ال يوجــد ٢٠٠٧فــاق واغــادوغو السياســي يف آذار/مــارس ات
لدى الشعب اإليفواري واتمع الدويل موعد أو فتـرة مقـررة   
ــدون       ــزخم سيضــيع ب ــل ال ــر أن ك ــات. وذك إلجــراء االنتخاب
وجــود أهــداف، مبــا يف ذلــك زخــم إعــداد خطــة لالنتخابــات  
وتنفيــذها، والتنظــيم اللوجســيت، والتخطــيط املــايل، بــل وحــىت 

  .)١٧٠(اليت سيقدمها اتمع الدويلاعدة املس
ويف أعقاب اإلحاطة، قال ممثل كـوت ديفـوار، الـذي      

الحظ أن التقرير شدد على التقـدم الكـبري احملـرز يف بلـده، إنـه      
ماليـني شـخص، أي مـا     ٣,٥قد مت حتديد هوية ما يزيد علـى  

لــى نصــف عــدد األشــخاص الــذين سيصــوتون. وأبلــغ  يزيــد ع
ــول      ــيجتمع حبلـ ــدائم سـ ــاري الـ ــار االستشـ ــأن اإلطـ ــس بـ الـ
منتصــف شــباط/فرباير مــن أجــل اقتــراح املواعيــد علــى اللجنــة 

ــد اال   ــة املســـتقلة لعقـ ــية يف الفتـــرة   االنتخابيـ نتخابـــات الرئاسـ
ــمرب  تشــــــرين األول/أكتــــــوبر بــــــني ــانون األول/ديســــ وكــــ

١٧١(٢٠٠٩(.  
__________ 

)١٦٩(  S/2009/21 .   
)١٧٠(  S/PV.6071 ٤-٢، الصفحات.   
   .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٧١(

ــان/أبريل  ٢٨ويف    ــتمع الـــــس إىل ٢٠٠٩نيســـ ، اســـ
إحاطــة قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام الــذي عــرض تقريــر   

د بأنه منذ توقيـع االتفـاق التكميلـي الرابـع     . وأفا)١٧٢(األمني العام
، ٢٠٠٨التفــاق واغــادوغو السياســي يف كــانون األول/ديســمرب 

ظلــت الشخصــيات البــارزة يف االتفــاق تركــز علــى قضــية إعــادة 
ونتيجــة لــذلك، احنســر إىل حــد كــبري زخــم إجــراء        التوحيــد.

انتخابــات مبكــرة، ممــا أدى إىل املزيــد مــن التــأخري. وأوضــح أن  
م احملرز يف العملية االنتخابية يتوقف اآلن على تطور مسـألة  التقد

إعادة التوحيد. ويف اخلتام، أكد أنه ينبغي أال يطغـى هـذا الواقـع    
القامت نسبيا خبصوص االنتخابات وإعادة التوحيد على التطورات 

  .)١٧٣(ث يف جمال السالم واالستقراراإلجيابية املستمرة اليت حتد
ويف وقت الحـق، ذكـر ممثـل كـوت ديفـوار أن عمليـة         

الســالم يف كــوت ديفــوار ليســت يف مــأزق، وأكــد ألعضــاء       
الس أن اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية يف البلد سوف 

  .)١٧٤(٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٦تعقد يف موعد أقصاه 
، اســـــتمع الـــــس إىل  ٢٠٠٩متوز/يوليـــــه  ٢٣ويف   

إحاطة قدمها املمثل اخلـاص لألمـني العـام الـذي سـلط الضـوء       
ــة ا  ــة واهلامـ ــازات امللموسـ ــى اإلجنـ ــة  علـ ــيت حتققـــت يف عمليـ لـ

االنتخابــات اإليفواريــة، والــيت ال تشــمل اإلعــالن عــن موعــد   
ــة املتنقلــة،       ــات فحســب ولكــن أيضــا تشــغيل احملكم االنتخاب
واالنتهاء بنجاح من عمليـة حتديـد اهلويـة وتسـجيل النـاخبني.      
وأكد املمثل اخلاص أنـه إذا سـارت األمـور علـى النحـو الـذي       

السياســـي وخططــت لـــه،   توختــه أطــراف اتفـــاق واغــادوغو   
ــائج      ــد نت ــات وإعــادة التوحي ــا االنتخاب فينبغــي أن حتقــق عمليت

رجعــة عنــها حبلــول أيلول/ســبتمرب. ومــع ذلــك، قــد تواجــه   ال
هاتـان العمليتــان صــعوبات كـبرية يف أيلول/ســبتمرب إذا مل يــتم   

__________ 

)١٧٢(  S/2009/196.  
)١٧٣(  S/PV.6113 ٤-٢، الصفحات.   
   .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٤(
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حل املسألة السياسية األمنية املالية املعقدة اليت تواجهها عمليـة  
وفيمــا يتعلــق باالتفــاق التكميلــي  غو السياســي.اتفــاق واغــادو

الرابع، البد من حتقيق أربع مسائل بالغة األمهية متصلة بإعـادة  
ــام        ــاطق إىل حك ــادة املن ــن ق ــل الســلطة م ــي: نق ــد، وه التوحي
املقاطعــات؛ وتطبيــق مركزيــة شــؤون اخلزانــة؛ وحتديــد هويــة       
ــدرك      ــدجمها يف اجلــيش والشــرطة وال ــدة ل ــوى اجلدي عناصــر الق

وصفها من املقاتلني السابقني؛ وإعادة إدماجها ودفع رواتبـها  وب
أيضا. ونبه إىل عدم إحراز تقدم حقيقـي بعـد يف هـذه املسـائل.     
وعـالوة علــى ذلـك، فــإن حتـديات غــري سياسـية، مثــل جوانــب     
عملية االنتخابات البريوقراطية واإلداريـة والتخطيطيـة، ظهـرت    

م املوعد احملـدد بتـاريخ   باعتبارها عوائق رئيسية حتول دون احترا
  .)١٧٥(٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩

__________ 

)١٧٥(  S/PV.6168 ٣ و ٢، الصفحتان.   

وأكـــد ممثـــل كـــوت ديفـــوار علـــى أن مجيـــع املعـــايري    
ومؤشــــرات األداء يف اــــاالت الرئيســــية احملــــددة يف اتفــــاق  

ــه تظهــر إ    ــة ل ــات التكميلي حــراز واغــادوغو السياســي واالتفاق
يســـية لعمليـــة إـــاء األزمـــة، إن تقـــدم مطـــرد يف املراحـــل الرئ

وبين اجلهود اليت تبذهلا بلده للمضي قـدما   تكن قد أجنزت. مل
بعمليــة الســالم، وحــدد علــى وجــه اخلصــوص اجلــدول الــزمين 

تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٩املــؤدي إىل موعــد االنتخابــات يف   
ــة يف   ٢٠٠٩ ــاخبني مؤقتـــ ــة نـــ ــدار قائمـــ ــع إصـــ ــل ، مـــ أوائـــ

ــرين      ــل تشــ ــة يف أوائــ ــاخبني ائيــ ــة نــ ــبتمرب وقائمــ أيلول/ســ
ــوبر، وتوزيـــــع  بطاقـــــات النـــــاخبني وبطاقـــــات    األول/أكتـــ

ــة ــاين/     اهلويـ ــرين الثـ ــوبر وتشـ ــرين األول/أكتـ ــة يف تشـ  الوطنيـ
  .)١٧٦(نوفمرب

__________ 

       .٤ و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٦(
   اجللسات: احلالة يف كوت ديفوار

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٠  
ــانون الثــــاين/  ١٥  كــ

 ٢٠٠٨يناير 

التقرير املرحلي اخلـامس  
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2008/1( 

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 

)S/2008/15( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٨( ١٧٩٥القــــــــرار  
  ال أحد -ال أحد -١٥

٥٨٨٠    
نيســــــــــان/أبريل   ٢٩

٢٠٠٨ 

التقرير املرحلي السادس 
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   

ــوت ــوار  كـــــــــ ديفـــــــــ
)S/2008/250( 

  ٣٧املادة  
 كوت ديفوار

 S/PRST/2008/11  

٥٩٤٥  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٢٩

٢٠٠٨ 

التقريــر املرحلــي الســابع 
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2008/451( 

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
من بلجيكا، وبوركينـا  

ــ ــوب فاســــــ و، وجنــــــ
ــا  أفريقيــــــــا، وفرنســــــ

)S/2008/486( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٨( ١٨٢٦القــــــــرار  
 ال أحد-ال أحد-١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٠١  
تشـــــــرين األول/  ٢٧

 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــامن    ــي الث ــر املرحل التقري
ر لألمــني العــام عــن عشــ

عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2008/645( 

  ٣٧املادة  
  كوت ديفوار

  ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
ــوار    ــام يف كــوت ديف الع

 ورئيس العملية

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام يف   ــني العـ لألمـ
كــــوت ديفـــــوار  

 ورئيس العملية

  

٦٠٠٤  
تشـــــــرين األول/  ٢٩

 ٢٠٠٨أكتوبر 

تشـرين   ٨رسالة مؤرخة 
 ٢٠٠٨أكتـــــوبر  األول/

موجهة إىل رئيس جملـس  
األمــن مــن رئــيس جلنــة    
ــأة   ــن املنشــ ــس األمــ جملــ

ــالقرار   ــال بــ  ١٥٧٢عمــ
) بشــأن كــوت  ٢٠٠٤(

 )S/2008/598( ديفوار

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 

)S/2008/672( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٨( ١٨٤٢ قــــــــرارال 
  ال أحد-ال أحد-١٥

٦٠١٤  
ــاين/  ٧ ــرين الثــــ  تشــــ

 ٢٠٠٨نوفمرب 

  ٣٧املادة   
 كوت ديفوار

 S/PRST/2008/42  

٦٠٧١  
ــانون الثــــاين/  ٢١  كــ

 ٢٠٠٩يناير 

التقريــر املرحلــي التاســع  
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2009/21( 

  ٣٧املادة  
  كوت ديفوار

  ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام يف كوت ديفوار

   مجيع املدعوين

٦٠٧٦  
ــانون الثــــاين/  ٢٧  كــ

 ٢٠٠٩يناير 

التقريــر املرحلــي التاســع  
عشــر لألمــني العــام عــن  
عملية األمـم املتحـدة يف   
ــوار   ــوت ديفـــــــــ كـــــــــ

)S/2009/21( 

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 

)S/2009/49( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٩( ١٨٦٥القــــــــرار  
  ال أحد - ال أحد -١٥

٦١١٣  
نيســــــــــان/أبريل   ٢٨

٢٠٠٩ 

ريــــــــــر املرحلــــــــــي التق
العشــرون لألمــني العــام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2009/196( 

  ٣٧املادة  
  كوت ديفوار

  ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام يف كوت ديفوار  

   مجيع املدعوين

٦١٣٣  
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٩

  ٣٧املادة   
 كوت ديفوار

 S/PRST/2009/16  

٦١٦٨  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٢٣

٢٠٠٩ 

التقرير املرحلـي احلـادي   
والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2009/344( 

    ٣٧املادة  
  كوت ديفوار

  ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام يف كوت ديفوار

ــد   ــو واحــــ عضــــ
بالس (فرنسا)، 

 مجيع املدعوين

  

ــدم  التقرير املرحلـي احلـادي     ٦١٧٤ ــرار مقـ ــروع قـ ــد    ٣٧املادة مشـ ــو واحــــ ) ٢٠٠٩( ١٨٨٠القــــــــرار عضــــ
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

متوز/يوليــــــــــــــــه  ٣٠            
٢٠٠٩ 

والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2009/344( 

مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 
)S/2009/390( 

  حدال أ-ال أحد-١٥ بالس (فرنسا) كوت ديفوار

٦١٩٣  
/ســـــــــبتمرب أيلول ٢٩

٢٠٠٩ 

عضــوان بــالس     
ــو   ــا فاسـ (بوركينـ

 وفرنسا)

S/PRST/2009/25 

  

٦٢٠٩  
تشـــــــرين األول/  ٢٩

 ٢٠٠٩أكتوبر 

ــة  ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
ــرين األول/ ٧  تشـــــــــــــ

موجهــة  ٢٠٠٩أكتــوبر 
ــس    ــة جمل ــيس جلن ــن رئ م
ــال    ــأة عمــ ــن املنشــ األمــ

ــالقرار   ١٥٧٢بـــــــــــــــــ
) بشــأن كــوت  ٢٠٠٤(

 )S/2009/521ديفوار (

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 

)S/2009/560( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٩( ١٨٩٣القــــــــرار  كوت ديفوار
 ال أحد-ال أحد-١٥

  

٦٢٣٤  
 كــــــــــانون األول/  ٨

  ٢٠٠٩ديسمرب 

  ٣٧املادة     
  كوت ديفوار

  S/PRST/2009/33  

    
    تقارير األمني العام عن السودان - ١٣

  عرض عام  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، غطــى جملــس األمــن      
سانية يف السودان، وعقـد  خمتلف جوانب احلالة السياسية واإلن

جلسة، منها أربع جلسات خاصة، مبـا يف ذلـك جلسـتان     ٣٧
ــدان املســامهة بقــوات   واعتمــد الــس   .)١٧٧(خاصــتان مــع البل

قرارات ومخسة بيانات رئاسية. وركز الس علـى التطـورات   
ــامل بـــني    ــا يتعلـــق بتنفيـــذ اتفـــاق الســـالم الشـ املســـتجدة فيمـ

ــعبية /  ــة الشـــ ــر  الســـــودان واحلركـــ ــعيب لتحريـــ اجلـــــيش الشـــ
__________ 

ــتان   )١٧٧( ــامهة بقــــوات،   ٦١١٠و ٥٩٣٤اجللســ ــع البلــــدان املســ مــ
ــدتان يف  ــه  ١٦املنعقــــ ــان/أبريل  ٢٣و ٢٠٠٨متوز/يوليــــ نيســــ

، املنعقـدتان  ٦٢٥٢و ٦١٣٦  ، على التوايل؛ واجللسـتان  ٢٠٠٩
ــه  ٥يف  ــانون الثاين/ ٢١و ٢٠٠٩حزيران/يونيــــ ــمرب كــــ ديســــ

   ، على التوايل.٢٠٠٩

ــة لالحتــاد     ،)١٧٨(الســودان ــة املختلط ــى العملي ــداءات عل واالعت
األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة يف دارفـــور، والتشـــريد واألعمـــال 
العدائية يف منطقة دارفور، واألنشطة اليت تقوم ا بعثتـا حفـظ   
السـالم يف السـودان، ومهـا العمليــة املختلطـة لالحتـاد األفريقــي      

ة يف دارفـور وبعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان.      واألمم املتحـد 
وباإلضافة إىل ذلك، اسـتمع الـس إىل عـدة إحاطـات قـدمها      
املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة بشـأن أنشـطة احملكمـة      
ــن املســؤولني الســودانيني      ــد م ــام إىل العدي ــه اال ــة بتوجي املتعلق

، بعــد إحالــة الرفيعــي املســتوى، مبــن فــيهم الــرئيس عمــر البشــري
إحاطة  . واستمع الس أيضا إىل٢٠٠٥الس للقضية يف عام 

  إنسانية غري حكومية من دارفور. عن طرد عدة منظمات
__________ 

)١٧٨(  S/2005/78.املرفق ،   
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ومدد الس والية كل مـن العمليـة املختلطـة والبعثـة       
. ويف مناسـبتني، مـدد الـس،    )١٧٩(مرتني لفتـريت سـنة واحـدة   

لفتــريت ســنة واحــدة، واليــة فريــق اخلــرباء املنشــأ مــن أجــل         
 ١٥٩١س األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار مســـاعدة جلنـــة جملـــ

  .)١٨٠() بشأن السودان يف رصد تنفيذ اجلزاءات٢٠٠٥(
ــباط/فرباير  ١٩   نيســــان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٠٠٨شــ

  : تنفيذ اتفاق السالم الشامل٢٠٠٩

، قـــدم املمثـــل اخلـــاص   ٢٠٠٨شـــباط/فرباير  ١٩يف   
لألمــني العــام إحاطــة إىل الــس بشــأن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ 
اتفاق السالم الشامل، وبشـأن عـودة احلركـة الشـعبية لتحريـر      
السودان إىل حكومة الوحدة الوطنيـة. وذكـر أن قيـادة حـزب     

حلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان قــد كررتــا  املــؤمتر الــوطين وا
التزامهما بتنفيذ االتفاق، وتعهدتا بعدم العودة إىل الرتاع علـى  
ــا،       ــا زال منخفضـ ــة مـ ــة املتبادلـ ــتوى الثقـ ــن أن مسـ ــرغم مـ الـ

  .)١٨١(تزال أسس إقامة سالم دائم هشة  وال
حزيران/يونيــــــه  ٢٤ويف بيــــــان رئاســــــي مــــــؤرخ     
ــه   )١٨٢(٢٠٠٨ ــة أمـــور، عـــن ترحيبـ ، أعـــرب الـــس، يف مجلـ

ــذ      ــا وتنفي ــودة األشــخاص املشــردين داخلي ــق لع خبارطــة الطري
ــه حــزب      ــع علي ــذي وق ــق) ال ــي (خارطــة الطري بروتوكــول أبي

ان يف ركـــــة الشـــــعبية لتحريـــــر الســـــوداملـــــؤمتر الـــــوطين واحل
__________ 

ــة املختلطــة مبوجــب القــرارين      )١٧٩( ــة العملي  ١٨٢٨مــدد الــس والي
). ويف كلتــا احلــالتني، كــان جملــس ٢٠٠٩( ١٨٨١) و ٢٠٠٨(

ــة     الســلم واألمــن   ــد مــدد بالفعــل والي ــابع لالحتــاد األفريقــي ق الت
ــريت عــام واحــد يف    ــة املختلطــة لفت ــه  ٢١العملي  ٢٠٠٨متوز/يولي

(انظــــر  ٢٠٠٩متوز/يوليــــه  ٢١و ، املرفــــق) S/2008/481 (انظــــر 
 S/2009/388 لس والية البعثة مبوجب القراريناملرفق). ومدد ا ،

   ).٢٠٠٩(   ١٨٧٠) و٢٠٠٨( ١٨١٢
   ).٢٠٠٩( ١٨٩١) و ٢٠٠٨( ١٨٤١القراران   )١٨٠(
)١٨١(  S/PV.5840 ٦-٢، الصفحات.   
)١٨٢(  S/PRST/2008/24 .   

. وشدد الـس علـى أن التوصـل إىل    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٨
حل سلمي للحالة يف أبيي أمر حيوي من أجل التنفيـذ الفعـال   

  التفاق السالم الشامل والسالم يف املنطقة.  
ــطس  ١٨ويف    ــد امل٢٠٠٨آب/أغســ ــاص ، أكــ ــل اخلــ مثــ

ــم املتحــدة، يف إحاطتــه        ــة األم ــيس بعث ــام للســودان ورئ ــني الع لألم
اإلعالمية، على أن التنفيذ املتبـادل لالتفـاق، وإن كـان متـأخرا عـن      
موعده، ما زال على املسار الصحيح، على الرغم مـن أن األطـراف   
قــد تورطــت يف اآلونــة األخــرية يف أخطــر انتــهاكات وقــف إطــالق 

ــار املســجلة يف  ــثالث املاضــية، وال الن ــة    الســنوات ال ســيما يف منطق
ــه يف حــني أن      ــال إن ــا، ق ــذ االتفــاق عموم ــق بتنفي ــي. وفيمــا يتعل أبي
مسـتوى التعـاون املتبـادل بـني الشـريكني قـد أظهـر بعـض عالمـات          

  .)١٨٣(أساس إقامة سالم دائم مازال هشا التحسن، فإن
ــباط/فرباير  ٥ويف    ــاص  ٢٠٠٩شــ ــل اخلــ ــغ املمثــ ، أبلــ
عام بأن اتفـاق السـالم الشـامل قـد وصـل إىل منعطـف       لألمني ال

حاسم، حيث مل يتبق يف الفترة االنتقاليـة سـوى مـا يزيـد قلـيال      
عن سنتني. وذكر أن تنفيذ ما تبقى من بنود االتفاق ومعظمهـا  

  .)١٨٤(ذات طابع سياسي سيكون مبثابة اختبار للطرفني
، اختـــذ الـــس القـــرار ٢٠٠٩نيســـان/أبريل  ٣٠ويف   
ــى     ٢٠٠٩( ١٨٧٠ ــور، عل ــة أم ــه، يف مجل ــىن مبوجب ــذي أث ) ال

  لع به البعثة يف دعم االتفاق.العمل الذي تضط
: ٢٠٠٨متوز/يوليـه   ١٦كانون الثاين/ينـاير و   ١١  

ــد      ــة ضـ ــات املوجهـ ــأن اهلجمـ ــيان بشـ ــان رئاسـ بيانـ
  العملية املختلطة  

ــؤرخ     ــي مــ ــان رئاســ ــاير   ١١يف بيــ ــانون الثاين/ينــ كــ
كــــانون  ٧، أدان الــــس اهلجــــوم املرتكــــب يف )١٨٥(٢٠٠٨

__________ 

)١٨٣(  S/PV.5956 ٧-٢، الصفحات.  

)١٨٤(  S/PV.6079 ٢ ، الصفحة .   
)١٨٥(  S/PRST/2008/1 .   
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الثاين/يناير على قافلة تابعة للعملية املختلطـة، ورحـب بانتقـال    
ــن بعثــة اال   ــاد األفريقــي يف الســودان إىل العمليــة    الســلطة م حت

املختلطــة، وحــث احلكومــة ومجيــع اجلماعــات املســلحة علــى   
ــع      ــار، وطالــب مجي ــرام وقــف عاجــل وكامــل إلطــالق الن احت

  األطراف بأن تتعاون تعاونا تاما يف نشر العملية املختلطة.
، )١٨٦(٢٠٠٨متوز/يوليـه   ١٦ويف بيان أدىل به الـرئيس يف    

العبـارات املمكنــة اهلجــوم املـدبر واملتعمــد الــذي    أدان الـس بأشــد 
متوز/يوليه قافلة تابعة للعملية املختلطـة، ممـا أسـفر     ٨تعرضت له يف 

قتلى، ورحب ببيان حكومة السودان الذي عرضـت   ٧عن سقوط 
ــه،       ــذي جتري ــق ال ــم املتحــدة يف التحقي ــدمي املســاعدة إىل األم ــه تق في

ق املسـؤولني، وشـدد علـى    وأكد على اعتزامه اختاذ إجراءات يف حـ 
أن االعتداءات على حفظة السالم التابعني لألمـم املتحـدة ميكـن أن    

  تشكل جرائم حرب مبوجب القانون الدويل.
 كــــــانون األول/ ٤إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه  ٥  

: اإلحاطات اإلعالميـة الـيت قـدمها    ٢٠٠٩ديسمرب 
  املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية

، قدم املـدعي العـام للمحكمـة    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٥يف   
الـيت   اجلنائية الدولية تقريرا عن التحقيقات اجلاريـة املتعلقـة بـاجلرائم   

 تزال ترتكب يف دارفـور، وأشـار إىل أن الـدائرة    ارتكبت سابقا وال
ــى      ــبض علـ ــاء القـ ــر بإلقـ ــدرت أوامـ ــد أصـ ــة قـ ــة للمحكمـ التمهيديـ

ــني يف نيســـان/أبريل   ــك وزيـــر الدولـــة    ٢٠٠٧شخصـ ، مبـــا يف ذلـ
للشؤون اإلنسانية يف السودان آنذاك. وأفاد بأنه على الرغم مـن أن  

يف دارفـور  حكومة السودان قد زعمت أا ستتابع مرتكيب اجلـرائم  
ــري        ــه ال جت ــد أوضــحت أن ــة نفســها ق ــإن احلكوم ــام القضــاء، ف أم
حتقيقــات أو مالحقــات قضــائية يف الوقــت الــراهن. وذكــر املــدعي   

ــل للقـــرار      ــة الســـودان ال متتثـ ــام أن حكومـ )، ٢٠٠٥( ١٥٩٣العـ
وأشار إىل أن الس مبقـدوره أن يكفـل تعـاون السـودان. ونبـه إىل      

مـا لديـه    ٢٠٠٨احملكمـة يف متوز/يوليـه   أنه يعتزم أن يقدم إىل قضاة 
__________ 

)١٨٦(  S/PRST/2008/27 .   

من أدلة عن املسؤولني يف املقـام األول عـن اجلـرائم الـيت حيقـق فيهـا       
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب أعضاء الـس عـن    .)١٨٧(مكتبه

قلقهــم إزاء احلالــة يف دارفــور، وكــرروا التــزامهم بتعزيــز الســالم يف 
ــا  ــن    الســودان، مب ــالت م ــك مكافحــة اإلف ــاب. والحــظ  يف ذل العق

ــني الســالم والعد     ــوازن الصــحيح ب ــق الت ــس أن حتقي ــة أعضــاء ال ال
املراعـاة يف املضـي يف إحـراز التقـدم     ينبغي أن يكون من األولويـات  

  السياسي يف دارفور.
حزيران/يونيــــــه  ١٦يف بيــــــان رئاســــــي مــــــؤرخ   و  
، أحــاط الــس علمــا بــاجلهود الــيت بــذهلا املــدعي )١٨٨(٢٠٠٨

العام لتقدمي مرتكيب جرائم احلرب واجلـرائم ضـد اإلنسـانية يف    
ــال.       ــرين باالعتق ــك صــدور أم ــا يف ذل ــة، مب ــور إىل العدال دارف
وحـــث الـــس حكومـــة الســـودان ومجيـــع أطـــراف الصـــراع  

ر علــى التعــاون الكامــل مــع احملكمــة، وفقــا األخــرى يف دارفــو
)، وذلك من أجل وضـع حـد   ٢٠٠٥( ١٥٩٣ألحكام القرار 

  لإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة يف دارفور.  
، اختذ جملس األمـن القـرار   ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١ويف   
ــ)١٨٩()٢٠٠٨( ١٨٢٨ ــبالغ جملــس   ، ال ــه علمــا ب ذي حيــيط في

ــابع لالحتــاد األفريقــي الصــادر عــن جلســته      الســلم واألمــن الت
، ويضــــع يف )١٩٠(٢٠٠٨متوز/يوليــــه  ٢١املنعقــــدة يف  ١٤٢

__________ 

)١٨٧(  S/PV.5905 ٦ -٢، الصفحات. 

)١٨٨(  S/PRST/2008/21 .   
   مدد القرار أيضا والية العملية املختلطة.  )١٨٩(
حتـاد األفريقـي   القرار الذي اختـذه جملـس السـلم واألمـن التـابع لال       )١٩٠(

ــر ( ــه يف   S/2008/481 (انظـ ــذي قدمـ ــب الـ ــأن الطلـ ــق) بشـ ، املرفـ
املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة  ٢٠٠٨متوز/يوليــه   ١٤

من أجل إصـدار مـذكرة اعتقـال حبـق رئـيس السـودان، وأعـرب        
موافقــة الــدائرة التمهيديــة يف احملكمــة علــى   فيــه عــن اقتناعــه بــأن 

نه أن يقـوض علـى حنـو خطـري اجلهـود      طلب املدعي العام من شأ
ــل لـــرتاع   ــاد حـ ــة إىل تيســـري إجيـ ــالم   الراميـ ــز السـ ــور وتعزيـ دارفـ

واملصـــاحلة يف الســـودان، وطلـــب فيـــه إىل جملـــس األمـــن، وفقـــا  
الـيت   من نظام روما األساسـي، إرجـاء العمليـة     ١٦ألحكام املادة 
   بدأا احملكمة.
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اعتباره ما أثاره أعضاء جملس السلم واألمن من شواغل بشـأن  
التطــورات احملتملـــة جـــراء الطلـــب املقــدم مـــن املـــدعي العـــام   

، وحيـيط  ٢٠٠٨متوز/يوليـه   ١٤ليـة يف  للمحكمة اجلنائيـة الدو 
ــرار       ــهم مواصــلة النظــر يف هــذه املســائل. واختــذ الق علمــا بنيت

صوتا مؤيدا مقابل ال شـيء وامتنـاع عضـو واحـد      ١٤بأغلبية 
وعقـــب التصـــويت،  عـــن التصـــويت (الواليـــات املتحـــدة).    

أوضــحت الواليــات املتحــدة أــا قــد امتنعــت عــن التصــويت   
نظرا ألن صيغة القرار من شـأا أن تبعـث بإشـارة خاطئـة إىل     
ــة إىل     ــرئيس الســوداين عمــر البشــري، وتقــوض اجلهــود الرامي ال

ــه هـــو وغـــري  ــةتقدميـ ومـــع ذلـــك، أعـــرب ممثلـــو  .)١٩١(ه للعدالـ
الحتاد الروسي والصني عن أسـفهم  اجلماهريية العربية الليبية وا

ــدعو احملكمــة إىل     ألن القــرار مل يطلــب إىل جملــس األمــن أن ي
إرجاء النظر يف الطلب املقـدم مـن املـدعي العـام، وأشـاروا إىل      
أن هذا موقف جمموعات الدول األعضاء اليت تشكل ما يصـل  
إىل ثلثي عضوية األمم املتحدة واليت ترى أن الطلـب ميكـن أن   

ــوض بشــك  ــق الســالم يف    يق ــة إىل حتقي ــود الرامي ــري اجله ل خط
وأعرب ممثل اجلماهريية العربية الليبية عن األمـل  .)١٩٢(السودان
تنم الس الفرصة يف القريـب العاجـل ملواصـلة النظـر     يف أن يغ

يف الـــدعوة إىل اإلرجــــاء، وشـــاطره ممثــــل إندونيســـيا نفــــس    
ثــل بلجيكــا هــذا النــهج وذهــب إىل أن  ودحــض مم.)١٩٣(الــرأي

ــيت     الــس ينبغــي أال يتخــذ مواقــف مســبقة إزاء التطــورات ال
وأكـد ممثـل اململكـة املتحـدة علـى      .)١٩٤(ميكن التنبؤ ـا بعـد   ال

ــس يف      ــذي ميكــن أن يتخــذه ال ــد اإلجــراء ال أن مســألة حتدي
وأعـرب ممـثال   .)١٩٥(ضوء طلب املـدعي العـام ال تـزال مفتوحـة    

__________ 

)١٩١(  S/PV.5947 ١٠، الصفحة.   
ــع نف  )١٩٢( ــه، الصـــفحة  املرجـ ــي)؛ الصـــفحة    ٤سـ ــاد الروسـ  ٦(االحتـ

   ، (اجلماهريية العربية الليبية).٨(الصني)؛ الصفحة 
، (اجلماهريية العربيـة الليبيـة)؛ الصـفحة    ٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٣(

  ، (إندونيسيا).١٢
   .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(
   .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٥(

هلـا  كوستاريكا وكرواتيا عن رأي مفاده أن العناصر اليت ليس 
تأثري مباشر على متديد والية العملية املختلطة كان ينبغي عـدم  

    .)١٩٦(إرفاقها بالقرار
دعي العــــام ، أبلــــغ املــــ٢٠٠٩حزيران/يونيــــه  ٥ويف   

ــى أســاس      ــه عل ــة أعضــاء الــس بأن ــة الدولي للمحكمــة اجلنائي
األدلة اليت يتم مجعها، فقـد أصـدرت الـدائرة التمهيديـة األوىل     

علــى الــرئيس   ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٤أمــرا بإلقــاء القــبض يف   
الســوداين البشــري خبمــس ــم تتعلــق بارتكــاب جــرائم ضــد        

الغتصـاب والقتـل،   اإلنسانية، مبـا يف ذلـك اإلبـادة وعمليـات ا    
ومــتني بارتكــاب جــرائم حــرب. وأكــد علــى أنــه يقــع علــى  
عاتق حكومة السـودان اآلن واجـب اعتقالـه هـو واألشـخاص      
اآلخــرين الــذين صــدرت أوامــر اعتقــال حبقهــم. وفيمــا يتعلــق  
بتكامـل اإلجـراءات املتبعـة أمـام احملــاكم، أكـد مـن جديـد أنــه        

ودان فيمــا يتصــل جتــري حاليــا أي إجــراءات وطنيــة يف الســ ال
ــاجلرائم  ــه    “الواســعة النطــاق ”ب الــيت حتقــق فيهــا احملكمــة، وأن

سيواصل استعراض معلومات جديدة بشـأن اجلـرائم املرتكبـة.    
وأكد أن مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسـي الـذي   
أنشأ احملكمـة تقـع علـى عاتقهـا مسـؤولية اعتقـال وتسـليم أي        

حظ أيضا أن جملس األمـن قـد   متهم يسافر داخل أقاليمها، وال
) الـدول غـري األطـراف علـى     ٢٠٠٥( ١٥٩٣يف القـرار   حث

  .)١٩٧(ون تعاونا كامال مع احملكمةأن تتعا
ــدعي  ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ٤ويف    ــغ امل ، أبل

العام األعضاء بأن احلكومة السـودانية مل تتعـاون مـع احملكمـة،     
ة أو تعيني حمـام  وأن الرئيس البشري قد رفض املثول أمام احملكم

لتمثيله، يف حني تستمر اجلـرائم املرتكبـة يف دارفـور. وقـال إن     
ــاء       ــن أجــل إ ــس ضــروري م ــن ال ــدم م ــل املق ــدعم الكام ال

__________ 

  .٥و  ٤ن املرجع نفسه، الصفحتا  )١٩٦(

)١٩٧(  S/PV.6135 .   
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ــة  ــداوالت   )١٩٨(اجلــرائم احلالي ــس، يف امل . وأعــرب أعضــاء ال
التاليــة، عــن قلقهــم إزاء احلالــة الســائدة يف دارفــور، وشــددوا   

 حل سياسي، وأشاروا إىل الطـابع  على احلاجة إىل التوصل إىل
عضـاء إىل  وأشـارت معظـم الـدول األ   املعقد واحلساس للحالة. 

ــال الســودان للقــرار    )، يف حــني ٢٠٠٥( ١٥٩٣ضــرورة امتث
أشار ممثل اجلماهريية العربيـة الليبيـة إىل أن القـرار لـيس ملزمـا      
ألنه ال حيمل السودان على التعاون مع احملكمة بل حيثهـا فقـط   

ودعا ممثل االحتاد الروسي املدعي العـام  .)١٩٩(على القيام بذلك
جيعلـها   ته حبرص يف عمله بشأن دارفـور وأن إىل أن يزن خطوا

ومـع ذلـك رأى ممثـل    .)٢٠٠(متوافقة مع حتديات إحالل السـالم 
ــرئيس     بوركينــا فاســو أن إصــدار األمــر بإلقــاء القــبض علــى ال
البشــري، يف حــني ال ينطــوي علــى حكــم قيمــي بشــأن جــوهر   

ــن  ــادة تعقيــ    القضــية، ل ــه ســوى زي ــتج عن ــةين الســالم،  د عملي
ويف .)٢٠١(األمـن   يبـذهلا االحتـاد األفريقـي وجملـس    واجلهود الـيت 

إزاء قعـود الـس    أسـفه  ملقابل، أعرب ممثـل كوسـتاريكا عـن   ا
شــهرا إىل توافــق  ١٨عـن العمــل، فقــد فشــل يف التوصــل ملــدة  

  .)٢٠٢(لآلراء الزم لضمان تنفيذ قراراته
__________ 

)١٩٨(  S/PV.6230 ٥ و ٤، الصفحتان.   
  .٢٢ املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٩(
   . ١٢ املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٠(
   .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(
   .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٢(

: طرد املنظمات اإلنسانية ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٠  
  غري احلكومية

، اســتمع أعضــاء الــس   ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٠يف   
ــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية.      ــدير مكت ــدمها م إىل إحاطــة ق
ــة املــدنيني يف دارفــور يف أعقــاب    وأعــرب عــن القلــق إزاء حال
طــرد حكومــة الســودان العديــد مــن وكــاالت املعونــة الدوليــة   

الســلطات يف ذلـــك البلــد إىل التراجـــع عـــن   مــؤخرا، وحـــث  
قرارها واحترام االتفاقات القائمة والقوانني الوطنية اليت حتكـم  

وأشــار ممثــل الســودان إىل أن  .)٢٠٣(عمليــات وكــاالت اإلغاثــة 
ــيت تعرضــت للطــرد تشــكل     ــة ال يف  ٧املنظمــات غــري احلكومي

منظمـة مـن منظمـات املعونـة الناشـطة يف       ١١٨فقط من املائة 
البلـــد، وقـــال إن احلكومـــة قـــد اختـــذت هـــذا اإلجـــراء ألن       
املنظمـات قـد جتــاوزت كـل اخلطـوط احلمــراء، وجتـرأت علــى      
املساس بسـيادة حكومـة السـودان، واسـتغلت مساحـة شـعبها.       
وأكد على أن قـرار احلكومـة قـرار سـيادي مشـروع ال رجعـة       

ودعا عـدة ممـثلني    .)٢٠٤(س موضوعا لألخذ والردفيه أبدا، ولي
السودان إىل أن يتراجـع عـن قـراره يف إشـارة إىل أنـه ال ينبغـي       

  .)٢٠٥(اخللط بني احلالة اإلنسانية واحلالة السياسية
__________ 

)٢٠٣(  S/PV.6096٤-٢، الصفحات.  

   .٥و   ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٤(
ــفحتان   امل  )٢٠٥( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــدة)؛  ٦و  ٥رجـــ ــة املتحـــ ، (اململكـــ

(الواليــات  ٩-٧(املكســيك)؛ والصـفحات   ٧و  ٦والصـفحتان  
 ١٤(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة  ١٠و  ٩  املتحـــــدة)؛ والصـــــفحتان 

 ١٦(كرواتيــا)؛ والصــفحتان  ١٥و  ١٤(أوغنــدا)؛ والصــفحتان 
   (كوستاريكا). ١٧و 
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    ني العام بشأن السوداناجللسات: تقارير األم
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨١٧ 

كــانون الثاين/ينــاير  ٩
٢٠٠٨  

 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2007/759( 

 ٣٩املادة  

وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
   لعمليات حفظ السالم

ــني   ــل األمـــ وكيـــ
ــات   ــام لعمليــ العــ

 حفظ السالم

  

٥٨١٨  
ــانون الثــــاين/   ١١ كــ

 ٢٠٠٨يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2007/759( 

   S/PRST/2008/1  

٥٨٣٢  
شــــــــــــــباط/فرباير   ٨

٢٠٠٨ 

    ٣٩املادة   
ــوث اخلــاص لألمــم    املبع
ــدارفور،  ــدة لــــــ املتحــــــ
ووكيــــل األمــــني العــــام 
لعمليات حفظ السـالم،  
واملراقــب الــدائم لالحتــاد 
األفريقـــي لـــدى األمـــم   

 املتحدة

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

 املدعوين

  

٥٨٤٠    
ــباط/فرباير  ١٩ شـــــــــ

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2008/64السودان (

    ٣٩املادة  
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
ــيس    ــام للســودان ورئ الع

 البعثة

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ
للسودان ورئـيس  

 البعثة

  

٥٨٤٩  
ــارس  ١١ آذار/مـــــــــــ

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/98( 

  ٣٩املادة  
األمـــني العـــام املســـاعد    

 لعمليات حفظ السالم

األمــــــني العـــــــام  
املساعد لعمليات 

 حفظ السالم

  

٥٨٧٢  
نيســــــــــان/أبريل   ٢٢

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/196 تقريــــــر ،(
ــن نشــر     ــني العــام ع األم
العملية املختلطة لالحتـاد  

فريقي واألمم املتحدة األ
ــور  يف دارفـــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/249( 

  ٣٩املادة  
ــل اخلــاص املشــترك    املمث

األمـم  لالحتاد األفريقي و
املتحدة لدارفور ورئـيس  
ــة،   ــة املختلطــــــ العمليــــــ
ووكيــــل األمــــني العــــام 
ــانية   ــؤون اإلنســـــ للشـــــ
ــة يف   ــق اإلغاثـــــ ومنســـــ

 حاالت الطوارئ

   مجيع املدعوين  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 68/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٨٢  
نيســــــــــان/أبريل   ٣٠

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2008/267السودان (

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
 (أ)دول ٧مــــــــــــــــــــن 

)S/2008/283( 

  )٢٠٠٨( ١٨١٢ القــــــــرار  
  ال أحد-ال أحد-١٥

٥٨٩١    
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٣

    ٣٧املادة   
 السودان

 S/PRST/2008/15  

٥٨٩٢    
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٤

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/304( 

  ٣٩املادة  
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

 لعمليات حفظ السالم

ــني   ــل األمـــ وكيـــ
ــات   ــام لعمليــ العــ

 حفظ السالم

  

٥٩٠٥    
ــه  ٥ حزيران/يونيــــــــــ

٢٠٠٨ 

    ٣٩املادة   
املــدعي العــام للمحكمــة 

 اجلنائية الدولية

ــام   ــدعي العــــ املــــ
للمحكمــــــــــــــــة 
اجلنائيــة الدوليــة،  
ــدول   ــع الــــ مجيــــ
األعضـــــــــــــاء يف 

 الس

  

٥٩١٢  
حزيران/يونيــــــــه   ١٦

٢٠٠٨ 

    S/PRST/2008/21  

٥٩٢٢  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٤

٢٠٠٨ 

  ٣٩املادة   
ــوث اخلــاص لألمــم    املبع

ــدارفور،  ــدة لــــــ املتحــــــ
ــاص   ــوث اخلــــــ واملبعــــــ
لالحتـــــــــاد األفريقـــــــــي 

 لدارفور

املبعـــوث اخلـــاص 
لألمــــم املتحــــدة  
لــــــــــــــــــدارفور، 
واملبعوث اخلـاص  
لالحتــاد األفريقــي  

 لدارفور

  

٥٩٢٣    
حزيران/يونيــــــــه   ٢٤

٢٠٠٨  

    S/PRST/2008/24  

٥٩٣٥  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ١٦

٢٠٠٨ 

  ٣٧املادة   
 رواندا وأوغندا

 S/PRST/2008/27  

٥٩٤٧    
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٣١

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/443( 

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــدة   ــة املتحـ مـــن اململكـ

)S/2008/506  ( 

    ٣٧املادة 
 السودان

عضــــــــــــــوا  ١٣
، (ب)بــــــــــــالس 

 انالسود

  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٨القــــــــرار 
  ١-ال أحد-١٤

  (الواليات املتحدة)
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٥٦  
آب/أغســــــــطس  ١٨

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2008/485السودان (

  ٣٩املادة  
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام للسودان

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ

 للسودان

  

٥٩٩٦  
 تشـــــــرين األول/ ١٥

 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــدم    ــرار مقـ مشـــروع قـ
مــن الواليــات املتحــدة 

)S/2008/648( 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤١القــــــــرار   
  ال أحد-ال أحد-١٥

٦٠٠٣    
 تشـــــــرين األول/ ٢٨

 ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 

ألمـم  لالحتاد األفريقي وا
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/659( 

    ٣٧املادة  
  السودان

  ٣٩ملادة ا
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
لعمليات حفظ السـالم،  
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

 للدعم امليداين

مجيــــع املــــدعوين 
وعضـــــو واحـــــد 
ــالس  بـــــــــــــــــــ
(الواليــــــــــــــــات 

 املتحدة)

  

٦٠١٠    
ــاين/  ٥ ــرين الثــــ  تشــــ

 ٢٠٠٨نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2008/662السودان (

  ٣٩املادة  
األمـــني العـــام املســـاعد    

 لعمليات حفظ السالم

األمــــــني العـــــــام  
املساعد لعمليات 
ــالم،  حفــــظ الســ
وعضوان بالس 
ــتاريكا  (كوســــــــ
ــة  واجلماهرييــــــــــ

 العربية الليبية)

  

٦٠٢٨    
 كــــــــــانون األول/  ٣

 ٢٠٠٨ديسمرب 

    ٣٩املادة   
املــدعي العــام للمحكمــة 

 اجلنائية الدولية

ــام   ــدعي العــــ املــــ
للمحكمــــــــــــــــة 
اجلنائيــة الدوليــة،  
ــع الـــــدول  ومجيـــ
األعضـــــــــــــاء يف 

 الس

  

٦٠٥٤    
ــانون األول/ ١٩  كـــــ

 ٢٠٠٨ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/781( 

    ٣٧املادة  
  السودان

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
لعمليات حفظ السـالم،  

األمــــني العــــام  ووكيــــل
 للدعم امليداين

   مجيع املدعوين

٦٠٧٩    
شــــــــــــــباط/فرباير   ٥

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2009/61السودان (

  ٣٩املادة  
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام للسودان

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ

 للسودان

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٩٦    
ــارس  ٢٠ آذار/مـــــــــــ

٢٠٠٩ 

  ٣٧املادة   
ــيكية   ــة التشـــ اجلمهوريـــ
(باســـــــــــم االحتـــــــــــاد  

  األورويب)، والسودان
    ٣٩املادة 
ــيق  مــــدير مكتــــب تنســ

 الشؤون اإلنسانية

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

 املدعوين

  

٦١١٢  
نيســــــــــان/أبريل   ٢٧

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ختلطـــة نشـــر العمليـــة امل

لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2009/201( 

    ٣٩املادة  
ــل اخلــاص املشــترك    املمث
لالحتاد األفريقي واألمـم  

 املتحدة لدارفور

املمثـــــل اخلـــــاص 
املشـــترك لالحتـــاد 
ــم   األفريقــي واألم

 املتحدة لدارفور

  

٦١١٦    
نيســــــــــان/أبريل   ٣٠

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2009/211السودان (

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
مــن الواليــات املتحــدة 

)S/2009/225( 

ــاء  ٥  دول أعضــــ
ــا ــا بـ لس (فرنسـ

وكوســــــــــتاريكا 
واململكــة املتحــدة 
ــات  والواليـــــــــــــ
 املتحدة واليابان)

) ٢٠٠٩( ١٨٧٠القــــــــــرار
  ال أحد-ال أحد-١٥

٦١٣٥    
ــه  ٥ حزيران/يونيــــــــــ

٢٠٠٩ 

    ٣٩املادة   
املــدعي العــام للمحكمــة 

 اجلنائية الدولية

ــام   ــدعي العــــ املــــ
للمحكمــــــــــــــــة 

 اجلنائية الدولية

  

٦١٣٩    
حزيران/يونيــــــــه   ١١

٢٠٠٩ 

    ٣٩املادة   
 وكيـــــل األمـــــني العـــــام

ــانية   ــؤون اإلنســـــ للشـــــ
ــة يف   ــق اإلغاثـــــ ومنســـــ

 حاالت الطوارئ

ــني   ــل األمـــ وكيـــ
العــــام للشـــــؤون  
اإلنسانية ومنسـق  
ــة يف  اإلغاثــــــــــــــ
 حاالت الطوارئ

  

٦١٧٠    
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٢٤

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2009/297 ــر )، وتقريـ
ــن نشــر     ــني العــام ع األم
العملية املختلطة لالحتـاد  

ملتحدة األفريقي واألمم ا
ــور  يف دارفـــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/352( 

    ٣٧املادة  
ــويد   ــودان، والســــ الســــ
  (باسم االحتاد األورويب)

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

 لعمليات حفظ السالم

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

 املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٧٥    
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٣٠

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2009/297 ــر )، وتقريـ
ــن نشــ    ــني العــام ع ر األم

العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقي واألمم املتحدة 
ــور  يف دارفـــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/352( 

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــدة   ــة املتحـ مـــن اململكـ

)S/2009/392( 

  ) ٢٠٠٩( ١٨٨١ القــــــــرار  
  ال أحد-ال أحد-١٥

٦١٩٩    
 تشـــــــرين األول/ ١٣

 ٢٠٠٩أكتوبر 

ــدم    ــرار مقـ مشـــروع قـ
مــن الواليــات املتحــدة 

)S/2009/528( 

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩١ القــــــــرار  
  ال أحد -ال أحد-١٥

٦٢٢٧    
ــاين/  ٣٠ ــرين الثــ  تشــ

 ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقي واألمم املتحدة 
ــور  يف دارفـــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/592( 

    ٣٧املادة  
  السودان

  ٣٩املادة 
األمـــني العـــام املســـاعد    
لعمليات حفظ السـالم،  
وكبري الوسطاء املشـترك  
بـــني االحتــــاد األفريقــــي  
ــأن   واألمـــم املتحـــدة بشـ

 دارفور

   مجيع املدعوين

٦٢٣٠    
 كــــــــــانون األول/  ٤

 ٢٠٠٩ديسمرب 

    ٣٩املادة   
املــدعي العــام للمحكمــة 

 اجلنائية الدولية

ــام   ــدعي العــــ املــــ
للمحكمــــــــــــــــة 
اجلنائيــة الدوليــة،  
ــع الـــــدول  ومجيـــ
األعضـــــــــــــاء يف 

 الس

  

٦٢٥١    
ــ ٢١  انون األول/كـــــ

  ٢٠٠٩ديسمرب 

ــالة مؤرخــــــة    ١٧رســــ
تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب 

موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٩
رئيس جملـس األمـن مـن    
ــام   ــني العـــــــــــ األمـــــــــــ

)S/2009/599(  

    ٣٩املادة   
ــاد    ــيس مفوضــية االحت رئ
ــي، ورئـــــــيس   األفريقـــــ
ــع املســتوى    ــق الرفي الفري
املعـــين بــــدارفور التــــابع  

  لالحتاد األفريقي

األمـــــني العـــــام،  
  ومجيع املدعوين  

  

  
 والواليات املتحدة األمريكية. ،انيا العظمى وأيرلندا الشماليةواململكة املتحدة لربيط ،وكوستاريكا ،وكرواتيا ،وفرنسا ،وبلجيكا ،إيطاليا  (أ)  

 ،وكرواتيـا  ،وفييـت نـام   ،وفرنسـا  ،والصـني  ،واجلماهريية العربيـة الليبيـة   ،وبوركينا فاسو ،وبلجيكا ،وإيطاليا ،وإندونيسيا ،االحتاد الروسي  (ب)  
 والواليات املتحدة األمريكية. ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وكوستاريكا



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 حلالة يف تشاد والسودانا -١٤
 

  عام عرض  
، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    

ــق ب  ــا يتعلــ ــدة فيمــ ــة واحــ ــاد احلجلســ ــانية يف تشــ ــة اإلنســ  الــ
  .)٢٠٦(والسودان
: احلالـة اإلنسـانية   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣  

  يف تشاد والسودان

، اسـتمع الـس   ٢٠٠٨كانون األول/ديسـمرب   ٣يف    
وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون اإلنســـانية   قـــدمهاإىل إحاطـــة 

احلالـة اإلنســانية يف  عــن ومنسـق اإلغاثـة يف حــاالت الطـوارئ    
بسـبب   ةهشـ تظـل  احلالـة يف تشـاد    وقـال إن تشاد والسودان. 

سـنوات طويلـة   عـن   النامجـة التـوترات  واستمرار  اإلجرام تزايد
. ويف هــذا الصــدد، وامتــدادات دارفــورالصــراع الــداخلي مــن 

ذكــر أن تســييس وعســكرة خميمــات الالجــئني وبعــض مواقــع  
ــاد  ــا يف تشـ ــد  املشـــردين داخليـ . يشـــكالن مصـــدر قلـــق متزايـ

ــة  إقـــدام اجلماعـــات املســـلحة، وأضـــاف أن  ــيما حركـ وال سـ
 ك جتنيـد مبـا يف ذلـ  ،  التجنيـد ، علـى عمليـات   العدل واملسـاواة 

اإلنســــــاين للطــــــابع و نيلمــــــدنيل اًديــــــد ،يشــــــكلاألطفال
ــار أيضــا إىل أن    ــات. وأش ــال   االنتشــارللمخيم الســريع والفع

د لبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وتشـــا 
الــدرك التشــاديني قــوة نشــر أفــراد (املرحلــة الثانيــة)، وكــذلك 

 يفواملخيمـات.   تعزيـز األمـن يف  ل أمران حيويـان املدربة حديثا 
ــق بالســودان،    ــا يتعل ــالم ــام    ق ــني الع ــل األم ــة يف إوكي ن احلال

جسـيماً تتحمـل    سياسيا وإنسانيا دارفور ال تزال تشكل حتديا
__________ 

، ١٦ القسم، اجلزءهذا الع على مزيد من املعلومات، انظر لالط  )٢٠٦(
الوسـطى واملنطقـة دون   احلالـة يف تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا      بشأن

  األمني العام عن السودان.تقارير ، بشأن ١٣ قسمالواإلقليمية، 

شـدد  و. عنـه  مسـؤولية مشـتركة   تمرديناحلكومة وحركات امل
على والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي   اإلبقاءعلى أمهية 

تحســـني وعلـــى قــدراا احلاليــة ل   رفــور واألمــم املتحــدة يف دا  
احلماية املادية للمـدنيني، والعـاملني يف اـال اإلنسـاين، واحلـد      

   .)٢٠٧(بصورة عامة من التوترات

بعثـة األمـم   تكـون  يف أن  أملـه ممثل تشاد عـن  وأعرب   
مـن   املـدنيني املسـتفيدين   قعـات توفعالـة يف االسـتجابة ل  املتحدة 

 حيــث إخــالء املخيمـات مــن األسـلحة   املسـاعدة يف خـدماا و 
املـزاعم بـأن   . وذكـر أيضـا أن   بالتجنيـد  تقوم مجاعات سودانية

تــدعم املتمــردين الســودانيني ال أســاس لــه مــن الصــحة،   تشــاد
ألي متمـردين مـن بلـد     قائالً إن تشاد ال متلك أسلحة لتقدميها

ــد ممثــ . آخــر ــا وأك ــات  ل تشــاد مرحب ــع عالق ــده بتطبي  مــع بل
عمل بشــكل إجيــايب مــن أجــل توطيــد     ســي بلــده أن الســودان

قـال إن مـا    لكنـه العالقات الودية وحسن اجلوار مع السودان. 
، طريقـه حنـو التسـوية    يف دارفـور  خيشاه، ما دام مل جيد الوضـع 

  .)٢٠٨(ن تأثريا سلبياالعالقات مع السوداهو أن تتأثر 
لـس بعـودة العالقـات الدبلوماسـية     ورحب أعضـاء ا    

إزاء تـدهور احلالــة   هـم عـن قلق  وابـني تشـاد والسـودان، وأعربـ    
اإلنسانية بسـبب اسـتمرار أعمـال العنـف. ويف الوقـت نفسـه،       

وإىل  ،لتجنيد والتسييس يف خميمـات الالجـئني  وقف اإىل  وادع
الوقـــف الفـــوري جلميـــع اهلجمـــات ضـــد العـــاملني يف اـــال   

  اإلنساين.
__________ 

)٢٠٧(  S/PV.6029 ٧-٢، الصفحات.  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٨(
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    احلالة يف تشاد والسودان اجللسات:
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٢٩  
 كــــــــــانون األول/  ٣

  ٢٠٠٨ديسمرب 

    ٣٧املادة     
  تشاد

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

ــؤ ــانية للشـــــ ون اإلنســـــ
ــة يف   ــق اإلغاثـــــ ومنســـــ

  حاالت الطوارئ

مجيــــــع أعضــــــاء 
 ومجيـــــعالـــــس 
  املدعوين

  

    
 توطيد السالم يف غرب أفريقيا - ١٥

 

  عام عرض  
 خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، عقــد الــس أربــع        

لسالم يف غرب أفريقيا، واعتمد بيـانني  توطيد ا جلسات بشأن
ركــز الــس علــى التحــديات الــيت تواجــه املنطقــة  ورئاســيني. 

ــدرات،     ــار باملخــ ــأثري االجتــ ــك تــ ــا يف ذلــ ــة، مبــ دون اإلقليميــ
ــذي      ــدور ال ــيت تواجــه احلوكمــة، فضــال عــن ال والتحــديات ال
يضــطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا يف التصــدي 

ــل اخلــاص   قــدمهماســتمع إىل إحــاطتني املســائل. وا ذههلــ املمث
ــا    ، لألمــني العــام ورئــيس مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي

ملــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين  قــدمها اإحاطــة و
  ة.باملخدرات واجلرمي

 :٢٠٠٩متوز/يوليــه  ٧كــانون الثاين/ينــاير إىل  ٢١  
  إحاطات قدمها املمثل اخلاص لألمني العام

، استمع الـس إىل  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢١يف   
 تقريــرفيهـا  إحاطـة قـدمها املمثــل اخلـاص لألمــني العـام عــرض     

العـابرة  و الشـاملة  ركز على التطوراتالذي ي )٢٠٩(األمني العام
مـن األسـباب   الكـثري   للحدود يف غرب أفريقيـا. وأشـار إىل أن  

__________ 

)٢٠٩(  S/2009/39.  

ال يــزال يف عــدد مــن بلــدان غــرب أفريقيــا  للرتاعــات اجلذريــة 
إحـراز  علـى الـرغم مـن     يتعني معاجلتها بصـورة فعالـة ودائمـة،   

ــد الســالم واالســتقرار يف كــبري يف تقــدم  ــا. توطي  غــرب أفريقي
يف املنطقــة إىل  احملــددة شــواغل  بعــض العلــى  أشــار مركــزا  و

العـــامل وانعـــدام األمـــن  األغذيـــة علـــى صـــعيدارتفــاع أســـعار  
 نياالنقالبـ و ،وانتشار اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود  ي،الغذائ

يف شــريط لوضــع يف موريتانيــا وغينيــا؛ وهشاشــة ا نيالعســكري
إصـــالح النظـــر إىل ه جيـــب نــ إأيضـــا  وقـــالالســـاحل. منطقــة  

بنـاء  لاسـتراتيجية  أي  رئيسـياً يف عنصـرا  بوصـفه   قطاع األمينال
اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب     مع اضطالع بلدان السالم، 

ألمم املتحدة. باإلضـافة  الكامل من ادعم الببدور رائد  أفريقيا
ــك،  ــم    حتــدث عــن  إىل ذل ــب األم ــيت اختــذها مكت ــادرات ال املب

نــهج اليقيــا ودوره احملــوري يف تعزيــز اتبــاع املتحــدة لغــرب أفر
لســالم واألمــن، ومعاجلــة املســائل املتســقة إزاء اقليميــة اإلدون 
باالشـتراك مـع اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب        أبرزهـا، اليت 

 ،املعــين باملخــدرات واجلرميــة األمــم املتحــدة مكتــبوأفريقيــا، 
 ذي قدمتـه الـ الـدعم  أشار إىل ويف اخلتام،  وقادة غرب أفريقيا.

 وترســـيمعمليـــة تعـــيني لجلنـــة الكـــامريون ونيجرييـــا املختلطـــة 
الكـامريون ونيجرييـا. وحتقيقـا     بـني  دوداحلـ احلدود على طـول  

يف أعقــاب نقــل الســلطة يف شــبه جزيــرة قــال إنــه هلــذه الغايــة، 
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ــي ــامريون،   باكاسـ ــا إىل الكـ ــن نيجرييـ ــدان اآلن  مـ ــز البلَـ يركـ
  .(٢١٠)احلدود جهودمها على التعجيل بعملية ترسيم

، اسـتمع الـس إىل إحاطـة    ٢٠٠٩متوز/يوليـه   ٧يف و  
 قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام واملــدير التنفيــذي ملكتــب  

ويف معـرض تقدميـه   املعـين باملخـدرات واجلرميـة.     األمم املتحدة
تقريـــر األمــــني العـــام عــــن مكتــــب األمـــم املتحــــدة لغــــرب    

ــا ــى التقــدم  املمثــل اخلــاص لألمــني العــ شــدد ، (٢١١)أفريقي ام عل
ــن   ــة الســــالم واألمــ ــرز يف حالــ ــااحملــ ــة دون  عمومــ يف املنطقــ

التطــورات اإلجيابيــة املســجلة يف االنتعــاش   ، وخاصــةاإلقليميــة
ــهاء   ــرتاعبعــد انت ــدم يف جمــال احلوكمــة     ال ــاء الســالم والتق وبن

ــوات       ــزام ق ــاده أن الت ــن رأي مف ــانون. وأعــرب ع وســيادة الق
دة علـى اإلرادة السياسـية   و شـها هلغرب أفريقيا لحفظ السالم 

لالضطالع باسـتمرار   لقادة دول غرب أفريقيا وشعواالقوية 
 دون اإلقليميـة هـذه املنطقـة    جهود السـالم يف بدور طليعي يف 

. وأبلـغ الـس   عمومااألمم املتحدة واتمع الدويل من دعم ب
ومــن حيــث النطــاق و  العنــف  تراجــعأدى إىل األمــر  هــذاأن 

أنـه ال يوجـد   وع أحنـاء املنطقـة دون اإلقليميـة،    يف مجياملستوى 
ــا  ــزاعحاليـ ــلح  أي نـ ــوح مسـ ــا. مفتـ ــرب أفريقيـ ــه يف غـ إال أنـ

منطقـة  السـالم واألمـن يف    تواجـه حتديات كبرية  تزال هناك ال
غـــري  تغـــيري ال جتـــدد حتـــديات غـــرب أفريقيـــا، مبـــا يف ذلـــك   

الدســـتوري أو العنيــــف للحكومــــات بوصـــفه أحــــد أخطــــر   
واالجتــار باملخــدرات،  ،القطــاع األمــين وإصــالحالتهديــدات، 

  .)٢١٢(ةاالقتصادي-فضال عن التنمية االجتماعية
املـــدير التنفيـــذي للمكتـــب املعـــين باملخـــدرات وأفــاد    

ــرب        ــة غ ــرب منطق ــار باملخــدرات ع ــأن حجــم االجت ــة ب واجلرمي
لكـن   ،كـبرية  بصـورة  علـى مـا يبـدو    آخذ يف االخنفاض أفريقيا

__________ 

  (٢١٠)  S/PV.6073٤و ٢، الصفحات .  
  (٢١١)  S/2009/332.  

)٢١٢(  S/PV.6157 ٦-٢، الصفحات.  

ــتم معاجلــة     ــا مل ت ــة ســتظل مضــطربة م الضــعف ظــروف احلال
كمـا  ة. كمـ واحل قصـور ف والفقر والتخلـ يف املنطقة كـ الكامنة 

ــق   ــن القلـ ــدرات ألأعـــرب عـ ــدفقات أو  ن املخـ ــكل التـ ال تشـ
اجلرميـة املنظمـة جتعـل    ن أل، واألنشطة غـري املشـروعة الوحيـدة   

ــدم االســتقرار السياســي      ــر عرضــة لع ــا أكث ويف . غــرب أفريقي
احلالـة   النظـر إىل اخلتام، دعا املدير التنفيذي أعضاء الـس إىل  

االنتبـاه إىل احلقيقـة   ووجـه   ،عـاملي ظور من منيف غرب أفريقيا 
غـري  ليسـت سـوى معـربا لألنشـطة      غرب أفريقيا املتمثلة يف أن
إىل أوروبــا. وحــث البلــدان توجــه املخــدرات وأن املشــروعة، 
مكــان كعــن اســتخدام غــرب أفريقيــا  أن تتوقــف الغنيــة علــى 

    .)٢١٣(األدوية املزيفةالنفايات واألسلحة وللتخلص من 
البيان الرئاسي بشأن األمن : ٢٠٠٩ متوز/يوليه ١٠  

  والتحديات اليت تواجه التنمية يف غرب أفريقيا

 ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ١٠ يفيف بيـــان أدىل بـــه الـــرئيس   

املتواصـــل الـــذي  رتيــاح التقـــدم مـــع االالحــظ الـــس  ، )٢١٤(
غـري أن  يف غـرب أفريقيـا.   عمومـاً  حالة السالم واألمن تشهده 

ــالغ ال  ــار ببـ ــق الـــس أشـ ــات القلـ ــدد عمليـ ــيريإىل جتـ ــري  تغـ غـ
ــتوريال ــرق   دسـ ــلطة بطـ ــى السـ ــتيالء علـ ــم واالسـ ــري  للحكـ غـ

، وأكــد مــن جديــد أمهيــة اإلســراع باســتعادة النظــام ةدميقراطيــ
ــها تنظــيم  لدســتوريا ــات مفتوحــة وشــفافة.   بطــرق من انتخاب

وبشــكل التقــدم احملــرز، هشاشــة وأعــرب أيضــا عــن قلقــه إزاء 
الـيت ـدد األمـن يف    املتنامية أو املسـتجدة  األخطار خاص إزاء 

شــريط منطقــة غــرب أفريقيــا، وأبرزهــا األنشــطة اإلرهابيــة يف 
الجتـار غـري   وانعدام األمن البحري يف خليج غينيا، وا ،الساحل

يشــكل ديــدا لالســتقرار اإلقليمــي ممــا املشــروع باملخــدرات، 
علـى األمـن الـدويل. باإلضـافة إىل      الذي حيتمـل أن يـؤثر سـلبا   

األزمــة االقتصــادية  مــن آثــارذلــك، أعــرب الــس عــن قلقــه   
__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٣(
)٢١٤(  S/PRST/2009/20.  
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املنطقـة تواجـه   ، نظرا ألن غرب أفريقياعلى اقتصادات العاملية 
انعـدام األمـن   تزايـد  قبيـل  مـن   ،التنميـة  يف سبيلأصال حتديات 

ــن      ــف م ــاخ والتخفي ــري املن ــع تغ ــف م ــذائي، والتكي ــهالغ ، حدت
املؤسسـات  أن تواصـل  الـس علـى   وشـجع  وبطالة الشـباب.  

التخفيــف مــن اآلثــار  اإلســهام يف املاليــة والشــركاء يف التنميــة  
ــك الســلبية لتراجــع النمــو االقتصــادي وغــري    ــن  ذل ــل الم عوام

   غرب أفريقيا.الستقرار يفلزعزعة امل
البيان الرئاسي  :٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٨  

  بشأن احلالة يف غينيا

ين تشـر  ٢٨ الـس يف البيان الـذي أدىل بـه رئـيس    يف   
أنـه  ، يف مجلة أمـور،  ، أعرب الس)٢١٥(٢٠٠٩األول/أكتوبر 
__________ 

)٢١٥(  S/PRST/2009/27.  

بالغ القلق إزاء احلالة يف غينيا الـيت قـد تشـكل    ال يزال يساوره 
اإلقليمـي يف أعقـاب   علـى الصـعيد   خطرا على السـالم واألمـن   

أيلول/سـبتمرب،   ٢٨القتل اليت وقعت يف كونـاكري يف  أعمال 
دنيني يشـاركون يف  مـن اجلـيش النـار علـى مـ      فـرد عندما أطلق 

أعمـال العنـف الـيت تفيـد      الس بشـدة  أدانواجتماع حاشد. 
شخصـا وجـرح    ١٥٠التقارير بأا تسببت يف مقتل أكثر من 

 ،املئات وغري ذلك من االنتهاكات الصـارخة حلقـوق اإلنسـان   
االغتصــاب واجلــرائم  عمليــاتالعديــد مـن  وقــوع مبـا يف ذلــك  
تقـال التعسـفي لعـدد مـن     ، فضـال عـن االع  النسـاء اجلنسية ضد 

  املتظاهرين السلميني وزعماء أحزاب املعارضة.

    
    : توطيد السالم يف غرب أفريقيالساتاجل

 املتكلمون الدعوات أخرى وثائق البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٧٣  
ــانون الثــــاين/  ٢١  كــ

  ٢٠٠٩يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن  
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 

غــــــــــــرب أفريقيــــــــــــا ل
)S/2009/39(  

    ٣٩املادة   
ــني  امل ــاص لألمـ ــل اخلـ مثـ

العـــام ورئـــيس مكتـــب   
األمـــم املتحـــدة لغـــرب   

  أفريقيا

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ
ــب   ــيس مكتـ ورئـ
األمـــــم املتحـــــدة 

  لغرب أفريقيا

  

٦١٥٧  
  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧

تقريــر األمــني العــام عــن  
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 

غــــــــــــرب أفريقيــــــــــــا ل
)S/2009/332(  

    ٣٩املادة   
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

املــدير التنفيــذي والعــام، 
ــب ــدة  ملكتـ ــم املتحـ  األمـ

ــدرات   ــين باملخــــــ املعــــــ
  واجلرمية

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام  ــني العــــ  لألمــــ

ــيس  ــب ورئـ مكتـ
األمـــــم املتحـــــدة 

  غرب أفريقيال
املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام،   ــني العـــ لألمـــ

ــذي  و املــدير التنفي
األمـــــم  ملكتـــــب
ــدة ــين ا املتحـــ ملعـــ

باملخـــــــــــــدرات  
  واجلرمية
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 املتكلمون الدعوات أخرى وثائق البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٦٠  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ١٠

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 

فريقيــــــــــــا غــــــــــــرب أل
)S/2009/332(  

      S/PRST/2009/20  

٦٢٠٧  
 تشـــــــرين األول/ ٢٨

  ٢٠٠٩أكتوبر 

        S/PRST/2009/27 

    
    املنطقة دون اإلقليميةو احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى - ١٦

  عام عرض  

، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
جلســـة خاصـــة مـــع البلـــدان املســـامهة   هـــاجلســـة، مبـــا في ١٣

ثالثة بيانات رئاسية بشـأن  أصدر قرارين وواختذ  ،)٢١٦(بقوات
احلالـــة يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى واملنطقـــة دون  

يف شــرق املتقلبـة  كــز الـس علــى احلالـة األمنيــة   اإلقليميـة. ور 
 أثرهـــامشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، و     يف تشــاد و 

ســليب علــى احلالــة اإلنســانية يف املنطقــة. وأشــرف علــى نشــر ال
ــاد    ــدد األبع ــه  وجــود متع ــة   أســندت إلي ــة تشــمل، يف مجل والي

ــور، محايـــة العمليـــات اإلنســـانية واألشـــخاص املشـــردين       أمـ
ــنتها   ركـــز وداخليـــا.  ــا علـــى اهلجمـــات الـــيت شـ الـــس أيضـ

ــذ اتفــاق داكــار  ومجاعــات مســلحة ضــد حكومــة تشــاد    تنفي
واتفــــاق الدوحـــة املــــؤرخ   ٢٠٠٨آذار/مـــارس   ١٣املـــؤرخ  

  .)٢١٧(٢٠٠٩أيار/مايو   ٣
  

__________ 

  .٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ١٩، املعقودة يف ٥٩٧٥اجللسة   )٢١٦(
ــت   )٢١٧( ــوقع ــاد والســودان   احكومت ــى تش ــار واتفــاق   عل ــاق داك اتف

التــوتر ووقــف  ــدف نــزع فتيــل، املرفــق) S/2009/249الدوحــة (
ملتمردين. لالطالع على مزيد إىل االطرفني  الدعم املقدم من كال

من املعلومات، انظر دراسة احلالة يف هـذا اجلـزء بشـأن احلالـة يف     
  تشاد والسودان.

الـس تشــاد   زار أعضـاء ، ٢٠٠٨يف حزيران/يونيـه  و  
يف مـــا يتعلـــق باحلالـــة يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  

بعثــــة الـــــس إىل  طقــــة دون اإلقليميـــــة، كجــــزء مـــــن   واملن
  .)٢١٨(أفريقيا

الــس مــرتني واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف       ومــدد  
شـــهرا، حـــىت  ١٢مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وتشـــاد لفتـــرة 

  .(٢١٩)٢٠١٠آذار/مارس  ١٥و  ٢٠٠٩آذار/مارس   ١٥
: ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه  ١٦شــــــباط/فرباير و  ٤  

ــا ــي نبيانـ ــأن  انرئاسـ ــات اهلبشـ ــها  جمـ ــيت ارتكبتـ الـ
  يةتشادالكومة احلمجاعات مسلحة ضد 

شـــــباط/فرباير  ٤البيـــــان الرئاســـــي الصـــــادر يف    يف  
اهلجمات الـيت  ، ، يف مجلة أموربقوة السأدان  ،)٢٢٠(٢٠٠٨

وأهــاب  ية،تشــادالكومــة احلمجاعــات مســلحة ضــد  ارتكبتــها
__________ 

ات، انظــر: هــذا اجلــزء، القســم لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــ  )٢١٨(
ت جملـس  الثـاين، فيمـا يتعلـق ببعثـا    ، واجلزء السادس، القسـم  ٤٠
  من.األ

ــرار  (٢١٩)   ــوايل.  ٢٠٠٩( ١٨٦١و  )٢٠٠٨( ١٨٣٤ انالقـ ــى التـ ) علـ
 ، انظـر اجلـزء العاشـر، القسـم    على مزيد مـن املعلومـات   لالطالع

بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا واليـــة بشـــأن ، األول
  .الوسطى وتشاد

)٢٢٠(  S/PRST/2008/3.  
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ــة أن  ــدول املنطقـ ــا  بـ ــق تعاوـ ــاء   تعمـ ــل إـ ــن أجـ ــطة  مـ أنشـ
اجلماعات املسلحة وحماولتـها االسـتيالء علـى السـلطة بـالقوة.      

تشــكله إزاء التهديــد املباشــر الــذي  هوأعــرب الــس عــن قلقــ
ــى   ــال علـ ــال القتـ ــيهم   أعمـ ــن فـ ــدنيني، مبـ ــكان املـ ســـالمة السـ

  ن.ون داخليا والالجئواملشرد
ــؤرخ   ويف   ــي املـــ ــان الرئاســـ ــه حزيران/ي ١٦البيـــ ونيـــ
اهلجمـات الـيت    ة ممكنـة عبـار  قوىأدان الس بـأ  .)٢٢١(٢٠٠٨

ــذ     ــادية منـ ــلحة تشـ ــات مسـ ــنها مجاعـ ــه  ١١تشـ حزيران/يونيـ
، وطالـــب مجيـــع اجلماعـــات املســـلحة بوقـــف العنـــف ٢٠٠٨

أن إىل فــورا. باإلضــافة إىل ذلــك، دعــا الــس دول املنطقــة      
ه، لـ  تنفذ التزاماـا مبوجـب اتفـاق داكـار واالتفاقـات السـابقة      

أنشــطة اجلماعــات املســلحة يف   مــن أجــل إــاء   تعــاون وأن ت
ا االستيالء على السلطة بالقوة.ماملنطقة وحماوال  

 تشـرين األول/  ٢٢إىل  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ١٩  
  العالقات بني تشاد والسودان :٢٠٠٩أكتوبر 

املمثـــل اخلـــاص أفـــاد ، ٢٠٠٨أيلول/ســـبتمرب  ١٩يف   
لألمـني العـام ورئـيس بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيــا        

تقريــر األمــني العــام عــن   يف معــرض تقدميــهالوســطى وتشــاد، 
متـوترة،  ال تـزال  العالقات بني تشاد والسودان  ،بأن)٢٢٢(البعثة

جمموعــة عقــدها تعلــى الــرغم مــن االجتماعــات املنتظمــة الــيت   
ــال  ــأة االتصـ ــاد   املنشـ ــر أن تشـ ــار. وذكـ ــاق داكـ مبوجـــب اتفـ
فـتح سـفارتيهما   إعـادة  علـى تبـادل السـفراء و   اتفقـا  والسودان 

  شـاد  وقـال ممثـل ت  .)٢٢٣(االتصـال  موعـة قبل االجتماع املقبـل
العالقـات   إعـادة بلـده  قبـل   ،إنه منذ التوقيع على اتفـاق داكـار  

وقــال إن لــدى . هــاقطع إىلالســودان الدبلوماســية الــذي بــادر 
يف  تــهحــل أزمعلــى بلــده اإلرادة السياســية ملســاعدة الســودان 

__________ 

)٢٢١(  S/PRST/2008/22.  
)٢٢٢(  S/2008/601.  
)٢٢٣(  S/PV.5976 ٣، الصفحة.  

 بـــأن تتوقـــف باملقابـــل، زعزعـــة هدارفـــور، وأعـــرب عـــن أملـــ
  .)٢٢٤(تشاد يف اجلزء الشرقي من االستقرار
ــايو  ٨ويف    ــر ، ٢٠٠٩أيار/مـ ــؤول  ذكـ ــف املسـ املوظـ

أيار/مـايو   ٣بالوكالة عن إدارة عمليات حفـظ السـالم أنـه يف    
 ، برعايـة حكـوميت  وقعت حكومتا تشاد والسودان يف الدوحـة 

وهــو  ،، علــى اتفــاق الدوحــةاجلماهرييــة العربيــة الليبيــةقطــر و
تقـدمي أي   واالمتنـاع عـن   تطبيـع العالقـات  ل اتفاق ثنائي جديد

املناهضــة ألي إىل مجاعــات املتمــردين   لــى أراضــيهما ع دعــم
ــهما ــاد .)٢٢٥(من ــل تشــاد  وأف ــه بممث ــدأن ــاق   بع ــى اتف ــع عل التوقي

ــرض   ــة، تعـ ــده إىل الدوحـ ــومبلـ ــنته  هجـ ــوات شـ ــة قـ ــن آتيـ مـ
ــودانيني وتشــاديني  الســودان. وادعــى أن    وثنــائيي مقــاتلني س

ــدهم   ــية جتنـ ــودان  اجلنسـ ــة السـ ــدفون إىل حكومـ ــة يهـ اإلطاحـ
ل إن قـا  ممثـل السـودان   إال أن.)٢٢٦(يف تشاد باحلكومة الشرعية

لســودان ل وأن ال عالقــة يداخلــ يف تشــاد هــو شــأنمــا حيــدث 
آليــات دعــا إىل إجيــاد أن الســودان قــد حيــدث. وأضــاف بــ مبــا

 هاتغطيـة فشـل  من اامات تشـاد الـيت تطلقهـا ل   مستقلة للتحقق 
    .)٢٢٧(لداخلي وللتمويه على خمططاا العدوانية ضد السودانا

، )٢٢٨(٢٠٠٩أيار/مـايو   ٨بيان رئاسي صـادر يف  ويف   
ــرام  دعـــا  الـــس، يف مجلـــة أمـــور، الســـودان وتشـــاد إىل احتـ

ــا  ــة وتنفيـــذها تنفيـــذا تامـ ــا املتبادلـ ــة ا ،التزامامـ ــاق وخباصـ تفـ
، واتفــاق داكــار املــؤرخ ٢٠٠٩أيار/مــايو  ٣الدوحــة املــؤرخ 

 بنـاء مـع فريـق داكـار    ال ، وإىل التفاعل٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣
تبـذهلا اجلماهرييـة العربيـة    املساعي احلميـدة الـيت    لالتصال ومع

التعــاون مــن أجــل و مــا،وقطــر مــن أجــل تطبيــع عالقاالليبيــة 
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(
)٢٢٥(  S/PV.6121 ٤، الصفحة.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٦(
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٧(
)٢٢٨(  S/PRST/2009/13.  
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جلماعـات  ا تقـوم ـا   الـيت  وضع حد لألنشطة العـابرة للحـدود  
املســلحة وتعزيــز اإلجــراءات الراميــة إىل مكافحــة االجتــار غــري  

  املشروع باألسلحة يف املنطقة.
املمثـــل اخلـــاص   أفـــاد، ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ٢٨يف و   

معـرض تقدميـه لتقريـر األمـني العـام عـن بعثـة         لألمني العام، يف
 بـأن  ،)٢٢٩(األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد    

ــل ــني تشــاد والســودان   اتلعالق ــة ب ــى    القائم ــأثري أساســي عل ت
إىل دئـة  عاجلـة  حاجـة  أن مثـة  علـى جـانيب احلـدود، و   الوضع 

لتــرابط  ونظــرا .)٢٣٠(الدبلوماســية ة واســتئناف املبــادراتاحلالــ
بصــورة عامــة اتفــق املتكلمــون  ،رتاعــات يف تشــاد والســودانال

ــة يتطلـــب التعـــاون الوثيـــق بـــني الـــدول    علـــى أن حـــل األزمـ
العديــد مــن املــتكلمني عــن أســفهم   أعــرباــاورة. وبالتــايل، 

كـال البلــدين   والتـدهور العالقـات بـني تشـاد والسـودان، ودعـ      
مـن  ؤدي إىل مزيـد  قـد تـ  االمتناع عـن اختـاذ أي إجـراءات    إىل 

ــا طلبــ   ــات     واالتصــعيد. كم ــدين اســتخدام الترتيب إىل كــال البل
ــق        ــك فري ــا يف ذل ــا يف املاضــي، مب ــق عليه ــة املتف ــة القائم الثنائي

  تطبيع عالقاما الثنائية.ل اتصال اتفاق داكار
ــوبر   ٢٢يف و   ــدم، ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت ــل  ق وكي

ــظ الســالم     ــات حف ــام املســاعد لعملي ــني الع ــادات األم ــن  إف ع
 ،االتصــاالت الرفيعــة املســتوى بــني حكــوميت تشــاد والســودان

تشـرين األول/أكتـوبر    ١١جتماع الذي عقـد يف  االوال سيما 
الــرئيس ومستشــار حيــث شــدد الــرئيس التشــادي جنامينــا، ايف 

ــه  الســوداين ــى رغبت ــني احلكــومتني.    معل ــة ب ا يف اســتعادة الثق
ــال كــذلك إن و الحتــاد األفريقــي  كــبري الوســطاء املشــترك ل   ق

ا شـجع حكومـة تشـاد علـى مواصـلة هـذ      قـد  واألمم املتحـدة،  
ــوار ــات  ، احلـ ــن يف العالقـ ــني ألن التحسـ ــاد والســـودان  بـ تشـ

__________ 

)٢٢٩(  S/2009/359.  
)٢٣٠(  S/PV.6172 ٣، الصفحة.  

 سيكون له تأثري مباشر وإجيـايب علـى جهـود حتقيـق السـالم يف     
  .)٢٣١(دارفور

ــبتمرب  ١٩   ــه  ٢٨إىل  ٢٠٠٨أيلول/ســــ متوز/يوليــــ
اســـــــتبدال عمليـــــــة االحتـــــــاد األورويب   : ٢٠٠٩

العسكرية بعنصر عسكري مـن بعثـة األمـم املتحـدة     
  لوسطى وتشاد  يف مجهورية أفريقيا ا

املمثـــل اخلـــاص  قـــدم، ٢٠٠٨أيلول/ســـبتمرب  ١٩يف   
عــن العناصــر الرئيســية ملفهــوم     عرضــا مــوجزاً لألمــني العــام  

عمليـة  واليـة  املمكـن بعـد ايـة     ألمم املتحـدة ا وجودعمليات 
ــكرية ا ــاد األورويب العســ ــا   الحتــ ــة أفريقيــ ــاد ومجهوريــ يف تشــ

ونبـه إىل أنـه لـن تكـون     . ٢٠٠٩آذار/مـارس   ١٥الوسطى يف 
فعاليـة مـا    اًعسـكري  اًعنصـر  لتوسيع نطاق البعثة احلالية لتشمل

التشــادية املعنيــة يف  دعــم اجلهــات  مل تســند إىل البعثــة واليــة   
عودة لصـلة بـال  ذات انعدام األمـن  اجلذرية الألسباب ل التصدي
 ممـثال ورحـب  .)٢٣٢(الطوعية لالجئني واملشردين داخلياواآلمنة 

اســتبدال عمليــة االحتــاد   ب مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد   
األورويب العسكرية بقـوة عسـكرية تابعـة لبعثـة األمـم املتحـدة       

    .)٢٣٣(يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
 ،ممثــل فرنســـا  ذكــر ، ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب   ٢٤يف و  

املشاركة الدولية املتواصلة واملتسـارعة يف   ضرورة مشدداً على
االحتـــاد  عمليـــة اســـتبدالأن االحتـــاد األورويب يؤيـــد ، املنطقـــة

علـى احلاجـة   وشـدد  بعثة األمـم املتحـدة،   ب العسكرية األورويب
شـدد ممثـل   و.)٢٣٤(مين يف املرحلة االنتقاليةاألاغ فرال إىل حتاشي

ــه كــان  بلجيكــا ــة ا  ، مشــريا إىل أن ــراد بعملي ــاد األورويبي  الحت
__________ 

)٢٣١(  S/PV.6204 ٤-٢، الصفحات.  
)٢٣٢(  S/PV.5976 ٧-٢، الصفحات .  
ــه، الصــــفحة     )٢٣٣( ــع نفســ ــا الوســــطى)    ٧املرجــ ــة أفريقيــ (مجهوريــ

  (تشاد). ٨  والصفحة
)٢٣٤(  S/PV.5980٣ ، الصفحة.  
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األعمــال علــى أمهيــة بــدء  ،انتقاليــةأن تكــون دائمــا  العســكرية
ــة    ــكرية تابعـــ ــوة عســـ ــال إىل قـــ ــريية لالنتقـــ ــم  التحضـــ لألمـــ

ــات املتحــدة   وأضــاف.)٢٣٥(املتحــدة ــل الوالي ــتعني  ممث ــه ي إىل أن
قبـل تـاريخ انتـهاء موعـد      نشر قوة أمنيـة مدربـة وجمهـزة جيـدا    

آذار/مـارس،   ١٥يف والية عمليـة االحتـاد األورويب العسـكرية    
  .(٢٣٦)نتقال بسالسة وجناحلكي جتري عملية اال

ممثـل   رحـب يف اليـوم نفسـه،   عقـدت  ثانية  جلسةويف   
)، ٢٠٠٨( ١٨٣٤قبـل اختـاذ القــرار    متحـدثا اململكـة املتحـدة   

يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى   بتجديد والية بعثة األمم املتحدة 
اسـتبدال عمليـة االحتـاد األورويب    بمـن حيـث املبـدأ،    و وتشاد،

 هشـدد علـى أنـ    غـري أنـه  . العسكرية بقـوة تابعـة لألمـم املتحـدة    
ــزال ال ــام بــ   ي ــتعني القي ــن ي ــالالكثري م ــل أن يــ  األعم مكن تقب
سـالم  الفظ عملية جديدة حلقرار بشأن إنشاء من اختاذ لس ا

بعثـة األمـم   توسـيع نطـاق   تابعة لألمم املتحدة. وشدد على أن 
ــاجاملتحــدة يف تشــاد  ، وواليــة ميكــن إىل أهــداف واضــحة حيت

 ميكـن قياسـها،   ومعـايري للنشر، معقول  حتقيقها، وجدول زمين
ووضـــع ـــائي واقعـــي ميكّـــن القـــوة مـــن االنســـحاب مـــا إن   

  .  )٢٣٧(يتحقق
ــرار و   ــؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٣٤يف القــ ــول/ ٢٤املــ  أيلــ
ــرب، ٢٠٠٨ســبتمرب  ــس أع ــن ال ــالغ قلقــ  ع إزاء أنشــطة  هب

واالعتـــداءات األخـــرى يف شـــرق تشـــاد اجلماعـــات املســـلحة 
ــرب الســودان،       ــا الوســطى وغ ــة أفريقي ومشــال شــرق مجهوري

بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا وقــرر أن ميــدد واليــة 
وأهــــاب  ،٢٠٠٩آذار/مــــارس  ١٥الوســــطى وتشــــاد حــــىت 

. بـــاألمني العـــام إكمـــال نشـــر البعثـــة يف أقـــرب وقـــت ممكـــن 
اإلذن بنشــر اعتزامــه  وعــالوة علــى ذلــك، أعــرب الــس عــن 

__________ 

  .٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٣٥(
  .٧ املرجع نفسه، الصفحة  (٢٣٦)  

)٢٣٧(  S/PV.5981٢ ، الصفحة.  

عنصـــر عســـكري تـــابع لألمـــم املتحـــدة يف تشـــاد ومجهوريـــة  
أفريقيا الوسطى حيل حمل عملية االحتاد األورويب العسـكرية يف  

  .  تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى
املمثــل قــدم ، ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ١٢يف و  

اخلاص لألمني العام، يف معرض تقدميه لتقرير األمني العام عـن  
، )٢٣٨(بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد    

ــات مســتكملة  ــن   اإلعــدادعــن  معلوم ــل الســلطة م ــة لنق عملي
إىل العنصر العسكري التـابع لألمـم   االحتاد األورويب العسكرية 

مبــا يف ذلــك اخليــارات   ، ٢٠٠٩آذار/مــارس  ١٥ملتحــدة يف ا
التابع املتعلقة حبجم وهيكل ووالية الوجود العسكري املقترح 

أحـاط  ومجهورية أفريقيا الوسطى. يف لألمم املتحدة يف تشاد و
الــس علمــا بــأن تشــاد وافقــت علــى نشــر قــوة تابعــة لألمــم   

خليـــارات ألعضـــاء باوأعلــم ا ، فـــردا ٤ ٩٠٠ قوامهـــااملتحــدة  
املتاحة لوجود األمم املتحدة يف املنطقـة الشـمالية الشـرقية مـن     

  .)٢٣٩(مجهورية أفريقيا الوسطى
كـانون   ١٤املؤرخ ) ٢٠٠٩( ١٨٦١مبوجب القرار و  

ر، متديــد واليــة ، قــرر الــس، يف مجلــة أمــو٢٠٠٩الثاين/ينــاير 
بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد حــىت 

 تـــابعوأذن بنشـــر عنصــر عســـكري   ،٢٠١٠آذار/مــارس   ١٥
ــة ل ــة يحــل حمــل  للبعث ــن تشــاد   االحتــاد األورويبعملي يف كــل م

نقــل الســلطة مــن جيــري وقــرر أن  ،ومجهوريـة أفريقيــا الوســطى 
ــر ال عمليـــة ــم  االحتـــاد األورويب إىل العنصـ عســـكري لبعثـــة األمـ

ــدة ــاد   املتحـ ــطى وتشـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ  آذار/ ١٥يف  يف مجهوريـ
إذ يتصـــرف مبوجـــب الفصـــل ، . وقـــرر الـــس٢٠٠٩مـــارس 

باختـاذ مجيـع    للبعثـة  أن يـأذن  ،السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة    
التدابري الالزمة حلماية املدنيني املعرضني للخطر، وتيسري إيصال 

  ومحاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها. ،املساعدات اإلنسانية
__________ 

)٢٣٨(  S/2008/760.  
)٢٣٩(  S/PV.6042٤-٢ ، الصفحات.  
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األمـــني العـــام   أفـــاد  ، ٢٠٠٩نيســـان/أبريل   ٢٤يف و  
تقرير األمـني  يف معرض تقدميه  املساعد لعمليات حفظ السالم
ــة األمــم املتحــدة   ــا الوســطى   العــام عــن بعث ــة أفريقي يف مجهوري

لبعثـة كانـت أبطـأ ممـا كـان      ا ةتكـوين قـو  وترية  أن (٢٤٠)وتشاد
متوقعــا بســبب الثغــرات يف تــوفري املعــدات الضــرورية. وشــدد  

ــى أ ــوفري  ن علـ ــرات يف تـ ــيما الثغـ ــدات، ال سـ ــنقص يف املعـ  الـ
 ةالتصــاالت بالغــلوحــدة واالفتقــار إىل  العســكرية اتاملروحيــ

إىل إضــعاف قــدرة البعثــة علــى القيــام بعمليــات  أدت األمهيــة، 
علــى مــدار الســاعة. ودعــا الــس إىل بــذل كــل مــا يف وســعه 

ــول  ــة حصــ ــة ال لكفالــ ــى بعثــ ــدات علــ ــة لاملعــ ــذ املطلوبــ تنفيــ
  .  )٢٤١(هاواليت

ــه  ٢٨يف و   ــال، ٢٠٠٩متوز/يوليــ ــاص  قــ ــل اخلــ املمثــ
يف معـرض تقدميـه لتقريـر األمـني العـام عـن بعثـة        ، لألمني العام

ن إ ،)٢٤٢(األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد 
قـوام  اليف املائـة مـن    ٤٦ قـد بلـغ نسـبة   العسكرية  ةالقو ارانتش

وأضاف أن االنتشار البطـيء للقـوة قيـد    . يف الوالية به املأذون
تنفيذ الفعال للمفهـوم العسـكري للعمليـات    القدرة البعثة على 

اإلنسـاين   ـال يف ااملطلوبـة للعـاملني   توفري البيئـة اآلمنـة   على و
 ،والفئـات الضـعيفة مـن السـكان    والالجئني واملشردين داخليـا  

وأثىن أعضاء الس علـى   .)٢٤٣(العائدينيف مناطق  مبا يف ذلك
يف املنــاطق املتضــررة يف تشــاد ومجهوريــة  البعثــة ملــا تســهم بــه  

إىل اإلسـراع يف نشـر البعثـة لتمكينـها      واودع ،أفريقيا الوسطى
__________ 

  (٢٤٠)  S/2009/199.  
)٢٤١(  S/PV.6111٦-٢ ، الصفحات.  
)٢٤٢(  S/2009/359.  
)٢٤٣(  S/PV.6172٤ ، الصفحة.  

تشمل محاية املـدنيني   ليتا اواليته على حنو أفضل أن تنجزمن 
  ظفي املساعدة اإلنسانية.  ومو

ــوبر  ٢٢متوز/يوليــــــه و  ٢٨   تشــــــرين األول/أكتــــ
ــ: إحاطـــات قدم٢٠٠٩ ــأن  تـ ــة بشـ ــة العامـ ها األمانـ

  شرق تشاد يف احلالة اإلنسانية

مثل اخلاص لألمـني  ، قدم امل٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٨يف   
العام تقريرا عن اهلجمات ضـد العـاملني يف اـال اإلنسـاين يف     

واهلجمــات الــيت تشــنها اجلماعــات املســلحة يف    ،شــرق تشــاد
أدى إىل زيــادة عــدد الالجــئني،  ممـا مجهوريـة أفريقيــا الوســطى  

وأعـرب املتكلمـون    .(٢٤٤)املسـاعدة اإلنسـانية  قيد سبل تقدمي و
تقلـب احلالـة األمنيـة يف تشـاد واجلـزء      عن القلق إزاء اسـتمرار  

سـليب  الثـر  واألالشمايل الشرقي من مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    
 واعلــى احلالــة اإلنســانية يف املنطقــة. وأشــارالــذي خيلفــه ذلــك 

إىل أنه ال يزال هنـاك العديـد مـن الالجـئني واملشـردين داخليـا       
ــاجون إىل املســاعدة اإلنســانية، وشــجب   اهلجمــات  واالــذين حيت

  املستمرة ضد موظفي املساعدة اإلنسانية.
ــوبر  ٢٢يف و   األمــني  قــال، ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت

املفـرزة  إنـه جـرى نشـر    العام املساعد لعمليـات حفـظ السـالم    
ــة التشــادية   الــيت  األمنيــة املتكاملــة املســماة قــوة الشــرطة األهلي

ــوىل املســؤولية    ــيت تت ــة، وال ــها البعث ــور دربت ــة أم ــها  عــن مجل من
اإلنسـانية.   باألنشـطة  أمنية مواتيـة للقيـام  يف يئة بيئة  املساعدة
يئــة بيئــة آمنــة لألنشــطة تواصــل العمــل علــى البعثــة  وقــال إن

حتســني التنســيق بــني املفــرزة والشــرطة  يف حــني أناإلنســانية، 
  .)٢٤٥(األمن يف اال اإلنساينعزز أيضاً الوطنية والدرك 

__________ 

  .٤-٢ املرجع نفسه، الصفحات  (٢٤٤)  
)٢٤٥(  S/PV.6204٣-٢ ، الصفحتان.  
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    : احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليميةلساتاجل
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٣٠  
اير شــــــــــــــباط/فرب  ٤

٢٠٠٨  

رســالة مــن ممثــل تشــاد   
ــا مســاعدة    ــب فيه يطل

حماولـة   إـاء الس يف 
ــة ا ــة باحلكومـــ إلطاحـــ
)S/2008/69(  

    ٣٧املادة 
  تشاد

  S/PRST/2008/3  

٥٩١٣  
حزيران/يونيــــــــه   ١٦

٢٠٠٨  

    ٣٧املادة     
  ادتش

  S/PRST/2008/22 

٥٩٧٦  
/ســـــــــبتمرب أيلول ١٩

٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

ــطى وت ــادالوســـــــ  شـــــــ
)S/2008/601(  

    ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
الوســــــــــطى (وزيــــــــــر 

  اخلارجية)، وتشاد
  ٣٩املادة 

املمثــل اخلــاص لألمــني    
العام ورئيس بعثـة األمـم   
املتحـــــدة يف مجهوريـــــة  

  أفريقيا الوسطى وتشاد

   مجيع املدعوين

٥٩٨٠  
أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢٤

٢٠٠٨  

  ٣٩املادة     
املمثــل الســامي لالحتــاد   

  األورويب

املمثـــــل الســــــامي  
لالحتـــاد األورويب،  
ومخسة من أعضـاء  
ــا  الـــــس (إيطاليـــ
وبلجيكا وبوركينـا  

ــو ــا  فاســــ وفرنســــ
والواليات املتحـدة  

  األمريكية).

 

٥٩٨١    
أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢٤

٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد  ــطى وتشـــــــ  الوســـــــ

)S/2008/601 وAdd.1(  

قدمتـــه مشـــروع قـــرار 
ــاء ٦  (أ)دول أعضـــــــــــ
)(S/2008/616  

    ٣٧املادة 
  تشاد

عضو من أعضـاء  
(اململكـــة  الـــس
  املتحدة)

 )٢٠٠٨( ١٨٣٤القــــــــرار 
 ال أحد - ال أحد -١٥

٦٠٤٢  
ــانون األول/ ١٢  كـــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

  الوسطى وتشاد
)S/2008/760(  

    ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

  وتشاد ،الوسطى
    ٣٩ملادة ا

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام

أعضـــــاء  مـــــن ٣
إيطاليـــا  الـــس ( 

ــا  وفرنســـــــــــــــــــ
ــتاريكاو )، كوســـ
  نيدعوامل مجيعو

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٦٤  
ــانون الثــــاين/  ١٤  كــ

  ٢٠٠٩يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد  ــطى وتشـــــــ  الوســـــــ

)S/2008/760 وAdd.1(  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــا   ــن فرنســـــــــــ مـــــــــــ

)S/2009/29(  

    ٣٧املادة 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

  وتشاد ،الوسطى

) ٢٠٠٩( ١٨٦١القــــــــرار   
  ال أحد - ال أحد -١٥

٦١١١  
نيســــــــــان/أبريل   ٢٤

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد   ــطى وتشـــــــ الوســـــــ

)S/2009/199(  
  

ــر ــطة  اتقريـ ــن أنشـ ن عـ
ــاد   ــة االحتــــــــ عمليــــــــ

يف  العســكرية األورويب
مجهورية أفريقيا و تشاد

ــطى  الوســـــــــــــــــــــــــــ
)S/2009/214 املرفقان ،

  األول والثاين)

  ٣٧املادة 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

ــطى ــاد ،الوســـــ  ،وتشـــــ
اجلمهوريــــة التشــــيكية و

  )م االحتاد األورويب(باس
  ٣٩املادة 

األمـــني العـــام املســـاعد    
  لعمليات حفظ السالم

    مجيع املدعوين

٦١٢١    
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٨

 أيــار/ ٦رســالة مؤرخــة 
ــايو  ــة  ٢٠٠٩مــ موجهــ

من املمثـل الـدائم لتشـاد    
لــدى األمــم املتحــدة إىل 
ــس األمــــن    ــيس جملــ رئــ

)S/2009/232(  

  ٣٧املادة   
  تشاد والسودان

  ٣٩املادة 
ــؤول   ــف املســــــ املوظــــــ
بالوكالـــــــة عـــــــن إدارة 

  معمليات حفظ السال

    مجيع املدعوين

٦١٢٢  
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٨

ــة   ــالة مؤرخــــــ  ٦رســــــ
 ٢٠٠٩أيار/مـــــــــــــــايو 

ــل   ــن املمثـــ ــة مـــ موجهـــ
الدائم لتشاد لدى األمم 
املتحدة إىل رئيس جملس 

  )S/2009/232ألمن (ا

    ٣٧املادة   
  تشاد

  S/PRST/2009/13  
  

٦١٧٢  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٢٨

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد  ــطى وتشـــــــ  الوســـــــ

)S/2009/359(  

    ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ

  وتشاد ،الوسطى
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام

مجيــــــع أعضــــــاء 
 ومجيـــــعالـــــس 
  املدعوين

 

٦٢٠٤  
 تشـــــــرين األول/ ٢٢

  ٢٠٠٩أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 
ــا   ــة أفريقيـــــــ مجهوريـــــــ
ــاد  ــطى وتشـــــــ  الوســـــــ

)S/2009/535(  

  ٣٩املادة   
األمـــني العـــام املســـاعد    

  لعمليات حفظ السالم

األمــــــني العـــــــام  
املساعد لعمليات 

  حفظ السالم

 

  
  .الواليات املتحدة األمريكيةوكوستاريكا وكرواتيا واجلماهريية العربية الليبية وفرنسا وبلجيكا   (أ)  
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    السالم واألمن يف أفريقيا - ١٧
  عرض عام  
ــرة      ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨عقــد جملــس األمــن، خــالل الفت

، واختـذ ثالثـة   )٢٤٦(جلسة، مبا يف ذلـك جلسـتان خاصـتان    ١٨
قرارات واعتمـد مخسـة بيانـات رئاسـية يف إطـار البنـد املعنـون        

ــا ’’ وتناولــت املناقشــات القضــايا  ‘‘. الســالم واألمــن يف أفريقي
ة، مع التركيز علـى التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة،      املواضيعي

وخباصــة االحتــاد األفريقــي، وعــودة ظــاهرة تغــيري احلكومــات    
بشـــكل غـــري دســـتوري يف أفريقيـــا، واالجتـــار باملخـــدرات،      
واحلـــاالت اخلاصـــة ببلـــدان حمـــددة املتعلقـــة بكينيـــا وجيبـــويت  

  وإريتريا وزمبابوي وموريتانيا.
ن رئاسي بشأن أعمـال  : بيا٢٠٠٨شباط/فرباير  ٦  

  العنف اليت اندلعت يف أعقاب االنتخابات يف كينيا
ــباط/فرباير  ٦يف    ــا   ٢٠٠٨شــ ــس بيانــ ــد الــ ، اعتمــ
ن التقــــدم احملــــرز يف رحــــب فيــــه بــــاإلعالن عــــ )٢٤٧(رئاســــيا

ــيت       ــان، وال ــا الســيد كــويف عن ــيت يشــرف عليه املفاوضــات، ال
ــال       ــيم املعارضــة راي ــاكي وزع ــواي كيب ــرئيس م ــني ال جــرت ب
أودينغـا، مبـا يف ذلــك إقـرار خطــة وجـدول زمــين للعمـل علــى      
إــاء األزمــة الــيت شــهدا كينيــا علــى إثــر االنتخابــات موضــع 

. ٢٠٠٧/ديســـمرب كـــانون األول ٢٧الـــرتاع الـــيت جـــرت يف 
وأعــرب الــس عــن قلقــه العميــق إزاء اســتمرار قتــل املــدنيني   
وتعرضــهم للعنــف اجلنســي والعنــف اجلنســاين والتشــريد مــن    
منازهلم. وشدد على أن احلل الوحيد لألزمة يكمـن يف احلـوار   
ــاء السياســيني يف      ــاوض والتراضــي، وحــث بشــدة الزعم والتف

وتنفيــذ اإلجــراءات  كينيــا علــى تعزيــز املصــاحلة وعلــى بلــورة  
  شباط/فرباير دون تأخري. ١املتفق عليها يف 
__________ 

، واجللسـة  ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٢٣املعقودة يف  ٥٩٢٠اجللسة   )٢٤٦(
  .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٥املعقودة يف  ٦٠٤٤

)٢٤٧(  S/PRST/2008/4.  

 كــانون الثــاين/ ١٤إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١٢  
: الــرتاع علــى احلــدود بــني جيبــويت     ٢٠٠٩ينــاير 

  وإريتريا
ــؤرخ     ــي مـــــ ــان رئاســـــ ــه  ١٢يف بيـــــ حزيران/يونيـــــ
عــن قلقــه  أعــرب الــس، ضــمن مجلــة أمــور،     ، )٢٤٨(٢٠٠٨

ــرية الــــــيت وقعــــــت يف    ــوادث اخلطــــ ــديد إزاء احلــــ  ١٠الشــــ
علــى احلــدود بــني جيبــويت وإريتريــا.       ٢٠٠٨حزيران/يونيــه 

وأهاب الس بـالطرفني االلتـزام بوقـف إطـالق النـار، وحـث       
صة إريتريا، على التحلي بأقصى درجات ضـبط  الطرفني، وخبا

النفس، وسـحب القـوات إىل مواقعهـا السـابقة. وعـالوة علـى       
ذلك، شجع الـس األمـني العـام علـى بـذل مسـاعيه احلميـدة        
بصورة عاجلة لتيسري إجراء مناقشات ثنائية لتحديد الترتيبات 
الراميــة إىل تقلــيص الوجــود العســكري علــى احلــدود، واختــاذ   

   لبناء الثقة من أجل تسوية الوضع على احلدود.تدابري
، عقــد الــس جلســة  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ٢٤ويف   

طارئــة اســتجابةً لطلــب مقــدم مــن ممثــل جيبــويت بشــأن الــرتاع 
وأفـاد مـدير شـعبة أفريقيـا     .)٢٤٩(على احلدود بني بلـده وإريتريـا  

األوىل التابعة إلدارة الشؤون السياسية، لدى تقدميه معلومـات  
مستكملة عن احلالة، بأن احملاورين وصفوا احلالة على احلـدود  

ادة إعـ  بأا هادئة وإن كان يشوا التوتر، مع إجـراء عمليـات  
جـانيب احلـدود. وقـال، يف     كل جانب التجمع العسكري على

ــذين عقــدمها مــع ممثلَــي        ــرض إبالغــه عــن االجتمــاعني الل مع
إريتريــا وجيبــويت، إن األول قــد ادعــى بــأن جيبــويت هــي الــيت   

يف حـني قـال ممثـل    بدأت املناوشات اليت وقعت على احلـدود.  
جيبويت إن إريتريا امتنعت حىت اآلن عن تفسـري األسـباب الـيت    
دعــت إىل وجودهــا العســكري يف املنطقــة ورفضــت اســتئناف 

__________ 

)٢٤٨(  S/PRST/2008/20.  
  .S/2008/387انظر   )٢٤٩(
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. وأفاد ممثل جيبـويت بـأن الـرتاع، الـذي     )٢٥٠(احلوار مع جيبويت
كثري من الضـحايا منـذ قيـام القـوات     تسبب بالفعل يف وقوع ال

ــيش      ــع جلـ ــى مواقـ ــات علـ ــن هجمـ ــة بشـ ــويت يف اإلريتريـ جيبـ
حزيران/يونيــه، جــدير باهتمــام الــس. وأشــار، موضــحا  ١٠

أوجــه التبــاين بــني األزمــة الراهنــة واألزمــات الــيت حــدثت يف   
السابق بني الطرفني، إىل أن القوات اإلريترية يف احلالة الراهنـة  

راضي جيبويت فحسب، بل احتلتها أيضا وشـرعت  مل تنتهك أ
وردا علــى ذلــك، .)٢٥١(يف أعمــال البنــاء علــى أراضــي جيبــويت 

ل يف ذكـــر ممثـــل إريتريـــا أن بلـــده مل تنفـــذ أي عمليـــات توغـــ
ــة يف      ــات إقليميـ ــديها أي طموحـ ــيس لـ ــويت، ولـ ــي جيبـ أراضـ
املنطقة. وذكر أيضا أن اتصاالت عديدة جـرت بـني مسـؤويل    
البلدين على أعلى املستويات، ولكن جيبـويت طرحـت املسـألة    

أســاس هلــا ضــد  يف الســاحة العامــة بــإطالق محــالت عدائيــة ال
تدراج إريتريا. وأكد أنه على الرغم من استمرار حمـاوالت اسـ  

إريتريــا إىل التصــرف بكيفيــة عدائيــة، اختــارت بلــده مســار       
ضبط النفس والصرب، مضيفا أن احلملة االسـتفزازية مل تصـمم   

. )٢٥٢(ومل تشــكل عناصــرها يف جيبــويت، وإمنــا يف مكــان آخــر  
وأعرب املتكلمون عن قلقهم إزاء احلـوادث الـيت وقعـت علـى     

ــوا الطــرفني    ــا وجيبــويت، وحث علــى تســوية  احلــدود بــني إريتري
وأفاد ممثل الواليات املتحـدة بأنـه يف حالـة عـدم     الرتاع سلميا. 
ــا ب ــام إريتري املشــاركة يف حــل ســلمي وبســحب قواــا مــن   قي

ــاذ       ــس يف اختـ ــر الـ ــي أن ينظـ ــويت، فينبغـ ــع جيبـ ــدودها مـ حـ
  .)٢٥٣(تدابري مناسبة  إجراءات أو

ــوبر   ٢٣ويف    ــى  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت ــاء عل ، وبن
، عقــد الـــس جلســـة مفتوحـــة  )٢٥٤(طلــب حكومـــة جيبـــويت 

، لالستماع إىل إحاطة قدمها رئيس جيبويت. وأفاد ممثل جيبويت
__________ 

)٢٥٠(  S/PV.5924 ٤ - ٢، الصفحات.  
  .٧ - ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥١(
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٢(
  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٣(
)٢٥٤(  S/2008/635.  

يف معرض سرده جلهود حكومته إلجياد حل دبلوماسي وسلمي 
للرتاع مع إريتريا، بأن إريتريـا مل تبـد روح التعـاون واسـتمرت     

وعقّــب ممثــل إريتريــا فقــال إن  .)٢٥٥(يف توغالــا داخــل جيبــويت
 ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١جيبــويت شــنت هجومــا غــري مــربر يف  

ضد الوحدات اإلريترية داخل األراضـي اإلريتريـة، وإن إريتريـا    
ارت مسار ضبط النفس والصـرب جتنبـا لتصـاعد األزمـة الـيت      اخت
. وأعــرب )٢٥٦(بــل أطــراف أخــرى‘‘ مل تتســبب فيهــا جيبــويت’’

ــا،      ــويت وإريتري ــني جيب ــة ب ــس عــن قلقهــم إزاء احلال أعضــاء ال
وتعهـــدوا بتقـــدمي املســـاعدة إىل الطـــرفني املعنـــيني إلجيـــاد حـــل  

كلمني مستدام عن طريق الوسـائل السـلمية. وأعـرب بعـض املـت     
عــن اعتقــادهم أن رفــض إريتريــا للتعــاون يشــكل خطــرا يهــدد   
املنطقة بأكملها، وحثوا إريتريا على قبـول مقترحـات الوسـاطة    
املقدمة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل. ويف الوقـت نفسـه،       
أشــادوا بــاجلهود الــيت يبــذهلا االحتــاد األفريقــي وجامعــة الــدول    

الخنـراط الطـرفني يف احلـوار.    العربية ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي    
وأدان العديد من األعضاء إريتريا لعدم استجابتها للعرض الذي 
قدمه األمـني العـام ببـذل مسـاعيه احلميـدة، وحثوهـا علـى الـرد         

  على هذا املقترح بصورة إجيابية.
ــانون الثاين/ي ١٤ويف    ــاير ك ــس  ٢٠٠٩ن ــد ال ، اعتم
ــة   ٢٠٠٩( ١٨٦٢القــرار  ــه، ضــمن مجل ــذي رحــب مبوجب ) ال

أمــور، بســحب جيبـــويت قواــا إىل مواقعهــا الســـابقة، وأدان     
رفــض إريتريــا القيــام بــذلك. وطالــب الــس أيضــا بــأن تقــوم  
إريتريا، يف موعد ال يتجاوز مخسة أسابيع مـن تـاريخ اعتمـاده    

؛ ا إىل مواقعهــا الســابقةعــداومجيــع م قواــا القــرار، بســحب
ــة ــدم  وكفال أي وجــود أو نشــاط عســكري يف   الســعي إىل ع

رأس دمرية وجزيرة دمـرية يف   يفالرتاع املنطقة اليت جرى فيها 
احلـــدود مـــع برتاعهـــا علـــى  ؛ واإلقـــرار٢٠٠٨حزيران/يونيـــه 

بنشـاط يف  واملشـاركة  جيبويت يف رأس دمـرية وجزيـرة دمـرية،    
أيضــا يف بــذل  واملشــاركةل التــوتر، وار مــن أجــل نــزع فتيــاحلــ

__________ 

)٢٥٥(  S/PV.6000 ٥ - ٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٦(
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ــول دبلوماســية تفضــي إىل تســوية   جهــود الطــرفني  حتظــى بقب
  .  احلدود ملسألة

: فــرض تــدابري ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٢٣  
  اجلزاءات ضد إريتريا

الــس  ، اختــذ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ٢٣يف   
)، الذي أعـرب فيـه عـن قلقـه الشـديد      ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 

إزاء اسـتنتاجات فريـق الرصـد املعــين بالصـومال ومفادهـا قيــام      
إريتريا بتوفري الدعم السياسـي واملـايل واللوجسـيت للجماعـات     
املســلحة املتورطــة يف تقــويض عملــييت الســالم واملصــاحلة يف      

، وأعــرب عــن  )٢٥٧(الصــومال وتقــويض االســتقرار يف املنطقــة  
بالغ قلقه إزاء عدم سـحب إريتريـا قواـا إىل مواقعهـا السـابقة      

ــرار    ــوب يف القـ ــو املطلـ ــى النحـ ــان ٢٠٠٩( ١٨٦٢علـ ) والبيـ
، وفــــرض )٢٥٨(٢٠٠٨حزيران/يونيــــه  ١٢الرئاســــي املــــؤرخ 

الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق، حظــرا   
صـول يف حـق   على توريد األسلحة وحظرا للسفر وجتميـدا لأل 

  .)٢٥٩(القادة السياسيني والعسكريني يف إريتريا
ورحــب معظــم املــتكلمني باختــاذ القــرار، ودعــوا مجيــع   

ــة الســالم يف جيبــويت وتقــدمي    األطــراف إىل االنضــمام إىل عملي
وفسـر يف املقابـل   الدعم للحكومة االحتادية االنتقالية للصومال. 

ممثل اجلماهريية العربية الليبية تصويت وفد بلده ضد القرار بـأن  
لجــزاءات علــى بلــده قــد آلــت علــى نفســها، بوصــفها ضــحية ل 

مدار سنوات عديدة، أال تكـون طرفـا يف فـرض جـزاءات علـى      
ــل الصـــني، الـــذي امتنـــع عـــن   .)٢٦٠(أي بلـــد أفريقـــي وأفـــاد ممثـ

ويت، بأنه ينبغـي للمجلـس أن يتـوخى احلـذر لـدى فـرض       التص
اجلزاءات، وأضاف أن االحتـاد األفريقـي كـان يف وضـع أنسـب      

__________ 

رفق. لالطـالع علـى مزيـد مـن املعلومـات،      ، املS/2008/769انظر  )٢٥٧(
  من هذا اجلزء. ٣انظر القسم 

)٢٥٨(  S/PRST/2008/20.  
لالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات، انظـــر اجلـــزأين الســـابع    )٢٥٩(

  والعاشر.
)٢٦٠(  S/PV.6254 ٣، الصفحة.  

ملعاجلة الرتاعـات يف منطقـة القـرن األفريقـي مـن خـالل اجلهـود        
وشدد ممثل جيبويت على أن الـس  .)٢٦١(السياسية والدبلوماسية

ــع      ــد م ــه املتزاي ــد تعاون ــق اختــاذه القــرار، تأكي واصــل، عــن طري
ــارة، وأكــد      ــن يف الق ــي يف صــون الســالم واألم االحتــاد األفريق
ــوم ــا      ــيت تق ــى إــاء أنشــطة زعزعــة االســتقرار ال تصــميمه عل

ــا ضــد الصــومال. وأفــ  ــويت  إريتري ــه وشــعب جيب ــأن حكومت اد ب
رحبــوا بــأن العدالــة قــد أخــذت جمراهــا يف ايــة املطــاف بشــأن  
ــيت قامــت ــا      ــربرة ال ــداءات الســافرة والصــارخة وغــري امل االعت

وأعـرب ممثـل   .)٢٦٢(إريتريا ضد بلـده منـذ مـا يقـرب مـن عـامني      
الصومال عن رأي مفاده أن إريتريا شكلت عامال سلبيا رئيسيا 
ــأوى        ــا امل ــرت إريتري ــث وف ــده، حي ــرتاع يف بل ــد ال ــة أم يف إطال
واملالذ اآلمن إلرهابيني معروفني ومتمردين وأشخاص مفسدين 

ري األسـلحة  ومرتكيب انتهاكات حلقـوق اإلنسـان، وقامـت بتـوف    
واملــوارد األخــرى للمتطــرفني والعناصــر اإلرهابيــة يف الصــومال  
وبتمويلها وتيسري تـدفقها. بيـد أن احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      
للصومال أبدت استعدادها للـدخول يف حـوار جـاد مـع إريتريـا      

  . )٢٦٣(من أجل التوصل إىل حلول ألي مسائل معلقة
ــه إىل  ٢٣   ــانون ا ١٥حزيران/يونيـــــ ــمرب كـــــ ألول/ديســـــ

ــات   ٢٠٠٨ ــاب االنتخابـــ ــابوي يف أعقـــ ــة يف زمبـــ : احلالـــ
  الرئاسية، ورفض مشروع قرار ينص على فرض جزاءات

ــه  ٢٣يف    ــتمع الــــس إىل ٢٠٠٨حزيران/يونيــ ، اســ
إحاطــة قــدمها وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية بشــأن   
احلالة يف زمبابوي. وأفـاد وكيـل األمـني العـام بأنـه قبـل أربعـة        
أيــام مــن تــاريخ اجلولــة الثانيــة لالنتخابــات الرئاســية املقــرر        

ــا يف  ــده  ٢٧إجراؤهــــ ــه، تــــ ــة إىل حزيران/يونيــــ ورت احلالــــ
مســـتويات تنـــذر بـــاخلطر. وأفـــاد بأنـــه عقـــب بلـــوغ املـــأزق   

آذار/مارس، مل تشـكل   ٢٩السياسي الذي نتج عن انتخابات 
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦١(
  .١٠ - ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦٢(
  .١١و  ١٠ان املرجع نفسه، الصفحت  )٢٦٣(
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احلالــة يف زمبــابوي جمــرد حتــد كــبري لالســتقرار اإلقليمــي يف       
اجلنوب األفريقي، بل شكلت أيضا سابقة خطـرية فيمـا يتعلـق    

ــغ ا  ــأن األمــني العــام  باملســتقبل السياســي للقــارة. وأبل لــس ب
املســاعد للشــؤون السياســية الحــظ، اســتنادا إىل بعثتــه املوفــدة 
إىل زمبابوي واملكلفـة مبناقشـة السـبل الكفيلـة بتحسـني املنـاخ       
السياسي قبل اجلولـة الثانيـة لالنتخابـات، أن الظـروف ليسـت      
مهيــأة إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة يف زمبــابوي، وأن أيــة   

ها اجلولـة الثانيـة لالنتخابـات ال ميكـن اعتبارهـا      نتائج تسفر عن
ذات مصــداقية. وأبلــغ وكيــل األمــني العــام أيضــا عــن وجــود   
محلـــة واســـعة النطـــاق للتخويـــف والتهديـــد والعنـــف؛ وعـــن   
الشواغل املتزايدة إزاء القيود املفروضة على اموعـات احملليـة   

ــات الــيت اعتمــدا الســلطات؛ وعــدم الت   ــة لالنتخاب ــز املراقب ميي
ــة ومؤسســات       ــني احلــزب احلــاكم واحلكوم بشــكل واضــح ب
الدولــة؛ وإعــالن زعــيم املعارضــة، مورغــان تســفانغرياي، مــن  
حركة التغيري الدميقراطي نية انسـحابه مـن االنتخابـات. وبنـاء     
علــى ذلــك، رأى وكيــل األمــني العــام ضــرورة تأجيــل اجلولــة   

ظـروف إلجـراء   الثانية لالنتخابات إىل فترة مالئمة بغية يئة ال
عملية انتخابية حتظى باملصداقية، ودعا األطـراف إىل الـدخول   
فـــورا يف حمادثـــات بغـــرض حتديـــد فتـــرة ميكـــن خالهلـــا يئـــة   
الظروف إلجراء انتخابات حرة نزيهـة. واعتـرب وكيـل األمـني     

ــد ال   ــررا تأكيـ ــام، مكـ ــام    العـ ــني العـ ــه األمـ ــذي قدمـ ــرض الـ عـ
املتحـدة مهيـأة للعمـل    بذل املسـاعي احلميـدة، أن األمـم     بشأن

ــي      ــوب األفريقـ ــة للجنـ ــة اإلمنائيـ ــع اجلماعـ ــة مـ ــورة عاجلـ بصـ
ــاد ــي     واالحتـ ــأزق السياسـ ــوية املـ ــاعدة يف تسـ ــي للمسـ األفريقـ

. وعقـد الـس،   )٢٦٤(واستعادة األمن وسيادة القـانون يف البلـد  
يف وقـت الحــق مــن اليــوم نفســه، جلســة خاصــة ملناقشــة هــذا  

  .  )٢٦٥(البند
__________ 

)٢٦٤(  S/PV.5919 ٥ - ٢، الصفحات.  
  .٥٩٢٠اجللسة   )٢٦٥(

ويف جلسة ثالثة عقدها يف اليـوم نفسـه، أدان الـس،      
، محلــة العنـــف املوجهــة ضـــد املعارضـــة   )٢٦٦(يف بيــان رئاســـي 

السياسية يف زمبـابوي. وأدان كـذلك اإلجـراءات الـيت اختـذا      
مة زمبابوي اليت منعت خصـومها السياسـيني مـن حقهـم     حكو

يف خوض محالم االنتخابية حبريـة، وأهـاب باحلكومـة وقـف     
ــود       ــع القيـ ــي ورفـ ــب السياسـ ــال الترهيـ ــف أعمـ ــف ووقـ العنـ
املفروضـــة علـــى احلـــق يف التجمـــع وإطـــالق ســـراح الزعمـــاء  

وأعـرب الـس عـن أسـفه ألن      السياسـيني الـذين مت اعتقـاهلم.   
املوجهة ضد املعارضة السياسية والقيود املفروضـة  محلة العنف 

 حزيــران/ ٢٧عليهــا جعلــت إجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة يف 
أمرا مستحيال، وأشار إىل ضرورة احتـرام نتـائج    ٢٠٠٨يونيه 

. ودعــا  ٢٠٠٨آذار/مــارس   ٢٩االنتخابــات الــيت جــرت يف    
الس سلطات زمبـابوي إىل التعـاون مـع مجيـع اجلهـود الراميـة       

إجيــاد وســيلة ســلمية للمضــي قــدما مــن خــالل احلــوار بــني    إىل
األطراف مبا يتيح الفرصة لتشكيل حكومة شرعية تعكس إرادة 
شعب زمبابوي. وعالوة على ذلك، أدان الس قيام احلكومـة  
بتعليق عمليات تقدمي املساعدة اإلنسانية، وأهاب ا أن تسمح 

  . )٢٦٧(ماافورا للمنظمات اإلنسانية باستئناف تقدمي خد
، اســتمع الــس إىل إحاطــة  ٢٠٠٨متوز/يوليــه  ٨ويف   

قدمتــها نائبــة األمــني العــام، الــيت أفــادت بأنــه علــى الــرغم مــن    
دعوات إىل تأجيـــل االنتخابـــات، أجريـــت اجلولـــة الثانيــــة     الـــ 

حزيران/يونيـــه بـــدون حضـــور املـــراقبني     ٢٧لالنتخابـــات يف 
الوطنيني يف امليدان، األمر الذي جرد االنتخابات من قـدر بـالغ   
األمهيــة مــن الشــفافية واملصــداقية. وعــالوة علــى ذلــك، أبلغــت  

ملـان البلـدان األفريقيـة    بعثات املراقبة التابعة لالحتاد األفريقي وبر
واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي املوجــودة يف امليــدان بــأن 

__________ 

)٢٦٦(  S/PRST/2008/23.  
املعقــودة كجلســة  ٥٩٢٠نظــر الــس يف هــذا البنــد يف جلســته   )٢٦٧(

 ٦٠٤٤، وأيضـا يف جلسـته   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣خاصة يف 
  .٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٥املعقودة كجلسة خاصة يف 
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االنتخابات مل تستوف املعـايري املقبولـة لـدى االحتـاد األفريقـي،      
ومل تكــن حــرة أو نزيهــة أو ذات مصــداقية، ومل تعكــس إرادة   

هذه تشـري إىل أن   شعب زمبابوي. وأكدت أن عمليات املراقبة
االنتخابية الـيت أفضـت إىل اإلعـالن عـن إعـادة انتخـاب        العملية

ــة       ــادت نائب ــة بشــكل خطــري. وأف ــت معيب ــايب كان ــرئيس موغ ال
األمــني العــام أيضــا بــأن االحتــاد األفريقــي دعــا، يف مــؤمتر قمتــه   
املعقود يف شرم الشيخ، إىل مواصـلة اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب     

ت أن تشـكيل  األفريقي بذل جهود الوساطة وتعزيزهـا. واعتـرب  
حكومة وحدة وطنية كوسيلة للمضي قدما حيظى بتأييد واسـع  
النطاق يف املنطقة. وخلُصـت إىل أن حكومـة زمبـابوي تتحمـل     

ــع      مســؤولية ملحــة  ــف جبمي ــف العن ــا ووق ــة مواطنيه عــن محاي
  .  )٢٦٨(أشكاله بشكل فوري

 )٢٦٩(، طُرح مشـروع قـرار  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١١ويف   
للتصويت ولكنه مل يعتمد بسبب التصويت السليب من أعضـاء  
دائمني يف الـس. وكـان الـس سـيدين يف مشـروع القـرار،       

الفصــل الســابع مــن امليثــاق، يف مجلــة أمــور، متصــرفا مبوجــب 
ــابوي ضــد املعارضــة      ــها حكومــة زمب ــيت أطلقت ــف ال ــة العن محل
السياسية والسكان من املـدنيني، وكـان سـيفرض حظـرا علـى      
توريد األسلحة إىل زمبابوي، وكذلك حظـرا للسـفر وجتميـدا    

مـن كبـار    ١٣لألصول املالية علـى الـرئيس روبـرت موغـايب و    
  .)٢٧٠(املسؤولني يف حكومة زمبابوي

ويف اجللسة، أعرب ممثل زمبابوي عـن رأي مفـاده أن     
مبثابة إساءة واضحة السـتخدام الفصـل السـابع     مشروع القرار

ات علــى زمبــابوي مــن امليثــاق، حيــث ســعى إىل فــرض جــزاء 
بذريعة أن البلد تشكل اآلن ديـدا للسـالم واألمـن الـدوليني،     
رد أن االنتخابات الـيت أجريـت مل تسـفر عـن نتـائج حتبـذها       

__________ 

)٢٦٨(  S/PV.5929٤-٢حات ، الصف.  
)٢٦٩(  S/2008/447.  
  املرجع نفسه.  )٢٧٠(

ــك،     ــافة إىل ذلـ ــا. وإضـ ــدة وحلفاؤهـ ــة املتحـ ــرباململكـ أن  اعتـ
التصديق على االنتخابات الوطنية للدول األعضاء لـيس مهمـة   

لشـعب زمبـابوي احلـق يف اختيـار      من مهام الس، مؤكدا أن
جتــاهال ’’قادتــه. وذهــب إىل أن اعتمــاد مشــروع القــرار يعــد   

ــا ذاتــه  وأن مشــروع القــرار ســعى إىل تــوريط  ‘‘ ملوقــف أفريقي
ــة       ــابوي واململكــ ــني زمبــ ــت بــ ــائي حبــ ــزاع ثنــ ــس يف نــ الــ

وأفاد ممثل جنوب أفريقيـا، الـذي عينـت اجلماعـة     .)٢٧١(املتحدة
ــة        ــؤمتر قم ــأن م ــده كميســر، ب ــي بل ــوب األفريق ــة للجن اإلمنائي
االحتــاد األفريقــي مل يــدع إىل فــرض جــزاءات ضــد زمبــابوي،  

على أن الس جيـب أن يفسـح اـال لتنفيـذ قـرار مـؤمتر        وأحل
ــي  ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــس   )٢٧٢(قمـ ــاء الـ ــاد أعضـ ــل، أفـ . وباملثـ

اآلخــرون الــذين صــوتوا ضــد مشــروع القــرار أو امتنعــوا عــن   
التصويت بأن مشروع القرار كان سيتعارض مـع روح القـرار   
 الــذي اختــذه االحتــاد األفريقــي يف شــرم الشــيخ، والــذي شــجع
ــع       ــدول ومجيـ ــد الـ ــراف، وناشـ ــني األطـ ــاحلة بـ ــوار واملصـ احلـ
األطراف املعنية أن متتنع عن اختاذ أية إجراءات ميكـن أن تـؤثر   
ــة يف      ــا إىل أن احلالـ ــوا أيضـ ــوار. وذهبـ ــاخ احلـ ــى منـ ــلبا علـ سـ
زمبــــابوي ال تشــــكل ديــــدا للســــالم واألمــــن يف املنطقــــة،  

مــاد وبالتــايل، ال تــدخل يف نطــاق اختصاصــات الــس. وباعت
مشروع القرار لفرض اجلزاءات، كان الـس سـيعرقل جهـود    
الوســاطة الــيت تبــذهلا اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي مــن 
ــابوي، وكــان ســيتدخل يف     ــة يف زمب أجــل إجيــاد تســوية للحال

. وعلى النقيض من ذلـك، ذهـب أعضـاء    )٢٧٣(شؤوا الداخلية
ــه لــيس     ــذين أيــدوا مشــروع القــرار إىل أن مــن شــأنه  الــس ال

ــبعض أيضــا أن مشــروع      ــة احلــوار أو تقويضــه. وأكــد ال عرقل
__________ 

)٢٧١(  S/PV.5933 ٥ - ٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧٢(
ــة)؛   ٧و  ٦املرجــع نفســه، الصــفحتان   )٢٧٣( ــة الليبي ــة العربي (اجلماهريي

(فييـــت نـــام)؛  ٩(إندونيســـيا)؛ والصـــفحة  ٩و  ٨والصـــفحتان 
ــفحتان  ــي)؛ وا  ١٢و  ١١والصــ ــاد الروســ ــفحة (االحتــ  ١٦لصــ

  (الصني).
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القــرار كــان سيشــكل بعــض الضــغوط املوازيــة ويعــزز جهــود  
الوساطة مبنحهـا الثقـل الكامـل للمجتمـع الـدويل. وإضـافة إىل       
ذلك، أفادوا بأن الرتاع يف زمبـابوي يهـدد بزعزعـة االسـتقرار     

تصــــدى  يف املنطقــــة، األمــــر الــــذي ينبغــــي للمجلــــس أن ي    
ــه ــدة   .)٢٧٤(لـ ــات املتحـ ــدة والواليـ ــة املتحـ ــثال اململكـ ــد ممـ وانتقـ

تصويت االحتاد الروسـي ضـد مشـروع القـرار، ووصـفاه بأنـه       
ــره ’’ ــه ‘‘ ال ميكــن تربي ــثري للجــز ’’وأن ــرار  ‘‘عم ، يف ضــوء الق

الذي اختذته جمموعة الثمانية مؤخرا وأوصت فيـه باختـاذ مزيـد    
من اخلطوات منها األخذ بتدابري ماليـة وغريهـا مـن التـدابري يف     

وردا علـــى .)٢٧٥(حــق األفــراد املســؤولني عــن أعمــال العنــف      
ذلك، أفـاد ممثـل االحتـاد الروسـي بـأن موقـف بلـده قـد اسـتند          
على وجه التحديد إىل املوقف الذي صـاغته جمموعـة الثمانيـة،    

وأفـاد  .)٢٧٦(اليت مل يتضمن قرارهـا إشـارة إىل إجـراءات الـس    
ممثــل أنغــوال، متحــدثا بصــفته رئــيس هيئــة الشــؤون السياســية   
والدفاع واألمن التابعة للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي،     

لى أحد األطـراف  بأن مشروع القرار الذي يفرض جزاءات ع
ــؤدي إىل تفـــاقم       ــد الوضـــع، وأن يـ ــن شـــأنه أن يعقّـ ــان مـ كـ

  .)٢٧٧(التوترات إىل درجة اإلضرار باحلوار اجلاري
: بيـــان رئاســـي بشـــأن ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ١٩  

  احلالة يف موريتانيا

ــا،  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٩يف    ــل موريتاني ــاد ممث ، أف
ــة والظــروف الســائدة يف     لــدى تقدميــه إيضــاحات بشــأن احلال

__________ 

(بوركينـا فاسـو)؛ والصـفحتان     ٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٧٤(
(فرنسـا)؛   ١٣و  ١٢(اململكة املتحدة)؛ والصفحتان  ١١و  ١٠

ــفحات  ــفحة   ١٥ - ١٣والصـــــ ــتاريكا)؛ والصـــــ  ١٥(كوســـــ
ــفحة  ــا)؛ والصــ ــفحتان  ١٧(كرواتيــ ــا)؛ والصــ  ١٩و  ١٨(بنمــ

  (الواليات املتحدة).
 ١٨(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١١الصــفحة املرجــع نفســه،  )٢٧٥(

  (الواليات املتحدة).
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٦(
  (أنغوال). ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٧(

 آب/ ٦يف ‘‘ التغـيري التصـحيحي  ’’موريتانيا اليت مت يف إطارها 
، بأنــه ال ميكــن اعتبــار التغــيري الــذي حــدث  ٢٠٠٨أغســطس 

ؤسسـات يف البلـد تعمـل بصـورة     انقالبا عسـكريا ألن مجيـع امل  
ــع     ــاف أن الوضـ ــانة. وأضـ ــية مصـ ــات األساسـ ــة واحلريـ طبيعيـ
الراهن نتج بـاألحرى عـن عوامـل هـددت السـالم والتماسـك       
االجتمــاعي للبلــد، وأن رئــيس اجلمهوريــة الســابق يوجــد قيــد  
ــس أن      ــاألمن. وأكــد للمجل ــق ب ــة ألســباب تتعل اإلقامــة اجلربي

ــدر ظهرهــا للدميقرا  ــد مل ت ــد التغــيري   البل ــة، وأن الشــعب يؤي طي
  .  )٢٧٨(التصحيحي بشكل كامل

ــس       ــرئيس يف نفـــ ــه الـــ ــان أدىل بـــ ــس، يف بيـــ وأدان الـــ
ومـة املوريتانيـة املنتخبـة    ، إطاحة اجليش املوريتـاين باحلك )٢٧٩(التاريخ

ــائل غـــري       ــة بوسـ ــة لتغـــيري احلكومـ ــارض أي حماولـ ــا. وعـ دميقراطيـ
دستورية، وطالب باإلفراج الفوري عن رئـيس موريتانيـا واسـتعادة    

  املؤسسات الشرعية والدستورية والدميقراطية على الفور.
ــان/أبريل  ١٦   ــرين  ٢٦إىل  ٢٠٠٨نيســــــــ تشــــــــ

مـم املتحـدة   : التعاون بـني األ ٢٠٠٩األول/أكتوبر 
ــوب      ــع نشـ ــق مبنـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــات اإلقليميـ واملنظمـ

  الرتاعات وحفظ السالم

عـــــة ، ومبشـــــاركة رفي٢٠٠٨نيســـــان/أبريل  ١٦يف   
املستوى، أعرب األمني العام عن عزمه على تعزيز التعاون مـع  
ــع نشــوب      ــة ملن ــات فعال ــة إلنشــاء آلي ــع املنظمــات اإلقليمي مجي
ــه       ــوق ب ــرابط موث الرتاعــات وتســويتها، واســتحداث نظــام مت
وميكـن التنبــؤ بــه حلفـظ الســالم علــى الصـعيد العــاملي مبوجــب    

ــاق ــل     .)٢٨٠(امليث ــدمها وكي ــة ق ــس أيضــا إىل إحاط واســتمع ال
، الذي عرض تقرير األمـني  )٢٨١(األمني العام للشؤون السياسية

__________ 

)٢٧٨(  S/PV.5960 ٤ - ٢، الصفحات.  
)٢٧٩(  S/PRST/2008/30.  
)٢٨٠(  S/PV.5868 ١٠و  ٩، الصفحتان.  
  .٦ - ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨١(
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ــني   ــة ب ــة،    العــام عــن العالق األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
وخاصــة االحتــاد األفريقــي، يف جمــال صــون الســالم واألمــن       

) ٢٠٠٥( ١٦٢٥، وتقريــره عــن تنفيــذ القــرار    )٢٨٢(الــدوليني
 .)٢٨٣(املتعلـــق مبنـــع نشـــوب الرتاعـــات، وخباصـــة يف أفريقيـــا     

املتكلمون باإلمجاع، يف املناقشة اليت تلـت ذلـك، عـن    وأعرب 
الســالم الــيت يضــطلع ــا االحتــاد األفريقــي    تأييــدهم ملبــادرات

واملنظمات دون اإلقليمية، وأقر بأن تعزيـز التعـاون بـني األمـم     
املتحدة واملنظمات اإلقليميـة ميكـن أن يـؤدي إىل منـع نشـوب      
الرتاعــات وإدارــا وتســويتها علــى حنــو أكثــر فعاليــة يف ضــوء   

تكلمني، قدراا التكميلية ومزاياها النسبية. وأكد عدد مـن املـ  
يف معـــرض اإلشـــارة إىل الفصـــل الثـــامن مـــن امليثـــاق بوصـــفه 
األساس الذي يقوم عليـه التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة، أن      
تعزيــز الشــراكة بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة أمــر        
أساسـي لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي. وفيمـا يتعلـق بتمويــل        

غالبيـة املـتكلمني مقتـرح     عمليات حفظ السالم اإلقليمية، أيـد 
األمــني العــام الــداعي إىل إنشـــاء فريــق مشــترك بــني االحتـــاد       
ــة لتقــدمي      ــق املختلف األفريقــي واألمــم املتحــدة للنظــر يف الطرائ
الــدعم، بينمــا دعــا الــبعض إىل متويــل عمليــات حفــظ الســالم   
اإلقليمية اليت يأذن ا الـس عـن طريـق االشـتراكات املقـررة      

. وتطرق بعض الوفود، إىل جانب األمني العـام،  لألمم املتحدة
إىل احلالة يف زمبابوي، ورحبت يف هـذا السـياق باملبـادرة الـيت     

  .)٢٨٤(اضطلعت ا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
ــرار      ١٨٠٩ويف اجللســــة نفســــها، اختــــذ الــــس القــ

) الذي أعرب فيه، يف مجلـة أمـور، عـن تصـميمه علـى      ٢٠٠٨(
اختاذ خطـوات فعالـة ملواصـلة تعزيـز العالقـة بـني األمـم املتحـدة         
واملنظمـات اإلقليميـة، وخباصـة االحتـاد األفريقـي، وفقـا للفصـل        

__________ 

)٢٨٢(  S/2008/18.  
)٢٨٣(  S/2008/186.  
)٢٨٤(  S/PV.5868  وresumption 1.  

الثامن من امليثاق، ومواصلة النظر يف سبل تعزيـز قـدرات األمـم    
املســلحة، وخباصــة يف  املتحــدة يف جمــال منــع نشــوب الرتاعــات 

أفريقيــا. وإذ ســلم الــس بضــرورة حتســني القــدرة علــى التنبــؤ  
واالستدامة واملرونة فيما يتعلق بتمويل املنظمات اإلقليمية لـدى  
اضــطالعها مبهــام حفــظ الســالم بتكليــف مــن األمــم املتحــدة،    
رحب مبقترح األمني العام الداعي إىل إنشاء فريـق مشـترك بـني    

يقي واألمم املتحدة يف غضون ثالثـة أشـهر إلمعـان    االحتاد األفر
النظر يف أساليب تقدمي الدعم إىل عمليات حفظ السـالم هـذه،   
وخباصة توفري التمويل واملعـدات واللوجسـتيات لبـدء تشـغيلها،     
ــاد    ــود االحتـ ــن جهـ ــة مـ ــدروس املستخلصـ ــر يف الـ ــان النظـ وإمعـ

  األفريقي يف جمال حفظ السالم يف املاضي واحلاضر.
ــر  ٢٠٠٩آذار/مــارس  ١٨ويف    ، نظــر الــس يف تقري

الفريــق املشــترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة املقــدم  
، الـــذي عرضـــه رئـــيس )٢٨٥( )٢٠٠٨( ١٨٠٩عمــال بـــالقرار  

ــق بشــأن ضــرورة      ــيم الفري ــع تقي ــق املتكلمــون م ــق. واتف الفري
تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات   

س األمـن وجملـس السـلم واألمـن التـابع      اإلقليمية، وخباصة جملـ 
لالحتــاد األفريقــي، واعتــربوا تعزيــز قــدرات عمليــات حفــظ       
السالم اإلقليمية أمرا ضروريا. وأشـار عـدد مـن املـتكلمني إىل     
توصية الفريق بشـأن متويـل عمليـات حفـظ السـالم اإلقليميـة،       
اليت اقترح مبوجبها استحداث آليـتني جديـدتني: تسـتند األوىل    

تمويـــل الـــذي تقدمـــه األمـــم املتحـــدة يف إطـــار األنصـــبة  إىل ال
املقررة لدعم عمليات حمددة حلفـظ السـالم، وتتمثـل األخـرى     
يف إنشــاء صــندوق اســتئماين متعــدد املــاحنني جيــري متويلــه مــن  
ــة تـــوفري متويـــل    التربعـــات. وأكـــد املتكلمـــون باإلمجـــاع أمهيـ

 م جهــود االحتــاد األفريقــي يف  مســتدام ميكــن التنبــؤ بــه لــدع    
ــال ــد عـــ   جمـ ــالم. وأيـ ــظ السـ ــرح   حفـ ــتكلمني املقتـ ــن املـ دد مـ

بنـــاء إنشـــاء صـــندوق اســـتئماين متعـــدد املـــاحنني ل إىل الـــداعي
__________ 

)٢٨٥(  S/2008/813.  
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آراء األجــــل الطويــــل. غــــري أنــــه أعــــرب عــــن  القــــدرات يف
باسـتخدام األنصـبة املقـررة لألمـم املتحـدة،       فيما يتعلـق  متباينة

ري إذ أيــد بعــض املــتكلمني التوصــية بشــكل تــام، وأعــرب الكــث
ــن     ــد مـــ ــراء مزيـــ ــوا إىل إجـــ ــككهم ودعـــ ــن تشـــ ــهم عـــ منـــ

  .)٢٨٦(املناقشات
شــدد فيــه الــس  )٢٨٧(وأدىل الــرئيس بعــد ذلــك ببيــان  

ي وحتسينها، وأشـار مـع   على أمهية دعم قدرات االحتاد األفريق
االهتمـــام إىل تقريـــر الفريـــق املشـــترك بـــني االحتـــاد األفريقـــي  
واألمم املتحدة املعين بأساليب دعم عمليـات االحتـاد األفريقـي    
حلفــظ الســالم، وطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن  
السبل العملية لتقدمي الدعم الفعـال إىل االحتـاد األفريقـي لـدى     

  مليات حفظ السالم اليت تأذن ا األمم املتحدة.اضطالعه بع
، نظــر الــس ٢٠٠٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٦ويف   

ــا  ــني الع ــر األم ــي    يف تقري ــات االحتــاد األفريق م عــن دعــم عملي
، الـذي أجـرى   )٢٨٨(حلفظ السالم اليت تـأذن ـا األمـم املتحـدة    

ــني االحتــاد األفريقــي      ــق املشــترك ب ــه تقييمــا لتوصــيات الفري في
واألمم املتحدة رد على تلك التوصيات. وأقـر املتكلمـون بـأن    

غـىن عنـه يف صـون السـالم      املنظمات اإلقليميـة تـؤدي دورا ال  
ن الدوليني، مبا يف ذلك يف جمال حفـظ السـالم، وأكـدوا    واألم

ضرورة دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا تلـك املنظمـات. وفيمـا يتعلـق        
ــتخدام األنصــبة        ــتكلمني اس ــن امل ــدد م ــد ع ــل، أي مبســألة التموي
املقررة لألمم املتحدة يف دعم عمليات حفظ السـالم اإلقليميـة،   

ن هـذا املصـدر   بينما واصل البعض اإلعراب عـن حتفظـام بشـأ   
مــن مصــادر التمويــل، وأشــاروا إىل تفضــيلهم اســتخدام طرائــق  

  .)٢٨٩(أخرى، من قبيل صندوق استئماين متعدد املاحنني
__________ 

)٢٨٦(  S/PV.6092 و ،resumption 1.  
)٢٨٧(  S/PRST/2009/3.  
)٢٨٨(  S/2009/470.  
)٢٨٩(  S/PV.6206.  

ــك بب    ــرئيس بعــد ذل ــانوأدىل ال ــه الــس   )٢٩٠(ي أعــاد في
تأكيــد املســؤولية الــيت تتحملــها املنظمــات اإلقليميــة عــن تــوفري   
املوارد البشرية واملالية واللوجستية وغريها من املوارد ملنظماا، 
بطرق من بينها التربعات اليت يقـدمها أعضـاؤها والـدعم الـذي     
ــل      ــارات متوي ــيم خي ــاه مــن اجلهــات املاحنــة، وأشــار إىل تقي تتلق

مليــات االحتــاد األفريقــي حلفــظ الســالم الــيت يــأذن ــا جملــس  ع
  األمن، وأعرب عن عزمه على إبقاء مجيع اخليارات قيد النظر. 

: بيـــان رئاســـي بشـــأن عـــودة  ٢٠٠٩أيار/مـــايو  ٥  
ــتوري    ــات بشـــكل غـــري دسـ ــيري احلكومـ ــاهرة تغـ ظـ

  أفريقيا يف

، )٢٩١(٢٠٠٩أيار/مـايو   ٥يف بيان أدىل بـه الـرئيس يف     
أعـــرب الـــس عـــن قلقـــه العميـــق إزاء عـــودة ظـــاهرة تغـــيري   
ــة،      ــدان أفريقي ــات بشــكل غــري دســتوري يف بضــعة بل احلكوم

منـها   وأكد أمهية التعجيل باستعادة النظـام الدسـتوري، بطـرق   
ــالقرار     ــات مفتوحــة وشــفافة. ورحــب الــس ب إجــراء انتخاب
الــذي اختــذه مــؤمتر االحتــاد األفريقــي يف دورتــه العاديــة الثانيــة   

، ٢٠٠٩شــباط/فرباير  ٣إىل  ١عشــرة املعقــودة يف الفتــرة مــن 
الذي أعرب فيه عـن قلـق االحتـاد األفريقـي إزاء عـودة ظـاهرة       

ورأى فيه أن عـودة تلـك   االنقالبات العسكرية وإدانته لذلك، 
الظاهرة ال تشـكل تراجعـا سياسـيا خطـريا وانتكاسـة بالغـة يف       
العمليــة الدميقراطيــة فحســب، بــل قــد تشــكل أيضــا ديــدا        

  للسالم واألمن واالستقرار يف القارة.
: االجتـــــــار ٢٠٠٩كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   ٨  

  باملخدرات بوصفه ديدا للسالم واألمن الدوليني

كـــانون األول/ديســــمرب   ٨يف بيـــان رئاســـي مــــؤرخ     
، الحظ الس مـع القلـق التهديـدات اخلطـرية الـيت      )٢٩٢(٢٠٠٩

__________ 

)٢٩٠(  S/PRST/2009/26.  
)٢٩١(  S/PRST/2009/11.  
)٢٩٢(  S/PRST/2009/32.  
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يسببها يف بعض احلاالت االجتار باملخدرات وما يتصـل بـه مـن    
ميــة منظمــة عــرب وطنيــة لألمــن الــدويل يف منــاطق خمتلفــة مــن  جر

العــامل، مبــا يف ذلــك يف أفريقيــا، واالرتبــاط املتزايــد بــني االجتــار  
التعـاون   باملخدرات ومتويل اإلرهاب. وأكد الس أمهية تعزيز

عرب اإلقليمي والتعاون الدويل على أسـاس املسـؤولية املشـتركة    
ة املخـدرات العامليـة ومـا يتصـل     واملتبادلة بشأن مواجهة مشكل

ا من أنشطة إجرامية. وأكد الـس كـذلك ضـرورة حتسـني     
تنسيق اإلجراءات اليت تتخذها األمم املتحدة، مبا يف ذلـك مـع   
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، من أجل تعزيز فعاليـة اجلهـود   

  الدولية يف جمال مكافحة االجتار باملخدرات.
ويف اجللسة، أكد األمـني العـام، مشـريا إىل أن االجتـار       

باملخدرات قد برز كتهديد رئيسي للسـالم واألمـن الـدوليني،    
سياســية ثابتــة ومــوارد كــبرية ملواجهــة  علــى احلاجــة إىل إرادة 

هذا التحدي، واتباع ـج شـامل علـى الصـعيد الـدويل يسـتند       
إىل إحساس قوي باملسؤولية املشتركة واتباع ج أكثر توازنـا  

. وتطـرق املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم      )٢٩٣(ملراقبة املخـدرات 
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل التطــورات األخــرية يف 

__________ 

)٢٩٣(  S/PV.6233 ٦، الصفحة.  

أفريقيــا، وهــي التحــول مــن االجتــار بالكوكــايني إىل تصــنيع       
األمفيتامينــات يف غــرب أفريقيــا؛ وتزايــد االجتــار بــاهلريوين يف  
شرق أفريقيا؛ واالجتار باملخدرات عرب منطقة الساحل، حيـث  
تلتقــي التــدفقات مــن الغــرب والشــرق. وشــدد علــى ضــرورة   

ني البلــدان تعزيــز القــدرات الوطنيــة وتبــادل املعلومــات فيمــا بــ 
. ويف املناقشـة  )٢٩٤(املتضررة من أجل تعطيل شبكات التـهريب 

الــــيت تلــــت ذلــــك، أبــــرز العديــــد مــــن املــــتكلمني املواقــــف  
واإلجراءات املتخذة على الصعيد الـوطين بشـأن هـذه املسـألة،     
ــا، وخباصــة يف غــرب     وركــزوا علــى املشــاكل املاثلــة يف أفريقي

املشـاكل املواجهـة يف    أفريقيا، مع اإلشـارة يف الوقـت ذاتـه إىل   
ــد مــن      ــاد العدي ــيا. وأش ــريكتني، ويف آس ــتان، ويف األم أفغانس
ــدرات     ــين باملخـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــال مكتـــب األمـ ــود بأعمـ الوفـ
واجلرمية ونوهوا مبسامهات املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة  
يف معاجلة هذه املسألة. ودعوا أيضـا إىل تعمـيم مراعـاة مسـألة     

رات يف الواليات املتعلقة مبنـع نشـوب الرتاعـات    االجتار باملخد
  وحفظ السالم وبناء السالم.

__________ 

  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩٤(

    
    اجللسات: السالم واألمن يف أفريقيا

 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

          املسائل العامة -ألف             
٥٨٦٨  

نيســــــــــان/أبريل   ١٦
٢٠٠٨  

ــة  ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
 ٢٠٠٨نيســان/أبريل  ٨

موجهة من األمني العـام  
إىل املمثل الدائم جلنوب 
أفريقيـــــا لـــــدى األمـــــم 

  (S/2008/229)املتحدة 
تقريــر األمــني العــام عــن  
العالقـــــة بـــــني األمـــــم   

ــدة وامل ــات املتحــــ نظمــــ
اإلقليميـــــــة، وخاصـــــــة 

  ٣٧املادة   
  (أ)دولة عضوا ٢٦

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
ــية،   ــؤون السياســــ للشــــ
ورئيس مفوضـية االحتـاد   
األفريقــــــي، واملراقــــــب 
الـــدائم جلامعـــة الـــدول   

ــم العربيـــــة لـــــدى األ مـــ
  املتحدة

األمـــــني العـــــام،  
ومجيــــع أعضــــاء  

، (ب)الــــــــــــــس
  ومجيع املدعوين

  )٢٠٠٨( ١٨٠٩القــــــــرار 
  أحد ال -ال أحد -١٥



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

االحتـــــاد األفريقـــــي، يف             
جمــــال صــــون الســــالم   
ــدوليني  ــن الـــــــ واألمـــــــ

(S/2008/186)  
تقريــر األمــني العــام عــن  

جملـس األمـن    تنفيذ قرار
٢٠٠٥( ١٦٢٥ (

ــع نشــــوب    ــق مبنــ املتعلــ
ــراعات، وال ــيما الصـ  سـ

  (S/2008/18) أفريقيا يف
٦٠٩٢  

ــارس  ١٨ آذار/مـــــــــــ
٢٠٠٩  

ــان   ــالتان متطابقتــــ رســــ
كــــانون  ٢٤مؤرختـــان  

ــمرب األو  ٢٠٠٨ل/ديســ
ــني    ــن األمـ ــان مـ موجهتـ
العام إىل رئـيس اجلمعيـة   
ــس    ــيس جملـ ــة ورئـ العامـ

-A/63/666)األمـــــــــــن 

S/2008/813)  

  ٣٧املادة   
  (ج)وادولة عض ١٦

  ٣٩املادة 
رئــيس الفريــق املشـــترك   
بـــني االحتــــاد األفريقــــي  
ــين   ــدة املعـ ــم املتحـ واألمـ
بأسـاليب دعـم عمليـات    
ــي،   ــاد األفريقــــــ االحتــــــ
ومفوض السالم واألمـن  
التابع لالحتـاد األفريقـي،   

ــيس ــلم   ورئـ ــس السـ جملـ
ــاد   ــابع لالحتـ ــن التـ واألمـ

  األفريقي

األمـــــني العـــــام،  
ومجيــــع أعضــــاء  
الــــس، ومجيــــع 

  املدعوين

S/PRST/2009/3  

٦١١٨  
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٥

عضــو واحــد مــن       
أعضــــاء الــــس  

  (أوغندا)

S/PRST/2009/11  

٦٢٠٦  
 تشـــــــرين األول/ ٢٦

  ٢٠٠٩أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــاد   دعـــم عمليـــات االحتـ
األفريقــي حلفــظ الســالم 

ن ـــا األمـــم  الـــيت تـــأذ 
  (S/2009/470)املتحدة 

  ٣٧املادة   
الربازيل، وتونس (باسـم  
اموعـــــة األفريقيـــــة)،  
ــا،   ــوب أفريقيــــــ وجنــــــ

اد والســويد (باســم االحتــ
  األورويب)، ونيجرييا

  ٣٩املادة 
الســيد رومــانو بــرودي،  
رئــيس الفريــق املشـــترك   
بـــني االحتــــاد األفريقــــي  
ــين   ــدة املعـ ــم املتحـ واألمـ
بأسـاليب دعـم عمليـات    
ــي؛   ــاد األفريقــــــ االحتــــــ

العــــام  ووكيــــل األمــــني

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــــــــــــــــــس؛ 
والربازيـــــــــــــــل، 
وتـــــــــــــــــــونس، 
وجنوب أفريقيـا،  
ــويد،  والســــــــــــــ

ــا، ؛  ونيجرييــــــــــ
ــرودي،   والســيد ب
ــق   ــيس الفريـــ رئـــ
ــني   ــترك بــــ املشــــ
ــاد األفريقــي   االحت

األمـــم املتحـــدة  و
املعـــين بأســــاليب  
دعــــم عمليـــــات  

S/PRST/2009/26  
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 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

لعمليات حفظ السـالم؛              
ووكيــــل األمــــني العــــام 
للــدعم امليــداين؛ والقــائم 
ــدائم   ــب ال بأعمــال املراق
لالحتــاد األفريقــي لــدى   

  األمم املتحدة

االحتاد األفريقـي؛  
ووكيــــل األمــــني 
ــات   ــام لعمليــ العــ
ــالم؛  حفــــظ الســ
واملراقـــب الـــدائم 
ــاد   ــة لالحتــ بالنيابــ
ــدى   ــي لــ األفريقــ

  األمم املتحدة
            كينيا -باء 

٥٨٣١  
شــــــــــــــباط/فرباير   ٦

٢٠٠٨  

  ٣٧املادة     
  كينيا

  S/PRST/2008/4  

          جيبويت وإريتريا -جيم 
٥٩٠٨  

حزيران/يونيــــــــه   ١٢
٢٠٠٨  

رســــالة موجهــــة مــــن   
ــدائم جليبــويت   ــل ال املمث
ــى   ــرتاع علــ ــأن الــ بشــ
احلـــدود بـــني جيبـــويت  
ــا  وإريتريــــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/381(  

  ٣٧املادة 
  جيبويت

  

  S/PRST/2008/20  

٥٩٢٤  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٤

٢٠٠٨  

ــالة مؤرخــــــة    ١١رســــ
 ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه 

موجهة إىل رئيس جملس 
األمن مـن املمثـل الـدائم    
ــم    ــدى األمــ ــويت لــ جليبــ

  (S/2008/387)املتحدة 

  ٣٧املادة   
ــيس   ــويت (رئــــــــ جيبــــــــ

  الوزراء)، وإريتريا
  ٣٩املادة 

مــدير شــعبة أفريقيــا األوىل 
ــؤون   ــة إلدارة الشـــ التابعـــ

ــية، وامل ــار يف السياسـ ستشـ
ــدائم   مكتــــب املراقــــب الــ
لالحتــــاد األفريقــــي لــــدى 
ــب    ــم املتحــدة، واملراق األم
الـــــدائم جلامعـــــة الـــــدول 
  العربية لدى األمم املتحدة

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

  املدعوين

  

٦٠٠٠  
 تشـــــــرين األول/ ٢٣

  ٢٠٠٨أكتوبر 

مــذكرة شــفوية مؤرخــة  
ــرين األول/ ٣  تشـــــــــــــ

 موجهــة ٢٠٠٨أكتــوبر 
إىل رئــيس جملــس األمــن 
مـــــن البعثـــــة الدائمــــــة   
ــم    ــدى األمــ ــويت لــ جليبــ

  (S/2008/635)املتحدة 

  ٣٧املادة   
جيبـــــــويت (الـــــــرئيس)، 

  وإريتريا

أعضــــــاء مجيــــــع 
الــــس، ومجيــــع 

  املدعوين

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 94/1419 

 

 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٦٥  
ــانون الثــــاين/  ١٤  كــ

  ٢٠٠٩يناير 

ــالة مؤرخــــــة    ١١رســــ
ــبتمرب   ٢٠٠٨أيلول/ســــ

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

(S/2008/602)  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
  (S/2009/25)فرنسا 

رســــالة موجهــــة مــــن 
ممثــل جيبــويت لــدحض  
البيــان الــذي أدلــت بــه 
إريتريــا بشــأن األزمــة    

)S/2008/766(املرفق ،  
رســــالة موجهــــة مــــن 
ممثــــــــــــل إريتريــــــــــــا 

(S/2009/28)  ــأن بشــــ
ع القـرار املتعلـق   مشرو

  بإريتريا  

  ٣٧املادة 
  جيبويت، وإريتريا

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٢القــــــــرار   
  أحد ال - ال أحد-١٥

٦٢٥٤  
ــانون األول/ ٢٣  كـــــ

  ٢٠٠٩ديسمرب 

مشـــروع قـــرار قدمتـــه   
  (S/2009/654)أوغندا 

رســــالة موجهــــة مــــن 
ممثــــــــــــل إريتريــــــــــــا 

(S/2009/602)  بشـــأن
مشروع القـرار املتعلـق   

 بإريتريا

رســــالة موجهــــة مــــن 
ممثــــــــــــل إريتريــــــــــــا 

(S/2009/658)  بشـــأن
مشروع القـرار املتعلـق   

  بإريتريا

  ٣٧املادة 
جيبـــــــويت، وإثيوبيـــــــا،  

  والصومال

ــن   ١٠ ــاء مـ أعضـ
، (د)أعضاء الـس 

ــويت،  وجيبــــــــــــــ
  والصومال

  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القــــــــرار 
(اجلماهرييــة العربيــة  ١-١٣

  (الصني)  ١- الليبية)

            زمبابوي - الد
٥٩١٩  

حزيران/يونيــــــــه   ٢٣
٢٠٠٨  

ــالة مؤرخــــــة    ١٨رســــ
 ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه 

موجهة إىل رئيس جملس 
األمن مـن املمثـل الـدائم    
لبلجيكــــا لــــدى األمــــم 

  (S/2008/407)املتحدة 

  ٣٧املادة   
  زمبابوي

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

  للشؤون السياسية

    

٥٩٢١  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٣

٢٠٠٨  

ــة  ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
ــه  ١٨ حزيران/يونيـــــــــــ

موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٨
رئيس جملـس األمـن مـن    
املمثـــل الـــدائم لبلجيكـــا 
ــدة    ــم املتحــ ــدى األمــ لــ

(S/2008/407)  

  ٣٧املادة   
  زمبابوي

  S/PRST/2008/23  
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 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٢٩  
  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٨

    نائبة األمني العام      

٥٩٣٣  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ١١

٢٠٠٨  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه   
 )ـ(هــــعضــــوا دولـــة  ١٢

(S/2008/447)  
رســــالة موجهــــة مــــن 
املراقبة الدائمـة لالحتـاد   
ــا    ــل ــ ــي حتيــ األفريقــ
قــــرارا اختــــذه االحتــــاد 
األفريقــي بشــأن احلالــة 
ــابوي  يف زمبــــــــــــــــــــ

(S/2008/452)  

  ٣٧املادة 
ــوال،   ــتراليا، وأنغـــــ أســـــ
ومجهوريـــــــــة ترتانيـــــــــا 
املتحـــــدة، وزمبـــــابوي، 
وســـــرياليون، وكنـــــدا،  
وليربيـــــا، ونيوزيلنـــــدا،  

  وهولندا  
  ٣٩املادة 

املراقبــة الدائمــة لالحتــاد   
لـــدى األمـــم   األفريقـــي

  املتحدة

مجيــــــع أعضــــــاء 
الــس، وأنغــوال   
ــا  ــفتها رئيسـ (بصـ
ــؤون   ــة الشـــ هليئـــ
ــية  السياســــــــــــــــ
ــدفاع  والـــــــــــــــــ
والتعـــاون األمـــين 
التابعـــة للجماعـــة 
اإلمنائية للجنـوب  

ــ ي)، األفريقــــــــــــ
ومجهوريــة ترتانيــا 
ــدة،  املتحـــــــــــــــــ
واملراقبـــة الدائمـــة 
لالحتــاد األفريقــي  
ــدى األمـــــــم   لـــــ

  املتحدة

ــرار  ــروع القـــ ــض مشـــ   رفـــ
حتـــــاد الروســـــي، (اال ٥-٩

واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، 
وجنــوب أفريقيــا، والصــني، 

ــام)  ــت نــــــــــــ  - وفييــــــــــــ
  (إندونيسيا)  ١

            موريتانيا - اءه
٥٩٦٠  

آب/أغســــــــطس  ١٩
٢٠٠٨  

  ٣٧املادة     
  موريتانيا

  S/PRST/2008/30  ياموريتان

 S/PRST/2009/32         االجتار باملخدرات بوصفه ديدا لألمن الدويل -واو 

٦٢٣٣  
 كــــــــــانون األول/  ٨

  ٢٠٠٩ديسمرب 

االجتــــــار باملخــــــدرات  
ــن    ــدا لألمـ ــفه ديـ بوصـ

  الدويل
ــال  ٣٠ة مؤرخــــــة رســــ

تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب 
موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٩

األمــني العــام مــن املمثــل 
الـــدائم لبوركينـــا فاســـو 
ــدة    ــم املتحــ ــدى األمــ لــ

(S/2009/615)  

  ٣٧املادة   
  (و)دولة عضوا ٢٠

  ٣٩املادة 
ــب   ــذي ملكت ــدير التنفي امل
ــين   ــدة املعــ ــم املتحــ األمــ
ــة،   ــدرات واجلرميــ باملخــ
واملراقــب الــدائم لالحتــاد 
األفريقـــي لـــدى األمـــم   
 املتحدة، واملفوض املعـين 

بالتنميــــــــــة البشــــــــــرية 
والشـــؤون اجلنســـانية يف 
ــادية  ــة االقتصــــ اجلماعــــ

  لدول غرب أفريقيا

األمـــــني العـــــام،  
ومجيــــع أعضــــاء  

، ومجيـع  (ز)الس
  املدعوين
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الـوزراء  إثيوبيا (رئيس الوزراء)، وإريتريا، وأنغوال (وزير اخلارجية)، وأوغندا، وبوتسـوانا (نائـب الـرئيس)، وبورونـدي، واجلزائـر (رئـيس         ) (أ  
الســابق واملمثــل الشخصــي للــرئيس)، ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى (وزيــر اخلارجيــة)، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة (الــرئيس ورئــيس االحتــاد  
 األفريقي)، ومجهورية الكونغو الدميقراطية (الرئيس)، وروانـدا (وزيـرة اخلارجيـة)، وزامبيـا (وزيـر الداخليـة واملبعـوث اخلـاص)، وسـلوفينيا         

سـم االحتــاد األورويب)، وسـنغافورة (باســم رابطــة أمـم جنــوب شـرق آســيا)، والســنغال (وزيـر اخلارجيــة)، وسـوازيلند (وزيــر املاليــة)،       (با
والسودان (املبعوث اخلاص ومستشار الرئيس)، وسرياليون (وزيرة اخلارجية)، والصـومال (الـرئيس)، وغـابون (وزيـرة اخلارجيـة والتعـاون       

امل اإلقليمي)، وغانا، وكوت ديفوار (الرئيس)، وليربيا (وزيرة اخلارجية)، ومصـر (نائـب وزيـر اخلارجيـة واملبعـوث      والفرانكوفونية والتك
  اخلاص للرئيس)، ونيجرييا (وزير اخلارجية ومبعوث الرئيس)، واليابان (بصفته رئيس جلنة بناء السالم).

ولة أو رئـيس احلكومـة: إيطاليـا (رئـيس الـوزراء)؛ وجنـوب أفريقيـا (الـرئيس)؛         مثل ثالثة أعضاء من أعضاء الس على مستوى رئيس الد  ) (ب  
واململكة املتحدة (رئـيس الـوزراء). ومثـل سـتة أعضـاء مـن أعضـاء الـس علـى مسـتوى وزاري: إندونيسـيا (وزيـر اخلارجيـة)؛ وبلجيكـا               

اإلقليمـي)؛ والصـني (املبعـوث اخلـاص للـرئيس)؛ وفرنسـا        (املبعوث اخلاص لـوزارة اخلارجيـة)؛ وبوركينـا فاسـو (وزيـر اخلارجيـة والتعـاون       
  (وزير الدولة للشؤون اخلارجية وحقوق اإلنسان)؛ وفييت نام (املبعوث اخلاص للرئيس).  

ب أفريقيـا  اجلزائر، واألرجنتني، وأستراليا، وإيطاليا، والربازيل، وبنغالديش، وبنن، واجلمهورية التشيكية (باسم االحتـاد األورويب)، وجنـو     ) (ج  
  (وزير اخلارجية)، وكندا، وكوبا (باسم حركة عدم االحنياز)، والكونغو، وكينيا، ومصر، والنرويج، ونيجرييا.

  أوغندا، وبوركينا فاسو، وتركيا، واجلماهريية العربية الليبية، والصني، وفييت نام، واملكسيك، واململكة املتحدة، والنمسا، واليابان.  ) (د  
  ، وإيطاليا، وبلجيكا، وسرياليون، وفرنسا، وكرواتيا، وكندا، وليربيا، واململكة املتحدة، ونيوزيلندا، وهولندا، والواليات املتحدة.أستراليا  )ـ(ه  
املتعــددة القوميــات)، وبــريو،  -اإلســالمية)، وإيطاليــا، والربازيــل، والبوســنة واهلرســك، وبوليفيــا (دولــة   -األرجنــتني، وإيــران (مجهوريــة   (و)  

البوليفاريـة)، وكـوت ديفـوار،     -زائر، والرأس األخضر، والسـنغال، والسـويد (باسـم االحتـاد األورويب)، وغانـا، وفرتويـال (مجهوريـة        واجل
  وكولومبيا، ولكسمربغ، ومايل، ومصر (بوصفها رئيس حركة عدم االحنياز)، واملغرب، ونيجرييا.

ي: بوركينا فاسو (وزير اخلارجية)، وفييت نـام (نائـب وزيـر اخلارجيـة)، واململكـة      مثل أربعة أعضاء من أعضاء الس على مستوى وزار  (ز)  
  املتحدة (وزير الدولة للتنمية الدولية)، والنمسا (نائب وزير الشؤون األوروبية والتعاون الدويل).
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  األمريكتان
  املسألة املتعلقة اييت - ١٨

  عرض عام  

جملس األمن مثـاين  ، عقد ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة   
جلســـات بشـــأن املســـألة املتعلقـــة ـــاييت، مـــن بينـــها جلســـتان 

واختــذ قــرارين،   ،)٢٩٥(خاصــتان مــع البلــدان املســامهة بقــوات    
واعتمد بيانا رئاسيا واحدا. ويف هذه اجللسات، اسـتمع الـس   

ثـل اخلـاص لألمـني    إىل إحاطات إعالميـة نصـف سـنوية مـن املم    
العــام هلــاييت ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف  
هــاييت، وإىل إحاطــة قــدمها مبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص إىل  

ــو    . ٢٠٠٩هــاييت، املعــني حــديثا، الــذي زار البلــد يف متوز/يولي
ــات        ــن االنتخاب ــة، فضــال ع ــل البعث ــس أيضــا يف عم ــر ال ونظ

لــــس الشــــيوخ والتمويــــل الــــدويل  اجلزئيــــة لثلــــث أعضــــاء جم
والتحـديات، وخاصـة املشـاكل االجتماعيـة واالقتصـادية املاثلــة      
ــيت ضــربتها سلســلة مــن األعاصــري مــن منتصــف      أمــام هــاييت ال

  .٢٠٠٨آب/أغسطس إىل أوائل أيلول/سبتمرب 
وقــام الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن         

يثاق، بتمديد والية بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف     امل
هاييت مرتني ملـدة عـام واحـد، وأجـرى تعـديالت علـى تشـكيل        

لتلبية االحتياجـات علـى أرض الواقـع     ٢٠٠٩البعثة يف عام قوة 
  .)٢٩٦(بشكل أفضل

__________ 

، ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٨املعقـــودة يف  ٥٩٨٩اجللســـة   )٢٩٥(
  .٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٤املعقودة يف  ٦١٨٥واجللسة 

). للحصول علـى  ٢٠٠٩( ١٨٩٢) و ٢٠٠٨( ١٨٤٠القراران   )٢٩٦(
اجلزء العاشر، القسم األول، فيما يتعلق  مزيد من املعلومات انظر

  ر يف هاييت.بوالية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرا

ــا بعثـــة إىل هـــاييت     يف الفتـــرة مـــن وأوفـــد الـــس أيضـ
  .)٢٩٧(٢٠٠٩ارس آذار/م ١٤إىل  ١١

: ٢٠٠٨تشـرين األول/ أكتـوبر    ٨نيسان/أبريل و  ٨  
  االستقرار يف هاييت  التقدم احملرز يف حتقيق  

، اسـتمع الـس إىل إحاطـة    ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٨يف   
ــر     ــة مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام الــذي عــرض تقري إعالمي

تقرار يف وتنـاول التقـدم احملـرز يف حتقيـق االسـ      )٢٩٨(األمني العـام 
هاييت وكذلك التحديات املتبقية. ويف حني أعرب عن االرتياح 
ــة وعلــى       ــاالت السياســية واألمني ــدم كــبري يف ا ــق تق إزاء حتق
صعيد بناء املؤسسـات، وإزاء املؤشـرات األوليـة لتحسـن احلالـة      
االجتماعية االقتصادية، حذر من أن التقدم ال يزال هشا للغايـة  

ــردي بســرعة.   ــابال للت ــق السياســي يتســم   وق وأضــاف أن التواف
باهلشاشة، وأن املظاهرات املناهضـة للحكومـة شـهدت تزايـدا،     
مما تطلب إخالء مكاتب بعثة األمم املتحدة يف يل كاي. ولفت 
املمثل اخلاص االنتباه إىل الزيادة يف تكلفة املعيشة، وذكر أنه يف 

اشـرة  حني أن املشاكل االجتماعية االقتصادية ال تقع بصورة مب
ــة إىل البعثــــة، فمــــن الواضــــح أن    ضــــمن املســــؤوليات املوكلــ

  .)٢٩٩(االستقرار والتنمية أمران مرتبطان ارتباطا ال ينفصم
ــوبر  ٨يف و   ، اســتمع الــس ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت

ــل اخلــاص. وعــرض      ــة مــن املمث مــرة أخــرى إىل إحاطــة إعالمي
ــة      ــدم نقاطــا مرجعي ــر األمــني العــام الــذي ق املمثــل اخلــاص تقري

__________ 

، ٤٠للحصول على مزيد من املعلومات انظر هذا اجلزء، القسـم    )٢٩٧(
  فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.

)٢٩٨(  S/2008/202.  
)٢٩٩(  S/PV.5862 ٧-٢، الصفحات.  
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ومؤشرات يف مخسة جمـاالت جيـب إحـراز التقـدم فيهـا لتوطيـد       
االســتقرار وهــي: احلالــة السياســية والدســتورية؛ وبســط ســلطة  
ــن؛     ــاع األمـ ــز قطـ ــدود؛ وتعزيـ ــا يف ذلـــك إدارة احلـ ــة، مبـ الدولـ
والنــهوض بالعدالــة واإلصــالحيات؛ وحتقيــق التنميــة االقتصــادية 

ــة األعاصـــري و .)٣٠٠(واالجتماعيـــة ــه يف جمموعـ  الـــيت أضـــاف أنـ
ــول/     ــع أيل  ضــربت هــاييت مــن منتصــف آب/أغســطس إىل مطل

مــواطن هــاييت منــازهلم أو  ٨٠٠ ٠٠٠ســبتمرب، فقــد أكثــر مــن 
تضرروا بصورة مباشرة. وأفاد بأن بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق    
االستقرار يف هاييت منحت أولوية لدعم االستجابة للكارثة اليت 

ســلطات الوطنيــة وقعــت خــالل الشــهر املاضــي بالتعــاون مــع ال 
وفريق األمم املتحدة القطري . وأشار إىل أنه بالرغم من وجود 
عمليـــة مســـتمرة بصـــورة سلســـة نســـبيا للوفـــاء باالحتياجـــات  
ــاء      ــح للوفـ ــامج واضـ ــع برنـ ــتعني وضـ ــه يـ ــذاك، فإنـ ــة آنـ العاجلـ
ــة األجــل إلعــادة اإلعمــار. وســلط أيضــا     باالحتياجــات الطويل

احلكومـة اجلديـدة بعـد     إقـرار تعـيني   املمثل اخلـاص الضـوء علـى   
  .)٣٠١(املواجهة السياسية بني الربملان واحلكومة

ــرئيس بشــأن   :٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٦   ــان مــن ال بي
التحديات يف جمـال التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية     

  يف هاييت

، وبعد االستماع إىل إحاطة ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٦يف   
ــني        ــر األم ــذي عــرض تقري ــام ال ــني الع ــل اخلــاص لألم ــن املمث م

ناقش الـس التقـدم احملـرز والتحـديات فيمـا يتعلـق        ،)٣٠٢(العام
بتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت. والحـظ املتحـدثون التقـدم الــذي       

د النقــاط املرجعيــة اخلمســة، مــا عــدا يف جمــال أحــرز علــى صــعي
التنمية االجتماعية االقتصـادية، وأبـدوا انزعـاجهم مـن التـدهور      
امللحوظ يف ظروف معيشة الغالبية العظمى من اهلايتيني. ولفت 

__________ 

)٣٠٠(  S/2008/586.  
)٣٠١(  S/PV.5990.  ٧-٢الصفحات.  
)٣٠٢(  S/2009/129.  

ــاه إىل الطبيعــة اهلشــة للمؤسســات     ــد مــن املتحــدثني االنتب العدي
د أن حذروا من ونظام األمن والضائقة االقتصادية السائدة. وبع

التضارب بني مستويات الفقر احلالية يف هاييت واالستقرار علـى  
املدى الطويل، أكد املتحدثون أن االستقرار الدائم يتوقف على 
ــن       ــد م ــن رأي العدي ــان م ــة االقتصــادية. وك ــة االجتماعي التنمي
املتحــدثني أن مــؤمتر املــاحنني الــدويل املقبــل، الــذي يستضــيفه       

، ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٤دان األمريكية يف مصرف التنمية للبل
فرصة فريـدة لزيـادة التنسـيق وحتديـد سـبل االسـتفادة القصـوى        

  .)٣٠٣(من املوارد
فيـه الـس   أعـرب   )٣٠٤(وأدىل الرئيس ببيان بعـد ذلـك    

بالتقدم احملرز حىت اآلن يف اـاالت احلامسـة األمهيـة     ترحيبهعن 
لتوطيد االستقرار يف هاييت. وحث فيه الس مؤسسات هـاييت  
على أن تكثف جهودها لتلبية االحتياجـات األساسـية للسـكان    
اهلــايتيني، وأن تعمــل ســويا مــن أجــل تعزيــز احلــوار وســيادة        

ضا احلاجـة ألن تكـون   القانون واحلكم الرشيد. وأكد الس أي
االنتخابات القادمة لتجديد ثلث أعضاء جملـس الشـيوخ شـاملة    
وحــرة ونزيهــة، ودعــا مجيــع الفــاعلني السياســيني يف هــاييت إىل   

 كفالة إجراء االنتخابات يف جو يسوده السالم.

ــان مــن  ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٩   ــان إعالميت : إحاطت
ــل اخلــاص لألمــ     ــاييت واملمث ــوث اخلــاص إىل ه ني املبع

  العام يف هاييت

، استمع الس إىل إحاطـة  ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٩يف   
إعالمية من مبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل هاييت ومن املمثـل  
ــني       ــر األمـ ــرض تقريـ ــذي عـ ــاييت، الـ ــام هلـ ــني العـ ــاص لألمـ اخلـ

وأشـار املبعــوث اخلـاص إىل أنـه رغــم الـدمار الــذي      .)٣٠٥(العـام 
ورغم االفتقار  ٢٠٠٨تسببت فيه األعاصري والعواصف يف عام 

__________ 

)٣٠٣(  S/PV.6101   وresumption 1.  
)٣٠٤(  S/PRST/2009/4.  
)٣٠٥(  S/2009/439.  
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ــحية    ــة الصـ ــور يف الرعايـ ــه القصـ ــية وأوجـ ــل األساسـ إىل اهلياكـ
والتعليم وميـادين أخـرى، فإنـه مقتنـع بـأن هـاييت أمامهـا فرصـة         
هائلة للنجاة من أغالل ماضيها، ولكنه أكد أن ذلك لن يكون 
ممكنا بدون مساعدة جملس األمن واألمم املتحدة. وحـث مجيـع   

ــوا التزامــات ب  ــذين قطع ــاحنني    ال ــل خــالل مــؤمتر امل ــدمي التموي تق
علــى الوفــاء ــا يف أقــرب   الــدويل الــذي عقــد يف نيســان/أبريل 

مليـون دوالر يف   ٧٠٠وقت ممكـن، حيـث أنـه مت التعهـد مببلـغ      
ذلــك احلــدث، ولكــن مل يســدد منــه حــىت اآلن ســوى مبلــغ         

وأوجــــز املمثــــل اخلــــاص التطــــورات  .)٣٠٦(مليـــون دوالر  ٢١
قاط املرجعية اخلمسة، وأبـرز اـاالت   الرئيسية على مستوى الن

اليت يلـزم بـذل املزيـد مـن اجلهـود فيهـا. واعتـرب بـذل مزيـد مـن           
اجلهود لوضع األسـس لتحقيـق تقـدم طويـل األجـل يقـوم علـى        
أساس إحياء نشـاط القطـاع اخلـاص أمـرا حيويـا، ورأى فرصـة       

على مدى العام املاضـي. وأعـرب أيضـا عـن      تربز معاملهاساحنة 
ه أن إشراك املبعوث اخلاص ميكن أن يساعد يف خلـق  رأي مفاد

  .)٣٠٧(الدينامية والتنسيق الالزمني لتحقيق النجاح
ــة        ــة بتهيئـ ــها ملتزمـ ــاييت أن حكومتـ ــة هـ ــدت ممثلـ وأكـ

الظـروف الالزمـة الجتـذاب االسـتثمار يف هـاييت، وأثنـت علـى        
بعثة األمم املتحـدة يف حتقيـق االسـتقرار يف    التقدم الذي أحرزته 

ــع       ــن اتم ــدعم م ــى اســتعداد، ب ــاييت عل ــد. وذكــرت أن ه البل
الدويل، للمضي قدما حنو حتقيق التنمية املستدامة. وأشارت إىل 
أن هـاييت تقــف عنـد منعطــف حاسـم وأنــه جيـب عليهــا تفــادي     
االنتكاس، ونبهت إىل أن التحديات املقبلـة تشـمل االنتخابـات    
املرتقبة ومشروع التعديل الدسـتوري. وأبـرزت رئيسـة الـوزراء     
ــزام باالســتثمارات، وحتســني اهلياكــل األساســية،     ضــرورة االلت
وضمان توفري فرص العمل، واخلروج من احللقة املفرغة للفساد 

__________ 

)٣٠٦(  S/PV.6186 ٨-٣، الصفحات.  
  .١١-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٠٧(

واإلفالت مـن العقـاب، وإثـارة اهتمـام الفـاعلني احمللـيني وإهلـام        
  .)٣٠٨(للشعبالشباب، وحتسني األحوال املعيشية 

ورحب املتحدثون بوجه عام بتعـيني املبعـوث اخلـاص،      
وأعربوا عن األمـل يف أن متكـن زيـادة االهتمـام الـدويل، مبـا يف       
ــاء الــديون        ــود حــديثا وإلغ ــدويل للمــاحنني املعق ــك املــؤمتر ال ذل
والزيارات الرفيعـة املسـتوى إىل هـاييت، مـن إحـداث انفـراج يف       

ــو الســال      ــق حن ــاييت علــى الطري ــتقرار والتنميــة  وضــع ه م واالس
املستدامة. ونظرا ألن احلالة يف هاييت ال تزال هشـة علـى الـرغم    
ــن املتحــدثني ضــرورة        ــدد م ــأى ع ــد ارت ــدم احملــرز، فق ــن التق م
استمرار املساعدة الدولية، مع اعتقاد الـبعض أن التركيـز ينبغـي    
أن ينصب على التنمية االجتماعيـة االقتصـادية، ودعـوة آخـرين     

التركيز على بناء املؤسسات واإلصالح القضـائي مـن    إىل زيادة
أجل مكافحة الفساد واالجتار غري املشروع بالبشر واملخـدرات  
واألســلحة بشــكل أفضــل. وعمومــا، أعــرب املتكلمــون عــن       
دعمهم لتمديد والية البعثة وإعادة التشكيل املقترح لبعثة األمم 

ر العسـكري  املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت لتقليـل العنصـ     
وزيادة عنصر الشرطة، على حنو مـا أوصـى بـه األمـني العـام يف      

  .)٣٠٩(تقريره
: جتديـــد واليـــة ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٣  

  بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

 ، اختـــذ جملـــس٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٣يف   
)، الـــذي قـــرر فيـــه، يف مجلـــة  ٢٠٠٩( ١٨٩٢األمـــن القـــرار 

أمـور، متديــد واليـة بعثــة األمـم املتحــدة لتحقيـق االســتقرار يف     
، وأيــد توصــية ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥هــاييت حــىت 

األمني العام باإلبقاء على املستويات احلاليـة لقـوة البعثـة بوجـه     
تـــيح تلبيـــة عـــام، مـــع إجـــراء تعـــديل يف تشـــكيل القـــوة مبـــا ي 

االحتياجات الراهنة يف امليدان على حنـو أفضـل. ودعـا الـس     
__________ 

  .١٤-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٣٠٨(
)٣٠٩(  S/2009/439.  
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الدول األعضاء إىل تعزيز عملها مع حكومـة هـاييت، بالتنسـيق    
ــدود     ــرب احلـ ــروع عـ ــري املشـ ــار غـ ــدي لالجتـ ــة، للتصـ ــع البعثـ مـ
ــدرات     ــار باملخــ ــال، واالجتــ ــيما األطفــ ــخاص، وال ســ باألشــ

ــري القانو    ــطة غـ ــن األنشـ ــك مـ ــري ذلـ ــلحة وغـ ــة، وإىل واألسـ نيـ
ــذه       ــة يف ه ــة اهلايتي ــدرات الشــرطة الوطني ــز ق املســامهة يف تعزي
اــاالت. وأهــاب الــس أيضــا بالبعثــة وفريــق األمــم املتحــدة  

القطــري زيــادة تعزيــز التنســيق فيمــا بينــهما، واختــاذ خطــوات  
ــة      ــة االجتماعيـ ــال التنميـ ــدم يف جمـ ــراز التقـ ــاعدة يف إحـ للمسـ

يد اليت وضعها األمني العـام  االقتصادية الذي أقرت خطة التوط
بأمهيتــه األساســية يف حتقيــق االســتقرار يف هــاييت، ويف معاجلــة   

  املشاكل اإلمنائية امللحة.

    
    اجللسات: املسألة املتعلقة اييت

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى فرعيالبند ال اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٢    
نيســـــــــــــــان/أبريل  ٨

٢٠٠٨ 

ام عــن تقريــر األمــني العــ 
ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

  )S/2008/202هاييت (

  ٣٧املادة  
  هاييت
  ٣٩املادة 

ــني    ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
هلاييت ورئـيس بعثـة    العام

األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق 
  االستقرار يف هاييت

ــاص  ــل اخلـــ املمثـــ
لألمني العام هلاييت 
ــة   ــيس بعثــــ ورئــــ
ــدة  ــم املتحـــ األمـــ
لتحقيق االستقرار 

 يف هاييت

 

٥٩٩٠  
ــرين األول/  ٨ تشـــــــــ

 ٢٠٠٨ر أكتوب

 تقريـر األمـني العـام عـن    

ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

  (S/2008/586)هاييت 

  ٣٧املادة   
  هاييت
  ٣٩املادة 

ــني    ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام هلاييت

ــاص  ــل اخلـــ املمثـــ
  لألمني العام هلاييت

 

٥٩٩٣    
تشـــــــرين األول/   ١٤

 ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

  )S/2008/586هاييت (

مشروع قرار مقدم من 
مــن الــدول  دولــة ١٨

أ) (األعضـــــــــــــــــــــــــاء

(S/2008/642) 

  ٣٧املادة 
دولــــة مــــن الــــدول  ١٢

 (ب)األعضاء

) ٢٠٠٨( ١٨٤٠القـــــــــرار  
 ال أحد -ال أحد -١٥

٦١٠١  
نيســـــــــــــــان/أبريل  ٦

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

 (S/2009/129)هاييت 

تقريـــــر بعثـــــة جملـــــس 
ــن ــاييت األمــــــ  إىل هــــــ

(S/2009/175) 

  ٣٧املادة 
دولــــة مــــن الــــدول  ١٤

)ج(األعضاء
 

  ٣٩املادة 
ــني    ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

مدعوين  ٧العام هلاييت، و
)د(آخرين

 

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

 املدعوين

S/PRST/2009/4 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى فرعيالبند ال اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٨٦  
ــبتمرب  ٩ أيلول/ســـــــــــ

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــم  ــدة بعثـــــة األمـــ املتحـــ

لتحقيــــق االســــتقرار يف  
 )S/2009/439( هاييت

  ٣٧املادة  
دولــــة مــــن الــــدول  ١٧

  )ـه(األعضاء

  ٣٩املادة 
ــاييت،   املبعــوث اخلــاص هل
واملمثــل اخلــاص لألمــني   

 العام هلاييت

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

 املدعوين

 

٦٢٠٠  
تشـــــــرين األول/   ١٣

 ٢٠٠٩أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــدة   ــم املتحـــ بعثـــــة األمـــ
لتحقيــــق االســــتقرار يف  

 (S/2009/439)هاييت 

مشروع قرار مقدم من 
دولـــة مـــن الـــدول  ٢١

(و) األعضــــــــــــــــــــــــاء

(S/2009/530) 

  ٣٧املادة 
دول مـــــن الـــــدول   ١٠

زاألعضاء 
 

) ٢٠٠٩( ١٨٩٢ القـــــــــرار هاييت
 أحد ال -ال أحد -١٥

  
 ،وفرنسـا  ،وغواتيمـاال  ،وشـيلي  ،وبـريو  ،وبنمـا  ،وبلجيكـا  ،والربازيل ،وباراغواي ،وإيطاليا ،وأوروغواي ،وإكوادور وإسبانيا، ،األرجنتني  (أ)  

  .املتحدة والواليات ،واملكسيك ،وكوستاريكا ،وكندا ،وكرواتيا
  .وهاييت ،واملكسيك ،وكندا ،وغواتيماال ،وشيلي ،وبريو ،ازيلوالرب ،وباراغواي ،وايوأوروغ ،وإكوادور ،وإسبانيا ،األرجنتني  (ب)  
 وفرتويـال  ،وشـيلي  ،الدومينيكيـة  واجلمهوريـة  ،التشـيكية  واجلمهوريـة  ،وجامايكـا  ،وبـريو  ،والربازيـل  ،وأوروغـواي  ،وإكوادور ،األرجنتني  (ج)  

  .وهاييت ،وكولومبيا ،وكوبا ،وكندا ، )البوليفارية - مجهورية(
لس االقتصـادي واالجتمـاعي، واألمـني العـام املسـاعد ملنظمـة الـدول األمريكيـة، ومـدير مكتـب أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر               رئيس ا  (د)  

بحر الكـارييب  الكارييب لربنامج األغذية العاملي، واملديرة القطرية ملنطقة البحر الكارييب يف البنك الدويل، واملدير العام إلدارة بلدان منطقة ال
رف التنمية للبلدان األمريكية، ونائب املدير اإلقليمـي للمكتـب اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب لربنـامج األمـم           يف مص

  .املتحدة اإلمنائي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدويل املوفدة إىل هاييت
 ،وغواتيمـاال  ،وشـيلي  ،والسـويد  ،الدومينيكيـة  واجلمهوريـة  ،جامايكـا و ،وبـريو  ،والربازيـل  ،وأوروغـواي  ،وإكوادور ،وإسبانيا ،األرجنتني  )ـ(ه  

  ).الوزراء رئيسة( وهاييت ،والنرويج ،وكولومبيا ،وكوبا ،وكندا ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويال
 ،نــام وفييــت ،وفرنســا ،الوغواتيمــا ،وشــيلي ،وتركيــا ،وبــريو ،ســوفا وبوركينــا ،والربازيــل ،وأوغنــدا ،وأوروغــواي ،وإســبانيا ،األرجنــتني  (و)  

 والواليــات ،والنمسـا  ،الشـمالية  وأيرلنــدا العظمـى  لربيطانيـا  املتحــدة واململكـة  ،واملكسـيك  ،وكولومبيــا ،وكوسـتاريكا  ،وكنـدا  ،وكرواتيـا 
  .واليابان املتحدة،

  .وهاييت ،وكولومبيا ،وكندا ،وغواتيماال ،وشيلي ،وبريو ،والربازيل ،وأوروغواي ،وإسبانيا ،األرجنتني  (ز)  
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  ةــموجه ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرخة  – ١٩
  رئيسة جملس األمن من املمثلة الدائمة للربازيلإىل 

    لدى األمم املتحدة
    اإلجراءات األولية

  عرض عام  
ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
 أيلـول/  ٢٢ رسالة مؤرخة”واحدة بشأن البند املعنون جلسة 

موجهــة إىل رئيســة جملــس األمــن مــن املمثلــة    ٢٠٠٩ســبتمرب 
 ويف. “)S/2009/487(الدائمــة للربازيــل لــدى األمــم املتحــدة     

، أعربــت ممثلــة ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٢٥اجللســة املعقــودة يف 
الربازيل عن قلقها إزاء احلالة اليت اختذ فيها رئـيس هنـدوراس،   
ــا روزالــيس، مــن الســفارة الربازيليــة يف     خوســيه مانويــل زيالي

أعربت أيضا عن قلقهـا بشـأن السـالمة ا    و .هندوراس ملجأ له
  .للرئيس وأمن مبىن وموظفي السفارة

: اجللســة املعقــودة بنــاء ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٢٥  
  على طلب من الربازيل

طلبـت   ،)٣١٠(٢٠٠٩سبتمرب أيلول/ ٢٢ يف رسالة مؤرخة  
ممثلــة الربازيــل عقــد جلســة عاجلــة للمجلــس إلبــالغ أعضــاء    
الس باحلالـة يف هنـدوراس بغـرض منـع أي أعمـال قـد تزيـد        

ــة.  ــاقم احلالـ ــن تفـ ــل    مـ ــا دخـ ــرئيس زياليـ ــحت أن الـ وأوضـ
هنــدوراس بوســائله اخلاصــة وتوجــه بســالم إىل مــبىن الســفارة   

__________ 

)٣١٠(  S/2009/487.  

الربازيليـــة، حيـــث اختـــذها ملجـــأ لـــه. وعلـــى الـــرغم مـــن أن   
حكومتها ترى أن منظمة الدول األمريكية تظل احملفل املناسـب  
ــدابري     ــة، لكــن نظــرا للت ــة التوصــل إىل حــل سياســي للحال حملاول

ألمـر  سـلطات ا ”املتخذة ضد السـفارة والبيانـات الصـادرة عـن     
  .، قررت حكومة الربازيل عرض هذا األمر على الس“الواقع

ــل  ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٢٥يف و   ــل الربازي ، دعــي ممث
وأعــرب عــن قلقــه البــالغ مــن أن  إىل املشــاركة يف االجتمــاع. 

يف هنـدوراس قـد    “نفس األشخاص الـذين نفـذوا االنقـالب   ”
يهددون حرمة السفارة من أجـل القـبض علـى الـرئيس زياليـا      
بــالقوة. وشــدد علــى أنــه ال بــد مــن كفالــة احتــرام النظــام يف    

ىل أنـه يـرى   هندوراس وامتثاله الكاملني التفاقية فيينا، وأشار إ
أن الس يقر، بعقده هلذه اجللسـة، بـأن احلالـة تشـكل ديـدا      
للسالم واألمن يف املنطقة، وبالتايل فإن أي إجراء ضـد سـفارة   
الربازيل يشكل انتـهاكا صـارخا لألمـن. واختـتم كلمتـه حبـث       
الس على إصدار بيـان يكـون رادعـا حيـول دون تفـاقم هـذه       

  .)٣١١(األزمة
__________ 

)٣١١(  S/PV.6192،  ويف ختام اجللسة دعـت الرئيسـة   ٤-٢الصفحات .
بكامـل   أعضاء الس إىل إجراء مشاورات غـري رمسيـة للمجلـس   

    هيئته ملواصلة مناقشام.
  موجهة من ممثلة الربازيل ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٢اجللسات: رسالة مؤرخة 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٩٢  
ــبتمرب  ٢٥ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٩ 

  ٣٧املادة    
الربازيـــــــــــل (وزيـــــــــــر 

  اخلارجية)

  الربازيل



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
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  آسيا
  ليشيت - احلالة يف تيمور - ٢٠

  عرض عام  

، عقــد جملــس األمــن  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨خــالل عــامي   
ليشـيت، مـن بينـها جلسـة     -تسع جلسات بشأن احلالة يف تيمـور 

واختـذ قـرارين    ،)٣١٢(واحدة خاصة مع البلدان املسامهة بقوات
ل هذه اجللسات، ناقش الـس  واعتمد بيانني رئاسيني. وخال

ــور     ــة يف تيم ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــام بعث ليشــيت، -دور ومه
ــدي      ــد والتصـ ــي يف البلـ ــين والسياسـ ــع األمـ ــورات الوضـ وتطـ

  .حملاوليت اغتيال رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء
 ومدد أيضا الس والية البعثة مرتني ملـدة عـام واحـد     

)٣١٣(.  
: بيان من الـرئيس بشـأن   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١١  

  اجلمهورية ورئيس الوزراء حماوليت اغتيال رئيس

شــــــباط/فرباير  ١١يف بيــــــان أدىل بــــــه الــــــرئيس يف   
ــة    أ ،)٣١٤(٢٠٠٨ ــة حماولـ ــارات املمكنـ ــد العبـ ــس بأشـ دان الـ

هورتا، واهلجـوم   - اغتيال رئيس تيمور ليشيت خوسيه راموس
ــا    ــوزراء، كــاي راال زانان ــيس ال غومســاو، يف  علــى موكــب رئ

د أن االعتـــداءين يشـــكالن  ، وأكـــ٢٠٠٨شـــباط/فرباير  ١١
ليشـيت. ودعـا الـس،    -اعتداء على املؤسسات الشرعية لتيمور

ليشـيت إىل تقـدمي املسـؤولني عـن     -يف مجلة أمور، حكومة تيمور
هــذا العمــل الشــنيع إىل العدالــة، وحــث مجيــع األطــراف يف       

__________ 

  .٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٧املعقودة يف  ٦١٢٩اجللسة   )٣١٢(
). للحصول علـى  ٢٠٠٩( ١٨٦٧) و ٢٠٠٨( ١٨٠٢القراران   )٣١٣(

مزيد من املعلومات انظر اجلزء العاشر، القسم األول، فيما يتعلق 
  ببعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور ليشيت.

)٣١٤(  S/PRST/2008/5.  

ليشــيت علــى التعــاون تعاونــا فعليــا مــع الســلطات يف   - تيمــور
ــل أ   ــى حـ ــدد، وعلـ ــذا الصـ ــية   هـ ــبل السياسـ ــات بالسـ ي نزاعـ

  والسلمية يف إطار مؤسساا الدميقراطية.
: ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٩شــباط/فرباير إىل  ٢١  

إحاطات إعالمية وبيان من الرئيس بشـأن التصـدي   
  حملاوليت االغتيال

ىل ، اســـــتمع الـــــس إ٢٠٠٨شـــــباط/فرباير  ٢١يف   
إحاطة إعالمية من وكيل األمني العام لعمليـات حفـظ السـالم    
ــم         ــة األم ــن بعث ــام ع ــني الع ــث لألم ــر الثال ــرض التقري ــذي ع ال

وأبلـغ الـس أنـه منـذ      .)٣١٥(املتحدة املتكاملة يف تيمور ليشـيت 
حمـــاوليت االغتيـــال بقيـــت احلالـــة األمنيـــة هادئـــة وأن الـــرئيس  

ــوس ــزال يف امل  - رامـ ــان ال يـ ــا، وإن كـ ــإن  هورتـ ــفى، فـ ستشـ
 يـأملون أن يسـترد عافيتـه متامـا.     حالتـه مسـتقرة، وأن األطبـاء   

 ٤٨وذكر أن الربملان قد مدد حالة احلصـار الـيت فرضـت ملـدة     
 أيـام.  ١٠ساعة منعا للتجول ومنعـا ملظـاهرات اجلمـاهري ملـدة     

قد أنشئت آليات لتحسـني التنسـيق بـني بعثـة األمـم املتحـدة       و
ــة وقـــوات األمـــن الد  ــوة  املتكاملـ ــة والقـــوات املســـلحة وقـ وليـ

ــا يبعــث علــى         ــر أنــه مم ــور ليشــيت. وذك الشــرطة التابعــة لتيم
شـباط/فرباير، التزمــت   ١١االطمئنـان أنـه يف أعقـاب أحـداث     

ليشيت والربملان ومجيع األحـزاب السياسـية، مبـا    -حكومة تيمور
فيهـا أحــزاب املعارضــة، واملؤسسـات األمنيــة والســكان بوجــه   

نفس وأولت االحترام الواجب للدسـتور  عام، اهلدوء وضبط ال
ــالرغم مــن أن االعتــداءات  .وســيادة القــانون أثــارت بعــض  وب

القضــايا اخلطــرية املتعلقــة بــاألمن، فــإن مســار األحــداث الــيت    
__________ 

)٣١٥(  S/2008/26.  
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وقعت خالل األيام العشرة املاضية عززت أمهية استمرار بعثـة  
ــور  ــة يف تيمـ ــدة املتكاملـ ــم املتحـ ــع   -األمـ ــراكة مـ ليشـــيت، بشـ

ــاالت   التيمـــوريني ــة ىف اـ ــود املبذولـ ــى اجلهـ ــز علـ ، يف التركيـ
أال وهـي   األربعة ذات األولوية احملددة يف تقريـر األمـني العـام،   

ــن،     ــزاســتعراض وإصــالح قطــاع األم ــانون،   وتعزي ســيادة الق
والتنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة، وتعزيـــز ثقافـــة احلكـــم      

لتشـجيع  أشار إىل التقدم احملـرز يف وضـع آليـات    و الدميقراطي.
أطلــع بعــد . واحلــوار بــني احلكومــة واملعارضــة واتمــع املــدين 

ذلــك الــس علــى آخــر مســتجدات عمــل البعثــة، وخصوصــا 
يف تطوير قدرات الشرطة ونقل املسؤولية إىل الشـرطة الوطنيـة   

ليشيت، وعلى أعمال أخرى تتعلق بتطـوير القـدرات يف   -لتيمور
حـديات اإلنسـانية   جمال سـيادة القـانون. وشـدد أيضـا علـى الت     

  .)٣١٦(واإلمنائية، ال سيما التحديات املتعلقة باملشردين داخليا
ــور     ــل تيمـ ــد ممثـ ــات    - وأكـ ــد اهلجمـ ــه بعـ ــيت أنـ ليشـ

الفاشلة، اختذت احلكومة التـدابري الالزمـة إللقـاء القـبض علـى      
دالة، مع التقيد الصارم بأحكام دسـتور  اجلناة وتقدميهم إىل الع

البلد والقوانني الوطنية. وأكد أن احلكومـة تلتـزم متـام االلتـزام     
بــأعلى معــايري حقــوق اإلنســان يف جهودهــا لتســوية الوضــع.   
وأعــرب عــن تأييــده الســـتمرار وجــود األمــم املتحــدة، مـــع       
اإلشـــارة إىل ضـــرورة جتنـــب الظهـــور مبظهـــر االعتمـــاد علـــى  

يل بشكل مفرط. ووافق أيضا على أنـه جيـب علـى    اتمع الدو
ليشيت أن ينحوا خالفام السياسـية وأن يركـزوا    -قادة تيمور

على مواجهة التحديات املتعددة اليت تواجه البلد، مبـا يف ذلـك   
  .)٣١٧(التحديات اليت يطرحها املشردون داخليا وامللتمسون

يف وأكد مجيع املتحدثني إدانتـهم لالعتـدائني املنفـذين      
هورتا ورئـيس الـوزراء   -شباط/فرباير على الرئيس راموس ١١

غومساو. وأشادت عـدة وفـود بـرد الفعـل السـريع مـن جانـب        
__________ 

)٣١٦(  S/PV.5843 ٨-٢، الصفحات.  
  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣١٧(

ــة   الـــدول اـــاورة، وال ســـيما املســـاعدات العســـكرية والطبيـ
العاجلة املقدمة من أستراليا. واتفـق املتحـدثون أيضـا أنـه علـى      

ــك اال   ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــورات اإلجيابيـ ــن التطـ ــرغم مـ ــات الـ نتخابـ
فقـد أظهـر    ،الوضع األمين وتشكيل احلكومة والتقدم احملرز يف

ليشــيت. ويف  - االعتــداءان اســتمرار هشاشــة احلالــة يف تيمــور 
ــادة        ــل القي ــى رد فع ــة املتحــدثني عل ــىن غالبي ــت نفســه، أث الوق

ــداءين، حيــث    - السياســية وشــعب تيمــور  ليشــيت علــى االعت
اهلــدوء. وشــددوا أبــدوا ضــبط الــنفس وكفلــوا اســتمرار حالــة 

ليشيت يظـل   - على أن احلوار بني الفصائل السياسية يف تيمور
حامسا لتحقيق املصاحلة الوطنية ومتكـني األحـزاب مـن معاجلـة     
القضـــايا املعلقـــة، مبـــا يف ذلـــك املســـائل املتعلقـــة باألشـــخاص  
ــة       ــن املتحــدثني أمهي ــد م ــا. وأكــد أيضــا العدي املشــردين داخلي

 خاصة قوة الشرطة.وقطاع األمن، مواصلة التقدم يف إصالح 

، اســـتمع الـــس إىل ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ١٩ويف   
إحاطة قدمها املمثل اخلـاص لألمـني العـام ورئـيس بعثـة األمـم       

ليشــيت الــذي عــرض التقريــر     - املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور  
وأشـــار إىل أن احلكومـــة واصـــلت  .)٣١٨(الرابـــع لألمـــني العـــام

ــديات ذات    ــبعض التحـ ــدي لـ ــبرية يف التصـ ــزات كـ ــق قفـ حتقيـ
متوز/يوليـه،   ١٤. ففـي  ٢٠٠٦نبثقة عـن أزمـة عـام    األولوية امل

بـــدأ امللتمســـون الســـابقون مـــن القـــوات املســـلحة يتلقـــون       
ــارهم، ويف    ــودون إىل ديـ ــتحقام ويعـ ــطس،  ١مسـ آب/أغسـ

كان مجيع مقدمي االلتماسات قد غـادروا خمـيم إيتـاراك الران    
ــل  ــي. ويتواصـ ــادة    يف ديلـ ــدم يف إعـ ــض التقـ ــراز بعـ ــا إحـ أيضـ

قطاع األمن. وأشـار أيضـا إىل    ويف استعراضاملشردين داخليا 
ــى أحــداث    ــه ردا عل ــة    ١١أن ــارت احلكوم شــباط/فرباير، اخت

منوذجا أمنيا خمتلطا بني الشـرطة واجلـيش تولـت مبوجبـه قيـادة      
مشتركة بشكل مؤقت املسؤوليات األمنية الداخليـة، ال سـيما   
يف منــاطق حمــددة مــن الــبالد كــان اهلــاربون متواجــدين فيهــا.   

__________ 

)٣١٨(  S/2008/501.  
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الــرغم مــن جنــاح هــذا النــهج يف اإلســهام يف استســالم   وعلــى 
ــهاكات    فاهلــاربني،  ــاك بعــض املخــاوف بشــأن ارتكــاب انت هن

ــغ      ــوات اجلــيش. وأبل ــوات، وال ســيما ق ــك الق ــدى تل ــى أي عل
الس أن احلكومـة قـد أعربـت عـن رغبتـها يف اسـتئناف قـوة        

ليشـيت حتملـها مسـؤوليات مهـام      - الشرطة الوطنيـة يف تيمـور  
الكامل يف مطلع العام املقبل. ومع ذلك، أكد املمثـل  الشرطة ب

اخلاص أن تـوخي إطـار زمـين مـرن هلـذه العمليـة، بـاقتران مـع         
االلتزام مبعايري يتفـق عليهـا اجلميـع، لـه أمهيـة حامسـة يف كفالـة        
ــن         ــة ع ــة عام ــدم حمل ــل. وأخــريا، ق ــدى الطوي ــى امل النجــاح عل

املتكاملــة يف  اجلهــود األخــرى الــيت تبــذهلا بعثــة األمــم املتحــدة 
ــور ــيادة القــانون      -تيم ــن أجــل حتســني س ــة م ليشــيت واحلكوم

  .  )٣١٩(ومحاية حقوق اإلنسان والقضايا اإلمنائية
ليشـيت إىل أن القيـادة املشـتركة     - وأشار ممثـل تيمـور    

ى حمـــاوليت للشـــرطة والقـــوات املســـلحة الـــيت أنشـــئت ردا علـــ
االغتيال نفذت عمليتها دون عنف ملحوظ مع وجـود درجـة   
مـــن التعـــاون املؤسســـي بينـــت التقـــدم احملـــرز يف إعـــادة بنـــاء   

قضــــية وردت فيهــــا  ٤٤املؤسســــتني. وبينمــــا أقــــر بوجــــود 
إدعــــاءات بوقــــوع انتــــهاكات يف منــــاطق عمليــــات القيــــادة 
 املشــتركة، شــدد علــى أن احلكومــة ملتزمــة بتحديــد املســؤولية

احلــوادث  هـذه  واختـاذ إجـراءات تأديبيـة للحيلولــة دون تكـرار    
يف املستقبل. وأعرب أيضا عـن أملـه يف أن تفصـل أي مناقشـة     
ــوة الشــرطة      ــم املتحــدة عــن اســتئناف ق لتخفــيض شــرطة األم

ليشــيت االضــطالع مبســؤولياا، وأن يحــتفظ -الوطنيــة لتيمــور
اليـة لبعثـة   بوجود قوي لشرطة األمم املتحدة خالل الواليـة احل 

 .)٣٢٠(ليشيت وفيما بعدها - األمم املتحدة احلالية يف تيمور

- ورحـب املتحـدثون بـالتطورات اإلجيابيـة يف تيمـور       
ليشيت، ولكن شددوا على ضرورة االسـتمرار يف إحـراز تقـدم    

__________ 

)٣١٩(  S/PV.5958 ٥-٢، الصفحات.  
  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢٠(

املصـــاحلة السياســـية. وبشـــأن اإلصـــالحات يف قطـــاع األمـــن  
ر عـن سـوء   وأعرب عدد من املتحـدثني عـن قلقهـم إزاء تقـاري    

ســلوك بعــض أفــراد اجلــيش والشــرطة، وال ســيما خــالل فتــرة  
العمــل حتــت القيــادة املشــتركة، وشــددوا علــى أنــه بعــد أن        
انتهت حالة الطوارئ اآلن، فـإن مجيـع أفـراد الشـرطة الوطنيـة      
جيب أن يعملوا حتت قيادة مفوض شرطة بعثة األمـم املتحـدة،   

ــني د    ــحا بـ ــزا واضـ ــز متييـ ــة أن متيـ ــى احلكومـ ــوات وعلـ ور القـ
  املسلحة ودور مؤسسات إنفاذ القانون.  

املعقــودة يف التــاريخ نفســه، أدىل   ٥٩٥٩ويف اجللســة   
ــان باســم الــس   ــرئيس ببي ــه الــس بالق  ،)٣٢١(ال ــادة أشــاد في ي

ليشـيت ملـا أبدتـه مـن      - السياسية ومؤسسـات الدولـة يف تيمـور   
سرعة وحسم ومسؤولية، مع مراعاة اإلجـراءات الدسـتورية يف   

فربايـر   شـباط/  ١١البلد، يف مواجهة األحـداث الـيت وقعـت يف    
. وســـــلم الـــــس بـــــأن احلالـــــة السياســـــية واألمنيـــــة  ٢٠٠٨

تـزال هشـة رغـم    ليشـيت ال   - واالجتماعية واإلنسانية يف تيمور
التقدم الذي أُحرز بشـكل عـام يف احلالـة األمنيـة يف البلـد، منـذ       

، وأكــد مــن جديــد  ٢٠٠٦أحــداث أيار/مــايو وحزيران/يونيــه  
األمهية اليت ال يزال يتسم ا استعراض وإصـالح قطـاع األمـن،    

  وكذلك أمهية اجلهود اجلارية لتحقيق املساءلة والعدالة.
ــباط/فرباير  ١٩   ــان : إحا٢٠٠٩شــ ــان إعالميتــ طتــ

  ليشيت - مقدمتان من األمني العام ورئيس تيمور
، اســـــتمع الـــــس إىل ٢٠٠٩شـــــباط/فرباير  ١٩يف   

ــتني  ــيس تيمــور    إحــاطتني إعالمي ــام ورئ ــدمهما األمــني الع  - ق
، أُحـرز  ٢٠٠٨ليشيت. وذكر األمني العام أنه حبلول اية عـام  

تقدم ملحوظ يف معاجلة املشاكل العالقة من خملفات أزمة عام 
. وتوصل امللتمسون إىل تسوية مع احلكومـة. وعـادت   ٢٠٠٦

الغالبيــة العظمــى مــن املشــردين داخليــا إىل جمتمعــام احملليــة       
دون حــوادث تــذكر. وبالتــايل، فالبلــد ميكنــه أخــريا أن يــويل بــ

__________ 

)٣٢١(  S/PRST/2008/29.  
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اهتمامه املركز للمهمة الرئيسية املتمثلة يف بناء الركـائز القويـة   
والدائمة الالزمة لكفالة االستقرار على املـدى الطويـل. وأكـد    
األمني العام أن إحدى األولويات الرئيسية للعام املقبـل تكمـن   

ــوير القطــاع األمــين،   هــذا  وســتتمثل خطــوة كــبرية يف   يف تط
تـدرجييا للسـلطة التنفيذيــة    الشـأن يف اسـتعادة الشـرطة الوطنيــة   

ــه      ــر ل ــق مبهــام الشــرطة. وأشــار إىل أن أحــدث تقري فيمــا يتعل
يتضمن جمموعة من املعايري لقياس ما حترزه بعثة األمم املتحـدة  

ليشيت من تقدم يف تنفيـذ واليتـها، مؤكـدا    -املتكاملة يف تيمور
دا مـــن املســـائل األساســـية ســـيتطلب اهتمامـــا مطـــردا  أن عـــد
  .)٣٢٢(األمد يتجاوز فترة والية البعثة وطويل

ليشـيت   - وأبلغ رئيس تيمور ليشـيت الـس أن تيمـور     
تنعم اآلن بالسالم، وأن الوضـع األمـين حتسـن بشـكل جـذري      

ــى     وأن االقتصــاد ــا زاد عل ــوا حقيقي ــة يف  ١٠ســجل من يف املائ
. وقـدم عرضـا يف بيانـه عـن امليزانيـة وخطـط       ٢٠٠٨اية عام 

التنمية االقتصادية خالل السنوات القليلـة املقبلـة، مبـا يف ذلـك     
إصــالح القطــاع الزراعــي لزيــادة اإلنتــاج الغــذائي. وأشــار إىل 

ليـا قـد   خميما من خميمات املشردين داخ ٦٠من إمجايل  ٥٨أن 
. وفيمـا يتعلـق   ٢٠٠٩أغلقت وأن البقية ستغلق يف أوائل عـام  

مبكافحــة الفقــر، رأى أنــه علــى الــرغم مــن الزيــادة األخــرية يف  
مســتويات الفقــر، فــإن بلــده ســينجز هــدف حتقيــق األهــداف   

. وشــدد علــى أن إصــالح ٢٠١٥اإلمنائيـة لأللفيــة حبلــول عــام  
وعـرض التحسـينات   فترته الرئاسـية،   أولويةالقطاع األمين هو 

الـــيت أدخلـــت يف قطاعـــات الشـــرطة واجلـــيش والقضـــاء. ويف 
اخلتام، شدد على أمهية املسـاعدة الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة،      

ليشـيت   - مشريا إىل أن بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور   
يف املائـــة وأن النـــاس يعربـــون عـــن   ٧٥حتظـــى بتأييـــد نســـبته 

اء احلكومة والشرطة وغريهـا مـن   ارتياحهم بشكل عام إزاء أد
  .)٣٢٣(٢٠٠٦املؤسسات، مما يشكل حتوال كبريا عن عام 

__________ 

)٣٢٢(  S/PV.6085 ٤-٢، الصفحات.  
  .١٠-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢٣(

ليشيت يف  - ورحب املتحدثون بالتقدم احملرز يف تيمور  
، وال سـيما معاجلـة   ٢٠٠٨شـباط/فرباير   ١١أعقاب اعتداءات 

أدت  على حنـو سـليم حبيـث    ٢٠٠٦احلكومة لعواقب أزمة عام 
يف احليـــاة املدنيـــة وعـــودة أغلبيـــة إىل إعـــادة إدمـــاج امللتمســـني 

املشردين داخليا. ويف الوقت نفسه، أقروا بـأن الدولـة الفتيـة ال    
تزال تواجـه العديـد مـن التحـديات، وركـزوا مالحظـام علـى        
إصالح قطـاع األمـن واإلصـالح القضـائي والتنميـة االقتصـادية       
االجتماعيــة. ويف هــذا الصــدد، رحبــوا باالســتراتيجية املتوســطة 

جــل الــواردة يف تقريــر األمــني العــام، وأحــاطوا علمــا بــأن        األ
احلكومة قد وافقت على ما يتصل ا من نقاط مرجعية. واتفق 
ــة     ــى احلاجــة إىل اســتمرار املســاعدة الدولي معظــم املتحــدثني عل

ليشـــيت بفعاليـــة للتحـــديات املتعـــددة  - لكـــى تتصـــدى تيمـــور
ــة اجلوانــب الــيت تواجههــا، ورحبــوا باســتمرار متديــد و   اليــة بعث

  ليشيت. - األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور
: إحاطة إعالمية ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٣  

  العام قدمها املمثل اخلاص لألمني
، اسـتمع الـس   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٣يف   

إىل إحاطة إعالمية قدمها املمثـل اخلـاص الـذي عـرض التقريـر      
ــة يف      ــم املتحــدة املتكامل ــة األم ــام عــن بعث الســادس لألمــني الع

وأشار إىل العديد مـن التطـورات الرئيسـية     .)٣٢٤(ليشيت-تيمور
األخـري، ومـن بينـها اعتمـاد ميزانيـة       اليت استجدت منذ تقريـره 

وطنيــة وإجــراء انتخابــات الســلطات احملليــة بنجــاح، ممــا يــدل   
على حتسـن قـدرة احلكومـة علـى إجـراء االنتخابـات بنفسـها.        
وقدم املمثل اخلاص أيضا حملة عامة عن أنشطة البعثة يف اآلونـة  
 األخــرية املتصــلة بالعدالــة االنتقاليــة، وعمليــة تســليم املســؤولية

 - عـــن مهـــام الشـــرطة اجلاريـــة إىل الشـــرطة الوطنيـــة لتيمـــور 
  .)٣٢٥(ليشيت، واألنشطة األخرى املتعلقة بسيادة القانون

__________ 

)٣٢٤(  S/2009/504.  
)٣٢٥(  S/PV. 6205 ،  ٦-٢الصفحات.  
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ليشـيت أنـه جـرى     - وأشار نائـب رئـيس وزراء تيمـور     
قتـراح حجـب   اختبار الدميقراطية التيمورية داخـل الربملـان بعـد ا   

الثقة عن احلكومة ألا قررت إطالق سراح أحد أفراد امليليشيا 
السابقني. وبعد نقاش متيز باحليوية بثته التلفزة، رفـض االقتـراح   

مت  بأغلبيــة كــبرية، ومل يــتم إطــالق ســراح عضــو امليليشــيا، بــل  
تسليمه إىل السفارة اإلندونيسية لكونـه مواطنـا إندونيسـيا. ويف    

، أشـار  ٢٠٠٦احملرز يف بلده يف أعقاب أزمة عام  عرضه التقدم
نائب رئيس الوزراء إىل إغالق مجيع خميمـات املشـردين داخليـا    
وإعــادة إدمــاج املشــردين داخليــا وإعــادة بنــاء املنــازل، وانتقــال  

تقــدمي املســاعدة فيمــا يتعلــق باملمتلكــات واألصــول  التركيــز إىل
حتققـت يف إصـالح   املدمرة. ويف عرضه تفاصيل اإلجنازات الـيت  

التنمية االقتصادية االجتماعية، قال إنه يف حـني  والقطاع األمين 
ــور  ــد تيم ــق       - تبتع ــرتاع وتســري حنــو حتقي ــن ال ــا ع ليشــيت حالي

التنمية، فإا ستظل يف حاجة إىل وجود األمم املتحدة ودعمهـا  
  .)٣٢٦(٢٠١٢ حىت عام
وأمجـــع املتحـــدثون علـــى اإلشـــادة بالتقـــدم احملـــرز يف    

، حيـث أثـىن عـدة منـدوبني     ٢٠٠٦ليشيت منـذ أزمـة    - تيمور
آب/أغســـطس بالـــذكرى    ٣٠علـــى االحتفـــال الســـلمي يف   

__________ 

  .١٠-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢٦(

الســنوية العاشــرة لالســتفتاء الشــعيب الــذي فــتح الطريــق إىل       
االستقالل. وأشار العديد مـن املتحـدثني إىل إحـراز التقـدم يف     
احلكـــم الـــدميقراطي، مبـــا يف ذلـــك تـــدابري مكافحـــة الفســـاد،  

ــ ــوا بــ ــة يف  إجراء انتخاورحبــ ــلمية ودميقراطيــ ــة ســ ــات حمليــ بــ
تشــرين األول/أكتــوبر. ورحــب عــدد مــن املتحــدثني أيضــا   ٩

بانتقال التركيز مـن منـع الرتاعـات إىل بـذل جهـود تسـتهدف       
تنميــة أكثــر مشــوال، علــى الــرغم مــن حتــذير الكــثريين مــن أن    
الفقر والبطالة ال يزاالن مـن العوامـل املزعزعـة لالسـتقرار الـيت      

بغي للحكومة أن تعاجلها. ورحب العديـد مـن الوفـود أيضـا     ين
ــة      ــة األمني ــه احلال ــذي تتســم ب ــدوء املســتمر ال ــارت  باهل ، وأش

بشــكل خــاص إىل التقــدم احملــرز يف إغــالق خميمــات املشــردين 
ــاقش معظــم املتحــدثني      ــاج امللتمســني. ون ــادة إدم ــا وإع داخلي

حلكـــم أيضـــا التطـــورات يف الركـــائز األربـــع لواليـــة البعثـــة (ا 
الدميقراطي، والتنمية االقتصادية االجتماعيـة، وإصـالح قطـاع    

سيادة القانون)، وركزوا علـى جمـاالت متنوعـة     وتعزيزاألمن، 
ال تزال يف حاجة إىل إجـراء بعـض التحسـينات. وفيمـا يتعلـق      

رحــب معظــم  اخلصــوص، وجــه علــىبإصــالح قطــاع األمــن، 
ــة املســؤوليات عــن مهــام     الشــرطة إىل املتحــدثني بتســليم البعث

ليشــيت يف ثــالث منــاطق، وأعربــوا  - الشــرطة الوطنيــة لتيمــور
      عن أملهم يف إجراء مزيد من عمليات التسليم تلك قريبا.

  ليشيت - اجللسات: احلالة يف تيمور 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي تارخيها  اجللسة و

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٣٣ 
ــباط/فرباير  ١١ شـــــــ

٢٠٠٨ 

       S/PRST/2008/5 

٥٨٤٣  
ــباط/فرباير  ٢١ شـــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــم ا ــة األمــ ــدة بعثــ ملتحــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2008/26) ليشيت

  ٣٧املادة  
دول مــــــن الــــــدول  ٨

  )أ(األعضاء

  ٣٩املادة 
وكيــــل األمــــني العــــام 
 لعمليات حفظ السالم

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي تارخيها  اجللسة و

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٤٤  
ــباط/فرباير  ٢٥ شـــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2008/26) ليشيت

ــدم    ــرار مق مشــروع ق
ــتراليا،  مــــــــــن أســــــــ
والربتغـــال، وجنـــوب 
 أفريقيـــا، ونيوزيلنـــدا 

(S/2008/124) 

  ٣٧ املادة
أســــتراليا، والربتغــــال، 
ــور ليشـــــــــيت،  وتيمـــــــ

 ونيوزيلندا

ــرار    )٢٠٠٨( ١٨٠٢القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٥٨  
ــطس  ١٩ آب/أغســــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2008/501) ليشيت

  ٣٧املادة  
دول مــــــن الــــــدول  ٨

  )ب(األعضاء

  ٣٩ املادة
ــني    ــل اخلــاص لألم املمث
العــــام ورئــــيس بعثــــة   
األمم املتحدة املتكاملة 

 ليشيت -  لتيمور

   مجيع املدعوين

٥٩٥٩  
ــطس  ١٩ آب/أغســــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2008/501) ليشيت

  ٣٧ املادة 
 ليشيت -  يمورت

 S/PRST/2008/29 

٦٠٨٥  
ــباط/فرباير  ١٩ شـــــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2009/72) ليشيت

  ٣٧ املادة 
دولـــة مـــن الـــدول  ١٥

 )ج(األعضاء

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

  

٦٠٨٦  
ــباط/فرباير  ٢٦ شـــــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 -  املتكاملــة يف تيمـــور 
 (S/2009/72) ليشيت

ــدم    ــرار مق مشــروع ق
ــن  دول مـــــــن  ٩مـــــ

) د(الـــــدول األعضـــــاء

)S/2009/111( 

  ٣٧ املادة
أســــتراليا، والربتغــــال، 

 وماليزيا، ونيوزيلندا

ــرار    )٢٠٠٩( ١٨٦٧القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٢٠٥  
تشـــــرين األول/  ٢٣

 ٢٠٠٩أكتوبر 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

 - املتكاملــة يف تيمـــور  
 (S/2009/504)ليشيت 

  ٣٧ املادة 
دول مــــــن الــــــدول  ٩

  )ـه(األعضاء

   ٣٩ املادة
ــني    ــل اخلــاص لألم املمث

 العام

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

  

  
  .واليابان ونيوزيلندا، ،نيوالفلب وسلوفينيا، ليشيت، - وتيمور والربتغال، والربازيل، ،أستراليا  (أ)  

  .واليابان ونيوزيلندا، وماليزيا، والفلبني، ، )يةاخلارج وزير( ليشيت - وتيمور والربتغال، والربازيل، ،أستراليا  (ب)  
 وجنــوب ،لتشــيكيةا واجلمهوريـة  ،)الــرئيس( ليشـيت  - وتيمــور وتايلنـد،  والربتغــال، والربازيـل،  وإيطاليــا، وأيرلنـدا،  وإندونيســيا، ،أسـتراليا   (ج)  

  .ونيوزيلندا والنرويج، وماليزيا، وكوبا، والفلبني، أفريقيا،
  .واليابان املتحدة، والواليات ونيوزيلندا، املتحدة، واململكة وماليزيا، وفرنسا، وتركيا، تغال،والرب ،أستراليا  (د)  
 أفريقيـا،  وجنـوب  ، )الـوزراء  رئيس نائب( ليشيت - وتيمور ،آسيا) شرق جنوب أمم رابطة باسم( وتايلند والربتغال، والربازيل، ،أستراليا  )ـ(ه  

  .ونيوزيلندا الفلبني،و ،)األورويب االحتاد باسم(  والسويد
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  احلالة يف أفغانستان - ٢١
  

  عرض عام  
، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    

جلسة اختذ فيها مخسـة قـرارات    ١٤بشأن احلالة يف أفغانستان 
    لـس يف  واعتمد ثالثة بيانـات رئاسـية. ويف اجللسـات، نظـر ا

ــاعدة إىل       ــدمي املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ ــال وواليـ أعمـ
أفغانســتان؛ والقــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة الــيت مت نشــرها   
بإذن مـن األمـم املتحـدة؛ ويف االنتخابـات الرئاسـية األفغانيـة،       
ــيت تواجــه أفغانســتان، مبــا يف     ــدويل والتحــديات ال والتنســيق ال

  ذلك مترد حركة طالبان.
، ملــدة ســنة يف )٣٢٧(ومــدد الــس واليــة البعثــة مــرتني   

ــرة اإلذن       ــدة ســنة يف كــل م ــدد أيضــا مــرتني مل كــل مــرة. وم
املمنـــوح للقـــوة الدوليـــة للمســـاعدة األمنيـــة مبوجـــب الفصـــل 
السابع من امليثاق، مبا يشمل اإلذن للـدول األعضـاء املشـاركة    

  .)٣٢٨(يها باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ واليتهاف
 إىل ٢١وأوفد الـس بعثـة إىل أفغانسـتان امتـدت مـن       

  .)٣٢٩(٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
آذار/مـــــــارس  ٢٣إىل  ٢٠٠٨آذار/مــــــارس   ١٢  

ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي    ٢٠٠٩ ــة بعث ــد والي : جتدي
  املساعدة إىل أفغانستان

الـــــس إىل  ، اســـــتمع  ٢٠٠٨آذار/مـــــارس  ١٢يف   
إحاطة من وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ السـالم عـرض      

__________ 

وملزيــد مــن     ).٢٠٠٩( ١٨٦٨) و ٢٠٠٨( ١٨٠٦لقــراران ا  )٣٢٧(
ــة     ــاين، املتعلــق بوالي املعلومــات، انظــر اجلــزء العاشــر، القســم الث

   املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان. بعثة األمم 
وملزيـــد مـــن  . )٢٠٠٩( ١٨٩٠) و ٢٠٠٨( ١٨٣٣القـــراران   )٣٢٨(

الرابع، فيمـا يتعلـق باملـادة     املعلومات، انظر اجلزء السابع، القسم
   من امليثاق.  ٤٢

، فيمـا يتعلـق   ٤٠  ملزيد من املعلومات، انظـر هـذا اجلـزء، القسـم      )٣٢٩(
   بالبعثات اليت قام ا جملس األمن.

ــه      ــيت تواجـ ــديات الـ ــز التحـ ــام وأوجـ ــني العـ ــر األمـ ــا تقريـ فيهـ
أفغانســتان. وأكــد وكيــل األمــني علــى أن العــامل يواجــه متــردا   
ــه أقــوى ممــا كــان متوقعــا، بينمــا ال تــزال املؤسســات      ثبــت أن

لفسـاد. وهنـاك   احلكومية األفغانيـة هشـة وعرضـة ملمارسـات ا    
اقتصاد ضخم وغـري مشـروع قـائم علـى املخـدرات يزدهـر يف       

اختـذ وسـيلة لـدعم التمـرد وتقـويض       ظل ضعف سـلطة الدولـة  
ــة. وأخــريا، ذكــر أن  ــتم     الدول ــه ي ــة معقــدة، وأن ــة اإلقليمي البيئ

أحيانا العمل على خدمة مصـاحل وطنيـة علـى حسـاب اجلهـود      
وتطـرق إىل واليـة    الساعية إىل دعم أفغانستان بطريقة منسقة.

بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، فأشـار إىل     
ــع      ــت م ــاج مفاوضــات أُجري ــة هــي نت ــة للبعث ــة احلالي أن الوالي

، ٢٠٠٥احلكومة األفغانية والشـركاء الرئيسـيني يف ايـة عـام     
تــزال واســعة مبــا يكفــي لتحقيــق األهــداف املرجــوة.    وأــا ال

بعثة يف ظل التطورات املسـتجدة يف احلالـة   ومع ذلك، حتتاج ال
وإن كانــت ال حتتــاج إىل صــالحيات إضــافية. ‘‘ الصــقل’’إىل 

ــا:    وســـلط الضـــوء علـــى ســـتة جمـــاالت ينبغـــي التركيـــز عليهـ
تنسـيق املسـاعدة الدوليــة؛ (ب) العالقـة بــني البعثـة والقــوة      (أ)

ــة؛     ــات املقبلـــ ــة؛ (ج) االنتخابـــ ــاعدة األمنيـــ ــة للمســـ الدوليـــ
ــ (د) ــى   ـة السياســية؛ (هــ التوعي ) احلكــم الرشــيد، وخاصــة عل

  .  )٣٣٠(الصعيد احمللي؛ (و) استراتيجية مكافحة املخدرات
وأعرب املتكلّمون إمجاال عـن تأييـدهم لتمديـد واليـة       

البعثة على النحـو الـذي أوصـى بـه األمـني العـام، مبـا يف ذلـك         
ضــرورة صــقل الواليــة يف عــدد مــن اــاالت. وأيــد عــدد مــن  

مواصلة توسيع منطقـة نشـاط البعثـة لتشـمل خمتلـف      املتكلمني 
غري أن ممثل باكسـتان  املناطق يف أفغانستان، وخاصة اجلنوب. 

 نبه إىل وجـوب اإلبقـاء علـى صـالحيات البعثـة ضـمن حـدود       
واليتـــها احلاليـــة، وإىل ضـــرورة جتنـــب إثقـــال األمـــم املتحـــدة 
ــى       ــؤثر عل ــد ت ــا وق  ــد ال تســتطيع االضــطالع مبســؤوليات ق

__________ 

)٣٣٠(  S/PV.5851 ٥-٢، الصفحات.  
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ــألة  و.)٣٣١(حيادهـــا ومصـــداقيتها تطـــرق ممثـــل الصـــني إىل مسـ
املصاحلة الداخلية، فذكر أنه ميكـن للبعثـة أن تقـدم دعمـا بنـاء      
بطلب من احلكومـة األفغانيـة، لكـن ال ميكـن للبعثـة أن تتخـذ       

وأعرب ممثل فييت نام عـن  .)٣٣٢(القرارات عوضا عن احلكومة
تأييده الستعداد البعثة لتقدمي املساعدة التقنية وتوجيه األمـوال  
املخصصة لدعم املؤسسـات االنتخابيـة األفغانيـة، ولكنـه ذكـر      
 أنه جيب أن يتم ذلك بناء على طلب احلكومة األفغانيـة، وفقـا  

  .  )٣٣٣(ملبادئ احترام استقالل وسيادة البلد
وأعـــــرب معظـــــم املـــــتكلمني عـــــن رأي مفـــــاده أن    

أفغانســتان، وإن أحــرزت بعــض التقــدم إىل اآلن، مــا زالــت      
تواجــه حتــديات خطــرية يف جمــاالت األمــن، واحلكــم الرشــيد،   

االقتصــادية،  -واإلعــداد لالنتخابــات، والتنميــة االجتماعيــة    
ايــة حقــوق اإلنســان، واملســاواة بــني  والتعــاون اإلقليمــي، ومح

اجلنسني، واملساعدة اإلنسـانية، وجهـود مكافحـة املخـدرات.     
وأشار العديد من املتحدثني إىل تـدهور الوضـع األمـين وتزايـد     

وأعرب ممثـل االحتـاد الروسـي عـن شـعوره      العنف واإلرهاب. 
باجلزع بشكل خـاص ألن اإلرهـابيني يسـيطرون علـى منـاطق      

. وشدد املتكلمـون  )٣٣٤(كاملة أُقيمت عليها حكومات موازية
ــا      ــور وقيامه ــام األم ــتالك أفغانســتان زم ــة ام ــى أمهي ــا عل عموم

ــع  ــدور فاعــل يف مجي ــى     ب ــدويل، وعل ــب عمــل اتمــع ال جوان
ضـــرورة حتســـني القـــدرات احملليـــة. وأخـــريا، أكّـــد عـــدد مـــن 
املتكلمني أنه ال ميكـن أن يكـون هنـاك حـل عسـكري صـرف       

غـري  ملشاكل أفغانستان، وشددوا على أمهيـة جهـود املصـاحلة.    
ــن       ــدة األم ــة معاه ــا باســم منظم ــل قريغيزســتان (متكلم أن ممث

__________ 

)٣٣١(  S/PV.5851 (Resumption 1) (باكستان). ٣، الصفحة   
)٣٣٢(  S/PV.5851 (الصني). ١١، الصفحة   
   .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٣(
   (االحتاد الروسي). ٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٤(

ذكــر أنــه ال بــد مــن االســتمرار يف الســعي إىل   )٣٣٥(اجلمــاعي)
عزل القـادة املتطـرفني، وخاصـة الـذين تـرد أمسـاؤهم يف قائمـة        

 ١٢٦٧األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار جـــزاءات جلنـــة جملـــس 
ــراد   ١٩٩٩( ــان واألفـ ــة طالبـ ــيم القاعـــدة وحركـ ــأن تنظـ ) بشـ

، مع مـنح عناصـر حركـة طالبـان     )٣٣٦(والكيانات املرتبطة ما
العادية اليت مل تتلطخ أيديها جبرائم احلرب فرصـة املشـاركة يف   

وأضــاف ممثــل االحتــاد الروســي أن أيـــة     .)٣٣٧(احليــاة الســلمية  
ــة  ــدرجييا السترضــاء املت”حماول  “طــرفني وإلعطــائهم الســلطة ت

  .  )٣٣٨(ميكن إال أن دد باملزيد من زعزعة االستقرار  ال
، اختــــذ جملــــس األمــــن ٢٠٠٨آذار/مــــارس  ٢٠ويف   
) الــذي قــرر فيــه يف مجلــة أمــور متديــد ٢٠٠٨( ١٨٠٦القــرار 

والية بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، وأن     
تتوىل البعثة زمـام اجلهـود املدنيـة الدوليـة املبذولـة يف عـدد مـن        

  .  )٣٣٩(التاا
ــارس  ٢٣ويف    ــرار   ٢٠٠٩آذار/مـ ــس القـ ــذ الـ ، اختـ
ــم     ٢٠٠٩( ١٨٦٨ ــة األمـ ــة بعثـ ــه واليـ ــدد مبوجبـ ــذي جـ ) الـ

ويف املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانسـتان ملـدة سـنة إضـافية.     
ــده إزاء      ــف وفـ ــن أسـ ــتاريكا عـ ــل كوسـ ــرب ممثـ ــة، أعـ اجللسـ
إضعاف صـيغة القـرار، وبالتحديـد، عـدم التطـرق صـراحة إىل       

مثلمـا  املخاوف املتصـلة بتزايـد الضـحايا يف صـفوف املـدنيني،      
ــع التســليم       ــر، م ــرارات ســابقة. وذكّ ــن يف ق ــس األم ــل جمل فع

__________ 

أعضــاء منظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي هــم االحتــاد الروســي       )٣٣٥(
وأرمينيــا وأوزبكســتان وبــيالروس وطاجيكســتان وقريغيزســتان 

  ان.وكازاخست 

بـاء،   - األول ملزيد من املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع، القسـم       )٣٣٦(
 ١٢٦٧  فيمــا يتعلــق بلجنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار   

)١٩٩٩.(   
)٣٣٧(  S/PV.5851 (Resumption 1) ١٦، الصفحة.   
)٣٣٨(  S/PV.5851 (االحتاد الروسي). ٢٦، الصفحة   
الثــاين، فيمــا  العاشــر، القســم زيـد مــن املعلومـات، انظــر اجلـزء   مل  )٣٣٩(

   يتعلق ببعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان.
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بتحمل املتمردين املسؤولية الرئيسية عـن الضـحايا يف صـفوف    
املدنيني يف أفغانستان، بـأن الـس دعـا مجيـع األطـراف مـرارا       
إىل احتـرام أحكــام القــانون اإلنسـاين الــدويل والقــانون الــدويل   

حتياطــات املمكنــة لكفالــة حلقــوق اإلنســان وإىل اختــاذ كــل اال
محايــة الســكان املــدنيني. وذكــر أن وفــد بــالده يفهــم أن هــذا   

مـن القـرار الـذي اختـذ      )٣٤٠(١٤القلق قد أشـري إليـه يف الفقـرة    
  .  )٣٤١(للتو

 ١٨١٧: القـــــــــرار ٢٠٠٨حزيران/يونيـــــــــه  ١١  
) بشـــأن مكافحـــة إنتـــاج املخـــدرات غـــري ٢٠٠٨(

  املشروعة واالجتار ا

ــه  ١١يف    ــن   ٢٠٠٨حزيران/يونيـ ــس األمـ ــذ جملـ ، اختـ
) الذي أعرب فيه عـن بـالغ القلـق إزاء    ٢٠٠٨( ١٨١٧القرار 

ــع     ــاد زراعــة األفيــون وإنتاجــه واالجتــار بــه، وأهــاب جبمي ازدي
ــاج        ــن أجــل مكافحــة اإلنت ــاون م ــادة التع ــدول األعضــاء زي ال

 باملخدرات يف أفغانستان، مبا يف ذلـك  واالجتار غري املشروعني
عن طريق تعزيز رصد التجارة الدولية يف السالئف الكيمائيـة،  

  مبا فيها، على سبيل املثال ال احلصر، مادة أيدريد اخلل.
ويف اجللسة، أبدى ممثل فرنسا مالحظـة كررهـا ممـثال      

االحتاد الروسي وإيطاليا ومفادها أن الس اختذ القـرار عشـية   
ــه يف      ــل اهلــدف األساســي من ــذي يتمث ــاريس ال ــاح مــؤمتر ب افتت

اتمع الـدويل إلعـادة    إعادة تأكيد الدعم السياسي واملايل من
__________ 

يسـلم بـاجلهود الـيت تبـذهلا القــوة     ”  :١٤  فيمـا يلـي نـص الفقـرة      )٣٤٠(
والقــوات الدوليــة األخــرى لتقليــل خطــر وقــوع ضــحايا مــن        

احلد األدىن، ويهيب ا مواصـلة بـذل جهـود حثيثـة      املدنيني إىل 
 هذا اال، وخباصة عن طريق االستعراض املستمر ألسـاليب  يف

واإلجــراءات والقيـام، بالتعــاون مـع حكومــة أفغانســتان،    العمـل  
باستعراض الحق يف احلاالت اليت يقع فيها ضـحايا مـن املـدنيني    

مــــة إجــــراء تلــــك فيهــــا عنــــدما تستصــــوب احلكو والتحقيــــق 
   .“التحقيقات املشتركة

)٣٤١(  S/PV.6098٢حة ، الصف.   

اإلعمــار يف أفغانســتان، والــذي ســيتم فيــه أيضــا تنــاول مســألة 
. وذكــر ممثــل فرنســا أن بلــده  )٣٤٢(مكافحــة جتــارة املخــدرات 

سعى إىل تأكيد جملـس األمـن علـى عنصـر خـاص مـن عناصـر        
ــار    ــة االجتــ ــار باملخــــدرات، أال وهــــو مكافحــ مشــــكلة االجتــ

ســية لتحويــل األفيــون إىل بالسـالئف الكيميائيــة الــيت تعتـرب أسا  
هريوين، واليت تعتـرب حلقـة ضـعيفة يف العمليـة. وأشـار إىل أنـه       
يف حـــني يوجـــد بالفعـــل نظـــام ملراقبـــة التجـــارة يف الســـالئف  
الكيميائية على أسـاس اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار       

ــام     ــة لع ــؤثرات العقلي  ١٩٨٨غــري املشــروع يف املخــدرات وامل
)، يلزم بذل مزيد من اجلهود مـن أجـل اسـتخدام    (اتفاقية فيينا

. وشدد ممثل االحتاد الروسي أيضـا  )٣٤٣(اآلليات القائمة بفعالية
على احلكم اهلام الوارد يف القـرار بشـأن تعزيـز دور املنظمـات     
ــدرات    ــة تــــدفق املخــ ــة ملكافحــ اإلقليميــــة يف اجلهــــود الدوليــ

مكثفـة   مشـاورات  ، بينما الحظ ممثـل إيطاليـا أن  )٣٤٤(األفغانية
ــة يف      ــدان األخــرى يف املنطق ــع أفغانســتان والبل ــت م ــد أُجري ق

  .  )٣٤٥(معرض إعداد القرار
: نتــائج مــؤمتر بــاريس ٢٠٠٨متوز/يوليــه  ١١و  ٩  

  املعين بأفغانستان

ــه  ٩يف    ــة   ٢٠٠٨متوز/يولي ــس إىل إحاط ، اســتمع ال
من املمثل اخلاص اجلديد لألمني العام يف أفغانستان عـن نتـائج   
املــؤمتر الــدويل لــدعم أفغانســـتان، الــذي عقــد يف بـــاريس يف      

ــه  ــام  ٢٠٠٨حزيران/يوني ــر األمــني الع . )٣٤٦(، اســتنادا إىل تقري
جناحـا كـبريا، حيـث أفضـى      بـاريس قـد حقـق    وذكر أن مؤمتر

وإىل إقامـة األسـاس    بليـون دوالر،  ٢٠ إىل مجع مـا يزيـد علـى   
__________ 

)٣٤٢(  S/PV.5907 االحتـاد   ٤و  ٣(فرنسا)؛ والصـفحتان   ٢، الصفحة)
   (إيطاليا). ٤الروسي)؛ والصفحة 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٣(

   .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٤(
   .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٥(
)٣٤٦(  S/2008/434 .   
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لشـراكة معــززة بـني اتمــع الــدويل وأفغانسـتان. وقــد قــدمت    
ــتراتيجية الوطنيـــة للتنميـــة يف    ــتان أيضـــا االسـ حكومـــة أفغانسـ
أفغانستان اليت ينصب تركيزها علـى بـذل جهـود جبـارة لبنـاء      

ــات األساســية لالقتصــاد،    املؤسســ ــيع القطاع ــى توس ات، وعل
وخاصة قطاع الزراعة. وركّز املـؤمتر أيضـا علـى كيفيـة تقـدمي      
املساعدة بفعاليـة أكـرب، وإن أشـار املمثـل اخلـاص إىل وجـوب       
ــة بتصــميم      ــدمي املســاعدات الدولي ــرن أي حتســني يف تق أن يقت
اجلانــب األفغــاين علــى حتســني مســتوى إدارتــه، وإظهــار مزيــد 
من املساءلة، ومكافحة الفساد. وتطـرق إىل احلالـة يف امليـدان،    
ــار إىل بلــوغ مســتوى غــري مســبوق مــن أنشــطة التمــرد        فأش
ــة     ــات اجلنوبيــ ــا يف احملافظــ ــة، وخصوصــ ــطة اإلرهابيــ واألنشــ
والشــرقية املضــطربة. غــري أنــه كــان هنــاك أيضــا وجــود أكــرب    
للتمــرد يف مقاطعــات وحمافظــات أخــرى يف األجــزاء الوســطى  
من البلد، وقد أظهر اهلجوم الذي وقع قبـل ثالثـة أيـام خـارج     
السفارة اهلندية يف كابل قدرة اإلرهابيني علـى تنفيـذ عمليـات    
توقع الكثري من القتلى يف العاصمة. وأخـريا، أكـد جمـددا علـى     
ضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن العديـد مـن املسـائل، مبـا     

مـن قبيـل املخـدرات، إىل    يف ذلك األخطـار النامجـة عـن أمـور     
  .  )٣٤٧(جانب الفرص املتاحة لتطوير اهلياكل األساسية

وقـام وكيــل األمــني العـام للشــؤون اإلنســانية ومنســق     
اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ بتقـدمي إحاطـة إىل الـس بشــأن       
التحــديات اإلنســانية يف أفغانســتان. وذكــر أن االحتياجــات     
اإلنســانية شــديدة ومتناميــة، وتتعلــق علــى اخلصــوص بانعــدام   

النـاجم عـن اجلفـاف وعـن االرتفـاع الكـبري يف        األمن الغـذائي 
األســعار العامليــة لألغذيــة. وأشــار إىل وجــود مشــاكل خطــرية  
فيمــا يتصــل باملشــردين داخليــا والالجــئني وبعــودة الالجــئني.   
ــفوف      ــحايا يف صـ ــد للضـ ــدد املتزايـ ــى العـ ــوء علـ ــلّط الضـ وسـ
ــل      ــه يف حــني اخنفضــت نســبة حــاالت مقت املــدنيني، وذكــر أن

__________ 

)٣٤٧(  S/PV.5930 ٥-٢، الصفحات.   

نســـوبة إىل القـــوات العســـكرية الوطنيـــة والقـــوات  املـــدنيني امل
العســكرية الدوليــة املواليــة للحكومــة، يلــزم بــذل جهــود أكــرب  
حلماية املدنيني. وأخريا، شدد على أن انعـدام االسـتقرار يزيـد    
مــن صــعوبة التصــدي للتحــديات. وذكــر أن مــن األمــور الــيت  
تبعث على القلق بشكل خاص عدم وضوح اخلطوط الفاصـلة  

األنشطة العسكرية واإلنسانية، وأشـار إىل أن أفرقـة إعـادة    بني 
ــد     ــيم، ق اإلعمــار يف احملافظــات، وإن كانــت تضــطلع بعمــل ق
ــراد املســاعدة      ــيت يتعــرض هلــا أف ــاد املخــاطر ال تتســبب يف ازدي

الـــذين يعملـــون علـــى تقـــدمي املســـاعدات  اإلنســـانية املـــدنيون
  .)٣٤٨(بصورة غري منحازة

ــائج مــ     ــون بنت ــاريس، وشــددوا  ورحــب املتكلم ؤمتر ب
ــة     ــة يف التنمي علــى ضــرورة معاجلــة التحــديات املترابطــة املتمثل
واملخدرات واحلكم الرشيد، مع العمل يف الوقـت نفسـه علـى    

وأكـد ممثـل أفغانسـتان    عكس اجتاه التدهور يف احلالـة األمنيـة.   
لرئيسية الـيت تسـهم يف تـدهور احلالـة األمنيـة      أن أحد العوامل ا

يف البلــد هــو اهلدنــة الفعليــة القائمــة يف منــاطق القبائــل الواقعــة  
ده قـد  ورد ممثل باكستان على ذلـك بـأن بلـ   .)٣٤٩(وراء احلدود

اختذ عدة تدابري ملنع تسلّل اإلرهابيني واملتمردين عـرب احلـدود،   
ــدهور     ــأن املنــاخ األمــين علــى اجلانــب الباكســتاين ت وإن أقــر ب
بشكل حاد نتيجة حلملـة مكافحـة اإلرهـاب. وأضـاف أنـه يف      
ــة عملياــا داخــل      ــة مبزاول ــوات أجنبي ــن يســمح ألي ق حــني ل

نتشار العسكري ونقـاط  باكستان، فإنه يشجع على توسيع اال
ــن احلــدود ملضــاهاة حجــم       ــاين م ــب األفغ ــى اجلان ــيش عل التفت

  .)٣٥٠(االنتشار الباكستاين
، ٢٠٠٨متوز/يوليـه   ١١ويف بيان من الرئيس بتـاريخ    
لس بنتائج مـؤمتر بـاريس، ورحـب بـاعتزام الشـروع      رحب ا

__________ 

   .٩-٦ات املرجع نفسه، الصفح  )٣٤٨(
   .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٩(
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥٠(
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يف عملية أخرى لتعزيز الوجود امليداين للبعثـة مـن خـالل فـتح     
ســتة مكاتــب إقليميــة جديــدة علــى مــدى االثــين عشــر شــهرا   

  .  )٣٥١(التالية، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء احلالة األمنية
ــبتمرب  ٢٢   ــرين األول/ ٨إىل  ٢٠٠٨أيلول/سـ  تشـ

ــوبر  ــة    : ٢٠٠٩أكتــ ــوة الدوليــ ــة القــ ــد واليــ متديــ
  للمساعدة األمنية

ــبتمرب  ٢٢يف  ــرار  ٢٠٠٨أيلول/سـ ــس القـ ــذ الـ  ١٨٣٣، اختـ
) الذي مددت مبوجبه والية القوة الدوليـة للمسـاعدة   ٢٠٠٨(

ويف اجللسة، أعرب ممثل اجلماهريية العربية الليبية عـن  األمنية. 
قلق وفده إزاء تزايد أعداد الضحايا مـن املـدنيني يف أفغانسـتان    

العمليات اليت تشنها القوات املتعددة اجلنسـيات. وشـدد    جراء
على ضرورة قيام القوات املتعددة اجلنسـيات ببـذل كـل جهـد     
ممكن لضمان محايـة املـدنيني األفغـان خـالل العمليـات بالقـدر       
الكايف، وضمان احترام ومحاية حقـوق اإلنسـان الواجبـة هلـم.     

، وجيـــب إجــــراء حماكمــــة عادلــــة ملــــن يــــتم القــــبض علــــيهم 
واحتجــازهم يف ظــروف متماشــية مــع مــا يــنص عليــه القــانون  

  .  )٣٥٢(اإلنساين الدويل ومبادئ حقوق اإلنسان
ــوبر   ٨ويف    ــرين األول/أكتـ ــس  ٢٠٠٩تشـ ــذ الـ ، اختـ

) الذي قرر فيـه مجلـة أمـور منـها متديـد      ٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار 
  نوح للقوة الدولية للمساعدة األمنية ملدة سنة إضافية.اإلذن املم
 أيلــــول/ ٢٩إىل  ٢٠٠٨تشــــرين األول/أكتــــوبر  ١٤  

  : إحاطات بشأن االنتخابات الرئاسية٢٠٠٩سبتمرب 

يف الفترة الـيت سـبقت إجـراء االنتخابـات الرئاسـية يف        
، اسـتمع الـس إىل عـدة إحاطـات مـن      ٢٠٠٩آب/أغسطس 

املمثل اخلـاص لألمـني العـام يف أفغانسـتان ورئـيس بعثـة األمـم        
__________ 

)٣٥١(  S/PRST/2008/26 .   
)٣٥٢(  S/PV.5977 ٢، الصفحة.   

، تلـت كــال منــها  )٣٥٣(تحـدة لتقــدمي املسـاعدة إىل أفغانســتان  امل
مناقشة بني أعضـاء الـس واملـدعوين. ويف اإلحاطـات، أكـد      
املمثل اخلاص أن البعثة تعمل مـع حكومـة أفغانسـتان واتمـع     
ــة     الــدويل علــى ضــمان حتقُّــق ثالثــة عناصــر أساســية يف العملي

ــة، وإجــ     ــدخل احلكوم ــة، أال وهــي عــدم ت ــاش االنتخابي راء نق
متمحور حول السياسات يف جو مـن التنـافس الشـريف بعيـدا     
عن اخلطاب التحريضي، واحلياد الدويل التام. وإمجـاال، جتـري   
أعمال التحضري لالنتخابات الرئاسية تسـري بشـكل جيـد، وإن    
  أثري بعض املخاوف بشأن شفافية العملية االنتخابية ونزاهتها.

قــه إزاء انشــغال وأعــرب املمثــل اخلــاص أيضــا عــن قل   
اتمع الدويل عن االلتزامـات الـيت قطعـت يف بـاريس، وذلـك      
ــة بشــكل رئيســي. وأشــار إىل أن    بســبب تــدهور احلالــة األمني
تــأثريات التمــرد قــد انتشــرت إىل خــارج املنــاطق التقليديــة يف   
ــل.    ــة بكابـ ــات احمليطـ ــدت إىل احملافظـ ــرق وامتـ اجلنـــوب والشـ

ة غري املتنـاظرة، واهلجمـات   وحدثت زيادة يف اهلجمات املعقّد
الــــيت تشــــن ضــــد أهــــداف ذات صــــلة باملعونــــة واملســــاعدة 
اإلنسانية، مبا يف ذلك اهلجمات القاتلة اليت تنفذ ضـد مـوظفي   
ــة ومــوظفي األمــم املتحــدة. وأعــرب      املنظمــات غــري احلكومي
أيضــا عــن قلقــه إزاء احلالــة اإلنســانية وتزايــد نقــص األغذيــة.   

أشار إىل أن حكومة أفغانستان بصـدد   وعلى اجلانب اإلجيايب،
إجــراء إصــالحات، وأن قــدرا علــى التصــدي للمشــاكل قــد   
حتسنت، وأن هناك اجتاها إىل اخنفاض حجم إنتـاج خشـخاش   

العسكري، أشـار إىل أن  -األفيون. وفيما يتعلق بالتعاون املدين
البعثة تعمل بشكل وثيق مـع القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة      

ضحايا الـيت تقـع يف صـفوف املـدنيني والـيت مـا زالـت        لتقليل ال
  حركة طالبان تتسبب يف أكثرها.

__________ 

؛ ٢٠٠٨كـانون األول/أكتـوبر    ١٤املعقودة يف  ٥٩٩٤اجللسة   )٣٥٣(
ــة  ــودة يف  ٦٠٩٤واجللســـــ ــارس  ١٩املعقـــــ ؛ ٢٠٠٩آذار/مـــــ

   .٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٣٠املعقودة يف  ٦١٥٤  واجللسة 
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وأشار املمثل اخلاص إىل أنه على الـرغم مـن املشـاكل      
ــتمرة، أُحـــرز بعـــض التقـــدم علـــى صـــعد تعزيـــز    األمنيـــة املسـ
املؤسسات األمنية، وإصالح قطاع الزراعـة والقطـاع اخلـاص،    

ق احلكـــومي الـــداخلي، وحتســـني حتصـــيل اإليـــرادات والتنســـي
  وتطوير برامج شاملة لبناء القدرات املدنية.

وشـــدد املتكلمـــون يف اجللســـات علـــى أمهيـــة إجـــراء    
ــة. وأكــدوا      ــايري الدولي ــى املع ــا ألعل ــات الرئاســية وفق االنتخاب
أيضــا ضــرورة اختــاذ تــدابري قويــة ملعاجلــة احلالــة األمنيــة، مبــا يف 

العسـكري، وتقليـل    - ذلك من خـالل حتسـني التعـاون املـدين    
الضـــحايا يف صـــفوف املـــدنيني، وحتســـني مؤسســـات ســـيادة  
القـانون واملؤسسـات األمنيـة يف املنـاطق الريفيـة. وأعربـوا عــن       
دعمهــــم للبعثــــة، وشــــددوا علــــى أمهيــــة دورهــــا يف تنســــيق 
ــتان،     ــابكة يف أفغانســ ــديات املتشــ ــة للتحــ ــتجابة الدوليــ االســ

  .  )٣٥٤(وخاصة يف جمال التنمية
، رحــب الــس، يف بيــان ٢٠٠٩متوز/يوليــه  ١٥ويف   

مـــن الـــرئيس، باألعمـــال الـــيت جتـــرى بقيـــادة أفغانيـــة حتضـــريا 
ــة،    لالنتخابــات الرئاســية وانتخابــات جمــالس احملافظــات املرتقب

إلجـــراء انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة وشـــفافة وذات   وأكّـــد مـــا
ــاب أيضــا       ــة. وأه ــن أمهي ــع م ــة وشــاملة للجمي مصــداقية وآمن
ــة      ــذه الفرصــة التارخيي بشــعب أفغانســتان اإلدالء بصــوته يف ه

    .)٣٥٥(فغانيني من أجل إمساع أصواماملتاحة أمام مجيع األ
ويف أعقـاب االنتخابـات، ولكــن قبـل إعـالن النتــائج،       

لكـي يسـتمع إىل    ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٢٩اجتمع الس يف 
ــل       ــر املمث ــل اخلــاص. وأق ــن املمث ــآخر املســتجدات م إحاطــة ب

زويــر وخمالفــات ارتكبــت مــن قبــل  اخلــاص بأنــه كــان هنــاك ت 
ــوميني،    ــؤولني احلكـ ــحني واملسـ ــات واملرشـ ــؤويل االنتخابـ مسـ
وبأن االقبال كان منخفضا، وهو ما يرجـع، ولـو جزئيـا علـى     

__________ 

)٣٥٤(  S/PV.5994   و S/PV.6094    و S/PV.6154 .   
)٣٥٥(  S/PRST/2009/21 .   

األقل، إىل العدد الكبري من احلوادث األمنية. ومـع ذلـك، فقـد    
فتح عدد أكرب من مراكز االقتراع أبوابـه مقارنـة باالنتخابـات    

ــرت يف  ــيت جـ ــامي  الـ ــة  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤عـ ــهدت احلملـ ، وشـ
االنتخابية قدرا من االهتمام اجلمـاهريي واملناقشـة احلقيقيـة بـني     
البدائل السياسية مل تشهده أفغانسـتان مـن قبـل علـى اإلطـالق.      
وأشــار إىل أنــه جــرى تفــادي ايــار العمليــة االنتخابيــة وجــرى  

الن االتفاق على عملية مراجعة لتحديد مستوى التزوير قبل إعـ 
لـــك أنـــه ميكـــن عقـــد جولـــة ثانيـــة، النتـــائج النهائيـــة. ويعـــين ذ

اقتضى األمر، قبل حلول فصل الشـتاء وبالتـايل تفـادي فتـرة      إذا
ــق      ــا يتعل ــراغ السياســي وعــدم االســتقرار. وفيم ــن الف ــة م طويل

ــه ال ي  ــال إنـ ــائل األخـــرى، قـ ــاش  باملسـ ــد التعليـــق علـــى النقـ ريـ
إضـافية، ولكنـه اتفـق مـع     باحلاجة إىل قوات قتالية دولية  املتعلق

ــل  ــرأي القائـ ــة إ  الـ ــة حاجـ ــأن مثـ ــاين  بـ ــيش األفغـ ــني اجلـ ىل حتسـ
العـــدد والقـــدرة، وبـــأن تلـــك  األفغانيـــة مـــن حيـــث والشـــرطة

ال ميكن أن تضطلع ا الواليـات املتحـدة وحـدها. وأيـد      املهمة
ــأن    ــد بشــ ــؤمتر جديــ ــد مــ ــة إىل عقــ ــات الداعيــ ــا املقترحــ أيضــ

  . )٣٥٦(أفغانستان
وتكلّم ممثل أفغانستان بعـد اإلحاطـة، فشـدد علـى أن       

انتخابات آب/أغسطس كانت عالمة هامـة يف عملـييت إرسـاء    
الدميقراطية وبناء الدولة يف أفغانستان. وقال إنه إذا ما أُخـذت  
ــتان، فــإن      ــة ألفغانس ــائق االجتماعيــة التارخيي ــبان احلق  يف احلس
البلــد قــد اجتــاز هــذا االمتحــان الــوطين بنجــاح. ومــع إقــراره    
بوجــود خمالفــات، طالــب اجلميــع بــأن يكــون مــدركا للســياق  
ــرم      ــة أن حيت ــة. وأخــريا، أكــد حتمي ــة والصــورة الكامل والعملي
اجلميع ويدعم القرارات الـيت ستصـدر عـن اهليئـات االنتخابيـة      

ــل أحــد ع     ــة، وأال يعم ــة املقبل ــة يف املرحل ــى تقــويض  األفغاني ل
  .)٣٥٧(العملية

__________ 

)٣٥٦(  S/PV.6194 ٨-٣، الصفحات.  

   .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥٧(
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ــهم      ــن إدانتـ ــرون عـ ــون آخـ ويف حـــني أعـــرب متكلّمـ
الشـــديدة ألعمـــال العنـــف الـــيت وقعـــت خـــالل االنتخابـــات، 
اعترفوا بأن االنتخابات كانت حدثا بـارزا شـهدته أفغانسـتان    
وأثنــوا علــى الشــعب األفغــاين الــذي أدىل بصــوته يف جــو مــن   

ة علــى قبــول الترهيــب الشــديد. وحثــوا مجيــع األطــراف املعنيــ 
النتائج املعتمدة عند صدورها. وأعـرب العديـد مـن املـتكلمني     
عــن تأييــدهم للمــؤمتر املقتــرح عقــده بشــأن أفغانســتان. وأكــد 
عدة مـتكلّمني أيضـا علـى أمهيـة التركيـز جمـددا علـى املصـاحلة         

  وإعادة تأهيل املتمردين بعد االنتخابات.

ــوبر   ٢٩   ــرين األول/أكتــــ ــوم ٢٠٠٩تشــــ : اهلجــــ
   على دار ضيافة األمم املتحدةاإلرهايب

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٩يف بيان من الرئيس بتاريخ   
، أدان الس اهلجوم اإلرهايب الـذي وقـع يف كابـل يف    ٢٠٠٩

ــرين األول/أك ٢٨ ــوبر تشـ ــرورة   ٢٠٠٩تـ ــى ضـ ــدد علـ ، وشـ
كفالة األمن ملوظفي األمم املتحدة. وأعرب أيضا عن تضـامنه  
ــة     ــة املقبلـ ــة الثانيـ ــه للجولـ ــن دعمـ ــتان وعـ ــعب أفغانسـ ــع شـ مـ
لالنتخابــات الرئاســية الــيت ينبغــي إجراؤهــا يف موعــدها املقــرر  

  .)٣٥٨(مع استمرار الدعم املقدم من األمم املتحدة
__________ 

)٣٥٨(  S/PRST/2009/28 .       
    اجللسات: احلالة يف أفغانستان

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥١  
ــارس  ١٢ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2008/159( 

  ٣٧املادة  
  (أ)دولة عضوا ١٧

   ٣٩املادة 
ــا  م وكيــــل األمــــني العــ
 لعمليات حفظ السالم

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

 

٥٨٥٧    
ــارس  ٢٠ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
 احلالــــة يف أفغانســــتان  

ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2008/159( 

ــرار   ــروع قـــــــ مشـــــــ
)S/2008/185( 

   ٣٧املادة 
 أفغانستان

ــرار  إيطاليا ) ٢٠٠٨( ١٨٠٦القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٠٧    
ــه  ١١ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٨ 

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
 (ب)دول أعضــاء ٨مــن 

)S/2008/376( 

   ٣٧املادة  
 أفغانستان

االحتاد الروسي، 
وإيطاليــــــــــــــــا،  

 وفرنسا

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨١٧القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٣٠    
متوز/يوليـــــــــــــــــه   ٩

٢٠٠٨ 

ــام   ــني العــ ــر األمــ تقريــ
ــرار   ــال بقــ ــدم عمــ املقــ

 ١٨٠٦ألمــــن جملــــس ا
ــة ٢٠٠٨( ــأن بعثـ ) بشـ

األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املســـــــــــــــــــــــاعدة إىل 
ــتان  أفغانســــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/434( 

  ٣٧املادة  
  (ج)دولة عضوا ١١

  ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث
العـــــام يف أفغانســـــتان  
ــم   ــة األمــ ــيس بعثــ ورئــ
ــدمي   ــدة لتقــــــــ املتحــــــــ
ــاعدة إىل  املســـــــــــــــــــــ
أفغانســـــتان، ووكيـــــل 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

ــام للشــؤون                ــني الع األم
ــق   ــانية ومنســـــ اإلنســـــ

ــاالت اإل غاثــــــة يف حــــ
 الطوارئ

٥٩٣٢    
متوز/يوليــــــــــــــه  ١١

٢٠٠٨ 

ــام   ــني العــ ــر األمــ تقريــ
ــرار   ــال بقــ ــدم عمــ املقــ

 ١٨٠٦لــــس األمــــن جم
ــة ٢٠٠٨( ــأن بعثـ ) بشـ

األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املســـــــــــــــــــــــاعدة إىل 
ــتان  أفغانســــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/434( 

   ٣٧دة املا 
 أفغانستان

 S/PRST/2008/26 

٥٩٧٧   
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٢

٢٠٠٨ 

ــرار    ــروع قـــــــ مشـــــــ
)S/2008/610(  

تقريــر عــن عمليــات   
القـــــــــوة الدوليـــــــــة  
للمســـــاعدة االمنيـــــة 

)S/2008/597 ،
  املرفق)

رســـــالة مـــــن وزيـــــر 
ــة أفغانســـتان   خارجيـ
يرحـــــــــــب فيهـــــــــــا 
ــود   ــتمرار وجــــ باســــ
القـــــــــوة الدوليـــــــــة  
للمســـــاعدة األمنيـــــة 

)S/2008/603 ،
 املرفق)

   ٣٧املادة 
 أفغانستان

اجلماهرييــــــــــــــة 
 العربية الليبية

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٣٣القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٩٤    
 تشـــــرين األول/ ١٤

 ٢٠٠٨أكتوبر 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2008/617( 

  ٣٧املادة  
  (د)دول أعضاء ٨

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث

 العام يف أفغانستان

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

 

٦٠٩٤    
ــارس  ١٩ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ

ــدوليني و ــن الــــــ األمــــــ
)S/2009/135( 

  ٣٧املادة  
  )ـه(عضوا ةدول ١١

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث

 العام يف أفغانستان

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٩٨  
ــارس  ٢٣ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2009/135( 

   ٣٧املادة  
 أفغانستان

عضــو واحــد يف  
ــس  الــــــــــــــــــــ

 (كوستاريكا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٨القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦١٥٤  
ــه  ٣٠ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2009/323( 

  ٣٧املادة  
  (و)دولة عضوا ١٢

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث

 العام يف أفغانستان

  

٦١٦٢  
متوز/يوليــــــــــــــه  ١٥

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2009/323( 

   ٣٧املادة  
 أفغانستان

 S/PRST/2009/21 

٦١٩٤  
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٩

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2009/475( 

   ٣٧املادة  
ــتان (وزيـــــــر   أفغانســـــ

  اخلارجية)
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام يف أفغانستان

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

 

٦١٩٨  
 تشــــــــرين األول/ ٨

 ٢٠٠٩ أكتوبر

ــرار مقــدم    مشــروع ق
ــان   ــن اليابــــــــــ مــــــــــ

)S/2009/523( 

   ٣٧املادة 
 أفغانستان

ــرار   ) ٢٠٠٩( ١٨٩٠القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٢١١  
 تشـــــرين األول/ ٢٩

 ٢٠٠٩أكتوبر 

   ٣٧املادة   
 أفغانستان

 S/PRST/2009/28 

  
 ومجهوريـة  وتركيـا،  وباكسـتان،  وآيسـلندا،  ،)سـالمية اإل - مجهوريـة ( وإيـران  املتحـدة،  العربية واإلمارات وأفغانستان، وأستراليا، ،إسبانيا  (أ)  

 ونيوزيلنـدا،  وكنـدا،  وكازاخسـتان،  ،)اجلمـاعي  األمـن  معاهـدة  منظمـة  باسـم ( وقريغيزسـتان  ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( وسلوفينيا كوريا،
  .واليابان وهولندا، واهلند،

  .املتحدة والواليات املتحدة، واململكة وكرواتيا، ،اوفرنس وبلجيكا، وإيطاليا، وأفغانستان، ،االحتاد الروسي  (ب)  
ــر( وأفغانســتان ،أســتراليا  (ج)   ــة وزي ــران ،)اخلارجي ــة( وإي ــر( وباكســتان ،)اإلســالمية - مجهوري ــة وزي ــا، ،)اخلارجي ــدا، وتركي ــرويج، وكن  والن

  .واليابان وهولندا، واهلند، ونيوزيلندا،
  .واليابان وهولندا، واهلند، والنرويج، وباكستان، ،)اإلسالمية - مجهورية( وإيران وأملانيا، ،أفغانستان  (د)  
 ،)األورويب االحتــاد باســم( التشـيكية  واجلمهوريــة وباكســتان، وإيطاليـا،  ،)اإلســالمية - مجهوريــة( وإيـران  وأملانيــا، وأفغانســتان، ،أسـتراليا   )ـ(ه  

  .وهولندا واهلند، ،جوالنروي وكندا،
 ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( التشـيكية  واجلمهوريـة  وباكسـتان،  وإيطاليـا،  ، )اإلسـالمية  - مجهوريـة ( انوإيـر  وأملانيـا،  وأفغانستان، ،أستراليا  (و)  

  .وهولندا واهلند، ونيوزيلندا، والنرويج، ،)اخلارجية وزير( وكندا
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  ميامناراحلالة يف  - ٢٢
  

  عرض عام  

ــرة   ، عقـــد جملـــس األمـــن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خـــالل الفتـ
ثــالث جلســات واعتمــد بيانــا رئاســيا بشــأن احلالــة يف ميامنــار. 
وأثنــاء اجللســات، اســتمع الــس إىل إحاطــات إعالميــة عــن       
الزيارات اليت أجراها األمني العام ومستشاره اخلاص إىل ميامنار 
ــة      ــذي أســندته اجلمعي ــدة ال ــذ دور املســاعي احلمي ــار تنفي يف إط

ىل األمني العام، ونظر الس يف االستفتاء املقرر إجراؤه العامة إ
بشأن مشروع الدستور ويف االنتخابات اليت كان من املقرر أن 

  تباعا.  ٢٠١٠و  ٢٠٠٨جتري يف أيار/مايو 
: اإلحاطــة اإلعالميــة عــن ٢٠٠٨آذار/مــارس  ١٨  

  الزيارة اليت قام ا املستشار اخلاص إىل ميامنار  

، اســـــتمع الـــــس إىل   ٢٠٠٨آذار/مـــــارس  ١٨يف   
إحاطة قدمها املستشـار اخلـاص لألمـني العـام عـن الزيـارة الـيت        

آذار/مــارس،  ١٠إىل  ٦قــام ــا إىل ميامنــار خــالل الفتــرة مــن 
ــة االســتفتاء      ــاقش توصــياته الســابقة، وال ســيما عملي ــث ن حي

االنتخابـــات املقـــرر إجراؤهـــا، وإنشـــاء منتـــدى  الدســـتوري و
اقتصادي وطين واسـع القاعـدة، واحلـوار بـني حكومـة ميامنـار       
وداو أونغ سان سو كي، والعمل املشـترك بـني األمـم املتحـدة     

وأكد ممثل ميامنـار أن العديـد مـن املسـائل الـيت      .)٣٥٩(واحلكومة
اقشـها املستشــار اخلــاص مـع حكومــة بلــده قـد آتــت مثارهــا،    ن

ــون       ــن يعارضـ ــة ومـ ــدون احلكومـ ــن يؤيـ ــماح ملـ ــد بالسـ ووعـ
ــدم املســاواة   سياســاا ــى ق ــة االســتفتاء   باملشــاركة عل يف عملي

واالنتخابـــات املقبلـــة. وأفـــاد بـــأن ميامنـــار ال تشـــكل ديـــدا  
 نللسالم واألمن الدوليني وبأنه ليس هناك داع ألي إجـراء مـ  

  .  )٣٦٠(الس فيما يتعلق مبيامنار
__________ 

)٣٥٩(  S/PV.5854 ٦- ٢، الصفحات.   
  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦٠(

: بيـــان رئاســي بشـــأن إجـــراء  ٢٠٠٨أيار/مــايو   ٢  
  استفتاء على مشروع الدستور  

ــان    ــؤرخ  يف بيـ ــي مـ ــايو  ٢رئاسـ ، )٣٦١(٢٠٠٨أيار/مـ
س علما بإعالن حكومة ميامنار عـن إجـراء اسـتفتاء    أحاط ال

ــايو    ــى مشــروع الدســتور يف أيار/م ــات يف  ٢٠٠٨عل وانتخاب
، والحـــظ االلتـــزام الـــذي صـــدر عـــن احلكومـــة  ٢٠١٠عـــام 

ــد    ــة، وأكـ ــرة ونزيهـ ــتفتاء حـ ــة االسـ بضـــمان أن تكـــون عمليـ
ضرورة يئة الظروف املالئمـة إلجـراء عمليـة شـاملة للجميـع      

ا يف ذلـك كفالـة املشـاركة الكاملـة جلميـع      وذات مصداقية، مبـ 
ــية    ــرام احلريــــات السياســ ــية واحتــ ــة السياســ اجلهــــات الفاعلــ
األساســية، وأعــاد تأكيــد دعمــه الثابــت لبعثــة األمــني العــام        

  للمساعي احلميدة.  
ــه  ١٣   : اإلحاطــة اإلعالميــة الــيت   ٢٠٠٩متوز/يولي

  قدمها األمني العام 

، قــدم األمــني العــام إحاطــة ٢٠٠٩متوز/يوليــه  ١٣يف   
إعالمية إىل الس بشأن الزيارة اليت أجراها إىل ميامنـار يـومي   

متوز/يوليه. وأعرب أعضاء الس عن دعمهـم القـوي    ٤و  ٣
لألمني العام على اجلهود اليت بذهلا يف ما خيـص ميامنـار، مبـا يف    
ذلـــك زيارتـــه األخـــرية إىل هـــذا البلـــد الـــيت رأوا أـــا حســـنة  
التوقيت ومهمة. وبينما أعرب عدد من املتكلمني عن أسـفهم  
لرفض احلكومة السماح لألمني العام بلقاء داو أونغ سان سـو  

أال يكــون املعيــار  كـي، أعــرب آخــرون أن عــدم لقائهـا ينبغــي  
ودافع ممثـل ميامنـار عـن    .)٣٦٢(وحيد للحكم على جناح زيارتهال

موقف حكومته مؤكدا أنـه تعـذرت تلبيـة طلـب األمـني العـام       
__________ 

)٣٦١(  S/PRST/2008/13 .   
)٣٦٢(  S/PV.6161  االحتــــاد    ١٦(ميامنــــار)؛ والصــــفحة  ٥، الصـــفحة)

   (الصني). ١٧الروسي)؛ والصفحة 
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. ويف هـــذا )٣٦٣(الرتاهـــة يف العمليـــة القضـــائية  حفاظـــا علـــى  
اءات القانونيــة اجلاريــة  الصــدد، انتقــد بعــض املمــثلني اإلجــر    

املتخــذة ضــد داو أونــغ ســان ســو كــي. وطالــب ممثــل فرنســا   
. ويف املقابـل،  )٣٦٤(حبـزم إذا صـدر حكـم بإدانتـها     الس بالرد

أكــد ممثــل الصــني أنــه ينبغــي لألمــم املتحــدة أن حتتــرم الواليــة   
. وبينمــا دعــا أيضــا عــدة  )٣٦٥(لقضــائية للــدول األعضــاء فيهــا ا

عن مجيع السـجناء السياسـيني مبـن فـيهم     متكلمني إىل اإلفراج 
__________ 

   .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٣(
   .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٤(
   .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٥(

داو أونـغ سـان سـو كـي، وشـددوا علـى ضـرورة الـدخول يف         
حـــوار حقيقـــي بغيـــة حتقيـــق مصـــاحلة وطنيـــة شـــاملة قبـــل        
االنتخابات املزمع إجراؤهـا، أعـرب عـدد قليـل مـن املـتكلمني       
عــن تقــديرهم للجهــود الــيت بذلتــها حكومــة ميامنــار لتنفيــذ        

ودعــا إلرســاء الدميقراطيـة.  خريطـة طريــق مـن ســبع خطـوات    
ممثل الصني إىل تقييم هذه اجلهود تقييما متوازنا، وشـدد علـى   

ــاقش)٣٦٦(ملزيــد مــن التشــجيع واملســاعدة ضــرورة تقــدمي ا  . ون
ــوق     ــة حقـ ــانية، وحالـ ــاعدة اإلنسـ ــا املسـ ــاء الـــس أيضـ أعضـ

  اإلنسان وجهود التعمري يف أعقاب إعصار نرجس.
__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٦(
    

    اجللسات: احلالة يف ميامنار
 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥٤  
ــارس  ١٨ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2008/159( 

  ٣٧املادة  
  ميامنار
   ٣٩املادة 

املستشــــــــار اخلــــــــاص 
ــين    ــام املعــ ــني العــ لألمــ

 مبيامنار

  املدعوين مجيع

٥٨٨٥  
  ٢٠٠٨ أيار/مايو ٢

       S/PRST/2008/13 

٦١٦١  
متوز/يوليــــــــــــــه  ١٣

٢٠٠٩ 

   ٣٧املادة   
 ميامنار

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
 الس، وميامنار
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  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رخة رسالة مؤ - ٢٣
    موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن

  عرض عام  

، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
تسع جلسات بشأن هذا البند تناولت دعـم الـس إىل عمليـة    
السالم بعد أن قامت حكومة نيبال واحلزب الشيوعي النيبـايل  

ــاين/نوفمرب   ٢١(املــاوي) يف  ــع اتفــاق   ٢٠٠٦تشــرين الث بتوقي
الم شامل لوضع حـد للحـرب األهليـة الـيت دارت بـني عـام       س

ــة مــدد    ٢٠٠٦و ١٩٩٦ ــرارات متتالي ــة ق . واختــذ الــس أربع
واعتمـد بيانـا    )٣٦٧( مبوجبها والية بعثة األمم املتحـدة يف نيبـال  

رئاســيا واحــدا. وأثنــاء هــذه اجللســات، نظــر الــس يف عمــل  
بعثــة األمــم املتحــدة يف نيبــال ويف واليتــها، فضــال عــن التقــدم  

  مل.  احملرز صوب توقيع اتفاق السالم الشا
كــــانون  ١٦إىل  ٢٠٠٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٣  

: متديد والية بعثة األمم املتحدة ٢٠٠٩الثاين/يناير 
  يف نيبال

ــاير  ٢٣يف    ــانون الثاين/ينــ لــــس ، اختــــذ ا٢٠٠٨كــ
) الذي جدد مبوجبه واليـة بعثـة األمـم    ٢٠٠٨( ١٧٩٦القرار 

املتحدة يف نيبال. وبعد التصويت، أعرب ممثل نيبال عـن ثقتـه   
ــال مــن      ــه خــالل األشــهر الســتة القادمــة، ســتتمكن نيب مــن أن
إحـراز تقـدم يف عمليــة السـالم، مبـا يف ذلــك انتخـاب اجلمعيــة      

مجلـس أن نيبـال   . وأكـد لل ٢٠٠٨التأسيسية يف نيسان/أبريل 
سوف تتعاون تعاوناً تامـا مـع املمثـل اخلـاص ومـع بعثـة األمـم        

  .  )٣٦٨(املتحدة يف نيبال يف تنفيذ الوالية املعتمدة
__________ 

ــرارات   )٣٦٧(  ١٨٦٤و  )، ٢٠٠٨( ١٨٢٥)، و ٢٠٠٨( ١٧٩٦القــ
ولالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن      ). ٢٠٠٩( ١٨٧٩)، و٢٠٠٩(

العاشر، القسم الثاين، فيمـا يتعلـق بواليـة     املعلومات، انظر اجلزء 
   املتحدة يف نيبال. بعثة األمم 

)٣٦٨(  S/PV.5825 ٣، الصفحة.   

، اســـــتمع الـــــس إىل  ٢٠٠٨متوز/يوليـــــه  ١٨ويف   
إحاطــة إعالميــة قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف نيبــال   
ورئيس بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال، الـذي أبلـغ الـس بـأن         
ــدت أول      ــال عقـ ــديثا يف نيبـ ــة حـ ــية املنتخبـ ــة التأسيسـ اجلمعيـ

أيار/مـــايو، وأـــا صـــوتت لصـــاحل إنشـــاء   ٢٨اجتماعاـــا يف 
مجهوريــة احتاديــة دميقراطيــة، وأن امللــك الســابق غــادر القصــر  
دون وقوع أي حادث. وأشـار أن األحـزاب كانـت تتفـاوض     
آنذاك بشأن تشكيلة احلكومة اجلديدة. وأفاد بأن األمني العـام  

تحـدة يف نيبـال   مل يكن يتوقع متديدا آخر لواليـة بعثـة األمـم امل   
ــد أن يــتم تشــكيل احلكومــة، إال أن تشــكيلها تــأخر. ويف       بع
انتظار ذلك، تلقت األمم املتحدة طلبـا مبنيـا علـى توافـق آراء     
بني األحزاب الرئيسـية لتمديـد واليـة البعثـة لسـتة أشـهر كمـا        

 ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٢٥ينص على ذلك االتفـاق املوقَّـع يف   
املقاتلني املـاويني وإعـادة تأهيلـهم    الذي يقتضي بأن يتم إدماج 

يف غضون تلك الفترة الزمنية. إال أنـه أعـرب عـن قلقـه بشـأن      
مدى قدرة احلكومة اجلديدة علـى اإلسـراع يف تنفيـذ االتفـاق     
الـذي يتوقــف بشــكل كــبري علـى درجــة التعــاون بــني أحــزاب   
متعددة الـذي تبقـى رغـم اخلالفـات احلاليـة. وبينمـا ستواصـل        

كبعثة سياسية خاصة، أشار إىل أنه تلبية للطلـب   البعثة مهامها
الذي قدمته نيبال بأن تواصل البعثة عملها على نطـاق أصـغر،   
أُغلقت املكاتـب اإلقليميـة وستواصـل البعثـة عملـها باالعتمـاد       

  .  )٣٦٩(على نصف مالكها السابق من مراقيب األسلحة
وأعرب متكلمون عن قلقهـم مـن التـأخري يف تشـكيل       

ددوا على أنه ينبغي لألحزاب أن تبـذل قصـارى   احلكومة، وش
حزيران/يونيـه وفقـا للجـدول الـزمين      ٢٥جهدها لتنفيذ اتفاق 

__________ 

)٣٦٩(  S/PV.5938 ٦-٢، الصفحات.  
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األصــلي. وبينمــا رحــب مجيــع املــتكلمني بتمديــد واليــة البعثــة 
وإعادة تشكيلها، شدد عدة متكلمني على أنه ينبغـي أال تبقـى   

تمكن البعثة لفترة أطول من الالزم وأعربوا عن أملـهم يف أن تـ  
مــن إــاء مهمتـــها املتعلقــة برصــد األســـلحة خــالل املرحلـــة      

  القادمة من واليتها.  
ــه  ٢٣) املــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٥ويف القــرار    متوز/يولي
الذي مدد والية البعثـة جمـددا، اتفـق الـس، يف مجلـة       ٢٠٠٨

بــأن ترتيبــات الرصــد احلاليــة لــن أمــور، مــع رأي األمــني العــام 
تكــون ضــرورية لفتــرة طويلــة أخــرى، وأهــاب حبكومــة نيبــال  
مواصــلة اختــاذ القــرارات الالزمــة لتهيئــة الظــروف املفضــية إىل  

  إجناز أنشطة البعثة مع اية الوالية احلالية.  
ــاين/نوفمرب   ٧ويف    ــرين الثـ ــانون  ١٦ و ٢٠٠٨تشـ كـ

ــاير  ــدمهما    ٢٠٠٩الثاين/ينـ ــاطتني قـ ــس إىل إحـ ــتمع الـ ، اسـ
املمثل اخلاص لألمـني العـام. وأبلـغ املمثـلُ اخلـاص الـس بـأن        

التشـريعي أيضـا،   اجلمعية التأسيسـية، الـيت تـؤدي دور الربملـان     
قامت بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الـوزراء، وبـأن   
ــة       ــة ائتالفي ــة أســفرت عــن تشــكيل حكوم املفاوضــات الطويل
بقيادة احلزب الشيوعي النيبايل (املاوي) باعتباره أكرب حـزب.  
وأشار إىل أنه رغم التقدم احملرز، ال يزال ماثال حتدي االنتقـال  

احلاليــة لرصــد إدارة األســلحة واجليــوش مــن الترتيبــات املؤقتــة 
إىل اختــاذ القــرارات املتعلقــة مبســتقبل مقــاتلي اجلــيش املــاوي.   
وتــأخر تشــكيل اللجنــة اخلاصــة املســؤولة عــن اإلشــراف علــى 
املقـــاتلني املـــاويني الســـابقني وإدمـــاجهم وإعـــادة تأهيلـــهم.       
وتعطلت أيضا املفاوضات املوازية بشأن حتقيـق الدميقراطيـة يف   

يش النيبـــايل. ونتيجـــة لـــذلك، مل تكـــن الظـــروف مواتيـــة  اجلـــ
ــع       ــع جتمي ــا لرصــد مواق ــال هل ــاج نيب ــة، الحتي النســحاب البعث

  .  )٣٧٠(القوات
__________ 

)٣٧٠(  S/PV.6013  ؛ و ٦-٢، الصـــــفحات S/PV.6069 ،   الصـــــفحات
٦-٢.   

وعقب هاتني اإلحاطتني، شدد ممثل نيبال على التـزام    
املتبقيـة.  حكومته باختتام عملية السالم وبتسوية مجيع املسائل 

وأكد أن حكومته تعتزم تسوية املشاكل املتصلة مبواقـع جتميـع   
القوات لوضع حد لترتيبات الرصد احلالية لكي تـتمكن البعثـة   

وشــــجع ممثــــل .)٣٧١(مــــن االنســــحاب بعــــد انتــــهاء واليتــــها
كوســـتاريكا مجيـــع األطـــراف علـــى االمتثـــال بصـــرامة أكـــرب   
لاللتزامات األساسية اليت مت التعهد ا يف األطـر الزمنيـة املتفـق    
عليها، اليت ال تنطبق فحسب على تسريح املقـاتلني السـابقني،   

ســتور اجلديــد وخاصــة األحــداث، بــل أيضــا علــى صــياغة الد  
والعدالة االنتقالية، مبا يف ذلك إنشاء جلنة للحقيقـة واملصـاحلة،   
ــة االقتصـــادية       ــق التنميـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــية مـ ــائل األساسـ واملسـ

  .  )٣٧٢(واالجتماعية
ــايو و  ٥   ــاين/نوفمرب   ٦أيار/مـ ــرين الثـ : ٢٠٠٩تشـ

  إحاطتان إعالميتان عقب استقالة رئيس الوزراء  

، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة ٢٠٠٩أيار/مـــايو  ٥يف   
قدمتــها املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام، الــيت أبلغــت الــس أن   

جلـيش، مبـا يف   التوتر بني احلزب الشـيوعي النيبـايل (املـاوي) وا   
ذلك بشـأن رفـض اجلـيش التوقـف عـن جتنيـد أشـخاص جـدد         
رغم أن اتفاق السالم الشامل حيظـر ذلـك، بلـغ ذروتـه عنـدما      

عـزلَ  ‘‘ براتشـاندا ’’حاول رئيس الوزراء بوشبا كمال داهـال  
ــد اجلــيش إىل منصــبه       ــرئيس أعــاد قائ ــد اجلــيش. غــري أن ال قائ

ســـيري شـــؤون مؤكـــدا أن الدســـتور املؤقـــت مينحـــه الســـلطة لت
اجليش. واستقال رئـيس الـوزراء الحقـا ولكنـه تعهـد مبواصـلة       
الوفــاء بالتزامــات حزبــه إزاء عمليــة الســالم مــع وجــوده يف       
ــه مــن احملتمــل      ــة اخلاصــة أيضــا أن املعارضــة. وأوضــحت املمثل
التأخري أكثر يف إمتام والية البعثة نظرا إىل أن قائد اجلـيش تـبىن   

فــراد اجلــيش املــاوي الســابق يف موقفــا متشــددا بشــأن إدمــاج أ
__________ 

)٣٧١(  S/PV.6013 ؛ و ٧، الصفحة S/PV.6069 ٨، الصفحة.  

)٣٧٢(  S/PV.6013 ؛ و ٧، الصفحة S/PV.6069 ١٠  ، الصفحة.   
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جــيش نيبــال وإىل أن اللجنــة اخلاصــة اعترفــت بأنــه لــيس مــن   
ــوع        ــل وق ــرة الســتة أشــهر احملــددة حــىت قب ــد بفت ح التقيــرج امل
التطــورات السياســية الــيت حصــلت مــؤخرا. وأشــارت املمثلــة   
ــن     ــت عـ ــية أعربـ ــية الرئيسـ ــزاب السياسـ ــة إىل أن األحـ اخلاصـ

  .  )٣٧٣(عثة مرة أخرىتأييدها لتمديد والية الب
وأعــــرب املتكلمــــون عــــن قلقهــــم مــــن التطــــورات     

السياسية ودعوا مجيع األطراف إىل التعـاون وإىل إحـراز تقـدم    
صـــوب تنفيـــذ اتفـــاق الســـالم الشـــامل والتزاماـــا األخـــرى.  
وأعربوا عن تأييدهم لبقاء البعثة ولكنهم أعربوا عـن أملـهم يف   

  إحراز تقدم يف املستقبل القريب.  
وأعرب ممثل نيبـال عـن ثقتـه مـن أن الوضـع يف نيبـال         

ــني األحــزاب        ــق احلــوار والتراضــي ب ــن طري ــا ع ســينفرج قريب
السياسية يف اجلمعية التأسيسية، وأنه لن يعرض عمليـة السـالم   

  .  )٣٧٤(للخطر بأي حال من األحوال
أعـرب فيـه الـس     )٣٧٥(وأدىل الرئيس بعد ذلك ببيـان   

عن قلقه إزاء األزمـة السياسـية الراهنـة يف نيبـال، وشـدد علـى       
ــع األحــزاب     ــال ومجي احلاجــة امللحــة إىل أن تقــوم حكومــة نيب

  ح من التراضي.  السياسية مبواصلة العمل معا برو
__________ 

)٣٧٣(  S/PV.6119 ٦-٢، الصفحات.   
   .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٤(
)٣٧٥(  S/PRST/2009/12 .   

، أشـارت املمثلـة   ٢٠٠٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦ويف   
 اخلاصة يف اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمتـها إىل أنـه رغـم إحـراز    
ــدودا.     ــا مسـ ــا طريقـ ــة عمومـ ــت العمليـ ــدود، واجهـ ــدم حمـ تقـ
وأكــدت أن احملادثــات اهلادفــة لتجــاوز اجلمــود مــا زالــت غــري  
حامسة وأن استئناف الرتاع أمر حمتمل حقيقة. وشـددت علـى   
أنه مـا مل تضـع األحـزاب إطـارا أكثـر وضـوحا للتعـاون وجتـد         

م، السبل للمضي قدما بشأن العناصر الرئيسية يف عملية السـال 
ســيغدو مــن الصــعب التخطــيط خلــروج مــنظم لبعثــة األمــم        

وأبلغ ممثل نيبال الـس بأنـه مـن املتوقـع     .)٣٧٦(املتحدة يف نيبال
أن يتوصـــل كبـــار القـــادة السياســـيني يف األحـــزاب السياســـية 

ا. وأشــار الرئيســية إىل اتفــاق للخــروج مــن املــأزق احلــايل قريبــ
كـان سيتسـم بتـوازن أكـرب لـو       )٣٧٧(إىل أن تقرير األمـني العـام  

أنه راعى اجلهود املخلصة اليت بذلتها حكومة نيبـال يف معاجلـة   
املســائل الرئيســية يف عمليــة الســالم ويف حــل املســائل املعلقــة.  
وأوضـــح أن احلكومـــة تـــرى أيضـــا أن اإلشـــارات الـــواردة يف 

ــى االعتقــ    ــيت تبعــث عل ــر ال ــني اجلــيش   التقري ــأن التكــافؤ ب اد ب
الوطين النظامي واملقـاتلني املتمـردين السـابقني الـذين يعيشـون      
يف مواقع التجميع اليت ترصدها األمم املتحدة، لن تيسر، علـى  
ــة يف املفاوضــات اجلاريــة       األرجــح، التوصــل إىل نتيجــة إجيابي

  .)٣٧٨(بشأن مستقبل مواقع التجميع
__________ 

)٣٧٦(  S/PV.6214 ٤-٢، الصفحات.   
)٣٧٧(  S/2009/553 .   
)٣٧٨(  S/PV.6214 ٦-٤، الصفحات.   
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    املوجهة من األمني العام  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢اجللسات: الرسالة املؤرخة 
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٥  
ــاين/   ٢٣ ــانون الثـ كـ

 ٢٠٠٨يناير 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2008/5)فيها 

   ٣٧املادة  
 نيبال 

ــرار  نيبال  ) ٢٠٠٨( ١٧٩٦القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٣٨  
متوز/يوليــــــــــــــه  ١٨

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2008/454)فيها 

   ٣٧املادة  
  اهلند، واليابان، ونيبال

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث
العـام يف نيبــال ورئــيس  
بعثــة األمــم املتحــدة يف  

 نيبال

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعويني

 

٥٩٤١  
متوز/يوليــــــــــــــه  ٢٣

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2008/454)فيها 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
مـــــــــــن اململكـــــــــــة  

 (S/2008/472)املتحدة

   ٣٧املادة 
 نيبال 

ــرار   ) ٢٠٠٨( ١٨٢٥القـــ
 ال أحد - ال أحد  -  ١٥

٦٠١٣  
ــاين/  ٧ ــرين الثـــ تشـــ

 ٢٠٠٨نوفمرب 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2008/670)يها ف

   ٣٧املادة  
  نيبال 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام

دولة واحدة مـن  
الــدول األعضــاء 
ــتاريكا)،  (كوســ
 ومجيع املدعويني

 

٦٠٦٩  
ــاين/   ١٦ ــانون الثـ كـ

 ٢٠٠٩يناير 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2009/1)فيها 

   ٣٧املادة  
  نيبال 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام

دولة واحدة مـن  
الــدول األعضــاء 
ــتاريكا)،  (كوســ
 ومجيع املدعويني

 

٦٠٧٤  
ــاين/   ٢٣ ــانون الثـ كـ

 ٢٠٠٩اير ين

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2009/1)فيها 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
ــن اململكــة املتحــدة   م

(S/2009/46) 

   ٣٧ املادة
 نيبال 

ــرار   ) ٢٠٠٩( ١٨٦٤القـــ
 ال أحد - ال أحد  -  ١٥

٦١١٩    
 ٢٠٠٩أيار/مايو  ٥

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2009/221)فيها 

   ٣٧املادة  
  نيبال 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعويني

PRST/2009/12 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٦٧  
متوز/يوليــــــــــــــه  ٢٣

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   

ــة الســـالم  لـــدعم عمليـ
 (S/2009/351)فيها 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
ــن اململكــة املتحــدة   م

(S/2009/377)    
رســــالة موجهــــة إىل  
األمـــــني العـــــام مـــــن 
ــال   ــدائم لنيب ــل ال املمث
ــد   ــب متديـ ــأن طلـ بشـ
ــم    ــة األمــ ــة بعثــ واليــ
ــال   ــدة يف نيبــــ املتحــــ

)S/2009/360 ،
 املرفق)

   ٣٧املادة 
 نيبال 

ــرار   ) ٢٠٠٩( ١٨٧٩القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٢١٤  
ــاين/  ٦ ــرين الثـــ تشـــ

 ٢٠٠٩نوفمرب 

تقرير األمني العـام عـن   
ــال املســاعدة   طلــب نيب
مــــن األمــــم املتحـــــدة   
ــة الســـالم   لـــدعم عمليـ

 (S/2009/553)فيها 

   ٣٧املادة  
  نيبال 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام

  مجيع املدعوين

  

  أوروبا
  احلالة يف قربص – ٢٤

  عرض عام  

ــس األمـــن يف         ــة، نظـــر جملـ ــالل الفتـــرة املستعرضـ خـ
جوانب خمتلفة للحالة يف قربص، ومن بينها التطورات املتصـلة  

ــم املتحــدة حلفــظ الســال    ــوة األم ــة ق ــد  بوالي ــربص. وعق م يف ق
جلســات خاصــة مــع البلــدان  ٤جلســة مــن بينــها  ١١الــس 

، واختــذ أربعــة قــرارات واعتمــد ثالثــة     )٣٧٩(املســامهة بقــوات 
بيانات رئاسية. وإضافة إىل ذلـك، ركّـز الـس علـى االتفـاق      

بـــني زعيمـــي القبارصـــة    ٢٠٠٨آذار/مـــارس  ٢١املوقّـــع يف 
__________ 

واجللسـة   ؛ ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٩املعقـودة يف   ٥٩٠٦اجللسة   )٣٧٩(
؛ واجللسـة  ٢٠٠٨األول/ديسمرب  كانون  ٥املعقودة يف  ٦٠٣٢
ــودة يف  ٦١٢٦ ــايو  ٢٢  املعقـ ــة ٢٠٠٩أيار/مـ  ٦٢٣١؛ واجللسـ

   .٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٧  املعقودة يف 

ق مفاوضـات شـاملة   اليونانيني والقبارصة األتراك وعلـى إطـال  
  دف إعادة توحيد اجلزيرة.

وخــالل تلــك الفتــرة، قــام الــس بتمديــد واليــة قــوة    
األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص أربـع مـرات ملـدة سـتة         

، وذلـك عمـال بالتوصـيات الـواردة يف     )٣٨٠(أشهر يف كـل مـرة  
  .)٣٨١(تقارير األمني العام

__________ 

ــرارات   )٣٨٠(  ١٨٧٣و  )، ٢٠٠٨( ١٨٤٧)، و ٢٠٠٨( ١٨١٨القــ
   ).٢٠٠٩( ١٨٩٨)، و٢٠٠٩(

)٣٨١(     S/2008/353 و ، S/2008/744 و ، S/2009/248 ، وS/2009/609 .   
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ــان/أبريل  ١٧   ــان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٠٠٨نيســ نيســ
: البيانات الرئاسية الصادرة بشـأن االتفـاق   ٢٠٠٩

ــانيني والقبارصــة     املــربم بــني زعيمــي القبارصــة اليون
  األتراك

ــان/أبريل  ١٧يف    ــا   ٢٠٠٨نيسـ ــس بيانـ ــد الـ ، اعتمـ
فيــه باالتفــاق الــذي مت التوصــل إليـــه يف      رحــب  )٣٨٢(رئاســيا 

ــارس  ٢١ ــانيني    ٢٠٠٨آذار/مـ ــة اليونـ ــي القبارصـ ــني زعيمـ بـ
والقبارصة األتراك، وأثىن عليهما ملا أبدياه من قيـادة سياسـية.   
وكرر الس أيضـا تأكيـد التزامـه بإعـادة توحيـد قـربص علـى        
أســـاس أـــا احتـــاد ذو طـــائفتني وذو منطقـــتني وعلـــى أســـاس 

السياســية، ورحــب كــذلك باألمــل، بعــد اســتكمال   املســاواة 
الفترة التحضريية، يف تعيني مستشار خاص ييسـر االنتقـال إىل   

  تسوية شاملة.
الـــذي  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه   ٢ويف التقريــر املــؤرخ     

قدمــه األمــني العــام إىل الــس، أكــد األمــني العــام أنــه مــن         
ــاك فرصــة ســاحنة للقبارصــة للتوصــل إىل حــل     الواضــح أن هن
ائي ملشكلة قـربص، وأنـه مـن املشـجع علـى وجـه خـاص أن        
الــزعيمني اختــذا بالفعــل خطــوات حامســة يف اجتــاه اســتئناف       

اده أن قـوة األمـم املتحـدة    املفاوضات. وأعرب أيضا عـن اعتقـ  
حلفــــظ الســــالم يف قــــربص ال تــــزال تــــؤدي دورا حيويــــا يف 

  .)٣٨٣(اجلزيرة، لذلك أوصى بتمديد والية القوة
 ، رحـب الـس يف بيـان   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٤ويف   

ببــدء مفاوضــات كاملــة بــني     )٣٨٤(مــن رئــيس جملــس األمــن   
ــادة       ــة إع ــراك بغي ــانيني والقبارصــة األت زعيمــي القبارصــة اليون
توحيــد قــربص، وبتعــيني مستشــار خــاص لألمــني العــام معــين    

  بقربص.
__________ 

)٣٨٢(  S/PRST/2008/9 .   
)٣٨٣(  S/2008/353 .   
)٣٨٤(  S/PRST/2008/34 .   

، رحب الس يف بيـان  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠يف و  
ــن    ــس األم ــيس جمل ــن رئ ــا     )٣٨٥(م ــذي أحــرزه زعيم ــدم ال بالتق

ــة       ــى أمهي ــراك، وشــدد عل ــانيني والقبارصــة األت القبارصــة اليون
مشاركة مجيع األطراف مشاركةً تامة ومرنة وبنـاءة، وأعـرب   
عن دعمه التام لبعثـة األمـني العـام للمسـاعي احلميـدة، وشـدد       

  ى الفوائد اليت ستجلبها إعادة التوحيد للجزيرة.عل
 كـانون األول/  ١٤إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٣  

: متديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة  ٢٠٠٩ديســمرب 
  حلفظ السالم يف قربص

ــه و ١٣يف    ــمرب   ١٢حزيران/يونيـ ــانون األول/ديسـ كـ
) ٢٠٠٨( ١٨١٨، اختـــــذ جملـــــس األمـــــن القـــــرارين ٢٠٠٨

)، علــى التــوايل، وقــام فيهمــا بتمديــد واليــة ٢٠٠٨( ١٨٤٧و
ــرار    ــتة أشـــهر يف كـــل مـــرة. ويف القـ  ١٨١٨القـــوة لفتـــرة سـ

ــان املشــترك املــؤرخ  ٢٠٠٨( ــار/ ٢٣)، رحــب الــس بالبي  أي
الذي أظهرت فيـه مجيـع األطـراف إرادة سياسـية      ٢٠٠٨مايو 

ــة حســنة يف     ــدعم واملشــاركة بالكامــل وبني متجــددة لتقــدمي ال
جهود األمم املتحدة ، وللنظر يف اختاذ تـدابري لبنـاء الثقـة. ويف    

ــاإلعالن عــن  ٢٠٠٨( ١٨٤٧القــرار  ــس ب ــك  ) رحــب ال تل
  وبإلغاء التدريبات العسكرية. التدابري

، اختــــذ الــــس القــــرار   ٢٠٠٩أيار/مــــايو  ٢٩ويف   
ــدة      ٢٠٠٩( ١٨٧٣ ــة مل ــة البعث ــس والي ــه ال ــدد في ــذي م ) ال

  ستة أشهر إضافية.
ــمرب   ١٤ويف    ــانون األول/ديسـ ــب ٢٠٠٩كـ ، ومبوجـ

)، قام الس، يف مجلـة أمـور، بتمديـد    ٢٠٠٩( ١٨٩٨القرار 
، ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ١٥والية القوة لفترة أخرى تنتهي يف 

وأهــاب باجلــانبني مواصــلة االخنــراط يف مشــاورات مــع القــوة   
بشأن تعيني حدود املنطقة العازلة، ـدف التوصـل علـى وجـه     

__________ 

)٣٨٥(  S/PRST/2009/10 .   
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عة إىل اتفاق بشـأن املسـائل الـيت مل يبـت فيهـا. ومت اختـاذ       السر
ــد   ــرار بتأيي ــا).     ١٤كــل ق ــل صــوت واحــد (تركي صــوتا مقاب

التصـويت، فأكـد، يف مجلـة أمـور، أن     وتكلم ممثل تركيـا بعـد   
) الـذي أنشـأ العمليـة يف األصـل والـذي      ١٩٦٤( ١٨٦القرار 

، وكـــذلك قـــرارات الـــس   ‘‘حكومـــة قـــربص ’’أشـــار إىل 
ــدا مــن جانــب       ــل أب ــة القــوة مل تقب ــيت مــددت والي ــة ال الالحق
ــا. وأكــد أن احلكومــة     ــراك أو مــن جانــب تركي القبارصــة األت

 قبارصـــة اليونـــانيني منـــذ عـــاماحلاليـــة مل تكـــن متثـــل ســـوى ال
عنـــدما اـــارت احلكومـــة الســـابقة وطُـــرِد القبارصـــة   ١٩٦٣

األتراك. وكنتيجـة مباشـرة لـذلك، مل يبـذَل أي مسـعى رمسـي       
للحصول على موافقـة اجلانـب القربصـي التركـي، بينمـا كـان       

ينبغي للقوة أن تعمل مبوافقة صـرحية مـن الطـرفني يف اجلزيـرة.     
رض أبدا على القصد من وراء إنشاء قـوة  ومع أن تركيا مل تعت

ــه       ــد أشــار إىل أن ــربص، فق ــظ الســالم يف ق ــم املتحــدة حلف األم
يبــذل أي مســعى رمســي للحصــول علــى موافقــة اجلانــب        مل

القربصــي التركــي، وبالتــايل فــال ميكنــه تأييــد هــذه القــرارات.   
ومع ذلك أعرب عن تأييد تركيا لبعثة األمني العـام للمسـاعي   

حـب بالتقـدم الكـبري احملـرز حـىت ذلـك الوقـت يف        احلميدة، ور
ــة شــراكة علــى أســاس     ــيت ــدف إىل إقامــة دول املفاوضــات ال

  .)٣٨٦(املعايري الراسخة لألمم املتحدة
__________ 

)٣٨٦(  S/PV.6132 و  ٣-٢، الصفحتان S/PV.6239 ،  ٣-٢الصفحتان.   
    

    اجللسات: احلالة يف قربص
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى لبند الفرعيا اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٩    
نيســــــــان/أبريل  ١٧

٢٠٠٨ 

    S/PRST/2008/9 

٥٩١١   
ــه  ١٣ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ

الم يف قربص حلفظ الس
(S/2008/353) 

ــرار   ــروع قـــــــ مشـــــــ
(S/2008/384) 

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨١٨القـــ
 ال أحد -  ال أحد - ١٥

٥٩٧١    
ــبتمرب  ٤ أيلول/ســــــــ

٢٠٠٨ 

    S/PRST/2008/34 

٦٠٣٨   
كـــــــــــــــــــــانون  ١٢

األول/ديســــــــــــــمرب  
٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ
حلفظ السالم يف قربص 

(S/2008/744) 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
من االحتـاد الروسـي،   
ــا،   ــني، وفرنســ والصــ
واململكــــة املتحــــدة،  
والواليــــات املتحــــدة 

(S/2008/779) 

ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨٤٧القـــ
 ال أحد - ال أحد  -  ١٥

٦١١٥   
نيســــــــان/أبريل  ٣٠

٢٠٠٩ 

    S/PRST/2009/10 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى لبند الفرعيا اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٣٢   
أيار/مــــــــــــــــايو  ٢٩

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ
حلفظ السالم يف قربص 

(S/2009/248) 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
من االحتـاد الروسـي،   
ــا،   ــني، وفرنســ والصــ
واململكــــة املتحــــدة،  
والواليــــات املتحــــدة 

(S/2009/276) 

عضــو واحــد يف   
 الس (تركيا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٣القـــ
 ال أحد -  (تركيا) ١- ١٤

٦٢٣٩   
 كـــــانون األول/ ١٤

  ٢٠٠٩ديسمرب 

األمني العـام عـن   تقرير 
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ
حلفــــــــظ الســــــــالم يف 

؛ (S/2009/609)  قـــربص
ــام    ــني العـ ــر األمـ وتقريـ

املســـــاعي عـــــن بعثـــــة 
ــيت يقــــوم    ــدة الــ احلميــ

يف قــــــــــــربص   ــــــــــــا
(S/2009/610) 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
من االحتـاد الروسـي،   
ــا،   ــني، وفرنســ والصــ
واململكــــة املتحــــدة،  
والواليــــات املتحــــدة 

(S/2009/641) 

عضــو واحــد يف   
 الس (تركيا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٨القـــ
  ال أحد -  (تركيا) ١- ١٤

    
  السابقة يوغوسالفيا يف باحلالة املتعلقة البنود - ٢٥

  واهلرسك البوسنة يف احلالة -ألف 
  عام عرض  

األمــن   جملــس  عقــد ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتــرة  خــالل  
ثالثـة   واختـذ  واهلرسـك،  البوسنة يف احلالة بشأن جلسات سبع

 إحاطـات  إىل الس، خالل هذه اجللسات، واستمع. قرارات
 بشـأن  السالم اتفاق املعين بتنفيذ السامي املمثل قدمها منتظمة
 يف اجلاريـة  السياسـية  التطورات وتناول فيها واهلرسك البوسنة
 والتعــاون كوســوفو، يف باحلالــة املتعلقــة الاألفعــ وردود البلـد، 
ــع ــة مـ ــة احملكمـ ــة الدوليـ ــخاص حملاكمـ ــؤولني األشـ ــن املسـ  عـ

 يف ارتكبـت  اليت الدويل اإلنساين للقانون اجلسيمة االنتهاكات
 حتقيــق  وقــوة ،١٩٩١ عــام منــذ  الســابقة يوغوســالفيا إقلــيم

ووجـود   األورويب)، االحتـاد  قوة( اجلنسيات املتعددة االستقرار
البلـد، وهـي    يف املتواصل) الناتو( األطلسي مشال حلف ظمةمن

 اســــتمرار كلفهــــا بكفالــــة قـــد  الــــس الــــيت كــــان املنظمـــة 
 واهلرسـك  البوسـنة  يف للسـالم  العـام  اإلطاري لالتفاق االمتثال

 يف البلـــد ذلـــك يف القتـــال أـــى الـــذي )٣٨٧()دايتـــون اتفـــاق(
  .١٩٩٥  عام

 شـهرا  ١٢ ملـدة  مرتني الس مدد الفترة، هذه وخالل  
 حلــف ومنظمــة ورويباأل االحتــاد بوجــود قــوة كــل مــرة اإلذن

 ذلـك  يف مبا امليثاق، من السابع الفصل مبوجب األطلسي، مشال
 مـن  الالزمة التدابري املشاركة مجيع األعضاء اإلذن باختاذ الدول

  .)٣٨٨(مهمتيهما أداء يف معا املنظمتني مساعدة أجل
: ٢٠٠٨ ديسـمرب /األول كـانون  ٥و مايو/أيار ١٩  

    اميالس املمثل قدمهما اللتان اإلحاطتان

 إحاطـة  إىل الـس  اسـتمع  ،٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ١٩ يف  
 واهلرسـك  البوسـنة  أن الـس  ذي أبلـغ السامي ال املمثل قدمها

__________ 

)٣٨٧(  S/1995/999.  
). وللحصول على ٢٠٠٩( ١٨٩٥) و٢٠٠٨( ١٨٤٥القراران   )٣٨٨(

فيمـا يتعلـق بواليـة قـوة      مناملزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء الثـا   
  االحتاد األورويب.
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. السياسـية  احلالـة  اسـتقرار  حتقيـق  صـوب  هامـة  خطـوة  اختذت
 اعتمـــاد أعقـــاب يف واهلرســـك غـــدت، وأضـــاف أن البوســـنة

 التوقيـع  وشـك  علـى  الشـرطة،  إصـالح  بشأن جديدين قانونني
 األورويب، االحتـاد  مـع  واالنتساب االستقرار حتقيق اتفاق على

 مشــال حلــف منظمــة مام إىل عضــويةاالنضــ حنــو تتجــه وهــي
 )٣٨٩(السـالم  لس تنفيـذ  التوجيهي الس وتوصل. األطلسي

لعمليــة  الشـروط  مـن  جمموعـة  بشـأن  اآلراء يف توافـق  إىل أيضـا 
 خــاص مكتــب ممثــل إىل الســامي املمثــل مكتــب مــن االنتقــال
 أن مــن الــرغم وعلــى. واهلرســك البوســنة يف األورويب لالحتــاد

 كـان هادئـا   االسـتقالل  كوسوفو إعالن ىاجلمهور عل فعل رد
 رمسيـا وضـع   صربسـكا  مجهورية قيادة فقد ربطت ،)٣٩٠(نسبيا

ــان يف ــتقبل ذلـــك الكيـ ــع كوســـوفو املسـ ــى. بوضـ ــه وعلـ  وجـ
 قـرارا  صربسـكا  جلمهوريـة  الوطنية اجلمعية أصدرت التحديد،

 يف االحتـاد  األعضـاء  الـدول  أغلبيـة  اعترفـت  إذا أنـه  علـى  ينص
 احلـق  صربسـكا  بات جلمهورية كوسوفو، باستقالل األورويب

ــد يف ــا حتديـ ــانوين مركزهـ ــراء   القـ ــق إجـ ــن طريـ ــتقبلي عـ  املسـ
 االدعـاء،  هـذا  علنـا  رفـض  أنه السامي وأوضح املمثل. استفتاء
االنفصـال   واهلرسك البوسنة كياين من ألي حيق ال أنه مؤكدا

 دايتـون، وهـو موقـف    اتفـاق  واهلرسـك، مبوجـب   البوسـنة  عن
  .)٣٩١(السالم تنفيذ لس التوجيهي لسا أيضا تبناه

 مــــن العديــــد إىل واهلرســــك البوســــنة ممثــــل وأشــــار  
ــة التطــورات ــيت حــدثت  اإلجيابي ــذ ال ــاين تشــرين من ــوفمرب/الث  ن

 االنضـمام إىل االحتـاد   بشـأن  إحراز تقـدم  ذلك يف مبا ،٢٠٠٧
__________ 

يف  والبلـدان األعضـاء   .١٩٩٥ عـام  يف السالم تنفيذ أنشئ جملس  )٣٨٩(
 وكنــداوإيطاليــا  الروســي وأملانيــا االحتــاد هــي التــوجيهي الــس

 ورئاســة واليابــان املتحــدة والواليــات املتحــدة وفرنســا واململكــة
 اإلسـالمي  املـؤمتر  ومنظمـة  األوروبيـة  واملفوضـية  األورويب االحتاد

  .)املرفق ،S/1995/1029 انظر:(
 ٢٥، القسم اجلزءهذا للحصول على املزيد من املعلومات، انظر   )٣٩٠(

  باء.
)٣٩١(  S/PV.5894 ٧-٢، الصفحات.  

 وأشـار . األطلسـي  مشـال  حلـف  منظمـة  يف والعضوية رويباألو
مـن   يتعني الوفاء ـا،  عدة التزامات هناك أنه ال تزال إىل أيضا
 واســـتراتيجية الدولـــة، بشـــأن ممتلكـــات قـــانون اعتمـــاد قبيـــل

 جــرائم بشــأن واســتراتيجية القضــاء، قطــاع خبصــوص إصــالح
 يسـعون  مـن  حذر الدستوري، باإلصالح وفيما يتعلق. احلرب

 أن الـذي ميكـن   النهج من مغبة هذا دايتون اتفاق من النيل إىل
 االتفـاق  فاسـتكمال  للخطـر.  سـبق حتقيقهـا   اليت النتائج يعرض
 آراء توافـق  نتيجـة  يكـون  ولكـن جيـب أن   ومستصـوب،  ممكن

  .)٣٩٢(يفرض من اخلارج أبدا وأال توفيقية داخلي وصيغة
 يف أحـرز  الـذي  بالتقـدم  الـس  أعضـاء  ورحب مجيع  

 الشـرطة،  إصـالح  قـانوين  اعتماد سيما وال واهلرسك، بوسنةال
. واالنتســاب االســتقرار حتقيــق اتفــاق علــى الوشــيك والتوقيــع
 ســيادة حتتــرم أن األطــراف علــى مجيــع إن وفــود عــدة وقالــت
 ويف. دايتـون  التفاق وفقا أراضيها، واهلرسك وسالمة البوسنة

اءات عـن معارضـتهم النـد    الـس  أعضـاء  أعـرب  الصـدد،  هذا
 احلـوار  تكثيـف  علـى  وحثـوا  الكيانني أحد الداعية إىل انفصال

القوميـــات تـــنعم  متعـــددة دولـــة حتقيـــق إىل ســـعيا والتفـــاوض
  .  والدميقراطية باالستقرار
 ليوغوسـالفيا  الدولية احملكمة مع بالتعاون يتعلق وفيما  
إفـــالت  ضــرورة عـــدم  علـــى مـــتكلمني عــدة  شـــدد الســابقة، 

 وصـربيا  واهلرسـك  البوسـنة  وحثوا ابالعق اجلرائم من مرتكيب
 إىل اــرمني هــؤالء ونقــل الكامــل مــع احملكمــة  علــى التعــاون

ــائية واليتـــها ــربيا وأعـــرب ممثـــل. القضـ ــالف صـ  عـــن رأي خمـ
 باحتمــال املتعلقــة الســامي املمثــل تقريــر يف الــواردة قــاتللتعلي

وعـدم   تعـاون بلـده   وعـدم  صـربيا  يف العدالة من وجود هاربني
  .)٣٩٣(األحكام القضائية تنفيذ

__________ 

  .٩ - ٧ اتالصفح رجع نفسه،مل  )٣٩٢(
  .٢٧ة الصفح رجع نفسه،امل  )٣٩٣(
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ــل    ــار ممثــ ــني وأشــ ــرادي  أن إىل الصــ ــالن االنفــ  اإلعــ
ــوفو  ــتقالل كوســـــ ــدث الســـــ ــرا أحـــــ ــلبيا أثـــــ ــى ســـــ  علـــــ

املتحدة عـن   واململكة فرنسا من كل وأعرب ممثال.)٣٩٤(الوضع
 يف أليمـا  فصـال  يطوي كوسوفو لاستقال إعالن اعتقادمها بأن

 اآلن وأنـه قـد حـان الوقـت ألن تتطلـع املنطقـة       البلقـان،  تاريخ
  .  )٣٩٥(إطار أوروبا يف املستقبل إىل

 الـس  اسـتمع  ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ ويف  
 توقيـع  أن إىل فأشـار . السـامي  املمثـل  قـدمها  أخرى إحاطة إىل

 يونيـــه/حزيـــران ١٦ يف واالنتســـاب االســـتقرار حتقيـــق اتفـــاق
االنتسـاب   حنـو  واهلرسـك  مسرية البوسنة يف هاما شكل معلما

اخلطـاب السـليب ذو    ال يـزال  ذلك، ومع. األورويب ادإىل االحت
ــة القوميــة  ــى   الرتع ــو القاعــدة عل ــة  ه . السياســية صــعيد اجلبه

ــاك وأشــار  اتفــاق تواجــه زالــت كــثرية مــا حتــديات إىل أن هن
 مجهوريـة  وجـود  أو ضـد  وهياكلـها  الدولـة  ضد سواء دايتون،

 جملـس  وأبلـغ . واهلرسك البوسنة كياين أحد بصفتها صربسكا
 إحـراز  مت أنـه  اسـتقر رأيـه علـى    السـالم  تنفيذ جملس بأن مناأل

إىل  السـامي  املمثل مكتب من لالنتقال الشروط تنفيذ يف تقدم
 يـزال  ال وبأنه مع ذلـك  األورويب، لالحتاد خاص مكتب ملمثل

ــاك ــذي الكــثري هن ــتعني ال ــى ســلطات  ي  واهلرســك البوســنة عل
 االحتـاد  قـوة  أن إىل أشـار  وأخـريا، . الستكمال العمل القيام به
أصـغر غـري تنفيذيـة حاملـا      عسكرية إىل بعثة ستتحول األورويب

  .)٣٩٦(تسمح الظروف بذلك
ــل    ــده أن إىل واهلرســك البوســنة وأشــار ممث ــا زال  بل م

ــن  ــام مـ ــرد االهتمـ ــاج ال إىل جمـ ــع حيتـ ــا  اتمـ ــدويل وإمنـ  إىل الـ
ــاعدة ــا املسـ ــاعدة  . أيضـ ــدمي املسـ ــتعني تقـ ــن يـ ــكل يف ولكـ  شـ
 سـلطة  هلـم  دولـيني  ممـثلني  شـكل  يف ومشورة، ولـيس  خدمات

__________ 

  .١٠ة الصفح رجع نفسه،امل  )٣٩٤(
  (اململكة املتحدة). ٢٥(فرنسا)، و ٢٢ة الصفح رجع نفسه،امل  )٣٩٥(
)٣٩٦(  S/PV.6033، ٧-٢ات الصفح.  

 الدبلوماسـية  البلد يتمتعون باحلصانة مؤسسات يف القرار صنع
. ســـيئة عمــا يتخذونـــه مــن قـــرارات   وال خيضــعون للمســـاءلة 

 ةمجهوريــ مــن البالغــة الحتــرام كــل األمهيــة علــى أيضــا وشــدد
بوصـفهما جـزأين أساسـني     واهلرسك البوسنة واحتاد صربسكا

  .)٣٩٧(البوسنة واهلرسك من
 البوسـنة  يف بإحراز التقدم الس وأشاد معظم أعضاء  

 الالزمــة الشــروط بتنفيــذ يتعلــق مــا يف ذلــك يف مبــا واهلرســك،
 وخاصــة األورويب، لالحتــاد خــاص ملمثــل مكتــب إىل لالنتقــال

بيد أن بعـض  . واالنتساب االستقرار حتقيق اتفاق على التوقيع
ــا أســفهم عــن أعــرب األعضــاء ــه  مل ــق علي ــدان  أطل ــبعض فق  ال

 عـن  اإلعـراب  وجـرى . االتفـاق  ذلـك  التوقيع على منذ الزخم
ــق شــديد  ــاخ إزاء قل ــد،   املن ــيما ال السياســي الســائد يف البل  س

 يهــدد اســتخدام خطــاب حيــث علــى التفرقــة ذي نزعــة قوميــة 
  .  البلد دة أراضي هذاووح دايتون اتفاق بتقويض
 للـهياكل  إصـالح  أي أن الروسـي  االحتـاد  ممثـل  وذكر  

 علـى  إال يقـوم  أن ال ميكـن  دايتـون  اتفـاق  مبوجب أنشئت اليت
مـن املعادلـة    نـوع  فـرض  وأن مجيع اجلهات، آراء توافق أساس

ــة ــا باســـــتخدام أو الوصـــــفة، خاصـــ ــلطات يســـــمى مـــ  بســـ
 وأعربت ممثلـة .)٣٩٩(بالفشل عليه وحمكوم مقبول ،غري)٣٩٨(بون

 سـلطات  تسـتخدم  أال ينبغي بأنه اعتقادها عن املتحدة اململكة
ــون ــد بـ ــا وعنـ ــاء إال ملامـ ــدة فحســـب، االقتضـ تلـــك  أن مؤكـ

إطـار   اختـذه يف  قرار أيدها يف السلطات قائمة فعال وأن الس
__________ 

  .١١-٧ اتالصفح رجع نفسه،امل  )٣٩٧(
 ١٠و ٩ يـومي  بون يف عقد الذي السالم تنفيذ مؤمتر اختتام عند  )٣٩٨(

ــانون ــمرب/األول كـ ــول ،١٩٩٧ ديسـ ــس خـ ــذ جملـ ــالم تنفيـ  السـ
 اتفـاق  تنفيـذ  لكفالة قرارات ملزمة سلطات اختاذ السامي للممثل

 عـن  مـوظفي الدولـة   دايتون، وذلك يف عدة حـاالت منـها تغيـب   
 الســامي،  املمثــل رأي يف قيــامهم، أو ســبب دون االجتماعــات

ــات ــهاك االلتزامـــ ــة بانتـــ ــاقا مبوجـــــب القانونيـــ ــر:( التفـــ  انظـــ
S/1997/979، املرفق(.  

)٣٩٩(  S/PV.6033، ١٤ة الصفح.  
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ــابع الفصــل ــن الس ــاق م ــت. امليث ــن وأعرب ــدها ع ــل تأيي  للممث
اســتخدام هــذه الســلطات أو عــدم    بشــأن تقييمــه يف الســامي

  .)٤٠٠(استخدامها يف كل مناسبة بعينها
ــارس/آذار ٢٥   ــيني: ٢٠٠٩ مـ ــل تعـ ــامي املمثـ  السـ

 اجلديد

 يف القـرار  الـس  أعـرب  ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٥ يف  
 عـن ترحيبـه بتعـيني    أخـرى،  أمـور  بـني  من ،)٢٠٠٩( ١٨٦٩
 مـــارس/آذار ١٣ يف الســالم  تنفيــذ  لـــس التــوجيهي  الــس 
 مريوســالف للســيد خلفــا ســاميا ممــثال إنزكــو فــالنتني ٢٠٠٩

 علمــا الــس وأحــاط. وموافقتــه علــى هــذا التعــيني اليتشــاك،
ــاإلعال ــادرين ننيبــ ــن الصــ ــوجيهي الــــس عــ ــؤرخني التــ  املــ

 بشــأن ٢٠٠٨ نــوفمرب/الثـاين  تشــرين ٢٠ و فربايــر/شـباط  ٢٧
 مــن لالنتقــال الالزمــني والشــرطني اخلمســة باألهــداف الوفــاء

ــب ــل مكتـ ــامي املمثـ ــب إىل السـ ــل مكتـ ــاص ملمثـ ــاد خـ  لالحتـ
  .واهلرسك البوسنة يف األورويب
: ٢٠٠٩ نـوفمرب /الثاين تشرين ٢٣و مايو/أيار ٢٨  

  السامي املمثل قدمهما اللتان اإلحاطتان

 ،٢٠٠٩ نـوفمرب /لثاينا تشرين ٢٣و مايو/أيار ٢٨ يف  
 يتعلـق  فيمـا  السـامي  املمثل قدمهما إحاطتني إىل الس استمع
 بدايـة  منـذ  املنقضـية  الفتـرة  أن إىل فأشـار . دايتون اتفاق بتنفيذ
وعـــدم  السياســـية املشـــاكل باســـتمرار اتســـمت ٢٠٠٩ عـــام

 أجــل مـن  املطلوبـة  الرئيسـية  جـداول األعمـال   يف إحـراز تقـدم  
ــل  ــق التكام ــب وإغــالق األطلســي-األورويب حتقي ــل مكت  املمث

 لسـلطات  أن صربسـكا  مجهوريـة  ومل تستوعب قيادة. السامي
ــة ــانني الدول ــتني والكي ــامل منفصــلتني وواضــحيت  والي  ويف. املع
 البوسـنة  احتـاد  يف السياسيني القادة من عدد دعا نفسه، الوقت

ــة أقــوى علــى مســتوى  إىل االضــطالع بــدور واهلرســك  الدول
__________ 

  .١٦ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٠٠(

. احلـوار  حتسـني  يف أيضـا  ممـا ال يسـهم   ني،دور الكيان وتقليص
 مكتـب  إغـالق  بشـروط  الوفـاء  حنـو  بإحراز تقـدم  يتعلق وفيما
 ممتلكـات  بتوزيـع  املتصلني اهلدفني أن إىل أشار السامي، املمثل
 يــتم مل برتشــكو مقاطعــة علــى اإلشــراف نظــام وإــاء الدولــة

 أن مـن  السـالم  تنفيـذ  جملس يتمكن بالكامل، ولذا مل بلوغهما
 واضـطر املمثـل السـامي   . السـامي  مكتـب املمثـل   بإغالق يأذن

 اـــال الســـتخدام هـــذا يف تقـــدم أيضـــا بســـبب عـــدم إحـــراز
إن  قـال  ذلـك،  ومـع . املناسـبات  مـن  عـدد  يف التنفيذية سلطاته

. خلـت  عدة سنوات تقلص على مدى بون سلطات استخدام
 االحتــاد عمليــة واليــة بتمديــد أكــد مــع الترحيــب اخلتــام، ويف

مـن الضـروري    أن )٢٠٠٨( ١٨٩٥ القـرار  مبوجب األورويب
 يف حتديـد دور اتمـع الـدويل يف    السـالم  تنفيـذ  أن يبت جملس

ــه بعــد  واهلرســك البوســنة ــة املنوطــة ب  مكتــب إغــالق و الوالي
ــل ــرا إىل أن الســامي، املمث ــن امجــةالن التحــديات نظ ــاق ع  اتف

  .  )٤٠١(دايتون ستظل قائمة
 واهلرسـك  البوسـنة  أشار ممثل هاتني اإلحاطتني، على وردا  

أن  مـا انفـك يبـذل كـل مـا يف وسـعه لكفالـة        الـوزراء  جملس أن إىل
 -األورويب التكامــل إىل قُــدما يف طريقهــا واهلرســك البوســنة متضــي

ــة األطلســي ــان،  تتســم، يف يف بيئ ــب األحي  واحلــوار بالتراضــي أغل
 الــيت  النجاحــات إىل بعــض ذلــك أشــار  ومــع. اآلراء يف والتوافــق

باإليفاء باملتطلبـات   يتعلق فيما سيما وال األخرية، اآلونة يف حتققت
ــواردة يف ــق املفوضــية خريطــة ال ــة طري ــر نظــام مــنح   األوروبي لتحري

يف  النجـاح  أن وذكـر . املنظمـة  اجلرميـة  ومبكافحـة  السـفر،  اتتأشري
 جناحـا  أقـل  أخـرى  عمليـات  عليـه  طغت التأشريات حترير نظام منح

 مســألة حتريــر نظــام   ربــط أن علــى وشــدد. إصــالح حمــاوالت أو
 وأعـرب  عكسـية،  نتـائج  سـتنجم عنـه   أخرى عملية بأي التأشريات

 توصـية  العاجل القريب يف األوروبية متنح املفوضية أن يف األمل عن
باعتبـاره مفرطـا    السـامي  املمثـل  تقريـر  وانتقـد . اال هذا يف إجيابية

__________ 

)٤٠١(  S/PV.6130، و٦-٢ات الصفح ،S/PV.6222، ٦-٢ات الصفح.  
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 عضـوا  للتـو  انتخبت قد واهلرسك البوسنة أن إىل مشريا يف السلبية،
شـدد   الدسـتوري،  اإلصـالح  بأمهيـة  اعترافـه  ورغم. األمن جملس يف

 داخلـي وحـل تـوافقي وعلـى أال     وجوب أن يكون مثرة حـوار  على
    .)٤٠٢(من اخلارج يفرض

 تقــدم إلحــراز أســفهم عــن املــتكلمني معظــم وأعــرب  
ــاء حنــو ضــئيل ــب إغــالق بشــروط الوف ــل مكت  الســامي، املمث

 االتفاقيـــة  مـــع  متســـقا جلعلـــه  الدســـتور إصـــالح  ســـيما وال
 األساســــية واحلريــــات اإلنســــان حقــــوق حلمايــــة األوروبيــــة

 عربـوا وأ. املؤسسـات  كفـاءة  حتسـني  إىل الراميـة  واإلصالحات
ــا ــن أيضـ ــق عـ ــاب  إزاء القلـ ــد اخلطـ ــة تزايـ ــة ذي الرتعـ  القوميـ

 ســـلطات جانـــب مـــن ســـيما وال دايتـــون، التفـــاق املنـــاهض
 املمثـل  مكتب دعم إىل االفتقار عن فضال صربسكا، مجهورية

 وشــــدد. الدولــــة مؤسســــات واالعتــــداءات علــــى الســــامي،
 بشــأن التقــدم مــن ضــرورة إحــراز مزيــد علــى أيضــا الكــثريون
 جـرائم  ومالحقـة مـرتكيب   القانون بسيادة املتعلقة اتاإلصالح

ــروا  . احلــرب قضــائيا ــد أن عــدة مــتكلمني أق ــذي بالتقــدم بي  ال
 بإصـدار  مـؤخرا  قيامهـا  ذلك يف مبا واهلرسك، البوسنة أحرزته
  .  نظام منح التأشريات حترير بشأن تشريع

__________ 

)٤٠٢(  S/PV.6130، و٩-٦ات الصفح ،S/PV.6222، ١١-٧ات الصفح.  

 إىل االفتقـار  على مشددا الروسي، االحتاد وأشار ممثل  
إىل  السـامي،  املمثل أعدها اليت التقارير يف والتوازن املوضوعية

 افاألطــر بــني أن التأكيــدات بشــأن مــزاعم تفــاقم االحتكــاك 
 بينــها تتنــاقض مــع نــزاع انــدالع وازديــاد احتمــاالت البوســنية

 الـيت يتلقاهـا   التقـارير  اإلجيابية اليت توصلت إليهـا  االستنتاجات
 ذلـــك، إىل وباإلضـــافة. األورويب االحتـــاد قـــوات مـــن الـــس
 مؤسســة أصــبح قــد نفســه الســامي املمثــل مكتــب أن الحــظ

 اســـتخدام وأن التعجيـــل يف االســـتقرار، زعزعـــة تعمـــل علـــى
يف  التــوتر تصــعيد دون مــربر يقــود ال حمالــة إىل بــون ســلطات

 االحتـــاد أن إىل أشـــار الصـــدد، هـــذا ويف. البوســـنة واهلرســـك
 اآلليـة  لتلـك  حـد  وضـع  منـذ وقـت طويـل إىل    دعا قد الروسي
واهلرســـك مبنظـــور  النظـــر إىل البوســـنة أن وأشـــار إىل. الباليـــة

ــه ــة أورويب ل ــذكر أن رئيســية، أمهي ــط الســعي ف  مســألة إىل رب
ــاد األورويب    ــمام إىل االحتــ ــح لالنضــ ــنة كمرشــ ــع البوســ وضــ

ــادرة  الدســتوري اإلصــالح مبوضــوع ــوارد يف مب ــومتري ال ــن ب  ل
ــوية  ــة التسـ ــود عمليـ ــنة يف يقـ ــك إال البوسـ ــق واهلرسـ  إىل طريـ

 آراء توافـق  مثـرة  يكـون  أن إال ميكن ال الدستوري فالتغيري. مسدود
  .)٤٠٣(خارجية ضغوطودون  مستقلة بصورة داخلي يتحقق

__________ 

)٤٠٣(  S/PV.6130، و ٢٦و ٢٥تان الصــــفح ،S/PV.6222، تان الصــــفح
      .١٧و   ١٦

    واهلرسك البوسنة يف احلالة: اجللسات
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 ملمتنعونا -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٩٤  
  ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٩

 /أيار ٦ املؤرخة الرسالة
ــة ٢٠٠٨ مــــايو  املوجهــ
ــني مــــن ــام األمــ  إىل العــ

ــيس ــس رئــ  األمــــن جملــ
)S/2008/300(  

  ٣٧ املادة  
 واهلرســـــــك  البوســـــــنة

 وزراء جملـــــس رئـــــيس(
ــنة  واهلرســـــك)، البوســـ

ــربيا، ــلوفينيا وصــــ  وســــ
  )األورويب االحتاد باسم(

  ٣٩ املادة
ــل ــامي املمثـ ــ السـ ذ لتنفيـ

 اتفاق السالم يف البوسنة
  واهلرسك

 أعضــــــاء مجيــــــع
 وكافــــة الــــس،
  املدعوين

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 ملمتنعونا -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٢١  
ــرين ٢٠ ــاين تشــ  /الثــ

  ٢٠٠٨ نوفمرب

 ١٣ املؤرخـــــة الرســـــالة
ــرين  نـــوفمرب/الثـــاين تشـ
ــة ٢٠٠٨ ــن املوجهـــ  مـــ
ــام األمــني ــيس إىل الع  رئ

 األمـــــــــــــن جملـــــــــــــس
)S/2008/705(  

 الــذي القــرار مشــروع
 (أ)دول ٨ قدمتـــــــــــــــه

)S/2008/720(  

  ٣٧ املادة
 واهلرســــــك، البوســــــنة

  وأملانيا

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٥ القــــــــرار  
  ال أحد) - ال أحد -١٥(

٦٠٣٣  
 /األول كــــــــــانون  ٥

  ٢٠٠٨ ديسمرب

ــالة  املؤرخـــــــــة الرســـــــ
 /الثــــــاين  تشــــــرين  ١٣

 وجهــةامل ٢٠٠٨ نــوفمرب
ــني مــــن ــام األمــ  إىل العــ

ــيس ــس رئــ  األمــــن جملــ
)S/2008/705(  

 بعثـة  أنشـطة  عن تقرير
 االحتــــــــــاد شــــــــــرطة
 البوســــــنة يف األورويب

 واهلرســـــــــــــــــــــــــــك
)S/2008/732، املرفق(  

  ٣٧ املادة
 واهلرســـــــك  البوســـــــنة

 وزراء جملـــــس رئـــــيس(
  واهلرسك) البوسنة

  ٣٩ املادة
 املعــــين الســــامي املمثــــل
  واهلرسك بالبوسنة

 أعضــــــاء مجيــــــع
 ،(ب)الــــــــــــــس

  املدعوين وكافة

  

٦٠٩٩  
ــارس/آذار ٢٥  مـــــــــــ

٢٠٠٩  

 الــذي القــرار مشــروع  
 (ج)دول ٩ قدمتـــــــــــــه

)S/2009/154(  

  ٣٧ املادة
 واهلرســــــك، البوســــــنة

  وإيطاليا، وأملانيا

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٩ القــــــــرار  
  ال أحد) - ال أحد -١٥(

٦١٣٠  
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٨

ــالة  ملؤرخـــــــــةا الرســـــــ
ــار ١٣ ــايو/أيـ  ٢٠٠٩ مـ

 العـام  األمني من املوجهة
 األمــن جملــس رئــيس إىل
)S/2009/246(  

  ٣٧ املادة  
 واهلرســـــــك  لبوســـــــنةا
 وزراء جملـــــس رئـــــيس(

ــنة  واهلرســـــك)، البوســـ
واجلمهوريــــة التشــــيكية 

 االحتـــــــــــاد باســـــــــــم(
  وصربيا ،)األورويب

  ٣٩ املادة
 املعــــين الســــامي املمثــــل
  واهلرسك بالبوسنة

 أعضــــــاء مجيــــــع
 وكافــــة س،الــــ

  املدعوين

  

٦٢٢٠  
ــرين ١٨ ــاين تشــ  /الثــ

  ٢٠٠٩ نوفمرب

 ١٢ املؤرخـــــــة الرســـــــالة
 نـــــوفمرب/الثـــــاين تشـــــرين
ــة ٢٠٠٩ ــن املوجهـــــ  مـــــ
ــني  رئـــيس إىل العـــام األمـ

 األمـــــــــــــــن جملـــــــــــــــس
)S/2009/588(  

 تشـرين  ٨ املؤرخة الرسالة
 ٢٠٠٩ أكتــــــــوبر /األول

 العــام األمــني مــن املوجهــة
ــيس إىل ــس رئـ ــن جملـ  األمـ
)S/2009/525(  

 الــذي القــرار مشــروع
 (د)دول ٩ قدمتــــــــــــــه

)S/2009/591(  

  ٣٧ املادة
 واهلرســــــك، البوســــــنة

  وإيطاليا وأملانيا،

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٥ القــــــــرار  
  ال أحد) - ال أحد -١٥(
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 ملمتنعونا -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٢٢  
ــرين ٢٣ ــاين تشــ  /الثــ

  ٢٠٠٩ نوفمرب

ــالة  املؤرخـــــــــة الرســـــــ
 /الثــــــاين  تشــــــرين  ١٢

 املوجهــة ٢٠٠٩ نــوفمرب
ــني مــــن ــام األمــ  إىل العــ

ــيس ــس رئــ  األمــــن جملــ
)S/2009/588(  

  ٣٧ املادة  
 واهلرســـــــك  البوســـــــنة

 وزراء جملـــــس رئـــــيس(
ــنة  واهلرســـــك)، البوســـ

ــويد   ــربيا، والســـــ وصـــــ
  )األورويب االحتاد باسم(

  ٣٩ املادة
 املعــــين الســــامي املمثــــل
  واهلرسك بالبوسنة

 أعضــــــاء مجيــــــع
 وكافــــة الــــس،
  املدعوين

  

  
  االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وكرواتيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.  أ) (  

  ا ببيان بالنيابة عن االحتاد األورويب.أدىل ممثل فرنس  ب) (  
  االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا وتركيا وفرنسا وكرواتيا واململكة املتحدة والنمسا والواليات املتحدة.  ج) (  
  االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا وتركيا وكرواتيا وفرنسا واململكة املتحدة والنمسا والواليات املتحدة.    د) (  

    
ــا ــرارات -ء بـ ــس قـ ــن جملـ  ١١٩٩ ،)١٩٩٨( ١١٦٠ األمـ

)١٩٩٩( ١٢٣٩ ،)١٩٩٨( ١٢٠٣ ،)١٩٩٨( ،
١٩٩٩( ١٢٤٤(    

  عام عرض  

 ١٢ األمـن  جملـس  عقد ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة خالل  
 بيانـا  وأصـدر  )٤٠٤(مغلقـة،  جلسـات  ثـالث  ذلـك  يف مبا جلسة،
 األمــن  جملــس  قــرارات ”املعنــون   البنــد  بشــأن  واحــدا  رئاســيا
١٩٩٨( ١٢٠٣ ،)١٩٩٨( ١١٩٩ ،)١٩٩٨( ١١٦٠(، 
ــاقش)“. ١٩٩٩( ١٢٤٤ ،)١٩٩٩( ١٢٣٩ ــس يف ونـــ  الـــ

 االســــتقالل  وإعــــالن  ،)٤٠٥(كوســــوفو يف احلالــــة  اجللســــات
 تضـطلع  الـيت  واألعمـال  كوسوفو، مجعية عن الصادر االنفرادي

__________ 

ــة   )٤٠٤( ــودة يف  ٥٨٢٢اجللسـ ــاير   ١٦املعقـ ــانون الثاين/ينـ ، ٢٠٠٨كـ
، واجللسـة  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٤املعقودة يف  ٥٨٣٥واجللسة 
  .٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢١املعقودة يف  ٥٨٧١

 األمن جملس قرار سياق يف ترد أا كوسوفو إىل يراد باإلشارات  )٤٠٥(
١٩٩٩( ١٢٤٤.(  

 والقـوة  ،)٤٠٦(كوسـوفو  يف املؤقتـة  لإلدارة املتحدة بعثة األمم ا
  .أخرى مواضيع بني من كوسوفو، يف الدولية األمنية

 مـــــارس/آذار ١١ إىل ينـــــاير/ثـــــاينال كـــــانون ١٦  
    االنفرادي االستقالل كوسوفو إعالن: ٢٠٠٨

 إىل الـس  استمع ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١٦ يف  
ــان ــه أدىل بي ــيس ب ــذي صــربيا رئ ــرض ال ــف ع ــد موق ــن هبل  م

ــز تســوية ضــرورة ــا كوســوفو مرك ــن  املســتقبل يف وميتوهي م
بناءة  بصورة شاركت صربيا أن إىل وأشار. توافقي خالل حل

 بتحديـــد مركـــز املتعلقـــة املفاوضـــات يف املاضـــيتني الســـنتني يف
الـيت   املقترحات من وتقدمت بعدد اجلنويب يف املستقبل، إقليمها

 قياسا علـى  الذايت حلكممن ا ممكن أقصى قدر تؤيد منح اإلقليم
 كونـغ  هونـغ  من كل قضية حلل الصني جلأت إليها اليت الطريقة

ــاو، ــدا وماكـ ــل وفنلنـ ــز  حلـ ــد مركـ ــألة حتديـ ــزر مسـ ــد جـ . آالنـ
 حتـت  الـيت جـرت   نتائج عـن املفاوضـات   مل تتمخض ولألسف،

__________ 

انظـر اجلـزء العاشـر، القسـم األول      املعلومات، من مزيد على لالطالع  )٤٠٦(
  .كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة بعثة األمماملتعلق بوالية 
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 أن إىل وأشـــار .)٤٠٧(الدوليـــة للوســـاطة اللجنـــة الثالثيـــة رعايــة 
 أن متثلــت يف اآلخــر اجلانــب اتقــدم ـ  الــيت“ الوحيــدة احلجـة ”
 احلالة على املالم كانا الطرف ونظامه ميلوسيفيتش سلوبودان”
تســتحق االســتقالل   كوســوفو وأنــه زعــم أن  ،“كوســوفو يف

شـهدا   وشـعبها  صـربيا  أن وذكـر . السـابق  النظام أخطاء بسبب
 النظـام  ارتكبـها  الـيت  األخطـاء  بفعـل  أوقاتـا حالكـة للغايـة    أيضا

 باختـاذ  صـربيا  اسـتقرار  أن يزعـزع  ألحـد  حيـق  ال السابق، لكـن 
 أحادية اجلانب ستكون هلـا أيضـا عواقـب علـى منـاطق      قرارات
. تعـاين مـن املشـاكل املتعلقـة بالرتعـة االنفصـالية العرقيـة        أخرى

 إضـافية  جهود بذل أن هناك حاجة إىل اعتقاده ولذا أعرب عن
ع واســ ذايت حكــم اجلميــع لكفالــة يقبلــه حــل إىل التوصــل بغيــة

حرمـــان  أن وأكـــد. كوســـوفو أللبـــان احلقـــوق مجيـــع يضـــمن
 رغمـا عنـها   أراضـيها  مـن  يتجـزأ  ال جـزء  مـن  شـرعية  دميقراطية

 احليلولـة  إىل الـس  ودعـا  مليثاق األمم املتحـدة،  انتهاكا يشكل
. كوسـوفو  باسـتقالل  اجلانب تتعلق أحادية اختاذ إجراءات دون
ــام، ويف ــ تعتــرف لــن صــربيا أن علــى شــدد اخلت  باســتقالل داأب

 اإلقليميـــــة  ســـــالمتها  علـــــى وأـــــا ســـــتحافظ   كوســـــوفو،
 القانونية واحلجج الدميقراطية الوسائل مجيع مستخدمة وسيادا

  .)٤٠٨(أو احلرب العنف إىل اللجوء دون ولكن والدبلوماسية،
 عقـــد صـــربيا، رئـــيس بـــه أدىل الـــذي البيـــان وعقـــب  

لـآلراء  أجرى خالهلا رئيس صربيا تبادال  خاصة جلسة الس
 يف الســلطات عــن بالنيابـة  تكلــم الــذي تقـي  هاشــم الســيد مـع 

  .)٤٠٩(كوسوفو
 الـــــس اجتمـــــع ،٢٠٠٨ فربايـــــر/شـــــباط ١٨ ويف  
ــتجابة ــالتني املـــوجهتني اسـ ــربيا ممثلـــي مـــن للرسـ ــاد صـ  واالحتـ

__________ 

للوساطة من ممثلي االحتـاد الروسـي    الدولية الثالثية تألفت اللجنة  )٤٠٧(
  والواليات املتحدة واالحتاد األورويب.

)٤٠٨(  S/PV.5821، ٦-٢ات الصفح.  
  .٥٨٢٢لسة اجل  )٤٠٩(

ــا اللــتني )٤١٠(الروســي  يف للنظــر طارئــة عقــد جلســة فيهــا طلب
 كوســـوفو الصـــربية املقاطعـــة الســـتقالل االنفـــرادي اإلعـــالن
 املؤقتـــة يف الـــذايت احلكـــم مؤسســـات عـــن الصـــادر وميتوهيـــا
  .  )١٩٩٩( ١٢٤٤ للقرار انتهاكا كوسوفو
 الــيت االســتنتاجات أيضــا الــس علــى معروضــا كــانو  

 الـذي  ،)٤١١(كوسوفو بشأن األورويب االحتاد جملس إليها خلص
 جملـس  ورحـب . كوسوفو االستقالل مجعية بإعالن علما أحاط
 اسـتنادا  الـدويل  اتمـع  وجـود  باسـتمرار  أيضـا  األورويب االحتاد

ه فيــ الـدول األعضــاء  أن والحــظ). ١٩٩٩( ١٢٤٤ القـرار  إىل
ــرارات، ســتتخذ ــا ق ــة ملمارســتها وفق ــانون الوطني ــدويل، والق  ال

 من األورويب، وأكد جملس االحتاد. كوسوفو مع عالقاا بشأن
 هلســنكي ووثيقــة املتحــدة األمــم ميثــاق مببــادئ متســكه جديــد

ــة، ــها اخلتامي ــادئ ومن ــة، والســالمة الســيادة مب ــع اإلقليمي  وجبمي
 اعه بأن كوسـوفو تشـكل  اقتن أكد أنه بيد. األمن جملس قرارات
 نظـــرا والقـــرارات، املبـــادئ هـــذه يف ال تشـــكك فريـــدة حالـــة

 والفتـرة  املاضـي  القـرن  مـن  الذي نشـب يف التسـعينات   للصراع
  .)١٩٩٩( ١٢٤٤القرار  يف إطار الدولية لإلدارة املطولة

 إىل األورويب أشــار االحتــاد  ،)٤١٢(مســتقلة رســالة ويف  
ــة إرســال اعتزامــه  يف كوســوفو يف القــانون تتصــل بســيادة بعث

ــرار إطــار ــس ق ــن جمل ــس وأحــاط. )١٩٩٩( ١٢٤٤ األم  ال
  .  كوسوفو يف األورويب لالحتاد خاص ممثل تعيني بقراره علما

 مجعيــة بــأن الــس العــام األمــني أبلــغ اجللســة، ويف  
 إعالنـا  اعتمـدت  قـد  الذايت للحكم املؤقتة كوسوفو مؤسسات
 يــعوقــد صــوت مج. ٢٠٠٨ فربايــر/شــباط ١٧ يف لالســتقالل

نــواب مؤيــدين ذلــك  ١٠٩احلاضــرين البــالغ عــددهم  النــواب
ــالن ــواب  اإلع ــاب ن ــوفو العشــرة  صــرب يف غي ــد. كوس  وأك

__________ 

)٤١٠(  S/2008/103 و S/2008/104ا.تباع  
)٤١١(  S/2008/105.  
)٤١٢(  S/2008/106.  
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 يف الــواردة بالواجبـات  تامــا تقبــل قبـوال  كوسـوفو  أن اإلعـالن 
كـان قـد    الـذي  )٤١٣(وضـع كوسـوفو   لتسـوية  الشامل االقتراح

 مركـــز حتديـــد لعمليـــة العـــام لألمـــني اخلـــاص املبعـــوث أعـــده
 وتعهــد اإلعــالن باســتمرار االمتثــال    . املســتقبل  يف وكوســوف
 مبواصـــلة كوســـوفو ، والتـــزم باســـم)١٩٩٩( ١٢٤٤ للقـــرار
 احلالـة  أن العـام  األمـني  وذكـر . املتحـدة  األمـم  مـع  البناء العمل
 قليـل  عدد باستثناء كوسوفو، أحناء مجيع يف نسبيا هادئة ظلت

 وقـال . شـمال ال يف عنـها  املبلـغ  اليدويـة  بالقنابـل  اهلجمـات  من
 تشغيلية هامـة  آثار األخرية للتطورات إن من احملتمل أن تكون

 وريثما يتم احلصـول علـى توجيهـات   . املتحدة األمم بعثة على
ــة ســـتظل الـــس، مـــن ــرار تعتـــرب البعثـ  )١٩٩٩( ١٢٤٤ القـ

ــها القــانوين اإلطــار ــذ وستواصــل لواليت ــها تنفي  ضــوء يف واليت
 تأكيـد  إعـادة  علـى  فاألطرا مجيع وحث. املستجدة الظروف

 تعـرض  أن ميكـن  بيانـات  أو أعمـال  أي عـن  التزامها باالمتناع
 يف األمــن  ــدد أو العنــف، علــى  حتــرض أو للخطــر، الســلم

  .)٤١٤(لذلك وفقا التصرف وعلى واملنطقة، كوسوفو
ــر ممثــل    ــيكون أنــه إىل صــربيا وذك  ظلــم قــد وقــع  س

 ودميقراطـي  للسالم بلد صغري حمب”جرى حرمان  إذا تارخيي
. ورغمـا عـن إرادتـه    قانونية غري بطريقة أرضه من “أوروبا يف

 متثــل الــيت كوســوفو يف الدولــة الصــربية ولــدت  أن إىل وأشــار
سـوفو  كو بـأن  القائلـة  احلجـة  ورفـض . هويتها من أساسيا جزءا

 اآلن بســبب األخطــاء الــيت ارتكبــها ســلوبودان  تعلــن اســتقالهلا
 وأن األلبان طالبوا باالستقالل حىت قبل سلوبودان ميلوسيفيتش

 االســــتقالل إعــــالن أن علــــى شــــدد وأخــــريا،. ميلوســــيفيتش
 تالفيه علـى النظـام   ميكن ال بضرر ستعود سابقة ميثل االنفرادي

 يف “ن منـاذج كوسـوفو  مـ ”وجـود العشـرات    إىل بالنظر الدويل
__________ 

)٤١٣(  S/2007/168/Add.1.  
)٤١٤(  S/PV.5839، ٥-٢ات الصفح.  

أنه بينمـا ال ـدد صـربيا أحـدا بـالعنف       جديد من وأكد. العامل
  .)٤١٥(باستقالل كوسوفو أبدا تعترف لن فإن حكومته

صـربيا الـذي حظـي     ممثـل  ذلك، طلـب  إىل وباإلضافة  
اختـــاذ  الـــس مـــن الروســـي االحتـــاد بتأييـــد قـــوي مـــن ممثـــل 

 ميثـاق  أحكـام  الكامل جلميـع  لضمان االحترام فعالة إجراءات
 أيضـا  وطلب). ١٩٩٩( ١٢٤٤ وأحكام القرار املتحدة األمم

 إىل فيهـا  لـبس  ال واضـحة  تعليمـات  يصدر أن العام األمني إىل
أن العمـل   ويعلـن  سـلطاته  باسـتخدام  كوسوفو يف اخلاص ممثله

 بــاطال كوسـوفو  انفصـال  القـانوين املتمثــل يف  االنفـرادي وغـري  
االسـتقالل الـذي    ألـا أعلنـت   كوسـوفو  مجعيـة  وحل والغيا،
 الوجـود  أن أيضا وأكد). ١٩٩٩( ١٢٤٤ القرار مع يتعارض
ــين ــدويل األمـ ــوفو، يف الـ ــة  كوسـ ــوة األمنيـ ــة يف  أي القـ الدوليـ

وجــودا حمايــدا إزاء مســألة وضــع     يظــل أن كوســوفو، جيــب 
 الصـرب  وممتلكـات  أرواح محايـة  عن املسؤول ألنه كوسوفو،

  .)٤١٦(اإلقليم يف األلبانية غري الطوائف وغريهم من
 بلـده  إن الروسي االحتاد ممثل قال ذلك، على وعالوة  

 املعتـرف  حـدودها  داخل جبمهورية صربيا سيواصل االعتراف
 يشـكل  االنفـرادي  اإلعـالن  أن علـى  يتفـق  إنـه  وقال. دوليا ا

 ووثيقـة ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ والقرار املتحدة األمم مليثاق انتهاكا
 االحتــاد أن إطــالق بعثــة علــى أيضــا وأكــد. اخلتاميــة هلســنكي
بـدون استصـدار    كوسـوفو  يف القـانون  بسيادة املعنية األورويب

 تتفـق  ال إليهـا  املسندة وأن الوالية الضروري من الس القرار
 االحتــاد بعثــة أن وأكــد). ١٩٩٩( ١٢٤٤ القــرار أحكــام مــع

 الـدويل  املـدين  احلضـور  مـن  جزءا أن تشكل ميكن ال األورويب
ألن بعثـــة األمـــم  نظـــرا القـــرار، ذلـــك يف احملـــدد النحـــو علـــى

 تقريـر  مـن  ١ للفقـرة  وفقا املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو،
__________ 

  .٨-٥ات الصفح رجع نفسه،امل  )٤١٥(
 ١٠-٨(صـربيا)؛ والصـفحات    ٨-٥ات الصـفح  رجع نفسـه، امل  )٤١٦(

  االحتاد الروسي).(
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 املـدين  للحضـور  املخصـص  كل احليز طيتغ ،)٤١٧(العام األمني
 يشــكل أن مــن حــذر وأخــريا،. الــدويل مبوجــب ذلــك القــرار 

 إىل التوصـل  إمكانية يف أمله عن وأعرب خطرية، سابقة القرار
  .  )٤١٨(الطرفان عليه يوافق حل

 املفاوضــات، لفشــل أســفهم عــن ممــثلني عــدة وأعــرب  
 كدولـــة بكوســـوفو ســـتعترف حكومـــام أن ذكـــروا ولكنـــهم

 كوســوفو اســتقالل دويل بعــد أن أصــبح إشــراف حتــت دةجديــ
 وضـع  لتسوية الشامل االقتراح أن إىل وأشاروا. اآلن واقعا ميثل

 إلشـراف اتمـع الـدويل،    اخلاضـع  أوصى باالستقالل كوسوفو
 أعضــاء مــن جــدا واســعة طائفــة بتأييــد حظــي األمــر هــذا وأن

ــع ــدويل، اتمـــ ــا الـــ ــك يف مبـــ ــني ذلـــ ــام األمـــ ــاد العـــ  واالحتـــ
 االعتــراف  أن إىل كرواتيــا ممثــل  أشــار وباملثــل،.)٤١٩(األورويب

 حكومـة  وأن مبفردهـا  دولـة  لكـل  سـيادي  هـو قـرار   باالستقالل
عميــق  حتليــل إثــر إجــراء إجــراءات االعتــراف يف شــرعست بلــده
 كوسـوفو  إعـالن  علـى  املترتبـة  ولآلثار الصلة ذات الوقائع لكل

  .)٤٢٠(استقالهلا
 زمـن الـتفكري يف   فقـد أبـرز أنـه وقـد وىل     بنما ممثلأما   

 خيـارات  إجيـاد  علـى  اآلن التركيز ينبغي أن ينصب االنفصال،
 ناشــد ولــذلك. اإلقليمــي واالنــدماج األعــراق تشــمل تعدديــة

 اسـتقالل  إعالن أيدت اليت البلدان سيما وال األورويب، االحتاد
ليـوم  أن يكفـل أن االنشـقاق السياسـي الـذي وقـع ا      كوسوفو،

 صـربيا  مـن خـالل التسـريع بإدمـاج كـل مـن       حلـه قريبـا   سيتم
__________ 

)٤١٧(  S/1999/672.  
)٤١٨(  S/PV.5839، ١٠-٨ات الصفح.  
(بلجيكـــا)؛ والصـــفحات  ١٢-١١ات الصـــفح رجـــع نفســـه،امل  )٤١٩(

ــا)؛ والصــفحات   ١٥-١٢ (اململكــة املتحــدة)؛   ١٩-١٦(إيطالي
ــفحات  ــتاريكا)؛ والصـــفحات   ٢٤-٢٢والصـ  ٢٦-٢٤(كوسـ

  (فرنسا). ٢٧-٢٦(الواليات املتحدة)؛ والصفحات 
  .٢٢و  ٢١تان الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٠(

ــة   ثــلفيمــا اكتفــى مم.)٤٢١(وكوســوفو يف تلــك املنظمــة اإلقليمي
 إىل األطـراف  مجيع ودعا باحلالة علما باإلحاطة فاسو بوركينا

  .  )٤٢٢(تفادي أية أعمال عنف
ــتكلمني   ــدوا آخـــرين بيـــد أن مـ ــتعني   أكـ ــان يـ ــه كـ أنـ
ــة الوقـــت مـــن املزيـــد تكـــريس  إعـــالن وأن التفـــاوض، لعمليـ

 أمهيـة  على خاص بوجه وأكدوا. ألوانه سابقا كان االستقالل
 وشـددوا  امليثـاق  يف للـدول  قليميـة اإل والسالمة السيادة احترام
ــع أن علـــى ــدابري مجيـ ــزم التـ ــا يلـ ــا اختاذهـ ــرار وفقـ  ١٢٤٤ للقـ

الـدويل ينبغـي هلمـا     واتمع وأشاروا إىل أن الس). ١٩٩٩(
علــى االســتمرار يف الســعي إىل   وكوســوفو صــربيا أن يشــجعا
  .  )٤٢٣(يقبالن به بالطرق السياسية والدبلوماسية إجياد حل
ــة مــن    ــتكلمني وأعــرب ثل ــق عــن امل ألن اإلعــالن  القل

 الليبيـة  بيـة العر اجلماهريية وذكر ممثل.)٤٢٤(خطرية ينشئ سابقة
ــق       ــده املطل ــى تقي ــس عل ــة مبكــان أن يؤكــد ال ــن األمهي أن م

ــة   أن ميكــن ال جــرى مــا وأن للــدول، بــاحترام الوحــدة الترابي
 مـن  العكـس  وعلـى  .)٤٢٥(سابقة يقاس عليها أو يحتج ا ميثل

 حالـة  ميثـل  كوسـوفو  اسـتقالل  أن إىل ممـثلني  عـدة  ذلك، أشار
ــدة  تفكــك ســياق يف إال افيهــ النظــر ميكــن ال نوعهــا مــن فري

 جديـــدة مســـتقلة،   دول إنشـــاء إىل أدى الـــذي  يوغوســـالفيا
__________ 

  .٢٨و  ٢٧تان الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢١(
  .٢١ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٢(
 ١٥(الصـني)؛ والصـفحتان    ١١و ١٠تان الصـفح  رجع نفسـه، امل  )٤٢٣(

 ٢١(فييـت نـام)؛ والصـفحة     ١٩(إندونيسيا)؛ والصـفحة   ١٦و 
  (جنوب أفريقيا).

 ٢٠و١٩نـام)؛ والصـفحتان   (فييـت   ١٩ة الصـفح  رجع نفسه،امل  )٤٢٤(
  (اجلماهريية العربية الليبية).

  .٢٠ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٥(
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ــة اإلدارة وكــذلك  ســابقة يعتــرب ال مث ومــن لكوســوفو، الدولي
  .  )٤٢٦(بأي حال من األحوال

 ممثـل  رفض األورويب، االحتاد بعثة والية مسألة وبشأن  
 مبوافقــة البعثــة إال تنشــر أن ال ميكــن أنــه فكــرة املتحــدة اململكــة
دأب  األورويب االحتـاد  أن إىل وأشـار . األمـن  جملـس  من صرحية

 مـن  كوسـوفو  يف الدويل املدين ودالوج من جزءا على أن يكون
 األعـوام  تطـورت ومنـت خـالل    املتحـدة  األمم وأن بعثة البداية،
إطـار واليتـها    يف املـتغرية  الظروف مع املاضية، وتكيفت التسعة

 جديـدة  قـرارات  وبـدون أن يتطلـب ذلـك أي    الواسـعة  األصلية
 الـدور  أن العام األمني ويف هذا الصدد، الحظ .)٤٢٧(الس من

ــز ــاد زاملع ــتم ســوف األورويب لالحت ــار  ي ــه يف إط  املفهــوم تقييم
بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف       الشـــامل لعمليـــات 

 محايـة  وأهـداف  كوسوفو يف املتحدة األمم وأهداف كوسوفو،
  .)٤٢٨(والبلقان كوسوفو يف املتحدة األمم تركة

أنــه مهمــا قيــل مــن كــالم جمتــر عــن    بنمــا وذكــر ممثــل  
 قـد ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ احلقيقة، فـإن الواليـة الناشـئة عـن القـرار     

 ــائي أي موعــد حتديــد أن عــدم إىل وأشــار. الوقــائع جتاوزــا
عـاجزين   الـس  أعضـاء  جعل الذي السبب يفسر البعثة النتهاء

. الظــروف حســبما تقتضــيه الواليــة تعــديل بشــأن االتفــاق عــن
 الـس  قرارات يف مجيع ائي موعد أنه يتعني حتديد إىل وأشار

تغــيري املواعيــد النهائيــة وتعديلــها بغيــة   يتســىن حــىت املســتقبل يف
  .)٤٢٩(حتاول التأثري عليها اليت الوقائع مع اتساقها كفالة

__________ 

(اململكـة   ١٨(بلجيكـا)؛ والصـفحة    ١٢ة الصـفح  رجع نفسه،امل  )٤٢٦(
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٥املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٦(الوالي

  (فرنسا).
  .١٨ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٧(
  .٣١ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٨(
  .٢٨ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٩(

 اسـتجابة  الـس  اجتمـع  ،٢٠٠٨ مارس/آذار ١١ يفو  
 اعتـراف  يف املمثل الدائم لصـربيا مـن أجـل النظـر     املقدم للطلب

 االســـتقالل االنفـــرادي علـــى حنـــو غـــري بعـــض الـــدول بـــإعالن
 وزيـــر بـــه أدىل الـــذي البيــان  إىل الـــس واســـتمع.)٤٣٠(قــانوين 

 علـــى اعتراضــاته  عـــن اإلعــراب  كــرر  الـــذي صــربيا  خارجيــة 
 الـدول  من ٢٠حنو  اعتراف أن على وشدد كوسوفو، استقالل
إحـداث مزيـد مـن عـدم      يف أسـهم  كوسوفو باستقالل األعضاء

وجعلـــه متقلـــب  الـــدويل األمـــن يف النظـــام االســـتقرار وانعـــدام
 عاصـمتها  متظلمة من دينية أو فر ألي مجاعة عرقيةاألطوار ويو

 ارتكـب  اإلعالن أن وذكر. دليال إرشاديا لكيفية بلوغ أهدافها
العمل املتأصل يف النظـام الـدويل، ألن    منطق على مباشرا اعتداء

ــرار  ــع  )١٩٩٩( ١٢٤٤الق ــى مجي ــدول يفــرض عل األعضــاء  ال
 سـيادة  رامالسـابع، يتمثـل يف احتـ    الفصـل  ملزما، يف إطار واجبا

ــربيا ــالمتها صـ ــيها وسـ ــرب حـــني ويف. أراضـ ــن أعـ ــه عـ  ترحيبـ
 االحتاد بعثة إنشاء أن أكد صربيا، يف األورويب االحتاد مبشاركة
ــق األورويب ــوجيهي والفري ــدويل الت ــابع ال ــا الت ــل  هل ــان بالفع  يقع

 ال أنشـطتهما  وأن )١٩٩٩( ١٢٤٤ القرار معايري نطاق خارج
 ووثيقــة املتحــدة األمــم يثــاقم مبــادئ إىل حــد كــبري مــع تتوافــق

ــة هلســنكي ــن فكــل. اخلتامي ــة م ــق األورويب االحتــاد بعث  والفري
 املسـاعدة  يف يتمثـل  هـدفا  حددا ألنفسهما قد الدويل التوجيهي

كوسـوفو الــذي مل   وضـع  لتسـوية  الشــامل االقتـراح  تنفيـذ  علـى 
  .)٤٣١(يعتمده الس أبدا

ــه إىل  ٢٠   ــاين/نوفمرب   ٢٦حزيران/يونيـ ــرين الثـ تشـ
 لـإلدارة  املتحـدة  األمم : إعادة تشكيل بعثة٢٠٠٨

  كوسوفو يف املؤقتة

، عــرض األمــني العــام  ٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ٢٠يف   
 ببعثـة  قـدما  املضـي  وتصـوره لسـبل   كوسوفو يف للوضع تقييمه

__________ 

)٤٣٠(  S/2008/162.  
)٤٣١(  S/PV.5850، ٦-٢ات الصفح.  
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 متثـــل بوصـــفها كوســـوفو يف املؤقتـــة لـــإلدارة املتحـــدة األمـــم
يتســـم  كوســـوفو يف ظـــل مشـــهد يف الـــدويل املـــدين الوجـــود
مثــل  األخــرية، التطــورات اهلــائلني. فكــل واحلساســية بالتعقيــد
ــف ــذي العنـ ــز يف جـــرى الـ ــة املراكـ  ميتروفيتشـــا يف اجلمركيـ

 يف جديــد دســتور وإعــالن الصــرب انظَّمهــ الــيت واالنتخابــات
 .عميقـا  البعثـة تغـيريا   فيهـا  تعمل اليت البيئة قد غريت بريشتينا،
الـدويل، شـدد    اتمـع  الـيت يشـهدها   لالنقسامات منه وإدراكا
ــى أن ــم عل ــف اختــذت املتحــدة األم ــاد موق  بشــأن صــارم حي
 أداء علــى قــادرة تعــد لكــن البعثــة مل .مركــز كوســوفو مســألة
مؤقتــة. ومــن مث اقتــرح األمــني   إدارة يــة بوصــفهابفعال مهامهــا

 يف الـــدويل املـــدين للوجـــود التشـــغيلية اجلوانـــب العــام تعـــديل 
 املتحــدة األمــم بعثــة وهيكــل معــامل تشــكيل وإعــادة كوســوفو

باملهـام   االضـطالع  كوسـوفو الـيت ستواصـل    يف املؤقتـة  لإلدارة
 والنقــل واجلمــارك، واحملــاكم، املتصــلة بشــؤون منــها الشــرطة،

ورحـــب  .الصـــريب والتـــراث واحلـــدود، األساســـية، واهلياكــل 
عثة االحتاد األورويب املعنيـة بسـيادة القـانون يف    كذلك بإنشاء ب

، وقـال إن تـويل االحتـاد األورويب القيـام بـدور معـزز       كوسوفو
  .)٤٣٢(خيدم املصاحل العليا لألمم املتحدة

 اجلديـد  وأعرب رئيس صربيا عن القلـق ألن الدسـتور    
ــا الســلطات  يلغــي ــة  عملي ــة لبعث ــم احلالي ــإلدارة املتحــدة األم  ل

 مؤقتـــة وألن تقريـــر مدنيـــة إدارة بصـــفتها كوســـوفو يف املؤقتـــة
 قـرار لل املـربر  غري لالنتهاك بالرضوخ انطباعا األمني العام يعطي

ــال    ).١٩٩٩( ١٢٤٤ ــار اكتمـ ــه، يف انتظـ ــاد بأنـ  العمليـــة وأفـ
 يف كوسـوفو  مركـز  لتقرير) ١٩٩٩( ١٢٤٤ القرار يف املتوخاة

 أن املتحـدة،  األمـم  بقيـادة  الـدويل،  اتمع على يتعني املستقبل،
ــدوره   ــة  احملــوري يواصــل االضــطالع ب ــل يف احملافظ ــى املتمث  عل

 للبعثـة ‘‘ تشـكيل  إعادة”وأي  .كوسوفو يف واالستقرار السالم
أن تكون بقرار من الس. وأعرب أيضا عـن القلـق ألن    ينبغي

__________ 

)٤٣٢(  S/PV.5917 ٥-٢، الصفحات.  

كوسـوفو   يف الدوليـة  األمنيـة  اليت تعتزم القـوة ‘‘ املهام اجلديدة’’
 محاية فيلق انسحاب على االضطالع ا، مبا يف ذلك اإلشراف

 وتـدريب  وتقدمي الدعم فيما يتعلق بإنشـاء  واإلشراف كوسوفو
 يوافـق  مل جديـدة  مؤسسـة  وهي كوسوفو، أمن قوةب يسمى ما

  .)٤٣٣(إنشائها على عملية األمن جملس
سـييديو بصـفته رئـيس كوســوفو     وتكلـم السـيد فـامتري     

وقـد   .جيـدة  مت بصـورة  املركز اجلديد قد إىل فقال إن االنتقال
 وضـــع لتســـوية الشـــامل اســـتند أهـــل كوســـوفو إىل االقتـــراح

ــوفو كإطــــار  تــــوجيهي فاعتمــــدوا دســــتورا جديــــدا     كوســ
وتشـــريعات أخـــرى، وظـــل يســـود معظـــم كوســـوفو اهلـــدوء  
ــة     ــق ببعث ــة. وفيمــا يتعل  والنظــام، باســتثناء حــوادث عنــف قليل

كوسـوفو، أشـار إىل أنـه علـى      يف املؤقتـة  لإلدارة املتحدة األمم
 قـــلفعـــال علـــى ن  البعثـــة مـــدى الســـنوات املاضـــية عملـــت   

اجلديــدة  كوســوفو مؤسســات إىل تــدرجييا احلكــم مســؤوليات
الوضـع.   حتسـن  مـع  موظفيهـا  وعـدد  الفعلي وجودها وقلصت

ورحب بالتايل خبطة األمني العام لتعديل دور البعثة. وأقر بـأن  
األهـم   كوسوفو هو العنصـر  يف األقليات طوائف وضع معاجلة

 صـربيا  السالم. ولذلك أعرب عـن قلقـه لتـرويج    على للحفاظ
 عـن  الصـربية  لألقليـة  العملـي  الفصـل ” يسـميها قادـا   لسياسة
وشدد علـى أن سياسـة التفرقـة    ‘‘. كوسوفو يف األلبانية األقلية
 علـى  املتحـدة  األمم تعمل الذي األعراق املتعدد احلكم تقوض
  .)٤٣٤(١٩٩٩ عام منذ كوسوفو يف تعزيزه

ــا          ــدم ــيت تق ــثلني االقتراحــات ال ــن املم ــد عــدد م وأي
ــادة تشــكيل البعثــة      األ ــق بإع ــا يتعل ــيما فيم ــام، وال س ــني الع  م

وزيادة حجم مشاركة االحتاد األورويب. وذكر عدة مـتكلمني  
أيضا أنه يف غيـاب قـرار لـس األمـن يف هـذه املسـألة، يتمتـع        

 ، بصــالحية )١٩٩٩( ١٢٤٤ األمــني العــام، مبوجــب القــرار    
__________ 

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٣٣(
  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤٣٤(
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و مـا  املـدين الـدويل يف كوسـوفو، علـى حنـ      تغيري شكل الوجود
بيد أن ممثل اململكة املتحدة أعرب عـن  .)٤٣٥(جرى عدة مرات

 بلــده أنــه يأخــذ الوجهــة الــيت يعتقــد  االقتــراح ال أســفه لكــون
ــي ــه       ينبغ ــات املتحــدة أن ــل الوالي ــرب ممث ــا اعت أن يأخــذها، بينم

 يقترح، علـى مـا يبـدو، قيـام     مما كان ينبغي إذ يذهب إىل أبعد
،  يلـزم  كوسوفو ممـا  يف أمدا وأطول أقوى بدور املتحدة األمم

ــام األمـــني ورأى أن ــان العـ ــي كـ ــرف أن ينبغـ ــد يعتـ ــن مبزيـ  مـ
ــه الوضــوح  ــذا تقــوم أن املتحــدة األمــم وســع يف يعــد مل بأن

  .)٤٣٦(الراهنة الظروف ظل يف كوسوفو يف الكبري الدور
 لألمــني وأعــرب ممثــل الصــني عــن اعتقــاده أنــه ينبغــي   

 املعنيــة األطــراف مــع وثيقــة اتصــاالت إجــراء يواصــل أن العـام 
 وممكنة التطبيـق  موثوقية أكثر التشكيل إعادة خطة تكون حىت

    .)٤٣٧(كوسوفو ملسألة املالئم احلل على ومركزة
وشــدد ممــثال االحتــاد الروســي وفييــت نــام علــى أن         
تامــا  ســريانا املفعــول ســاري زال مــا )١٩٩٩( ١٢٤٤القــرار 

صـرحية   موافقـة  ال ميكـن أن تـتم دون   وأن إعادة تشكيل البعثة
اعتــرب ممثــل االحتــاد الروســي كــذلك  و .)٤٣٨(األمــن جملــس مــن

ــة  ــر بعثـ ــاد نشـ ــيادة األورويب االحتـ ــانون لسـ ــوفو  يف القـ كوسـ
الــدويل، دون تكليــف مــن جملــس  التــوجيهي الفريــق وتشــكيل

للمهـــام أو  وقـــال إن أي نقـــل .قـــانونيني غـــري األمــن، أمـــرين 
__________ 

ــا)؛ والصــفحة    ١١-١٠املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٤٣٥(  ١٢(إيطالي
 ١٨و  ١٧والصـفحتان   (فرنسا)؛ ١٤-١٢(بنما)؛ والصفحات 

(بوركينـا فاسـو)؛ والصـفحتان     ١٩-١٨(بلجيكا)؛ والصفحتان 
(اململكــة املتحــدة)؛  ٢٢-٢١(كرواتيــا)؛ والصــفحتان  ٢١-٢٠

(الواليـات   ٢٦-٢٣(كوستاريكا)؛ والصـفحات   ٢٣والصفحة 
  املتحدة).

 ؛)املتحـــــدة اململكـــــة( ٢٢-٢١ الصـــــفحتاناملرجـــــع نفســـــه،   )٤٣٦(
  ).املتحدة اتالوالي( ٢٦-٢٣ والصفحات

  (الصني). ٢٣الصفحة املرجع نفسه،   )٤٣٧(
 ١٧(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١٥الصــفحة  نفســه، املرجــع  )٤٣٨(

  (فييت نام).

 كوسـوفو  يف املؤقتـة  لـإلدارة  املتحدة األمم بعثة املمتلكات من
أو إىل  كوســوفو يف القــانون لســيادة األورويب داالحتــا بعثــة إىل

 حماولــــة مقبـــول، وأن أي  غـــري  املمثـــل املـــدين الـــدويل نقــــل   
ــراف ــالوجود لالعت ــدين ب ــوفو، يف الــدويل امل ــع كوس تعمــد  م

كما كان الشـأن يف أنشـطة    األمن جملس عن املعلومات إخفاء
  .)٤٣٩(العام، حماولة مرفوضة لألمني السابق اخلاص املمثل

ــه و  ٢٥ويف    ــاين/نوفمرب   ٢٦متوز/يوليـــ ــرين الثـــ تشـــ
٢٠٠٨اخلــاص لــس إىل إحــاطتني قــدمهما املمثــل ، اســتمع ا 
 لــإلدارة املتحــدة لكوســوفو ورئــيس بعثــة األمــم  العــام لألمــني
 كوسوفو. وقـال املثـل اخلـاص يف إحاطتيـه إن احلالـة      يف املؤقتة
 زالـت  مـا  ذلـك،  ومسـتقرة عمومـا. ومـع    ظلـت هادئـة   األمنية
بالتعقيــد. ورغــم  يتصــفان املؤسســي واملشــهد السياســية احلالــة
من الدول األعضاء بكوسوفو حـىت ذلـك احلـني،     ٥٢اف اعتر
 يعـوق  متوقعـا  كـان  ممـا  أبطـأ  بـوترية  االعتـراف  عملية سري فإن

 الفاعلـــة اجلهـــات مـــع عالقـــات إقامـــة علـــى كوســـوفو قـــدرة
 وتعزيـز  الدوليـة،  املنظمـات  عضـوية  إىل واالنضـمام  اخلارجية،

 والرئاســـة احلكومـــة وواصـــلت .الـــذايت احلكـــم مؤسســـات
 اعترفـت  الـيت  األعضـاء  الـدول  مـن  العديـد  مبساعدة ،واجلمعية

 املؤسسـات  علـى  سـلطتها  وبسـط  سـيطرا  توطيـد  بكوسوفو،
 علـى  أصـبح يغلـب   السياسـي  والحظ أن الطـابع  .كوسوفو يف

 وصل حلقة املتحدة حيث أصبحت مثال مبثابة األمم بعثة دور
 مـن  يعـد  وأوضـح بأنـه مل   .وبريشـتينا  بلغـراد  بـني  احلـوار  لعملية

إدارة،  بوصــفها مهامهــا املتحــدة األمــم بعثــة متــارس أن عملــيال
ــد  ــذلك فهــي تعي ــه ول ــدان يف وجودهــا توجي ــز املي ــى للتركي  عل

 تكليفهـا بواليـة   مـع  األلبانيـة،  غـري  الطوائف تقطنها اليت املناطق
 .والداعم الوسيط بدور واالحتفاظ الطوائف تلك مصاحل رصد

يف مجيـع   األورويب الحتـاد ا وأشار أيضا إىل أنه حاملا تنتشر بعثـة 
__________ 

  .)الروسي االحتاد( ١٥ الصفحة نفسه، املرجع  )٤٣٩(



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 140/1419 

 

 يف املؤقتــة لــإلدارة املتحــدة األمــم بعثــة أحنــاء كوســوفو، ســتقوم
  .)٤٤٠(لذلك وفقا وجودها بإعادة النظر يف كوسوفو
وقـف حكومتـه   وأعاد وزيـر خارجيـة صـربيا تأكيـد م      

الرافض الستقالل كوسوفو. وذكـر أيضـا عـددا مـن احلـاالت      
اليت وقعت فيها هجمات أو متييـز ضـد الصـرب يف كوسـوفو.     

ــاين/نوفمرب  ٢٦ومــع ذلــك، ففــي اجللســة املؤرخــة    تشــرين الث
 ، أعلن أنـه قـد مت التوصـل إىل تفـاهم مـع األمـني العـام       ٢٠٠٨

حــدة علــى ســتة يقضــي بتركيــز احلــوار بــني صــربيا واألمــم املت 
ــرطة، واحملـــاكم،      ــي الشـ ــترك وهـ ــام مشـ ــيع ذات اهتمـ مواضـ

ــل  ــارك، والنق ــة،    واهلياكــل واجلم األساســية، واحلــدود اإلداري
. وأعـرب أيضـا   )٤٤١(الصريب (مقتـرح النقـاط السـت)    والتراث

اليت وضعتها صـربيا  ‘‘ الشروط املعقولة’’عن سروره للوفاء ب
 املعنيـة بسـيادة القـانون    واملتمثلة يف اختاذ بعثة االحتـاد األورويب 

يف كوسوفو موقفا حياديا من مسألة مركز كوسوفو وضـمان  
 الشــامل عــدم تكــريس أي جــزء مــن واليتــها لتنفيــذ االقتــراح 

كوســوفو. والحــظ أيضــا أن اجلمعيــة العامــة      وضــع لتســوية
ــوبر   ٨اختــذت يف  ــرارا ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت ــل  )٤٤٢(ق حيي

  .)٤٤٣(لعدل الدوليةمسألة مركز كوسوفو إىل نظر حمكمة ا

حسـيين بصـفته وزيـر خارجيـة      وتكلم السيد اسكندر  
كوســـوفو فقـــدم معلومـــات مســـتكملة عـــن اجلهـــود املبذولـــة 
لتجســيد كــل مــن املثــل العليــا واألهــداف الــواردة يف دســتور   

 يضـا أ هنـاك  كوسوفو واالقتـراح الشـامل. والحـظ أنـه كانـت     
 رمسيـا  تعتـرف  مل اليت البلدان جانب من حىت عملية، حتركات
 السـفر وإجيـاد   جـوازات  قبـول  بشـأن  بعد، كوسوفو باستقالل

وأعــرب عــن ثقتــه بــأن  .املســتقلة كوســوفو واقــع لتقبــل ســبل
__________ 

)٤٤٠(  S/PV.5944 ؛ و ٦-٢، الصفحاتS/PV.6025 ٥-٢، الصفحات.  
)٤٤١(  S/2008/354.املرفق ،  
  .٦٣/٣لقرار   )٤٤٢(
)٤٤٣(  S/PV.5944 ؛ و ٩-٦، الصفحاتS/PV.6025 ٩-٥، الصفحات.  

وموضـوعية وأـا    نزيهـة  العـدل الدوليـة سـتكون    فتوى حمكمة
  .  )٤٤٤(ستؤكد من جديد موقف كوسوفو

 معظــم  رحــب ذلــك،  تلــت الــيت  اتاملناقشــ وخــالل  
 بعثــة تشــكيل املتعلقــة بإعــادة العــام األمــني بتوصــيات املــتكلمني

 بعثـة  بنشـر  مسـح  ممـا  كوسـوفو،  يف املؤقتـة  لإلدارة املتحدة األمم
وبتوصـل   كوسـوفو،  يف القـانون  بسـيادة  املعنية األورويب االحتاد
. السـت  إىل اتفـاق بشـأن مقتـرح النقـاط     املتحـدة  واألمم صربيا
 مـا ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ القـرار  أن على املتكلمني من عدد وشدد

 للبعثــة تعــديل أي وعلــى أن ســاري املفعــول ســريانا متامــا، زال
 العامــة اجلمعيــة بإحالــة يتعلــق وفيمــا. حبتــا تقنيــا ســيتخذ طابعــا

ــل  العــدل كمــةنظــر حم إىل املســألة ــة، رحــب ممث ــوب الدولي  جن
رأيه بأن حكم احملكمة  عن وأعرب العامة اجلمعية بقرار أفريقيا

 اململكة ممثل الحظ يف حني ،)٤٤٥(وضعتوضيح السيساعد على 
 من فتوى طلب على فقط وافقت قد العامة اجلمعية أن املتحدة
 ذاهـ  صربيا، وأن طلبتها اليت املسألة بشأن الدولية العدل حمكمة

ــة أن يعــين ال ــة اجلمعي ــذي     العام ــرار ال ــن خــالل الق وافقــت، م
   .)٤٤٦(كوسوفو مركز بشأن صربيا موقف على اختذته،

 الـرئيس  أصدر ،٢٠٠٨ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦ ويف  
 األمـم  بعثـة  عـن  العام األمني بتقرير فيه الس رحب )٤٤٧(بيانا

 يف أخـــذ وبينمـــا ،)٤٤٨(كوســـوفو يف املؤقتـــة لـــإلدارة املتحـــدة
 رحــــب التقريــــر، مــــن وبريشــــتينا بلغــــراد مــــوقفي االعتبــــار

ورحب يف البيـان أيضـا    .الدويل اتمع مع التعاون باعتزامهما
 إطــار يف الدوليـة  األطــراف وسـائر  املتحــدة األمـم  بــني بالتعـاون 

 االحتـاد  جهـود  وباستمرار ،)١٩٩٩( ١٢٤٤ األمن جملس قرار
__________ 

)٤٤٤(  S/PV.5944، و ؛١١-٩ الصفحات S/PV.6025، ١١-٩ الصفحات.  
)٤٤٥(  S/PV.6025 (جنوب أفريقيا). ١٦، الصفحة  
  (اململكة املتحدة). ٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٦(
)٤٤٧(  S/PRST/2008/44.  
)٤٤٨(  S/2008/692.  
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 بكاملها، البلقان غرب ملنطقة األورويب املنظور لتعزيز األورويب
  .وازدهارها املنطقة استقرار يف حامسا إسهاما يسهم مبا

 تشــــرين األول/أكتــــوبر ١٥ إىل مــــارس/آذار ٢٣  
ــل   : ٢٠٠٩ ــدمها املمث ــة ق  اخلــاص إحاطــات إعالمي

  العام منيلأل

ــارس و/آذار ٢٣ يف   ــران ١٧ مـــ ــه/حزيـــ  ١٥ و يونيـــ
ــوبر  ــس اســتمع ،٢٠٠٩ تشــرين األول/أكت إحاطــات  إىل ال

  .لكوسوفو العام لألمني اخلاص املمثل إعالمية قدمها
 يف اإلعالميـة التطـورات   إحاطاتـه  يف اخلاص املمثل وأوجز  

 مـن  الرغم على أنه إىل أشار وعموما،. البعثة أنشطة وتطور املنطقة
 يف فالوضـع  الفتـرة،  خـالل  بوجـه عـام   مسـتقرة  ظلـت  األوضـاع  أن

حبيث ميكـن أن يفضـي إىل    للقلق، مثرية مسألة يظل كوسوفو مشال
ــةز ــتقرار عزع ــاطق يف االس ــن أخــرى من ــب  مل إذا كوســوفو م يراق

احلامسـة   املهـام  علـى  جهودهـا  ركزت قد البعثة أن وذكر. باستمرار
 الثقــة؛ تعزيــز أجــل مــن األقليــات الطائفيــة شــواغل التاليــة: معاجلــة

 مـع  اخلارجيـة  العالقات مسائل ومعاجلة واملصاحلة؛ احلوار وتشجيع
 يف كوســـوفو مشـــاركة تيســـري ذلـــك يف امبـــ املُعترِفـــة، غـــري الـــدول

 بعثــة االحتــاد األورويب أن إىل والدوليــة. وأشــار اإلقليميــة العمليــات
 يف القــانون ســيادة جمــال يف الكاملــة التشــغيلية املســؤولية تولــت قــد
 ١٢٤٤ القــــــرار إطــــــار يف ،٢٠٠٨ كــــــانون األول/ديســــــمرب ٩
 دياحليـا  املوقـف  ظـل إطـار   ويف ومبوجب السلطة العامـة  )١٩٩٩(

 أشـار  وبريشـتينا،  بلغـراد  بني وفيما يتعلق بالعالقات. املتحدة لألمم
 سـيما  وال ااالت املفتقرة للقدر الكـايف مـن التعـاون،    من عدد إىل

ــراث وقضــايا جمــاالت الشــرطة  ــايف الت ــودين واألشــخاص الثق . املفق
 علـى  الصـربية  والسـلطات  كوسـوفو  أن سـلطات  إىل أشـار  وأخرياً،
 فتــوى علــى تصــرفاا تــأثري إزاء كيفيــة متزايــد قبقلــ تشــعر الســواء
 .لالســتقالل كوسـوفو  إعـالن  شـرعية  بشـأن  الدوليـة  العـدل  حمكمـة 
ــذلك، ونتيجــة ــة أصــبح دور ل ــل يف البعث ــز املتمث ــول إجيــاد تعزي  حل
اضــطالع  الســلطات يف بلغــراد تتوقــع فبينمــا: صــعوبة أكثــر عمليــة

قـد انتـهت    البعثة نأ يف بريشتينا السلطات تعتقد قوي، البعثة بدور
 هنـاك  بـأن  مـا  حـد  إىل وجـود إقـرار   مهمتها. ومع ذلك فقد رصـد 

 معـا  فيهـا  ميكن حلكومة كوسوفو واألمم املتحدة أن يعمـال  جماالت
  .  )٤٤٩(مفيد حنو على

خارجيتــها، يف البيانــات  ووزيــر صــربيا يسرئــ وأعــاد  
ــا،    ــا ــيت أدلي ــد ال ــف تأكي ــن كوســوفو   موق ــت م ــدمها الثاب  بل

ــا. االســتقالل إلعــالن ورفضــهما ــادة ورحب  تشــكيل دور بإع
 عــن وأعربــا كوســوفو، يف املؤقتــة لــإلدارة املتحــدة األمــم بعثــة

ــدمها ــة تأييـ ــاد لبعثـ ــة األورويب االحتـ ــيادة املعنيـ ــانون بسـ  يف القـ
ــة القــوة وجــود إىل احلاجــة اســتمرار وأكــدا و،كوســوف  األمني
نظـر   علـى  املعروضة باملسألة يتعلق وفيما. كوسوفو يف الدولية

 الســـماح للعمليـــة ينبغـــي أنـــه أكـــدا حمكمـــة العـــدل الدوليـــة،
 وأشـار . سياسـي  تـدخل  أي بـدون  جمراهـا  تأخـذ  بأن القانونية

 بروتوكـــول علــى  بوجــه خــاص إىل التوقيــع    اخلارجيــة  وزيــر 
 وبعثــة الصــربية الداخليــة وزارة بــني الشــرطة جمــال يف لتعــاونا

ــتند  األورويب االحتــاد ــذي يس ــاون ممارســات أفضــل إىل ال  التع
 األمـم  بعثة شرطة مع املسائل هذه بشأن طويل أمد منذ القائم

 االحتــاد بعثــة مــع التعــاون حتســن إىل أيضــا وأشــار .املتحــدة
ــل أخــرى، جمــاالت يف األورويب  اخلاصــني عنياملــد تكثيــف مث
ــابعني ــة الت  العــامني املــدعني مــع تعــاوم األورويب االحتــاد لبعث
اخلطـرية، مبـا يف    القضايا بشأن صربيا يف احلرب جبرائم املعنيني

 جـيش  ارتكبـها  ذلك قضية جرائم نزع األعضـاء البشـرية الـيت   
يف بريشـتينا اسـتمرت    كوسـوفو. والحـظ أن السـلطات    حترير

أعــرب أيضــا  وأخــرياً،. يا أخــرىيف عــدم التعــاون بشــأن قضــا
 العمليــة شــرعية ألن القادمــة احملليــة عــن رفضــه لالنتخابــات  

__________ 

)٤٤٩(  S/PV.6097 ، ــفحات ــفحات S/PV.6144؛ و ٥-٢الصــ ؛ ٦-٢، الصــ
  .S/PV.6202و 
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ــها االنتخابيــة  هــذه تنظــيم قــد أخــل ــا مــن جــراء عــدم   برمت
  .)٤٥٠(احملايد وفقا إلطار املوقف االنتخابات

ــم  حســيين، الســيد والحــظ   ــذي تكل ــربصــف ال  ته وزي
 بنـاء  جمـاالت  يف أحـرز  قـد  كـبريا  تقدما أن كوسوفو، خارجية

 ووقعـت  أكثر بكوسوفو كما اعترفت بلدان الدولة مؤسسات
ــة ــواد احلكوم ــاق م ــد صــندوق إىل عضــوية االنضــمام اتف  النق

جهـود   يف صـربيا  مـن تـدخل   واشـتكى . الدويل والبنك الدويل
 الصـرب  طننيللمـوا  املعيشـية  الظـروف  حتسـني  إىل الرامية بلده

 وتـثين  الشـمال،  يف املوازيـة  اهلياكـل  حيث تدعم كوسوفو، يف
ــدعو إىل  عــن الصــربية الطائفــة أعضــاء ــدماج، وت  مقاطعــة االن

ــة االنتخابـــات ــم. البلديـ ــربيا واـ ــة صـ ــا بعرقلـ ــاركة  أيضـ مشـ
  .)٤٥١(األخرى الدولية واهليئات اإلقليمية اهليئات كوسوفو يف

ــب   ــد ورحـ ــن العديـ ــاء مـ ــس أعضـ ــام  يف الـ تعليقـ
وبـاجلهود اجلاريــة لتيســري   البعثــة، تشــكيل إعـادة  مــن باالنتـهاء 

__________ 

)٤٥٠(  S/PV.6097، و (رئيس صـربيا)؛  ١٠-٦ الصفحات S/PV.6144، 
، S/PV.6202 و (وزيـــر خارجيـــة صـــربيا)؛   ١٠-٦ الصـــفحات
  .)صربيا خارجية وزير( ١٠-٥الصفحات 

)٤٥١(  S/PV.6097، و ؛١٢-١٠ الصــــفحات S/PV.6144، الصــــفحات 
  .١٢-١٠ الصفحات ،S/PV.6202 و ؛ ١٣-١١

عــن  عــدة مــتكلمنيلتعــاون بــني بريشــتينا وبلغــراد. وأعــرب   ا
 بشـأن  التعـاون  وعـدم  العرقي التوتر انشغاهلم بتواصل استمرار
 أن علـى  التأكيـد  آخـرون  وواصل متكلمون. الرئيسية القضايا
 علـى  وشـددوا  زمـا قانونـا،  مل يزال ال) ١٩٩٩( ١٢٤٤ القرار

 وعلـى وجـه اخلصـوص، أعـرب    . حامسا يزال ال البعثة دور أن
 للتشـكيك  اولـة حم أي مفـاده أن  رأي عـن  الروسي االحتاد ممثل
 ياكـل  السـتبداهلا  أو املتحـدة  األمـم  بعثـة  وصالحية كفاءة يف

 ســتكون مناقضــة ألــا مقبولــة، غــري اإلقلــيم يف أخــرى دوليــة
 املعتمـد  املتحـدة  األمـم  بعثـة  تشـكيل  إعـادة  حيال الس لنهج

 بعثــة وشــدد علــى أن ممثلــي .٢٠٠٨ نــوفمرب/الثــاين تشــرين يف
 اجتماعــات كــل يف يشــاركوا نأ املتحــدة ينبغــي هلــم   األمــم
 آخــر تقلــيص وقــال إن أي األورويب، االحتــاد بعثــة مــع بلغــراد
 حيـد  ألنـه  مقبـول،  غـري  املتحـدة  األمـم  بعثـة  يف العاملني لألفراد

. الـــس بالواليـــة الـــيت أناطهـــا ـــا الوفـــاء علـــى قـــدرا مـــن
ــاركة مقبوليـــة عـــدم أيضـــا إىل واســـترعى انتبـــاه الـــس   املشـ

 ذلـك  يف مبـا  الدولية، املنتديات يف كوسوفو ممثلي من التعسفية
  .)٤٥٢(املتخصصة ووكاالا املتحدة األمم

__________ 

)٤٥٢(  S/PV.6202 ٢٤-٢٢، الصفحتان.  
    

ــات: قــــرارات جملــــس األمــــن     )، ١٩٩٩( ١٢٣٩)، ١٩٩٨( ١٢٠٣)، ١٩٩٨( ١١٩٩)، ١٩٩٨( ١١٦٠اجللســ
١٩٩٩( ١٢٤٤(  

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢١  
ــانون ١٦ ــاين/ كـ  الثـ

   ٢٠٠٨يناير 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2007/768  (  

ــات حكومـــــة   تعليقـــ
ــربيا علـــى تقريـــر    صـ
األمني العام عن بعثـة  
األمم املتحدة لإلدارة 
ــوفو   ــة يف كوسـ املؤقتـ

)S/2008/7 (املرفق ،  

   ٣٧املادة 
  صربيا (الرئيس)  

   ٣٩املادة 
املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
العام لكوسوفو ورئـيس  

عثــــة األمــــم املتحــــدة   ب
لـــــــإلدارة املؤقتــــــــة يف  

  كوسوفو 

    صربيا

ــالة  ٥٨٣٩ ــة  رســـ ــس   ١٧مؤرخـــ ــتنتاجات جملــــ   األمـــــني العـــــام،    ٣٧ املادةاســــ
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

ــباط/فرباير  ١٨             شـــــــ
٢٠٠٨    

ــباط/فرباير   ٢٠٠٨شــــ
ــيس   ــة إىل رئــــ موجهــــ
جملس األمن من املمثـل  
ــربيا لـــدى    ــدائم لصـ الـ
األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة 

)S/2008/103((أ)    
ــة   ــالة مؤرخـــ  ١٧رســـ

ــباط/فرباير  ٢٠٠٨ شــــ
ــيس   ــة إىل رئــــ موجهــــ

مثـل  جملس األمن من امل
الدائم لالحتاد الروسـي  
لـــدى األمـــم املتحـــدة   

)S/2008/104((ب)    

االحتاد األورويب بشـأن  
كوســـــــوفو ومنطقـــــــة 
ــة  ــان الغربيــــــــ البلقــــــــ

)S/2008/105(املرفق ،  
ــن    ــة مــ ــالة موجهــ رســ
االحتاد األورويب بشـأن  
ــذه   ــذي اختــ ــرار الــ القــ
بنشــــــر بعثــــــة معنيــــــة 
ــانون يف  ــيادة القــــ بســــ
كوســــــــــــــــــــــــــــــوفو 

)S/2008/106 (املرفق ،  

ومجيــــع أعضــــاء   صربيا (الرئيس) 
  الس، وصربيا

٥٨٥٠  
ــارس  ١١ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨    

ــة   ــالة مؤرخـــــ  ٦رســـــ
ــارس   ٢٠٠٨آذار/مــــــ

ــيس   ــة إىل رئــــ موجهــــ
جملس األمن من القـائم  
باألعمال بالنيابة للبعثة 
الدائمــة لصــربيا لـــدى   
األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة 

)S/2008/162((ج)    

   ٣٧املادة   
ــر يا (وزيـــــــــــر بصـــــــــ

  اخلارجية) 

    صربيا

٥٩١٧  
ــ ٢٠   هحزيران/يونيــ

٢٠٠٨      

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/354  (  

ــن   ــة مـ ــالة موجهـ رسـ
ــربيا  يطلـــب ممثـــل صـ

ــة   ــد جلســـ ــه عقـــ فيـــ
 للمجلـــــــــــــــــــــــــــس

)S/2008/401  (  

   ٣٧املادة 
  صربيا (الرئيس) 

   ٣٩املادة 
  يديو يالسيد فامتري س

األمـــــني العـــــام، 
مــــــــــــــن  ١٣  و

أعضــــــــــــــــــــــاء 
ــس ، (د)الـــــــــــــ
  واملدعوون 

  

٥٩٤٤  
 همتوز/يوليــــــــــــ ٢٥ 

٢٠٠٨    

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/458  (  

   ٣٧املادة   
  يا (وزير اخلارجية)  بصر

   ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمــ ــل اخلــ املمثــ

الســيد ؛ والعـام لكوسـوفو  
  اسكندر حسيين 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــلو ،الــــس  كــ
  املدعوين

  

٦٠٢٥  
ــرين ٢٦ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٨نوفمرب 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحـــ ــة األمـــ بعثـــ
لـــــــــإلدارة املؤقتـــــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/692  (  

   ٣٧املادة   
ألبانيا، وأملانيا، وصـربيا  

  (وزير اخلارجية)  
   ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمــ ــل اخلــ املمثــ
الســيد ؛ والعـام لكوسـوفو  

  حسيين  اسكندر

مــن أعضــاء   ١٤
ــس ــالـــــــ  ،)ـ(هـــــــ

ــدعوون  ــا املـ وفقـ
  ٣٩للمادة 

S/PRST/2008/44 

٦٠٩٧  
ــارس  ٢٣ آذار/مـــــــــ

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

   ٣٧املادة   
  صربيا (الرئيس) 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل  ،الــــس وكــ
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف     ٢٠٠٩            
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/149  (  

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث

؛ العــــــــام لكوســــــــوفو
الســــــــيد اســــــــكندر و

  حسيين 

  املدعوين

٦١٤٤  
ــ ١٧  هحزيران/يونيــــ

٢٠٠٩      

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/300  (  

   ٣٧ املادة  
ــر يا (وزيـــــــــــر بصـــــــــ

  اخلارجية) 
   ٣٩ املادة

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
؛ العــــــــام لكوســــــــوفو

الســــــــيد اســــــــكندر و
  حسيين 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل  ،الــــس وكــ
  املدعوين

  

٦٢٠٢  
 األول/ تشـــــرين ١٥

   ٢٠٠٩أكتوبر 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/497  (  

   ٣٧املادة   
ــر يا (وزيـــــــــــر بصـــــــــ

  اخلارجية)
   ٣٩املادة 

ــل اخلــ  اص لألمــني املمث
؛ العــــــــام لكوســــــــوفو

الســــــــيد اســــــــكندر و
  حسيين 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ومجيـــع  ،الـــس

    (و)املدعوين

  

  
  للمجلس.   عاجلةطلب عقد جلسة   (أ)  

  تأييد طلب عقد جلسة تقدم به ممثل صربيا.    (ب)  
  طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس.    (ج)  
  ن.  دل اجلماهريية العربية الليبية وجنوب أفريقيا ببياتمل   )د(  
  مل تدل كوستاريكا ببيان.    )ـه(  
  االحتادي للشؤون األوروبية والدولية.  رهامثل النمسا نائب وزي  )و(  

      
  احلالة يف جورجيا – ٢٦

  
ــن          عام عرض   ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت

واختــذ  ،)٤٥٣(خاصــةجلســات  عأربــجلســة، مبــا يف ذلــك   ١٣
__________ 

 ؛ ٢٠٠٨  نيســــــان/أبريل ٢٣، املعقــــــودة يف ٥٨٧٤  اجللســــــة  )٤٥٣(
 اجللســةو ؛٢٠٠٨ أيار/مــايو ٣٠، املعقــودة يف ٥٩٠٠  واجللســة
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ثالثة قرارات يف ما يتعلق باحلالة يف جورجيـا. ونظـر أيضـا يف    
ــات مســتكملة عــن       ــدمت معلوم ــام ق ــارير لألمــني الع عــدة تق

وباإلضـافة   .)٤٥٤(أنشطة بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيـا 
إىل ذلــك، ركـــز الــس علـــى األعمــال العدائيـــة يف أوســـيتيا    

وقــف إطــالق النــار املؤلــف مــن ســت  اتفــاق علــىاجلنوبيــة، و
ــؤرخ   ــاط امل واملســائل املتصــلة   ،٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٢نق

  باعتراف االحتاد الروسي باستقالل أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية.  
بعثــة مــرة واحــدة ملــدة ســتة      الومــدد الــس واليــة     

أعـــرب الـــس يف و .)٤٥٥(ومـــرتني ملـــدة أربعـــة أشـــهر  أشـــهر
 حزيـران/  ١٥نيته القيام، حبلـول  عن ) ٢٠٠٩( ١٨٦٦ القرار
، بوضع خمطط لعناصـر وجـود لألمـم املتحـدة يف     ٢٠٠٩يونيه 

ــ حزيران/يونيـــه  ١٥قبل؛ ومـــع ذلـــك، ففـــي  تاملنطقـــة يف املسـ
  .  )٤٥٦(، رفض الس مشروع قرار بتمديد والية البعثة٢٠٠٩

: انـــــــــدالع  ٢٠٠٨آب/أغســــــــطس   ١١إىل  ٨  
  األعمال العدائية يف أوسيتيا اجلنوبية  

ــطس  ٨يف    ــد الـــ ٢٠٠٨آب/ أغسـ ــة س ، عقـ جلسـ
رأى و.)٤٥٧(االحتـاد الروسـي  مقـدم مـن   مناقشة اسـتجابة لطلـب   

د ممثل االحتاد الروسي أن الوضـع اخلطـري يف أوسـيتيا اجلنوبيـة قـ     
ــة     ــال العدواني ــن األعم ــافرةجنــم ع ــوات     الس ــا الق  ــوم ــيت تق ال

. وأكــد اجلهــود الــيت اجلنوبيــة أوســيتيااملســلحة اجلورجيــة ضــد 
__________ 

، ٥٩٥٤ ؛ واجللســة٢٠٠٨ متوز/يوليــه ٢١، املعقــودة يف ٥٩٣٩
  .٢٠٠٨ آب/أغسطس ١١املعقودة يف 

)٤٥٤(  S/2008/38و ، S/2008/219و ، S/2008/480و ، S/2008/631، 
  .S/2009/254 و ،Corr.1 و S/2009/69 و

ــرارات  )٤٥٥(  ١٨٦٦) و ٢٠٠٨( ١٨٣٩) و ٢٠٠٨( ١٨٠٨ القـــــــــ
)٢٠٠٩.(  

ــر،       )٤٥٦( ــزء العاشـ ــر اجلـ ــات، انظـ ــن املعلومـ ــد مـ ــى مزيـ ــالع علـ لالطـ
األول، فيمــا يتعلــق بواليــة بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف  القســم

  .جورجيا
موجهـة مـن ممثـل االحتـاد      ٢٠٠٨ أغسـطس /آب ٧ رسالة مؤرخة  )٤٥٧(

  .)S/2008/533الروسي (

 أن يـدعو فـورا  بذهلا بلده لرتع فتيل الرتاع، وحث الس علـى  
ألعمــال العدائيــة وإىل التخلــي عــن اســتخدام القــوة. اإىل وقــف 

يف عــدم قــدرة جملــس  ويف الوقــت نفســه، أشــار إىل أن الســبب
األمــن علــى صــياغة رد واضــح علــى هــذه األحــداث يكمــن يف  

مبـــــادئ توجيهيـــــة سياســـــية    إىل أعضـــــاء الـــــس    افتقـــــار 
وقـال ممثـل جورجيـا يف معـرض تقدميـه ملعلومـات       .)٤٥٨(واضحة

نفايل يتسـخ  مفصلة عن األحداث امليدانيـة الـيت وقعـت يف إقلـيم    
السلطات االنفصالية ’’آب/أغسطس إن  ٧إىل  ١يف الفترة من 

تقـــع حتـــت ســـيطرة ‘‘ والتشـــكيالت العســـكرية غـــري الشـــرعية
ــة لالحتــاد الروســي،      ــدفاع التابع ــن وال ــزة األم وتوجيهــات أجه

 .)٤٥٩(وهذا انتهاك سـافر اللتـزام روسـيا بـأن تبقـى علـى احليـاد       
حـداث الـيت تقـع يف    وأعرب أعضـاء الـس عـن قلقهـم إزاء األ    

جورجيـــا وناشـــدوا األطـــراف وقـــف األعمـــال العدائيـــة فـــورا  
  واستئناف املفاوضات. 

يف وقت الحق من اليوم نفسه، عقـد الـس جلسـة    و  
ممثـل جورجيـا   وأبلـغ  .)٤٦٠(جورجيـا مـن  مقدم استجابة لطلب 

أعضـاء الـس بـآخر التطـورات يف بلـده الـيت قـال إـا تواجـه          
اســتفزازا حمســوبا بدقــة لتصــعيد املوقــف بغيــة تربيــر تــدخل        

أمــا ممثــل االحتــاد و.)٤٦١(عســكري متعمــد مــن االحتــاد الروســي
الروســـي فقـــال إن جورجيـــا تواصـــل هجومهـــا الغـــادر علـــى  
أوســيتيا اجلنوبيــة، انتــهاكا للمبــدأ األساســي الــوارد يف ميثــاق   

ناع عـن اسـتخدام القـوة، وذلـك     األمم املتحدة املتمثل يف االمت
ــداءرغــم  ــادة الروســية  ا ن ــار علــى الفــور   للقي وقــف إطــالق الن

واســتئناف عمليــة التفــاوض. وشــدد كــذلك علــى أن االحتــاد   
يظل موجـودا يف أراضـي جورجيـا    سـ الروسي كـان موجـودا و  

__________ 

)٤٥٨(  S/PV.5951 ١١و  ١٠والصفحتان  ٣-٢، الصفحتان.  
  .١١ة والصفح ٧-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٤٥٩(
 ممثـــل مـــن موجهـــة ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ٨ مؤرخـــة رســـالة  )٤٦٠(

  ).S/2008/536( جورجيا
)٤٦١(  S/PV.5952 ،١٢ والصفحة ٤-٢ الصفحات.  
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وفقــا ملهمــة حفــظ الســالم   ، وذلــكمتامــا قــانوينعلــى أســاس 
بيــد أن ممــثال كرواتيــا   .)٤٦٢(تفاقــات دوليــة مبوجــب ااملنوطــة 

ــوات      ــاده أن وجــود ق ــا عــن رأي مف ــات املتحــدة أعرب والوالي
حفــظ الســالم الروســية يف أوســيتيا اجلنوبيــة انتــهاك لســيادة       

 نيتكلمبعــض املــوأعــرب  .)٤٦٣(جورجيــا وســالمتها اإلقليميــة
يــا، وناشــدوا عــن قلقهــم العميــق إزاء تــدهور احلالــة يف جورج

ضــــبط الــــنفس ووقــــف األعمــــال  مجيــــع األطــــراف املعنيــــة 
اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا منظمـــة األمـــن  وافـــورا، ودعمـــ العدائيـــة

ــف     ــل إىل وقـ ــاد األورويب للتوصـ ــا واالحتـ ــاون يف أوروبـ والتعـ
  إلطالق النار.

جلســة الــس  عقــد، ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٠ويف   
ــن جورجيــا وال      ــبني مقــدمني م واليــات مناقشــة اســتجابة لطل

 ، يفأبلغ وكيل األمني العـام للشـؤون السياسـية   و.)٤٦٤( املتحدة
تصـعيد حـاد    عـن  جورجيـا،  يف احلالـة  بشأن اإلعالمية إحاطته

إىل منـاطق خـارج    امتـدت لألعمـال العدائيـة يف جورجيـا الـيت     
وقــدم األمــني العــام .)٤٦٥(األوســييت -الــرتاع اجلــورجي  منطقــة

للمجلـس عـن   إعالميـة  املساعد لعمليات حفظ السالم إحاطـة  
يا األحداث املتعلقة بوالية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورج

ومنطقة مسؤوليتها، وأشـار إىل أن احلالـة يف أخبازيـا مـا زالـت      
تبعث على القلق البالغ جـدا حيـث يسـتمر احلشـد العسـكري      
لكـل مـن القـوات األخبازيـة والروسـية علـى اجلانـب األخبــازي        
مــن منطقــة الــرتاع، وكــذلك قصــف أعــايل وادي كــودوري.  

ملياـا  نتيجـة لـذلك، إىل تقلـيص ع   وأفاد بأن البعثة اضطرت، 
__________ 

  .١٣و  ١٢  والصفحتان ٦-٤ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٤٦٢(
  .٩ والصفحة ٨الصفحة  نفسه، املرجع  )٤٦٣(
 ممثـــل مـــن موجهـــة ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ٩ مؤرخـــة رســـالة  )٤٦٤(

ــا ــالة ،)S/2008/537( جورجيـ ــة ورسـ ــطس/آب ١٠ مؤرخـ  أغسـ
  ).S/2008/538( املتحدة الواليات من موجهة ٢٠٠٨

)٤٦٥(  S/PV.5953،  ٤-٢الصفحات.  

وأفــاد ممثــل .)٤٦٦(وهــي اآلن ال تقــوم إال بالــدوريات األساســية
من القوات الروسية قـد   امسلح ااجتياحما كان جورجيا بأن 

حـــول بالفعـــل إىل احـــتالل كامـــل ألجـــزاء مـــن األراضـــي       
مـــن مجيـــع القـــوات اجلورجيـــة  ســـحبتاجلورجيــة، يف حـــني  

ــرتاع. و  ــة الـ ــدمنطقـ ــيا    ناشـ ــورا، دبلوماسـ ــدخل فـ ــس التـ الـ
العدوان واالحتالل الروسـيني  ’’وإنسانيا، حلماية جورجيا من 

وأعرب ممثـل الواليـات املتحـدة عـن قلقـه مـن       .)٤٦٧(‘‘اجلاريني
توســع نطــاق الــرتاع يف اآلونــة األخــرية، داخــل جورجيــا ويف  
املنــاطق احمليطــة ــا، وســلط الضــوء علــى تكثيــف األنشــطة        
العسكرية الروسية يف منطقة أوسيتيا اجلنوبية. فهذه العمليـات  

ــت حلم    ــا طُلب ــرض أ ــيت يفت ــة حفظــ العســكرية، ال الســالم  ةاي
كـــثريا  تجتـــاوزقـــد الـــروس والســـكان املـــدنيني يف املنطقـــة،  

تـدابري معقولـة الزمـة. ولـذلك، فـإن       كان يتوخى منها مـن  ما
الس جيب أن يدين اهلجـوم العسـكري الـذي قـام بـه االحتـاد       
الروسي على دولـة جورجيـا ذات السـيادة، وأن يكفـل التقيـد      

ات للتصــدي هلــذا التهديــد إجــراء أن يتخــذو ،بأحكــام امليثــاق
ــاحترام    ــدوليني بـــ ــن الـــ ــلم واألمـــ ــادة للســـ ــن ٤( ٢املـــ ) مـــ

ــاق ــدوان    .)٤٦٨(امليثـ ــي إىل أن العـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــار ممثـ وأشـ
 ٨و  ٧اجلــورجي علــى أوســيتيا اجلنوبيــة بــدأ يف الليلــة بــني       

آب/أغسطس، وشدد على أن حفظة السالم الـروس مـا كـان    
اجلنوبيـة   بوسعهم أن يتخلـوا عـن السـكان املـدنيني يف أوسـيتيا     

ن محاية، ولذلك أُرسـلت  وأن يتركوا أنفسهم د وال تهميف حمن
قوات إضافية إىل جورجيا بغية إخراجها من أوسيتيا اجلنوبيـة.  
ــة،     وطالــب بانســحاب اجلــيش اجلــورجي مــن أوســيتيا اجلنوبي

ده توقيــــع اتفــــاق بشــــأن عــــدم وأعــــرب عــــن اســــتعداد بلــــ
وأعـاد بعـض    .)٤٦٩(القوة يف أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا استخدام

__________ 

  .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦٦(
  .٢٤و  ٢١و  ٧و  ٦نفسه، الصفحتان  املرجع  )٤٦٧(
  .٢٣-٢٢والصفحتان  ٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦٨(
  .٢٤و  ٢٣و  ٢٢والصفحات ١٣-٨الصفحات  نفسه، املرجع  )٤٦٩(



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

 

147/1419 12-07779 

 

الـــس اآلخـــرين تأكيـــد احلاجـــة امللحـــة إىل الوقـــف   أعضـــاء
الفوري لألعمال العدائية الـيت ازدادت كثافـة واتسـعت نطاقـا     
على حـد سـواء، وأفضـت إىل عواقـب إنسـانية وخيمـة، كمـا        

جـل  كرروا دعوام إىل التوصل إىل حل سياسـي للـرتاع مـن أ   
طس. وأعربــوا عــن آب/أغســ ٦اســتعادة احلالــة الســائدة قبــل  
ــادرات الــــيت قا  ــية  تأييــــدهم للمبــ ــة الفرنســ ــا الرئاســ مــــت ــ

ود الوســــــاطة الدوليــــــة. ودعــــــي األورويب وجلهــــــ لالحتــــــاد
ــال    الـــس ــدة حتمـ ــة وموحـ ــراءات عاجلـ ــاذ إجـ ــا إىل اختـ أيضـ

  ملسؤولياته.  
الــس جلســة عقــد ، ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١١يف و  

 خالهلـا جـرى   (٤٧٠)جورجيـا مـن   مقـدم استجابة لطلب  خاصة
  .  )٤٧١(تبادل لآلراء

: التوقيــع علــى اتفــاق   ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٩  
  وقف إطالق النار املؤلف من ستة مبادئ  

ــدت يف     ــة عقـ ــتجابة   ١٩يف جلسـ ــطس اسـ آب/أغسـ
ــن فرنســا   ــدم م ــب مق ــاقش أعضــاء ا  ،)٤٧٢( لطل ــس ســبل ن  ل

كفالة تنفيذ مجيع األطراف التفاق وقف إطالق النـار املؤلـف   
رئاســة االحتــاد األورويب، واتفــق  رعتــهمــن ســتة مبــادئ الــذي 

كمـا  هي املبادئ الستة  و. ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٢عليه يف 
يلــي: (أ) االلتــزام بــالتخلي عــن اســتخدام القــوة؛ (ب) وقــف   

حريـة وصــول  األعمـال العدائيـة بشــكل فـوري وقطعــي؛ (ج)    
املعونة اإلنسـانية؛ (د) انسـحاب القـوات اجلورجيـة إىل مواقـع      

) انسـحاب القـوات الروسـية إىل خطـوط     ـنشرها الدائمـة؛ (هـ  
؛ (و) عقـد  ٢٠٠٨آب/أغسـطس   ٧نشرها كمـا كانـت قبـل    

__________ 

 ممثـــل مـــن موجهـــة ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ١١ مؤرخـــة رســـالة  (٤٧٠)  
  ).S/2008/540( جورجيا

  .٥٩٥٤ اجللسة  )٤٧١(
موجهة من ممثل فرنسا  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٩رسالة مؤرخة   )٤٧٢(

)S/2008/561.(  

مباحثــــات دوليــــة بشــــأن ترتيبــــات دائمــــة لتحقيــــق األمــــن  
ورأى ممثـل جورجيـا   واالستقرار يف أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبيـة.  

أن احلالة الراهنة يف البلد مل تتغري على الرغم مـن اتفـاق وقـف    
، مبـا يف ذلـك   اأجـزاء مـن أراضـيه    ال تـزال إطالق النار، حيث 

ن بـأ  رأىحتت االحتالل الروسـي. و  ،أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية
ــزام ب   ــا ملتزمــة كــل االلت ــار  اتفــاق جورجي ــذي مت إطــالق الن ال

التوصل إليه، وطالب الطرف اآلخر يف الرتاع بالقيـام بالشـيء   
ن بلـده دأب علـى تنفيـذ    ورد ممثل االحتـاد الروسـي أ  .)٤٧٣(ذاته

ــادئ،       ــف مــن ســتة مب ــاق موســكو املؤل ــه مبوجــب اتف التزامات
ــظ       ــز حف ــتية اخلاصــة مبراك ــد اللوجس ــاء القواع ويســتعد إلنش
ــة وفقــا لالتفــاق. وأكــد أيضــا أن     الســالم وإنشــاء منطقــة أمني
انســحاب القــوات الروســية ســيكون متناســبا مــع مــدى فعاليــة تنفيــذ  

وأشــار إىل أن االلتــزام بإعــادة القــوات اجلانــب اجلــورجي اللتزاماتــه، 
ــدائم مل ينفــذ   ــع انتشــارها ال ــة إىل مواق وأعــرب بعــض   .)٤٧٤(اجلورجي

دعـوا إىل  التفاق املبادئ الستة، و تأييدهمأعضاء الس اآلخرين عن 
١٨يف  بالشروع فيهعد االنسحاب الفوري للقوات الروسية الذي و 

ــرا جوهريـــا مـــن ال  ــار ذلـــك عنصـ ــام آب/أغســـطس، باعتبـ تنفيـــذ التـ
لالتفاق. وتطـرق املتكلمـون أيضـا إىل احلالـة اإلنسـانية يف جورجيـا.       

يــدعو إىل التقيــد  )٤٧٥(يف ذلــك اليــوم مشــروع قــرار ســاوعممــت فرن
ــل      ــة أعضــاء الــس. ومــع ذلــك، أوضــح ممث ــه غالبي باالتفــاق، وأيدت

ه ينبغـي  االحتاد الروسي أن بلده ال يستطيع تأييـد مشـروع القـرار ألنـ    
ــا       ــادئ الســتة، أم ــاق املب ــل اتف ــى تفعي ــه عل ــس أن يركــز انتباه للمجل
استهداف عناصـر منفـردة مـن تلـك اخلطـة وتفسـريها حبيـث تناسـب         

ومل يتخــذ  .)٤٧٦(فيــأيت بنتــائج عكســية ‘‘الدعايــة السياســية’’أغــراض 
   أي إجراء بشأن مشروع القرار أثناء املناقشة.

__________ 

)٤٧٣(  S/PV.5961 ١٨والصفحة  ٨-٦ الصفحات.  
  .١٨والصفحة  ١٧-١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧٤(
  .املتحدة األمم وثائق من كوثيقة يصدر مل  )٤٧٥(
)٤٧٦(  S/PV.5961،  ١٦الصفحة.  
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ــطس  ٢٨   ــاد ٢٠٠٨آب/أغســـ ــراف االحتـــ  : اعتـــ
  الروسي باستقالل أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية  

ــطس آب/ ٢٨يف    ــس،  ، ٢٠٠٨أغســـــ ــر الـــــ نظـــــ
يف احلالــــة يف  ،)٤٧٧(مــــن جورجيــــامقــــدم اســــتجابة لطلــــب 

اعتــراف االحتــاد الروســي   مســألة وباخلصــوص يف جورجيــا، 
ووصــف ممثــل جورجيــا باســتقالل أخبازيــا وأوســيتيا اجلنوبيــة. 

ــه   ــي بأنـ ــرار الروسـ ــلالقـ ــرادي   عمـ ــانوين وانفـ ــري قـ ــق يغـ تعلـ
مبقاطعتني تابعتني جلورجيـا، وقـال إن االحتـاد الروسـي ينتـهك      

الشـعوب يف  املسـاواة يف حقـوق    عددا من املبادئ ومنها مبـدآ 
ــة    ــة لدولـ ــؤون الداخليـ ــدم التـــدخل يف الشـ ــري وعـ ــر املصـ تقريـ
أخــرى، وإن هــذا االعتــراف ينــاقض مجيــع قــرارات الــس       

وعلــى النقــيض .)٤٧٨(بشــأن جورجيــا ومبــدأ الســالمة اإلقليميــة
من ذلك، أكد ممثل االحتاد الروسـي علـى جهـود بلـده الراميـة      
ــة      ــيتيا اجلنوبي ــا وأوس ــرتاع يف أخبازي إىل املســاعدة يف تســوية ال
على أسـاس االعتـراف بالسـالمة اإلقليميـة جلورجيـا، رغـم أن       

تقالهلا، حـق شـعيب أخبازيـا    إعالـا اسـ  عند انتهكت،  جورجيا
ــده     ــراف بل ــر املصــري. وأكــد أن اعت ــة يف تقري وأوســيتيا اجلنوبي

قــد جــاء يف ضــوء النــداء   اجلنوبيــة وأوســيتيا أخبازيــا باســتقالل
، اسـتنادا إىل أحكـام امليثـاق واالتفاقـات     امهاالذي وجهـه شـعب  
ووجــه بعــض أعضــاء الــس اآلخــرين  .)٤٧٩(الدوليــة األخــرى
ــراف  ــادا العت ــى     انتق ــوه عل االحتــاد الروســي باالســتقالل وحث

احترام السالمة اإلقليمية جلورجيا ضمن حدودها املعترف ـا  
ــا       ــس. كم ــرارات ال ــده يف ق ــد تأكي ــا أعي ــى حنــو م ــا عل دولي
سلطوا الضوء على احلاجة إىل تنفيذ اتفاق وقف إطـالق النـار   
املؤلف من ستة مبـادئ. ويف حـني أعـرب العديـد مـن أعضـاء       

ــس  ــت مــن      ال ــد قلل ــن أســفهم ألن التطــورات األخــرية ق ع
__________ 

 ممثـــل مـــن موجهـــة ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ٢٧ مؤرخـــة رســـالة  )٤٧٧(
  ).S/2008/587( جورجيا

)٤٧٨(  S/PV.5969٢٦و  ٢٥والصفحتان  ٧-٤ ، الصفحات.  
  .٢٨و  ٢٥-٢١، و ١١-٨ الصفحات نفسه، املرجع  )٤٧٩(

إمكانيـــة التوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء، ذكـــر ممثـــل االحتـــاد      
حلالــة يف ا بشـأن الروسـي، فيمـا يتعلــق بقـرار للمجلـس يصــدر     

ــن أجــل        ــاء م ــل البن ــده مســتعد ملواصــلة العم ــا، أن بل جورجي
أن مشـروع القـرار الروسـي املتعلـق     والتوصل إىل قرار تـوافقي  

ــ ــذلك  )٤٨٠(ادئ الســتةباملب ــم ل ــق   .)٤٨١(أســاس مالئ وفيمــا يتعل
 بشـأن املمثـل   تسـاءل باإلشـارات إىل مبـدأ السـالمة اإلقليميـة،     

ــن        ــع إعــالن كوســوفو الســتقالهلا م ــس م ــل أعضــاء ال تعام
  رد فعلهم عليه.بشأن جانب واحد و

ــذي   ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٩   ــرار ال : مشــروع الق
  يفرض حظرا على األسلحة ضد جورجيا  

، قدم أحد الوفود مشروع ٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ٩يف   
يفــرض مبوجبــه حظــر لألســلحة علــى جورجيــا. ومل   )٤٨٢(قــرار

  .)٤٨٣(ذكوريتخذ إجراء بشأن مشروع القرار امل
: رفض مشروع قرار بشـأن  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٥  

  متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا 

صـــــوت الــــس علـــــى   ،٢٠٠٩حزيران/يونيــــه   ١٥يف   
ملــدة أســبوعني واليــة بعثــة  أن متــدد  يطلــب فيــه )٤٨٤(مشــروع قــرار

ــا   ــم املتحــدة يف جورجي ــراقيب األم ــيت  م ــوم   كال ــت ســتنتهي يف الي ان
 نفسه. ومل يتم اعتماد مشروع القـرار بسـبب تصـويت عضـو دائـم     

 فقــال إن واليــة هووضــح ممثــل االحتــاد الروســي موقــف بلــد . ضــده
بعثــة مل يعــد هلــا وجــود بســبب العــدوان اجلــورجي ضــد أوســيتيا    ال

. ولــذلك فإنــه ال يســتطيع تأييــد  ٢٠٠٨اجلنوبيــة يف آب/أغســطس 
بأحكـام  ’’ئ نظامـا أمنيـا جديـدا    سينشـ كـان  مشروع القـرار الـذي   

، وكـان يهـدف   ‘‘غري صائبة سياسيا ومصـطلحات باليـة ومتناقضـة   
__________ 

  .املتحدة األمم وثائق من كوثيقة يصدر مل  )٤٨٠(
)٤٨١(  S/PV.5969، ٢٥ الصفحة.  
  .املتحدة األمم ثائقو من كوثيقة يصدر مل  )٤٨٢(
  .٤٩الصفحة  ،A/64/2 انظر  )٤٨٣(
)٤٨٤(  S/2009/310.  



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

 

149/1419 12-07779 

 

ــا     ــا وإنكــار وجــود أخبازي ــد ســالمة أراضــي جورجي إىل إعــادة تأكي
كدولة. واعترض املمثل أيضا على البعثة اجلديـدة الـيت تسـمى بعثـة     

تعمل يف كــل مــن جورجيــا   ســراقبــة يف جورجيــا يف حــني أــا    امل
ــا، وعلــى اإلشــارة إىل القــرار  وأخبا ــه ٢٠٠٨( ١٨٠٨زي ــال إن ). وق

ملواقـف  ايف الوثـائق الدوليـة    لكـي جتسـد   مقتنع بأن الوقت قد حـان 

 .)٤٨٥(جتسيدا سـليما  العسكرية والسياسية اجلديدة للدول يف املنطقة
وأعرب بعض أعضاء الس اآلخـرين وممثـل جورجيـا عـن أسـفهم      

 الــذي يــد الـتقين لواليــة البعثـة  لـرفض مشـروع القــرار املتعلـق بالتمد   
  كان يرمي إىل إعطاء بعض الوقت للمفاوضات.  

__________ 

)٤٨٥(  S/PV.6143١٢و  ١٣والصفحتان  ٤و٢ ، الصفحات.  
    اجللسات: احلالة يف جورجيا

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  يتالقرار والتصو
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٦  
نيســـــــــان/أبريل  ١٥

٢٠٠٨    

تقرير األمـني العـام عـن    
 احلالـــــــة يف أخبازيـــــــا،  

  )S/2008/219جورجيا (

مشــروع قــرار مقــدم   
 (أ)دول أعضــاء ٦ مــن

)S/2008/424  (  

   ٣٧املادة 
  أملانيا

) ٢٠٠٨( ١٨٠٨ القــــــرار  
   ال أحد - ال أحد  -  ١٥

٥٩٥١    
آب/أغســـــــــــطس  ٨

٢٠٠٨    

 آب/ ٧رســالة مؤرخــة 
 ٢٠٠٨أغســــــــــــــطس 

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
الـدائم لالحتـاد الروســي   
ــدة   لــــدى األمــــم املتحــ

)S/2008/533  (  

 تــــانموجه رســــالتان
ــا  مــــن ممثــــل جورجيــ

 بشأن آخر التطـورات 
يف منطقــة تســخينفايل 

)S/2008/534 
  )S/2008/535  و

   ٣٧املادة 
  جورجيا

مـــن أعضـــاء  ١٠
  ،(ب) الس

  وجورجيا

  

٥٩٥٢  
آب/أغســـــــــــطس  ٨

٢٠٠٨    

 آب/ ٨رســالة مؤرخــة 
 ٢٠٠٨أغســــــــــــــطس 

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
الـــدائم جلورجيـــا لـــدى 
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

)S/2008/536  (  

   ٣٧املادة   
فنلنـــدا (باســـم رئاســـة   
منظمــة األمــن والتعــاون 
  يف أوروبا)، وجورجيا 

مجيـــــع أعضـــــاء  
الس، وفنلنـدا،  

  وجورجيا

  

٥٩٥٣  
ــطس  ١٠ آب/أغســـــ

٢٠٠٨    

 آب/ ٩رســالة مؤرخــة 
 ٢٠٠٨أغســــــــــــــطس 

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
الـــدائم جلورجيـــا لـــدى 
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

)S/2008/537  (  
رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  

آب/أغســــــــــــطس   ١٠
موجهــــــــــة إىل  ٢٠٠٨

رئيس جملس األمـن مـن   
املمثل الـدائم للواليـات   
املتحدة األمريكية لـدى  
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

   ٣٧املادة   
  جورجيا 

   ٣٩املادة 
ــني العــــام    ــل األمــ وكيــ
للشـــــؤون السياســــــية،  
ــام املســاعد   واألمــني الع

  لسالم  لعمليات حفظ ا

مـــن أعضـــاء  ١٣
وكـل   ،(ج)الس

  املدعوين 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  يتالقرار والتصو
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            )S/2008/538  (  
٥٩٦١  

ــطس  ١٩ آب/أغســـــ
٢٠٠٨    

 ١٩رســــــالة مؤرخــــــة 
ــطس   ٢٠٠٨آب/أغســ

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن القـائم   
باألعمــــــــال بالنيابــــــــة 
للبعثــة الدائمــة لفرنســا   
ــدة   لــــدى األمــــم املتحــ

)S/2008/561  (  

   ٣٧املادة   
  جورجيا 

   ٣٩املادة 
ــني العــــام    ــل األمــ وكيــ
للشـــــؤون السياســــــية،  

ــام املســاعد   واألمــني الع
  لعمليات حفظ السالم  

مــــن أعضــــاء   ٨
وكــل  ،(د)الــس

  املدعوين

  

٥٩٦٩    
ــطس  ٢٨ آب/أغســـــ

٢٠٠٨    

رسالة موجهة مـن ممثـل     
ــا   ــب فيهـ ــا يطلـ جورجيـ
إىل الــس عقــد جلســة 
مـــــن أجـــــل النظـــــر يف 
ــة   ــراءات االنفراديـ اإلجـ

ــا لالحتـــاد الروســـي ف يمـ
يتعلق بأخبازيا وأوسـيتيا  

  )  S/2008/587اجلنوبية (

   ٣٧املادة 
  جورجيا

   ٣٩املادة 
املوظــف املســؤول عــن   
ــؤون  إدارة الشـــــــــــــــــــ
السياســـــية، واملوظـــــف 
ــن إدارة   ــؤول عــــ املســــ
  عمليات حفظ السالم 

مـــن أعضـــاء  ١١
وكـل   ،)ـهـ (الس

  املدعوين 

  

٥٩٩٢    
 األول/  شـــــــــرينت ٩

    ٢٠٠٨أكتوبر 

تقرير األمـني العـام عـن    
احلالـــــــة يف أخبازيـــــــا،   
جورجيــــــــــــــــــــــــــــــــا 

)S/2008/631  (  

مشــــــــــروع قــــــــــرار 
)S/2008/639  (  

) ٢٠٠٨( ١٨٣٩ القــــــرار    
   ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٠٨٢  
ــباط/فرباير  ١٣  شــــــ

٢٠٠٩    

تقرير األمني العام بشأن 
ــا،  احلالــــــــة يف أخبازيــــــ
ــرار   ــال بقـ ــا عمـ جورجيـ

 ١٨٣٩جملــــس األمــــن   
)٢٠٠٨) (S/2009/69 (  

ر مشــــــــــروع قــــــــــرا
)S/2009/88  (  

   ٣٧املادة 
  أملانيا وجورجيا، 

) ٢٠٠٩( ١٨٦٦ القــــــرار  
   ال أحد - ال أحد - ١٥

٦١٤٣  
حزيران/يونيـــــــه  ١٥

٢٠٠٩    

تقريــــر األمـــــني العـــــام  
ــرارات    ــال بق ــدم عم املق

ــن   ــس األمــ  ١٨٠٨جملــ
 ١٨٣٩) و ٢٠٠٨(
 ١٨٦٦) و ٢٠٠٨(
)٢٠٠٩( 
)S/2009/254  (  

رســـــــالة مـــــــن ممثـــــــل 
ــأن  ــا بشــــــــ جورجيــــــــ

ــهاك ــاد  اتانتـــــ االحتـــــ
الروســي التفــاق وقــف  
إطالق النار املؤلف مـن  

 ١٢اط املـؤرخ  ست نقـ 
ــطس   ٢٠٠٨آب/أغســ

)S/2009/305  (  

   ٣٧املادة 
  أملانيا وجورجيا، 

مجيـــــع أعضـــــاء  
ــس،  الــــــــــــــــــ

  ياوجورج

رفــــــض مشــــــروع قــــــرار 
)S/2009/310  (  

ــاد  ١ -  ١٠ (االحتــــــــــــــــــ
 أوغنــــدا،( ٤ - الروســــي) 

واجلماهريية العربية الليبيـة،  
   )نام وفييت والصني

رســـــالة مـــــن ممثـــــل        
جورجيا بشأن مقابلـة  

ــا ــواء يف  أجراهــــــ لــــــ
اجلــــــــيش الروســــــــي 

)S/2009/306  (  

      

      مشــروع قــرار مقــدم       
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  يتالقرار والتصو
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

 (و)دول ٧مــــــــــــــــــن             
)S/2009/310  (  

  
 املتحدة. والواليات املتحدة، واململكة وكرواتيا، وفرنسا، ، الروسي، وأملانيا االحتاد  (أ)  

  املتحدة. والواليات املتحدة، واململكة وكرواتيا، نام، وفييت وفرنسا، والصني، وبلجيكا، وإيطاليا، وإندونيسيا، الروسي، االحتاد  (ب)  
 وكرواتيـا،  نـام،  وفييـت  واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، وفرنسـا،     فاسـو،  وبوركينـا  وبنمـا،  وبلجيكـا،  ،وإيطاليـا  وإندونيسيا، الروسي، االحتاد  (ج)  

  املتحدة. املتحدة، والواليات واململكة وكوستاريكا،
  املتحدة. والواليات ، املتحدة واململكة وكوستاريكا، وكرواتيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، الروسي، االحتاد  (د)  
  املتحدة. والواليات ، املتحدة واململكة وكوستاريكا، وكرواتيا، وفرنسا، أفريقيا، وجنوب وبنما، وبلجيكا، وإيطاليا، وإندونيسيا، الروسي، حتاداال  )ـ(ه  
  أملانيا، وتركيا، وفرنسا، وكرواتيا، واململكة املتحدة، النمسا، والواليات املتحدة.  (و)  

  الشرق األوسط
  

  ألوسطاحلالة يف الشرق ا – ٢٧
 عام عرض  

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 الشـرق  يف احلالـة ” املعنـون  البنـد  يف نظـره  إطار يف جلسة ٢١

 املســامهة البلــدان مــع خاصـة  جلســات ســت منــها ،“األوسـط 
 بيانـــات ســـتة تمـــدقـــرارات، واع مثانيـــة واختـــذ ،)٤٨٦(بقـــوات
 الرئيسـية  املواضـيع  اجللسـات  تلـك  يف الـس  وتنـاول . رئاسية
 االشــتباك فــض ملراقبــة املتحــدة األمــم قــوة) أ: (التاليــة األربعــة

ــة قــوة( ــوة) ب(، )٤٨٧()االشــتباك فــض مراقب  املتحــدة األمــم ق
ــة ــان يف املؤقتـ ــوة( لبنـ ــة القـ ــان يف املؤقتـ ــرار) لبنـ  ١٧٠١ والقـ

__________ 

، املعقــودة يف ٥٩١٨فيمــا خيــص قــوة مراقبــة فــض االشــتباك: اجللســة    )٤٨٦(
، املعقــــــــودة يف ٦٠٣٥؛ و اجللســــــــة ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــــه  ٢٣
، املعقــودة يف  ٦١٤٦جللســة ؛ و ا٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٠
، املعقــــــــودة يف ٦٢٣٢؛ و اجللســــــــة ٢٠٠٩حزيران/يونيــــــــه  ١٩
قــوة األمــم املتحــدة  يتعلــق بفيمــا و. ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٧

ــة    ــان: اجللسـ ــة يف لبنـ ــودة يف ٥٩٦٥املؤقتـ آب/أغســـطس  ٢٥، املعقـ
  .٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٣، املعقودة يف ٦١٨١؛ و اجللسة ٢٠٠٨

 القسـم يد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء العاشـر،      لالطالع على مز  )٤٨٧(
  قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.يتعلق باألول، فيما 

 جلنــــــة) د( ،)٤٨٨()٢٠٠٤( ١٥٥٩ القــــــرار) ج( ،)٢٠٠٦(
 ).  ٢٠٠٥( ١٥٩٥ والقرار )٤٨٩(املستقلة الدولية التحقيق

 أربـع  االشـتباك  فـض  مراقبـة  قـوة  واليـة  الس وجدد  
 كــل اختــاذه وفــور .)٤٩٠(أشــهر يف كــل مــرة ســتة لفتــرة مــرات
 التـوايل،  علـى  فيـه،  وافـق  رئيسـه  مـن  بيانـا  الس أصدر قرار،
 تتسـم  األوسـط  الشـرق  يف احلالـة ” بـأن  العام األمني قول على

 يـــتم أن وإىل مل مـــا كـــذلك تظـــل أن احملتمـــل ومـــن بـــالتوتر،
 الشـرق  مشكلة جوانب مجيع تغطي شاملة تسوية إىل التوصل

__________ 

أعلن الس يف هذا القرار تأييده إلجراء عمليـة انتخابيـة حـرة و      )٤٨٨(
ــة       ــوات األجنبي ــع الق ــان، وحــث مجي ــيس لبن ــة النتخــاب رئ نزيه

ىل حل مجيع امليليشـيات  املتبقية إىل االنسحاب من لبنان، و دعا ا
  اللبنانية و غري اللبنانية و نزع سالحها.

 القسـم لالطالع على مزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع،        )٤٨٩(
مـا  الرابـع، في  القسـم اللجنة، و اجلـزء التاسـع،   يتعلق بالثالث فيما 

  احملكمة اخلاصة بلبنان.يتعلق ب
ــرارات   )٤٩٠(  ١٨٧٥ ) و٢٠٠٨( ١٨٤٨) و ٢٠٠٨( ١٨٢١القـــــــــ

  ).٢٠٠٩( ١٨٩٩) و ٢٠٠٩(



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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ــس وجــدد.)٤٩١(“األوســط ــة أيضــا ال ــوة والي ــة الق  يف املؤقت
مـرتني   ومـدد  ،)٤٩٢(يف كـل مـرة   واحـدة  سـنة  مرتني ملدة لبنان
 مـارس /آذار ١ قبـل  )٤٩٣(املسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  جلنـة  والية

  .  أعماهلا بلبنان اخلاصة احملكمة تاريخ بدء ٢٠٠٩
ــوة   ــم قـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــان يف املؤقتـ ــرار لبنـ  والقـ

٢٠٠٦( ١٧٠١( 

ــل/نيســـان ١٥   ــي بيـــان: ٢٠٠٨ أبريـ ــأن رئاسـ  بشـ
 )٢٠٠٦( ١٧٠١ القرار تنفيذ

 مـــن بيـــان يف الـــس أهـــاب ،٢٠٠٨ أبريـــل ١٥ يف  
مـن أجـل    جهودهـا  تكثيـف  املعنية األطراف جبميع )٤٩٤(رئيسه
 اهللا حـزب  وقـف  إىل دعا الذي) ٢٠٠٦( ١٧٠١ القرار تنفيذ

ــعجل الفــوري ــف اهلجمــات، مي ــع الفــوري إســرائيل ووق  جلمي
 .اهلجومية العسكرية العمليات

 أغســـطس/آب ٢٧ و ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ٢٧  
 لبنان يف املؤقتة القوة والية متديد: ٢٠٠٩

 قــــرار اختــــاذ عقــــب ،٢٠٠٨ أغســــطس/آب ٢٧ يف  
ــد ــة متدي ــوة والي ــة الق ــان يف املؤقت  أغســطس/آب ٣١ حــىت لبن

 تواجـه  القـوة  أن مفـاده  رأي عن إسرائيل ممثل أعرب ،٢٠٠٩
ــطتها  ــطالع بأنشـ ــديات يف االضـ ــها، حتـ ــل وواليتـ ــود مثـ  وجـ

 نشـر تلـك العناصـر    وإعـادة  اهللا، حلـزب  تابعـة  مسـلحة  صرعنا
 وجنوبـه،  الليطـاين  ـر  مشـال  قـدرات  واكتسـاا  كـبرية  بأعداد

 اإلســالمية إيــران مجهوريــة مــن األســلحة نقــل يف واالســتمرار
 أن علــى وشــدد. اهللا حــزب إىل الســورية العربيــة واجلمهوريــة

 باختـاذ  سلطتها متارس القوة املؤقتة يف لبنان أن تنتظر من بالده
__________ 

، S/PRST/2009/18 و ،S/PRST/2008/46 و ،S/PRST/2008/25انظـــر   )٤٩١(
  .S/PRST/2009/34  و

  ).٢٠٠٩( ١٨٨٤) و ٢٠٠٨( ١٨٣٢القراران   )٤٩٢(
  ).٢٠٠٨( ١٨٥٢) و ٢٠٠٨( ١٨١٥القراران   )٤٩٣(
)٤٩٤(  S/PRST/2008/8.  

 أن مـن  للتأكـد  قواـا،  تنتشـر  حيثمـا  الالزمـة  اإلجراءات مجيع
ــة ــا منطق م ال عملياســتخدــام ت ــة بأنشــطة للقي ــن عدائي  أي م
 .)٤٩٥(بواليتها االضطالع من منعها حماوالت وملقاومة نوع،

 ينفـذ  مل) ٢٠٠٦( ١٧٠١ القـرار  أن لبنان ممثل ورأى  
 مجلــة يف وأشــار،. اختــاذه عــن عــامني مــرور رغــم تامــا تنفيــذا
 األجــــواء خبـــرق  وتكــــرارا مـــرارا  إســــرائيل قيـــام  إىل أمـــور، 
 زرعتـها  اليت العنقودية القنابل خرائط تسليم ورفضها اللبنانية،

ــوب يف ــان جن ــم إىل لبن ــه وأكــد املتحــدة، األم  أن ميكــن ال أن
 حتميلــها جيــب الــيت اجلهــة هويــة حــول شــك أي هنــاك يكــون

ــة عــن املســؤولية ــذ عرقل ــرار تنفي ــذا) ٢٠٠٦( ١٧٠١ الق  تنفي
 .)٤٩٦(تاما

ــاذ عقـــب ،٢٠٠٩ أغســـطس/آب ٢٧ ويف   ــرار اختـ  قـ
ــد ــة متدي ــان حــىت   والي ــة يف لبن ــوة املؤقت  أغســطس/آب ٣١ الق

ــرز ،٢٠١٠ ــل أب ــيت اخلطــرية احلــوادث إســرائيل ممث ــت ال  وقع
ــوب يف مــؤخرا ــان، جن ــل لبن ــتفجريات مث  ووجــود املتعــددة ال

 تقريــره يف العــام األمــني ذكــر مثلمــا اهللا، حلــزب تــابعني أفــراد
 .)٤٩٧()S/2009/407البعثة ( والية بتجديد أوصى الذي

 ١٧٠١القـرار   نأ مفـاده  رأي عـن  لبنان ممثل وأعرب  
ــد ،)٢٠٠٦( ــرور بع ــالث م ــى اختــاذه،  ســنوات ث ــذ مل عل  ينف

 يف اســتمرارها مثــل إســرائيل، بــه تقــوم مــا بســبب تامــا تنفيــذا
 مــن اللبنانيــة، لألجــواء املتكــرر وخرقهــا األزرق، اخلــط خــرق
 الـــدفاع  وزيـــر  تعليقـــات  إىل واســـتنادا. أخـــرى  أمـــور  بـــني

ــل ذكــر اإلســرائيلي، ــان ممث  تشــكل ال رائيلإســ أعمــال أن لبن
ــرار انتـــهاكا  تتنـــاىف ولكنـــها فحســـب،) ٢٠٠٦( ١٧٠١ للقـ

 .)٤٩٨(املتحدة األمم مليثاق األساسية املبادئ مع أيضا

__________ 

)٤٩٥(  S/PV.5967 ،٤-٢ الصفحات.  
  .٥و  ٤الصفحتان  املرجع نفسه،  )٤٩٦(
)٤٩٧(  S/PV.6183 ، ٣الصفحة.  
  .٥-٣ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٤٩٨(
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 )٢٠٠٤( ١٥٥٩ القرار  

ــار ٨   ــايو/أيــ ــايو ٧ إىل ٢٠٠٨ مــ : ٢٠٠٩ أيار/مــ
 اخلاص املبعوث اإلحاطات اإلعالمية املقدمة من

 لألمـني  اخلـاص  املبعـوث  أفاد ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٨ يف  
 يف) ٢٠٠٤( ١٥٥٩ األمــن جملــس قــرار بتنفيــذ املعــين العــام

ــه ــة إحاطت ــان أن الــس إىل اإلعالمي  أزمــة مــن يعــاين ظــل لبن
 يف الفشــل  حــول خاصــة بصــورة متحــورت حــادة، سياســية
 شـاغراً  ظـل  الـذي  املنصـب  هـو و للجمهوريـة،  رئـيس  انتخاب

ــذ ــانون ٢٤ منـ ــمرب/األول كـ ــى ٢٠٠٧ ديسـ ــرغم علـ ــن الـ  مـ
 وأشـار . والدولية واإلقليمية اللبنانية لألطراف املستمرة اجلهود

 اللبنـانيني  السياسـيني  الزعمـاء  بـني  مناقشـة  أي تعقـد  مل أنـه  إىل
 اللبنانيــة املليشــيات تفكيــك إىل تفضــي سياســية بشــأن عمليــة

ــ وغــري ــزع ةاللبناني ــى ســالحها، ون ــذي النحــو عل ــه  ال  دعــا إلي
 العنـف  حوادث من بعدد واستشهد). ٢٠٠٤( ١٥٥٩ القرار
 ميليشــيات خمتلفــة، فيهــا تورطــت والــيت البلــد، يف وقعــت الــيت

 وعلـى . اهللا وحـزب  احلكومـة  بـني  القائمة التوترات إىل وأشار
 االتصـاالت  شـبكة  عـن  الكشف أن إىل أشار اخلصوص، وجه
 وتـرتبط  الـبالد  أحنـاء  معظم تغطي واليت اهللا، حزب أقامها اليت

 بـأن  متصـاعدة  خمـاوف  أثـار  قـد  السـورية،  العربيـة  باجلمهورية
ــزب ــبين اهللا حـ ــل يـ ــية هياكـ ــة مؤسسـ ــل موازيـ ــة هلياكـ  الدولـ

 أـا  زاعمـا  الشـبكة  إغـالق  اهللا حـزب  ورفض. عنها ومنفصلة
 ســيادة انتــهاك تواصــل نفســه، الوقــت ويف. ترســانته مــن جـزء 

 واستمر اإلسرائيلية، الطائرات جانب من أجوائه وخرق انلبن
ــاطق ويف. الغجــر قريــة مشــال ملنطقــة اإلســرائيلي االحــتالل  من
 العربيــة اجلمهوريــة بــني العالقــات تطبيــع بعــد يــتم مل أخــرى،

 القـــوات انســـحاب مـــن أعـــوام ثالثـــة بعـــد ولبنـــان الســـورية
ــه إىل اخلــاص املبعــوث خلــص العمــوم، وعلــى. الســورية  مل أن

 ١٥٥٩ القــــــرار تنفيـــــذ  حنــــــو ملمـــــوس  تقــــــدم أي حيـــــرز 
)٤٩٩()٢٠٠٤(. 

ــار ٢٢ ويف   ــايو/أي ــس أعــرب ،٢٠٠٨ م ــان يف ال  بي
 تفــاقلال القــوي وتأييــده ترحيبــه عــن )٥٠٠(رئيســه عــن صــادر

 الدوحـة  يف إليـه  التوصـل  مت الـذي  للبنـان  رئـيس  انتخـاب  على
  العربية. الدول جامعة رعاية حتت ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢١ يوم

 مـايو /أيار ٧ و ٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٣٠ ويف  
 إعالميــتني إحــاطتني يف الــس صاخلــا املبعــوث أبلــغ ،٢٠٠٩

 حنــو الســابقة عشــر االثــين األشــهر خــالل بقطــع أشــواط هامــة
 التحســن هيــأ فقــد). ٢٠٠٤( ١٥٥٩ للقــرار الكامــل التنفيــذ

 املصـاحلة  إىل جانب جهود لبنان، يف الوضع شهده الذي العام
 واسـتقالله  لبنـان  سـيادة  لتعزيـز  مواتيـة  بيئة املنطقة، يف املبذولة

ــه وبســط ســلطة  السياســي ــى حكومت ــع عل ــبالد أحنــاء مجي . ال
 السياســــية العمليـــة  أنعــــش الـــرئيس  انتخــــاب أن إىل وأشـــار 

 كـان  الـذي  الربملـان  انعقـاد  بإتاحـة  خاصة لبنان، يف الدستورية
 إجيـايب  تقـدم  بـإحراز  أيضا وأفاد. عامني من تقرب ملدة معطال

 ةالعربيــ واجلمهوريــة لبنــان بـني  دبلوماســية عالقــات إقامــة حنـو 
 بـني  القمـة  اجتماع إىل أشار اخلصوص، وجه وعلى. السورية
ــيس  ورئــيس األســد، بشــار الســورية، العربيــة اجلمهوريــة رئ
 تــاله مــا وإىل ،٢٠٠٨ أغســطس يف ســليمان، ميشــال لبنــان،

 مقترنــة كاملــة، دبلوماســية عالقــات إقامــة حنــو خطــوات مــن
 لـدين، الب بـني  احلـدود  حتديـد  مبسـألة  يتعلـق  فيمـا  احملرز بالتقدم

ــذ حنــو هامــة خطــوات بوصــفها  ١٥٥٩ للقــرار الكامــل التنفي
 للســـــيادة اإلســـــرائيلية االنتـــــهاكات واســـــتمرت). ٢٠٠٤(

 وسـيادته  باسـتقراره  احملدقـة  األخـرى  املخـاطر  وظلت اللبنانية،
 سـالحها  ونـزع  امليليشـيات  حـل  يف تقـدم  إحراز كعدم قائمة،

 تقـع مـن   الـيت  األمنيـة  احلـوادث  وأضـاف أن . املثال سبيل على
__________ 

)٤٩٩(  S/PV.5888 ،٧-٢ الصفحات.  
)٥٠٠(  S/PRST/2008/17.  
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ــى مســألة  الضــوء حــني إىل آخــر تســلط   األســلحة انتشــار عل
 حـزب  ميليشـيا  فيهـا  مبـا  املسـلحة،  اجلماعات وجود واستمرار

 وأكــــد). ٢٠٠٤( ١٥٥٩ للقــــرار انتــــهاك يف املســــلحة، اهللا
 ســـالحها ونــزع  امليليشـــيات تلــك  حـــل أن اخلــاص  املبعــوث 

ذات  كدولـة  لبنـان  أركـان  توطيـد  السـتكمال  ضروري عنصر
 .  )٥٠١(ودميقراطية يادةس

ــرار   ــة) ٢٠٠٥( ١٥٩٥ القــــ ــق وجلنــــ  التحقيــــ
   املستقلة الدولية

ــان ٨   ــل/نيســ ــانون ١٧ و ٢٠٠٨ أبريــ  /األول كــ
 اللجنة حتقيقات: ٢٠٠٨ ديسمرب

 التحقيـق  جلنـة  رئيس أفاد ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٨ يف  
 الـس  املقدمـة إىل  اإلعالميـة  إحاطتـه  يف )٥٠٢(ةاملسـتقل  الدولية

ــة أن ــة  اللجنـ ــازت أدلـ ــى حـ ــود علـ ــبكة وجـ ــن شـ ــراد مـ  األفـ
. احلريــري رفيــق الســابق الــوزراء رئــيس اغتيــال يف املتــورطني

بالشـــبكة  تتعلـــق أخـــرى أدلـــة اللجنـــة لـــدى أن أيضـــا وأفـــاد
 االغتيــال عمليــة تــربهن مــثال علــى وجودهــا قبــل     املــذكورة
 حـول  األدلـة  مـن  املزيـد  مجـع  هـي  اللجنـة  لويةأو وأن وبعدها،

 بأشخاص وصالم فيها، املشاركني مجيع وهوية نطاق الشبكة
 لبنــان ممثـل  وأدىل.)٥٠٣(اهلجمــات يف ودورهـم  خارجهــا آخـرين 
 حــىت  حتققــت الــيت والنتــائج اللجنــة  بعمــل فيــه رحــب ببيــان
 حول موقـف  توضيحات الروسي االحتاد ممثل وطلب.)٥٠٤(اآلن

__________ 

)٥٠١(  S/PV.6008 ،و  ٦- ٢الصفحاتS/PV.6120 ،٧-٢ الصفحات.  
)، أنشـأ الـس، يف مجلـة أمـور،     ٢٠٠٥( ١٥٩٥مبوجب القرار   )٥٠٢(

املستقلة للتحقيـق يف اغتيـال رئـيس الـوزراء      جلنة التحقيق الدولية
  السابق رفيق احلريري و يف هجمات أخرى.

)٥٠٣(  S/PV.5863٥-٣ ، الصفحات.  
  .٧و  ٦ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٠٤(

 صـلة  يف السـجن  يف موجـودين  لبنانيني أفراد أربعة بشأن اللجنة
 األفـــراد حالـــة إن قـــائال ةاللجنـــ رئـــيس ورد .)٥٠٥(باحلـــادث
 اللبنانيـة  القضـائية  السـلطات  اختذتـه  قـرار  عن نتجت املذكورين

 تفاصـيل  علـى  التعليـق  عـن  وامتنـع  اللبناين، اجلنائي القانون وفق
 اىل مشريا املسألة، هذه بشأن لبنان يف العام املدعي مع مناقشاته
 قريبـا  تعـرض  قـد  املسـألة  أن وإىل السـرية  علـى  احلفـاظ  ضـرورة 

 .)٥٠٦(دولية حمكمة على

 رئــيس أفــاد ،٢٠٠٨ ديســمرب/األول كــانون ١٧ ويف  
ــة ــه يف اللجن ــة  إحاطت ــة املقدم ــس إىل اإلعالمي  إحــراز عــن ال

 إىل التوصـل  ذلـك  يف مبـا  احلريـري،  قضـية  يف التحقيق يف تقدم
 نفـذت  الـيت  بالشـبكة  افينيإضـ  أفـرادا  تـربط  جديـدة  معلومات

 مـن  االنتقال عملية أيضا اللجنة رئيس وأوجز. االغتيال عملية
 مـــارس/آذار ١ يف املقــرر  بلبنــان  اخلاصــة  احملكمــة  إىل اللجنــة 
ــد وأوصــى ،٢٠٠٩ ــة واليــة بتمدي لكــي  شــهرين ملــدة اللجن
ــتمكن ــوم حــىت مهامهــا أداء يف االســتمرار مــن ت ــدء ي  عمــل ب
 دوره يف التحقيـــق سيواصـــل نـــهأ وأوضـــح. اخلاصـــة احملكمـــة

 التحقيـق  وسـينتقل . احملكمـة  عمـل  بـدء  بعـد  عاما مدعيا املقبل
ــة إىل ــة املرحل ــيت الدولي ــام املــدعي خالهلــا ســيأخذ ال ــام الع  زم

 بعـد  إال الفعلية احملاكمة تبدأ ولن. اللبنانية السلطات من األمر
 الــيت بالصــعوبات اللجنــة رئــيس أقــر وإذ. التحقيــق اســتكمال

ــة هــاتواجه ــأن بقــوة أكــد حتقيقاــا، يف اللجن  ميكــن القضــية ب
 اللجنــة رئــيس فيــه شــكر ببيــان لبنــان ممثــل وأدىل .)٥٠٧(حلــها
 .)٥٠٨(اللجنة لعمل التقدير عن وأعرب جهوده على

__________ 

  .٥ة املرجع نفسه، الصفح  )٥٠٥(
  .٨و  ٧تان الصفحاملرجع نفسه،   )٥٠٦(
)٥٠٧(  S/PV.6047 ،٥-٢ الصفحات.  
      .٦و  ٥ان تالصفحاملرجع نفسه،   )٥٠٨(

    الة يف الشرق األوسطاجللسات: احل
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

          قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك            
٥٩٢٦  

حزيران/يونيــــــــه   ٢٧
٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
قوة األمم املتحدة ملراقبة 
ــتباك  فـــــــــــض االشـــــــــ

)S/2008/390(  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2008/415(  

  )٢٠٠٨( ١٨٢١ القــــــــرار    
  ال أحد - ال أحد -١٥

S/PRST/2008/25  

٦٠٣٩  
ــانون األول/ ١٢  كـــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
قوة األمم املتحدة ملراقبة 
ــتباك  فـــــــــــض االشـــــــــ

)S/2008/737(  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2008/771(  

  )٢٠٠٨( ١٨٤٨ القــــــــرار    
  ال أحد - ال أحد -١٥

S/PRST/2008/46  

٦١٤٨  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٣

٢٠٠٩  

لعــام عــن تقريــر األمــني ا
قوة األمم املتحدة ملراقبة 
ــتباك  فـــــــــــض االشـــــــــ

)S/2009/295(  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2009/320(  

  )٢٠٠٩( ١٨٧٥ القــــــــرار    
  ال أحد - ال أحد -١٥

S/PRST/2009/18  

٦٢٤١  
ــانون األول/ ١٦  كـــــ

  ٢٠٠٩ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
قوة األمم املتحدة ملراقبة 
ــتباك  فـــــــــــض االشـــــــــ

)S/2009/597(  

ــرار   ــروع قــــــــ مشــــــــ
)S/2009/651(  

  )٢٠٠٩( ١٨٩٩ القــــــــرار    
  ال أحد - ال أحد -١٥

S/PRST/2009/34  

        )٢٠٠٦( ١٧٠١ لبنان والقرار قوة األمم املتحدة املؤقتة يف
٥٨٦٧  

نيســــــــــان/أبريل   ١٥
٢٠٠٨  

تقريــر األمــني العــام عــن  
تنفيــــــذ قــــــرار جملــــــس 

ــن  )٢٠٠٦( ١٧٠١ األمــ
)S/2008/135(  

  ٣٧املادة   
  لبنان

  S/PRST/2008/8  

٥٩٦٧  
آب/أغســــــــطس  ٢٧

٢٠٠٨  
  

ــة  ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
آب/أغســــــــــــطس  ٢١

موجهـــــة مـــــن   ٢٠٠٨
ــيس   ــام إىل رئ األمــني الع
جملـــــــــــــس األمـــــــــــــن 

)S/2008/568(  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
 (أ)دول أعضـــــــــــــاء ٦

S/2008/583)(  
تقرير األمني العام عـن  

ــرار   ــذ القـ  ١٧٠١تنفيـ
)٢٠٠٦) (S/2008/425(  

  ٣٧املادة 
  لبنانوإسرائيل، 

  )٢٠٠٨( ١٨٣٢ القــــــــرار  لبنانوإسرائيل، 
 ال أحد - ال أحد -١٥

٦١٨٣  
آب/أغســــــــطس  ٢٧

٢٠٠٩  

ــة   ــالة مؤرخــــــ  ٦رســــــ
ــطس   ٢٠٠٩آب/أغســـ

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

)S/2009/407(  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
ــا ٧  (ب)ءدول أعضــــــــ

(S/2009/431)  
تقرير األمني العام بشـأن  

 )٢٠٠٦( ١٧٠١القـــرار  
)S/2009/330(  

  ٣٧املادة 
إســـــرائيل،  وبلجيكـــــا،  

ــا، و ــان، وإيطاليــــــ لبنــــــ
  وإسبانيا

  )٢٠٠٩( ١٨٨٤ القــــــــرار  لبنانوإسرائيل، 
  ال أحد - ال أحد -١٥

          )٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار 
٥٨٨٨  

  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٨
  ٣٧املادة     

  لبنان
املبعـــوث اخلـــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

  ٣٩املادة             
املبعــوث اخلــاص لألمــني 
العــام املعــين بتنفيــذ قــرار 

 ١٥٥٩جملـــــس األمـــــن 
)٢٠٠٤(  

املعين بتنفيذ قـرار  
ــن   ــس األمــــ جملــــ

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

٥٨٩٦  
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٢

  ٣٧املادة     
  لبنان

  S/PRST/2008/17  

٦٠٠٨  
 تشـــــــرين األول/ ٣٠

  ٢٠٠٨أكتوبر 

التقريــر نصــف الســنوي  
الثامن لألمـني العـام عـن    

فيــــــذ قــــــرار جملــــــس تن
ــن  )٢٠٠٤( ١٥٥٩ األمـ

)S/2008/654(  

  ٣٧املادة   
  لبنان  
  ٣٩املادة 

املبعـــوث اخلـــاص املعـــين 
بتنفيذ قرار جملس األمـن  

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

املبعـــوث اخلـــاص 
املعين بتنفيذ قـرار  
ــن   ــس األمــــ جملــــ

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

 

٦١٢٠  
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٧

التقريــر نصــف الســنوي  
التاسع لألمني العـام عـن   
تنفيــــــذ قــــــرار جملــــــس 

ــن  )٢٠٠٤( ١٥٥٩ األمــ
)S/2009/218(  

  ٣٧املادة   
  لبنان  
  ٣٩املادة 

املبعـــوث اخلـــاص املعـــين 
بتنفيذ قرار جملس األمـن  

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

املبعـــوث اخلـــاص 
املعين بتنفيذ قـرار  
ــن   ــس األمــــ جملــــ

٢٠٠٤( ١٥٥٩(  

 

          )٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار 
٥٨٦٣  

ــان/أبريل  ٨ نيســــــــــــ
٢٠٠٨  

ــالة مؤرخــــــة    ٢٨رســــ
ــارس   ٢٠٠٨آذار/مــــــــ

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

)S/2008/10(  

  ٣٧املادة   
  لبنان  
    ٣٩املادة 

ــة التحقيــــق   رئــــيس جلنــ
  الدولية املستقلة

عضــو واحــد مــن 
ــس   ــاء جملـــ أعضـــ
ــاد   ــن (االحتــ األمــ

مجيع والروسي)، 
  (ج)املدعوين

 

٥٩٠١  
ــه  ٢ حزيران/يونيــــــــــ

٢٠٠٨  

 أيار/ ١٦رسالة مؤرخة 
ــايو  ــة  ٢٠٠٨مــ موجهــ

ــام إىل   ــني العــ مــــن األمــ
ــس األمــــن    ــيس جملــ رئــ

)S/2008/334(  

مشـــروع قـــرار قدمتـــه 
  )S/2008/349فرنسا (

ــة   ــر العاشــر للجن التقري
التحقيـــــــق الدوليــــــــة  

  )S/2008/210املستقلة (

  ٣٧املادة 
  لبنان

  )٢٠٠٨( ١٨١٥ القــــــــرار  
  ال أحد - ال أحد -١٥

٦٠٤٧  
ــانون األول/ ١٧  كـــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 

كانون  ٢رسالة مؤرخة 
ــمرب   ٢٠٠٨األول/ديســ

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

)S/2008/752(  

رســالة مــن ممثــل لبنــان 
ــة   ــأن متديــــد واليــ بشــ

  )S/2008/764اللجنة (

  ٣٧املادة 
  لبنان

  ٣٩املادة 
ــة التحقيــــق  ر ئــــيس جلنــ

  الدولية املستقلة  

    مجيع املدعوين

٦٠٤٨  
ــانون األول/ ١٧  كـــــ

كانون  ٢رسالة مؤرخة 
ــمرب   ٢٠٠٨األول/ديســ

موجهة من األمني العـام  

قـــرار قدمتـــه  مشـــروع
  )S/2008/792فرنسا (

  ٣٧املادة 
  لبنان

  )٢٠٠٨( ١٨٥٢القــــــــرار   
  ال أحد - ال أحد -١٥



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠٠٨ديسمرب             
)S/2008/752(  

رســالة مــن ممثــل لبنــان 
بشأن متديد والية جلنة 

)S/2008/764(  

  ٣٩املادة 
ــة التحقيــــق   رئــــيس جلنــ

  تقلةالدولية املس
  

  بلجيكا، فرنسا، كرواتيا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة.   إيطاليا،  (أ)  
  بلجيكا، فرنسا، كرواتيا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة.   إيطاليا،إسبانيا،   (ب)  
  أدىل رئيس جلنة التحقيق الدولية املستقلة ببيان ثان.  (ج)  

  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني - ٢٨
  

 عام عرض

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 قضـية  ذلك يف مبا ،األوسط الشرق يف احلالة بشأن جلسة ٣٣

 عـام  ويف. واحدا رئاسيا بيانا واعتمد قرارين، واختذ فلسطني،
 يف املتـدهورة  احلالـة  حول أساسا املناقشات متحورت ،٢٠٠٨
ــاع ــزة قطـ ــانون ويف. غـ ــمرب/األول كـ ــانون ٢٠٠٨ ديسـ  وكـ

علـى   اجللسـات  مـن  سلسـلة  الـس  عقـد  ،٢٠٠٩ ينـاير /الثاين
 محـاس  ضـد  إسـرائيل  نفـذا  اليت الكربى العسكرية إثر العملية

 يف فادحــة خســائر وقــوع عــن أســفرت والــيت غــزة، قطــاع يف
 وركـز . احلالـة  بشـأن تلـك   الس قرارا واختذ املدنيني، أرواح

 للوضــع التصــدي علــى ٢٠٠٩جهــوده يف عــام  الــس معظــم
 يف التطــورات مناقشــة أيضــا الــس وواصــل. غــزة يف القــائم
 .لبنان ويف الغربية الضفة

ــاين كــانون ٢٢   ــاير/الث ــة إحاطــة: ٢٠٠٨ ين  إعالمي
 غزة قطاع يف احلالة بشأن ومناقشة

 األمـني  وكيل أفاد ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٢ يف  
ــية للشـــؤون العـــام ــة إحاطتـــه يف السياسـ ــة املقدمـ  إىل اإلعالميـ

 كــانون ١٥ منــذ تــدهورت غــزة قطــاع يف احلالــة بــأن الــس
 اإلسـرائيلية  الـدفاع  قـوات  دخلـت  عنـدما  ،٢٠٠٨ يناير/الثاين

. ضــارية معركـة  يف مقـاتلي محــاس  مـع  واشــتبكت غـزة  قطـاع 
ــاء ــال وأثنـ ــذي القتـ ــال الـ ــك، تـ ــن ذلـ ــات  شـ ــاتلون هجمـ  املقـ

ــذائف بالصــواريخ ــى اهلــاون وق ــذلك، ونتيجــة. إســرائيل عل  ل
ــيب ــرائيليا ١١ أصـ ــل إسـ ــواطن وقتـ ــوادوري مـ ــاص إكـ  برصـ
 جمموعــــه مــــا اإلســــرائيلية الــــدفاع قــــوات وقتلــــت. قنــــاص

 الربيـــة  التوغـــل عمليـــات يف ١١٧ وأصـــابت فلســـطينيا ٤٢
رغـم تراجـع    أنـه  العـام  األمـني  وكيـل  وذكـر . اجلوية والغارات

. للغايـة  هشاً الوضع ظل السابقة، القليلة األيام يف العنف حدة
ــار ــا وأشـ ــابر أن أيضـ ــة ظلـــت غـــزة معظـــم معـ ــذ مغلقـ  أن منـ

ــاس ســـيطرت ــاع علـــى محـ ــران يف القطـ ــه/حزيـ  ،٢٠٠٧ يونيـ
ــتثناء ــواردات  باسـ ــرور الـ ــة مـ ــة الالزمـ ــد لتلبيـ ــن األدىن احلـ  مـ

  .)٥٠٩(اإلنسانية االحتياجات
 العســكرية اهلجمــات لفلســطني الــدائم املراقــب وأدان  

 قطـاع  علـى  املسـتمر  واحلصـار  اإلسـرائيلية  القـوات  شـنتها  اليت
 ودعـــا الوخيمـــة، اإلنســـانية العواقـــب علـــى مشـــددا غـــزة،
 ممثـل  وأشـار .)٥١٠(األزمـة  ملعاجلـة  فوريـة  تـدابري  اختاذ اىل الس

ــيت املتواصــلة الصــاروخية اهلجمــات إىل إســرائيل ــن تشــن ال  م
 عليـه  املنصوص الطبيعي حبقها استشهد وإذ إسرائيل، ضد غزة
 أكـد  عنـه،  والـدفاع  شـعبها  محايـة  يف امليثـاق  مـن  ٥١ املادة يف
 اســـتمرار إىل إال يـــؤدي لـــن محـــاس اختيـــار يف االســـتمرار أن

__________ 

)٥٠٩(  S/PV.5824 ،٦-٣الصفحات.  
  .١٠-٧الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥١٠(
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 ممثـل  وذكر.)٥١١(السواء على والفلسطينيني اإلسرائيليني معاناة
 بسـبب  احلـايل  الوضع عن مسؤولة محاس أن املتحدة الواليات
 مــن إســرائيل جنــوب بــه متطــر مــا وخاصــة وأفعاهلــا، سياســاا

 عـــام  يف الكامـــل اإلســـرائيلي  االنســـحاب رغـــم  الصـــواريخ
 تصــاعد إدانــة علــى اآلخــرون املتحــدثون وأمجــع .)٥١٢(٢٠٠٥
 يف اإلنسـانية  الظـروف  تـدهور  بشأن القلق عن وأعربوا العنف
ــزة، ــا غ ــهم كــثري ودع ــع إىل إســرائيل أيضــا من . حصــارها رف

 بـأن  الـوارد  االحتمـال  بشـأن  القلـق  عن متكلمني عدة وأعرب
 بعثـت  الـيت  السـالم  عمليـة  آمـال  األرض علـى  التصعيد يقوض

 .٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين يف أنابوليس مؤمتر يف

 الســياج  تــدمري: ٢٠٠٨ ينــاير/الثــاين كــانون ٣٠  
 غزة وقطاع مصر بني احلدودي

 وكيـــل  أبلـــغ  ،٢٠٠٨ ينـــاير /الثـــاين  كـــانون ٣٠ يف  
اإلعالميــة املقدمــة  حاطتــهإ يف السياســية للشــؤون العــام األمــني

 مـن  كاملـة  قطاعـات  دمـروا  فلسطينيني مقاتلني بأن الس إىل
 ســكان مــن اآلالف مئــات وأن مصــر، مــع احلــدودي الســياج

 العنـف قـد اخنفــض   مســتوى وكـان . تلــك احلـدود  عـربوا  غـزة 
ــكل ــوظ بشــ ــبوع يف ملحــ ــابق، األســ ــن الســ ــاتلني ولكــ  املقــ

ــطينيني ــلوا الفلسـ ــالق واصـ ــواريخ إطـ ــذ الصـ ــاون، ائفوقـ  اهلـ
 غـارات  عليهـا  وشنت غزة يف توغل عمليات إسرائيل ونفذت
 إســرائيل، تفرضـه  الــذي التـام  احلـدود  إغــالق وبسـبب . جويـة 

 نقـص  وأثـر  غـزة،  دخـول  مـن  تتمكن اليت الشاحنات عدد قلَّ
 الـيت  اإلنسـانية  العمليـات  علـى  النـاتج عـن ذلـك    اإلمدادات يف

   .)٥١٣(أخرى ووكاالت العاملي األغذية برنامج ينفذها

ــل وأدان   ــطني ممثــ ــتمرار فلســ ــار اســ ــرائيل حصــ  إســ
 دور أمهيــة وأكـد  عليـه،  وعـدواا  غــزة قطـاع  املضـروب علـى  
__________ 

  .١٢-١٠ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥١١(
  .٢٥-٢٣املرجع نفسه،   )٥١٢(
)٥١٣(  S/PV.5827 ،٧-٢ الصفحات.  

 الوضــع ومعاجلـة  واالســتقرار، اهلـدوء  تعزيــز يف الـدويل  اتمـع 
 يف باحلالـة  يتعلـق  وفيما.)٥١٤(السالم بعملية والنهوض اإلنساين

 محـاس،  تشنها اليت املستمرة اهلجمات إسرائيل ممثل أدان غزة،
 وجـود  علـى  القـائم  احلل برؤية إسرائيل التزام على التأكيد مع

 يف للــدخول إســرائيل اســتعداد يف يتمثــل التــزام وهــو دولــتني،
 غالبيـة  وأعربـت  .ة)٥١٥(املعتـدل  الفلسـطينية  السـلطة  مـع  حوار

 غــزة يف اإلنسـانية  األزمــة السـتمرار  القلـق  عــن الـس  أعضـاء 
 أعضــاء مــن عــدد وأعــرب. لبنــان يف األمــين الوضــع ولتــدهور

 توافـق  إىل التوصـل  مـن  الـس  متكّـن  لعدم األسف عن الس
 غــزة يف الوضــع بشــأن رئاســي بيــان مشــروع حــول اآلراء يف

 عــدم أن املتحــدة الواليــات ممثــل والحــظ. إســرائيل وجنــوب
 بالوضـــع االهتمـــام لعـــدم نتيجـــة لـــيس الـــنص علـــى االتفـــاق
 الـيت  الظـروف  يعـاجل  أن جيـب  الـس  أن أكـد  لكنـه  اإلنساين،

 علـى  محـاس  حـث  خـالل  من سيما وال الوضع، هذا إىل أدت
 وجـود  على القائم احلل حنو تقدم وإحراز العنف أعمال وقف

   .)٥١٦(دولتني

 نـــوفمرب/ينالثـــا تشــرين  ٢٥ إىل فربايـــر/شــباط  ٢٦  
 يف احلالــــة بشــــأن اإلحاطـــات اإلعالميــــة : ٢٠٠٨
 األوسط الشرق

 أمـام  إعالميـة  إحاطة يف ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٦ يف  
 األوسـط  الشـرق  يف السالم لعملية اخلاص املنسق أبلغ الس،
 مبـا  املنطقـة،  يف التطـورات  عـن  العام لألمني الشخصي واملمثل

 والسـلطة  إسـرائيل  حكومـة  بـني  السياسـية  املفاوضات ذلك يف
 وجنـوب  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضـفة  يف والوضع الفلسطينية،

 عـن  العمـل  إىل األطـراف  مجيـع  ودعا املنسق اخلـاص . إسرائيل
ــع كثـــب ــركاء مـ ــة يف الشـ ــة اموعـ ــدان الرباعيـ ــة وبلـ  املنطقـ

__________ 

  .١١-٧ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥١٤(
  .١٥-١١ الصفحات ،املرجع نفسه  )٥١٥(
  .٣٦و  ٣٥تان الصفحاملرجع نفسه، )٥١٦(
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 وكيــل وقــدم .)٥١٧(الطريــق خريطــة تنفيــذ أجــل مــن والــس
ــة ومنســق اإلنســانية للشــؤون العــام األمــني  حــاالت يف اإلغاث

 علـى  فيهـا  أطلعـه  الـس،  إىل إعالمية إحاطة كذلك الطوارئ
 الوضــع  ذلــك أن مؤكــدا غــزة،  يف اخلطــري اإلنســاين الوضــع

ــه يســتمر أن ميكــن ال ــة يضــر وأن ــاق للغاي ــة بآف  الســالم عملي
 .  )٥١٨(اجلارية

العــام كلمــة  األمــني قــىأل ،٢٠٠٨ مــارس/آذار ١ ويف  
 يف للغاية مقلق بشكل العنف تصاعد إىل أشار وإذ. الس أمام
 املـدنيني،  مـن  الكـثري  مقتـل  عن أسفر مما إسرائيل، وجنوب غزة
 إىل ودعــا الفلســطينية الصــاروخية األمــني العــام اهلجمــات أدان

ــف  ويف .)٥١٩(تلــــــك اإلرهــــــاب ألعمــــــال الفــــــوري الوقــــ
 قـــدمها إعالميـــة إحاطـــة إىل سالـــ اســـتمع مـــارس،/آذار ٢٥

 قـد  العنـف  أن فيهـا  ذكر السياسية، للشؤون العام األمني وكيل
 حـوادث  عـدة  وقعـت  حيـث  الغربيـة،  والضفة القدس إىل انتشر

 متسـمة  اإلنسـانية  احلالـة  تظـل  حـني  يف أنـه  أيضـا  وأفاد. خطرية
 حكومـة  بـني  املفاوضات استؤنفت غزة، يف وخاصة باخلطورة،
 مـــــن وجيـــــزة فتـــــرة بعـــــد الفلســـــطينية والســـــلطة إســـــرائيل
ــف ــذكورتني،  ويف.)٥٢٠(التوق ــل كــرر اجللســتني امل  فلســطني ممث
ــه يتحمــل كــي الــس إىل دعوتــه ــة التزامات ــة القانوني  واألخالقي
ــوفر ــة للفلســطينيني وي ــة احلماي ــة الفعال ــة واملطلوب  وأدان. العاجل

 عــن أســفرت أــا إىل مشــريا اإلســرائيلية، العســكرية مليــاتالع
 عاجلة تدابري اختاذ على الس وحث املدنيني، من العديد مقتل

ــة ــال لضــمان وعملي ــرائيل امتث ــا إس ــانون مبوجــب اللتزاما  الق
ــدويل ــا ال ــاا ووقفه ــري ملمارس ــة غ ــل ووصــف.)٥٢١(القانوني  ممث
 هجماـا  وأدان باإلرهـاب  إسـرائيل  ضـد  محاس أعمال إسرائيل

__________ 

)٥١٧(  S/PV.5846 ،٧-٢ الصفحات.  
  .١٠-٧ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥١٨(
)٥١٩(  S/PV.5847 ،٤و  ٣اتالصفح.  
)٥٢٠(  S/PV.5859 ،٨-٣ الصفحات.  
)٥٢١(  S/PV.5847؛ و ٧-٤ ، الصفحاتS/PV.5859١٣-٨ ، الصفحات.  

ــاروخية ــررة الصـ ــد. املتكـ ــة أن وأكـ ــران مجهوريـ ــالمية إيـ  اإلسـ
ــتخدم ــا تســ ــل أذناــ ــزب مثــ ــان يف اهللا حــ ــاس لبنــ ــني ومحــ  بــ

 مـــع ‘‘كونيـــة معركـــة’’ إىل املعتـــدلني الجتـــذاب الفلســـطينيني
 .)٥٢٢(إسرائيل

 وأعربـوا  العنـف  اسـتمرار  املتحـدثني  من العديد وأدان  
 واســتمرار غــزة يف اخلطــري اإلنســاين الوضــع إزاء القلــق عــن

 اختــاذ علــى الطــرفني وحثــوا إســرائيل، جانــب مــن االســتيطان
 .الطريق خارطة يف الواردة بالتزاماما للوفاء خطوات

 /حزيران ٢٧ و مايو/أيار ٢٨ و أبريل/نيسان ٢٣ ويف  
 علـى  قـدمها  إعالمية إحاطات إىل الس استمع ،٢٠٠٨ يونيه

 واملنسق السياسية، للشؤون املساعد العام األمني من كل التوايل
 آسـيا  شـعبة  ومـدير  األوسـط،  الشـرق  يف السـالم  لعملية اخلاص

ــيط ــادئ واحملـــ ــؤون إدارة يف اهلـــ ــية الشـــ ــك ويف. السياســـ  تلـــ
 قــدما للمضــي الراميــة اجلهــود أن ذكــر املتحــدثون اإلحاطــات،

 مباشـرة  ثنائيـة  مفاوضـات  خـالل  من بتواصل السياسية بالعملية
 غـزة  يف وخاصـة  خطـرية،  عنـف  حوادث وقوع من الرغم على

 ذلـك،  ومـع . قائمـا  يظـل  اخلطـري  اإلنسـاين  الوضع وأن وحوهلا،
 وقــف إىل التوصــل أجــل مــن مصــر قادــا الــيت اجلهــود تكللــت
 حيـز  النـار  قإطـال  وقـف  ودخـل  بالنجاح، غزة يف النار إطالق
 اسـتمرار  مـن  الـرغم  علـى  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٩ يوم النفاذ

 التطـــورات مـــن عـــدد أيضـــا وحـــدث. متفرقـــة عنـــف أعمـــال
 غري سالم مفاوضات بدء عن اهلامة متثلت يف اإلعالن السياسية
واإلعالن عن  السورية، العربية واجلمهورية إسرائيل بني مباشرة

 واإلعـالن  الفلسـطيين،  تصـاد االق يف باالستثمار جديدة تعهدات
 الضــفة يف األرض علــى الظــروف لتحســني جديــدة تــدابري عــن

__________ 

)٥٢٢(  S/PV.5847؛ و ٩و ٨تان ، الصفحS/PV.5859١٧- ١٣ ، الصفحات.  
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 املــأزق إلــاء العربيــة الــدول جلامعــة مبــادرة وإطــالق الغربيــة،
 .)٥٢٣(شهرا ١٨ ملدة تواصل الذي لبنان يف السياسي

 العـام  األمـني  وكيـل  أفاد ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٢ ويف  
 هنـاك  أن الـس  أمـام  اإلعالميـة  إحاطتـه  يف السياسية للشؤون
 الشــــرق أحنـــاء  خمتلـــف  يف املشـــجعة  التطـــورات  مـــن  عـــددا 

 إىل كـبرية  خطـوة  اختـذت  حيـث  نـان، لب يف وخاصـة  األوسط،
 وطنيـة  وحـدة  حكومـة  تشـكيل  عـن  متثلـت يف اإلعـالن   األمام
صــمد  حيــث غــزة، قطــاع ويف ،٢٠٠٨ يوليــه/متــوز ١١ يــوم

 كمـا  العنـف.  يف ملحـوظ  اخنفـاض  وحدث النار اطالق وقف
 إســــرائيل بـــني  املباشــــرة غـــري  الســــالم مفاوضـــات  تتواصـــل 

 القلــق عــن أعــرب ،ذلــك ومــع. الســورية العربيــة واجلمهوريــة
 .  )٥٢٤(الغربية الضفة يف األرض على احلالة حتسن لعدم

 اليت املستمرة االستيطان أنشطة فلسطني ممثلة وأدانت  
 وإذ. السـالم  لعملية الرئيسي العائق باعتبارها إسرائيل ا تقوم

ــل اجلــاري الشــهر أن إىل أيضــا أشــارت ــذكرى ميث  الســنوية ال
ــة ــوى الرابع ــة العــدل حمكمــة لفت ــاء بشــأن الدولي  يف اجلــدار بن

ــه اجلــدار وصــفت احملتلــة، الفلســطينية األراضــي  مــن جــزء بأن
 أدت، الـيت  اإلسـرائيلية  “االسـتعمارية  االسـتيطانية  احملاوالت”

 ونقــاط التفتــيش املســتوطنات مــن الكــبري العــدد مــع بــاالقتران
 شــديدة جتزئــة إىل الفلســطينيني، حركــة تقيــد الــيت ةاإلســرائيلي
 .)٥٢٥(احملتلة الفلسطينية لألراضي

 شـهدا  الـيت  اإلجيابية بالتطورات املتحدثني معظم ورحب  
ــة، ــة املنطقـ ــة تشـــكيل وخاصـ ــة الوحـــدة حكومـ  لبنـــان يف الوطنيـ

 واجلمهوريـة  إسـرائيل  بـني  اجلاريـة  املباشـرة  غري السالم ومفاوضات
 أغلــب  الحــظ فلســطني،  بقضــية يتعلــق وفيمــا . الســورية العربيــة

__________ 

)٥٢٣(  S/PV.5873 ،؛ ٧-٢ اتالصـــفحS/PV.5899 ،؛ ٧-٢ الصـــفحات
  .٧-٢ الصفحات، S/PV.5927 و

)٥٢٤(  S/PV.5940 ،٧-٣ الصفحات.  
  .١١-٧ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥٢٥(

 تعرقــل إســرائيل ــا تقــوم الــيت االســتيطانية األنشــطة أن املتحــدثني
ــة ــالم، عمليـ ــوا السـ ــرائيل ودعـ ــد إىل إسـ ــع جتميـ ــال مجيـ ــاء أعمـ  بنـ

 .ا املأذون غري االستيطانية البؤر تفكيك وإىل املستوطنات

ــطس/آب ٢٠ ويف   ــول ١٨ و أغســـــ ــبتمرب/أيلـــــ  ســـــ
 السياسـية،  للشـؤون  العـام  األمـني  وكيل من كل قدم ،٢٠٠٨

 علــى  األوســط، الشــرق يف الســالم لعمليــة اخلــاص واملنســق
 يف اهلامــة التطــورات مــن عــدد عــن للمجلــس إحاطــة لتــوايل،ا

 وزراء رئـــيس أوملـــرت، إيهـــود إعـــالن ذلـــك يف مبـــا املنطقـــة،
 العنـف  يف والزيـادة  يترشـح إىل االنتخابـات،   لـن  أنـه  إسرائيل،
 السـيطرة  لفرض محلة محاس بدأت حيث الفلسطيين، الداخلي

 مصـر  قامت الذي النار إطالق وقف واستمر. غزة على التامة
ــاطة ــه بالوسـ ــني فيـ ــاس بـ ــرائيل محـ ــذي وإسـ ــدأ والـ  ١٩ يف بـ

 هشـا  يظـل  األرض علـى  الوضع ولكن ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران
 .)٥٢٦(الشرقية والقدس الغربية الضفة يف

 /الثــاين تشــرين ٢٥ و أكتــوبر/األول تشــرين ٢٢ ويف  
 السياســية للشــؤون العــام األمــني وكيــل قــدم ،٢٠٠٨ نــوفمرب

ــني ــأن عرضـ ــورات بشـ ــرية التطـ ــة، يف األخـ ــريا املنطقـ  اىل مشـ
. الفلسـطينية  والسلطة إسرائيل بني الثنائية املفاوضات استمرار
ــاع وكــان ــة اجتم ــة للمجموع ــد الرباعي ــد ق  تشــرين ٩ يف عق
ــوفمرب/الثــاين ــه، شــاركت ٢٠٠٨ ن  إســرائيل األوىل، للمــرة في

 الـذي  غـزة  يف النار إطالق ظل وقف حني ويف. معا وفلسطني
 أن العــام األمــني وكيــل ذكــر مصــرية قائمــا،  بوســاطة أبــرم

 بــني الفصــل أحــدث حيــث مترديــا، ال يــزال اإلنســاين الوضــع
ــة والضــفة غــزة قطــاع ــارا الغربي ــدة ســلبية آث  حــني ويف. متزاي
 بالتزامهمـا  يفيـا  ألّـا  يحتمـل  الطـرفني  لكون األسف عن أعرب

ــؤمتر يف ــابوليس مـ ــل أنـ ــاق اىل بالتوصـ ــول اتفـ ــة حبلـ ــام ايـ  عـ
 بتأكيـد  السياسـية  للشـؤون  العام األمني وكيل رحب ،٢٠٠٨

 متواصـــلة مباشـــرة مفاوضـــات يجريـــان أمـــا علـــى الطـــرفني
__________ 

)٥٢٦(  S/PV.5963؛ و ٦-٢ ، الصفحاتS/PV.5974٧-٢ ، الصفحات.  
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 العنـف  حـوادث  مـن  عـدد  إىل إشـارة  يف ذلـك،  ومع. ثفةومك
 بـــني الفجـــوة أن الحـــظ األخـــرية، اآلونـــة يف وقعـــت الـــيت

    )٥٢٧(ال تزال واسعة األرض على والوضع السياسية املسارات
: األنشــطة االســتيطانية  ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٢٦  

  يف األراضي الفلسطينية احملتلة  

س جلسة بنـاء  ، عقد ال٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٦يف   
، باســم جامعــة )٥٢٨(علــى طلــب مــن اململكــة العربيــة الســعودية 

الـــدول العربيـــة، ملناقشـــة مســـألة اســـتمرار أنشـــطة االســـتيطان  
وأعرب ممثل اململكـة  اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة. 

العربية السعودية عن رأي مفـاده أن هـذه األنشـطة هـي املسـألة      
ــب أن تظــل        ــها، وطل ــويض عمليــة الســالم برمت ــدد بتق  ــيت ال

  .)٥٢٩(اجللسة مفتوحة إىل أن يتوصل الس إىل نتيجة مالئمة
وأعرب األمني العام جلامعة الـدول العربيـة عـن أسـفه       

تفـق عليهـا يف مـؤمتر أنـابوليس     ألن معظم األهـداف األربعـة امل  
ل ايـــة عـــام تتحقـــق، وهـــي إقامـــة دولـــة فلســـطينية حبلـــو  مل

الفلســــطينية؛ -؛ واســــتئناف املفاوضــــات اإلســــرائيلية٢٠٠٨
والوقف الفوري والكامـل للنشـاط االسـتيطاين؛ والتوصـل إىل     
ســـالم شـــامل يتضـــمن مجيـــع املســـارات الثالثـــة: الفلســـطيين  
ــه      ــى عاتق ــع عل ــس تق ــاين. وأشــار إىل أن ال والســوري واللبن

 هـذه احلالـة   مسؤولية محايـة احلقـوق املشـروعة للشـعوب، ويف    
ــلطة  .)٥٣٠(حقــــوق الشــــعب الفلســــطيين  ــه رئــــيس الســ ووجــ

الفلســطينية انتبــاه أعضــاء الــس إىل احلالــة الراهنــة يف الضــفة   
الغربية، حيث تقسم ثالث كتـل اسـتيطانية الضـفة الغربيـة إىل     

ر التأكيــد علــى أن  مــا ال يقــل عــن أربعــة كانتونــات. وكــر     
سياسة االستيطان غري قانونيـة، وأن فلسـطني لـن تقبـل ذلـك،      

__________ 

)٥٢٧(  S/PV.5999؛ و ٦-٢ ، الصفحاتS/PV.6022٦-٢ ، الصفحات.  
)٥٢٨(  S/2008/615 .لـس  عل لالطالعى قائمة املراسالت اليت توجه انتباه ا

  األول. القسمإىل املنازعات أو احلاالت، انظر اجلزء السادس، 
)٥٢٩(  S/PV.5983٤و  ٣ نات، الصفح.  
  .٦- ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣٠(

وحث الس على االضطالع مبسؤولياته وعلى تنفيـذ قراراتـه   
ــابقة ــارت .)٥٣١(السـ ــابقة،   وأشـ ــات سـ ــرائيل إىل بيانـ ــة إسـ ممثلـ

ــه       ــاً حضــر اجللســة ســيتكون لدي ــو أن شخصــاً غريب ــت ل وقال
االنطبــاع بــأن املســتوطنات اإلســرائيلية يف الضــفة الغربيــة هــي 
العقبة الرئيسية الوحيدة أمام السالم يف املنطقة، وكـان سـيعترب   
أنشــطة محــاس، وســعي مجهوريــة إيــران اإلســالمية إىل امــتالك 

ــرائيل،  األســــلحة  ــة، ودعــــوة رئيســــها إىل تــــدمري إســ النوويــ
واسـتمرار نقــل األسـلحة مــن مجهوريـة إيــران اإلسـالمية ومــن     
اجلمهوريــة العربيــة الســورية إلعــادة تســليح حــزب اهللا، كلــها 

وطلبـت ممثلـة الواليـات املتحـدة     .)٥٣٢(تفاصيل غـري ذات أمهيـة  
إىل دول املنطقة النظـر يف الطـرق الـيت ميكنـهم ـا مـد أيـديهم        
إلسرائيل، ليظهـروا أن احلـل الشـامل يقتضـي اإلدراك الكامـل      

لبقائهــا مســتقبال يف   النتمــاء إســرائيل إىل الشــرق األوســط و   
الشرق األوسط كشريك له قيمتـه. وأعربـت عـن رأي مفـاده     
أن البيــان الــذي أدىل بــه رئــيس مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف   
ذلك األسـبوع يف اجلمعيـة العامـة، والـذي دعـا فيـه إىل تـدمري        

. وفيما يتعلق مبسـألة  )٥٣٣(إسرائيل، هو ببساطة أمر غري مقبول
، دعت غالبيـة أعضـاء الـس إسـرائيل     املستوطنات اإلسرائيلية

ــن       ــد م ــتيطانية، ولكــن الحــظ العدي ــف أنشــطتها االس إىل وق
األعضـــاء أن تلـــك األنشـــطة ليســـت إال جانـــب واحـــد مـــن   

  اجلوانب املتعددة لقضية الفلسطينية.  
: حــادث يتعلــق ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٣  

  بسفينة من اجلماهريية العربية الليبية

، عقـــد الـــس ٢٠٠٨ل/ديســـمرب كـــانون األو ٣يف   
ــة       ــة الليبي ــة العربي ــن اجلماهريي ــب م ــى طل ــاء عل  )٥٣٤(جلســة بن

__________ 

  .٩- ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣١(
  .١٢- ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣٢(
  .١٤و١٣ لصفحتانااملرجع نفسه،   )٥٣٣(
)٥٣٤(  S/2008/754 .لـس   لالطالععلى قائمة املراسالت اليت توجه انتباه ا

  األول. لقسماإىل املنازعات أو احلاالت، انظر اجلزء السادس، 
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، ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  ١ملناقشـــة حـــادث وقـــع يف 
ــة اإلنســانية     اعترضــت فيــه ســفينة ليبيــة، كانــت حمملــة باملعون
ومتجهة إىل غزة، من قبل سـفن عسـكرية إسـرائيلية وأجـربت     

ووصــف ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة العمــل  علــى العــودة. 
اختاذ خطـوات فعالـة   اإلسرائيلي بالقرصنة، وحث الس على 

ــة       ــدويل والتفاقي ــانون اإلنســاين ال ــرائيل للق ــال إس ــة امتث لكفال
ــدة ل  ــم املتحــ ــك    األمــ ــن تلــ ــاءلتها عــ ــار، ومســ ــانون البحــ قــ

دأ حريـــــة املالحـــــة يف أعـــــايل االنتـــــهاكات املتعمـــــدة ملبـــــ”
وأعربـــت ممثلـــة إســـرائيل عـــن اســـتنكارها ألن .)٥٣٥(“البحـــار

ــى أن جيتمــع    ــس أُجــرب عل ــذ جــدول األ ”ال ــال لكــي ينفِّ عم
، وذكـرت أن االجتمـاع ميثـل    “اخلاص لدولة معينة عضـو فيـه  

وأهـاب  .)٥٣٦(إساءة اسـتعمال اسـتفزازية لإلجـراءات، ال أكثـر    
ممثل فلسطني باتمع الـدويل أن يتحمـل مسـؤوليته وأن يبـذل     
ــانوين يف األرض      ــري القــ ــع غــ ــة الوضــ ــادة ملعاجلــ ــودا جــ جهــ
ــات    ــات واملمارسـ ــد للسياسـ ــع حـ ــة، ولوضـ ــطينية احملتلـ الفلسـ

. ورأى عــدة أعضــاء يف الــس )٥٣٧(اإلســرائيلية غــري القانونيــة
ــة ال ي  ــوع اجللسـ ــزة.   أن موضـ ــاين يف غـ ــع اإلنسـ ــق بالوضـ تعلـ

ــي إىل      ــد دعـ ــس قـ ــدة أن الـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــظ ممثـ والحـ
ن جانـب عضـو يف الـس للـرد علـى حالـة صـنعها        االنعقاد مـ 

بنفسه، مث أشـار إىل اآلليـات املنشـأة لنقـل املسـاعدة اإلنسـانية       
. وأعــرب )٥٣٨(الــيت كــان ينبغــي أن تســتخدم بــدال مــن ذلــك   

أعضــاء الــس اآلخــرين عــن األســف ملنــع إيصــال اإلمــدادات 
قيـة  اإلنسانية إىل غزة. وأشار ممثـل إيطاليـا إىل أن املسـألة احلقي   

ــة األوىل مهــا حتســني الظــروف املعيشــية للســكان يف      واألولوي
__________ 

)٥٣٥(  S/PV.6030 ٤- ٢، الصفحات.  
  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣٦(
  .٨- ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣٧(
  .١٠- ٨ لصفحاتااملرجع نفسه،   )٥٣٨(

ــى وجــــه       ــة علــ ــية امللحــ ــام األساســ ــة احتياجــ ــزة وتلبيــ غــ
  .)٥٣٩(السرعة

: اختــاذ ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٨و  ١٦  
  ) واملناقشة ذات الصلة به٢٠٠٨( ١٨٥٠القرار 

، ألقــى األمــني ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ١٦يف   
ــور، أن      ــة أمــ ــد، يف مجلــ ــس. وأكــ ــام الــ ــة أمــ ــام كلمــ العــ
الفلسطينيني جيب أن يشهدوا قيام دولـة فلسـطني، إىل جانـب    

ــه،   إســرائيل، للتعــايش معهــا يف ســالم وأ   ــى أن مــن. وشــدد عل
لتحقيق هذه الغاية، جيـب تثبيـت اسـتقرار احلالـة علـى األرض      
يف الضــفة الغربيــة وغــزة، وضــمان تكثيــف مجيــع مســارات       

ــة ــا    .)٥٤٠(العمليـ ــدة أن بالدهـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــرت ممثلـ وذكـ
ــرار      ــروع القـ ــدمي مشـ ــي يف تقـ ــاد الروسـ ــع االحتـ ــتركت مـ اشـ
املعروض على الس ألا ترى أنه يتعني علـى اتمـع الـدويل    
ــة. وأشــارت إىل أن مشــروع      ــة الثنائي ــدعم إىل العملي ــدمي ال تق

لرجــوع عــن مســرية املفاوضــات الثنائيــة؛  القــرار يؤكــد عــدم ا
ويعيد التأكيد على أمهية الوفاء بااللتزامات املقطوعـة مبوجـب   
خريطـــة الطريـــق؛ ويشـــدد علـــى أن الســـالم ســـيقوم علـــى       
ــادل، والتحــرر مــن العنــف واإلرهــاب، واحلــل    االعتــراف املتب
القائم على أساس دولـتني، واالتفاقـات وااللتزامـات السـابقة؛     

الفلسـطيين ينبغـي أن   -ن حـل الـرتاع اإلسـرائيلي   ويؤكد على أ
يتفق مع اجلهود الرامية إىل إحالل سالم إقليمـي أمشـل، ومنـها    

ــة  ــادرة الســالم العربي . ورحــب أعضــاء الــس عمومــا  )٥٤١(مب
بكون الـس قـد أصـبح علـى اسـتعداد إلظهـار دعمـه لعمليـة         
السالم من خالل اختاذ القرار، وهو األول بشـأن هـذه املسـألة    

وأشار ممثل اجلماهريية العربيـة الليبيـة إىل أن   . ٢٠٠٤منذ عام 
يرحب، من حيث املبـدأ، مبسـعى استصـدار قـرار بتنـاول      بلده 

__________ 

  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣٩(
)٥٤٠(  S/PV.6045 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٥- ٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٤١(
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بالقضـــية الفلســـطينية، ولكنـــه أعـــرب عـــن اعتقـــاده أيضـــا أن 
التعميم وعدم الوضـوح املتعمـد وإغفـال التصـدي النتـهاكات      

  .  )٥٤٢(الشرعية الدولية، ال خيدم السالم بقدر ما قد يضر به
)، بأغلبيــــة ٢٠٠٨( ١٨٥٠مث اختـــذ الــــس القــــرار    

صـــوتا مقابـــل ال شـــيء، مـــع امتنـــاع عضـــو واحـــد عـــن  ١٤
التصويت (اجلماهريية العربية الليبية)، الـذي أعلـن فيـه الـس     
عـــن تأييـــده للمفاوضـــات الـــيت شـــرع فيهـــا يف أنـــابوليس،       

م ، والتزامه بعـد ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧ماريالند، يف 
الرجوع عن املفاوضـات الثنائيـة. وأهـاب القـرار أيضـاً جبميـع       
الدول واملنظمات الدولية أن تساهم يف يئة منـاخ يفضـي إىل   
املفاوضات، وأن تدعم احلكومة الفلسطينية الـيت تلتـزم مببـادئ    
ــات      ــرم التزام ــة وحتت ــادرة الســالم العربي ــة ومب اموعــة الرباعي

تقـــدم املســـاعدة لتنميـــة    منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، وأن  
ــوارد املتاحــة     ــادة امل ــى زي االقتصــاد الفلســطيين، وأن تعمــل عل
للســـلطة الفلســـطينية إىل أقصـــى حـــد ممكـــن، وأن تســـاهم يف 

  برنامج بناء املؤسسات الفلسطينية حتضريا إلنشاء الدولة.  
، قـدم املنسـق   ٢٠٠٨كانون األول/ديسـمرب   ١٨ويف   

اخلاص لعملية السالم يف الشـرق األوسـط إحاطـة إعالميـة إىل     
الس رحب فيها باعتماد الـس، قبـل ذلـك بيـومني، القـرار      

ــذي  )٢٠٠٨( ١٨٥٠ ــالة    الـ ــدويل رسـ ــع الـ ــه اتمـ ــه فيـ وجـ
واضحة وموحدة عن التزامه بعدم الرجوع عن العملية املؤديـة  
إىل إقامة دولـة فلسـطينية تعـيش يف سـالم جنبـا إىل جنـب مـع        
إسرائيل. وفيمـا يتعلـق باحلالـة يف غـزة، أفـاد بأنـه علـى الـرغم         
من استمرار وقف إطالق النار، الذي مت التوصل إليه بوسـاطة  

عد مرور ستة أشهر على إنفاذه، وقعت عدة أحـداث  مصرية ب
عنــف، ممــا أســفر عــن وفيــات وجرحــى علــى كــال اجلــانبني.    
وبقيــت احلالــة اإلنســانية يف غــزة حرجــة، وزادت اإلمكانــات  
احملدودة للوصول إليهـا مـن تفـاقم احلالـة. ويف الضـفة الغربيـة،       

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤٢(

ــا      ــة للســلطة الفلســطينية جهوده ــن التابع ــوات األم واصــلت ق
ية إىل فرض القـانون والنظـام، والوفـاء بالتزاماـا مبوجـب      الرام

ــع أحنــاء املنطقــة. وعلــى     ــق بشــأن األمــن يف مجي خريطــة الطري
الرغم من العقبات اليت تعيق احلركة والوصـول الـيت مـا زالـت     
قائمة يف مجيع أحنـاء الضـفة الغربيـة، خفّفـت القيـود املفروضـة       

كـــــانون  ٧ن علـــــى املنطقـــــة احمليطـــــة بنـــــابلس اعتبـــــاراً مـــــ 
  .  )٥٤٣(٢٠٠٨األول/ديسمرب 

ــالقرار      ــتكلمني ب ــة امل ) ٢٠٠٨( ١٨٥٠ورحــب أغلبي
ــن      ــا مـ ــل انطالقـ ــة العمـ ــى أمهيـ ــددوا علـ ــديثا، وشـ ــذ حـ املتخـ

-مفاوضــات الســالم الراهنــة، مبــا يف ذلــك املســار اإلســرائيلي 
اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية. -الفلســـطيين ومســـار إســـرائيل

ن القــرار مشــل أوجــه  وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن األســف أل  
  قصور من قبيل عدم توجيه رسالة أقوى وأوضح.  

ورحب كثري من املتكلمني بدور اموعة الرباعيـة يف    
تأكيد احلاجة إىل تكثيف العملية السياسية. ورحب عـدد مـن   
ــة يف مفاوضــات      ــة احلديث ــالتطورات اإلجيابي ــتكلمني أيضــا ب امل

ورية العربية السـورية،  السالم غري املباشرة بني إسرائيل واجلمه
وحثوا الطـرفني علـى املضـي قـدما باجتـاه املفاوضـات الرمسيـة.        
وأعــرب معظــم املتحــدثني عــن القلــق إزاء احلالــة اإلنســانية يف  
ــى أرض     ــدهور األوضــاع عل ــؤدي ت ــة أن ي غــزة، وإزاء إمكاني
ــض      ــني أدان بعـ ــالم. ويف حـ ــة السـ ــويض عمليـ ــع إىل تقـ الواقـ

لـيت تشـنها محـاس علـى جنـوب      املتكلمني اسـتمرار اهلجمـات ا  
إسرائيل، أكد متكلمون آخـرون أن إسـرائيل تزيـد مـن تفـاقم      

  احلالة عن طريق عرقلة وصول املساعدات اإلنسانية.  
كانون  ٢١إىل  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١  

  : األعمال العدائية يف غزة ٢٠٠٩الثاين/يناير 
__________ 

)٥٤٣(  S/PV.6049 ٨- ٣، الصفحات.  
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، عقــد الــس ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٣١يف   
جلسة بناء على طلب من ممثل مصر وممثل اجلماهرييـة العربيـة   

ملناقشــة احلالــة يف غــزة. وألقــى األمــني العــام كلمــة  )٥٤٤(الليبيــة
لــس، أبلــغ فيهــا بــأن أزمــة مأســاوية تتكشــف يف غــزة  أمــام ا

وجنوب إسـرائيل، علـى الـرغم مـن دعـوة الـس، قبـل أربعـة         
ــال إن ســكان غــزة     ــام، إىل وضــع حــد ألعمــال العنــف. وق أي
يعيشون حتت وابل من القصف بالقنابل اليت تستهدف املرافـق  
التابعـــة حلمـــاس وأنفـــاق التـــهريب وغـــري ذلـــك مـــن البنيـــات  

التابعة حلمـاس، باإلضـافة إىل اهليكـل األمـين السـابق       األساسية
للســـلطة الفلســـطينية واملبـــاين احلكوميـــة واملنـــازل الســـكنية      
واملساجد واحملالت التجاريـة. واالـت علـى جنـوب إسـرائيل      
موجــة مســتمرة مــن الصــواريخ الــيت أطلقــت مــن غــزة، مبــا يف  

. ذلك صواريخ أبعد مـدى ضـرب املـدن الرئيسـية يف إسـرائيل     
ــيت يشــنها     وإذ أدان علــى حــد ســواء اهلجمــات الصــاروخية ال
املقاتلون الفلسـطينيون واالسـتخدام املفـرط للقـوة مـن جانـب       
إســـرائيل، دعـــا بـــأقوى العبـــارات املمكنـــة إىل وقـــف فـــوري  

  .)٥٤٥(إلطالق النار تتقيد به كل األطراف تقيدا تاما
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أدان ممثل فلسـطني بقـوة     

ــدأت يف      ــيت بـ ــرائيلية الـ ــكرية اإلسـ ــة العسـ ــانون  ٢٧احلملـ كـ
، والــيت أودت حــىت ذلــك احلــني حبيــاة  ٢٠٠٨األول/ديســمرب 

ــى   مــا ــد عل ــى     ٣٨٠يزي ــد عل ــا يزي شخصــا وســببت إصــابة م
ــة اإلنســانية تســوء     ١ ٨٠٠ ــى أن احلال آخــرين. وإذ شــدد عل

ــرعة، د ــل      بسـ ــدين العمـ ــزم يـ ــرار ملـ ــاذ قـ ــس إىل اختـ ــا الـ عـ
ومن جهتـها،  .)٥٤٦(اإلسرائيلي ويكفل وقفاً دائماً إلطالق النار

ق العمليـة  ذكرت ممثلة إسـرائيل أن بالدهـا اضـطرت إىل إطـال    
__________ 

)٥٤٤(  S/2008/842  وS/2008/843 .ــيت    لالطــالع ــى قائمــة املراســالت ال عل
ازعـات أو احلـاالت، انظـر اجلـزء السـادس،      توجه انتباه الس إىل املن

  األول. لقسما
)٥٤٥(  S/PV.6060٤ و ٣ ، الصفحتان.  
  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات  )٥٤٦(

ــد أشــهر       ــات، وبع ــد التصــعيد األخــري يف اهلجم العســكرية بع
وســنوات خضــع خالهلــا ســكاا املــدنيون إىل أعمــال إرهابيــة  
ــات املســلحة        ــن اجلماع ــا م ــا محــاس وغريه  ــت ــدة قام متعم
األخــرى. وإذ شــددت علــى أن العمليــة تســتهدف اإلرهــابيني 

مـع  وهياكلهم فقط وعلى أن إسرائيل ليسـت يف حالـة حـرب    
الشعب الفلسـطيين، أدانـت بشـدة جلـوء محـاس عـن قصـد إىل        

  .)٥٤٧(وضع املدنيني على خط النار
وأعرب أعضاء الس عن بالغ استيائهم مـن العنـف،     

ودعوا إىل وقف فـوري إلطـالق النـار، ورحبـوا بـاجلهود الـيت       
تبذهلا مجيع اجلهات الفاعلة اليت تعمل على إجياد حـل لألزمـة.   
ــف     ــاس أن توقـ ــى محـ ــدة أن علـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــر ممثـ وذكـ
هجماا بالصواريخ وأن تنهي ريب األسـلحة غـري املشـروع    

زة، من أجـل وقـف جمـد إلطـالق النـار. وشـدد علـى أن        إىل غ
ــت مصــر         ــار الــذي قام ــف إطــالق الن ــرار محــاس خــرق وق ق
ــال إن       ــة. وق ــة الراهن ــو الســبب يف األزم ــأنه، ه ــاطة بش بالوس
ــات     ــرد اإلعالنـ ــها مبجـ ــن حلـ ــة، وال ميكـ ــدة للغايـ ــة معقـ احلالـ

وأدان ممــثال .)٥٤٨(األحاديــة اجلانــب أو املبــادرات غــري املتوازنــة
ــة بشــدة عــدم اســتجابة إســرائيل   مصــر وجامعــة الــدول   العربي

ــددا     ــف العنـــف، ونـ ــل وقـ ــن أجـ ــدويل مـ ــع الـ ــداءات اتمـ لنـ
ــدول     ــة الـ ــارا إىل أن جامعـ ــوة. وأشـ ــرط للقـ ــتخدام املفـ باالسـ

دعت جملس األمن إىل اختاذ قـرار ملـزم حلمـل إسـرائيل      العربية
  .)٥٤٩(على رفع احلصار وإاء عدواا فورا

وعرض ممثل اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة نـص مشـروع        
ويــدعو قــرار يــدين بشــدة االعتــداءات العســكرية اإلســرائيلية   

وأعــرب .)٥٥٠(إســرائيل إىل الكــف فــورا عنــها، يف مجلــة أمــور  
__________ 

  .٨ و ٧ املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٤٧(
  .١٩و  ١٨ املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٤٨(
 ٢٦ و ٢٥ (مصر)؛ والصفحتان ٢٥-٢٣الصفحاتاملرجع نفسه،   )٥٤٩(

  .ية)(جامعة الدول العرب
  .١١- ٨  املرجع نفسه، الصفحات  )٥٥٠(
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ــروع      ــد مشــ ــن تأييــ ــيا عــ ــا وإندونيســ ــوب أفريقيــ ــثال جنــ ممــ
، يف حني أشار العديد من أعضـاء الـس اآلخـرين    )٥٥١(القرار

  .)٥٥٢(أم سيدرسون النص
، ناقش الـس  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٧و  ٦ويف   

احلالة يف غزة. وأفاد ممثل فرنسا بـأن بلـده منخرطـة، جنبـا إىل     
ملفاوضــات بشــأن وقــف جنــب مــع مصــر، يف مســعى لتيســري ا

دائم إلطالق النار. وإذ شدد على أن األولويـة الفوريـة تتمثـل    
يف وضع حد للعنـف، أدان اهلجـوم الـربي اإلسـرائيلي يف غـزة      

. بعـــد )٥٥٣(واســـتمرار اهلجمـــات الصـــاروخية علـــى إســـرائيل 
ذلك، قدم األمني العام إحاطة إىل الـس، أفـاد فيهـا أنـه حـىت      

فلســطينيا وجــرح أكثــر مــن  ٥٧٠ ذلــك احلــني، قُتــل أكثــر مــن
ــد      ٢ ٧٠٠ ــا إســرائيل فق ــام الفلســطينية. أم ــا لألرق ــهم، وفق من

آخرون، باإلضـافة إىل   ٥٠جنود قد قتلوا وجرح  ٥أكدت أن 
مدنيني وجرح عشرات آخرين. وإذ كرر األمني العـام   ٤مقتل 

تأكيد دعوتـه إىل الوقـف الفـوري إلطـالق النـار، حـث الـس        
  .)٥٥٤(بشكل حاسم إلاء األزمةعلى التصرف بسرعة و

وأدان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة العملية   
العسكرية اإلسرائيلية، وحث الس على اختاذ قرار يـدعو إىل  
الوقف الفوري للعـدوان اإلسـرائيلي، وشـدد علـى أن الشـعب      

وذكرت ممثلة .)٥٥٥(ش مأساة جديدة من التدمريالفلسطيين يعي
إسرائيل أن املواطنني يف جنوب إسرائيل يعانون منذ أكثـر مـن   

ــيت تطلــق مــن غــز     ة مثــاين ســنوات مــن هجمــات الصــواريخ ال
بشــكل يــومي تقريبــا، علــى الــرغم مــن أن إســرائيل أخرجــت   

__________ 

 (جنوب أفريقيـا)؛ والصـفحتان   ١١و  ١٠ املرجع نفسه، الصفحتان  )٥٥١(
  .(إندونيسيا) ١٤و  ١٣

(االحتاد الروسي)، والصـفحتان   ١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥٢(
  ).كرواتيا( ٢٣و  ٢٢(اململكة املتحدة)؛ والصفحتان  ١٦و  ١٥

)٥٥٣(  S/PV.6061 ، ٣و  ٢الصفحتان.  
  .٥- ٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥٤(
  .٧- ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥٥(

أمـالً يف السـالم. وأشـارت إىل     ٢٠٠٥قواا من غـزة يف عـام   
ــف       ــت مــن جانــب واحــد وضــع حــد لوق ــد أعلن أن محــاس ق
إطالق النار الذي مت التوصل إليه من خالل وسـاطة قبـل سـتة    
ــام      ــة لنظ ــال اإلرهابي ــة األعم ــارات قوي ــت بعب أشــهر. وإذ أدان

س، دافعت عن العملية العسكرية املستمرة بوصفها شـرطا  محا
أساسيا للسالم. وشددت علـى أن إسـرائيل حتتـرم مسـؤولياا     
اإلنســانية، مؤكــدة أيضــا أن عــدم الــرد علــى اإلرهــابيني ــرد  

وبينمــا .)٥٥٦(أــم يســتخدمون املــدنيني غطــاء هلــم لــيس خيــارا 
أعربت ممثلة الواليات املتحـدة عـن القلـق إزاء احلالـة املتـدهورة      
يف غزة، حثت على التوصل إىل وقف إلطـالق النـار ال يترتـب    

حلالـة السـابقة الـيت كـان يعـيش يف ظلـها       عليه جمرد العـودة إىل ا 
مئات اآلالف من اإلسرائيليني حتت التهديد اليـومي للـهجمات   
الصاروخية، بل حيقق وقفـاً مسـتداماً إلطـالق النـار ويـوفر أمنـاً       
حقيقيــاً. ويف هــذا الصــدد، شــددت علــى أن الــس ينبغــي أن   
يركز علـى إجيـاد الظـروف الـيت مـن شـأا أن تـؤدي إىل سـالم         

  .)٥٥٧(قيقي بني اإلسرائيليني والفلسطينينيح
ــكرية       ــة العســ ــدة العمليــ ــتكلمني بشــ ــدة مــ وأدان عــ

ــت       ــا دع ــوة، بينم ــري املتناســب للق اإلســرائيلية واالســتخدام غ
وفود أخرى كـال اجلـانبني إىل وقـف األعمـال العدائيـة. ودعـا       
عــدة مــتكلمني إىل الوحــدة بــني الفلســطينيني كشــرط مســبق    

  لتحقيق السالم.  
، اختـــذ الـــس،  ٢٠٠٩كـــانون الثاين/ينـــاير   ٨ويف   
صوتا مقابل ال شيء مع امتناع عضـو واحـد عـن     ١٤بأغلبية 

) الذي ٢٠٠٩( ١٨٦٠التصويت (الواليات املتحدة)، القرار 
شدد فيه على احلاجة امللحة إىل وقـف فـوري ودائـم إلطـالق     
النار حيظى باالحترام الكامل ويفضي إىل االنسـحاب الكامـل   
للقــوات اإلســرائيلية مــن غــزة، ودعــا إىل وقــف إطــالق النــار   

__________ 

  .١٠- ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥٦(
  .١٥و  ١٤ حتاناملرجع نفسه، الصف  )٥٥٧(
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ذاك. ودعــا القــرار الــدول األعضــاء إىل دعــم اجلهــود الدوليــة  
الرامية إىل التخفيف من حدة احلالة اإلنسـانية واالقتصـادية يف   

قتـال ضـد املـدنيني    غزة، وأدان مجيع أشكال العنف وأعمال ال
ومجيع األعمال اإلرهابية. وشـجع أيضـاً علـى اختـاذ خطـوات      
ملموسة حنـو حتقيـق املصـاحلة بـني الفلسـطينيني، دعمـا ألمـور        
عــدة منــها جهــود الوســاطة الــيت تبــذهلا مصــر وجامعــة الــدول 

تشــرين   ٢٦العربيــة، علــى النحــو الــوارد يف القــرار املــؤرخ      
  ١٨٥٠مع قرار جملس األمن ، ومبا يتسق ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 

  ) وغريه من القرارات ذات الصلة. ٢٠٠٨(
)، أدىل األمــني ٢٠٠٩( ١٨٦٠وعقــب اختــاذ القــرار    

أعرب فيه عـن ارتياحـه للقـرار الـذي اختـذه الـس        العام ببيان
  .)٥٥٨(وحث مجيع األطراف على احترامه بالكامل

ــل اململكــة        ــك، رحــب ممث ــت ذل ــيت تل ويف املناقشــة ال
ــبني      ــرار ي ــرار، بكــون الق ــيت عرضــت مشــروع الق املتحــدة، ال
توافقـــــاً حقيقيـــــاً يف اآلراء بشـــــأن جمموعـــــة واضـــــحة مـــــن  

. ورحــب معظــم أعضــاء الــس باختــاذ القــرار   )٥٥٩(األهــداف
بــه.  )، وحثــوا مجيــع األطــراف علــى االلتــزام ٢٠٠٩( ١٨٦٠

وقالـت ممثلــة الواليــات املتحـدة، الــيت كانــت قـد امتنعــت عــن    
ميثل خطوة حنو حتقيـق  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٠التصويت، إن القرار 

ــع يف       ــق االســتقرار والتطبي ــق بتحقي ــا يتعل ــس فيم أهــداف ال
قطاع غزة، من خـالل تنفيـذ وقـف إطـالق نـار دائـم ويحتـرم        

ــع   ــا ووضــ ــا تامــ ــة.  احترامــ ــطة اإلرهابيــ ــع األنشــ ــد جلميــ حــ
شــددت علــى دعــم بالدهــا لــنص القــرار، أوضــحت أــا     وإذ

ــا تعتقـــد أن مـــن امل   ــار امتنعـــت عـــن التصـــويت ألـ هـــم انتظـ
جهــود الوســاطة املصــرية لفهــم مــا ميكــن أن يدعمــه        نتــائج
  .  )٥٦٠(القرار

__________ 

)٥٥٨(  S/PV.6063 ٤و  ٣، الصفحتان.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥٩(
  .٦و  ٥ حتاناملرجع نفسه، الصف  )٥٦٠(

ــاير   ٢١ويف     ، اســتمع الــس ٢٠٠٩كــانون الثاين/ين
ــه نيابــة عنــه وكيــل األمــني    إىل بيــان مــن األمــني العــام، أدىل  ب

الــس عــن    للشــؤون السياســية، وقــدم فيــه إفــادة إىل      العــام 
ــه األخــرية إىل الشــرق األوســط، مبــا يف ذلــك غــزة. وإذ    رحلت

ــد     ــن جانـــب واحـ ــار مـ رحـــب بإعالنـــات وقـــف إطـــالق النـ
وبانسحاب القوات اإلسـرائيلية مـن غـزة، لفـت انتبـاه أعضـاء       
الس إىل احلاجة امللحـة إىل احتـرام القـانون اإلنسـاين الـدويل      
يف كــل مــن غــزة وجنــوب إســرائيل، وإىل إجــراء التحقيقــات   

االنتهاكات. وأعـرب أيضـاً    واملساءلة بشأن ادعاءات ارتكاب
عــن رأي مفــاده أن الــرتاع األخــري هــو أحــد أعــراض مشــاكل  

  .  )٥٦١(تهاأوسع ونزاعات أعمق تتطلب العمل السياسي ملعاجل
: احلالـة اإلنسـانية   ٢٠٠٩كانون الثاين/ينـاير   ٢٧  

  يف قطاع غزة بعد وقف إطالق النار

، قــــدم وكيــــل ٢٠٠٩كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٧يف   
األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت 
الطوارئ إحاطة إعالمية إىل الس قدم إليه فيها تقريـرا عـن   

صـدمته   رحلته األخرية إىل الشرق األوسط وأعرب فيها عـن 
إزاء املعاناة اإلنسانية والدمار اللذين شهدمها. وباسـتناده إىل  
ــام الصــادرة عــن وزارة الصــحة الفلســطينية، ذكــر أن       األرق

شــخص  ٥ ٣٠٠فلســطيين قتلــوا وجــرح أكثــر مــن  ١ ٣٠٠
ــأن      ــاد أيضــا ب ــذي دار يف غــزة مــؤخراً. وأف ــال ال خــالل القت

القتصـادية  تدمريا واسـع النطـاق قـد حلـق اهلياكـل األساسـية ا      
ــاس    ــرتاع: محـ ــرفني يف الـ ــال الطـ ــزة. وأدان كـ ــة يف غـ واملدنيـ
ــة واإلطــالق     ــهور والشــائن للمنشــآت املدني الســتخدامها املت
ــرائيل،    ــدنيني؛ وإسـ ــكان املـ ــد السـ ــواريخ ضـ ــوائي للصـ العشـ
لتخلفها عن القيام على حنـو فعـال حبمايـة املـدنيني والعـاملني      

هـا للقـانون اإلنسـاين    يف اال اإلنسـاين، وأيضـاً لعـدم احترام   
الدويل، وال سيما مبدأي التمييز والتناسـبية. وشـدد علـى أن    

__________ 

)٥٦١(  S/PV.6072 ، ٧- ٣الصفحات.  
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العــودة إىل القيــود الــيت كانــت مفروضــة علــى الوصــول قبــل  
و .)٥٦٢(األعمال العدائية ليست أمراً مقبوال وال قابالً للتطبيق

أبلغت املفوضة العامة لوكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل     
الالجـــــئني الفلســـــطينيني يف الشـــــرق األدىن (األونـــــروا) يف 

س عـن أنشـطة اإلنعـاش    اإلحاطة اإلعالميـة الـيت قدمتـها الـ    
املبكـــر الـــيت تضـــطلع ـــا األونـــروا، وال ســـيما املعونـــة الـــيت 

  .  )٥٦٣(تقدمها لالجئني املشردين بسبب الرتاع
، قــدم املنســق اخلــاص   ٢٠٠٩شــباط/فرباير  ١٨ويف   

لعملية السالم يف الشرق األوسط إحاطـة إعالميـة إىل الـس،    
أفــاد فيهــا بوجــود العديــد مــن الوقــائع الــيت كانــت حباجــة إىل   
ــي:     ــالم، أال وهـ ــدم يف إحـــالل السـ ــراج تقـ ــل إحـ ــة قبـ املعاجلـ

اســية لألزمــة يف غــزة؛  العواقــب اإلنســانية واالقتصــادية والسي 
ــة سياســية       ــتمرار االنقســامات الفلســطينية؛ ووجــود حال واس
جديـــدة يف إســـرائيل؛ والنتـــائج غـــري احلامســـة للمفاوضـــات       

؛ والتزامـات  ٢٠٠٨اإلسرائيلية اليت جـرت عـام    - الفلسطينية
خريطــة الطريــق الــيت مل يــتم الوفــاء ــا، ال ســيما فيمــا يتعلــق    

الســالم غــري املباشــرة بــني   باملســتوطنات؛ وجتميــد مفاوضــات 
إســرائيل واجلمهوريــة العربيــة الســورية. وكــرر اإلعــراب عــن   
اعتقاد األمني العام بضرورة اتباع ج إقليمي شامل مـن أجـل   
السالم، على النحو اسد يف مبادرة السالم العربيـة وقـرارات   

  .)٥٦٤(الس، لكي تؤيت اجلهود الثنائية أكلها
الـــة يف قطـــاع غـــزة : احل٢٠٠٩آذار/مــارس   ٢٥  

  منذ وقف إطالق النار

، أفـاد  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٠آذار/مارس و  ٢٥يف   
ــل األ ــية يف اإلحــــاطتني     وكيــ ــام للشــــؤون السياســ مــــني العــ

اإلعالميتني اللتني قـدمهما أمـام الـس أنـه منـذ إعـالن وقـف        
__________ 

)٥٦٢(  S/PV.6077 ٥- ٢، الصفحات.  
  .٩- ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٥٦٣(
)٥٦٤(  S/PV.6084 ٧- ٢، الصفحات.  

ــدم       ــب واحــد يف غــزة، مل حيــرز أي تق ــار مــن جان إطــالق الن
 ١٨٦٠يـــذكر بشـــأن املســـائل الرئيســـية احملـــددة يف القـــرار      

ــف إطــالق     ٢٠٠٩( ــك إنشــاء نظــام مناســب لوق )، مبــا يف ذل
ــزة، و  ــار يف غ ــل،    الن ــدون عراقي وصــول املســاعدة اإلنســانية ب

وفــــتح املعــــابر، ومنــــع التــــهريب غــــري املشــــروع باألســــلحة 
ــني     ــطينيني. ويف حـ ــني الفلسـ ــاحلة بـ ــق املصـ ــذخائر، وحتقيـ والـ
حـدث اخنفـاض كـبري يف حـوادث العنـف، يظـل الوضـع هشـا         
بســبب عــدم وجــود نظــام مالئــم لوقــف إطــالق النــار. وفيمــا  

وعلى الـرغم مـن أن إسـرائيل مسحـت     يتعلق باحلالة اإلنسانية، 
بــدخول كميــات حمــدودة مــن املــواد الغذائيــة واإلمــدادات إىل  
غزة، فإن إمكانية الدخول تظـل مقيـدة بشـكل صـارم. وأكـد      
مــن جديــد، يف مجلــة أمــور، علــى ضــرورة أن تعمــل اموعــة  
الرباعية واتمع الدويل يف إطار من وحدة اهلـدف للمسـاعدة   

  .)٥٦٥(يف غزة وإنعاش عملية السالم على استقرار الوضع
آذار/مـارس، ذكـر ممثــل فلسـطني أنـه، ومنــذ      ٢٥ويف   

ــرار  ــاذ القــ ــمرب ٢٠٠٨( ١٨٥٠اختــ ــانون األول/ديســ ) يف كــ
، تــدهورت احلالــة تــدهوراً حــاداً علــى مجيــع اجلبــهات ٢٠٠٨

ــع يف األرض ا  ــى أرض الواقـ ــا   علـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــطينية احملتلـ لفلسـ
القدس الشرقية. وأدان العدوان اإلسرائيلي الذي أعقـب ذلـك   
والــذي شــكل دلــيالً علــى ازدراء إســرائيل الصــارخ للمجلــس  
ولعمليــة الســالم وجلميــع األعــراف القانونيــة. وإذ أشــار إىل      

مـن   ١ ٤٠٠احلصيلة النهائية للقتلى واليت بلغت ما يزيد علـى  
لتدمري املادي جلزء كبري مـن البنيـة األساسـية يف    الفلسطينيني وا

غــزة، دعــا إســرائيل إىل رفــع احلصــار العقــايب الــذي تفرضــه.    
ــتيطانية يف    ــطتها االسـ ــرائيل يف أنشـ ــتمرار إسـ ــاً اسـ وأدان أيضـ

ومن جهتها، جـددت ممثلـة إسـرائيل التـزام     .)٥٦٦(الضفة الغربية
ــرز يف     ــدم احملـ ــارت إىل التقـ ــالم، وأشـ ــة السـ ــها بعمليـ حكومتـ

__________ 

)٥٦٥(  S/PV.6100 ؛ و ٨- ٣، الصفحاتS/PV.6107 ٧- ٢، الصفحات.  
)٥٦٦(  S/PV.6100 ١٣- ٨، الصفحات.  
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ــق       ــا يتعل ــرائيل والســلطة الفلســطينية. وفيم ــني إس ــات ب العالق
باحلالة يف غزة، لفتـت االنتبـاه إىل اسـتمرار إطـالق الصـواريخ      

علــى أن إســرائيل لــن مــن غــزة إىل داخــل إســرائيل، وشــددت 
تسمح بعودة الوضع إىل ما كان عليه، مـع مواصـلة اهلجمـات    
ــوب إســرائيل. ووجهــت      ــدنيني يف جن ــيت ــدد امل ــة ال اإلرهابي
أيضا انتباه الس إىل احلالة املتعلقـة بـالعريف غيلعـاد شـاليط،     
ــذ      ــاس منــ ــن جانــــب محــ ــة مــ ــزاً كرهينــ ــل حمتجــ ــذي يظــ الــ

  .)٥٦٧(ق سراحه، ودعت إىل إطال٢٠٠٦حزيران/يونيه 
ورحــب معظــم املــتكلمني باهلــدوء النســيب يف غــزة،        

ولكنهم أعربوا عن قلقهم للحالة اإلنسـانية اخلطـرية، وشـددوا    
ــر     ــار يكــون أكث علــى ضــرورة التوصــل إىل وقــف إلطــالق الن
ــاءات      ــق يف ادعـ ــتكلمني إىل التحقيـ ــدة مـ ــا عـ ــتدامة. ودعـ اسـ

ــدويل الـــيت ارتكبـــها    ــانون الـ ــيمة للقـ ــد االنتـــهاكات اجلسـ أحـ
ــتيطان      ــطة االســ ــق بأنشــ ــا يتعلــ ــا. وفيمــ ــانبني أو كالمهــ اجلــ
اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، أدان عدة متكلمني تلـك التـدابري   
لكوا تتعارض مع التزامات إسرائيل مبوجب خريطـة الطريـق   

  وباعتبارها انتهاكات للقانون الدويل.  
ــايو إىل  ١١   ــه  ٢٧أيار/م ــة ٢٠٠٩متوز/يولي : عملي

  الشرق األوسط واحلالة يف قطاع غزة   السالم يف
، شــدد ٢٠٠٨أيار/مــايو  ١١يف اجللســة املعقــودة يف   

يف مجلــة أمـور، علـى األمهيـة األساســية    ممثـل االحتـاد الروسـي،    
ــطينية    ــلطة الفلسـ ــرائيل والسـ ــات بـــني إسـ ــتئناف املفاوضـ السـ
بسرعة. وسلّط الضوء على العناصر الرئيسية الالزمة من أجل 
التوصل إىل حل يف الشرق األوسط: احلل القـائم علـى وجـود    
دولتني؛ ومبادرة السالم العربية؛ واإلطار املرجعي املتفـق عليـه   

 ٢٤٢ؤمتر مدريد؛ وخارطة الطريق؛ وقرارا جملـس األمـن   يف م
)، وغريمهــــا مــــن قــــرارات جملــــس ١٩٧٣( ٣٣٨) و١٩٦٧(

__________ 

  .١٥- ١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٦٧(

. وأعرب العديد من أعضاء الس عـن  )٥٦٨(األمن ذات الصلة
أسفهم لعدم إحراز تقدم حنو حتقيق وقـف دائـم إلطـالق النـار     

)، ٢٠٠٩( ١٨٦٠يف غـــزة، علـــى النحــــو املـــبني يف القــــرار    
احلاجــة إىل يئــة الظــروف الالزمــة الســتئناف   وشــددوا علــى

ــن شــأا أن تــؤدي إىل الســالم        املفاوضــات السياســية الــيت م
الشـــامل. وشـــدد عـــدة مـــتكلمني علـــى أمهيـــة املصـــاحلة بـــني  
الفلسطينيني، بينما شـدد متكلمـون آخـرون علـى أمهيـة اتبـاع       

  ج شامل على مجيع مسارات عملية السالم.  
وذكر األمني العام أن األشهر الثالثة املاضية مل تشهد   

ــرارين     ــذ الق ــى صــعيد تنفي ــذكر عل ــدما ي ) ٢٠٠٨( ١٨٥٠تق
بشــأن احلالــة  ). وأعــرب عــن قلقــه العميــق٢٠٠٩( ١٨٦٠ و

يف قطاع غزة وحوله، حيث أدخلت االنقسـامات الفلسـطينية   
الداخلية والتوترات بـني إسـرائيل ومحـاس السـكان املـدنيني يف      
دوامـــة مـــن اليـــأس. وأكّـــد أن احلالـــة علـــى أرض الواقـــع قـــد 
تتدهور بسهولة ما مل يولّد زخم حقيقـي علـى وجـه السـرعة،     

ل جهـود ال رجعـة عنـها    ويف هذا السياق دعا الطـرفني إىل بـذ  
ــدولتني، مبــا يف ذلــك التنفيــذ الكامــل      ــذ حــل ال مــن أجــل تنفي

  .  )٥٦٩(لاللتزامات على أرض الواقع
شـدد فيـه    )٥٧٠(ومثّ أصدر رئيس الس بعد ذلك بيانا  

الس على الطابع امللـح للتوصـل إىل سـالم شـامل يف الشـرق      
األوسط، واحلاجة إىل بذل مساع دبلوماسية حثيثـة مـن أجـل    
بلوغ اهلدف الـذي حـدده اتمـع الـدويل، وهـو حتقيـق سـالم        
ــاالعتراف     ــخ بـ ــزام الراسـ ــاس االلتـ ــى أسـ ــة علـ ــم يف املنطقـ دائـ

اب، واحلــل القــائم املتبــادل، ونبــذ العنــف والتحــريض واإلرهــ 
علـــى وجـــود دولـــتني، انطالقـــا مـــن االتفاقـــات وااللتزامـــات  

  السابقة.  
__________ 

)٥٦٨(  S/PV.6123 ،٣و  ٢تان الصفح.  
  .٥-٣ لصفحاتا، ملرجع نفسها  )٥٦٩(
)٥٧٠(  S/PRST/2009/14.  
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ويف الفترة املمتـدة بـني حزيران/يونيـه وأيلول/سـبتمرب       
يـة  ، استمع الس إىل إحاطتني من املنسق اخلاص لعمل٢٠٠٩

، وإحـاطتني مـن األمـني العـام     )٥٧١(السالم يف الشـرق األوسـط  
ــية  ــادات عـــن  )٥٧٢(املســـاعد للشـــؤون السياسـ . وقـــد قـــدما إفـ

إحيــاء عمليــة الســالم،  اجلهــود الدبلوماســية اجلاريــة مــن أجــل 
يف ذلــك االجتمــاع املقبــل للمجموعــة الرباعيــة، واجتمــاع  مبــا

واليــات وزراء اخلارجيــة العــرب، واالجتمــاع الثنــائي بــني ال    
املتحدة األمريكيـة وإسـرائيل. ويف مـا يتعلـق باحلالـة يف قطـاع       
غزة، أفادا بأنه حصل اخنفاض ملحوظ ومرحب به يف أعمـال  
العنف خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ولكـن محـاس واصـلت    
تأكيد سيطرا على املؤسسـات واملنظمـات يف غـزة، ووردت    

كــة فــتح. تقــارير عــن حصــول أعمــال عنــف ضــد أعضــاء حر 
وقــد حــدث تطــور خطــري يف غــزة عنــدما شــاركت مجاعــة        
متطرفــة مســلحة تطلــق علــى نفســها اســم جنــد أنصــار اهللا يف  

شخصـا   ٢٨اشتباك عنيف مع حركة محـاس، جنـم عنـه مقتـل     
وجرح أكثر من مائة. وقد أبرز هـذا احلـدث، يف مجلـة أمـور،     
شواغل متعلقة بتطرف بعـض العناصـر داخـل غـزة. وذُكـر أن      

أيلول/سبتمرب شـدد فيـه    ٩مني العام قد أصدر أيضا بيانا يف األ
على عدم قانونية النشاط االستيطاين ودعـا إسـرائيل إىل تنفيـذ    
التزاماا مبوجب خارطة الطريق من خالل جتميـد كـل نشـاط    
ــؤر       ــك الب ــي، وإىل تفكي ــو الطبيع ــك النم ــا يف ذل اســتيطاين، مب

، على حنـو مـا   ٢٠٠١ االستيطانية اليت أقيمت منذ آذار/مارس
  دعت إليه اموعة الرباعية.  

، رحـــب ممثـــل فلســـطني  ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ٢٧ويف   
بـالتطورات املتعــددة األخــرية، وال ســيما إعــادة تأكيــد جامعــة  

 مبـادرة السـالم العربيـة، وإصـدار     الدول العربية يف آذار/مارس
__________ 

 ٦١٩٠)؛ واجللسـة  ٧-٢، الصفحات S/PV.6150( ٦١٥٠اجللسة   )٥٧١(
)S/PV.6190 ،٧- ٢لصفحات ا(.  

 ٦١٨٢)؛ واجللسـة  ٨-٢، الصفحات S/PV.6171( ٦١٧١اجللسة   )٥٧٢(
)S/PV.6182 ،٦-٢لصفحات ا(  

ووجـه  .)٥٧٣(٢٠٠٩أيار/مايو  ١١جملس األمن بيانا رئاسيا يف 
ممثل إسرائيل انتباه أعضاء الـس إىل احلالـة علـى احلـدود بـني      

لسـورية، حيـث يواصـل حـزب اهللا     لبنان واجلمهوريـة العربيـة ا  
بناء قدراته العسكرية، مما يشكل خطـرا علـى إسـرائيل ولبنـان     
واملنطقــة. وأدان يف مــا يتعلّــق بغــزة اســتمرار رفــض حركــة       
محاس االعتراف بدولة إسرائيل، ودعا إىل وضع حـد للعنـف،   
ــلطة     ــرائيل والسـ ــة بـــني إسـ ــابقة املربمـ ــات السـ ــول االتفاقـ وقبـ

رب العديد من املتكلمني عـن قلقهـم مـن    . وأع)٥٧٤(الفلسطينية
األنشـــطة االســـتيطانية يف الضـــفة الغربيـــة، ودعـــوا إىل وقفهـــا  
ــني     ــرائيل إىل حتسـ ــا إسـ ــتكلمني أيضـ ــة املـ ــا أكثريـ ــورا. ودعـ فـ

  األوضاع اإلنسانية يف غزة.  
كــانون األول/ديســمرب  ١٧إىل  تشــرين األول/أكتــوبر ١٤

ــة بشــأن   ٢٠٠٩ ــات اإلعالمي ــة يف  : املناقشــة واإلحاط احلال
  الشرق األوسط  

، أفـــاد وكيـــل ٢٠٠٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٤يف   
ــام للشــؤون الس   ــني الع ــيت   األم ــة ال ــة اإلعالمي ياســية يف اإلحاط

ــى        ــة عل ــود املبذول ــتمرار اجله ــم اس ــه رغ ــس أن ــدمها إىل ال ق
اإلسـرائيلي، مل  -الصعيد السياسي إلجيـاد حـل للصـراع العـريب    

ــرز أي تقــدم ملمــوس علــى أرض الواقــع وظهــرت بعــض        حي
أيلول/سـبتمرب، عقـد القــادة    ٢١التطـورات املـثرية للقلــق. ويف   

ــذ   اإلســرائيليون وا ــا لوجــه من لفلســطينيون أول اجتمــاع وجه
ــام  ــن     ٢٠٠٨ع ــدعم م ــات املتحــدة، ب ــا واصــلت الوالي . بينم

ــة إىل     ــية الراميـ ــاعي الدبلوماسـ ــذل املسـ ــة، بـ ــة الرباعيـ اموعـ
اســتئناف املفاوضــات. ومــع ذلــك، ازدادت التــوترات علــى      
ــدس الشــرقية.      ــات يف الق ــدة مواجه ــع، وجــرت ع أرض الواق

ت بــني الفلســطينيني أيضــا يف أعقــاب  وتفاقمــت حــدة التــوترا
إرجــاء جملــس حقــوق اإلنســان نظــره يف تقريــر بعثــة األمــم        

__________ 

)٥٧٣(  S/PV.6171 ٣٢، الصفحة.  
 .٣٨ – ٣٥الصفحات   املرجع نفسه،  )٥٧٤(
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برئاســـة )٥٧٥(املتحــدة لتقصـــي احلقـــائق بشـــأن الـــرتاع يف غـــزة 
ــى      ــد عــرض عل ــذي كــان ق القاضــي ريتشــارد غولدســتون، ال

. ويف مـا  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٢٩جملس حقوق اإلنسـان يف  
يل األمني العام أن زيادة العنـف  يتعلق باحلالة يف غزة، أفاد وك
  .  )٥٧٦(اليت حصلت تبعث على القلق

وأعــــرب ممثّــــل فلســــطني عــــن أســــفه ألن املســــاعي   
الدبلوماسية املختلفة مل تسفر عن أي تقدم فعلي حنـو السـالم.   

توصل إليهـا التقريـر    ووجه انتباه أعضاء الس إىل النتائج اليت
الــــذي خلــــص، يف مجلــــة أمــــور، إىل أن إســــرائيل مل تتخــــذ  
االحتياطات املطلوبة مبوجب القـانون الـدويل مـن أجـل جتنـب      
اخلســائر يف أرواح املـــدنيني وإصــابة املـــدنيني واألضــرار الـــيت    
ــها إىل أدىن حــد، وحــثّ     ــة أو تقليل أحلقــت باملمتلكــات املدني

ــات األ   ــى   الــس وغــريه مــن هيئ ــى العمــل عل مــم املتحــدة عل
ــر  ــيات الـــواردة يف التقريـ ــرائيل  .)٥٧٧(التوصـ ــة إسـ وأدانـــت ممثلـ

االرتفاع األخري يف هجمات محـاس املنفـذة انطالقـا مـن غـزة،      
ــان.    فضــالً عــن ه  ــوب لبن ــا مــن جن جمــات حــزب اهللا انطالق

وشددت أيضا علـى املخـاطر الكامنـة يف دعـم النظـام اإليـراين       
ــة.   لإلرهــــاب وســــعيه إىل امــــتالك قــــدرات عســــكرية نوويــ
وأنكــرت االســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا التقريــر معتــربة أــا  
أحادية اجلانب ومتحيزة وخاطئـة، وأـا تضـفي طابعـا شـرعيا      

اب وتصرف انتباه الس عن الواقع وجتسـد حتـوال   على اإلره
  .  )٥٧٨(إىل سرد مدمر لعملية السالم

ــم      ــن قلقهــ ــم املــــتكلمني عــ ويف حــــني أعــــرب معظــ
السـتمرار األزمـة اإلنسـانية يف غــزة، رحبـوا عمومـا باملســاعي      
ــات    ــتئناف املفاوضـــ ــة إىل اســـ ــة الراميـــ ــية اجلاريـــ الدبلوماســـ

__________ 

)٥٧٥(  A/HRC/12/48.  
)٥٧٦(  S/PV.6201 ٧إىل  ٣، الصفحات من.  
  .١٢-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٧٧(
  .١٤إىل  ١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٥٧٨(

دعــا عــدة مـــتكلمني إىل   الفلســطينية. ويف حــني   -اإلســرائيلية 
تنفيذ التوصيات الـواردة يف التقريـر، ذكـر آخـرون أن التقريـر      
حباجة إىل اسـتعراض دقيـق. وذكـر أعضـاء آخـرون يف الـس       

، فتلـك مسـألة    أنه رغم جسامة االدعاءات الواردة يف التقريـر 
ــل  ينبغــي أن ينظــر فيهــا جملــس حقــوق اإلنســان.     وأعــرب ممث

الواليـــات املتحـــدة عـــن قلقـــه البـــالغ إزاء التقريـــر، وال ســـيما 
 علـى إسـرائيل، واالتسـاع املفـرط يف     “غـري املتـوازن  ”التركيز 

  .  )٥٧٩(ق التوصيات، واستنتاجاته القانونية املعممةنطا
، استمع الـس  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ويف   

، )٥٨٠(إىل إحاطة مـن األمـني العـام املسـاعد للشـؤون السياسـية      
ــتمع يف  ــمرب  ١٧واسـ ــانون األول/ديسـ ــة  ٢٠٠٩ كـ إىل إحاطـ

إعالمية قدمها املنسق اخلاص املعـين بعمليـة السـالم يف الشـرق     
.وأفادا بأنه رغم املسـاعي الدبلوماسـية الـيت تقـوم     )٥٨١(األوسط

ــتئناف     ــن اســ ــن املمكــ ــن مــ ــدة، مل يكــ ــات املتحــ ــا الواليــ ــ
الفلسطينية، وهناك اآلن مـأزق مقلـق،   -املفاوضات اإلسرائيلية

 اــالني االقتصــادي واألمــين يف رغـم مواصــلة بــذل اجلهــود يف 
، أعلنـــــت ٢٠٠٩تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  ٢٦امليـــــدان. ويف 

 ١٠إســـرائيل أـــا ســـتقيد بعـــض األنشـــطة االســـتيطانية ملـــدة 
أشهر، األمر الذي حظـي بالترحيـب، ولكنـه كـان أدىن بكـثري      
مـــن مســـتوى التزامـــات إســـرائيل مبوجـــب خارطـــة الطريـــق.  

ذل اجلهــود للوفــاء بالتزاماــا وواصــلت الســلطة الفلســطينية بــ 
ــة،       ــة األمني ــق، وال ســيما حتســني احلال ــة الطري مبوجــب خارط
ــاء     ــادرات ترمــي إىل بن والســعي يف الوقــت نفســه إىل اختــاذ مب
االقتصــاد واملؤسســات. وذكــرا أن احلالــة اإلنســانية يف قطــاع  
غــزة مــا زالــت خطــرية، وأن عــدة هجمــات صــاروخية شــنت 

جويـة   ب إسرائيل، ونفـذت غـارات  انطالقا من غزة على جنو
__________ 

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٥٧٩(
)٥٨٠(  S/PV.6223 ٦ - ٢، الصفحات  
)٥٨١(  S/PV.6248 ٧-٢، الصفحات. 
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ــدين مســتوى      ــن ت ــرغم م ــى ال ــات توغــل إســرائيلية، عل   أعمال العنف نسبيا.وعلمي
    

    احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطنياجللسات: 
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٤  
كانون الثاين/يناير  ٢٢

٢٠٠٨    

كانون  ٢١رسالة مؤرخة 
 ٢٠٠٨الثاين/ينــــــــــــــــاير 

ــيس جملــس   موجهــة إىل رئ
 األمن من القائم باألعمال
بالنيابــــة للبعثــــة الدائمـــــة   
للمملكة العربية السـعودية  
لـــــدى األمـــــم املتحـــــدة    

)S/2008/31  (  

ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 

عــــوة  فيهــــا توجيــــه د 
)S/2008/32 (  

   ٣٧املادة 
   (أ)دول أعضاء ٩

   ٣٩املادة 
وكيل األمني العام للشـؤون  
السياســية، واملراقــب الــدائم  
جلامعـة الـدول العربيـة لـدى     

  األمم املتحدة 
  غري ذلك 

  املراقب الدائم لفلسطني

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٥٨٢٧  
كانون الثاين/يناير  ٣٠

٢٠٠٨    

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/51 (  

   ٣٧املادة 
ــة   ــرائيل، واجلمهوريــ إســ
  العربية السورية، ولبنان 

   ٣٩املادة 
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  للشؤون السياسية
  غري ذلك 

  فلسطني

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٥٨٤٦    
شــــــــــــباط/فرباير  ٢٦

٢٠٠٨    

  ٣٩املادة     
ــدة    ــم املتحـ ــق األمـ منسـ

ــة الســـالم   اخلـــاص لعمليـ
يف الشـــــــرق األوســـــــط 
واملمثـــــــل الشخصـــــــي  
ــل   ــام، ووكيـ ــني العـ لألمـ
األمـــني العـــام للشـــؤون   
اإلنســــــــانية ومنســــــــق  
ــاالت   ــة يف حـــــ اإلغاثـــــ

  الطوارئ 

    كل املدعوين

٥٨٤٧  
    ٢٠٠٨آذار/مارس  ١

 ١رســــــــالة مؤرخــــــــة  
ــارس   ٢٠٠٨آذار/مـــــــــ

موجهة إىل رئيس جملـس  
األمـن مــن املمثــل الــدائم  
للجماهرييـــــــة العربيـــــــة 
الليبيـــــة لـــــدى األمـــــم    

  ) S/2008/142املتحدة (

ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
 فيهــــا توجيــــه دعــــوة  

)S/2008/143 (  
ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسـطني تتعلـق   
باهلجمـــات العســـكرية 
ــرائيل    ــب إسـ ــن جانـ مـ

   ٣٧املادة 
  إسرائيل 
  غري ذلك
  فلسطني

األمــــــني العــــــام، 
  ومجيع املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            )S/2008/144 (  
٥٨٥٩    

آذار/مــــــــــــــارس  ٢٥
٢٠٠٨    

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/184 (  

  ٣٧املادة 
   (ب)دول أعضاء ٧

   ٣٩املادة 
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  للشؤون السياسية
  غري ذلك
  فلسطني

األمــــــني العــــــام، 
ومجيـــــع أعضـــــاء 
ــع  الــــس، ومجيــ

   (ج)املدعوين

  

٥٨٧٣    
ــان/أبريل  ٢٣ نيســـــــــ

٢٠٠٨    

  ٣٩ملادة ا    
األمــــني العــــام املســــاعد 

  للشؤون السياسية 

األمـــــــني العـــــــام 
املســاعد للشــؤون 

  السياسية

  

٥٨٩٩  
   ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٨

  ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ

  األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

٥٩٢٧    
ــه  ٢٧ حزيران/يونيـــــــ

٢٠٠٨    

  ٣٩املادة     
مدير شعبة آسيا واحملـيط  
اهلادئ يف إدارة الشـؤون  

  السياسية 

مــدير شــعبة آســيا 
ــيط ا ــادئ واحملــ هلــ

يف إدارة الشـــؤون 
  السياسية

٥٩٤٠    
ــه  ٢٢ متوز/يوليــــــــــــــ

٢٠٠٨    

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/473 (  

  ٣٧املادة 
   (د)دول أعضاء ١٠

   ٣٩املادة 
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ
للشــــــؤون السياســــــية،  

ــيس اللجنـــة املعنيـــة   ورئـ
ــعب  ــة الشـــــــ مبمارســـــــ
الفلســطيين حلقوقــه غــري    

  القابلة للتصرف
  غري ذلك
  فلسطني

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٥٩٦٣    
آب/أغســـــــــطس  ٢٠

٢٠٠٨    

  ٣٩املادة     
ــام وكيـــــل األمـــــني ا لعـــ
  للشؤون السياسة 

وكيـــــل األمـــــني  
العـــــام للشـــــؤون 

  السياسية

  

٥٩٧٤    
ــبتمرب  ١٨ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٨    

  ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ

  األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
م يف لعمليــة الســال

  الشرق األوسط 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٨٣    
ــبتمرب  ٢٦ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٨    

 ٢٢رســـــــالة مؤرخـــــــة 
 ٢٠٠٨أيلول/ســـــــبتمرب 

موجهة إىل رئيس جملـس  
ــائم    ــن القــــ ــن مــــ األمــــ
ــة   باألعمــال بالنيابــة للبعث
الدائمة للمملكـة العربيـة   
ــم    ــدى األمـ ــعودية لـ السـ

  ) S/2008/615املتحدة (

ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/623 (  

  ٣٧املادة 
ــة    إســرائيل، واململكــة العربي
  السعودية (وزير اخلارجية) 

   ٣٩املادة 
األمــــني العــــام جلامعــــة   

  لدول العربيةا
  غري ذلك

فلسطني (رئـيس السـلطة   
  الفلسطينية)

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

   (هـ)املدعوين

٥٩٩٩    
 تشـــــــرين األول/  ٢٢

    ٢٠٠٨أكتوبر 

  ٣٩املادة     
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  السياسة للشؤون 

وكيـــــل األمـــــني  
العـــــام للشـــــؤون 

  السياسية

  

٦٠٢٢    
 تشــــرين الثـــــاين/  ٢٥

    ٢٠٠٨نوفمرب 

  ٣٩املادة     
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  للشؤون السياسة 

وكيـــــل األمـــــني  
العـــــام للشـــــؤون 

  السياسية

  

٦٠٣٠    
ــانون األول/ ٣  كـــــــــ

    ٢٠٠٨ديسمرب 

رســـــالتان مـــــن ممثـــــل   
ــة ــة العربيــــ  اجلماهرييــــ
ــراض   ــة بشــأن اعت الليبي
إســرائيل لســفينة ليبيــة   

)S/2008/753 ،(
ــد جلســـة    ــب عقـ وطلـ
ــا    ــس فيم ــة للمجل طارئ
ــذلك  ــل بـــــــــ يتصـــــــــ

)S/2008/754 (  

  ٣٧املادة 
  إسرائيل 
  غري ذلك
  فلسطني

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

   (و)املدعوين

  

ــن املراقــــب       ــالة مــ رســ
ب الدائم لفلسطني يطل

فيهــــا توجيــــه دعــــوة   
)S/2008/755 (  

      

٦٠٤٥    
 كــــــــانون األول/ ١٦

    ٢٠٠٨ديسمرب 

مشروع قرار مقدم من   
ــاد الروســــــــي   االحتــــــ
ــدة   ــات املتحـــ والواليـــ

)S/2008/787 (  

األمــــــني العــــــام،   
ومجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس باســـتثناء  

   (ز)كرواتيا

) ٢٠٠٨( ١٨٥٠القـــــــــرار 
 ١-ال أحـــــــــــــــــــــــد -١٤

  (اجلماهريية العربية الليبية) 

٦٠٤٩    
 كــــــــانون األول/ ١٨

    ٢٠٠٨ديسمرب 

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/794 (  

  ٣٧املادة 
   (ح)دولة عضوا ١٥

   ٣٩املادة 
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ
األوسط، ورئيس اللجنـة  

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

   (ي)املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

ــة مبمارســة الشــعب               املعني
الفلســطيين حلقوقــه غــري    

  القابلة للتصرف
  ري ذلكغ

  فلسطني
٦٠٦٠    

 كــــــــانون األول/ ٣١
    ٢٠٠٨ديسمرب 

 ٣١رســـــــالة مؤرخـــــــة 
كــــانون األول/ديســــمرب 

موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٨
رئــيس جملــس األمــن مــن 
املمثل الدائم ملصـر لـدى   
األمــــــــــــم املتحــــــــــــدة 

)S/2008/842 (  
 ٣١رســـــــالة مؤرخـــــــة 

كــــانون األول/ديســــمرب 
موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٨

رئــيس جملــس األمــن مــن 
املمثل الدائم للجماهريية 
العربية الليبية لدى األمم 

  ) S/2008/843املتحدة (

ــه   ــذي أدىل بـ ــان الـ البيـ
االحتاد األورويب بشـأن  
احلالـــــــة يف الشـــــــرق  
األوســــــــــــــــــــــــــــــط 

)S/2008/841 (املرفق ،  
ــن املراقــــب   ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2008/844 (  

   ٣٧املادة 
  إسرائيل، ومصر

   ٣٩املادة 
ـــ  ــدائم عــ ــب الـــ ن املراقـــ

  جامعة الدول العربية
  غري ذلك
  فلسطني

األمــــــني العــــــام، 
ومجيـــــع أعضـــــاء 
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٦٠٦١    
 كانون الثـاين/  ٧و  ٦

   ٢٠٠٩يناير 

  ٣٧املادة     
   (ك)دولة عضوا ٢٣

   ٣٩املادة 
األمــــني العــــام جلامعــــة   
ــيس   ــة، ورئ ــدول العربي ال
ــة  اللجنـــة املعنيـــة مبمارسـ
ــطيين  ــعب الفلســـــ الشـــــ
ــة   ــري القابلـــ ــه غـــ حلقوقـــ

  للتصرف
  غري ذلك

فلسطني (رئـيس السـلطة   
  الوطنية الفلسطينية)

، األمــــــني العــــــام
ومجيـــــع أعضـــــاء 
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٦٠٦٣    
ــاير   ٨ ــانون الثاين/ين ك

٢٠٠٩    

مشــروع القــرار املقــدم   
ــدة   ــة املتحـ ــن اململكـ مـ

)S/2009/23 (  
ــالة ــن املراقــــب  رســ مــ

الدائم لفلسطني يطلب 
 فيهــــا توجيــــه دعــــوة  

)S/2009/24 (  

  ٣٧املادة 
ــر   إســرائيل، ومصــر (وزي

ــة  اخلا ــة)، واململكـــ رجيـــ
العربيــة الســعودية (وزيــر 

  اخلارجية) 
  غري ذلك 

فلســــــــــطني (وزيــــــــــر  

األمــــــني العــــــام، 
ومجيـــــع أعضـــــاء 

، ومجيـع  (ل)الس
  املدعوين 

) ٢٠٠٩( ١٨٦٠القـــــــــرار 
ــد  -١٤  ١-ال أحـــــــــــــــــــ

  (الواليات املتحدة) 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

  اخلارجية)            
٦٠٧٢    

كانون الثاين/يناير  ٢١
٢٠٠٩    

األمـــــــني العـــــــام،       
ــني   ــل األمـــ ووكيـــ
ــؤون  ــام للشــــ العــــ
السياســية (بالنيابـــة  

  عن األمني العام)

  

٦٠٧٧  
كانون الثاين/يناير  ٢٧

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
ــام وكيـــــل األمـــــني ا لعـــ

للشـــــــؤون اإلنســــــــانية  
ومنســـــــق اإلغاثـــــــة يف  
ــوارئ،   ــاالت الطـــــ حـــــ
  واملفوض العام لألونروا 

    مجيع املدعوين

٦٠٨٤    
شــــــــــــباط/فرباير  ١٨

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ

ــ رق الســــــــالم يف الشــــــ
  األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

٦١٠٠    
آذار/مــــــــــــــارس  ٢٥

٢٠٠٩    

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2009/153 (  

  ٣٧املادة 
   (م)دولة عضوا ٢٦

   ٣٩املادة 
للشـؤون   وكيل األمني العام

السياســية، ورئـــيس اللجنـــة  
ــعب   ــة الشــ ــة مبمارســ املعنيــ
الفلســـــطيين حلقوقـــــه غـــــري 

  القابلة للتصرف
  غري ذلك
  فلسطني

ــدعوين   ــل املـــ كـــ
ــتثناء  باســــــــــــــــــ

   (ن)أفغانستان

  

٦١٠٧    
ــان/أبريل  ٢٠ نيســـــــــ

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ

  للشؤون السياسة 

وكيـــــل األمـــــني  
العـــــام للشـــــؤون 

  السياسية
٦١٢٣    

   ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١
األمــــــني العــــــام،       

ــاء  وكــــــل أعضــــ
   (س)الس

S/PRST/2009/14  

٦١٥٠    
ــه  ٢٣ حزيران/يونيـــــــ

٢٠٠٩    

   ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ

  األوسط  

ص املنســــق اخلــــا 
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

٦١٧١    
ــه  ٢٧ متوز/يوليــــــــــــــ

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 

  ٣٧املادة 
   (ع)دولة عضوا ٢٢

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي لسة وتارخيها  اجل

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

فيهــــا توجيــــه دعــــوة       ٢٠٠٩            
)S/2009/380 (  

   ٣٩املادة 
األمــــني العــــام املســــاعد 

  للشؤون السياسية
  ري ذلكغ

  فلسطني

  املدعوين

٦١٨٢    
آب/أغســـــــــطس  ١٩

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
األمــــني العــــام املســــاعد 

  للشؤون السياسية 

األمـــــــني العـــــــام 
املســاعد للشــؤون 

  السياسية

  

٦١٩٠    
ــبتمرب  ١٧ أيلول/ســـــــ

٢٠٠٩    

  ٣٩املادة     
ــة   ا ــاص لعمليــ ــق اخلــ ملنســ

  السالم يف الشرق األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

٦٢٠١    
 تشـــــــرين األول/  ١٤

    ٢٠٠٩أكتوبر 

ــن املراقــــب     ــالة مــ رســ
الدائم لفلسطني يطلب 
فيهــــا توجيــــه دعــــوة   

)S/2009/531 (  

  ٣٧املادة 
   (ف)دولة عضوا ٢٦

   ٣٩املادة 
ــام   وكيـــــل األمـــــني العـــ
للشــــــؤون السياســــــية،  
ــيس اللجنـــة املعنيـــة    ورئـ
ــعب  ــة الشـــــــ مبمارســـــــ
الفلســطيين حلقوقــه غــري    

  رفالقابلة للتص
  غري ذلك

فلســــــــــطني (وزيــــــــــر  
  اخلارجية)

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

٦٢٢٣    
 تشــــرين الثـــــاين/  ٢٤

    ٢٠٠٩نوفمرب 

  ٣٩املادة     
األمــــني العــــام املســــاعد 

  للشؤون السياسية 

ام األمـــــــني العـــــــ
املســاعد للشــؤون 

  السياسية

  

٦٢٤٨  
 كــــــــانون األول/ ١٧

    ٢٠٠٩ديسمرب 

  ٣٩املادة     
ــة   ــاص لعمليـ ــق اخلـ املنسـ
ــرق  الســــــــالم يف الشــــــ

  األوسط  

املنســــق اخلــــاص  
لعمليــة الســالم يف 

  الشرق األوسط 

  

  
ا األردن، وإسرائيل، وباكستان (باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي)، واجلمهورية العربية السورية، وسـلوفينيا (باسـم االحتـاد األورويب)، وكوبـ      (أ)  

  (باسم حركة عدم االحنياز)، ولبنان، ومصر، واململكة العربية السعودية (باسم جمموعة الدول العربية).  
منظمة املؤمتر اإلسالمي)، واجلمهورية العربية السورية، وسلوفينيا (باسم االحتاد األورويب)، والسودان، وكوبـا   إسرائيل، وباكستان (باسم  (ب)  

  (باسم حركة عدم االحنياز)، ولبنان.  
  أدىل كل من ممثلي إسرائيل واجلمهورية العربية السورية والسودان وكوبا (باسم حركة عدم االحنياز) ببيان ثان.    (ج)  
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ــتني، األ  (د)   ــران، وإســرائيل، واألردنرجن ــة( وإي ــة)، اإلســالمية - مجهوري ــة واجلمهوري ــا، وقطــر، الســورية العربي  عــدم حركــة باســم( وكوب
  .  واليابان، وماليزيا، ولبنان ،االحنياز)

 وزيـر ( وإيطاليـا  ،)اخلارجيـة  وزيـر ( وإندونيسـيا  ،مثّل أعضاء الس التايل بيام على املستوى الوزاري: االحتاد الروسـي (وزيـر اخلارجيـة)     (هـ)  
ــة ــر( وبلجيكــا ،)اخلارجي ــة وزي ــا وجنــوب ،)اخلارجي ــر( أفريقي ــة وزي ــة)و( وفرنســا ،)اخلارجي ــر اخلارجي ــا ،زي ــر( وكرواتي ــة وزي  ،)اخلارجي

 وشـؤون  اخلارجيـة  للشـؤون  الدولـة  وزيـر ( املتحـدة  واململكـة  ،)اخلارجيـة  وزير( السعودية العربية واململكة ،)اخلارجية وزير( وكوستاريكا
  ة.  الفلسطيني الوطنية السلطة رئيس فلسطني ومثّل). اخلارجية وزير( املتحدة والواليات ،)الكومنولث

  أدىل كل من ممثّلي اجلماهريية العربية الليبية والواليات املتحدة ببيان ثان.   (و)  
 الشــؤون وزيــر نائــب( والصــني ،الروســي (وزيــر الشــؤون اخلارجيــة) مثّــل أعضــاء الــس التــايل بيــام علــى املســتوى الــوزاري: االحتــاد     (ز)  

  ).  اخلارجية وزير( املتحدة والواليات ،)الكومنولث وشؤون اخلارجية للشؤون الدولة وزير( املتحدة واململكة ،)اخلارجية
 وفرتويـال ، السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة ، كيـا وتر، والربازيـل ، وباكسـتان ، وآيسـلندا  ،)اإلسـالمية  - مجهورية( وإيرانرائيل، وإسأستراليا،   (ح)  

  .  واليابان، والنرويج، واملغرب، ولبنان ،)االحنياز عدم حركة باسم( وكوبا، وقطر ،)البوليفارية - مجهورية(
  أدلت فرنسا ببيان بالنيابة عن االحتاد األورويب.   (ط)  
  الشرق األوسط ببيان ثان. أدىل كل من ممثل إسرائيل واملنسق اخلاص لعملية السالم يف   (ي)  
 باسـم ( وبـاراغواي ، وآيسـلندا  ،)اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة ( وإيـران ، وإندونيسـيا ، وإكـوادور ، وإسـرائيل ، وأسـتراليا ، واألردناألرجنتني،   (ك)  

ــة املشــتركة الســوق ــا، والربازيــل، وباكســتان ،)اجلنوبي ــة، وبوليفي ــة( فرتويــالو ،)األورويب االحتــاد باســم( التشــيكية واجلمهوري  - مجهوري
، والنــرويج، الســعودية العربيــة واململكــة، واملغــرب، ومصــر، وماليزيــا، ولبنــان ،)االحنيــاز عــدم حركــة باســم( وكوبــا، وقطــر ،)البوليفاريــة
  .  ونيكاراغوا

 وفرنسـا  ،)اخلارجية وزير( تركياو ،مثل أعضاء الس التايل بيام على املستوى الوزاري: االحتاد الروسي (نائب وزير الشؤون اخلارجية)  (ل)  
 وزيـر ( املتحـدة  واململكـة  ،)الـدويل  والتعـاون  اخلـارجي  لالتصـال  العامـة  الشـعبية  اللجنـة  أمـني ( الليبية العربية واجلماهريية ،)اخلارجية وزير(

  لشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث)، والواليات املتحدة (وزير اخلارجية).  ل الدولة
، وبـنغالديش ، والربازيـل ، وباكسـتان  ،)اإلسـالمية  - مجهورية( وإيران، وإندونيسيا، وإكوادور، وأفغانستان، وإسرائيل، لياوأسترااألردن،   (م)  

 وفرتويــال، أفريقيـا  وجنـوب ، كوريـا  ومجهوريـة واجلمهوريـة العربيــة السـورية،    ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( التشـيكية  واجلمهوريـة ، واجلزائـر 
، والنـرويج ، وموريتانيـا ، واملغـرب ، ومصـر ، وماليزيـا ، ومـايل ، ولبنان ،)االحنياز عدم حركة باسم( وكوبا، وقطر ،)البوليفارية - مجهورية(

  .  ونيكاراغوا
  أدىل كل من إسرائيل ومجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية العربية السورية ببيان ثان.    (ن)  
 وزيـر ( وتركيـا  ،)اخلارجية وزير( فاسو وبوركينا ،زاري: االحتاد الروسي (وزير اخلارجية)على املستوى الو مثل أعضاء الس التايل بيام  (س)  

ية)، واململكة املتحدة (وزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجيـة     اخلارج وزير( وكوستاريكا ،)اخلارجية للشؤون الدولة وزير( وكرواتيا ،)اخلارجية
  ).  اخلارجية للشؤون الدولة وزير( واليابان ،)والدولية األوروبية للشؤون االحتادي الوزير( والنمسا ،وشؤون الكومنولث)

 واجلمهوريـة ، وتـونس ، وبـنغالديش ازيـل،  والرب، وباكسـتان  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران ، وإندونيسيا، وإكوادور، وإسرائيلاألردن،   (ع)  
 حركـة  باسـم ( ومصـر ، وماليزيـا ، ولبنـان ، وكوبـا ، وقطـر ، يسراوسو ،)األورويب االحتاد باسم( والسويد، أفريقيا وجنوب، السورية العربية

  . ونيكاراغوا، والنرويج، السعودية العربية واململكة، واملغرب ،)االحنياز عدم
، وبـنغالديش ، والربازيـل ، وباكسـتان ، وآيسـلندا  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران ، وإندونيسـيا ، وإكوادور، وإسرائيل، وأستراليااألردن،   (ف)  

 باسـم ( والسـودان ، النكـا  وسري، أفريقيا وجنوب ،)اإلسالمي املؤمتر منظمة باسم( السورية العربية واجلمهورية، املتحدة ترتانيا مجهوريةو
، وماليزيـا ، وليختنشتاين، وكوبا ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويالوالسويد (باسم االحتاد األورويب)، وسويسرا،  ،)العربية الدول جمموعة

  .  ونيكاراغوا، والنرويج، وملديف، واملغرب ،)االحنياز عدم حركة باسم( صروم
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  احلالة فيما يتعلق بالعراق -٢٩
  

  عرض عام  

، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
ــة     ١٤ ــالعراق، واختــذ أربع ــق ب ــة فيمــا يتعل  جلســة بشــأن احلال

قرارات، واعتمد بيـانني رئاسـيني. وخـالل اجللسـات، اسـتمع      
ــة يف      ــة فصــلية بشــأن تطــور احلال ــس إىل إحاطــات إعالمي ال
العراق، ونظر يف مجلة مسائل منها أعمال بعثـة األمـم املتحـدة    
ــددة    ــاعدة إىل العــــراق وواليتــــها، والقــــوة املتعــ لتقــــدمي املســ

ألمنيـــة الـــيت اجلنســـيات يف العـــراق، والتحـــديات السياســـية وا
يواجهها البلد، والرد على اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت وقعـت يف     

  بغداد، والترتيبات اخلاصة بصندوق تنمية العراق.
وخــالل هــذه الفتــرة أيضــا جــدد الــس واليــة البعثــة    

. أمــا واليــة القــوة )٥٨٢(مــرتني، ملــدة ســنة واحــدة يف كــل مــرة 
املتعــددة اجلنســيات، الــيت كانــت قــد جــددت ســابقا مبوجــب   

كـانون   ٣١)، فلم جتـدد وانقضـت يف   ٢٠٠٧( ١٧٩٠القرار 
.٢٠٠٨األول/ديسمرب 

)٥٨٣(.  
 تشــــرين الثــــاين/ ١٤إىل  كــــانون الثاين/ينــــاير ٢١  

: إحاطات إعالمية بشأن بعثة األمـم  ٢٠٠٨نوفمرب 
ــوة    ــراق، والقــ ــاعدة إىل العــ ــدمي املســ ــدة لتقــ املتحــ
املتعـــددة اجلنســـيات يف العـــراق، وغـــري ذلـــك مـــن  

  جوانب احلالة يف العراق 

ــانون الثاين/ينــــاير   ٢١يف    ، قــــدم املمثــــل  ٢٠٠٨كــ
ــة األمــم املتحــدة     اخلــاص لألمــني العــام يف العــراق ورئــيس بعث

ــة إعال    ــدمي املســاعدة إىل العــراق إحاط ميــة أشــار فيهــا إىل   لتق
__________ 

للمزيــــــد مــــــن  .)٢٠٠٩( ١٨٨٣و ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠القــــــراران   )٥٨٢(
يتعلق ببعثـة األمـم    ، القسم الثاين، فيما املعلومات انظر اجلزء العاشر

  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.
للمزيد من املعلومات انظر اجلـزء السـابع، القسـم الرابـع، فيمـا يتعلـق         )٥٨٣(

  من امليثاق. ٤٢باملادة 

) الـذي  ٢٠٠٧( ١٧٧٠مضي مخسة أشهر علـى اختـاذ القـرار    
وفر أساسا جديدا لعمليات األمـم املتحـدة يف العـراق. وشـدد     
ــات       ــد االجتاهـ ــل يف رصـ ــة متثـ ــل البعثـ ــلوب عمـ ــى أن أسـ علـ
املستجدة واقتراح مبـادرات خمتـارة بعنايـة لتحقيـق أكـرب تـأثري       

) مطــوال. وأشــار ٢٠٠٧( ١٧٧٠ممكــن، نظــرا لكــون القــرار 
ــة      ــة أي ــها مــن خماطب ــد ميكن إىل أن األمــم املتحــدة يف موقــع فري
ــيم        ــتثناء تنظ ــة، باس ــري رمسي ــة أو غ ــة، ســواء بصــورة رمسي جه
القاعــدة. وأضــاف أن جمــاالت االهتمــام الرئيســية مشلــت حــل  
ــدين      ــاعدة العائــ ــة ومســ ــدود الداخليــ ــول احلــ ــات حــ منازعــ

ب والشـروط املسـبقة   واالخنراط يف النقاش بشأن الوقت املناس
الالزمة النتخابات احملافظات. ورحب أيضا بـبعض اخلطـوات   
احملددة اليت اختذت حديثا يف اجتاه املصاحلة الوطنية، وال سـيما  

ــة واملســاءلة يف    ــانون العدال ــاير،   ١٢اعتمــاد ق كــانون الثاين/ين
والــدالئل املشــجعة علــى ازديــاد احلــوار بــني احلكومــة والكتلــة 

ة. وأخريا أشـار إىل أن بعثـة األمـم املتحـدة تعمـل      العربية السني
  .  )٥٨٤(على توسيع نطاق حضورها يف العراق

ات املتحــدة باســم القــوة املتعــددة  وتكلــم ممثــل الواليــ   
اجلنسيات يف العراق، فأوضح أن مواصـلة تنفيـذ االسـتراتيجية    
االستشرافية اجلديدة، باقتران برفـع املسـتويات العامـة للقـوات     
يف العــراق، قــد عمــال علــى حتســني مســتويات األمــن بشــكل    
كــبري خــالل ربــع الســنة املنصــرمة. وقــال إن اجلهــود املبذولــة   

السكان، من قبيل إقامة حمطـات أمنيـة مشـتركة يف     لتعزيز أمن
ــالف     ــوات التحـ ــدرة قـ ــن قـ ــززت مـ ــد عـ ــية، قـ املواقـــع الرئيسـ
والقوات العراقية على التفاعل مـع السـكان احمللـيني واحلصـول     
ــروعة      ــري املشـ ــطة غـ ــردين واألنشـ ــن املتمـ ــات عـ ــى معلومـ علـ
للميليشــيات. وأوضــح أن االخنفــاض العــام يف عــدد احلــوادث  

__________ 

)٥٨٤(  S/PV.5823 ٨- ٢، الصفحات.  
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كن أن يعزى إىل عدة عوامل تشمل تضـاؤل قـدرات   األمنية مي
اجلماعات املتمـردة، وزيـادة املبـادرات القبليـة ضـد املتطـرفني،       
ــدى الصــدر،       ــذي أصــدره مقت ــار ال ــف إطــالق الن ــر بوق واألم
وزيــادة قــدرات اجلــيش العراقــي والشــرطة العراقيــة، والوجــود  
 املستمر لقـوات التحـالف والقـوات العراقيـة بـني السـكان. إال      
أنــه حــذر مــن أنــه، علــى الــرغم مــن هــذه اإلجنــازات األمنيــة،   
اليزال اإلرهابيون األجانب واملفجرون االنتحـاريون يـدخلون   
إىل العـراق عــرب اجلمهوريــة العربيـة الســورية، وال تــزال قــوات   
فيلـــق احلـــرس الثـــوري اإلســـالمي اإليـــراين تـــدرب املتطـــرفني 

يـدات الـواردة   الشيعة وجتهـزهم ومتـوهلم علـى الـرغم مـن التأك     
بــأن مجهوريـــة إيـــران اإلســالمية ســـتوقف معونتـــها الفتاكـــة.   
ــتم حديثــه مؤكــدا علــى أن العمــل جــار مــن أجــل نقــل      واخت

  .  )٥٨٥(السلطة تدرجييا إىل القوات العراقية
وأمجــع املتكلمــون علــى اإلعــراب عــن دعمهــم للبعثــة    

ولتعزيز دور األمم املتحدة يف العـراق. وشـدد عـدة أعضـاء يف     
ــذ         ــن أجــل التنفي ــن م ــز األم ــى ضــرورة تعزي ــن عل ــس األم جمل

). وأعربـت مجيـع الوفـود عـن     ٢٠٠٧( ١٧٧٠الكامل للقرار 
ألمنيــة يف العــراق علــى النحــو الــذي ارتياحهــا لتحســن احلالــة ا

يتــبني مــن االخنفــاض يف عــدد حــوادث العنــف خــالل األشــهر 
القليلة السابقة، غري أـا اتفقـت علـى أن عـدد تلـك احلـوادث       
عمومــا مل يــزل مرتفعــا للغايــة. وشــدد معظــم املــتكلمني علــى   
أمهيـــة إقامـــة حـــوار سياســـي يشـــمل مجيـــع القـــوى السياســـية 

حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة. وباإلضــافة إىل  العراقيــة واحلاجــة إىل
ذلك أبرزت عدة وفود أمهية اإلصالح السياسي، مبـا يف ذلـك   
قانون االنتخابات، والقوانني املتعلقة بـاملوارد اهليدروكربونيـة،   

  وتنقيح الدستور.  
وأشــار ممثــل االحتــاد الروســي إىل أن التقريــر ال يــذكر   

ــابع مصــري     ــة تت ــت البعث ــا إذا كان ــيئا عم ــذين   ش األشــخاص ال
__________ 

  .١٢- ٨رجع نفسه، الصفحات امل  )٥٨٥(

حتتجزهم القـوة املتعـددة اجلنسـيات وهيئـات عراقيـة، وأعـرب       
عــن األمــل يف أن يتضــمن التقريــر التــايل املزيــد مــن املعلومــات 

جمــالس ”بــذلك الصــدد. وأعــرب أيضــا عــن قلقــه إزاء إنشــاء   
ــحوة ــات   “الصـ ــاج إىل جمموعـ ــراق ال حيتـ ــريا إىل أن العـ ، مشـ

ج إىل جـيش وشـرطة   مسلحة غري حكوميـة جديـدة وإمنـا حيتـا    
  .  )٥٨٦(وطنيني قويني ومستقلني

ليبيـة أن مـا يعيشــه   والحـظ ممثـل اجلماهرييـة العربيــة ال     
العــراق اليــوم حمصــلة للغــزو الــذي عملــت خاللــه ســلطات        
االحتالل على تدمري مؤسسـاته السياسـية واإلداريـة والثقافيـة.     
وشدد علـى أن املصـاحلة الوطنيـة تتطلـب أفقـا واضـحا لوضـع        
حـــد لالحـــتالل، وهـــو أمـــر ميثـــل إحـــدى نقـــاط االخـــتالف   

  .  )٥٨٧(الرئيسية بني األطراف العراقية
وأشــار ممثــل العــراق إىل أن القــوة املتعــددة اجلنســيات    

ليسـت قـوة احـتالل، وإمنـا نشـرت ملسـاعدة العـراق والشـعب         
العراقي يف احلفاظ على األمن ومحاية احلدود، وفقـا للقـرارات   
ذات الصـــلة. وقـــال إن حكومتـــه عاقـــدة العـــزم علـــى حتقيـــق  

صــاحلة الوطنيــة، وأشــار إىل عــدد مــن اإلجنــازات يف العمليــة  امل
السياسية، تشمل سن قـانون العدالـة واملسـاءلة، وقـانون املـواد      
اهليدروكربونيــة الــذي ينتظــر التصــديق عليــه، وغــري ذلــك مــن  
املبـــادرات. وذكـــر أن حكومتـــه تتطلـــع إىل اســـتعادة الوضـــع  

علــى العــبء  العــادي للعــراق يف اتمــع الــدويل، وإىل التغلــب
الثقيــل الــذي ورثــه مــن النظــام الســابق، مبــا يف ذلــك اســتمرار  
إخضاع البلد لتدابري الفصل السابع من ميثـاق األمـم املتحـدة.    
ودعا إىل إلغـاء مـدفوعات التعـويض أو إيقافهـا، وحـل مسـألة       

  .  )٥٨٨(الديون العراقية
__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨٦(
  .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨٧(
  .٣٠- ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٨٨(
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، اســتمع الــس إىل إحاطــات   ٢٠٠٨وخــالل عــام    
املتحـدة باسـم القـوة املتعـددة اجلنسـيات       قدمها ممثل الواليـات 

ــأن      ــة بشــ ــة العامــ ــؤولني يف األمانــ ــار املســ ــراق؛ وكبــ يف العــ
موضوعي بعثة األمم املتحدة واحلالة يف العراق؛ واألمني العـام  
املساعد لتخطيط الربامج وامليزانية واحلسـابات، بصـفته املمثـل    

راقبـة، الـذي   املعين لألمني العام يف الس الدويل للمشورة وامل
يقوم بدور هيئة الرقابة على مراجعة حسابات صـندوق تنميـة   

  العراق.  
يف اإلحاطـــات الـــيت  وشـــدد ممثـــل الواليـــات املتحـــدة  

قدمها على حدوث اخنفـاض مطـرد يف عـدد احلـوادث األمنيـة      
ويف عــدد اإلصــابات يف صــفوف املــدنيني والعســكريني، حــىت  
بعد قيام القـوة املتعـددة اجلنسـيات خبفـض حجـم القـوات مـن        
مســتوياا املرتفعــة. وأوضــح أن عمليــات األمــن املســتمرة يف   

مارة ودياال حققت نتـائج  البصرة ومدينة الصدر واملوصل والع
مشجعة، مما يزيد من تدهور قدرات تنظيم القاعدة يف العـراق  
ويقلل من تأثري املليشيات غري الشـرعية يف املـدن االسـتراتيجية    
ــاتلني    العراقيـــة. وأعـــرب عـــن قلقـــه املتواصـــل إزاء تـــدفق املقـ
األجانـــب ومـــواد املعونـــة الفتاكـــة إىل العـــراق، وشـــدد علـــى  

ميت اجلمهوريـة العربيـة السـورية ومجهوريـة     ضرورة قيام حكـو 
إيران اإلسالمية على وجـه اخلصـوص باملزيـد مـن أجـل وقـف       
تلــك األنشــطة. وأكــد أيضــا علــى التقــدم املتواصــل احملــرز يف    
حتسني قدرات قوات األمن العراقية. وشدد يف اخلتـام علـى أن   
املفاوضات مستمرة بني الواليـات املتحـدة واحلكومـة العراقيـة     

ــأ ــة      بشـ ــة قويـ ــة عالقـ ــعيا إلقامـ ــهما، سـ ــة بينـ ــل العالقـ ن حتويـ
  .  )٥٨٩(واستراتيجية بني البلدين

لشــؤون السياســية خــالل وأبــرز وكيــل األمــني العــام ل  
اإلحاطات اليت قدمها مجلـة أمـور منـها حتسـن الوضـع األمـين،       

__________ 

)٥٨٩(  S/PV.5878 ؛ و ٩- ٦، الصـــــــــفحاتS/PV.5910 ؛ ٦- ٢، الصـــــــــفحات
  .١٢- ٨، الصفحات S/PV.6016، و ١١- ٧، الصفحات  S/PV.5949 و

مما أتاح جماال للحوار السياسي. وأشـار إىل التقـدم احملـرز علـى     
الصعيد اإلقليمي، حيث أعلنت عدة دول يف املنطقة اسـتئناف  
التمثيــل الدبلوماســي الكامــل يف بغــداد. وشــدد أيضــا علــى أن 

دد تكثيـــف معونتـــها اإلنســـانية ودعمهـــا األمـــم املتحـــدة بصـــ
  .  )٥٩٠(لالجئني واملشردين داخليا

ــه  ١٣ويف    ــتمع الـــس إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيـ ، اسـ
إحاطة قدمها املستشار اخلاص بشأن العهد الدويل مـع العـراق   
ومسائل سياسية أخرى، وتضـمنت حملـة عامـة عـن التطـورات      

. وقــدم األمــني العــام املســاعد واملراقــب املــايل    )٥٩١(يف العــراق
إىل الـس   ملكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابات إحاطة

بشأن أنشـطة الـس الـدويل للمشـورة واملراقبـة، وشـدد علـى        
تشـري إىل   ٢٠٠٧أن نتائج عمليات مراجعة احلسابات يف عام 

ــايل        ــإن النظــام امل ــود كــبرية، ف ــذل جه ــن ب ــرغم م ــى ال ــه عل أن
للضوابط املطبقة يف وزارات اإلنفاق بصفة عامـة، ويف معاجلـة   

دة لاللتزامــات املعلقــة الــيت  الوكــاالت التابعــة للواليــات املتحــ 
ــوارد     ــة ملــ ــندوق، ويف اإلدارة العراقيــ ــوارد الصــ ــتخدم مــ تســ
الصــندوق، ال يــزال قاصــرا بشــكل عــام، ويلــزم االســتمرار يف 

  .  )٥٩٢(متابعة إصالحات اإلدارة املالية
الـيت   ٢٠٠٨وخالل اإلحاطة اإلعالمية األخـرية لعـام     

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، أكـــد املمثـــل اخلـــاص   ١٤قُـــدمت يف 
لألمني العام يف العـراق أن العـراق يـدخل فتـرة انتخابيـة دقيقـة       
للغاية، ينبغي فيها االستفادة من أي مكسب أمـين مهمـا كـان    

ال، إذا كان مـن احملتمـل أن يفسـح اـال حلـوار سياسـي،       ضئي
__________ 

)٥٩٠(  S/PV.5878و ٦- ٢ ، الصفحات ،S/PV.5949 ٧- ٢، الصفحات.  
)٥٩١(  S/PV.5910 ١٠- ٦، الصفحات.  
ــه، الصــفحات     )٥٩٢( ــة    ١٣- ١٠املرجــع نفس ــد أنشــئ صــندوق تنمي . وق

) وتـودع فيـه العائـدات املتأتيـة     ٢٠٠٣( ١٤٩٣العراق عمال بالقرار 
من مبيعات صادرات العراق من النفط، فضال عن األرصـدة املنقولـة   

التـابع لألمـم املتحـدة واألرصـدة      “ل الغـذاء الـنفط مقابـ  ”من برنامج 
  العراقية امدة األخرى.
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بغية تفادي أية أعمال للعنف مرتبطة بانتخابات احملافظـات يف  
. وأشـــار إىل أن بعثـــة األمـــم ٢٠٠٩كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٣

املتحــدة ركــزت علــى املســاعدة االنتخابيــة، وستواصــل تقــدمي 
انيـة يف الفتـرة   تلك املساعدة إىل حـني انعقـاد االنتخابـات الربمل   

علــى أقــل تقــدير.  ٢٠١٠وبدايــة عــام  ٢٠٠٩بــني ايــة عــام 
ــات يف   ــانون االنتخابـ ــاد قـ ــبتمرب  ٢٤ورحـــب باعتمـ أيلول/سـ

، وهو قانون يرتب إلجراء انتخابات على نطاق البلـد  ٢٠٠٨
حمافظـة، وقـد تطلـب ذلـك دفعـة كـبرية        ١٨من أصـل   ١٤يف 

الربملــان فيمــا  مــن بعثــة األمــم املتحــدة لكســر حالــة اجلمــود يف
يتعلق بإدراج تعـديل بشـأن كركـوك. وفيمـا يتعلـق بكركـوك       
ــا،      ــازع عليه ــة أو األراضــي املتن ــا يســمى باحلــدود الداخلي وم
اعترف بأن أعمال القتل املستهدفة وتشريد املسيحيني يف بـؤر  
التــوتر الشــمالية تــبني الصــالت املعقــدة بــني حقــوق األقليــات   

املتنــازع عليهــا. وأعلــن أن بعثــة والعمليــة االنتخابيــة واحلــدود 
األمم املتحدة متضي خبطوات حثيثـة يف حتليلـها ملسـألة احلـدود     
ــازع عليهــا وإعــداد توصــيات بشــأا متشــيا مــع     ــة املتن الداخلي
الواليـــة املســـندة إليهـــا مـــن الـــس. وقـــدم أيضـــا معلومـــات  
مستكملة عن أنشطة البعثة يف دعم عملية تنقيح الدسـتور ويف  

  .  )٥٩٣(اإلنسان جمال حقوق
ورحب املتكلمون عموما يف سـياق ردهـم علـى هـذه       

اإلحاطــات بتحســن الوضــع األمــين، ممــا يــوفر نقطــة انطــالق    
 - ملواصـــــلة التقـــــدم يف اـــــالني السياســـــي واالجتمـــــاعي    

االقتصــادي. ويف الوقــت نفســه، أكــد عــدد مــن املــتكلمني أن  
ات يف التقدم احملرز يف العـراق ال يـزال هشـا وأن عـدد اإلصـاب     

صفوف املـدنيني وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان مل يـزل مرتفعـا       
  بشكل غري مقبول.  

__________ 

)٥٩٣(  S/PV.6016 ٨- ٢، الصفحات.  

: النظـــــر يف ٢٠٠٨كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٢٢  
ــة القـــوة املتعـــددة       ــندوق تنميـــة العـــراق وواليـ صـ

  اجلنسيات يف العراق 

، اختــذ الــس  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ٢٢يف   
)، مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق،    ٢٠٠٨( ١٨٥٩القرار 

ومشلــت أحكامــه متديــد ترتيبــات إيــداع العائــدات املتأتيــة مــن  
مبيعات صادرات النفط واملنتجات النفطية والغـاز الطبيعـي يف   

كـــانون األول/ديســـمرب    ٣١صـــندوق تنميـــة العـــراق حـــىت    
ــورة و   ٢٠٠٩ ــدويل للمشـ ــس الـ ــام الـ ــد  ، وقيـ ــة برصـ املراقبـ

ــرر الــس أيضــا اســتعراض القــرارات املتصــلة      الصــندوق. وق
)، ١٩٩٠( ٦٦١بــالعراق علــى وجــه التحديــد، بــدءا بــالقرار   

وطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم، بعــد التشــاور مــع العــراق،  
تقريــرا عــن حقــائق ذات صــلة بنظــر الــس يف اإلجــراءات       

ليـة الـيت كـان يتبوؤهـا     الالزمة لكي يستعيد العراق املكانة الدو
  قبل اختاذ تلك القرارات.  

ــت القــرار       ــة العــراق إىل أن توقي ــر خارجي وأشــار وزي
ــرار     ــاص ألن القـ ــكل خـ ــم بشـ ــذي ٢٠٠٧( ١٧٩٠مهـ )، الـ

، ميثـل  ٢٠٠٨كـانون األول/ ديسـمرب    ٣١ينتهي العمل به يف 
ملتعــددة اجلنســيات يف العــراق، ويســتدعي انتــهاء واليــة القــوة ا

إجــراء اســتعراض ترتيبــات إدارة مــوارد العــراق املاليــة وفقــا       
اللتزاماته الدولية. وأبلغ الس بأن العراق والواليات املتحـدة  
ــروف        ــن الظ ــبريا ع ــدة، تع ــة جدي ــات أمني ــى ترتيب تفاوضــا عل

اب األمنية يف امليدان، تركز على جانبني: أوهلما يتعلق بانسـح 
قوات الواليات املتحـدة األمريكيـة مـن العـراق، علمـا أن عـام       

يشكل موعدا واقعيا لذلك، فضال عـن تنظـيم أنشـطة     ٢٠١١
تلــك القـــوات خـــالل وجودهـــا املؤقـــت يف العـــراق؛ ويتعلـــق  
اجلانب الثاين باالتفاق اإلطاري االسـتراتيجي الرفيـع املسـتوى    

اجلنســيات يف  للتعــاون بــني البلــدين. وأكــد أن القــوة املتعــددة 
العراق أسهمت بالدعم احليوي لعملية بنـاء األمـن واالسـتقرار    
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ــة وذات     ــة موحــدة واحتادي ــال حنــو دميقراطي ــراق واالنتق يف الع
سيادة، وشكر مجيع البلدان الـيت سـامهت فيهـا. كمـا أكـد أن      
وقت استعراض مركز العراق يف اتمع الدويل قد حـان نظـرا   

ــة ســل    ــرز كدميقراطي ــد ب ــه ق مية ومســؤولة. وأضــاف أن  لكون
حكومته تطلب أن يضطلع األمني العام باالشتراك مـع العـراق   
ــالعراق    باســتعراض مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة ب
ــيم     ــهائي لتقي ــاره احلَكــم الن ــرا إىل الــس باعتب وأن يقــدم تقري
االلتزامــات املتبقيـــة، وأن يقــيم أمهيـــة القــرارات وصـــالحيتها    

ــة بالوضــع احلــ  ــراق   مقارن ــع إىل اســتعادة الع ــراق. وتطل ايل للع
مكانته القانونية والدولية اليت كان يتمتع ـا قبـل اختـاذ القـرار     

) واألعباء اليت تقع على كاهله مبوجب الفصـل  ١٩٩٠( ٦٦١
  .)٥٩٤(السابع من ميثاق األمم املتحدة

ــى        ــدابري املفروضــة عل ــى مســألة الت ــا عل ــل إيطالي ــق ممث وعل
العراق مبوجب الفصـل السـابع، مؤكـدا ضـرورة اسـتعراض خمتلـف       
قــرارات جملــس األمــن املتعلقــة بــالعراق بعنايــة فائقــة يف ضــوء تعــدد 

 املترتب الـذي يتسـم بالتعقيـد. وأضـاف     النصوص والوضع القانوين
أا مسـألة تتعلـق بضـمان تأكيـد القـانون، ومحايـة املؤسسـات الـيت         
وقعت عقودا مع العراق قبل إنشاء نظام اجلزاءات والـيت مل تـتمكن   
مــن الوفــاء بالتزاماــا التعاقديــة امتثــاال للتــدابري الــيت حــددها جملــس  

والحــظ ممثــل فرنســا أن اختــاذ هــذا القــرار ميثــل مرحلــة  .)٥٩٥(األمــن
جديدة من عودة السـيادة الكاملـة للعـراق، وعلـى وجـه اخلصـوص       

ر انتهاء والية القوة املتعـددة اجلنسـيات. وأعـرب عـن دعمـه املسـتم      
للجهود اليت تبـذهلا احلكومـة العراقيـة باالشـتراك مـع مجيـع اجلهـات        
ــات أن       ــة إلثب ــدابري الالزم ــع الت ــن أجــل اختــاذ مجي ــة م ــة املعني الفاعل

وقال ممثل الواليـات  العراق أصبح دولة شأنه شأن الدول األخرى. 
أمــا ممثــل  .)٥٩٦(املتحـدة إنــه مـن املنطقــي متامــا إجـراء هــذه املراجعـة    

__________ 

)٥٩٤(  S/PV.6059 ٧- ٢، الصفحات.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩٥(
  املرجع نفسه.  )٥٩٦(

اململكة املتحدة فقـال إن اسـتعراض القـرارات املتصـلة بـالعراق الـيت       
، ٢٠٠٩اختذت إبان عهد صدام ستشكل أولوية للمجلـس يف عـام   

ومن الصواب إعادة النظر يف أحكامها بغية إلغائها يف أقـرب وقـت   
  .  )٥٩٧(ممكن

وأشــار ممثــل إندونيســيا إىل أن اســتمرار دعــم اتمــع     
الدويل سيظل وثيق الصلة باجلهود اجلارية اليت تبـذهلا حكومـة   

ه من أجل التغلـب علـى مـا يواجـه مـن حتـديات.       العراق وشعب
وأكد من جديد دعم بلده الكامل لسيادة العـراق وملبـدأ عـدم    

  .  )٥٩٨(التدخل يف الشؤون الداخلية للبلد
ــباط/فرباير إىل  ٢٦   ــاين/نوفمرب  ١٦شــ تشــــرين الثــ

  : اإلحاطات والبيانات الرئاسية  ٢٠٠٩

، أعلــــن املمثــــل اخلــــاص ٢٠٠٩شــــباط/فرباير  ٢٦يف   
ــار     ــاز بنجــاح االختب لألمــني العــام يف العــراق أن العــراق قــد اجت
األول لتلــك الســنة مـــن خــالل تنظـــيم أول انتخابــات يقودهـــا     

كانون الثاين/يناير،  ٣١زمامها بالكامل. ففي العراقيون ويتولون 
حمافظة، يف غياب للعنف يثري الدهشة،  ١٤أجريت انتخابات يف 

ويرجع الفضل يف ذلك إىل تزايد فعالية قوات األمن العراقية، ممـا  
يــدل علــى تزايــد االســتقرار يف البلــد. وشــدد علــى أن كــال مــن   

ية االنتخابـات. ونـوه   املراقبني احمللـيني والـدوليني اعترفـوا مبصـداق    
، مبـا يف ذلـك   ٢٠٠٩إىل أن األنشطة االنتخابية ستستمر يف عام 

انتخابــات اجلمعيــة الوطنيــة الكرديــة املقــرر إجراؤهــا يف الصــيف  
ــة املقــررة يف أواخــر عــام     ــة الوطني ــات الربملاني . ٢٠٠٩واالنتخاب

وأوضـــح أن بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة إىل العـــراق 
ـــ  ــل تق ــتقلة   ستواصـ ــا املسـ ــية العليـ ــة للمفوضـ ــاعدة التقنيـ دمي املسـ

لالنتخابات بدرجة كبرية، وستدعم التزام احلكومة بإجراء تعداد 
للســكان. غــري أن البعثــة ســتحول تركيزهــا إىل اــاالت ذات      

__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩٧(
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩٨(



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

 

183/1419 12-07779 

 

األولوية األخرى، وال سيما املصـاحلة الوطنيـة واالحتمـال القـائم     
  .)٥٩٩(دي يف العراقحلصول توترات بني اجلانبني العريب والكر

ــات جمــالس احملافظــات       ــل العــراق أن انتخاب وذكــر ممث
اليت جرت يف كانون الثاين/ينـاير كانـت مبثابـة نقطـة حتـول يف      
ــة      ــاء دميقراطي ــراق يف مســريته حنــو بن ــذي أحــرزه الع التقــدم ال

مــن العــراقيني الــذين  جديـدة بســبب املشــاركة النشــطة للكــثري 
ــام     ــات جمــالس احملافظــات يف ع ــاطعوا انتخاب ــدم ٢٠٠٥ق . وق

عرضا عاما للتطورات السياسية واالقتصادية األخرية، وشـجع  
مجيع البلدان العربية على مسـاعدة العـراق مـن خـالل إسـقاط      
ــزو        ــد غ ــيت فرضــت بع ــه التعويضــية ال ــض التزامات ــه وخف ديون

ــام  ــة  ١٩٩٠الكويـــت عـ ــام  الـــذي كـــان جرميـ ــها النظـ ارتكبـ
الدكتاتوري السابق. ورحـب مبوافقـة احلكومـة الكويتيـة علـى      
معاجلــة مســألة التعــويض مــن خــالل مفاوضــات ثنائيــة برعايــة 

  .  )٦٠٠(جلنة األمم املتحدة للتعويضات
ــراء       ــاح يف إجـ ــام بالنجـ ــه عـ ــون بوجـ ــاد املتكلمـ وأشـ

االنتخابـات جمـالس احملافظــات دون أن تسـجل حـوادث أمنيــة     
كبرية. واعترفت وفود كثرية أيضا بأن تلـك االنتخابـات متثـل    

مـر  أول عملية انتخابية يقودها العراقيون ويتولـون زمامهـا، األ  
الذي يعـين حتقيـق تقـدم راسـخ حنـو إقامـة دميقراطيـة مسـتقرة.         
ودعــوا أيضــا بعثــة األمــم املتحــدة إىل مواصــلة مســاعدة البلــد   
على حتقيق التنميـة واملصـاحلة الوطنيـة. غـري أن عـدة مـتكلمني       
حــذروا مــن أن األوضــاع مل تــزل هشــة، وأن احلاجــة مل تــزل  

ايا املصــاحلة تــدعو إىل حتقيــق مزيــد مــن التقــدم خبصــوص قضــ  
  الوطنية واحلدود الداخلية والالجئني وقضايا أخرى.  

وفيما يتعلق مبسألة القوات األجنبية املتبقية يف العـراق    
بعــد انتــهاء واليــة القــوة املتعــددة اجلنســيات، أكــدت ممثلــة        

__________ 

)٥٩٩(  S/PV.6087 ٨- ٢، الصفحات.  
  .١٣- ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦٠٠(

الواليات املتحدة جمددا أن اإلدارة اجلديدة يف بلـدها سـتتحرك   
يض وجـوده العسـكري   بأسلوب مسؤول وآمن مـن أجـل ختفـ   

يف العراق. وطمأنـت الـس بـأن االلتـزام الـذي جيـري اختـاذه        
بكل عنايـة إلـاء احلـرب ال يقلـل مـن الـدعم الطويـل األجـل         
الذي تقدمه الواليات املتحدة إلقامـة عـراق دميقراطـي يشـكل     

غـري أن ممثـل اجلماهرييـة    .)٦٠١(قوة للسـالم يف منطقـة مضـطربة   
العربية الليبية أعرب عن تطلعه إىل انسـحاب قـوات االحـتالل    

سـتمرار  بالكامل من العراق يف أقرب وقت ممكـن، وأكـد أن ا  
وجودها حتت أي شكل من األشكال لن يسـاعد علـى حتقيـق    
املصاحلة الوطنية. وأعرب أيضا عن قلقـه إزاء اسـتمرار وجـود    

حمتجـز لــدى قــوات االحــتالل، دون   ١٥ ٠٠٠مـا يزيــد علــى  
وحــذر .)٦٠٢(صــدور أمــر بــالقبض علــيهم مــن القضــاء العراقــي 

ممثــل االحتــاد الروســي أيضــا مــن أن شــرحية مهمــة مــن اتمــع  
العراقــي تــرفض وجــود القــوات األجنبيــة يف البلــد، حــىت يف       
الوقت الذي ختضع فيه هذه القوات لقواعد حمـددة وتعمـل يف   

 حمـدد مبوجـب اتفـاق مركـز القـوات. وأضـاف أن       إطار زمـين 
وفده ينتظر يف ذلك السياق االسـتفتاء الشـعيب الـذي سـيجرى     

متوز/يوليـــه  ٣١حـــول االتفاقـــات األمنيـــة يف موعـــد غايتـــه     
، والـذي سـيحدد بشـكل رمسـي موقـف العــراقيني إزاء      ٢٠٠٩

  .)٦٠٣(تلك االتفاقات بصورة ائية
ــه  ١٨ويف    ــل اخلــاص  ٢٠٠٩حزيران/يوني ــدم املمث ، ق

لألمني العام آخر املسـتجدات عـن عمـل بعثـة األمـم املتحـدة،       
منوها بالتقدم املشجع الذي أُحرز خبصوص احلدود الداخليـة،  

لتحديات السياسية املتمثلة يف التعامـل مـع املشـردين داخليـا     وا
والالجــئني، واحلاجــة إىل مزيــد مــن التيســري لزيــادة الثقــة بــني   
العراق وجريانه. وخص بالذكر عالقات العراق مع الكويـت،  

__________ 

  .٣٣ -  ٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٦٠١(
  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠٢(
  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٣(
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مؤكــدا ضــرورة أن تبــذل البعثــة مــع جملــس األمــن كــل جهــد   
 معاجلــة ممكــن إلجيــاد الــزخم، مــع مراعــاة شــواغل البلــدين يف  

الواليات املتبقية يف إطـار الفصـل السـابع مـن امليثـاق. واقتـرح       
ــى بنــاء القــدرات يف       ــتقبل التركيــز عل ــد البعثــة يف املس أن تزي
خمتلـــف القطاعـــات، مبـــا يف ذلـــك يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان  

  .  )٦٠٤(وسيادة القانون، وكذلك يف خمتلف جماالت االقتصاد
وأفاد ممثل العراق بأن حكومته تواصل، بالتعـاون مـع     

ــود لتســلم املســؤوليات      ــذل أقصــى اجله ــات املتحــدة، ب الوالي
األمنية مـن قـوات الواليـات املتحـدة األمريكيـة، كمـا تواصـل        
عملية بناء قدراا الدفاعية مللء الفراغ األمـين الـذي نشـأ عـن     

ضــافة إىل اســتعراض غــري   انســحاب القــوات الصــديقة. وباإل  
ــيت أُدخلــت يف     ذلــك مــن التطــورات األخــرية والتحســينات ال
ــدأت      ــراق بــ ــة العــ ــار إىل أن حكومــ ــاالت، أشــ ــف اــ خمتلــ
مشاورات مع األمـني العـام السـتعراض قـرارات جملـس األمـن       

ــالقرار   ــال بـ ــراق، عمـ ــأن العـ ــال إن ٢٠٠٨( ١٨٥٩بشـ ). وقـ
ن العـراق وىف  حكومة بلده قررت بناء على هذا االسـتعراض أ 

جبميع التزاماته مبوجب تلك القرارات، سواء فيمـا يتعلـق بـأثر    
 ٢٥احــتالل الكويـــت أو مبســائل األســـلحة. وقــال إن مبلـــغ    

بليون دوالر من التعويضـات الـيت ال تـزال مسـتحقة هـو مبلـغ       
يشكل عبئا ثقيال على العراق، الـذي حيتـاج إىل تلـك األمـوال     

  .  )٦٠٥(ميةلتوفري اخلدمات والتعمري والتن
وشــدد أعضــاء الــس علــى ضــرورة بــذل مزيــد مــن     

اجلهود من أجل تيسري املصـاحلة الوطنيـة الـيت ينبغـي أن تكـون      
على رأس أولويات حكومة العراق. وشددوا على الدور اهلـام  
الذي تؤديه بعثة األمم املتحدة يف تعزيـز املصـاحلة الوطنيـة، مبـا     

الداخلية، والتحضـري  يف ذلك تنقيح الدستور، وترسيم احلدود 
لالنتخابات احمللية والوطنية. وفيما يتعلق باستعراض القـرارات  

__________ 

)٦٠٤(  S/PV.6145 ٨- ٣، الصفحات.  
  .١٣- ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦٠٥(

ــرار     ــوب يف القـ ــو املطلـ ــى النحـ ــالعراق، علـ ــة بـ  ١٨٥٩املتعلقـ
)، أعــرب معظــم املــتكلمني عــن دعمهــم الســـتعادة      ٢٠٠٨(

  العراق املكانة الدولية اليت كان حيتلها قبل حرب اخلليج.  
وأكـــدت ممثلـــة الواليـــات املتحـــدة أن حكومتـــها ختطـــط    

لسحب قواا املقاتلة من املدن والبلدات والقرى العراقيـة يف موعـد   
لشهر، عمال باالتفاق األمين املـربم بـني الواليـات    أقصاه اية ذلك ا

املتحدة والعراق. ومن شأن ذلك أن ميهد الطريق النسـحاب مجيـع   
  .  )٦٠٦(٢٠١١قوات الواليات املتحدة حبلول اية عام 

 )٦٠٧( اية اجللسة أدىل الرئيس ببيان باسـم الـس  ويف  

أعرب فيه الس يف مجلة أمور عن إشادته باجلهود اهلامة الـيت  
ــة وســيادة      ــز الدميقراطي ــة العــراق مــن أجــل تعزي ــذهلا حكوم تب
القــانون وحتســني األمــن والنظــام العــام ومكافحــة اإلرهــاب       

لـس التـام   والعنف الطائفي يف سائر أحناء البلد، وكرر دعـم ا 
  لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.  

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٤آب/أغســــطس و  ٤ويف   
اص إحاطتني أُخـريني للمجلـس بشـأن    ، قدم املمثل اخل٢٠٠٩

ــة      ــات الربملاني ــم املتحــدة للتحضــري لالنتخاب ــة األم مســاعي بعث
، ومواصـلة  ٢٠١٠املقبلة املقرر عقـدها يف كـانون الثاين/ينـاير    

معاجلة مسألة احلدود الداخلية املتنـازع عليهـا، وتعزيـز التنميـة     
وق االقتصادية واالجتماعيـة والتعـاون البنـاء مـع اجلـريان وحقـ      

  .  )٦٠٨(اإلنسان وسيادة القانون
وقدم ممثل العراق يف بيانيه أمام الس استعراضـا عامـا     

، وألنشـطة احلكومـة يف جمـاالت     للتطورات األخرية يف العـراق 
ــق       ــا يتعل ــن. ففيم ــي واألم ــاون اإلقليم ــة االقتصــادية والتع التنمي

ات، أشار إىل أن الربملان متكن مـن التوصـل إىل توافـق    باالنتخاب
__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٦(
)٦٠٧(  S/PRST/2009/17.  
)٦٠٨(  S/PV.6177 و ٧- ٢، الصفحات ،S/PV.6218 ٩- ٢، الصفحات.  
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، ٢٠٠٥يف اآلراء بشأن الصيغة النهائية للقانون االنتخايب لعـام  
مما سيعزز الصلة بني الناخب وممثله أو ممثلته يف الربملان اجلديد. 
أما خبصوص األمن، فشـدد علـى رأي حكومتـه بـأن اهلجمـات      

وزاريت اخلارجيـة   آب/أغسطس واسـتهدفت  ١٩اليت وقعت يف 
واملاليــة، واهلجمــات الــيت وقعــت علــى وزاريت العــدل وشــؤون   
ــداف يف       ــن األهـ ــك مـ ــري ذلـ ــة وغـ ــغال العامـ ــديات واألشـ البلـ

تشرين األول/أكتوبر هي هجمات مترابطة، وأشـار إىل أن   ٢٥
العــراق طلــب إىل األمــني العــام تعــيني مســؤول رفيــع املســتوى    

  . )٦٠٩(اهلجمات اإلرهابية لتقييم نطاق التدخل األجنيب يف تلك
ــاين/نوفمرب   ١٦ويف    ــرئيس ٢٠٠٩تشــرين الث ، أدىل ال

رحـب فيـه باالتفـاق الـذي مت التوصـل       )٦١٠(ببيان باسم الس
جملس النواب العراقي بشـأن   تشرين الثاين/نوفمرب يف ٨إليه يف 

التعــديالت الــيت أدخلــت علــى قــانون االنتخابــات العراقــي،       
وأكد إدانته الشديدة لسلسلة اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت وقعـت     

يف  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتـوبر   ٢٥آب/أغسطس و  ١٩يف 
__________ 

)٦٠٩(  S/PV.6177،  و١٠- ٧الصفحات ، S/PV.6218 ١٤- ٩، الصفحات.  
)٦١٠(  S/PRST/2009/30.  

ــام ــا مســؤولون مــن األمــم       ــيت ق ــارة ال بغــداد، ورحــب بالزي
نة األخرية إلجـراء مشـاورات أوليـة    املتحدة إىل العراق يف اآلو

تتصـل بـأمن العــراق وسـيادته. وشـجع الــس أيضـا مـا يبذلــه       
األمني العام يف ذلك الصـدد مـن جهـود، مبـا يف ذلـك إمكانيـة       
تيسري تقدمي املساعدة التقنية من خالل املديرية التنفيذية للجنة 

  األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.  
: القـرار املتعلـق   ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢١  

  بصندوق تنمية العراق 

، اختـذ جملـس األمـن    ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢١يف   
ــرار  ــد      ٢٠٠٩( ١٩٠٥الق ــها متدي ــور من ــة أم ــه مجل ــرر في ــذي ق ) ال

الترتيبات اخلاصة بصندوق تنمية العـراق والـس الـدويل للمشـورة     
. وأهــاب القــرار ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٣١واملراقبــة حــىت 

ــة العمـــل واجلـــدول الـــزمين    ــة العـــراق أن تضـــع خطـ أيضـــا حبكومـ
، وأن تكفـل االنتقـال يف   ٢٠١٠نيسـان/أبريل   ١الضروريني حبلول 

كـــانون األول/ديســـمرب   ٣١الوقـــت املناســـب وبفعاليـــة، حبلـــول    
  ، إىل آلية الحقة لصندوق التنمية.٢٠١٠

    
    اجللسات: احلالة فيما يتعلق بالعراق

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٣  
ــانون الثــــاين/  ٢١  كــ

    ٢٠٠٨يناير 

تقرير األمني العام املقـدم  
ــالفقرة  مــــن  ٦عمــــال بــ

) ٢٠٠٧( ١٧٧٠القرار 
)S/2008/19 (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

مني العام املمثل اخلاص لأل
ــة    ــيس بعثـ ــراق ورئـ يف العـ
األمـــــم املتحـــــدة لتقـــــدمي 

  املساعدة إىل العراق 

مجيــــــع أعضــــــاء 
، ومجيــع (أ)الــس

  املدعوين

  

٥٨٧٨    
نيســـــــــان/أبريل  ٢٨

٢٠٠٨    

تقريــر األمــني العــام املقــدم 
ــالفقرة  ــن  ٦عمـــــال بـــ مـــ

) ٢٠٠٧( ١٧٧٠القــــرار 
)S/2008/266  (  

  ٣٧دة املا  
  العراق  
  ٣٩املادة 

وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

مجيـــــع أعضـــــاء  
، ومجيـع  (أ)الس

  املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

  للشؤون السياسية            
٥٩١٠  

حزيران/يونيــــــــه   ١٣
٢٠٠٨    

ــأن      ــراق بشــ ــر العــ تقريــ
 التقــدم احملــرز يف التقيــد  
ــلة  باملتطلبـــات ذات الصـ
مبعاهدات نـزع السـالح   
ــار   ــدم االنتشــــــــ وعــــــــ

)S/2008/350  املرفق)؛ ،  
رسالة من ممثـل العـراق   
ــتعراض   ــوص اســ خبصــ
ــددة   ــوة املتعـ ــة القـ واليـ
ــيات يف العـــراق   اجلنسـ

)S/2008/380(املرفق ،   

  ٣٧املادة 
  العراق (وزير اخلارجية)  

  ٣٩املادة 
األمـــني العـــام املســـاعد    
واملراقــب املــايل ملكتــب   
ختطيط الربامج وامليزانيـة  
واحلســابات، واملستشــار 
ــد   ــأن العهــ اخلــــاص بشــ
ــراق    ــع العـــ ــدويل مـــ الـــ
  ومسائل سياسية أخرى  

مجيــــــع أعضــــــاء 
، ومجيــع (أ)الــس

  عويناملد

  

٥٩٤٩    
آب/أغســـــــــــطس   ٦

٢٠٠٨    

تقريــر األمــني العــام املقــدم 
ــالفقرة  ــن  ٦عمـــــال بـــ مـــ

) ٢٠٠٧( ١٧٧٠القــــرار 
)S/2008/495  (  

رســـــالة مـــــن وزيـــــر   
خارجية العراق يطلـب  
فيهــا متديــد واليــة بعثــة 
األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املســــاعدة إىل العــــراق 

)S/2008/523(املرفق ،   

  ٣٧املادة 
  العراق  
  ٣٩املادة 

عـــــام وكيـــــل األمـــــني ال
  للشؤون السياسية

مجيــــــع أعضــــــاء 
، ومجيــع (أ)الــس

  املدعوين

  

٥٩٥٠    
آب/أغســـــــــــطس   ٧

٢٠٠٨    

تقريــر األمــني العــام املقــدم 
ــالفقرة  ــن  ٦عمـــــال بـــ مـــ

) ٢٠٠٧( ١٧٧٠قــــرار ال
)S/2008/495(    

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
مـــن إيطاليـــا واململكـــة 
ــات  املتحـــــدة والواليـــ
املتحــــــدة األمريكيــــــة 

)S/2008/529  (  

 ٣٧املادة 

  العراق  
  

) ٢٠٠٨( ١٨٣٠القــــــرار   
  ال أحد  -  ال أحد - ١٥

رســـــالة مـــــن وزيـــــر       
خارجية العراق يطلـب  
فيهــا متديــد واليــة بعثــة 
األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املســــاعدة إىل العــــراق 

)S/2008/523 (املرفق ،  

      

٦٠١٦    
ــاين/  ١٤ ــرين الثــ  تشــ

    ٢٠٠٨نوفمرب 

ــر األمــني العــام املقــدم   تقري
من القـرار   ٦عمال بالفقرة 

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2008/688  (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

مجيــــــع أعضــــــاء 
، ومجيــع (أ)الــس

  املدعوين

  

٦٠٥٩    
ــانون األول/ ٢٢  كـــــ

    ٢٠٠٨ديسمرب 

ــدم     ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــدة   ــة املتحـ مـــن اململكـ
ــدة  والواليـــــات املتحـــ

)S/2008/805  (  

  ٣٩املادة 
  العراق (وزير اخلارجية)  

مـن   ٥ العـراق، و 
أعضــــاء الــــس  
ــيا  (إندونيســــــــــــ
ــا وفرنســا   وإيطالي
واململكــة املتحــدة 

) ٢٠٠٨( ١٨٥٩القــــــرار 
  ال أحد  -  ال أحد - ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

رسالة من األمني العـام              
ــوص الترتيبــــات   خبصــ
األمنيــــة لبعثــــة األمــــم 
ــدمي   ــدة لتقـــــــ املتحـــــــ
املســـاعدة إىل العـــراق  
ــا بعــــد    ــة مــ يف مرحلــ
القــــــــــوة املتعــــــــــددة 
ــيات  اجلنســــــــــــــــــــــــ

)S/2008/783  (  

ــات  والواليـــــــــــــ
  املتحدة)  

٦٠٨٧    
ــباط/فرباير  ٢٦ شـــــــــ

٢٠٠٩    

ني العــام املقــدم  تقريــر األمــ 
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2009/102  (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

مجيــــــع أعضــــــاء 
الــــس، ومجيــــع 

  (ب)املدعوين

  

٦١٤٥  
حزيران/يونيــــــــه   ١٨

٢٠٠٩    

تقريــر األمــني العــام املقــدم    
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2009/284  (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

مجيــــــع أعضــــــاء 
الــــس، ومجيــــع 

    (ب)املدعوين

S/PRST/2009/17 

٦١٧٧    
آب/أغســـــــــــطس   ٤

٢٠٠٩    

تقريــر األمــني العــام املقــدم    
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2009/393  (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

    مجيع املدعوين

٦١٧٩  
آب/أغســـــــــــطس   ٧

٢٠٠٩    

تقريــر األمــني العــام املقــدم    
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2009/393  (  

ــرار  مقـــدم مشـــروع قـ
ــدة   ــة املتحـ مـــن اململكـ
ــدة  والواليـــــات املتحـــ

)S/2009/406  (  

  ٣٧املادة 
  العراق  

) ٢٠٠٩( ١٨٨٣القــــــــرار   
  ال أحد  - ال أحد -١٥

٦٢١٨    
ــاين/  ١٦ ــرين الثــ  تشــ

    ٢٠٠٩نوفمرب 

ام املقــدم  تقريــر األمــني العــ  
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٩( ١٨٨٣ (
)S/2009/585(    

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

    مجيع املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢١٩    
ــاين/  ١٦ ــرين الثــ  تشــ

    ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام املقــدم    
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٩( ١٨٨٣ (
)S/2009/585(    

  ٣٧املادة   
  العراق  

  S/PRST/2009/30 

٦٢٤٩    
ــانون األول/ ٢١  كـــــ

    ٢٠٠٩ديسمرب 

ــرار مقـــدم مشـــرو   ع قـ
مــن أوغنــدا واململكــة   
ــات  املتحـــــدة والواليـــ
املتحـــــــدة واليابــــــــان  

)S/2009/660  (  

  ٣٧املادة 
  اق  العر

) ٢٠٠٩( ١٩٠٥القــــــــرار   
  ال أحد  - ال أحد -١٥

  
  أدىل ممثل الواليات املتحدة ببيان باسم القوة املتعددة اجلنسيات يف العراق.    (أ)  

  مثَّل تركيا وزير خارجيتها.    (ب)  
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  املسائل املواضيعية
  باحملكمة الدولية ليوغوسالفيا البنود املتعلقة – ٣٠

    السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
  عرض عام  

 ، عقــد جملــس األمــن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
بعمـل احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص       جلسة متصـلة  ١٤

املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل     
 ١٩٩١الـيت ارتكبــت يف إقلـيم يوغوســالفيا السـابقة منــذ عــام    

واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن  
هاكات اجلسـيمة  االنتـ غـري ذلـك مـن    أعمال اإلبادة اجلماعية و
يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني  املرتكبــةللقــانون اإلنســاين الــدويل 

الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن     
كـانون   ٣١ بـني االنتهاكات املماثلة يف أراضي الدول ااورة 

. ١٩٩٤ديســمرب كــانون األول/ ٣١ إىل ١٩٩٤ينــاير الثــاين/ 
يت إجنـاز عمـل   وجه اخلصـوص، اسـتراتيجي  وناقش الس على 

ــة عمــال بــ      ــد وضــعتا يف البداي ــا ق ــتني كانت القرار احملكمــتني الل
املرحلـــة أنشـــطة حماكمـــات  إلمتـــام مجيـــع  ) ٢٠٠٣( ١٥٠٣

، ومجيع األعمال حبلول عـام  ٢٠٠٨ عامحبلول اية االبتدائية 
ــس واســتمع  .٢٠١٠ ــن إىل إجمل ــاألم ة صــف ســنوي ات نحاط

 ارئاسـي  ابيانواعتمد  تني ومدعيامها العامانقدمها رئيسا احملكم
  .  اواحد

  يثـاق  املالفصل السابع مـن   يف إطارضا لس أيواختذ ا
وتــأذن بعــدد مــن  )٦١١(متــدد مــدة عمــل القضــاة  عــدة قــرارات

القضاة املخصصني يف كلتا احملكمتني يتجاوز احلـد املـأذون بـه    
__________ 

ــرارات   )٦١١(  ١٨٧٨و   ،)٢٠٠٨( ١٨٣٧ و ،)٢٠٠٨( ١٨٢٤القـــ
  ).٢٠٠٩( ١٩٠١ ، و)٢٠٠٩( ١٩٠٠ و ،)٢٠٠٩(

علــى التــوايل، وذلــك يف إطــار   )٦١٢(مبوجــب النظــام األساســي 
  .)٦١٣(استراتيجييت إجناز عملهما اجلهود املبذولة لتنفيذ

كــــــــــــــانون  ٣إىل  ٢٠٠٨ هيونيــــــــــــــحزيران/ ٤  
اإلجنـاز   يت: تنفيذ اسـتراتيجي ٢٠٠٩ /ديسمرباألول
    تصريف األعمال املتبقيةوآلية 

 لـــسة الـــيت قـــدمت ســـنويالنصـــف ات حاطـــاإليف   
ــن  ــانون األول/ يونحزيران/يف األمــ ــه وكــ ــمرب يــ  ٢٠٠٨ديســ

غوســالفيا الســابقة حملكمــة الدوليــة ليوقــدم رئــيس ا، ٢٠٠٩ و
ــام   ــدعيها العـ ــيس اوومـ ــدا   رئـ ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ حملكمـ

نفيــــذ األمــــن تقييمهمــــا حلالــــة تجملــــس ومـــدعيها العــــام إىل  
دعــاوى  و اتاحملاكمــيت اإلجنــاز، مبــا يشــمل ســري    اســتراتيجي

ناقشـات  املركـزت  واالستئناف ومسألة االحتفـاظ بـاملوظفني.   
اإلجنـاز، ونقـل القضـايا    يت تنفيذ استراتيجياليت تلت ذلك على 

قضائية وطنية، وبناء القدرات، وتعـاون الـدول مـع    هيئات إىل 
ــق بــ ال ســيما واحملكمــتني،  ــا يتعل ــة اجلهود يف م للقــبض املبذول

تصــريف األعمــال املتبقيــة الــيت علــى اهلــاربني املتــبقني، و آليــة 
ــد     ستضــطلع بامل ــا بع ــة م ــتني يف مرحل ــام األساســية للمحكم ه

مـــع ا تعاوـــاري النظـــر يف لـــدول اجلـــممثلـــو ا وقـــدم. اإلجنـــاز
    احملكمتني عروضهم بشأن جهود التعاون تلك.

__________ 

 ١٨٧٧ ، و)٢٠٠٨( ١٨٤٩ ، و)٢٠٠٨( ١٨٠٠القـــــــرارات   )٦١٢(
حملكمــــة الدوليــــة فيمــــا يتعلــــق با )٢٠٠٩( ١٩٠٠و ،)٢٠٠٩(

ــراران   ــابقة، والقـ ــالفيا السـ  ١٩٠١ و) ٢٠٠٨( ١٨٥٥ليوغوسـ
  حملكمة اجلنائية الدولية لرواندا.فيما يتعلق با )٢٠٠٩(

 القسـم املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع،      مـن  مزيدلالطالع على   )٦١٣(
  تني.، فيما يتعلق بكل حمكمة من احملكمالرابع
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رحــب معظــم أعضــاء  ، ٢٠٠٨ هيونيــحزيران/ ٤ويف   
 تنفيـذ اسـتراتيجييت  كمتـان يف  الس بالتقدم الـذي أحرزتـه احمل  

مجيـــع التـــدابري أن تتخـــذ احملكمتـــان  وا، وطلبـــإجنـــاز عملـــهما
ممثل االحتـاد  غري أن الزمين احملدد هلما. للتقيد باجلدول املمكنة 
تنفيـذ  كمتني على إزاء عدم قدرة احملأعرب عن القلق  الروسي
مبوجــب الفصــل الســابع مــن    األمــن جملــس اختــذها  قــرارات
إليهمــــا لــــس يصــــدر ا أنوأكــــد علــــى ضــــرورة  ،امليثــــاق

أيضـا  انتقـد  و الختاذ املزيد من اإلجـراءات. توجيهات واضحة 
حيــث وصــفها أنشــطة احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة  

بدى شكوكه يف موضوعية التقرير الصـادر  بأا غري مرضية وأ
  .)٦١٤(عن هذه اهليئة

ــانون األول/ ١٢يف و   ــمرب كــــ ــر ، ٢٠٠٨ديســــ ذكــــ
س األمــن يف معرضــهم إعــرام عــن الكــثريون مــن أعضــاء جملــ

أـم يقـرون   يف عمـل احملكمـتني   الـذي حصـل   للتأخري األسف 
 احملـددة  اجلداول الزمنيةعلى االلتزام بعدم قدرة احملكمتني بأن 

ــن   ــارج عـ ــر خـ ــتنيإرادأمـ ــى  ة احملكمـ ــتني علـ ــوا احملكمـ ، وحثـ
يف أقــرب وأســرع وقــت  ماواليتــه إجنــازمواصــلة العمــل علــى 
يف هــذا الصــدد،   و. اإلجــراءات رتاهــة  ب ممكــن، دون املســاس  

ــن    ــدد م ــرب ع ــتكلمنياعت ــة  امل ــة  إىل القضــايا إحال حمــاكم وطني
ــذ عنصــرا أساســيا ــد واإلجنــاز. يت اســتراتيجي يف تنفي أثــىن العدي

احملكمــــة الدوليــــة مــــع علــــى حتســــن تعــــاون صــــربيا  هممنــــ
إلقــاء القــبض علــى أشــار بعضــهم إىل ليوغوســالفيا الســابقة، و

. ذلـك علـى  مثـاال   ٢٠٠٨ هيوليـ متوز/تش يف رادوفان كـارادزي 
رئـيس الفريـق العامـل     سـلط يف ما يتعلـق بالوظـائف املتبقيـة،    و

الضـوء علـى أربعـة     )٦١٥(تنيالدولي باحملكمتنيغري الرمسي املعين 
،  املناقشة اليت أجراهـاالفريق برز فورا بشأا اتفاق يف جماالت 

__________ 

)٦١٤(  S/PV.5904 ٢٠و ١٩، الصفحتان.  
لالطالع على مزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع، القسـم         )٦١٥(

الثاين، فيما يتعلـق بـالفريق العامـل غـري الرمسـي املعـين بـاحملكمتني        
  الدوليتني.

 تقـدمي اإلفالت من العقاب أمـر غـري مقبـول وجيـب     (أ)  وهي:
تصــريف للمحاكمــة أمــام آليــة  ذوي أرفــع املناصــب  اهلــاربني

جنــاز  اإلســتراتيجييت القيــام مبوجــب ا املتبقيــة؛ (ب) األعمــال 
الــدنيا إىل  وأملتــهمني ذوي الرتــب املتوســطة   اإحالــة قضــايا  ب

تــوفري احلمايــة للشــهود  مواصــلة (ج)  ؛طنيــةقضــائية و هيئــات
ــار (د)  ؛والضـــحايا  لألمـــم  احمفوظـــات احملكمـــتني ملكـــ اعتبـ

 .)٦١٦(مراقبتهاحتت ووجوب االحتفاظ ا املتحدة 

ــان و   ــي يف بيـــ ــاريخ  رئاســـ ــادر بتـــ ــانون  ١٩صـــ كـــ
حــظ الــس بقلــق أن املواعيــد ال ،)٦١٧(٢٠٠٨ديســمرب األول/

يلتــزم مل  االبتدائيــةيف املرحلــة احملكمــة  النهائيــة إلجنــاز أنشــطة
عملـهما  احملتمل أن ينتهي غري من احملكمتني أعلنتا أن وأن ا، 

عـــن تصـــميمه علـــى دعـــم الـــس ، وأعـــرب ٢٠١٠يف عـــام 
ا يف أقـرب وقـت ممكـن. وأقـر     مجنـاز عملـه  احملكمتني إل جهود

إنشــاء آليــة خمصصــة لتنفيــذ عــدد مــن املهــام   بضــرورةكــذلك 
مــن الــذين   حماكمــة اهلــاربني ، ومنــها للمحكمــتنياألساســية 

ورد يف البيـان  . وة بعـد إغـالق احملكمـتني   رفيعـ تقلدوا مناصب 
علــى و امؤقتــا وصــغري نبغــي أن تكــون هــذه اآلليــة هــيكالأنـه ي 

       مجلس. للمن قرار  استمد سلطتهت قدر من الكفاءة، وأن

ــة يف و   ــودة  ٦١٣٤اجللســ ــحزيران/ ٤يف املعقــ  هيونيــ
أكــد العديــد مــن املــتكلمني، أنــه بعــد أن أصــبح مــن  ، ٢٠٠٩

أمـا  و ٢٠١٣حبلـول عـام   املتوقع أن تنجز احملكمتان عملـهما  
فـال بـد مـن أن    اإلجنـاز،  يت يف اسـتراتيجي  لن تفيا باملوعد املـبني 

ــذال قصــارى جهودمهــا إلجنــاز عملــهما ب     أقصــى قــدر مــن   تب
ــاءة ــأخري إىل أدىن حــد    الكف ــل حــاالت الت ــع تقلي  شــددواو. م
 لضـمان تمع الدويل مـع احملكمـتني   أمهية تعاون اعلى كذلك 

ا الفريق العامل غـري الرمسـي   والقبض على اهلاربني الباقني، ودع
ــاحملكمتني   ــين بـ ــدولياملعـ ــت  الـ ــرب وقـ ــم يف أقـ تني إىل أن حيسـ

__________ 

)٦١٦(  S/PV.6041 ١٨، الصفحة.  
)٦١٧(  S/PRST/2008/47.  
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تصــريف األعمــال املتبقيــة، وذلــك  العالقــة بشــأن آليــة  ســائل امل
ــر األمــني العــام اســتنادا إىل  ــدم  )٦١٨(تقري ــان عمــال الــذي ق بالبي

بشـأن   )٦١٩(٢٠٠٨ /ديسـمرب كانون األول ١٩املؤرخ اسي الرئ
ــة      ــع احملتمل ــارات املواق ــة خلي ــة بامليزاني ــة واملتعلق ــب اإلداري اجلوان

  .تصريف األعمال املتبقيةومقر آلية  تنيحمفوظات احملكملوضع 

كــــانون األول/  ٣يف املعقــــودة  ٦٢٢٨ويف اجللســــة   
ــمرب  ــث امل٢٠٠٩ديسـ ــون ت، حـ ــتني كلمـ ــى احملكمـ ــبعلـ  جتنـ

__________ 

)٦١٨(  S/2009/258.  
)٦١٩(  S/PRST/2008/47.  

علـى  و ة،جنـاز النهائيـ  إلالتـأخري يف مواعيـد ا  املزيد مـن   حدوث
اجلــدول الــزمين اختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة للحفــاظ علــى  

ســـتئناف علـــى املســـار الصـــحيح. للمحاكمـــات ودعـــاوى اال
ــرب عــد و ــن رأي مفــاده أن مــن الضــروري    ة مــتكلمني أع ع

علـى هـذا   الـس  أن يتصـرف  اقترحوا و ،واقع التأخريالقبول ب
القضـاة إىل مـا بعـد    مدة عمل  متديدمنها  األساس باختاذ تدابري

لتوصـل إىل  أعرب املتكلمون عـن تطلعهـم إىل ا  . و٢٠١٠عام 
 لمحكمـتني لاملتبقيـة  لتصريف األعمال اتفاق بشأن إنشاء آلية 

  .٢٠١٠عام مع توقع بعضهم أن يتم ذلك حبلول 
    

    غوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لروانداجللسات: البنود املتعلقة باحملكمة الدولية ليو
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٤١  
ــباط/فرباير  ٢٠ شــــــــ

٢٠٠٨  

ــرار   ــروع القــــــ  مشــــــ
)(S/2008/107  

رســـالة موجهــــة مــــن  
رئيس احملكمة الدوليـة  
ليوغوســالفيا الســابقة  
بشــأن تعــيني قاضــيني   
 خمصصـــــــــــــــــــــــــــني

)S/2007/788 ،املرفق( 

  )٢٠٠٨( ١٨٠٠ القــــــرار  
  ال أحد - ال أحد  -  ١٥

رســــالتان موجهتــــان    
مـــن رئـــيس احملكمـــة   
الدوليـــة ليوغوســـالفيا 
السابقة يطلـب فيهمـا   

ــيني قاضــيني  اإلذن بتع
خمصصـــــني إضـــــافيني 

)S/2008/44 ،ــق ، املرفـ
S/2008/99(املرفق ،  

   

٥٩٠٤  

ــه ٤ حزيران/يونيـــــــــــ
٢٠٠٨ 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــايو   ١٣  ٢٠٠٨أيار/مــ

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن رئـيس   
احملكمـــــــــة الدوليـــــــــة  
ليوغوســــالفيا الســــابقة 

(S/2008/326) 

رســـالة موجهـــة مـــن   
العـــــــــــام  املـــــــــــدعي

ــة  ــة اجلنائيـــ للمحكمـــ
الدولية لروانـدا تتعلـق   

اهلـــاربني املتـــبقني يف  ب
ــة  ــا ومجهوريـــــ كينيـــــ

ــ ــة  والكونغـ الدميقراطيـ
)S/2008/356(املرفق ، 

  ٣٧املادة 
، ســـــلوفينياوروانـــــدا، 

 وصربيا

  ٣٩املادة 
ــة   ــيس احملكمــة الدولي رئ

ــابقة ، ليوغوســـالفيا السـ
رئيس احملكمة اجلنائيـة  و

مجيـــــع أعضـــــاء  
 ،جملـــــس األمـــــن

ومجيـــــــــــــــــــــــع 
 (أ)املدعوين

 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 192/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة              
ــايو   ١٢  ٢٠٠٨أيار/مــ

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن رئـيس   
 احملكمة اجلنائية الدوليـة 

 (S/2008/322) لرواندا

، لدوليـــــــــة لروانـــــــــداا
ــام  و ــدعي العـــــــــ املـــــــــ

ــة  للمحكمـــــــة الدوليـــــ
ــابقة ، ليوغوســـالفيا السـ

ــام  و ــدعي العـــــــــ املـــــــــ
لمحكمـــــــة اجلنائيـــــــة ل

 الدولية لرواندا

٥٩٣٧ 

متوز/يوليـــــــــــــــه  ١٨
٢٠٠٨ 

رســـــالتان متطابقتـــــان   
 ان/حزير ١٣مؤرختان 

موجهتان  ٢٠٠٨يونيه 
مـــن األمـــني العــــام إىل   

العامـــة  رئـــيس اجلمعيـــة
ــن  ــس األمـ ــيس جملـ  ورئـ

(A/62/896-S/2008/436) 

ــرار  ــروع القــــــ  مشــــــ
(S/2008/467) 

   ٣٧املادة 
 رواندا

  )٢٠٠٨( ١٨٢٤ القــــــرار 
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٨٦  
أيلول/ســـــــبتمرب   ٢٩

٢٠٠٨ 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــبتمرب  ٢٤  أيلول/ســــــــــ

ــن  ٢٠٠٨ ــة مـــ موجهـــ
رئــيس األمــني العــام إىل 

 جملــــــــــــس األمــــــــــــن 
(S/2008/621)   

ــرار  ــروع القــــــ  مشــــــ
(S/2008/618) 

  )٢٠٠٨( ١٨٣٧ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٠٤٠  
 كــــــانون األول/ ١٢

  ٢٠٠٨ديسمرب 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــانون األول/  ٥  كــــــــــــ

 ٢٠٠٨ديســـــــــــــــــمرب 
موجهة من األمني العام 

 رئيس جملـس االمـن  إىل 
(S/2008/767)    

ــروع  ــرار مشــــــ القــــــ
(S/2008/780)  

  )٢٠٠٨( ١٨٤٩ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٠٤١  
 كــــــانون األول/ ١٢

  ٢٠٠٨ديسمرب 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــاين/  ٢١ ــرين الثــــ  تشــــ

موجهـة   ٢٠٠٨نوفمرب 
إىل رئيس جملـس األمـن   
مــــن رئـــــيس احملكمـــــة  
ــالفيا  ــة ليوغوســ  الدوليــ

 )S/2008/729( السابقة

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــاين/  ٢١ ــرين الثــــ  تشــــ

موجهـة   ٢٠٠٨نوفمرب 
إىل رئيس جملـس األمـن   
مــــن رئـــــيس احملكمـــــة  

 الروانـد  اجلنائية الدوليـة 
)S/2008/726(  

التقريـــــــر الســـــــنوي  
اخلـــــــــامس عشـــــــــر  

ـــ  ــة الدوليــ  ةللمحكمـــ
 ليوغوســالفيا الســابقة 

)(S/2008/515  
التقريـــــــر الســـــــنوي  
الثالــــــــــث عشـــــــــــر  
ــة ــة اجلنائيـــ  للمحكمـــ

ــ ــة الدوليــــــ  دالروانــــــ
)(S/2008/514 

  ٣٧املادة 
 ،اهلرســــــكوســــــنة البو

ــدا ــر( وروان ــدل  وزي الع
، واملـــــــــدعي العـــــــــام)

  وكينيا ،وصربيا

  ٣٩املادة 
رئيســـــــــا احملكمـــــــــتني 

 مدعياها العامانو

مجيـــــع أعضـــــاء  
 ،ب)(جملس األمـن 

    ومجيع املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٥٢  
 كــــــانون األول/ ١٩

  ٢٠٠٨ديسمرب 

 رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 
 كــــــــــانون األول/  ١٨

 ٢٠٠٨ديســـــــــــــــــمرب 
موجهة من األمني العام 

 األمـن  إىل رئيس جملـس 
(S/2008/799) 

ــرار  ــروع القــــــ  مشــــــ
)(S/2008/798  

  )٢٠٠٨( ١٨٥٥ القــــــرار  
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٠٥٣   
 كــــــانون األول/ ١٩

 ٢٠٠٨ديسمرب 

    S/PRST/2008/47       

٦١٣٤ 
ــه  ٤ حزيران/يونيـــــــــ

٢٠٠٩ 

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ 
ــايو   ١٤  ٢٠٠٩أيار/مــ

رئـــــــيس  موجهـــــــة إىل
جملس األمن مـن رئـيس   
احملكمـــــــــة الدوليـــــــــة  

 ا الســابقةليوغوســالفي

(S/2009/252) 

  ٣٧ املادة 
 ،اهلرســـــك البوســـــنة و

ــ ــربياوروانــــ  ،دا، وصــــ
  وكينيا

  ٣٩املادة 
رئيســـــــــا احملكمـــــــــتني 

 مدعيامها العامانو

مجيـــــع أعضـــــاء  
 ،(ج)جملــس األمــن

  املدعوينومجيع 

 

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ  
ــايو   ١٤  ٢٠٠٩أيار/مــ

إىل رئـــــــيس موجهـــــــة 
جملس األمن مـن رئـيس   
احملكمة اجلنائية الدوليـة  

 (S/2009/247) لرواندا

    

٦١٥٥   
 ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ 
ــه   ١٩ حزيران/يونيــــــــــ

ــن  ٢٠٠٩ ــة مـــ موجهـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 
 جملــــــــــــس األمــــــــــــن 

(S/2009/333) 

مشــروع قــرار مقــدم  
ــا  ــن النمســــــــــ  مــــــــــ

(S/2009/339) 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٧ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦١٥٦  
  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ 
ــه  ١٩ حزيران/يونيــــــــــ

ــة موج ٢٠٠٩ ــن هـــ مـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 
 جملــــــــــــس األمــــــــــــن 

(S/2009/333)  

مشــروع قــرار مقــدم   
ــا  ــن النمســــــــــ  مــــــــــ

(S/2009/340) 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٨ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ  
ــه   ٢٦ حزيران/يونيــــــــــ

ــن  ٢٠٠٩ ــة مـــ موجهـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 
 جملــــــــــــس األمــــــــــــن 

)(S/2009/334   
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ              
ــه  ٧  ٢٠٠٩ متوز/يوليــــ

موجهة من األمني العام 
 جملـس األمـن  إىل رئيس 

)(S/2009/336    

    

٦٢٢٨   
 كـــــــــانون األول/  ٣

  ٢٠٠٩ديسمرب 

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ 
ــاين/  ١٢ ــرين الثــــ  تشــــ

موجهـة   ٢٠٠٩رب نوفم
إىل رئيس جملـس األمـن   
مــــن رئـــــيس احملكمـــــة  
اجلنائية الدوليـة لروانـدا   

)(S/2009/587  

التقريـــــــر الســـــــنوي  
ــر  ــادس عشـــــــ الســـــــ
ــة  ــة الدوليـــ  للمحكمـــ

 ةسـابق ليوغوسالفيا ال

(S/2009/394)    
التقرير السنوي الرابع 
ــة   ــر للمحكمـــــ عشـــــ

ــة ــة اجلنائيــــــ  الدوليــــــ
  (S/2009/396) لرواندا

  ٣٧املادة 
 اهلرســــــك،البوســــــنة و

ــدا ــويد ،وروانـــ ، والســـ
  وكينيا، وصربيا

  ٣٩املادة 
رئيســـــــــا احملكمـــــــــتني 

 عامانومدعيامها ال

مجيـــــع أعضـــــاء  
، (د)جملــس األمــن 

ومجيـــــــــــــــــــــــع 
  (هـ)املدعوين

 

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ  
تشــــــــــــــــــــــــــرين   ١٢

ــاين/نوفمرب   ٢٠٠٩الثــــ
موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 

لس األمن مـن رئـيس   جم
احملكمـــــــــة الدوليـــــــــة  

 الســــابقةليوغوســــالفيا 
(S/2009/589) 

    

٦٢٤٢   
 كــــــانون األول/ ١٦

  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ٢٨رســــــالة مؤرخــــــة 
ــرين ألول/ ــوبر تشــ أكتــ

ــن  ٢٠٠٩ ــة مـــ موجهـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 
جملــــــــــــس األمــــــــــــن  

(S/2009/570) 

مقــدم   قــرار  مشــروع
ــن ــا مــــــــــ  النمســــــــــ

(S/2009/644)  

  )٢٠٠٩( ١٩٠٠ القــــــرار   
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٢٤٣  
 كــــــانون األول/ ١٦

  ٢٠٠٩ديسمرب 

 رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 
تشرين الثـاين/نوفمرب    ٢

ــة  ٢٠٠٩ ــن موجهـــ مـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 

مــــــــــــن  جملــــــــــــس األ
)(S/2009/571 

دم قــرار مقــ  مشــروع 
ــا   ــن النمســــــــــ مــــــــــ

(S/2009/645)  

  )٢٠٠٩( ١٩٠١ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

 رســــــــــالة مؤرخــــــــــة              
ــاين/  ٢٣ ــرين الثــــ  تشــــ

موجهــة ٢٠٠٩نــوفمرب 
مـــن األمـــني العــــام إىل   
ــن   ــيس جملــــس األمــ رئــ

)S/2009/601(  

     

  
 أدلت سلوفينيا ببيان نيابة عن االحتاد األورويب.  (أ)  

  أدىل ممثل بلجيكا ببيان بوصفه أيضا رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعين باحملكمتني الدوليتني.  (ب)  
 مثل كرواتيا رئيس وزرائها، ومثل تركيا وزيرها للخارجية. وأدىل ممثل النمسا ببيان بوصفه كذلك رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعـين   (ج)  

  باحملكمتني الدوليتني.
  أدىل ممثل النمسا ببيان بوصفه كذلك رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعين باحملكمتني الدوليتني.    (د)  
 أدىل ممثل السويد ببيان نيابة عن االحتاد األورويب.  (هـ)  

    
  األطفال والرتاع املسلح – ٣١

  
   عرض عام  

ــرة     ــع   املستعرضــةخــالل الفت ــن أرب ــس األم ــد جمل ، عق
 ثالثـة بيانـات رئاسـية   اعتمـد  و اواحـد  اقرارفيها  اختذجلسات 

اع املسلح. وتركزت املناقشات يف الـس  رتبشأن األطفال وال
األمــني  مرفقــات تقــاريرتضــمني يف املقــام األول علــى مســألة  

الضـالعة يف  األطـراف   أمسـاء  املسـلح رتاع العام عن األطفال وال
غريهــا مــن و م/ أو اغتصــاتشــويهم وقتــل األطفــال وأعمــال 
، مبــا يتـيح توســيع دائــرة  العنــف اجلنســي ضـد األطفــال أعمـال  
ــة الرصــد نشــاط  ــالغ آلي ــال بــ   واإلب  ١٦١٢القرار املنشــأة عم

جملــس  ذاختــ،  ٢٠٠٩أغســطس آب/  ٤ويف  .)٦٢٠()٢٠٠٥(
ذلــك، ودعــا فيــه )، الــذي قــرر ٢٠٠٩( ١٨٨٢األمــن القــرار 

حمـددة زمنيـا    ملموسـة  خطط عملأن تضع األطراف إىل  تلك
 لوقف االنتهاكات واالعتداءات.  

__________ 

)٦٢٠(  S/PV.5834 و S/PV.5936  وS/PV.6114.  

ــباط/ ١٢   أبريل نيســــان/ ٢٩إىل  ٢٠٠٨فرباير شــ
 آلية الرصد واإلبالغ  دائرة نشاط : توسيع ٢٠٠٩

 ةاخلاصــ ةاملمثلــ ت، قــدم٢٠٠٨فرباير شــباط/ ١٢يف   
ة أحــدث  املســلح والرتاعــات باألطفــال   ةلألمــني العــام املعنيــ  

األطفـال   جتنـد الـيت   األطـراف قـوائم  و )٦٢١(األمني العـام تقارير 
 ت. وحــدد الرتاعــات املســلحة املرفقــة بــه   يف أو تســتخدمهم 

مـدخل قائمـة   أن  تأخـرى، وذكـر   يمةجسـ مخسة انتـهاكات  
جيـب أن يضـمها مجيعهــا. وقالـت إــا    املرفقــة أمسـاء األطـراف   

يف وينظـر   اتـدرجيي  االس جـ يتوخى ذلك، أن رغم قترح، ت
العنف اجلنسي املنظم ضد األطفـال  يف إمكانية تصنيف البداية 

ــاك   هــذه إضــايف إىل كمــدخل  ــات. وأشــارت إىل أن هن املرفق
االنتـهاكات املعـاودين الـذين ظلـت أمسـاؤهم      من مرتكيب  ١٦

تقارير األمني العـام ملـدة مخـس سـنوات     املرفقة بقوائم ترد يف ال
__________ 

)٦٢١(  S/2007/757.  
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 موجهــةالــس علــى اختــاذ تــدابري ملموســة و  تمتتاليــة، وحثــ
األمــم املتحــدة  ملنظمــة ةالتنفيذيــ ةاملــديروقــدمت .)٦٢٢(همضــد

ت أبـرز األمن إحاطة إعالميـة  جملس إىل للطفولة (اليونيسيف) 
مــن العنــف الفتيــات والنســاء قلــة منعــة ، يف مجلــة أمــور، فيهــا

ممثلـة هيئـة الرصـد    وشددت .)٦٢٣(الرتاعات املسلحةيف اجلنسي 
علــى ضــرورة توســيع دائــرة  املســلح  والــرتاعاملعنيــة باألطفــال 

 .)٦٢٤(زهانشاط آلية الرصد واإلبالغ وتعزي

ــد أو   ــتكلمنيمعظــم ي ــر  ا امل ــواردة يف تقري لتوصــيات ال
وزن متسـاو جلميـع   كالتوصـية الداعيـة إىل إقامـة    األمني العام، 

ــال    ــا يف ذلـــك جتنيـــد األطفـ ــيمة، مبـ فئـــات االنتـــهاكات اجلسـ
قتـــــل األطفـــــال  ويف الرتاعـــــات املســـــلحة؛  واســـــتخدامهم 

ــالمـــن ذلـــك غتصـــاب وغـــري الاهم؛ ووتشـــويه العنـــف  أعمـ
اهلجمـات علـى املـدارس أو    ؛ وختطـاف الاو اجلسيمة؛ي اجلنس

وصــول املســاعدات اإلنســانية لألطفــال.  منــع املستشــفيات؛ و
 نمستشــاريعــن تأييــدهم ضــم  وأعــرب أعضــاء الــس أيضــا  

عمليـات حفـظ السـالم     املسـتقبل يف  محاية األطفال يفلشؤون 
آلية الرصـد واإلبـالغ   دائرة نشاط ع يوالبعثات السياسية وتوس

ولئن أيد العديد مـن  ). ٢٠٠٥( ١٦١٢نشأة مبوجب القرار امل
أن حييل جملس األمـن إىل احملكمـة   باملمثلني توصية األمني العام 

الـيت  نتـهاكات  ما يقع ضمن اختصاصها من االاجلنائية الدولية 
لتحقيــق ة لتتــوىل ااملســلحالرتاعــات ضــد األطفــال يف ترتكــب 

ه ينبغــي أال أنــىل فقــد ذهــب الــبعض إ ،احملاكمــة بشــأاوفيهــا 
سياسـة أو ممارسـة    إحالة القضـايا إىل احملكمـة  من لس يتخذ ا

أطرافـا  ليسـت مجيعهـا   أن الـدول األعضـاء   مشـريين إىل  ، عامة
احتمال أن يتخـذ  يف نظام روما األساسي. وفيما يتعلق مبسألة 

ــاودين،    لــس ا ــهاكات املع ــرتكيب االنت دعــا إجــراءات ضــد م
__________ 

)٦٢٢(  S/PV.5834 ٧-٣، الصفحات.  
  .٩ - ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢٣(
  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢٤(

، مـن قبيـل اجلـزاءات املوجهـة    تـدابري  ذ إىل اختـا بعض املتكلمني 
لتســـوية هـــذه املســـائل   أكـــد آخـــرون أمهيـــة احلـــوار    بينمـــا 
.احملددة

)٦٢٥(. 

فيــه الــس أدان  )٦٢٦(بيــانبعــد ذلــك برئيس وأدىل الــ  
الرتاعـــات األطفـــال يف  جتنيـــد واســـتخدام التمـــادي يفبشـــدة 

مــن االنتــهاكات اجلســيمة، وشــدد علــى  ذلــك املســلحة وغــري
تعـاجل   الرتاعـات ضرورة اعتماد استراتيجية واسعة النطاق ملنـع  

شاملة مـن أجـل تعزيـز     للرتاع املسلح معاجلةاجلذرية  سباباأل
ــى    ــال عل ــة األطف ــد محاي ــدى البعي ــس أيضــا إىل   امل ــا ال . ودع

األطفــــال بشــــأن الرصــــد واإلبــــالغ  التنفيــــذ الكامــــل آلليــــة
ــرار    ةاملســلحرتاعــات وال ــوب يف الق ــى النحــو املطل  ١٦١٢عل
)٢٠٠٥  .( 

 ىن األمــني العــام علــى ، أثــ٢٠٠٨ هيوليــمتوز/ ١٧يف و  
املناقشــة املفتوحــة منــذ األمــن ملــا اختــذه مــن إجــراءات   جملــس 

دعـا أيضـا جملـس    غـري أنـه   ، ١٩٩٨يف عـام  األوىل اليت أجراها 
تغطيـة  يف تعزيز املكاسب اليت حتققت واملضـي قـدما   األمن إىل 

ومجيــــع احلــــاالت الــــيت تكــــون مبعــــث  كافــــة االنتــــهاكات 
تأكيـد ضـرورة   لألمـني العـام    ةاخلاص ةاملمثلأعادت و.)٦٢٧(قلق

 اختـاذ تـدابري   خطوات للبدء يف النظـر يف أن يتخذ جملس األمن 
املعـــاودين مـــن مـــرتكيب االنتـــهاكات هادفـــة وملموســـة ضـــد 

يف مرفقــــات التقريــــر األخــــري لألمــــني    أمســــاؤهم  املدرجــــة 
ساعد لعمليـات حفـظ السـالم    واطلع األمني العام امل.)٦٢٨(العام

إدارة عمليـات حفـظ   الـذي أحرزتـه   علـى التقـدم   األمن جملس 
الــذي  التــدريبومــن ذلــك محايــة األطفــال، جمــال الســالم يف 

__________ 

لالطالع على مزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء السـابع، القسـم         )٦٢٥(
  من امليثاق. ٤١الثالث، فيما يتعلق باملادة 

)٦٢٦(  S/PRST/2008/6.  
)٦٢٧(  S/PV.5936 ٤، الصفحة.  
  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢٨(
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ــراد حفــظ الســالم       ــال ألف ــة األطف ــه ضــباط يف جمــال محاي قدم
 .)٦٢٩(إلعادة إدماجهم واجلهود املبذولة

لــى جوانــب حمــددة مــن ــج  عــدة مــتكلمني ع وركــز  
وأســاليب عمــل دور كــالــس يف التعامــل مــع هــذه القضــية،  

املنشــأ عمــال  والــرتاع املســلحلفريــق العامــل املعــين باألطفــال  ا
املـــتكلمني إىل أشـــار بعـــض و. )٦٣٠()٢٠٠٥( ١٦١٢بــالقرار  

راض التقـارير الـيت   اسـتع التأخر احلاصل يف الفترة الفاصـلة بـني   
نشـــر بـــني املوعـــد الالحـــق لآليـــة الرصـــد واإلبـــالغ وعـــدها ت

ــا آخــرون إىل     ــق العامــل. ودع ــذه  اســتنتاجات الفري معاجلــة ه
عناصـر  يشـمل  ـج اسـتراتيجي واسـع النطـاق     املسألة بتـوخي  

 الوقاية واحلماية والتنمية.  ك

لـس  رحب فيه ا )٦٣١(بيانبرئيس الأدىل وبعد ذلك،   
تنفيــذ آليــة الرصــد واإلبــالغ بشــأن األطفــال بالعمــل اجلــاري ل

، وخباصــة اجلهــود الــيت مكنــت مــن تنفيــذ  ةاملســلح والرتاعــات
األمــني  ريرااآلليــة يف مجيــع احلــاالت املدرجــة يف مرفقــات تقــ  

إىل أن يصــل ــذه اآلليــة، حســب   األمــني العــامدعــا العــام، و
وفقــا للقــرار  االقتضــاء، إىل أقصــى درجــة ممكنــة مــن الكفــاءة،

٢٠٠٥( ١٦١٢.( 

، أكــد األمــني العــام أن ٢٠٠٩ /أبريلنيســان ٢٩يف و  
إطـــار محايـــة األطفـــال حباجـــة إىل تعزيـــز، ويف هـــذا الصـــدد،  

توســيع ب، بـأن يقـوم، علــى األقـل تقـدير     ،األمــن جملـس ى أوصـ 
أعمـال  معايري مرفقات تقريره لتشمل األطـراف الـيت ارتكبـت    

جلنسـي  ضد األطفال وغري ذلك مـن أعمـال العنـف ا    اغتصاب
ــلح   ــرتاع املسـ ــاالت الـ ــيمة يف حـ ــدو.)٦٣٢(اجلسـ ــامل تأكـ  ةمثلـ

__________ 

  .٩ -٧املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢٩(
لالطالع على مزيـد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء احلـادي عشـر،          )٦٣٠(

القسم الثاين، فيما يتعلق بالفريق العامل املعـين باألطفـال والـرتاع    
  املسلح.

)٦٣١(  S/PRST/2008/28.  
)٦٣٢(  S/PV.6114 ٥-٣، الصفحات.  

يف التصـدي لتجنيـد األطفـال     العـام أن النجـاح  لألمني ة اخلاص
لــس، اتركيــز يف عــدم التــوازن يف جمــاالت أيضــا  تســببقــد 
ــهاكات    وخب ــع االنت ــق جبمي األخــرى.  اجلســيمةاصــة فيمــا يتعل
على أن يوسع جماالت تركيزه لتشـمل جمـاالت   لس احثت و

 لالنتـهاكات فعاليـة  صـدي مبزيـد مـن ال   اجلنـود األطفـال للت  غري 
وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم   وقدم .)٦٣٣(رىخاأل

ــذلك  ــس ب  كــ ــرى إىل الــ ــتكملة أخــ ــات مســ ــأن معلومــ شــ
مـن تقـدم يف اجلهـود     دارة عمليـات حفـظ السـالم   إ أحرزته ما

 األطفـال محاية يف جمال  نشر مستشاريناليت تبذهلا، ومن ذلك 
السـيدة  وحتـدثت   .)٦٣٤(حفظ السـالم ذات الصـلة  عمليات يف 

ــي ، وهــيوأكــاغــريس  ــدا، عــن  مــن  ةســابق ةطفلــ ةجندي أوغن
وذلـــك نيابـــة عـــن األطفـــال يف الـــرتاع     حمنتـــها الشخصـــية،  

 .)٦٣٥(املسلح

توصــية األمــني العــام بــأن كلمني العديــد مــن املــتوأيــد   
رفقـات تقـاريره لتشـمل    املتعلقـة مب وسـع الـس قائمـة املعـايري     ي

االغتصـاب وغـريه مـن أشـكال     أعمـال  األطراف اليت ارتكبت 
رتاع الـــحـــاالت ضــد األطفـــال يف   اجلســـيمةالعنــف اجلنســـي  

لــس ة ادعــو ممنــه العديــدأيــد باإلضــافة إىل ذلــك،  املســلح.
مـــرتكيب االنتـــهاكات اختـــاذ تـــدابري إنفـــاذ أكثـــر فعاليـــة ضـــد 

يف هذا الصـدد،  و. كإنزال جزاءات موجهة ضدهم، املعاودين
 والـرتاع املسـلح  ممثلني الفريق العامل املعين باألطفـال  ة دعا عد

ــة املزيـــد مـــن إىل  ــان   عالقـــات إقامـ ــتظم مـــع جلـ التواصـــل املنـ
إىل االسـتفادة  أيضا املمثلني ض دعا بعواجلزاءات ذات الصلة. 

مــن أجــل بعثــات حفــظ الســالم، كمجيــع املــوارد املتاحــة، مــن 
هـذا السـياق   أعربـوا يف  مكافحة االنتـهاكات ضـد األطفـال، و   

محايــة تعمــيم مراعــاة مبــادرات ختلــف الواســع مل معــن تأييــده
 عمليات حفظ السالم.يف األطفال 

__________ 

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٦٣٣(
  .١١ - ٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦٣٤(
  .١١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٣٥(
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فيـه  أقـر   ،)٦٣٦(ويف اجللسة نفسـها، أدىل الـرئيس ببيـان     
أمســاء مرفقــات تقــارير األمــني العــام    تضــمني أمهيــة بلــس ا

ــل     ــيت ترتكــب أعمــال قت ــالااألطــراف ال  أووتشــويههم  ألطف
 املرتكبـة  عنـف اجلنسـي  المن أعمال غتصاب وغريها الاأعمال 

، وأعــرب عــن اعتزامــه اختــاذ  الــرتاع املســلحضــد األطفــال يف 
 إجراء بشأن هذه القضية يف غضون ثالثة أشهر.  

ع فئـــــــــات ي: توســــــــ ٢٠٠٩أغســــــــطس  آب/ ٤  
 ضد األطفال   املرتكبة االنتهاكات

ــ   ، األمــن جملــسقــام )، ٢٠٠٩( ١٨٨٢القرار عمــال ب
مبوجبـها  جيوز أن تـدرج  املعايري اليت بتوسيع مجلة أمور، ضمن 

مرفقات تقارير األمني العام عـن   يفاملسلح رتاع األطراف يف ال
قتـل   أمناطيف  الضالعةاملسلح، وهي األطراف رتاع األطفال وال

سـائر أعمـال   ارتكـاب  و غتصـاب الا/أو األطفال وتشـويههم و 
 .  ضد األطفالي العنف اجلنس

__________ 

)٦٣٦(  S/PRST/2009/9.  

ممثـــل حتـــدث القـــرار،  اختـــاذيف املناقشـــة الـــيت تلـــت و  
والـــرتاع املكســـيك، رئـــيس الفريـــق العامـــل املعـــين باألطفـــال 

وقـال إن  القـرار،   باختـاذ رحـب  ، فأيضـا املسلح بصفته الوطنيـة  
أن مؤداهــــا جــــدا  ةواضــــحياســــية ذلــــك يبعــــث برســــالة س

االلتزامات الـيت يفرضـها القـانون الـدويل علـى أطـراف الـرتاع        
ــال جيــب أن       ــاه األطف ــق بســالمة وأمــن ورف املســلح فيمــا يتعل

ــدون   ــرم، بـ ــتثناءأي حتتـ ــتاريكا أن  .)٦٣٧(اسـ ــل كوسـ ورأى ممثـ
 –العنف اجلنسي والقتل والتشـويه   - يإدراج معيارين جديد

بفعالية الثنني من أشـد   التصديعلى يقيم الدليل على تصميم 
الرتاعـات  ضـد األطفـال يف    انرتكبـ تاجلرائم خطورة كثريا مـا  

ث على اختاذ اجراءات حمددة مثـل تنفيـذ خطـط    ، وحةاملسلح
ــالغ       ــة الرصــد واإلب ــد، وحتســني آلي ــل اخلاصــة بكــل بل  ،العم

املرفقة بتقارير األمـني  قوائم األمساء يف ال دراجإلووضع معايري 
       .)٦٣٨(العام ورفعها منها

__________ 

)٦٣٧(  S/PV.6176 ٤و  ٣، الصفحتان.  
      .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٣٨(

    املسلح والرتاع األطفال: اجللسات
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٣٤  
ــباط/فرباير ١٢  شــــــــ

٢٠٠٨  

تقرير األمـني العـام عـن    
ــات   ــال والرتاعـــ األطفـــ

 (S/2007/757)املسلحة 

رســـالة موجهـــة مـــن   
املراقـــــــــب الـــــــــدائم 
لفلسطني يطلـب فيهـا   
توجيــــــــــه دعــــــــــوة   

(S/2008/88) 

  ٣٧ املادة
(أ)دولة عضوا ٤١

 

  ٣٩ ادةامل
املمثلــة اخلاصــة لألمــني   
العـــام املعنيـــة باألطفـــال 
والـــــــــرتاع املســـــــــلح، 
واملــــــــديرة التنفيذيــــــــة 
لليونيسيف، وممثلة هيئة 
الرصد املعنيـة باألطفـال   

  والرتاع املسلح

مجيـــــع أعضـــــاء  
جملـــــس األمـــــن، 
ومجيـــــــــــــــــــــــع 

(ب)املدعوين
 

S/PRST/2008/6 

  غري ذلك    
املراقــــــــــب الــــــــــدائم   

 لفلسطني
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٣٦  
 متوز/يوليـــــــــــــــه ١٧

٢٠٠٨  

 ٧رســــــــالة مؤرخــــــــة 
 ٢٠٠٨متوز/يوليــــــــــــه 

األمني العام موجهة إىل 
من املمثل الدائم لفييت 
نام لدى األمـم املتحـدة   

(S/2008/442) 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
 ٢٠٠٨متوز/يوليــه   ١١

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
الــــدائم لفرنســــا لــــدى 
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

(S/2008/455) 

ــل   ــق العام ــر الفري تقري
ــال  املعــــــــين باألطفــــــ
ــلح  ــرتاع املســــــ والــــــ

(S/2008/455) 

  ٣٧ املادة
  (ج)دولة عضوا ٣٣

  ٣٩ املادة
ــاعد   ــام املسـ ــني العـ األمـ
لعمليات حفظ السالم، 
و املمثلة اخلاصة لألمني 
العـــام املعنيـــة باألطفـــال 
والــــــــرتاع املســــــــلح ، 
واملــــــــديرة التنفيذيــــــــة 

ممثلة هيئة لليونيسيف، و
الرصد املعنيـة باألطفـال   

،  املســــــــلح اعرتوالــــــــ
واملراقب الدائم لالحتـاد  
ــم   ــدى األمـ ــي لـ األفريقـ

 املتحدة 

ــام،   ــني العـــ األمـــ
ــا ء   ــع أعضـ ومجيـ

، (د)جملــس األمــن 
 ومجيع املدعوين

S/PRST/2008/28 

٦١١٤   
 نيســـــــــان/أبريل ٢٩

٢٠٠٩  

تقرير األمـني العـام عـن    
ــات   ــال والرتاعـــ األطفـــ

 (S/2009/158) حةاملسل

  ٣٧ املادة 
  (هـ)دولة عضوا ٤٢

  ٣٩ ملادةا
املمثلــة اخلاصــة لألمــني   
العـــام املعنيـــة باألطفـــال 
والـــــــــرتاع املســـــــــلح، 
ووكيـــل األمـــني العـــام   
لعمليات حفظ السالم، 
واملــــــــديرة التنفيذيــــــــة 

  لليونيسيف

ــام،   ــني العـــ األمـــ
ــاء   ــع أعضــ ومجيــ

ــن  ــس األم ، (و)جمل
ــال   ــد األطفـ وأحـ
اجلنود سابقا مـن  
ــع  ــدا، ومجيـ أوغنـ

 املدعوين 

S/PRST/2009/9 

٦١٧٦  
 آب/أغســـــــــــطس ٤

٢٠٠٩  

ــه     ــرار قدمت مشــروع ق
 (ز)دولــــة عضــــوا  ٤٦

(S/2009/399) 

  ٣٧ املادة
  (ح)دولة عضوا ٣٦

  ٣٩ املادة
ة لألمــني املمثلــة اخلاصــ 

العـــام املعنيـــة باألطفـــال 
والـــــــــرتاع املســـــــــلح، 
واملــــــــديرة التنفيذيــــــــة 
ــدير   ــيف، ومـــ لليونيســـ
مكتب برامج الطـوارئ  

  لليونيسيف

ــن   ــوان مــــ عضــــ
جملــــــس األمــــــن 
(املكســــــــــــــيك  

  وكوستاريكا)

  )٢٠٠٩( ١٨٨٢ القــــــرار
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

  
ــتني  (أ)   ــتراليا ،األرجن ــرائيل ،وأس ــا ،وأفغانســتان ،وإس ــواي ،وأملاني ــدا ،وأوروغ ــلندا ،وأوغن ــم( وآيس ــدان باس ــلندا ا بل  ،لشــمال األورويب آيس

 ،كوريـا  ومجهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،ايلنـد وت ،وبـريو  ،وبـنن  ،وبـنغالديش  ،والربازيـل  ،)والنـرويج  ،وفنلندا ،والسويد ،والدامنرك
 ،وغينيـا  ،واتيمـاال وغ ،والعـراق  ،وشـيلي  ،وسويسرا ، )األورويب االحتاد باسم( وسلوفينيا ،والسلفادور ،النكا وسري ،ورواندا ،وجورجيا
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 ،ونيبــال ،والنمســا ،وميامنــار ،يكواملكســ ،ومصــر ،وليختنشــتاين ،وكولومبيــا ،ديفــوار وكــوت ،وكنــدا ،وكازاخســتان ،وقطــر ،والفلــبني
  .واليابان ،وهولندا ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا

مثل بنما نائب رئيسها ووزير خارجيتها، ومثل بلجيكا وزيرها للتنمية والتعاون، ومثل فرنسا وزير خارجيتها، ومثـل إيطاليـا وكيـل وزيـر       (ب)  
  اخلارجية.

 ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،وتونغـا  ،وبـريو  ،وبـنن  ،وبنغالديش ،وأيرلندا ،وأوغندا ،وأوروغواي ،وأملانيا ،وأفغانستان ،وإسرائيل ،أستراليا  (ج)  
ــة ــا ومجهوري ــدا ،كوري ــا ،النكــا وســري ،وروان ــبني ،وغان ــداو ،والفل ــا ،ديفــوار وكــوت ،كن ــا ،وكولومبي  ،ومصــر ،وليختنشــتاين ،وليربي
  .واليابان ،ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا ،ونيبال ،والنمسا ،والنرويج ،وميامنار ،ومالوي ،واملكسيك

  نام نائب رئيس وزرائها ووزير خارجيتها.-مثل فييت  (د)  
 ،والربازيــل ،وإيطاليــا ،وأيرلنــدا ،وأوروغــواي ،وأملانيــا ،وإكــوادور ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،رالياوأســت ،وأرمينيــا ،واألرجنــتني ،أذربيجــان  (هـ)  

 ،كوريـا  ومجهوريـة  ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( التشـيكية  واجلمهوريـة  ،وتايلنـد  ،وبـريو  ،واهلرسـك  والبوسـنة  ،وبـنن  ،وبنغالديش ،وبلجيكا
 ،وشـيلي  ،وسويسـرا  ،والسـلفادور  ،النكـا  وسـري  ،وروانـدا  ، اجلنسـانية واألسـرة والطفـل)    الشؤون وزير( الدميقراطية الكونغو ومجهورية

 ،واملغـرب  ،ومصـر  ،وليختنشـتاين  ،ولكسـمربغ  ،وكولومبيا ،وكندا ،وكازاخستان ،وقطر ،نداوفنل ،والفلبني ،وغواتيماال ،وغانا ،والعراق
  .وهولندا ،ونيبال ،وميامنار

  مثل املكسيك وزير خارجيتها.  (و)  
 ،وبـريو  ،فاسـو  كينـا وبور ،وبـنن  ،وبلجيكـا  ،والربتغال ،وإيطاليا ،وآيسلندا ،وأيرلندا ،وأوروغواي ،وأملانيا ،وأستراليا ،وإسبانيا ،األرجنتني  (ز)  

ــا ــة ،القمــر وجــزر ،وتركي ــة ،التشــيكية واجلمهوري ــا ومجهوري ــة ،املتحــدة ترتاني ــا ومجهوري ــا وجنــوب ،كوري ــدامنرك ،أفريقي ــداوروا ،وال  ،ن
 ،وكوسـتاريكا  ،ديفـوار  وكوت ،وكندا ،وكرواتيا ،وكازاخستان ،وفنلندا ،وفرنسا ،وغواتيماال ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،وسلوفينيا

 ،والنمسـا  ،والنـرويج  ،ومونـاكو  ،الشـمالية  وأيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  ،واملكسـيك  ،وليختنشتاين ،ولكسمربغ ،التفياو
  .واليونان ،واليابان ،األمريكية املتحدة والواليات ،وهولندا ،نداونيوزيل

 ،القمـر  وجـزر  ،وبـريو  ،وبـنن  ،وبلجيكـا  ،والربتغـال  ،وإيطاليـا  ،وآيسـلندا  ،داوأيرلنـ  ،وأوروغـواي  ،وأملانيا ،وأستراليا ،وإسبانيا ،األرجنتني  (ح)  
ــة ــة ،التشــيكية واجلمهوري ــا ومجهوري ــا ومجهو ،املتحــدة ترتاني ــة كوري ــوب ،ري ــا وجن ــدامنرك ،أفريقي ــدا ،وال ــلوفينيا ،وروان  ،والســويد ،وس

ــيلي ،وسويســرا ــاال ،وش ــدا ،وغواتيم ــدا ،وكازاخســتان ،وفنلن ــوار وكــوت ،وكن ــا ،ديف ــاكو ،وليختنشــتاين ،ولكســمربغ ،والتفي  ،ومون
  .واليونان ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،والنرويج

    
ــرتاع   مراعــاة تعمــيم    القضــايا املتعلقــة باألطفــال وال

  املسلح يف قرارات جملس األمن

ر تتعلــق  يــدرج جملــس األمــن بشــكل متزايــد عناصــ        
بالبنود املواضيعية، مثـل األطفـال والـرتاع املسـلح، يف مقرراتـه      

رد يف اجلـــدول التـــايل، تـــ. و)٦٣٩(بشـــأن احلالـــة يف بلـــد معـــني 
حســب كــل بنــد، مجيــع أمثلــة األحكــام املتعلقــة باألطفــال         

مقـررات متخـذة حتـت بنـود     أدرجـت يف  والرتاع املسـلح الـيت   
__________ 

 البنود املواضـيعية األخـرى، انظـر    اعاةمر لالطالع على معلومات عن تعميم  )٦٣٩(
، فيمـا يتعلـق حبمايـة املـدنيني يف الـرتاع املسـلح       ٣٣هذا اجلزء، القسم 

  ، فيما يتعلق باملرأة والسالم واألمن.٣٥والقسم 

تعلقـة  املعناصـر  الج أخرى. وال يأخذ اجلدول يف االعتبار إدمـا 
باألطفال والرتاع املسـلح يف واليـات اهليئـات الفرعيـة، حيـث      

  إا مدرجة يف اجلزء العاشر.
وتتضمن األحكـام املتعلقـة حبمايـة األطفـال يف الـرتاع        

 تجنيد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم   لاملسلح التعبري عن القلق 
ــات  الرتكــاب او ــف اجلنســي ضــد الفتي ــك    لعن ــة تل وعــن إدان

؛ والــــدعوة إىل إطــــالق ســــراح اجلنــــود األطفــــال؛ األعمــــال
ــات      ــهاكات؛ وطلب ــة املســؤولني عــن االنت ــدعوة إىل حماكم وال
بشأن تعزيز العناصر املعنية حبماية األطفال ومتطلبات اإلبـالغ  
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محايــــة األطفــــال يف  تعمــــيم مراعــــاةيف البعثــــات امليدانيــــة، و
  .اجلزاءاتاألنشطة املتصلة بالسالم واألمن؛ وفرض 

لــس األحكــام املــذكورة أعــاله يف مقرراتــه  اوأدرج   
ومجهوريـــة أفريقيـــا  ،وتشـــاد ،وبورونـــدي ،بشـــأن أفغانســـتان

 ،ومجهورية أفريقيـا الوسـطى   ،الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية
ــة  ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــودان ،ومجهوريــ ــومال ،والســ  ،الصــ

 ،بـال ني، ووليبرييـا  ،وكوت ديفـوار  ،بيساو -وغينيا  ،والعراق
مـن بـني   مقررا  ١٧ومنطقة البحريات الكربى. واختذ ، وهاييت

ــررات ــددها   املقـ ــالغ عـ ــات    ٤٥البـ ــة بيانـ ــها أربعـ ــررا (منـ مقـ
  رئاسية)، مبوجب الفصل السابع من امليثاق.

بشـأن  املتخـذ  قـرر  امل هي وقرر الس يف حالة واحدة  
ــة    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــرضمجهوري ــى    ف ــدابري اجلــزاءات عل ت

للقـــانون الـــدويل تشـــمل  جســـيمةارتكبـــوا انتـــهاكات أفـــراد 
اســتهداف األطفــال أو النســاء يف حــاالت الــرتاع املســلح، مبــا  
يف ذلــــك القتــــل والتشــــويه والعنــــف اجلنســــي واالختطــــاف 

      والتشريد القسري.
    خمتارة: أحكام ٢٠٠٩-٢٠٠٨القضايا املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح يف مقررات جملس األمن، مراعاة تعميم 
  األحكام  املقرر

 احلالة يف أفغانستان  

يف أفغانسـتان وإزاء   ألطفـال واسـتخدامهم  ايعرب عن قلقه البالغ إزاء جتنيد قـوات حركـة طالبـان      )٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار 
األطفـال اجلنـود    يـد ، ويكـرر إدانتـه القويـة لتجن   للصـراع [للـرتاع]  قتل األطفال وتشـويههم نتيجـة   

والتجـاوزات األخـرى املرتكبـة     وجلميـع االنتـهاكات   املنطبـق للقانون الدويل  اواستخدامهم انتهاك
ــال يف حــاالت    ــرتاع] حبــق األطف ــةيؤكــد املســلح، و الصــراع [ال ــس    أمهي ــرار ال ــذ ق  ١٦١٢تنفي

،  بعثـة اليف إطار  عنصر محاية األطفال يف هذا السياق، إىل األمني العام تعزيزيطلب، و)، ٢٠٠٥(
 )١٤طريق تعيني مستشارين يف جمال محاية األطفال؛ (الفقرة  عن خباصةو

يعرب عن قلقه البالغ إزاء جتنيد قوات حركـة طالبـان لألطفـال واسـتخدامهم يف أفغانسـتان وإزاء        )٢٠٠٩( ١٨٦٨ القرار
قتل األطفال وتشويههم نتيجة للرتاع، ويكرر إدانته القوية لتجنيـد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم     

ى املرتكبة حبق األطفال والتجاوزات األخر وجلميع االنتهاكات السارييف انتهاك للقانون الدويل 
ويدعو إىل تقدمي املسؤولني عنـها إىل   ،يف حاالت الرتاع املسلح، وال سيما اهلجمات على املدارس

)يف هذا السياق، ويطلب إىل األمني ٢٠٠٥( ١٦١٢أمهية تنفيذ قرار جملس األمن يؤكد العدالة، و
ريـق تعـيني مستشـارين يف جمـال     عـن ط  وخباصـة بعثـة،  الالعام تعزيز عنصر محايـة األطفـال يف إطـار    

  )١٦ل (الفقرة محاية األطفا
  احلالة يف بوروندي

ومـة بورونـدي علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع مجيـع الشـركاء الـدوليني،          يشجع يف هذا الصـدد حك   )٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار
بوضــع اســتراتيجية لتــرع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وإرســاء األســس إلعــادة اإلدمــاج     
االجتمـــاعي االقتصـــادي املســـتدام للجنـــود املســـرحني واملقـــاتلني الســـابقني والالجـــئني العائـــدين  

اع، وخباصـة النسـاء واألطفـال، وذلـك وفقـا لقـرارات       رتثرة بـال واملشردين وغريهم من الفئات املتأ
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  األحكام  املقرر

ــن     ــس األمــــ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤) و ٢٠٠٥( ١٦١٢  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥جملــــ
  )١١ الفقرة(

قــوات التحريــر الوطنيــة وغــريه مــن اجلماعــات    - يطالــب بــأن يقــوم حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو     
ء سبيل مجيـع األطفـال امللـتحقني بصـفوفها،     ، بإخالمزيد من التأخرياملسلحة، دون أي شروط أو 

   )١٥(الفقرة  ويشدد على ضرورة إعادة ضمهم إىل اتمع وإدماجهم فيه بشكل مستدام
م الســالم، يــد دعــائهــود ملواجهــة حتــديات توطاجليشــجع حكومــة بورونــدي علــى مواصــلة بــذل    )٢٠٠٩( ١٩٠٢ القرار

سيما احلكم الدميقراطي، وإصالحات قطاع األمن وحيازة األراضـي والعدالـة ومحايـة حقـوق       وال
  )١٢(الفقرة  اإلنسان، مع التركيز بوجه خاص على حقوق املرأة والطفل

يشجع حكومة بوروندي على أن تقوم، بالتعاون مع مجيع الشركاء الدوليني، مبا يف ذلك مكتـب    
املتكامل يف بوروندي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل، بإمتـام عمليـة      األمم املتحدة 

نــزع الســالح والتســريح واســتراتيجية إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي واالقتصــادي املســتدام للجنــود   
املسرحني واملقاتلني السابقني والالجئني العائدين واملشردين وغريهم مـن الفئـات الضـعيفة املتـأثرة     

لرتاع، وخباصــة النســاء واألطفــال، وحيــث الشــركاء الــدوليني، وخباصــة جلنــة بنــاء الســالم، علــى بــا
  )١٥(الفقرة  الوقوف على أهبة االستعداد لدعم ذلك

مجيــع األطفــال مــن قبــل اجلماعــات املســلحة، ويشــدد علــى ضــرورة إعــادة   بــإخالء ســبيليرحــب   
صدد بالربنامج الذي بدأه البنـك الـدويل يف   إدماجهم واستيعام بصورة دائمة، ويرحب يف هذا ال

على أن تقوم، بدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف      بوروندي هذا اال، وحيث حكومة 
وغريمهـا مـن أعضـاء فرقـة العمـل القطريـة املعنيـة برصـد          ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة بوروندي 

كافحة ظاهرة إفالت منتهكي حقوق الطفل حلقوق الطفل واإلبالغ عنها، مب اجلسيمةاالنتهاكات 
  )٢٠ الفقرة(من العقاب 

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
S/PRST/2009/5 ميع اجلماعات املسلحة أن تتوقف فـورا عـن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم وأن      جبجملس األمن  يهيب

ميــع األطــراف العمــل، علــى ســبيل األولويــة جبالــس  ويهيــبمجيــع األطفــال املــرتبطني ــا.  تســرح
تكامـل لبنـاء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، علـى        وبتعاون وثيق مع مكتـب األمـم املتحـدة امل   

(الفقــرة  )٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٤( ١٥٣٩لــس اوضــع وتنفيــذ خطــط عمــل يف إطــار قــراري  
  الثالثة)

  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية
ــى الطــابع املــدين واإلنســاين          )٢٠٠٨( ١٨٣٤ القرار ــاظ عل ــدويل لالجــئني واحلف ــانون ال ــرام الق ــى ضــرورة احت إذ يشــدد عل

تقـوم بـه مجاعـات مسـلحة يف املخيمـات أو      ما قـد  ملخيمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا ومنع 
  (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) يهم األطفالألفراد، مبن فلجتنيد من حوهلا 



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

 

203/1419 12-07779 

 

  األحكام  املقرر

  )٢٠٠٩( ١٨٦١ القـــــــــرار  
  )الفصل السابع(

إذ يشدد على ضرورة [...] منع ما قد تقوم به مجاعات مسلحة يف املخيمـات واملواقـع أو حوهلـا    
  من جتنيد لألفراد، مبن فيهم األطفال (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)

حييط علما بالتدابري اليت اختذا بالفعل سلطات تشاد لوضـع حـد لتجنيـد واسـتخدام األطفـال مـن       
ل اجلماعات املسلحة، ويشجعها على مواصلة التعاون يف هذا الصدد مع هيئات األمم املتحـدة،  قب

وال سيما منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، ويهيـب جبميـع األطـراف املعنيـة ضـمان محايـة األطفـال           
  )٢٤(الفقرة 

S/PRST/2009/13 يهيب ا مبوجب القـانون اإلنسـاين الـدويل، وخباصـة احتـرام      جبلس اميع األطراف الوفاء بالتزاما
ء واألطفـال والعـاملون يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وموظفـو        أمن املدنيني، مبـن فـيهم النسـا   

  (الفقرة اخلامسة) األمم املتحدة
  احلالة يف كوت ديفوار

  )٢٠٠٨( ١٧٩٥ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

دى تنفيــذ اتفــاق يهيــب جبميــع األطــراف املعنيــة أن تكفــل معاجلــة مســألة محايــة املــرأة والطفــل لــ   
، مبــا يف ذلــك ]الــرتاعالصــراع [مــرحليت الــتعمري واإلنعــاش بعــد انتــهاء   ويف واغــادوغو السياســي

  )٦(الفقرة  مواصلة رصد حالة املرأة والطفل واإلبالغ عنها
  )٢٠٠٨( ١٨٢٦ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
يهيب جبميع األطراف املعنية أن تكفـل معاجلـة مسـألة محايـة النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ اتفـاق          

، مبا يف ]الرتاعراع [الصواغادوغو السياسي، وكذلك خالل مرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتهاء 
  )٦(الفقرة  ذلك مواصلة رصد حالة النساء واألطفال واإلبالغ عنها

  )٢٠٠٨( ١٨٤٢القـــــــــرار 
  )الفصل السابع(

ضد املـدنيني، مبـا    وإذ يالحظ مرة أخرى مع القلق استمرار حاالت انتهاك حقوق اإلنسان املوجه
املطـرد يف حالـة حقـوق اإلنسـان      ، بـالرغم مـن التحسـن   الكـثرية  العنـف اجلنسـي   حـوادث يف ذلك 

، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن    إىل القضـاء االنتـهاكات  مـرتكيب هـذه   تقدمي وجوب  يؤكدعموما، وإذ 
الـدويل يف كـوت ديفـوار، وإذ     اإلنساين والقانون إدانته الشديدة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان

 بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، وقــراره    ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥يشــري إىل قراريــه  
املـدنيني   بشـأن محايـة  ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤والرتاع املسـلح، وقـراره   بشأن األطفال ) ٢٠٠٥( ١٦١٢

  (الفقرة السابعة من الديباجة) املسلح الرتاعيف 
  )٢٠٠٩( ١٨٦٥ القـــــــــرار

  ابع)(الفصل الس
واالســتنتاجات الالحقــة الــيت  ) بشــأن األطفــال والــرتاع املســلح  ٢٠٠٥( ١٦١٢إذ يشــري إىل قــراره 

بشـأن أطـراف الـرتاع     املعـين باألطفـال والـرتاع املسـلح     التابع لس األمن خلص إليها الفريق العامل
تلـف أشـكال   سـتمرار معانـاة األطفـال مـن خم    العميق اليف كوت ديفوار، وإذ يعرب عن قلقه  املسلح
  (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة) العنف

لـدى تنفيـذ اتفـاق     يهيب جبميع األطراف املعنية أن تكفـل مراعـاة مسـألة محايـة النسـاء واألطفـال        
، مبا يف ذلك مواصـلة  الرتاع مرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتهاء يفواغادوغو السياسي، وكذلك 
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يف مجيـع االنتـهاكات املبلـغ عنـها      الغ عنها، وأن تكفل التحقيقرصد حالة النساء واألطفال واإلب  
   )١١(الفقرة  وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة

  )٢٠٠٩( ١٨٨٠ القـــــــــرار
  (الفصل السابع)

اتفـاق واغـادوغو    يهيب جبميـع األطـراف املعنيـة كفالـة مراعـاة محايـة النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ          
ذلك مواصـلة رصـد حالـة     ، مبا يفالرتاعمرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتهاء  يفالسياسي، وكذلك 

االنتهاكات املبلغ عنها وتقدمي املسـؤولني   ها، وكفالة التحقيق يف مجيعالنساء واألطفال واإلبالغ عن
  )١٤(الفقرة  عنها إىل العدالة

  احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
  )٢٠٠٨( ١٨٠٧ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
 والصــراع [الــرتاع] قراراتــه الســابقة بشــأن األطفــال    إىل و )٢٠٠٥( ١٦١٢إذ يشــري إىل قــراره  

يف  املسلح، وإذ يدين بشدة اسـتمرار جتنيـد األطفـال واسـتهدافهم واسـتخدامهم يف أعمـال القتـال       
ــانون الــدويل الســاري      ــهاك للق ــو الدميقراطيــة يف انت ــة الكونغ ــرة ال مجهوري ثانيــة عشــرة مــن   (الفق

  الديباجة)
التـالني، وعلـى   يقرر أيضا أن [يسري حظر األسلحة وحظر السفر وجتميد األصول] علـى األفـراد     

(د) القـــادة السياســـيون : [...] الكيانـــات التاليـــة، حســـب االقتضـــاء، ووفقـــاً ملـــا حتـــدده اللجنـــة
 وماألطفـال أو يسـتخدم   الـذين جينـدون   والعسكريون الناشطون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

األفـراد الناشـطون يف    (هــ)  انتهاك للقانون الدويل السـاري؛ يف املسلحة  الصراعات [الرتاعات]يف 
جسيمة للقانون الدويل تشمل استهداف  انتهاكات الذين يرتكبونومجهورية الكونغو الدميقراطية 

ذلــك القتــل والتشــويه والعنــف  مبــا يف  الصــراع [الــرتاع] املســلح، األطفــال أو النســاء يف حــاالت  
  )(هـ)(د)،  ١٣(الفقرة  اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري

S/PRST/2008/38  يعــربــدد  لــس عــن قلقــه العميــق إزاء اســتمرار   ا ســالمة الســكان املــدنيني وســري  األخطــار الــيت
 جتنيد األطفال واستخدامهميف العمليات اإلنسانية. ويدين الس بشدة استمرار اجلماعات املسلحة 

لقـائم علـى نـوع اجلـنس يف املنطقـة الشـرقية مـن        اسـتمرار انتشـار العنـف اجلنسـي والعنـف ا      وكذلك
املترتبـة عليهـا   اللتزامـات  لمجهورية الكونغو الدميقراطية. وحيث مجيع األطراف على االمتثال الكامل 

قــوق اإلنســان الــدويل حلقــانون المبوجــب القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنســاين الــدويل و  
  ثانية)(الفقرة ال لالجئنيلدويل قانون االو

يدين جملس األمن بشدة اهلجمـات األخـرية الـيت شـنها جـيش الـرب للمقاومـة، مبـا يف ذلـك قيامـه             
يف القرى الواقعة يف املقاطعة الشرقية. ويشري الس إىل لوائح االـام الـيت    تلميذا ١٥٩باختطاف 

سـبت إلـيهم فيهـا    ونأصدرا احملكمة اجلنائية الدولية ضد أفـراد مـن قيـادة جـيش الـرب للمقاومـة       
  (الفقرة التاسعة) ، من بينها جتنيد األطفال عن طريق االختطاف، بوصفه جرمية حربما
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  )٢٠٠٨( ١٨٥٦ القـــــــــرار  
  )الفصل السابع(

اجلماعــات املســلحة،  علــى الفــور مجيــع )، بــأن تتوقــف ٢٠٠٦( ١٦٩٨يطالــب، مــذكِّرا بقــراره  
الـرب للمقاومـة، عـن     سيما قوات لوران نكوندا والقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجـيش       ال

   )٢٤ا (الفقرة مجيع األطفال املرتبطني  ختلي سبيلجتنيد األطفال واستخدامهم، وأن 
  )٢٠٠٨( ١٨٥٧ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
على األفراد التالني وعلى الكيانات يقرر أن تسري تدابري [حظر السفر وجتميد األصول] املشار إليها 

): ٢٠٠٤( ١٥٣٣جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار   التالية، حسب االقتضاء، ووفقاً ملا حتدده
الـذين جينـدون    ورية الكونغو الدميقراطية(د) القادة السياسيون والعسكريون العاملون يف مجه[...] 

األفراد  (هـ) الساري؛ الدويل املسلحة منتهكني بذلك القانون الرتاعاتيف  ماألطفال أو يستخدمو
للقانون الـدويل تشـمل    جسيمة العاملون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الذين يرتكبون انتهاكات

القتل والتشويه والعنف اجلنسـي   ذلك املسلح، مبا يف اعالرتاستهداف األطفال أو النساء يف حاالت 
  )(هـ)(د)،  ٤(الفقرة  واالختطاف والتشريد القسري

  )٢٠٠٩( ١٨٩٦ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

املرتكبـة يف حـق    بالغ القلق استمرار انتهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين    مع إذ يالحظ 
وتشريد أعـداد كـبرية    املدنيني يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك قتل

مـرتكيب  تقـدمي   يؤكد ضرورةوإذ   وجتنيد األطفال واستغالهلم وانتشار العنف اجلنسي،من املدنيني
انتـهاكات حقـوق اإلنسـان     إىل العدالة، وإذ يكـرر تأكيـد إدانتـه القاطعـة جلميـع      تلك االنتهاكات

ن قراراته ذات الصلة بـاملرأة والسـالم واألمـ    والقانون اإلنساين الدويل يف البلد، وإذ يشري إىل مجيع
  (الفقرة الثامنة من الديباجة) املسلح الرتاعيف  املسلح، ومحاية املدنيني والرتاعواألطفال 

  )٢٠٠٩( ١٩٠٦ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

واسـتمرار إفــالت   حقــوق اإلنسـان  حالـة و ةاإلنسـاني  احلالــةإذ يعـرب عـن قلقـه البــالغ مـن تـدهور      
علـى وجـه   وإذ يـدين   األخـرى مـن العقـاب،    الفظـائع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان و    املسؤولني عـن 

وجتنيــد األطفــال   ملــدنيني وتفشــي العنــف اجلنســي اهلجمــات الــيت تســتهدف الســكان ا  اخلصــوص
حكومـة   واإلعدام خـارج نطـاق القضـاء، وإذ يؤكـد الضـرورة امللحـة لقيـام        واستخدامهم كجنود

ــة    ــة، بالتعــاون مــع بعث ــة الكونغــو الدميقراطي ــة   مجهوري ــو  منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري الكونغ
والقـانون   اإلنسـان  نتـهاكات حقـوق  ع حـد ال بوضـ الدميقراطية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، 

 تقدم إىل العدالة، وإذ يهيب بالدول األعضاء أن مرتكيب تلك االنتهاكاتاإلنساين الدويل وتقدمي 
 أنــواع املســاعدة يف هــذا الصــدد وأن تواصــل تقــدمي املســاعدة الطبيــة واإلنســانية وغــري ذلــك مــن   

  (الفقرة الثامنة من الديباجة) املساعدة للضحايا
ــة       ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــب حكوم ــيطال ــومب ــور  أن تق ــى الف ــالقرار  عل ــال ب  ١٨٨٨، عم

)، باختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال، مـن انتـهاكات   ٢٠٠٩(
ث وحي ،اجلنسي القانون اإلنساين الدويل وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها مجيع أشكال العنف

اإلخـالل  إزاء “ عـدم التسـامح إطالقـا   املتمثلـة يف   سياسـتها ”كومة على ضمان التنفيـذ التـام ل   احل
القـائم  مبا يف ذلك أعمال العنـف اجلنسـي والعنـف     قواعد االنضباط وانتهاكات حقوق اإلنسان،ب
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طيـة،  الدميقرا جلمهوريـة الكونغـو   من القوات املسـلحة  أفرادرتكبها ي، اليت على أساس نوع اجلنس  
االنتـهاكات بـدعم مـن    تلـك  املتعلقـة ب  وحيث كذلك على التحقيق بصورة شاملة يف مجيع التقـارير 

  )١١(الفقرة  ومستقلة ر عملية حمكمةإىل العدالة يف إطا املسؤولني عنهاوعلى تقدمي مجيع  البعثة
ب للمقاومة، وجيش الر القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وخباصةيطالب كل اجلماعات املسلحة،   

ويهيـب   ـا، األطفـال املـرتبطني    مجيـع  وإخـالء سـبيل   واسـتخدامهم فـورا جتنيـد األطفـال     بأن توقف
وآليـة الرصـد واإلبـالغ واجلهـات      البعثـة  كومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة مواصـلة العمـل مـع     حب

املوجودين يف ألطفال ا إلخالء سبيلطة عمل الصيغة النهائية خلمن أجل وضع األخرى الفاعلة املعنية 
  )١٥(الفقرة تجنيد عمليات ال مواصلة الدميقراطية ومنع املسلحة جلمهورية الكونغو القوات صفوف

  حلالة يف منطقة البحريات الكربىا
والقوات املسلحة الرواندية السابقة / إنتراهـاموي   راطية لتحرير رواندايطالب أيضا القوات الدميق  )٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار

مجهوريــة الكونغــو   ي مــنشــرقاجلــزء الاملســلحة الناشــطة يف   وغريهــا مــن اجلماعــات الروانديــة   
تسـرح مجيـع األطفـال املـرتبطني      عن جتنيد األطفال واستخدامهم وأنبأن تتوقف فورا الدميقراطية 

وغـريه مـن    االغتصـاب  اصـة خب، والقائم على أساس نوع اجلـنس ة العنف وأن تتوقف عن ممارس ا
املسـؤولني   تقـدمي إىل  احلاجة أشكال االنتهاك اجلنسي ومجيع أشكال العنف األخرى، ويؤكد على

 )٢إىل العدالة (الفقرة  عن ذلك

S/PRST/2008/48  ــدين ــرب    اي ــيت شــنها جــيش ال ــو  للمقاومــة لــس بشــدة اهلجمــات ال ــة الكونغ مــؤخرا يف مجهوري
اإلقليمـي. ويطالـب بـأن     ألمـن يهدد امستمرا  خطراالدميقراطية ويف جنوب السودان واليت تشكل 

عـن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم وأن يفـرج فـورا عـن مجيـع النسـاء          للمقاومة يكف جيش الرب 
لـس  ا يكـرر ). و٢٠٠٥( ١٦١٢لـس  اواألطفال وغريهم من األفراد غري املقاتلني، وفقا لقـرار  

الـذي  و قاومـة عن بالغ قلقه للتمرد الطويل األمد والوحشي من جانـب جـيش الـرب للم    اإلعراب
تسبب يف وفاة واختطـاف وتشـريد اآلالف مـن املـدنيني األبريـاء يف أوغنـدا والسـودان ومجهوريـة         

  (الفقرة الرابعة) الكونغو الدميقراطية
بعض قـادة   بإلقاء القبض علىويشري الس إىل أوامر القبض الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية   

ا جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا فيها القتل جيش الرب للمقاومة بشأن م منه
رئيسـه املـؤرخ   العمد واالغتصاب وجتنيد األطفال عـن طريـق اختطـافهم. ويشـري الـس إىل بيانـه       

)، ويؤكد من جديد أنـه يعلـق أمهيـة بالغـة علـى تعزيـز       PRST/2006/28( ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٢٢
يف ذلـك احتـرام حقـوق اإلنسـان، باعتبـار ذلـك عنصـرا ال غـىن عنـه          العدالة وسـيادة القـانون، مبـا    

أن وضع حد لإلفـالت مـن العقـاب أمـر أساسـي       من جديدإلحالل السالم الدائم. ويؤكد الس 
تمعات اليت ال تزال تتعاىف من آثار الرتاع اإلساءات اليت ارتكبت يف املاضـي ضـد   كي تتجاوز ال

  (الفقرة اخلامسة)  املستقبلمتنع تكرارها يفلكي املدنيني و
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  بيساو - احلالة يف غينيا   
(الفقـرة احلاديـة عشـرة     االجتار باألطفال خارج البلـد  وال سيماقلقه إزاء االجتار بالبشر،  يؤكدإذ   )٢٠٠٩( ١٨٧٦ القرار

  من الديباجة)
  املسألة املتعلقة اييت

  )٢٠٠٨( ١٨٤٠ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

 وكـذلك  املسـلح  يدين بشـدة االنتـهاكات اجلسـيمة املرتكبـة ضـد األطفـال املتضـررين مـن العنـف         
 علـى نطـاق واسـع، ويطلـب     األخرى اليت يتعرضن هلا العتداء اجلنسيأشكال ااغتصاب الفتيات و

قــرارات  الطفـل علـى النحـو الـوارد يف    قـوق  ححقـوق املـرأة و  ومحايـة  إىل البعثـة أن تواصـل تعزيـز    
  )٢١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥جملس األمن 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٢ القـــــــــرار
  )الفصل السابع(

اغتصـاب  و املسـلح  يدين بشدة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضـد األطفـال املتضـررين مـن العنـف     
، ويطلـب  يتعرضـن هلـا علـى نطـاق واسـع     النساء والفتيات وأشكال االعتداء اجلنسي األخرى اليت 

، تعزيـز  هـاييت  بالتعـاون الوثيـق مـع حكومـة     ،إىل البعثة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري أن يواصـال     
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥الــوارد يف قــرارات جملــس األمــن     ومحايــة حقــوق املــرأة والطفــل علــى النحــو     

 ١٨٨٩) و ٢٠٠٩( ١٨٨٨) و ٢٠٠٩( ١٨٨٢  ) و٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٥( ١٦١٢  و
  )١٩) (الفقرة ٢٠٠٩(

  احلالة املتعلقة بالعراق
 كلاألطراف اختاذ  وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن تواصل مجيع ،إذ يشدد على سيادة حكومة العراق  )٢٠٠٨( ١٨٣٠ القرار

 يئاألطفال، وأن  مبن فيهم اخلطوات املمكنة واستحداث طرائق لكفالة محاية املدنيني املتضررين
، وإذ ةومسـتدام  رميـة وآمنـة وك داخليا بصـورة طوعيـة    واملشردين عودة الالجئنياملؤاتية لالظروف 

 مـن التزامـات جديـدة بإغاثـة املشـردين داخليـا، وإذ يشـجع علـى         تعهدت بـه احلكومـة  يرحب مبا 
 الــذي تضــطلع بــهاملهــم الــدور  يالحــظاجلهــود لصــاحل املشــردين داخليــا والالجــئني، وإذ  مواصــلة
إىل  ة وتقدمي الـدعم األمم املتحدة لشؤون الالجئني، استنادا إىل واليتها، يف إسداء املشور مفوضية
  (الفقرة العاشرة من الديباجة)بعثة ال، بالتنسيق مع احلكومة

األطـراف اختـاذ كـل     واصل مجيعتإذ يشدد على سيادة حكومة العراق، وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن   )٢٠٠٩( ١٨٨٣ القرار
األطفـال والنسـاء    ، مبـن فـيهم  اخلطوات املمكنة واستحداث طرائق لكفالة محايـة املـدنيني املتضـررين   

بصورة  شردين داخليالالجئني واملاعودة املؤاتية ليئ الظروف وأفراد األقليات الدينية والعرقية، وأن 
بإغاثـة   مبـا تعهـدت بـه احلكومـة مـن التزامـات      يرحـب   وإذ ،طوعية وكرمية وعلى حنـو مـأمون ومسـتدام   

اجلهـود لصـاحل املشــردين داخليـا والالجــئني، وإذ    بــذل علـى مواصـلة    يشــجع املشـردين داخليـا، وإذ  
ني، استنادا إىل واليتها، يف تضطلع به مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ الذي املهم الدور يالحظ

  (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة)بعثة الحلكومة، بالتنسيق مع إىل ا وتقدمي الدعم إسداء املشورة
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  احلالة يف ليربيا  
  )٢٠٠٨( ١٨٣٦ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
العــام املــؤرخ   ددة يف تقريــر األمــني العامــة احملــ اســتيفاء املعــايري  إذ يرحــب بالتقــدم احملــرز فيمــا    

ــبتمرب   ١٢ ــايري ٢٠٠٦أيلول/سـ ــري   واملعـ ــة يف تقريـ ــية املعروضـ ــؤرخني    األساسـ ــام املـ ــني العـ األمـ
ــارس  ١٩و  ٢٠٠٧آب/أغســطس   ٨ ــيت تبــذهلا     ، وإذ يرحــب٢٠٠٨آذار/م ــاجلهود الدؤوبــة ال ب

وإذ  ة األطفـال والنسـاء،  بالتعاون مع حكومة ليربيا، لتعزيز ومحاية حقوق املدنيني، وخباصـ  البعثة،
املـدين لتحقيـق    واتمـع املتحدة القطـري   السلطات الليربية مواصلة التعاون مع فريق األمميهيب ب

ضد الطفـل واملـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف       العنف وخباصة ملكافحة االنياملزيد من التقدم يف هذين 
 ١٦٧٤وإذ يشــري إىل قراريــه ، اناجلنســي واالنتــهاكواالســتغالل  القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس 

ــذلك٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٦( ــه )، وكــ ــأن ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥ قراريــ بشــ
  (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) املرأة والسالم واألمن

 (نيبال) موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة 

 النسـاء واألطفـال والفئــات  إذ يسـلم بضـرورة إيـالء اهتمــام خـاص يف عمليـة السـالم الحتياجــات         )٢٠٠٨( ١٧٩٦ القرار
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ ورد يف اتفـاق السـالم الشـامل وقـرار جملـس األمـن       على حنـو مـا  ، عادةاملهمشة 

  (الفقرة التاسعة من الديباجة)
الظـروف الالزمـة    يئـة للمسـاعدة علـى   يدوم ألجل طويل أمهية التوصل إىل حل  يالحظإذ […]  )٢٠٠٩( ١٨٦٤ القرار

، املسائل اليت مل حتسم بعدهذا الصدد، ضرورة معاجلة  يف أيضا، يالحظإلجناز أنشطة البعثة، وإذ 
مواقع التجميع، وإذ يرحب بـالتزام حكومـة نيبـال     يف احملتجزين القاصرينوال سيما إطالق سراح 

االلتزام يف أسرع  ذاكومة الوفاء يهيب باحلوإذ  التأخري، دون مزيد من القاصرينبإطالق سراح 
ــوب      وقــت ممكــن ومواصــلة  ــى النحــو املطل ــالغ عــن هــذه املســألة عل ــرار  مبوجــباإلب  ١٦١٢الق

  ) (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة)٢٠٠٥(
والطفل والفئات املهمشة  إيالء اهتمام خاص يف عملية السالم الحتياجات املرأة ضرورةإذ يدرك   

(الفقـرة الرابعـة    )٢٠٠٠( ١٣٢٥ر ، على النحو املذكور يف اتفاق السالم الشـامل ويف القـرا  عادة
  عشرة من الديباجة)

  احلالة يف الصومال
  )٢٠٠٨( ١٨٠١ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
 ،املسـلحة  [الرتاع املسلح] بشأن األطفال والصراعات) ٢٢٠٥( ١٦١٢يعيد تأكيد قراره السابق 

األمـن املعـين باألطفـال     لـس لمجامـل التـابع   ويشري إىل النتـائج الـيت توصـل إليهـا الحقـا الفريـق الع      
 املســـلح يف الصـــومال  [الـــرتاع] املســـلح والـــيت تتعلـــق بـــأطراف الصـــراع    [الـــرتاع]  الصـــراعو
)S/AC.51/2007/14(  الفقرة)١٥(  
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  )٢٠٠٨( ١٨١٤ القـــــــــرار  
  )الفصل السابع(

املسـلح، ويشـري إىل   والصـراع [الـرتاع]   بشـأن األطفـال   ) ٢٠٠٥( ١٦١٢تأكيد قـراره  أيضا يعيد 
والصــراع األمــن املعــين باألطفــال  لــسلمجئج الــيت توصــل إليهــا الحقــا الفريــق العامــل التــابع النتــا

 )S/AC.51/2007/14 املسـلح يف الصـومال   ]الـرتاع الصـراع [ املسـلح والـيت تتعلـق بـأطراف     [الرتاع] 
  )١٨(الفقرة 

  تقارير األمني العام عن السودان
ــدمي     )٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار ــال وتقـ ــة األطفـ ــتمرار رصـــد حالـ ــام أن يكفـــل (أ) اسـ ــها،  يطلـــب إىل األمـــني العـ ــر عنـ تقريـ

 زمنيـا إعـداد خطـط عمـل حمـددة      ـدف  ]الـرتاع [ يف الصـراع  طـراف األمواصلة احلـوار مـع     (ب)
  )١٤فقرة (ال لوضع حد لتجنيد واستخدام األطفال اجلنود واالنتهاكات األخرى ضد األطفال

املـدنيني،   بأن تتخذ على الفور التدابري املالئمـة حلمايـة   ]الرتاعيف الصراع [ طرافاأليطالب مجيع   
ــيهم  ــع أشــكال العنــف اجلنســي،     مبــن ف ــرار  باالتســاقالنســاء واألطفــال، مــن مجي  ١٨٢٠ مــع الق

ة القـرارين  املختلطـ  ويطلب إىل األمني العام أن يكفل، حسب االقتضاء، تنفيـذ العمليـة  )؛ ٢٠٠٨(
  )١٥(الفقرة  وأن يدرج معلومات عن ذلك يف تقريره )٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥

كبها أي طرف يقف يف وجه السالم واالسـتقرار يف  إذ يدين مجيع أعمال العنف وأشكاله اليت يرت  )٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
الســودان ويف املنطقــة أو يعرقلــهما، وإذ يشــجب آثــار ذلــك علــى النســاء واألطفــال بوجــه خــاص 

  (الفقرة الثامنة من الديباجة)
فيهم النسـاء واألطفـال،    بأن تتخذ فورا التدابري املناسبة حلماية املدنيني، مبن الرتاعيطالب أطراف   )٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار

ويطلـب إىل األمـني العـام    )، ٢٠٠٨( ١٨٢٠ مبا يتفـق مـع القـرار    من مجيع أشكال العنف اجلنسي
العنـف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى      وضع اسـتراتيجية شـاملة تكفـل محايـة النسـاء والفتيـات مـن        

 ١٣٢٥ القـرارين  مـن املختلطـة األحكـام ذات الصـلة     أن تنفـذ العمليـة   وضمان نوع اجلنسأساس 
 وتضــمني تقــاريره إىل جملــس األمــن معلومــات عــن هــذا املوضــوع   ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠(

  )١٤(الفقرة 
  )٢٠٠٩( ١٨٩١ القـــــــــرار

  )الفصل السابع(
العنـف اجلنسـي    إذ يطالب مجيع أطـراف الـرتاع املسـلّح بـالوقف الفـوري والكامـل جلميـع أعمـال        

 شـيا مـع  اوجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مت   ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨شيا مع القرار ااملرتكبة ضد املدنيني مت
(الفقـرة الثامنـة    العشوائية ضد املدنينيواهلجمات  )٢٠٠٩( ١٨٨٢) و ٢٠٠٥( ١٦١٢ القرارين

  من الديباجة)
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    األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية - ٣٢
  عرض عام  

جلسـات   ١٠الـس  خالل الفتـرة املستعرضـة، عقـد      
واختـــذ ثالثـــة قـــرارات واعتمـــد ســـتة بيانـــات رئاســـية بشـــأن  
األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جـراء األعمـال   
ــس بشــأن عــدة      ــات باســم ال ــرئيس ببيان ــة. وأدىل ال اإلرهابي
ــأقوى       ــأدان بـ ــامل، فـ ــاء العـ ــت يف أحنـ ــة وقعـ ــات إرهابيـ هجمـ

قعت يف كل مـن بلـدة يسـر    العبارات األعمال اإلرهابية اليت و
باجلزائر؛ وواه كانت، يف باكستان؛ وإسـالم أبـاد؛ وجاكرتـا.    
ــه       ــيت تضــطلع ــا هيئات ــال ال ــى األعم ــس أيضــا عل وركــز ال
الفرعيــة املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب، وال ســيما اللجنــة املنشــأة   

) بشأن تنظيم القاعـدة وحركـة   ١٩٩٩( ١٢٦٧عمال بالقرار 
 ما من أفـراد وكيانـات، واللجنـة املنشـأة     الطالبان وما يرتبط

ــالقرار  ــاب  ٢٠٠١( ١٣٧٣عمـــال بـ ــة اإلرهـ ) بشـــأن مكافحـ
  .)٦٤٠((جلنة مكافحة اإلرهاب) ومديريتها التنفيذية

ــامل للتوســـط يف      ــأ الـــس مكتـــب أمـــني املظـ وأنشـ
ت والشـركات بغـرض   الطلبات املقدمة من األفراد واملنظما

شطب أمسائهم من القائمة املوحـدة املعـدة عمـال بـالقرارين     
، وجــدد لفتـــرة  )٦٤١()٢٠٠٠( ١٣٣٣) و ١٩٩٩( ١٢٦٧

شهرا والية فريق الدعم التحليلي ورصـد   ١٨إضافية مدا 
 ١٢٦٧اجلــــزاءات التــــابع للجنــــة املنشــــأة عمــــال بــــالقرار 

ــة املدي  )٦٤٢()١٩٩٩( ــد والي ــة . وقــام الــس أيضــا بتمدي ري
كــــانون  ٣١التنفيذيــــة للجنــــة مكافحــــة اإلرهــــاب حــــىت 

  .  ٢٠١٠األول/ديسمرب 
__________ 

ملزيد من املعلومات، انظر اجلزء التاسع، فيما يتعلق باملديرية التنفيذيـة    )٦٤٠(
  للجنة مكافحة اإلرهاب.

  طالع عليها يف املوقع الشبكي للجنة مكافحة اإلرهاب.ميكن اال  )٦٤١(
ملزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع، فيمـا يتعلـق بفريـق الـدعم            )٦٤٢(

  التحليلي ورصد اجلزاءات.

 

: متديـــــد واليـــــة ٢٠٠٨آذار/مـــــارس  ٢٠و  ١٩  
  املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب  

ــذي  ٢٠٠٨آذار/مــارس  ١٩يف    ــدير التنفي ــدم امل ، ق
ية التنفيذية للجنـة مكافحـة اإلرهـاب حملـة عامـة عـن       للمدير

اخلطة التنظيمية املنقحة للمديرية وأساليب عملها. وأوضح 
للمجلـــس أنـــه بـــالنظر إىل زيـــادة حـــاالت التصـــديق علـــى  
اتفاقيات مكافحة اإلرهاب واملسـتوى غـري املسـبوق تقريبـا     
لتبـــادل املعلومـــات والتعـــاون علـــى الصـــعيد الـــدويل، فـــإن  

ألكثر إحلاحا يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب ال تتمثـل     احلاجة ا
يف ضمان فهم البلـدان لطبيعـة التحـدي بقـدر مـا تتمثـل يف       
ــدان علــى االضــطالع     ــدى تلــك البل ــوفر القــدرة ل ضــمان ت

. وأعـــرب املتكلمـــون عـــن تأييـــدهم )٦٤٣(جبهـــود مكافحتـــه
للخطة التنظيمية املنقحة، كمـا أقـروا جتديـد واليـة املديريـة      

  التنفيذية. 
ــرار    ٢٠ويف    ــس الق ــارس، اختــذ ال  ١٨٠٥آذار/م

) الذي مـدد مبوجبـه واليـة املديريـة التنفيذيـة حـىت       ٢٠٠٨(
، وقرر إجـراء اسـتعراض   ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٣١
والنظـر علـى حنـو     ٢٠٠٩حزيران/يونيـه   ٣٠ت حبلـول  مؤق

ــة التنفيذيـــة قبـــل انتـــهاء واليتـــها.    شـــامل يف عمـــل املديريـ
وباإلضــافة إىل ذلــك، حــث الــس املديريــة التنفيذيــة علــى  
مواصلة تعزيز دورها يف تيسـري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة مـن      

)، وذلـك ـدف زيـادة    ٢٠٠١( ١٣٧٣أجل تنفيـذ القـرار   
ول األعضـــاء يف جمـــال مكافحـــة اإلرهـــاب،    قـــدرات الـــد 

وشجعها على مواصلة تقدمي الدعم الالزم سعيا إىل التنفيـذ  
  ).  ٢٠٠٥( ١٦٢٤الشامل للقرار 
__________ 

)٦٤٣(  S/PV.5855  وCorr.1 ٤- ٢، الصفحات.  



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

 

211/1419 12-07779 

 

 كـــانون األول/ ١٧و  ٢٠٠٨حزيران/يونيـــه  ٣٠  
  : جتديد والية فريق الرصد  ٢٠٠٩ديسمرب 

، اختــــــذ الــــــس، ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه  ٣٠يف   
 ١٨٢٢امليثـاق، القـرار    متصرفا مبوجب الفصل السـابع مـن  

) الذي قـام فيـه جبملـة أمـور منـها اسـتكمال نظـام        ٢٠٠٨(
ــن الدن وحركــة     اجلــزاءات ضــد تنظــيم القاعــدة وأســامة ب
ــات        ــراد ومجاعـ ــن أفـ ــم مـ ــرتبط ـ ــا يـ ــائر مـ ــان وسـ الطالبـ
ــق الرصــد       ــة فري ــرر متديــد والي ــات، وق ومؤسســات وكيان

تـرة  ) لف١٩٩٩( ١٢٦٧التابع للجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    
شهرا. وأوعز الس إىل اللجنـة أن تتـيح    ١٨إضافية مدا 

موجزات أسباب إدراج األمسـاء يف القائمـة املوحـدة، وقـرر     
ــن     ــد مـ ــبوع واحـ ــون أسـ ــة، يف غضـ ــة العامـ ــغ األمانـ أن تبلـ
اإلدراج، البعثة الدائمة للبلد الذي يكـون الفـرد املـدرج يف    

جنة أن جتري القائمة من رعاياه. وأوعز الس أيضا إىل الل
ــول    ــة حبلــ ــة يف القائمــ ــاء املدرجــ ــع األمســ ــا جلميــ استعراضــ

  . ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٣٠
، قــــــام ٢٠٠٩كــــــانون األول/ديســــــمرب  ١٧ويف   

، باختـاذ   ثـاق الس، متصرفا مبوجب الفصل السابع من املي
ــها   ٢٠٠٩( ١٩٠٤القــرار  ــه مجلــة أمــور من ــذي قــرر في ) ال

  شهرا.  ١٨متديد والية فريق الرصد لفترة إضافية مدا 
متوز/يوليــــــه  ١٧إىل  ٢٠٠٨آب/أغســــــطس  ١٩  

  : الرد على اهلجمات اإلرهابية  ٢٠٠٩

يف أربع مناسبات خالل هـذه الفتـرة، أدىل الـرئيس      
ببيان باسم الس ردا على أعمال إرهابيـة حمـددة: اهلجـوم    
اإلرهــايب االنتحــاري الــذي تتســبب يف العديــد مــن القتلــى   
واجلرحــى يف أكادمييــة تــدريب قــوات الــدرك يف بلــدة يســر 

؛ واهلجومـــان  )٦٤٤(٢٠٠٨آب/أغســـطس   ١٩بـــاجلزائر يف  
__________ 

)٦٤٤(  S/PRST/2008/31.  

ــت، يف    اإلره ــا يف واه كانـ ــذان وقعـ ــان اللـ ــان االنتحاريـ ابيـ
؛ واهلجــــوم )٦٤٥(٢٠٠٨آب/أغســــطس  ٢١باكســــتان، يف 

أيلول/سـبتمرب   ٢٠اإلرهايب الـذي وقـع يف إسـالم أبـاد يـوم      
والـــذي تســــبب يف ســــقوط العديــــد مــــن القتلــــى   ٢٠٠٨

واجلرحـــــى، مبــــــا يف ذلــــــك يف صــــــفوف الدبلوماســــــيني  
وقعت يف جاكرتـا   ؛ واهلجمات اإلرهابية اليت)٦٤٦(األجانب

واليت تسببت يف سقوط العديـد   ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٧يوم 
. ويف كل حالـة علـى حـدة، أكـد     )٦٤٧(من القتلى واجلرحى

الس على ضرورة تقدمي مـرتكيب ومنظمـي وممـويل ورعـاة     
تلــك األعمــال اإلرهابيــة البشــعة إىل العدالــة، وحــث مجيــع  

يل وقـرارات  الدول، وفقـا اللتزاماـا مبوجـب القـانون الـدو     
جملــس األمــن، علــى التعــاون بنشــاط مــع الســلطات يف هــذا 

  الصدد.  
، أكـــد األمـــني ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  ٩ويف   

ــيا     ــدا رئيسـ ــكل ديـ ــاب يشـ ــام أن اإلرهـ ــن  العـ ــالم واألمـ للسـ
ــات      ــني األولوي ــه جيــب أن تكــون مــن ب ــدوليني، وأن مكافحت ال
الرئيســية للمجتمــع الــدويل. وإذ شــدد علــى أمهيــة احلفــاظ علــى 
حقـــوق اإلنســـان يف ســـياق مكافحـــة اإلرهـــاب، أشـــار إىل أن 
األمم املتحدة يف وضـع فريـد يؤهلـها إىل القيـام بـذلك. واختـتم       

أصــبحت األمــم املتحــدة  كالمــه بالتشــديد علــى أنــه حــىت وإن   
ــا     ــن يردعهـ ــة لـ ــإن املنظمـ ــابيني، فـ ــده بعـــض اإلرهـ هـــدفا يقصـ

ــهم     )٦٤٨(رادع ــن إدانتـ ــراب عـ ــى اإلعـ ــون علـ ــع املتكلمـ . وأمجـ
الشديدة جلميـع أعمـال اإلرهـاب، وأكـدوا علـى أمهيـة التعـاون        
ــن أجــل        ــدويل م ــى الصــعيد ال ــات عل ــادل املعلوم والتنســيق وتب

  مكافحة اإلرهاب بفعالية.  
__________ 

)٦٤٥(  S/PRST/2008/32.  
)٦٤٦(  S/PRST/2008/35.  
)٦٤٧(  S/PRST/2009/22.  
)٦٤٨(  S/PV.6034 ٤- ٢، الصفحات.  
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، )٦٤٩(وأدىل الــرئيس بعــد ذلــك ببيــان باســم الــس  
أكــد فيــه الــس الــدور املركــزي الــذي تضــطلع بــه األمــم    
املتحدة يف الكفاح العاملي ضد اإلرهاب، وأعرب عـن بـالغ   

ــة   ــات اإلرهابيـ ــتمرار اهلجمـ ــاء القلـــق إزاء اسـ ــع أحنـ يف مجيـ
ــدول األعضــاء أن جتــدد روح التضــامن      ــامل، فأهــاب بال الع

  الدويل ضد اإلرهاب.  
: إنشـاء مكتـب   ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧  

  أمني املظامل  

، قام الـس،  ٢٠٠٩رب كانون األول/ديسم ١٧يف   
، باختـاذ القـرار    متصرفا مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق   

ــن جديـــد ضـــرورة      ٢٠٠٩( ١٩٠٤ ــذي أكـــد فيـــه مـ ) الـ
مكافحة ما ينجم عـن األعمـال اإلرهابيـة مـن أخطـار ـدد       
الســالم واألمــن الــدوليني، وذلــك جبميــع الوســائل، وفقــا       

__________ 

)٦٤٩(  S/PRST/2008/45.  

عـن عزمـه   مليثاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل، وأعـرب      
مواصــلة مســاعيه مــن أجــل كفالــة اإلنصــاف والوضــوح يف 
إجراءات إدراج األمساء يف القائمـة ورفعهـا منـها. ويف هـذا     
ــز اإلنصــاف      ــدابري ــدف إىل تعزي ــس ت القــرار، عــرض ال
والشفافية يف نظام اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة    

أنشـأ   وأسامة بن الدن وحركة الطالبان. ويف هـذا الصـدد،  
ــه      ــذي ميكــن أن يتوجــه إلي ــب أمــني املظــامل، ال الــس مكت
األفـــراد أو اجلماعـــات أو املؤسســـات أو الكيانـــات الـــذين 
ــة املوحــدة لتقــدمي       يســعون إىل شــطب أمســائهم مــن القائم
طلب رفع أمسائهم من القائمة. وقرر الس أيضـا أن يقـوم   
ــد، تشــمل     ــيني أمــني مظــامل مســتقل وحماي ــام بتع  األمــني الع

ــتالم طلــب الشــطب مــن        ــه مجــع املعلومــات فــور اس واليت
القائمة، والتحـاور مـع مقـدم الطلـب، والـدول واملنظمـات       
املعنية فيما يتعلق بالطلب، على أن يقدم تقريـرا شـامال إىل   

  اللجنة يف غضون شهرين.
    

Meetings: threats to international دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية اجللسات: األخطار اليت  
  

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥٥  
ــارس  ١٩ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨    

ــة    اخلطـــــــة التنظيميـــــ
املنقحــــــة للمديريــــــة 
التنفيذيـــــــة للجنـــــــة  
ــاب   ــة اإلرهــ مكافحــ

)S/2008/80 (املرفق ،  

   ٣٧املادة 
    )(أدولة عضوا ١٢

   ٣٩املادة 
ــذي   ــدير التنفيـــــــ املـــــــ
ــة   ــة التنفيذيــــ للمديريــــ
للجنـــــــــة مكافحـــــــــة  

  اإلرهاب 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل   الــــس، وكــ

  املدعوين

  

٥٨٥٦  
ــارس  ٢٠ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨    

مشروع قرار مقدم من   
 (ب)دولــــة عضـــــوا  ١١

)S/2008/182  (  
ــة  اخلطـــــــة التنظيميـــــ
املنقحــــــة للمديريــــــة 
ــة  التنفيذيــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/80 (املرفق ،  

ــرار      ) ٢٠٠٨( ١٨٠٥القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٠٣  
ــه  ٢ حزيران/يونيــــــــ

٢٠٠٨    

   ٣٧املادة     
  باكستان، والدامنرك 

  S/PRST/2008/19 

٥٩٢٨  
حزيران/يونيــــــو  ٣٠

٢٠٠٨    

مشــروع قــرار مقــدم     
 (ج)دول أعضاء ٨من 

)S/2008/424  (  
تقريــر اللجنــة املنشــأة 

 ١٢٦٧عمال بالقرار 
)١٩٩٩ (
)S/2008/408(  

عضو واحد مـن    
أعضــــاء الــــس 

  (كوستاريكا)

ــرار   )٢٠٠٨( ١٨٢٢القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

٥٩٦٢  
ــطس  ١٩ آب/أغســــ

٢٠٠٨    

  ٣٧ املادة    
  اجلزائر  

  S/PRST/2008/31 

٥٩٦٤  
ــطس  ٢١ آب/أغســــ

٢٠٠٨    

   ٣٧املادة     
  باكستان 

  S/PRST/2008/32 

٥٩٧٨  
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٢

٢٠٠٨    

        S/PRST/2008/35 

٦٠٣٤  
 األول/ كــــــــانون  ٩

   ٢٠٠٨ديسمرب 

ــة   ــالة مؤرخـــ  ٢٦رســـ
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  

موجهـــــــــة إىل  ٢٠٠٨
األمني العام من املمثـل  
ــدى    ــا ل ــدائم لكرواتي ال
األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة 

)S/2008/738  (  

   ٣٧املادة   
  (د)  دولة عضوا ٣٣

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
ــل   الــــس، وكــ

  املدعوين

S/PRST/2008/45 

٦١٦٤  
متوز/يوليــــــــــــــه  ١٧

٢٠٠٩    

   ٣٧املادة     
  إندونيسيا 

  S/PRST/2009/22 

٦٢٤٧  
 األول/ كـــــانون ١٧

   ٢٠٠٩ديسمرب 

مشــروع قــرار مقــدم     
 (هــ) دول أعضاء ٩من 

)S/2009/647  (  

ــوان مــــــن ع   ضــــ
أعضــــاء الــــس 
(كوســــــتاريكا، 

  والنمسا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٤القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

  
 الوفرتويــ ،)األورويب االحتــاد باسـم ( وســلوفينيا وتركيـا،  ،)اإلســالمية - مجهوريــة( وإيـران  وإســرائيل، وأسـتراليا،  وإســبانيا، ،األرجنـتني   (أ)  

  .  واليابان واهلند، ،)ريو جمموعة باسم( واملكسيك وكوبا، ،)البوليفارية - مجهورية(
 لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  وكوسـتاريكا،  وكرواتيـا،  وفرنسـا،  والصـني،  فاسـو،  وبوركينـا  وبنما، وبلجيكا، وإيطاليا، ،االحتاد الروسي  (ب)  

  .  مريكيةاأل املتحدة والواليات الشمالية، وأيرلندا العظمى



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 ،ا الشــماليةوأيرلنــد العظمــى لربيطانيــا املتحــدة واململكــة وكرواتيــا، وفرنســا، فاســو، وبوركينــا وبلجيكــا، وإيطاليــا، ،االحتــاد الروســي  (ج)  
  .  األمريكية املتحدة والواليات

 ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران  لبانيـا، وأ وإكـوادور،  وأفغانسـتان،  وإسـرائيل،  وأسـتراليا،  وإسـبانيا،  واألردن، واألرجنتني، ،أذربيجان  (د)  
ــا، ومجهوريــة الســورية، العربيــة واجلمهوريــة واجلزائــر، وتركيــا، ،)اخلارجيــة وزيــر( واهلرســك والبوســنة والربازيــل، وباكســتان،  كوري

 وليختنشـتاين،  ا،وكولومبيـ  وكوبـا،  وكنـدا،  وكازاخسـتان،  ،)البوليفاريـة  – مجهوريـة ( وفرتويـال  والفلـبني،  وسـنغافورة،  ،نكاال وسري
  .  واليابان ،)اخلارجية للشؤون الدولة وزير( واهلند ونيوزيلندا، والنمسا، واملكسيك، واملغرب، وماليزيا،

 والواليـات  والنمسـا،  الشـمالية،  وأيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  واملكسـيك،  ،يـا وكروات وفرنسـا،  وتركيا، ،بوركينا فاسو  (هـ)  
  .  واليابان يكية،األمر املتحدة

    
  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة – ٣٣

  
  عرض عام  

خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، عقـــد الـــس أربعـــة        
جلسات واختذ قـرارا واحـدا واعتمـد بيـانني للـرئيس بشـأن       

سلحة. وتلقـى أربـع إحاطـات    محاية املدنيني يف الرتاعات امل
مقدمة مـن وكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق        
اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ. واعتمـد الـس أيضـا نسـخة       
مستكملة من املذكرة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني يف الرتاعـات     

  املسلحة. 
ونظــر الــس يف دراســة مســتقلة، أعــدت بتكليــف    

فــظ الســالم ومكتــب تنســيق مشــترك مــن إدارة عمليــات ح
الشؤون اإلنسانية، وهي تبحث مدى تنفيذ واليات بعثات 

  األمم املتحدة حلفظ السالم املتعلقة حبماية املدنيني. 
الــذي صــادف الــذكرى الســنوية   ٢٠٠٩ويف عــام   

العاشرة ألعمال الس املتعلقة حبماية املـدنيني، عقـد فريـق    
عــين حبمايــة املــدنيني اخلــرباء غــري الرمســي احلــديث النشــأة امل 

  اجتماعه األول. 
: بيان رئاسي بشأن القرارات ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٧  

  املتعلقة حبماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة 

، اســــــتمع الــــــس إىل ٢٠٠٨أيار/مــــــايو  ٢٧يف   
إحاطة من وكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق       

اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ الــذي تنــاول بالتفصــيل ثالثــة 
ــ ــام    جمـ ــيما القيـ ــدنيني، ال سـ ــى املـ ــاص علـ ــر خـ ــا أثـ االت هلـ

باألعمــال العدائيـــة، والعنـــف اجلنســي، وإمكانيـــة وصـــول   
املساعدات اإلنسانية. وأعرب وكيل األمني العام عـن قلقـه   
إزاء عدد اإلصابات بني املدنيني جراء العمليـات الـيت تقـوم    
ا اجلهات الفاعلة من غري الدول وكذلك القوات الوطنيـة  
أو املتعددة اجلنسيات. وفيما يتعلق بالعنف اجلنسي، أعرب 
وكيل األمـني العـام عـن أملـه يف أن يوسـع نطـاق األحكـام        
الـــيت تكفـــل مســـاءلة مـــرتكيب العنـــف اجلنســـي، مـــن قبيـــل 
األحكــام الــيت أدرجــت حــديثا يف قــرار يتعلــق جبمهوريــة       
الكونغــــو الدميقراطيــــة، لتشــــمل قــــرارات أخــــرى بشــــأن  

حة، وال ســيما القــرارات املتعلقــة بكــوت    الرتاعــات املســل 
ــال    ــا يتعلــــق بإمكانيــــات إيصــ ديفــــوار والســــودان. وفيمــ
املســـاعدات اإلنســـانية، أشـــار وكيـــل األمـــني العـــام إىل أن 
القيود املفروضة على حركة املوظفني والسلع، والتدخل يف 
األنشــــطة اإلنســــانية، وحتويــــل وجهــــة املعونــــة، والقيــــود  

ل تعيــق تقــدمي املعونــة. وحــث     البريوقراطيــة، كلــها عوامــ  
أعضاء الس على النظر يف االستجابة لتوصية األمني العام 
ــابع لـــس     ــة املـــدنيني تـ ــاء فريـــق خـــرباء معـــين حبمايـ بإنشـ

، علمـا أنـه ال يقتـرح إنشـاء هيئـة فرعيـة جديـدة        )٦٥٠(األمن
__________ 

)٦٥٠(  S/2007/643 ،(م). ٦٦ الفقرة  
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تابعة للمجلس بقدر ما يتوخى إنشاء منتدى غري رمسي يضم 
ع الدول األعضاء يف الس ألغراض على مستوى اخلرباء مجي

التشاور على حنو شفاف ومنهجي يف حينـه بشـأن الشـواغل    
املتعلقة حبمايـة املـدنيني، ال سـيما يف سـياق إنشـاء أو جتديـد       

  . )٦٥١(واليات حفظ السالم، على سبيل املثال ال احلصر

ودعـــا عـــدة مـــتكلمني األطـــراف يف الرتاعـــات إىل    
الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق     االمتثال للقانون اإلنسـاين  

اإلنسان وقرارات الس. وباإلضافة إىل حث الـس علـى   
ــات حفــظ الســالم      ــات بعث وضــع توجيهــات وحتســني والي
بشأن مسـألة احلمايـة، فقـد أدان عـدة مـتكلمني علـى وجـه        
اخلصوص استخدام العنف اجلنسي كـأداة حـرب، وأعربـوا    

ني عليهـا القيـام   عن رأي مفاده أن بعثات حفظ السالم يـتع 
بــدور يف معاجلــة هــذه املســألة. ويف حــني رحــب كــثري مــن  
املــتكلمني بتوصــية األمــني العــام بإنشــاء فريــق عامــل معــين    
حبماية املدنيني، تساءل بعض املمثلني عن مـدى استصـواب   
إنشاء مثل هذا الفريق، حيث رأوا أن اهلياكل القائمة، مـن  

والـرتاع املسـلح، كافيـة    قبيل الفريق العامل املعين باألطفـال  
  .)٦٥٢(هلذا الغرض

وأكد عدة مـتكلمني أن احلكومـات الوطنيـة املعنيـة       
تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني، وشددوا على 
أمهية احترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية. ومـع ذلـك،   
أشـار العديــد مــن املـتكلمني إىل أن علــى اتمــع الــدويل أن   

ــدعم ــدم الـ ــك   يقـ ــة لالضـــطالع بتلـ ــات الوطنيـ إىل احلكومـ
ويف حــني أكــد ممثــل الصــني أن اجلمعيــة العامــة   املســؤولية. 

نظر يف املسؤولية عـن تـوفري احلمايـة،    ينبغي هلا أن تواصل ال
ــام      ــاملي لعــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــة ملــ ــة اخلتاميــ ــار الوثيقــ يف إطــ

__________ 

)٦٥١(  S/PV.5898 ٩-٢، الصفحات.  
(االحتــــاد الروســــي)؛  ٢٢و  ٢١ اناملرجــــع نفســــه، الصــــفحت  )٦٥٢(

  (كولومبيا). ٢٢- ٢٠، الصفحات S/PV.5898 (Resumption1)  و

، ذكـــر متكلمـــون آخـــرون أن مثـــة حاجـــة إىل  )٦٥٣(٢٠٠٥
تفعيــــــل هــــــذا املفهــــــوم وحتديــــــده بقــــــدر أكــــــرب مــــــن  

وأشـــار ممثـــل فرنســـا إىل عرقلـــة مقترحـــات  .)٦٥٤(الوضـــوح
تقـدمي املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ إىل الضــحايا املــدنيني  
إلعصار نرجس الذي ضرب ميامنار، وقـال إن هنـاك دائمـا    
ــخاص      ــاعدة لألشـ ــدمي املسـ ــدم تقـ ــن عـ ــزالق مـ ــر االنـ خطـ

ــني ــد    املعرضــــــ ــرائم ضــــــ ــاب جــــــ ــر إىل ارتكــــــ  للخطــــــ
ويف املقابـل، خلـص ممثـل ميامنـار إىل أنـه مـن       .)٦٥٥(اإلنسانية

س غري املقبـول إىل حـد كـبري أن تقـوم بعـض الوفـود بتسـيي       
  . )٦٥٦(اجلانب اإلنساين لكارثة طبيعية

، )٦٥٧(وأدىل الــرئيس بعــد ذلــك ببيــان باســم الــس  
ــذ الكامــل والف    ــه تأكيــد التزامــه بالتنفي عــال أعــاد الــس في

لقراراتـــه املتعلقـــة حبمايـــة املـــدنيني يف الرتاعـــات املســـلحة،  
وكرر التأكيد علـى مسـؤولية الـدول عـن الوفـاء بالتزاماـا       
ذات الصلة بإاء اإلفالت من العقاب وحماكمـة املسـؤولني   
عن جرائم احلرب واإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبـة ضـد   

اإلنسـاين الـدويل.    اإلنسانية واالنتهاكات اجلسـيمة للقـانون  
ــدمي       ــام إىل تق ــني الع ــس األم ــا ال ــك، دع ــى ذل وعــالوة عل
معلومات مستكملة عن تنفيذ واليات احلماية اليت أسـندها  

  .الس إىل بعثات األمم املتحدة
ــاير   ١٤   ــانون الثاين/ين ــذكرة  ٢٠٠٩ك ــاد امل : اعتم

  املستكملة املتعلقة حبماية املدنيني  
__________ 

)٦٥٣(  S/PV.5898 ١٢، الصفحة.  
 ٢٠(إيطاليــا)؛ والصــفحة  ١١ - ٩املرجــع نفســه، الصــفحات   )٦٥٤(

  (ليختنشتاين). ٤٣ - ٤١(بنما)؛ والصفحات 
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥٥(
)٦٥٦(  S/PV.5898 (Resumption 1) ٢٠، الصفحة.  
)٦٥٧(  S/PRST/2008/18.  
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ت الراهنـة  بعد تقدمي إحاطة إىل الس بشأن احلاال  
اليت وقعت فيها انتهاكات للقانون اإلنساين الـدويل، مبـا يف   
ــة       ــزة وشــرق مجهوري ــرائيل وقطــاع غ ــوب إس ــك يف جن ذل
الكونغو الدميقراطية والصومال وأفغانسـتان وسـري النكـا،    
أكد وكيل األمني العام للشؤون اإلنسـانية ومنسـق اإلغاثـة    

ــيح املـــذكرة املتعلقـــ  ة حبمايـــة يف حـــاالت الطـــوارئ أن تنقـ
ــانون      ــرام الق ــة احت املــدنيني يشــكل خطــوة هامــة حنــو كفال
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف أوقات 
الرتاع املسلح. وأوضح أن املذكرة حتدد الشواغل الرئيسـية  
فيما يتعلق حبماية املـدنيني يف الرتاعـات املعاصـرة، واقتـرح،     

، إجراءات حمددة ميكن بناء على املمارسة السابقة للمجلس
ــال إن    ــتجابةً لتلـــك الشـــواغل. وقـ أن يتخـــذها الـــس اسـ

ز علــى دور بعثــات حفــظ الســالم، املــذكرة تواصــل التركيــ
أا تشمل أيضا طائفة مـن التـدابري اإلضـافية الـيت ميكـن        إال

أن يتخذها الس، مثل فرض جزاءات حمددة اهلـدف علـى   
ــدن   ــهاكات اجلســيمة ضــد امل ــة هــذه  مــرتكيب االنت يني وإحال

  .)٦٥٨(احلاالت إىل احملكمة اجلنائية الدولية

ورحب كـثري مـن املـتكلمني باملـذكرة املنقحـة الـيت         
أعــدها مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية باعتبارهـــا أداة  
ــظ الســالم       ــات حف ــة املــدنيني يف والي ــاج محاي ــة إلدم عملي
بطريقــة أكثــر منهجيــة. وإذ اتفقــوا علــى احلاجــة إىل تعزيــز  

يح والية عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم فيمـا      وتوض
خيص محاية املدنيني، رحبـوا أيضـا مبـا مت مـؤخرا مـن إنشـاء       
فريــق خــرباء غــري رمســي ملعاجلــة مســائل احلمايــة علــى حنــو    
ــى ضــرورة التصــدي      ــود عل ــهجي. وشــددت بعــض الوف من
للعنف اجلنسي واجلنساين على وجه االستعجال ومبزيد مـن  

  الفعالية. 
__________ 

)٦٥٨(  S/PV.6066٨ة ، الصفح.  

، )٦٥٩(وأدىل الــرئيس بعــد ذلــك ببيــان باســم الــس  
قام فيه الس، من مجلة أمور، باعتماد املـذكرة املسـتكملة   

س تأكيـد أمهيـة املـذكرة    الواردة يف مرفق البيان. وكرر ال
كأداة عملية توفر أساسا لتحسني حتليل وتشخيص املسائل 
الرئيسية املتعلقة باحلماية ، وخباصة أثناء املداوالت املتعلقـة  

  بواليات حفظ السالم. 
ــه  ٢٦   : إحاطـــة مقدمـــة مـــن   ٢٠٠٩حزيران/يونيـ

وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون اإلنســـانية ومنســـق  
  رئ  اإلغاثة يف حاالت الطوا

، اســتمع الــس إىل  ٢٠٠٩ران/يونيــه حزي ٢٦يف   
إحاطة قدمها وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق 
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ الذي عرض آخر تقرير لألمـني  

. والحـظ  )٦٦٠(العام عن محاية املدنيني يف الرتاعات املسـلحة 
وكيل األمـني العـام عـدم وفـاء أطـراف الرتاعـات علـى حنـو         

ــل بالتزاماــ  ــها    كام ــدم كفالت ــدنيني وع ــة امل ــة حبماي ا املتعلق
لذلك األمر، وأفاد بـأن احلقيقـة علـى أرض الواقـع مل تـتغري      
خالل األشهر اخلمسة الـيت انقضـت منـذ إحاطتـه األخـرية.      
وحدد مخسة حتـديات رئيسـية، منـها تعزيـز امتثـال أطـراف       
الرتاعات للقانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق    

ــك      اإلنســان؛ ــا يف ذل ــات، مب ــع أطــراف الرتاع وإشــراك مجي
ــا؛     ــب امتثاهلـ ــدول، وطلـ ــري الـ ــن غـ ــلحة مـ ــات املسـ اجلماعـ
وحتسني أثر واليات احلماية اليت تضطلع ا عمليات حفـظ  
السالم وحتسني سـبل الوصـول إىل السـكان املتضـررين مـن      
الرتاعات؛ وتعزيز االمتثال واملساءلة علـى أرض الواقـع مـن    

  .)٦٦١(من اجلهود خالل بذل املزيد

__________ 

)٦٥٩(  S/PRST/2009/1.  
)٦٦٠(  S/2009/277.  
)٦٦١(  S/PV.6151 ٩-٣، الصفحات.  
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ورحب املتكلمون بتقريـر األمـني العـام وتوصـياته،       
مبــا يف ذلــك املرفــق املتعلــق بــالقيود املفروضــة علــى إيصــال   
ــار املتكلمــون إىل الــذكرى      املســاعدات اإلنســانية. وإذ أش
الســنوية العاشــرة املقبلــة الختــاذ أول قــرار مــن قبــل الــس   

اجة إىل إحراز مزيد بشأن هذا البند، فإم أكدوا جمددا احل
من التقدم يف اجلهود الرامية إىل محاية املـدنيني، وأكـدوا يف   
نفس الوقت أن املسؤولية األساسية تقع على عاتق الـدول.  
وشددوا على ضرورة قيـام مجيـع أطـراف الرتاعـات، مبـا يف      
ذلك اجلماعات املسلحة مـن غـري الـدول، بـاحترام القـانون      

بني اجلماعات املدنية والعسكرية، اإلنساين الدويل، والتمييز 
وتوفري سبل الوصول اآلمـن دون عوائـق للمعونـة اإلنسـانية.     
وأعربوا عن قلقهم بوجه خاص إزاء اهلجمات على خميمات 
الالجئني والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية، واالسـتخدام  
غري املتناسب للقوة، واستخدام العنف اجلنسي كأسلوب من 

ب، وجتنيــد األطفــال اجلنــود، وتفشــي ممارســة  أســاليب احلــر
  االجتار باألسلحة الصغرية. 

ــن       ــات مـ ــاين عمليـ ــون إىل أن مثـ ــار املتكلمـ وإذ أشـ
ــمن    ــدة تتضـ ــة لألمـــم املتحـ عمليـــات حفـــظ الســـالم التابعـ
ــأوا ضــرورة ســد       ــد ارت ــدنيني، فق ــة امل ــذاك محاي ــا آن واليا
الفجـوة بــني التوقعــات فيمــا خيــص تلــك البعثــات واحلقــائق  
علــى أرض الواقــع. كمــا أكــدوا علــى احلاجــة إىل واليــات   
وقواعد اشتباك واضحة عند ختطـيط البعثـات تشـتمل علـى     
القيــام بــدور يف محايــة املــدنيني، وذكــروا أــم يتوقعــون أن  
تكــون الدراســة املقبلــة بشــأن واليــات احلمايــة الــيت كلــف   
ــظ     ــات حف ــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية وإدارة عملي مكت

  ازها مفيدة يف هذا الصدد.  السالم بإجن
 ١٨٩٤: القـرار  ٢٠٠٩تشرين الثـاين/نوفمرب   ١١  

) املتعلــق باالمتثــال لاللتزامــات القانونيــة     ٢٠٠٩(
  الدولية  

، اختــذ الــس ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١١يف   
ذي قــام فيــه، مــن مجلــة أمــور،  ) الــ٢٠٠٩( ١٨٩٤القــرار 

مبطالبــة أطــراف الــرتاع املســلح بالتقيــد التــام مبــا عليهــا مــن  
التزامات مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل   
حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل لالجــئني، وبتنفيــذ مجيــع 
قرارات جملس األمـن ذات الصـلة؛ والحـظ أن االسـتهداف     

سهم وغريهم من األشخاص املشمولني املتعمد للمدنيني أنف
ــارخة     ــة والصــ ــهاكات املنهجيــ ــاب االنتــ ــة وارتكــ باحلمايــ
والواسعة النطاق للقانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل   
ــد      ــرتاع املســلح ق ــوق اإلنســان الســاريني يف حــاالت ال حلق
يشــكالن خطــرا يهــدد الســالم واألمــن الــدوليني؛ وكــرر       

حلاالت الرتاع املسلح الـيت  اإلعراب عن استعداده للتصدي 
يســـتهدف فيهـــا املـــدنيون أو يعرقـــل فيهـــا عمـــدا وصـــول   
املساعدة اإلنسانية إىل املدنيني؛ وشدد على أمهية أن يتناول 
يف مداوالتـــه اخلاصـــة ببلـــدان حمـــددة امتثـــال األطـــراف يف  
الــرتاع املســلح للقــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل   

  ن الدويل لالجئني. حلقوق اإلنسان والقانو
ويف سياق تأمل األمني العام يف ذكـرى مـرور عشـر      

لس يف جمال سنوات على العمل املنهجي الذي يضطلع به ا
محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة، رحـب بـالتطور الــذي       
حصل يف مفهوم محاية املدنيني خالل العقد املاضي، وأعرب 
يف الوقـت نفســه عــن قلقــه إزاء املســتويات املروعــة للمعانــاة  

  .)٦٦٢(اإلنسانية يف الرتاعات املسلحة يف أرجاء العامل
ــانية ومنســق        ــني العــام للشــؤون اإلنس ــل األم ــار وكي  وأش

اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ إىل أنـه علـى الـرغم مـن تطـور اإلطـار        
املعياري حلماية املـدنيني، ال يـزال هنـاك الكـثري ممـا يـتعني القيـام بـه         
لسد الفجوة بني اخلطابة والواقع فيما خيص احلماية. وقال إنه يـرى  
أن إمكانية وصول العاملني يف جمال املساعدة اإلنسـانية أمـر حيـوي    

__________ 

)٦٦٢(  S/PV.6216 ٥-٤، الصفحات.  
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اية املدنيني يف الرتاعـات املسـلحة، وشـدد علـى احلاجـة      من أجل مح
إىل التعامل يف هذا الصدد مع اجلماعات املسـلحة مـن غـري الـدول.     
وتكلــم بالتفصــيل عــن الدراســة الــيت أعــدها حــديثا مكتــب تنســيق   
ــظ الســالم ــدف حتســني      ــات حف الشــؤون اإلنســانية وإدارة عملي

ا بعثـات األمـم املتحـدة    عملية تنفيذ واليات احلماية اليت تضـطلع ـ  
حلفظ السالم، فحث مجيع اجلهات الفاعلـة املعنيـة علـى العمـل معـا      
علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة فيهـا. ودعـا الـس إىل الوفـاء علــى         
حنــو أكثــر اتســاقا بالتزامــه املعلــن حبمايــة املــدنيني، مبــا يف ذلــك عــن  

خمتلـف   طريق استخدام اجلزاءات احملددة اهلدف على حنـو متسـق يف  
حاالت الـرتاع، واعتمـاد ـج متسـق وشـامل إزاء مسـألة املسـاءلة،        

  .)٦٦٣(وتطبيق املذكرة املتعلقة حبماية املدنيني بصورة منهجية
ودعت نائبة املفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـان الـس        

إىل ترمجة سياسة محاية املدنيني إىل إجـراءات أكثـر فعاليـة علـى     
أرض الواقع، األمر الذي ينطوي على جتاوز املفاهيم الضيقة ملـا  

  .)٦٦٤(يشكل ديدا وشيكا، كما ينطوي على ضمان املساءلة
__________ 

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٦٣(
  .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦٦٤(

واتفــق املتكلمــون علــى أن الوقــت قــد حــان لترمجــة         
الكالم عن احلماية إىل حقيقة علـى أرض الواقـع. وحتقيقـا هلـذه     
ــات حفــظ      ــة، شــدد معظمهــم علــى ضــرورة حتســني عملي الغاي
السالم من أجل توفري احلماية على حنو أكثـر فعاليـة علـى أرض    

سـة السـالفة   الواقع، ودعوا إىل تنفيذ التوصيات الـواردة يف الدرا 
الذكر. وباإلضافة إىل ذلـك، شـدد العديـد مـن املـتكلمني علـى       
ــول       ــمان وصـ ــاب وضـ ــن العقـ ــالت مـ ــة اإلفـ ــرورة مكافحـ ضـ
املساعدات اإلنسانية حبرية وأمان إىل السكان احملتـاجني. وأكـد   
بعض املتكلمني أن احلق يف احلماية ينبغي أن ينطبق على الدول 

ــة شــعوا. و الــيت ــتمكن مــن محاي ــام، الحــظ بعــ  يف مل ت ض اخلت
يكون مستعدا لفرض جزاءات  املتكلمني أنه ينبغي للمجلس أن

الدوليــة  حمــددة األهــداف حلمــل مجيــع األطــراف يف االلتزامــات 
إىل الـس إحالـة احلـاالت اخلطـرية إىل      على االمتثال، أو طلبوا
  احملكمة اجلنائية الدولية.

    
    اجللسات: محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٩٨  
أيار/مــــــــــــــــايو  ٢٧

٢٠٠٨    

ــن املراقـــب     ــالة مـ رسـ
الــــــدائم لفلســــــطني  
ــه   يطلـــب فيهـــا توجيـ

  ) S/2008/335دعوة (

   ٣٧املادة 
    (أ)دولة عضوا ٢٠

  ٣٩املادة 
ــام   وكيــــل األمــــني العــ
ــانية  ــؤون اإلنســــ  للشــــ

ــة يف   ــق اإلغاثــــ ومنســــ
  حاالت الطوارئ 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل   الــــس، وكــ

  املدعوين

S/PRST/2008/18 

  غري ذلك      
  املراقب الدائم لفلسطني

    

٦٠٦٦  
ــاين/  ١٤ ــانون الثـ  كـ

   ٢٠٠٩يناير 

ــن املراقـــب     ــالة مـ رسـ
الــــــدائم لفلســــــطني  
ــه   يطلـــب فيهـــا توجيـ

  ) S/2009/531دعوة (

   ٣٧املادة 
    (ب)دولة عضوا ٣٣

   ٣٩املادة 
ملراقب الدائم للكرسـي  ا

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل   الــــس، وكــ

  املدعوين

S/PRST/2009/1 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

الرسويل، ووكيل األمني             
العام للشؤون اإلنسـانية  
ــق اإلغاثـــــــة يف   ومنســـــ

  حاالت الطوارئ  
  غري ذلك      

  فلسطني
    

٦١٥١  
ــه  ٢٦ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٩    

تقرير األمني العـام عـن   
محايـــــــة املـــــــدنيني يف  
ــلحة   ــات املســــ الرتاعــــ

)S/2009/277  (  

ــن املراقـــب   ــالة مـ رسـ
الــــــدائم لفلســــــطني  
ــه   يطلـــب فيهـــا توجيـ

  ) S/2009/324( دعوة

   ٣٧املادة 
    (ج)دولة عضوا ٢٨

   ٣٩املادة 
ــدم   ــارة األقـــــ املستشـــــ
ــية يف  للشـــؤون السياسـ
مكتــب املراقــب الــدائم 
لالحتــاد األفريقــي لــدى 
 األمم املتحدة، ووكيـل 

ــام للشــؤون    ــني الع األم
ــق   ــانية ومنســـــ اإلنســـــ
ــاالت  اإلغاثــــــة يف حــــ

  الطوارئ 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
، وكــل (د)الــس

  املدعوين

  

  غري ذلك      
  فلسطني

    

٦٢١٦  
تشـــــــــــــــــــــرين  ١١

  ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب 

ــة   ــالة مؤرخــــــــ رســــــــ
ــرين  ٢ ــاين/ تشـــــ  الثـــــ

موجهة  ٢٠٠٩نوفمرب 
ــن   ــام مـ ــني العـ إىل األمـ
املمثــل الــدائم للنمســا   
لـــدى األمـــم املتحـــدة   

)S/2009/567  (  

رســالة مــن فلســطني   
ــه   يطلـــب فيهـــا توجيـ

  )S/2009/577دعوة (
ــدم   ــرار مق مشــروع ق

ــن  ــة  ٣١مـــــــ دولـــــــ
ــوا ـــ)عضـــــــــــــــ  (هـــــــــــــــ

)S/2009/582  (  

   ٣٧املادة 
    (و)دولة عضوا ٥٢

   ٣٩املادة 
ــام  وكيــــل األمــــني العــ

ــانية   ــؤون اإلنســــ للشــــ
ــة يف   ــق اإلغاثــــ ومنســــ
ــوارئ،  حــــــاالت الطــــ
ونائبة املفوضة السـامية  
حلقـــــــوق اإلنســـــــان،  
ووزير التعـاون الـدويل   
والشــؤون اإلنســانية يف 
منظمــة فرســان مالطــة   

  العسكرية املستقلة 

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 

، وكــل (ز)الـس 
  (ح)املدعوين

ــرار   )٢٠٠٩( ١٨٩٤القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

  غري ذلك      
  فلسطني

    

  
ــتني  (أ)   ــارات ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وأســتراليا، األرجن ــة واإلم ــريو ،املتحــدة العربي ــة ،وب ــة واجلمهوري ــا ،الســورية العربي  باســم( وســلوفينيا ،وجورجي

  بان.  واليا ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،وميامنار ،واملكسيك ،وليختنشتاين ،وكولومبيا ،وكندا ،وقطر ،سويسراو ،)األورويب االحتاد
ــتني ،أذربيجــان  (ب)   ــة واإلمــارات ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وأســتراليا ،واألردن ،واألرجن ــران ،وأوروغــواي ،وإندونيســيا ،املتحــدة العربي  وإي

ــة( ــاوإ ،)اإلســالمية - مجهوري ــتان ،يطالي ــل ،وباكس ــا ،والربازي ــنغالديش ،وبلجيك ــة ،وب ــاد باســم( التشــيكية واجلمهوري  ،)األورويب االحت
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 ،وكنـدا  ،وقطـر  ،وفنلندا ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويال ،وسويسرا ،والسودان ،السورية العربية واجلمهورية ،هورية ترتانيا املتحدةومج
  . ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،وميامنار ،واملغرب ،ومصر ،نشتاينوليخت ،وكينيا ،والكويت ،وكولومبيا

 ،وبــريو ،واهلرســك والبوســنة ،والربازيــل ،وإيطاليــا ،وأوروغــواي ،وإندونيســيا ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وأســتراليا ،واألردن ،األرجنــتني  ج)(  
 ،وسويسـرا  ،النكـا  وسـري  ،وجورجيـا  ،كوريـا  ومجهوريـة  ،السـورية  العربيـة  واجلمهوريـة  ،)األورويب االحتـاد  باسم( التشيكية واجلمهورية
 ،ونيكــاراغوا ،والنــرويج ،واملغــرب ،وليختنشــتاين ،وكينيــا ،وكولومبيــا ،وكنــدا ،وقطــر ،يــة)البوليفار – مجهوريــة( وفرتويــال ،وغواتيمــاال
  .  ونيوزيلندا

 ،وسـلوفينيا  ،وتايلنـد  ،وأيرلنـدا  ،وهـي األردن  ،ضـاء فيهـا  أدلت كوستاريكا ببيان بصفتها رئيسة شبكة األمـن البشـري وباسـم الـدول األع      (د)  
  .  مراقب بصفة أفريقيا وجنوب ،واليونان ،والنمسا ،والنرويج ،ومايل ،وكوستاريكا ،وشيلي ،وسويسرا

 ومجهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،التشـيكية  واجلمهوريـة  ،فاسـو  وبوركينـا  ،وبـنن  ،وبلجيكـا  ،وإيطاليـا  ،وأملانيا ،وإستونيا ،أذربيجان  (هـ)  
ــدوفا ــدا ،وفرنســا ،وسويســرا ،والســويد ،وســلوفينيا ،وســلوفاكيا ،مول ــربص ،وفنلن ــا ،وق ــدا ،وكرواتي  ،ولكســمربغ ،وكوســتاريكا ،وكن
 والواليــات ،وهولنــدا ،والنمســا ،والنــرويج ،الشــمالية وأيرلنــدا العظمــى لربيطانيــا املتحــدة واململكــة ،واملكســيك ،وليختنشــتاين ،وليتوانيــا
  .  واليونان ،واليابان ،األمريكية املتحدة

 ،وإندونيســيا ،املتحــدة العربيــة واإلمــارات ،وأملانيــا ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وإســتونيا ،ترالياوأســ ،وأرمينيــا ،واألرجنــتني ،أذربيجــان  (و)  
 والتكامـل  اخلارجيـة  لـوزارة  العـام  األمـني ( وبـنن  ،وبلجيكـا  ،والربازيـل  ،وإيطاليـا  ،وأيرلنـدا  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيران ،وأوروغواي

 ،الســورية العربيــة واجلمهوريــة ،املتحــدة ترتانيــا ومجهوريــة ،التشــيكية واجلمهوريــة ،ن بــنن)مــ املغتــربني وشــؤون والفرنكوفونيــة األفريقــي
 وســري ،)األفريقيــة موعـة ا باســم( وزامبيـا  ،وروانــدا ،والـدامنرك  ،وجورجيــا ،أفريقيــا وجنـوب  ،مولــدوفا ومجهوريـة  ،كوريــا ومجهوريـة 

 – مجهوريــة( وفرتويــال ،وغواتيمــاال ،وغانــا ،وسويســرا ،االحتــاد األورويب) باســم( والســويد ،والســودان ،وســلوفينيا ،وســلوفاكيا ،النكــا
 ،)االحنيــاز عــدم حركــة باســم( ومصــر ،وليختنشــتاين ،ولكســمربغ ،وكينيــا ،وكولومبيــا ،وكنــدا ،وقطــر ،وقــربص ،وفنلنــدا ،)البوليفاريــة

  .  واليونان ،وهولندا ،وهنغاريا ،)الربملان يف عضو( واهلند ،والنرويج ،السعودية العربية واململكة ،واملغرب
ومثَّل اململكة املتحدة وزيرا لشـؤون   ،ومثَّل كرواتيا وزيرها للشؤون اخلارجية والتكامل األورويب ،مثَّل النمسا وزيرها للشؤون اخلارجية  (ز)  

األمن، ومثل كوستاريكا نائب وزيرها للشؤون اخلارجية وشـؤون العبـادة. وأدلـت كوسـتاريكا أيضـا ببيـان باسـم شـبكة         الدفاع الدويل و
 ،والنــرويج ،ومــايل ،وكوســتاريكا ،وكنــدا ،وشــيلي ،وسويســرا ،وســلوفينيا ،وتايلنــد ،وأيرلنــدا ،األمــن البشــري، الــيت تتــألف مــن األردن 

  . مراقب ةبصف أفريقيا وجنوب واليونان، ،والنمسا
  .  واليونان ،ولكسمربغ ،وقربص ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،مجهورية مولدوفاو ،التشيكية واجلمهورية ،مل يدل ببيانات كل من إستونيا  (ح)  

    
تعميم مراعـاة املسـائل املتعلقـة حبمايـة املـدنيني يف        

  الرتاعات املسلحة يف قرارات جملس األمن
ــى إدراج       ــد علـ ــو متزايـ ــى حنـ ــن علـ ــس األمـ دأب جملـ

العناصر املتصلة بالبنود املواضـيعية مـن قبيـل محايـة املـدنيني يف      
. )٦٦٥(الرتاعات املسلحة يف قراراته بشأن حاالت قطريـة معينـة  

ــود، قائمــة جبميــع حــاالت     ــايل، حســب البن ويــورد اجلــدول الت
تصــلة حبمايــة املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة الــيت      األحكــام امل

يعكـس   أدرجت يف القرارات املتخذة يف إطار بنود أخرى. وال
__________ 

للحصول على معلومات عن دمـج بنـود مواضـيعية أخـرى، انظـر هـذا         )٦٦٥(
ــزء ــم اجلـ ــات املســـلحة،     ٣١، القسـ ــال والرتاعـ ــا يتعلـــق باألطفـ ، فيمـ

  ملدنيني يف الرتاعات املسلحة.، فيما يتعلق حبماية ا٣٣ القسمو

اجلــدول إدمــاج العناصــر املتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف واليــات       
  .عمليات حفظ السالم، حيث جيري تناوهلا يف اجلزء العاشر

اعــات وتشــمل األحكــام املتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف الرت   
املسلحة الدعوات إىل التقيد بااللتزامات مبوجب القـانون الـدويل   
اإلنساين؛ وإدانة انتهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل والـدعوات     
إىل مقاضاة اجلناة؛ وإدانة االعتداءات على موظفي األمم املتحدة 
والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية والدعوات إىل تقدمي اجلنـاة  

دالة؛ والدعوات إىل ضمان وصول املسـاعدة اإلنسـانية أو   إىل الع
ضمان سالمة العـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية؛ والـدعوات      

   إىل تقدمي تقارير عن احلالة اإلنسانية يف بلد معني.
وقـــد أدرج الـــس األحكـــام الســـالفة الـــذكر يف قراراتـــه   

ــاد، ،بشــــأن أفغانســــتان ــة،الدميقر الكونغــــو ومجهوريــــة وتشــ  اطيــ
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 وكـوت  والعـراق،  والصـومال،  ،السـودان و وزمبـابوي،  وجورجيا،
 الوســـطى أفريقيـــا ومجهوريـــة وهـــاييت، وليربيـــا، وكينيـــا، ديفـــوار،
ــة ــة، دون واملنطقـ ــة اإلقليميـ ــبحريات ومنطقـ ــرق الكـــربى، الـ  والشـ

 ١٧ بينــها مــن( قــرارا ٥٣ عــددها البــالغ القــرارات ومــن. األوســط
  امليثاق.   من السابع الفصل مبوجب قرارا ٢٤ اتخذ ،)رئاسيا بيانا

    ؛ أحكام خمتارة٢٠٠٩-٢٠٠٨تعميم مراعاة املسائل املتعلقة حبماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة، 
  األحكام  املقرر

 احلالة يف أفغانستان  

غانسـتان ومرفقاتـه تنفيـذا    واتمـع الـدويل واملنظمـات الدوليـة تنفيـذ اتفـاق أف       أفغانستانكومة حب هيبي  )٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار 
إلحـراز تقـدم   واجلداول الزمنيـة احملـددة فيـه    كامال، ويؤكد يف هذا السياق أمهية استيفاء معايري االتفاق 

وكـذلك  وسيادة القانون وحقوق اإلنسان والتنمية االقتصـادية واالجتماعيـة    إدارة احلكمبشأن األمن و
  )٧لفقرة (ا الشاملة لعدة قطاعاتمكافحة املخدرات مسألة 

يدين بأشد العبارات مجيع اهلجمـات، مبـا فيهـا اهلجمـات الـيت تسـتخدم فيهـا األجهـزة املتفجـرة يدويـة           
اليت تسـتهدف املـدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة       االختطافالصنع واهلجمات االنتحارية وعمليات 

ــن آثــار     و ــنجم عمهــا م ــا ي ــوداجلعلــى  ةضــارم ــق  ه ــتعمري والتنميــة يف  االســتقرار  الراميــة إىل حتقي وال
 بشــرية اتطرفــة املــدنيني دروعــغريهــا مــن اجلماعــات املأفغانســتان، ويــدين كــذلك اســتخدام طالبــان و 

  )١٢(الفقرة 
لقـانون  التقيـد با املـدنيني، ويـدعو إىل    ما يقع من خسائر يف صـفوف عن قلقه إزاء مجيع  كرر اإلعرابي

كــل اخلطــوات املناســبة لضــمان محايــة  وإىل اختــاذ قــوق اإلنســان الــدويل حلقــانون الاإلنســاين الــدويل و
املدنيني، ويقر، يف هذا السياق، باجلهود اهلائلة اليت تبذهلا القوة والقوات الدولية األخـرى لتقليـل خطـر    
ــدنيني إىل احلــد األدىن، وخباصــة االســتعراض املســتمر ألســاليب العمــل        ــوع خســائر يف صــفوف امل وق

حكومة أفغانستان باسـتعراض الحـق يف احلـاالت الـيت يبلـغ فيهـا عـن         واإلجراءات والقيام بالتعاون مع
 )١٣(الفقرة  وقوع خسائر بني املدنيني

S/PRST/2008/26    لـسحكومـة أفغانسـتان بتعزيـز األمـن واحلكـم الرشـيد وسـيادة        [...] والتـزام   بنتـائج املـؤمتر  يرحب ا
ويؤيد الس العناصر الرئيسية احملـددة  [...]  االقتصاديةوالقانون وحقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 

، مبـا يف ذلـك أمهيـة    وازدهـاره  لشـعب األفغـاين  ا أمـن اريس بوصـفها أمـورا أساسـية لتحقيـق     يف إعالن بـ 
وأمهيـة ضـمان احتـرام حقـوق اإلنسـان       ٢٠١٠و  ٢٠٠٩إجراء انتخابـات حـرة نزيهـة آمنـة يف عـامي      

د اإلنسانية واحلاجة إىل حتسني فعالية املعونة لكي يلمس كل أفغاين فوائ ةجلميع األفغان وتوفري املساعد
  )الثانية(الفقرة  التنمية

ــرار   )٢٠٠٨( ١٨٣٣القـــــــــ
  (الفصل السابع)

يدويـة  ألجهـزة املتفجـرة   االيت تسـتخدم فيهـا    جمات، مبا فيها اهلجماتمجيع اهل العباراتإذ يدين بأشد 
اليت تستهدف املدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة     ،واهلجمات االنتحارية وعمليات االختطاف الصنع

االسـتقرار والــتعمري والتنميـة يف أفغانســتان، وإذ يــدين   الراميـة إىل حتقيــق  هــود اجلعلـى   ةرهـا الضــار اثآو
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  األحكام  املقرر

(الفقـرة الثانيـة    بشـرية  اتطرفـة املـدنيني دروعـ   اجلماعـات امل غريهـا مـن   حركة طالبـان و استخدام كذلك   
  عشرة من الديباجة)

حركة طالبان وتنظيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة       تشكلهاوإذ يسلم بتزايد األخطار اليت   
إزاء  البــالغوبالتحــديات املرتبطــة بــاجلهود الراميــة إىل التصــدي لتلــك األخطــار، وإذ يعــرب عــن قلقــه    

الضحايا املدنيني يف هذا السياق، وإذ يالحظ البيانات ذات الصلة اليت أدلت ا السلطات عدد ارتفاع 
رئـيس جملـس األمـن يف    اليت أدىل ـا  البيانات الصحفية  وكذلك األفغانية وكبار موظفي األمم املتحدة،

إلنسان وإىل اختاذ قوق االدويل حلقانون الهذا الصدد، وإذ يدعو إىل االمتثال للقانون اإلنساين الدويل و
  (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة) مجيع التدابري املناسبة لكفالة محاية املدنيني

علـى  د شـد يإذ املسـاعدة اإلنسـانية، و  العـاملني يف جمـال تقـدمي    فـراد  األعلـى   املتزايـدة  اهلجماتإذ يدين   )٢٠٠٩( ١٨٦٨القرار 
 مفـيه  ناإلنسـانية، مبـ  كـل العـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة      مجيـع األطـراف وصـول    أن تكفل ضرورة 

والتقيــد التــام بالقــانون علــى حنــو آمــن ودون معوقــات  ،موظفــو األمــم املتحــدة واألفــراد املرتبطــون ــا
  (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة) السارياإلنساين الدويل 

) بشأن محاية املدنيني يف الـرتاع املسـلح، وإذ   ٢٠٠٦( ١٧٣٨) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤وإذ يشري إىل قراريه 
املـدنيني علـى حنـو مـا ورد يف التقريـر األخـري لألمـني العـام عـن           الضـحايا يعرب عن قلقه الرتفاع عدد 

اإلجراءات املمكنـة لضـمان محايـة املـدنيني، وإذ يـدعو       كلوإذ يكرر نداءه الختاذ  احلالة يف أفغانستان،
السـاريني (الفقـرة السـابعة عشـرة     قـوق اإلنسـان   الدويل حل قانونالإىل التقيد بالقانون اإلنساين الدويل و

  من الديباجة)
يدويـة  زة املتفجـرة  يدين بأشد العبارات مجيع اهلجمـات، مبـا فيهـا اهلجمـات الـيت تسـتخدم فيهـا األجهـ        

واهلجمات االنتحارية وعمليات االختطاف، اليت تستهدف املدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة     الصنع
االسـتقرار والـتعمري والتنميـة يف أفغانسـتان، ويـدين كـذلك        الرامية إىل حتقيق هوداجلوأثرها الضار على 

  )١٢(الفقرة  بشرية ادنيني دروعتطرفة املامل غريها من اجلماعاتاستخدام حركة طالبان و
ــى يؤكــد  ــاكن       عل ــع الســجون وأم ــة، حســب االقتضــاء، إىل مجي ــة وصــول املنظمــات املعني ــة كفال أمهي

االحتجاز يف أفغانستان، ويدعو إىل االحترام التـام للقـانون الـدويل ذي الصـلة باملوضـوع، مبـا يف ذلـك        
  )١٥(الفقرة  نقوق اإلنساالدويل حل قانونالو الدويل القانون اإلنساين

أرجـاء   مجيـع يدعو إىل االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية والقانون اإلنسـاين الـدويل يف   
  )٢٨(الفقرة  أفغانستان

ــرار ا  )٢٠٠٩( ١٨٩٠لقـــــــــ
  (الفصل السابع)

 يدويـة األجهـزة املتفجـرة   اهلجمات اليت تسـتخدم فيهـا   ، مبا فيها اهلجماتإذ يدين بأشد العبارات مجيع 
الصنع واهلجمات االنتحارية وعمليات االختطاف اليت تسـتهدف املـدنيني والقـوات األفغانيـة والدوليـة      

ــة إىل حتهــود اجل يف ةرهــا الضــار اثآو ــدين    الرامي ــة يف أفغانســتان، وإذ ي ــتعمري والتنمي ــق االســتقرار وال قي
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  األحكام  املقرر

 اجلماعـات املتطرفـة املـدنيني دروعـا بشـرية     غريمها من ووتنظيم القاعدة حركة طالبان  استخدامكذلك   
  (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)

ال ألحكـام القـانون   عدد الضحايا املـدنيني، وإذ يـدعو إىل االمتثـ   ارتفاع إزاء البالغ وإذ يعرب عن قلقه 
قوق اإلنسان الدويل وإىل اختاذ مجيـع التـدابري املناسـبة لكفالـة محايـة      الدويل حلقانون الاإلنساين الدويل و

  عشرة من الديباجة) اخلامسة(الفقرة  املدنيني
  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية

S/PRST/2008/3   لساملسـاعدة اإلنسـانية ومـوظفي األمـم      تقـدمي  عن قلقه بشأن سالمة وأمن العـاملني يف جمـال  يعرب ا
ــذي مت      ــاد ال ــدين يف تشــاد والعت ــوظفي االحتــاد األورويب املوف ــاك  املتحــدة وم ــى   ،نشــره هن ويشــدد عل

مسؤولية مجيع األطراف عن ضمان محاية مجيع هؤالء املوظفني واملـوظفني الدبلوماسـيني املوجـودين يف    
  (الفقرة العاشرة) تشاد

S/PRST/2008/22      لـس عـن القلـققـه  تالبـالغ إزاء التهديـد املباشـر الـذي     يعرب ااجلماعـات املسـلحة بسـالمة     أنشـطة لح
التزاماــا بالكامــل  دالتقيــالســكان املــدنيني وبســري العمليــات اإلنســانية، وحيــث مجيــع األطــراف علــى    

  (الفقرة الرابعة) مبوجب القانون اإلنساين الدويل
ــده الكامــل لبعثــة األمــم املتحــدة وعمليــة   ويعــرب الــس عــن   األورويب املنتشــرتني يف تشــاد االحتــاد تأيي

ة، وتيسـري تـوفري املسـاعدة اإلنسـاني     الضعفاءومجهورية أفريقيا الوسطى لإلسهام يف محاية السكان املدنيني 
  (الفقرة اخلامسة) واألفراد املرتبطني ما هماميع األطراف ضمان أمن وحرية تنقل موظفيهيب جبوي

عـن اسـتعداده للنظـر يف اختـاذ تـدابري مناسـبة ضـد اجلماعـات واألفـراد الـذين يشـكلون            ويعرب الـس  
  ة)(الفقرة السابع استقرار املنطقة أو ينتهكون القانون اإلنساين الدويلخطرا يهدد 

ــرار   )٢٠٠٩( ١٨٦١القـــــــــ
  (الفصل السابع)

د ومشـال شـرق   إذ يساوره بالغ القلق إزاء أنشطة اجلماعات املسلحة وأعمـال اللصوصـية يف شـرق تشـا    
أمــن الســكان املــدنيني وســري  ومــا يشــكله مـن خطــر علــى مجهوريـة أفريقيــا الوســطى وغــرب الســودان  

انتـهاكات جسـيمة    وما تؤدي إليـه مـن  استقرار تلك البلدان، على العمليات اإلنسانية يف تلك املناطق و
  من الديباجة) الرابعة(الفقرة  حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

ذ يسلّم بأن املسؤولية عن ضـمان أمـن املـدنيني يف أراضـي تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى تقـع يف          وإ
  من الديباجة) احلادية عشرة(الفقرة  املقام األول على عاتق حكوميت البلدين

، ال بالكامـل قواعـد ومبـادئ القـانون اإلنسـاين الـدويل       بتنفيذمجيع األطراف  التزاميؤكد من جديد أن 
املسـاعدة اإلنسـانية، ويطلـب كـذلك إىل      تقـدمي  املتعلقة حبماية العاملني يف جمـال القواعد واملبادئ سيما 

فورا وحبريـة ودون عـائق    يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية مجيع األطراف املعنية تيسري وصول العاملني
  )٢٢فقرة (ال إىل مجيع األشخاص احملتاجني إىل مساعدة، وفقا للقانون الدويل الساري
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S/PRST/2009/13  لس جبـا مبوجـب القـانون اإلنسـاين الـدويل، وخباصـة احتـرام         ميع األطراف إىل يهيب االوفـاء بالتزاما

أمن املدنيني، مبن فيهم النسـاء واألطفـال والعـاملون يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وموظفـو األمـم          
  (الفقرة اخلامسة) املتحدة

  احلالة يف كوت ديفوار
ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٧٩٥القـــــــــ

  (الفصل السابع)
عراب عن إدانته الشـديدة جلميـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل يف         إذ يكرر اإل

  من الديباجة) السابعةالفقرة ( كوت ديفوار
يدعو موقعي اتفاق واغادوغو السياسي إىل اختاذ اخلطوات الالزمة حلماية الفئات الضعيفة من السـكان  

شـردين وإعـادة توطينـهم وإعـادة إدمـاجهم وضـمان       وسائل منـها ضـمان العـودة الطوعيـة للم    باملدنيني، 
التفـــاق لأمنـــهم، بـــدعم مـــن منظومـــة األمـــم املتحـــدة، وإىل الوفـــاء يف هـــذا الصـــدد بتعهـــدام وفقـــا  

  )٧(الفقرة  لتزامام مبوجب القانون اإلنساين الدويلالو
ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٦القـــــــــ

  (الفصل السابع)
العديـد  إذ يالحظ مع القلق استمرار حاالت انتهاك حقوق اإلنسان املوجهة ضد املدنيني، مبـا يف ذلـك   

عنــف جنســي، بــالرغم مــن التحســن املطــرد يف حالــة حقــوق اإلنســان الــيت تنطــوي علــى عمــال األ مـن 
وجـوب إحالـة مـرتكيب هـذه األعمـال إىل القضـاء، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن إدانتـه            يؤكـد عموما، وإذ 

 التاسـعة الفقـرة  ( الصارمة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كـوت ديفـوار  
  من الديباجة)

الفئات الضعيفة من السـكان  يدعو موقعي اتفاق واغادوغو السياسي إىل اختاذ اخلطوات الالزمة حلماية 
ضمان العودة الطوعية للمشردين وإعادة توطينهم وإعـادة إدمـاجهم وضـمان     بطرق عدة منهااملدنيني، 

أمنهم، بدعم من منظومة األمم املتحدة، وإىل الوفاء يف هذا الصـدد بتعهـدام وفقـا التفـاق واغـادوغو      
  )٨(الفقرة  ين الدويلالسياسي وبالتزامام املقررة مبوجب القانون اإلنسا
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ــرار    ) ٢٠٠٨( ١٨٤٢القـــــــــ
 (الفصل السابع)

ا يف ذلـك  إذ يالحظ مرة أخـرى مـع القلـق اسـتمرار حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنسـان ضـد املـدنيني، مبـ           
، بــالرغم مــن التحســن املطــرد يف حالــة حقــوق اإلنســان عمومــا، وإذ الكــثرية العنــف اجلنســي حــوادث

إىل القضـاء، وإذ يكـرر اإلعــراب عـن إدانتـه الشــديدة      االنتــهاكاتمـرتكيب هـذه    تقــدميوجـوب   يؤكـد 
ىل قراريــه جلميــع انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل يف كــوت ديفــوار، وإذ يشــري إ

) بشـأن  ٢٠٠٥( ١٦١٢) بشأن املـرأة والسـالم واألمـن، وقـراره     ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥
ــة املــدنيني يف الــرتاع املســلح  ٢٠٠٦( ١٦٧٤األطفــال والــرتاع املســلح، وقــراره   (الفقــرة  ) بشــأن محاي

  من الديباجة) السابعة
اللجنـة والـذين    حتـددهم الـذين  ضـد األشـخاص    حمـددة اهلـدف  يشدد على استعداده التام لفرض تـدابري  

ــها:   ــأمور من ــانون    [...] (د)  ثبــت أــم يقومــون ب ــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان والق ارتكــاب انت
  (د)) ١٦(الفقرة  اإلنساين الدويل يف كوت ديفوار

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٥القـــــــــ
  (الفصل السابع)

) بشأن محاية املدنيني يف الـرتاع املسـلح، وإذ يـدين مجيـع انتـهاكات      ٢٠٠٦( ١٦٤٧إذ يشري إىل قراره 
  من الديباجة) التاسعةالفقرة ( القانون اإلنساين الدويل
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، يف أجـزاء خمتلفـة مـن البلـد     ن ضد املـدنيني وإذ يالحظ مع القلق استمرار حاالت انتهاك حقوق اإلنسا    
، بــالرغم مــن التحســن املطّــرد يف حالــة حقــوق اإلنســان  الكــثريةنســي اجلعنــف حــوادث المبــا يف ذلــك 
إىل العدالـة، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن إدانتـه       االنتهاكاتوجوب تقدمي مرتكيب هذه  يؤكدعموما، وإذ 

 العاشـرة الفقـرة  ( ون اإلنساين الـدويل يف كـوت ديفـوار   القاطعة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقان
  من الديباجة)

مجيــع أشــكال العنــف  ممارســةيهيــب جبميــع األطــراف اإليفواريــة اختــاذ التــدابري الالزمــة لالمتنــاع عــن   
اجلنسي ومنـع وقوعهـا ومحايـة املـدنيني منـها، والـيت ميكـن أن تشـمل إنفـاذ التـدابري التأديبيـة العسـكرية             

حظـرا   مجيـع أشـكال العنـف اجلنسـي     لتقيد مببدأ مسؤولية القيادة وتدريب القوات على حظراملناسبة وا
  )١٢باتا (الفقرة 

لــى اختــاذ اخلطــوات الالزمــة حلمايــة الفئــات الضــعيفة مــن   عمــوقعي اتفــاق واغــادوغو السياســي   حيــث
ة إدمـاجهم  السكان املدنيني، ويشمل ذلك ضـمان العـودة الطوعيـة للمشـردين وإعـادة توطينـهم وإعـاد       

لـى الوفـاء يف هـذا الصـدد بتعهـدام وفقـا التفـاق        عوضمان أمنهم، بدعم من منظومة األمم املتحدة، و
  )١٤(الفقرة  واغادوغو السياسي وبالتزامام مبوجب القانون اإلنساين الدويل

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٠القـــــــــ
  (الفصل السابع)

وإذ يالحــظ مــع القلــق   ) بشــأن محايــة املــدنيني يف الــرتاع املســلح، ٢٠٠٦( ١٦٧٤إىل قــراره  إذ يشــري
استمرار انتهاك حقوق اإلنسان للمدنيني يف أجزاء خمتلفـة مـن البلـد، مبـا فيهـا حـوادث العنـف اجلنسـي         

تقـدمي  وجـوب   ؤكـد وإذ يثرية، على الـرغم مـن التحسـن املطـرد يف حالـة حقـوق اإلنسـان عمومـا،         الك
جلميـع انتـهاكات حقـوق     القاطعـة يكرر اإلعراب عـن إدانتـه    ، وإذالعدالةإىل االنتهاكات مرتكيب هذه 

  من الديباجة) العاشرةالفقرة ( اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كوت ديفوار
مجيــع أشــكال العنــف  ممارســةع األطــراف اإليفواريــة اختــاذ التــدابري الالزمــة لالمتنــاع عــن   يهيــب جبميــ

اجلنسي ومنـع وقوعهـا ومحايـة املـدنيني منـها، والـيت ميكـن أن تشـمل إنفـاذ التـدابري التأديبيـة العسـكرية             
سـي حظـرا   املناسبة والتقيد مببدأ مسؤولية القيادة وتدريب القوات على حظر مجيـع أشـكال العنـف اجلن   

  )١٥(الفقرة  باتا
حيــث مــوقعي اتفــاق واغــادوغو السياســي علــى اختــاذ اخلطــوات الالزمــة حلمايــة الفئــات الضــعيفة مــن    
السكان املدنيني، ويشمل ذلك ضـمان العـودة الطوعيـة للمشـردين وإعـادة توطينـهم وإعـادة إدمـاجهم         

منظومة األمم املتحدة، وعلـى   وضمان أمنهم، بوسائل منها التصدي ملسائل حيازة األراضي، بدعم من
 الوفاء يف هذا الصدد بتعهدام وفقا التفـاق واغـادوغو السياسـي وبالتزامـام مبوجـب القـانون الـدويل       

  )١٧(الفقرة 
ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٣القـــــــــ

  (الفصل السابع)
، مـا  عمومـا تحسن املطّرد يف حالة حقوق اإلنسان مع القلق أنه على الرغم من ال مرة أخرىإذ يالحظ 

والقـانون   تفيد بتعرض املدنيني يف مناطق خمتلفة من البلد النتهاكات حلقـوق اإلنسـان  زالت ترد تقارير 
إىل  تلـك االنتـهاكات  أعمال عنف جنسي عديدة، وإذ يؤكد وجوب تقـدمي مـرتكيب    ها، مبا فياإلنساين
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انتـه القاطعـة جلميـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين         العدالة، وإذ يكرر اإلعـراب عـن إد    
 ١٨٨٨) و ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥الـــدويل يف كـــوت ديفـــوار، وإذ يشـــري إىل قراراتـــه     

ــه  املتعلقــة بــ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩) و ٢٠٠٩(  ١٨٨٢) و ٢٠٠٥( ١٦١٢املرأة والســالم واألمــن، وقراري
ماية املدنيني يف الـرتاع  املتعلق حب) ٢٠٠٦( ١٦٧٤، وقراره األطفال والرتاع املسلحاملتعلقني ب) ٢٠٠٩(

  من الديباجة) اخلامسةالفقرة ( املسلح
استعداده التام لفرض تدابري حمددة اهلدف ضد من تعتربهم اللجنة أشخاصـا يقومـون بـأمور     يشدد على

يف كــوت  ارتكــاب انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل   [...] (د)  منــها:
  (د)) ٢٠(الفقرة  ديفوار

  الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلق جبمهورية احلالة 
S/PRST/2008/2  لــس بوجــه خــاصمبوجــب ، بتعهــد اجلماعــات املســلحة يف كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبيــة يرحــب ا

، ٢٠٠٨كانون الثاين/ينـاير   ٢٣وثائق االلتزام اليت وقعتها مع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف 
  (الفقرة الثانية) اين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسانالتقيد الصارم بقواعد القانون اإلنس[...] 
وثـائق   تنفيـذ ويشجع أيضا بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على دعـم  [...] 
  (الفقرة الرابعة) منها محاية املدنينيعدة أمور ب، يف حدود قدراا ووفقا لواليتها، فيما يتعلق  االلتزام

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٠٧القـــــــــ
  (الفصل السابع)

ة األمـن يف  أن حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة هـي املسـؤولة يف املقـام األول عـن كفالـ        يؤكدإذ 
 احترام سيادة القانون وقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل  يف ظل أراضيها ومحاية مدنييها

  من الديباجة) الرابعةالفقرة (
عنـدما تقـرر   يقرر أيضا أال تسري تدابري احلظر املفـروض علـى السـفر علـى احلـاالت التاليـة: [...] (أ)       

ة على حدة، أن هذا السفر تربره أسـباب إنسـانية، مبـا يف ذلـك أداء     اللجنة سلفا، وعلى أساس كل حال
عندما تأذن اللجنة سـلفا، وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، بعبـور األفـراد          ؛ [...](ج) واجب ديين

العائــدين إىل أراضــي الدولــة الــيت حيملــون جنســيتها أو املشــاركني يف اجلهــود املبذولــة لتقــدمي مــرتكيب    
  (أ)، (ج)) ١٠(الفقرة  قوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل إىل العدالةحل سيمةاجلنتهاكات الا

S/PRST/2008/38  لسدد عن قلقه العميق إزاء استمرار يعرب ا سالمة السكان املـدنيني وسـري العمليـات    األخطار اليت
 وكـذلك  جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم   يف اإلنسانية. ويدين الس بشـدة اسـتمرار اجلماعـات املسـلحة     

ائم علــى نــوع اجلــنس يف املنطقــة الشــرقية مــن مجهوريــة   اســتمرار انتشــار العنــف اجلنســي والعنــف القــ 
مبوجـب   املترتبـة عليهـا   اللتزامـات لالكونغو الدميقراطية. وحيـث مجيـع األطـراف علـى االمتثـال الكامـل       

لـدويل  قـانون ا القـوق اإلنسـان و  الدويل حل قانونالالقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل و
  نية)(الفقرة الثا لالجئني
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تأكيــد دعمــه القــوي لبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف  ويكــرر الــس    
بعثـة علـى تعزيـز إجراءاـا     الالسالم يف كيفو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة، ويشـجع      إحاللاملساعدة على 

الـيت وضـعتها البعثـة والـيت      لكفالة محاية املدنيني. ويعرب الس عن دعمه الكامل خلطـة فـك االرتبـاط   
(الفقـرة   ـا  التقيـد حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وحيـث مجيـع األطـراف علـى          وافقت عليها

  اخلامسة)
S/PRST/2008/40   لسعن قلقه البالغ إزاء العواقب اإلنسـانية الوخيمـة املترتبـة علـى القتـال الـذي نشـب        [...] ويعرب ا

مبوجـب القـانون    املترتبـة عليهـا   اللتزامـات لمؤخرا. وحيث الس مجيع األطراف على االحترام الكامل 
العـاملني يف جمـال تقـدمي    الدويل حبماية املدنيني وضمان الوصـول إىل السـكان احملتـاجني وكفالـة سـالمة      

ذلـك   مبـا يف على السكان املدنيني،  هجوماإلنسانية وأمنهم. ويؤكد الس رفضه املطلق ألي  املساعدة
  (الفقرة األوىل) املراكز السكانية الكربىعلى 

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٣القـــــــــ
  (الفصل السابع)

بإيصـال  ة اإلنساني تقدمي املساعدةمجيع اجلهات الفاعلة يف جمال  قيامإذ حيث مجيع األطراف على كفالة 
بااللتزامـات املترتبـة   التـام   التقيـد يف الوقـت املناسـب ويف أمـان ودون عوائـق وعلـى       املساعدة اإلنسـانية 

قــوق اإلنســان الــدويل حلقــانون المبوجــب القــانون الــدويل، مبــا فيــه القــانون اإلنســاين الــدويل و    عليهــا
  من الديباجة) الثامنةالفقرة ( لالجئنيلدويل قانون االو

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٦القـــــــــ
  (الفصل السابع)

ومحايـة   املسؤولية الرئيسية حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية عن كفالة األمـن يف أراضـيها   يؤكدإذ 
مــن  الثالثــةالفقــرة ( مــدنييها مــع احتــرام ســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل   

  الديباجة)
الـيت يتعـرض هلـا أفـراد األمـم املتحـدة        اهلجمـات وإذ يعرب عـن دعمـه الكامـل للبعثـة، وإذ يـدين مجيـع       

، بصـرف النظـر عمـن ارتكبـها، وإذ     ةياإلنسـان  تقدمي املساعدة العاملون يف جمال حفظ السالم ويف جمال
ــة اهلجمــاتاملســؤولني عــن تلــك   تقــدمييشــدد علــى وجــوب   مــن  اخلامســة عشــرة الفقــرة ( إىل العدال

  الديباجة)
لــدى اختــاذ قــرارات بشــأن اســتخدام القــدرات    يكــون حلمايــة املــدنيني [...] أن  ضــرورةيشــدد علــى 

  )٦[...] (الفقرة على أي من املهام األخرى األولوية واملوارد املتاحة 
ــدويل        ــدعم مــن اتمــع ال ــام، ب ــة أن تســارع إىل القي ــة الكونغــو الدميقراطي يطلــب إىل حكومــة مجهوري
والبعثة، بوضع وتنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة إلصـالح قطـاع األمـن، اسـتنادا إىل مجلـة أسـس منـها            

، ــدف إنشــاء ٢٠٠٨فرباير نتــائج اجتمــاع املائــدة املســتديرة بشــأن قطــاع األمــن املعقــود يف شــباط/   
منظمـات أمنيــة ذات كفـاءة مهنيــة يف جمـاالت الــدفاع والشــرطة وإقامـة العــدل تـوفر احلمايــة للمــدنيني      

وفقا للدستور ويف ظل احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان والقـانون        عملوتتسم حبسن إدارا وت
وخباصة  ،املقدم من شركائها يف هذا االوحيث احلكومة على كفالة استدامة الدعم  ،اإلنساين الدويل

بــإيالء األولويــة إلصــالح اإلدارة وهياكــل القيــادة يف القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  
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، يؤخـذ فيهـا بعـني االعتبـار    ويكرر مناشدته السلطات الكونغولية وضـع آليـة فـرز     ،وسائر قواا األمنية  
يــة، مبــا يف ذلــك املناصــب الرئيســية يف القــوات املســلحة والشــرطة  عنــد اختيــار املرشــحني ملناصــب رمس

الوطنية ودوائر األمن األخرى، تصرفات املرشحني السابقة فيما يتصل باحترام القانون اإلنساين الدويل 
  )٢٢(الفقرة  وحقوق اإلنسان

بإيصـال   ةإلنسـاني ا تقـدمي املسـاعدة  مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال  قياميطالب بأن تكفل مجيع األطراف 
، وأن تفـي بالكامـل بااللتزامـات املترتبـة     يف الوقت املناسـب ويف أمـان ودون عوائـق   املساعدة اإلنسانية 

قــوق اإلنســان الــدويل حلقــانون الو مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا فيــه القــانون اإلنســاين الــدويل    عليهــا
  )٢٣(الفقرة  لالجئنيلدويل قانون االو

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٧القـــــــــ
  (الفصل السابع)

دنييها، املسؤولية الرئيسية حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية عن كفالة األمن يف أراضـيها ومحايـة مـ    يؤكدإذ 
  من الديباجة) الرابعةالفقرة ( مع احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٦القـــــــــ
  (الفصل السابع)

القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومـة،   وخباصةإذ يطالب كل اجلماعات املسلحة، 
بإلقــاء أســلحتها فــورا ووقــف هجماــا علــى الســكان املــدنيني، وإذ يطالــب أيضــا مجيــع األطــراف يف    

النــار والوفــاء بالتزاماــا بفعاليــة  بــاحترام وقــف إطــالق   ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٣ االتفاقــات املربمــة يف
  من الديباجة) اخلامسةالفقرة ( وحسن نية

بــالغ القلــق اســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين املرتكبــة يف حــق   مــع وإذ يالحــظ 
املدنيني يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك قتـل وتشـريد أعـداد كـبرية مـن      

تقــدمي  يؤكــد ضــرورةوانتشــار العنــف اجلنســي، وإذ  واســتخدامهم كجنــود دنيني وجتنيــد األطفــال املــ
إىل العدالة، وإذ يكرر تأكيد إدانته القاطعة جلميع انتهاكات حقـوق اإلنسـان    مرتكيب تلك االنتهاكات

ســالم واألمــن املرأة والبــوالقــانون اإلنســاين الــدويل يف البلــد، وإذ يشــري إىل مجيــع قراراتــه ذات الصــلة   
  من الديباجة) الثامنةالفقرة ( واألطفال والرتاع املسلح ومحاية املدنيني يف الرتاع املسلح

املســؤولية الرئيســية حلكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عــن كفالــة األمــن يف أراضــيها      يؤكــدوإذ 
الفقــرة ( ســاين الــدويلاحتــرام ســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان والقــانون اإلن  يف ظــل ومحايــة مــدنييها

  من الديباجة) التاسعة
ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٦القـــــــــ

  (الفصل السابع)
أراضـيها ومحايـة   يف مـن  األهورية الكونغو الدميقراطية عن كفالة املسؤولية الرئيسية حلكومة مج يؤكدإذ 

أمهية  يؤكد أيضامدنييها يف ظل احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وإذ 
إصالح قطاع األمن على حنو شـامل ودائـم والعمـل علـى نـزع سـالح اجلماعـات املسـلحة         يف التعجيل 

بيــة وتســريح أفرادهــا وإعــادة توطينــهم أو إعــادم إىل أوطــام، حســب االقتضــاء،   الكونغوليــة واألجن
األمــد  علــىوإعــادة إدمــاجهم بصــورة دائمــة مــن أجــل حتقيــق اســتقرار مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   

  من الديباجة) الثالثةالفقرة ( أمهية إسهام الشركاء الدوليني يف هذا االوالطويل، 
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 املترتبـة راف الـرتاع املسـلح يف منطقـة الـبحريات الكـربى إىل االمتثـال لاللتزامـات        ميـع أطـ  يهيب جبوإذ   
عليها مبوجب القـانون اإلنسـاين الـدويل واختـاذ مجيـع اخلطـوات املطلوبـة حلمايـة املـدنيني وتيسـري مـرور            

 مـن  الرابعـة الفقـرة  ( بسـرعة ودون عراقيـل   واملعـدات املسـتخدمة يف توفريهـا    شحنات وموظفي اإلغاثـة 
  الديباجة)

ــدهور     ــالغ مــن ت ــه الب ــةوإذ يعــرب عــن قلق ــة ةاإلنســاني احلال ــالت    وحال حقــوق اإلنســان واســتمرار إف
ــن  ــوق اإلنســان و   املســؤولني ع ــهاكات حق ــائعانت ــدين     الفظ ــاب، وإذ ي ــن العق ــى وجــه  األخــرى م عل

اهلجمـــات الـــيت تســـتهدف الســـكان املـــدنيني وتفشـــي العنـــف اجلنســـي وجتنيـــد األطفـــال     اخلصـــوص
ــودواســتخ ــة        دامهم كجن ــام حكوم ــدام خــارج نطــاق القضــاء، وإذ يؤكــد الضــرورة امللحــة لقي واإلع

مجهورية الكونغو الدميقراطية، بالتعاون مع بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     
لـدويل  نتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين ا     بوضع حـد ال وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، 

إىل العدالـة، وإذ يهيـب بالـدول األعضـاء أن تقـدم املسـاعدة يف هـذا         مـرتكيب تلـك االنتـهاكات   وتقدمي 
الفقـرة  ( الصدد وأن تواصل تقدمي املساعدة الطبية واإلنسانية وغري ذلـك مـن أنـواع املسـاعدة للضـحايا     

  من الديباجة) الثامنة
سالم دائم يف اجلـزء الشـرقي مـن البلـد ومحايـة       حيث حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على إحالل

حتتـرم سـيادة القـانون احترامـا تامـا      قطـاع األمـن    إقامة مؤسسات مستدامة يفالسكان املدنيني بفعالية و
 وضمان احترام حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب بتعزيز قدرات نظامي العدل والسـجون 

  )٣(الفقرة 
القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجـيش الـرب للمقاومـة،         وخباصةة، يطالب كل اجلماعات املسلح

يف حق السـكان املـدنيني يف   املرتكبة بالوقف الفوري جلميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان 
، مبـا يف ذلـك االغتصـاب    القائم على أساس نـوع اجلـنس  مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخباصة العنف 

  )١٠(الفقرة  اجلنسي االنتهاكأشكال  غريه منو
ــة   أيضــا يطالــب  ــة الكونغــو الدميقراطي ــالقرار  علــى الفــور  أن تقــومبــحكومــة مجهوري  ١٨٨٨، عمــال ب

)، باختاذ مجيع التدابري الالزمة فورا حلماية املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفـال، مـن انتـهاكات    ٢٠٠٩(
وحيـث   ،القانون اإلنساين الـدويل وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان، مبـا فيهـا مجيـع أشـكال العنـف اجلنسـي          

اإلخـالل بقواعـد   إزاء “ طالقاعدم التسامح إاملتمثلة يف سياستها ”كومة على ضمان التنفيذ التام ل احل
القـائم علـى أسـاس    انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أعمال العنـف اجلنسـي والعنـف    االنضباط و
مـن القـوات املسـلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وحيـث كـذلك          أفـراد رتكبـها  ي، اليت نوع اجلنس

تـهاكات املـذكورة بـدعم مـن البعثـة وعلـى       على التحقيق بصـورة شـاملة يف مجيـع التقـارير املتعلقـة باالن     
  )١١(الفقرة  ومستقلة عملية حمكمةإىل العدالة يف إطار  املسؤولني عنهاتقدمي مجيع 
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مـع  ضـد اجلماعـات املسـلحة    الـيت تقـوم ـا    عسـكرية  العمـال  أن تضـمن توافـق األ  دول املنطقـة  يهيب بـ     
التـدابري   وأن تتخـذ  لالجـئني لـدويل  قـانون ا الولقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان  ا

االتصـال   بطـرق منـها  من تأثري األعمال العسكرية يف السكان املـدنيني،  أن حتد املناسبة حلماية املدنيني و
  )١٧(الفقرة  املنتظم بالسكان املدنيني وإنذارهم مبكرا باهلجمات احملتملة

القـوات  لفـرز أفـراد   من البعثة، بإنشاء آلية فعالـة   أن تقوم، بدعمإىل يكرر دعوته السلطات الكونغولية 
املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وقوات األمـن الوطنيـة، وفقـا للمعـايري الدوليـة، لكفالـة اسـتبعاد        

حقــوق اإلنســان وبــدء  وانتــهاكاتبانتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل  الــذين هلــم صــلة األشــخاص 
  )٣٢(الفقرة  األشخاص عند االقتضاءاإلجراءات القضائية ضد هؤالء 

    احلالة يف جورجيا
يشدد على أن املسؤولية الرئيسية عن توفري األمـن املالئـم وكفالـة حريـة تنقـل أفـراد بعثـة مـراقيب األمـم            )٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار 

املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املسـتقلة واملـوظفني الـدوليني اآلخـرين يف       
أحناء منطقة الصراع [الرتاع] تقع على عاتق اجلانبني، ويهيب بكـال اجلـانبني الوفـاء بالتزامامـا يف     كل 

  )١٤ هذا الصدد والتعاون التام مع البعثة وقوة حفظ السالم (الفقرة
  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

ن استيائه إزاء استمرار انتهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ترتكبـها        إذ يعرب ع  )٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 
إنتراهــاموي وغريهــا مــن   /القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا والقــوات املســلحة الروانديــة الســابقة       

ذ يـدين  اجلماعات املسلحة الروانديـة الناشـطة يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وإ        
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ على حنو خاص العنف اجلنسـي الـذي ترتكبـه تلـك اجلماعـات، وإذ يشـري إىل قـراره       

ــراره    ــن وق ــرأة والســالم واألم ــرتاع] املســلح     )٢٠٠٥( ١٦١٢ بشــأن امل ــال والصــراع [ال بشــأن األطف
ة الكونغـو  واالستنتاجات اليت أقرها الس مبوجبه بشأن األطفال والصراع [الرتاع] املسلح يف مجهوريـ 

  ) (الفقرة الرابعة من الديباجة) S/AC.51/2007/17الدميقراطية (
S/PRST/2008/48   لس بشدة اهلجمات اليت شنها جيش الرب للمقاومة مؤخرا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويفيدين ا

ويطالب الس بأن يكف جيش الرب  .يجنوب السودان واليت تشكل خطرا مستمرا يهدد األمن اإلقليم
للمقاومة عن جتنيد األطفال واستخدامهم وأن يفرج فورا عن مجيع النساء واألطفال وغريهم مـن األفـراد   

ويكرر الس اإلعراب عن بالغ قلقه للتمـرد الطويـل    ).٢٠٠٥( ١٦١٢ غري املقاتلني، وفقا لقرار الس
اومة والذي تسبب يف وفاة واختطاف وتشـريد اآلالف مـن   األمد والوحشي من جانب جيش الرب للمق

  املدنيني األبرياء يف أوغندا والسودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية (الفقرة الرابعة)
ويشري الس إىل األوامر الصـادرة عـن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بإلقـاء القـبض علـى بعـض قـادة جـيش              

ئم احلـرب واجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية، مبـا فيهـا القتـل العمـد          الرب للمقاومة بشأن م منـها جـرا  
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 ويشـــري الـــس إىل بيـــان رئيســـه املـــؤرخ    . واالغتصـــاب وجتنيـــد األطفـــال عـــن طريـــق اختطـــافهم       
، ويؤكد من جديد أنه يعلق أمهية بالغة على تعزيـز العدالـة وسـيادة القـانون،     ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٢

ويؤكــد  .نســان، باعتبـار ذلــك عنصـرا ال غـىن عنــه إلحـالل ســالم دائـم     مبـا يف ذلـك احتــرام حقـوق اإل   
الس من جديد أن وضع حد لإلفالت من العقاب أمر أساسي لكـي تتجـاوز اتمعـات الـيت ال تـزال      

اإلساءات اليت ارتكبت يف املاضي ضد املـدنيني ولكـي متنـع تكرارهـا يف املسـتقبل       تتعاىف من آثار الرتاع
  ة)(الفقرة اخلامس

للخطـر   ويشيد الـس بـدول املنطقـة لزيـادة تعاوـا، ويرحـب بـاجلهود املشـتركة الـيت تبـذهلا للتصـدي             
ويهيـب الـس ـذه الـدول كفالـة االضـطالع جبميـع        . الذي يشكله جيش الرب للمقاومة على األمـن 

ن الـدويل لالجـئني   اإلجراءات وفقا للقانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانو      
يف  ويشجع الس هذه الـدول علـى إبقـاء بعثـات األمـم املتحـدة      . واختاذ التدابري املالئمة حلماية املدنيني

  على علم مبا تتخذه من إجراءات (الفقرة السادسة)  املنطقة
    املسألة املتعلقة اييت

ــرار   )٢٠٠٨( ١٨٤٠القـــــــــ
  (الفصل السابع)

تحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت أو مرافقها، ويطالب بعـدم  يدين أي هجوم على موظفي بعثة األمم امل
ممارسة أي عمل من أعمال الترهيب أو العنف ضد موظفي األمم املتحدة ومن يرتبط ـا مـن أفـراد أو    
مرافق ، أو ضد اجلهات الفاعلة األخرى العاملة يف اال اإلنساين أو اإلمنائي أو يف جمال حفظ السـالم  

  )١٦(الفقرة 
ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٢القـــــــــ

  (القصل السابع)
يدين االعتداء بأي شكل من األشكال على موظفي البعثة أو مرافقها، ويطالب بعدم ممارسـة أي عمـل   

أو العنف ضد موظفي األمم املتحدة واألفـراد املـرتبطني ـا أو املرافـق التابعـة هلـا، أو        من أعمال الترهيب
) ١٤ ضد اجلهات الفاعلة األخرى العاملة يف اال اإلنساين أو اإلمنائي أو يف جمال حفظ السالم (الفقرة

    احلالة فيما يتعلق بالعراق
ذ يعيـد تأكيـد ضـرورة أن تواصـل مجيـع األطـراف اختـاذ كـل         إذ يشدد على سيادة حكومـة العـراق، وإ    )٢٠٠٨( ١٨٣٠القرار 

، وأن يـئ  يني املتضـررين، مبـن فـيهم األطفـال    اخلطوات املمكنة واستحداث طرائـق لكفالـة محايـة املـدن    
الظروف املؤاتية لعودة الالجئني واملشردين داخليا بصورة طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة، وإذ يرحـب  

التزامات جديدة بإغاثة املشردين داخليا، وإذ يشـجع علـى مواصـلة اجلهـود      مبا تعهدت به احلكومة من
لصاحل املشردين داخليا والالجئني، وإذ يالحـظ الـدور املهـم الـذي تضـطلع بـه مفوضـية األمـم املتحـدة          
لشؤون الالجئني، استنادا إىل واليتها، يف إسداء املشورة وتقدمي الدعم إىل احلكومة، بالتنسيق مـع بعثـة   

  مم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق (الفقرة العاشرة من الديباجة) األ
وإذ حيث مجيع من يعنيهم األمر على السماح، حسب مـا يـنص عليـه القـانون اإلنسـاين الـدويل، مبـا يف          

، بوصــول ١٩٠٧ والقواعــد املرفقــة باتفاقيــة الهــاي الرابعــة لعــام  ١٩٤٩ ذلــك اتفاقيــات جنيــف لعــام 
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جمال تقدمي املساعدة اإلنسـانية بصـورة كاملـة ودون عوائـق إىل كـل مـن هـم يف حاجـة إىل          العاملني يف  
املساعدة، والقيام، قـدر اإلمكـان، بتـوفري مجيـع التسـهيالت الضـرورية لعمليـام، وعلـى تعزيـز سـالمة           

د املـرتبطني  وأمن وحرية تنقل العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفـرا 
  ا وما لديهم من أصول (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة)  

ضـرورة أن تواصـل مجيـع األطـراف اختـاذ كـل       إذ يشدد على سيادة حكومـة العـراق، وإذ يعيـد تأكيـد       )٢٠٠٩( ١٨٨٣القرار 
اخلطــوات املمكنــة واســتحداث طرائــق لكفالــة محايــة املــدنيني املتضــررين، مبــن فــيهم األطفــال والنســاء   
وأفراد األقليات الدينية والعرقية، وأن يئ الظروف املؤاتية لعـودة الالجـئني واملشـردين داخليـا بصـورة      

ام، وإذ يرحـب مبـا تعهـدت بـه احلكومـة مـن التزامـات بإغاثـة         طوعية وكرمية وعلى حنو مأمون ومسـتد 
املشــردين داخليــا، وإذ يشــجع علــى مواصــلة اجلهــود لصــاحل املشــردين داخليــا والالجــئني، وإذ يالحــظ 
الدور املهم الذي تضطلع به مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني، اسـتنادا إىل واليتـها، يف إسـداء        

   احلكومة، بالتنسيق مع البعثة (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة)  املشورة وتقدمي الدعم إىل
وإذ حيث مجيع من يعنيهم األمر على السماح، حسب مـا يـنص عليـه القـانون اإلنسـاين الـدويل، مبـا يف          

، بوصــول ١٩٠٧ والقواعــد املرفقــة باتفاقيــة الهــاي الرابعــة لعــام .١٩٤٩ ذلــك اتفاقيــات جنيــف لعــام
ال تقدمي املساعدة اإلنسـانية بصـورة كاملـة ودون عوائـق إىل كـل مـن هـم يف حاجـة إىل         العاملني يف جم

املساعدة، والقيام، قـدر اإلمكـان، بتـوفري مجيـع التسـهيالت الضـرورية لعمليـام، وعلـى تعزيـز سـالمة           
ملـرتبطني  وأمن وحرية تنقل العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفـراد ا 

  ا وما لديهم من أصول (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)  
  السالم واألمن يف أفريقيا (كينيا)

S/PRST/2008/4  لس عن قلقه الشديد إزاء استمرار احلالة اإلنسانية القاسية يف كينيا ويدعو إىل محاية الالجئني يعرب ا
ويعــرب الــس كــذلك عــن قلقــه إزاء ســالمة العــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة     .واملشــردين داخليــا

ويرحـب    .اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة ويهيب جبميـع األطـراف تيسـري عملـهم وضـمان سـالمتهم      
ض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان واملستشــار اخلــاص  الــس بــالقرارين اللــذين اختــذمها مفــو 

لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية، على إثر مشاورات مع حكومة كينيا، والقاضيني بإيفاد بعثتني 
ويهيب بالزعماء السياسيني يف كينيا تيسري عمل هـاتني البعثـتني ويتطلـع إىل أن يبلغـه األمـني       .إىل كينيا

  النتائج اليت تتوصالن إليها (الفقرة الثالثة) العام ب
    احلالة يف ليربيا

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٣٦القـــــــــ
  (الفصل السابع)

 سبتمرب/أيلول ١٢ ددة يف تقرير األمني العام املؤرخإذ يرحب بالتقدم احملرز يف استيفاء املعايري العامة احمل
 ٢٠٠٧ أغســـطس/آب ٨ واملعـــايري األساســـية املعروضـــة يف تقريـــري األمـــني العـــام املـــؤرخني   ٢٠٠٦

ــا،      ٢٠٠٨ مــارس/آذار ١٩ و ــم املتحــدة يف ليربي ــة األم ــذهلا بعث ــيت تب ــة ال ــاجلهود الدؤوب ، وإذ يرحــب ب
ايــة حقــوق املــدنيني، وخباصــة األطفــال والنســاء، وإذ يهيــب   بالتعــاون مــع حكومــة ليربيــا، لتعزيــز ومح 
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بالسلطات الليربية مواصلة التعاون مع فريق األمـم املتحـدة القطـري واتمـع املـدين لتحقيـق املزيـد مـن           
التقدم يف هذين اـالني وخباصـة ملكافحـة العنـف ضـد الطفـل واملـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف القـائم علـى             

 ١٦١٢) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤ ستغالل واالنتهاك اجلنسـيان، وإذ يشـري إىل قراريـه   أساس نوع اجلنس واال
بشأن املرأة والسالم واألمن (الفقـرة  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥ وكذلك قراريه)، ٢٠٠٥(

  الثانية عشرة من الديباجة)  
  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

يعرب عن القلق البالغ إزاء تصاعد حدة العنف وتـدهور احلالـة، وال سـيما إزاء مـا أسـفر عنـه ذلـك         إذ  )٢٠٠٩( ١٨٦٠القرار 
من خسائر فادحة بني املدنيني منذ رفض متديد فتـرة التهدئـة، وإذ يشـدد علـى وجـوب محايـة السـكان        

  املدنيني الفلسطينيني واإلسرائيليني (الفقرة الرابعة من الديباجة) 
  )٥ ل العنف وأعمال القتال ضد املدنيني ومجيع األعمال اإلرهابية (الفقرةيدين مجيع أشكا  

    احلالة يف الصومال
ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٠١القـــــــــ

  (الفصل السابع)
 ١٧٣٨) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤ بشأن املرأة والسـالم واألمـن وقراريـه   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ يعيد تأكيد قراره

ــراف  بشـــأن محايـــة املـــدنيني يف الصـــراع [الـــرتاع] املســـلح،   ) ٢٠٠٦( ويؤكـــد مســـؤولية مجيـــع األطـ
واجلماعات املسلحة يف الصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املدنيني يف البلد مبـا يتسـق   
مع القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل وقـانون الالجـئني الـدويل، وخباصـة بتجنـب      

  )  ١٣ السكان (الفقرةشن أي هجمات عشوائية على املناطق املأهولة ب
) ٢٠٠٣( ١٥٠٢ يؤيد ويشجع بقوة جهـود اإلغاثـة اإلنسـانية اجلاريـة يف الصـومال، ويشـري إىل قـراره         

بشأن محاية العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمم املتحدة، ويهيب جبميع األطراف 
ــة االحتــاد    واجلماعــات املســلحة يف الصــومال اختــاذ اخلطــوات املناســبة     ــة ســالمة وأمــن أفــراد بعث لكفال

األفريقي يف الصومال والعاملني يف جمال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية، وإتاحـة إمكانيـة تقـدمي املسـاعدات        
اإلنسانية إىل كل من حيتاجها يف الوقت املناسب وبشكل آمن ودون عائق، وحيث بلـدان املنطقـة علـى    

  )  ١٤ريق الرب أو عرب املطارات أو املوانئ البحرية (الفقرة تيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية عن ط
ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨١٤القـــــــــ

  (الفصل السابع)
بشــأن  )٢٠٠٣( ١٥٠٢ ريــة يف الصــومال، ويشــري إىل قــرارهيؤيــد ويشــجع بقــوة جهــود اإلغاثــة اإلنســانية اجلا 

محاية العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وموظفي األمـم املتحـدة، ويهيـب جبميـع األطـراف واجلماعـات       
ــة ســالمة وأمــن أفــراد البعثــة ومــوظفي األمــم املتحــدة       املســلحة يف الصــومال أن تتخــذ اخلطــوات املناســبة لكفال

 جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، ويطالـب مجيـع األطـراف بـأن تكفـل وصـول املسـاعدات اإلنسـانية         والعاملني يف
إىل كل من حيتاجوا أينما كانوا يف الوقت املناسب وبشكل آمن ودون عائق، وحيث بلدان املنطقة على تيسـري  

إىل الصـومال يف الوقـت املناسـب    تقدمي املساعدات اإلنسانية، مبـا يف ذلـك كفالـة مـرور سـلع اإلغاثـة األساسـية        
  ) ١٢ وبشكل آمن ودون عوائق، عن طريق الرب أو عرب املطارات أو املوانئ البحرية (الفقرة
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يدين مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ويهيب جبميـع األطـراف يف الصـومال        
مي املسؤولني عن هذه االنتهاكات يف الصـومال  احترام التزاماا بالكامل يف هذا الصدد، ويدعو إىل تقد

  )  ١٦ إىل احملاكمة (الفقرة
 ١٧٣٨) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤ بشأن املرأة والسـالم واألمـن وقراريـه   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ يعيد تأكيد قراره  

ــراف     )٢٠٠٦( بشـــأن محايـــة املـــدنيني يف الصـــراع [الـــرتاع] املســـلح، ويؤكـــد مســـؤولية مجيـــع األطـ
لصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املدنيني يف البلد مبـا يتسـق   واجلماعات املسلحة يف ا

مـع القـانون اإلنســاين الـدويل وقــانون حقـوق اإلنســان الـدويل وقــانون الالجـئني الــدويل، وخباصـة عــن        
  )  ١٧ طريق جتنب شن أية هجمات عشوائية على املناطق املأهولة بالسكان (الفقرة

S/PRST/2008/33           لـس بـالطرفني الوفـاء جبميـع عناصـر اتفـاق السـالم واملصـاحلة بالكامـللـس ب   .يهيب اوجـه  ويؤكـد ا
خــاص علــى األمهيــة احلامســة الختــاذ الطــرفني مجيــع التــدابري الالزمــة لكفالــة إيصــال املســاعدة اإلنســانية  
وتقدميها إىل الشعب الصومايل دون تأخري ودون عراقيل، ولقيام الطرفني وحلفائهما بوضع حد جلميـع  

  املواجهات املسلحة (الفقرة الرابعة) 
S/PRST/2008/41   [...]       ،لس الدول بأنه جيب عليها أن تكفل التقيـد، يف أيـة تـدابري تتخـذها ملكافحـة اإلرهـابيذكِّر ا

يــع االلتزامــات املترتبــة عليهــا مبوجــب القــانون الــدويل، ال ســيما القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان،  جبم
  والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل (الفقرة السادسة) 

الـواردة   ٢٠٠٨ ديسـمرب /كـانون األول  ٩ يشجع الدول األعضاء، استجابة ملا جاء يف الرسـالة املؤرخـة    )٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
مــن احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، علــى مواصــلة التعــاون مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة يف مكافحــة  

وينوه بالدور املهم الذي اضـطلعت بـه احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      القرصنة والسطو املسلح يف البحر، 
يف القضاء على القرصنة والسطو املسلح يف البحر، ويقرر أنه جيوز، لفترة اثـين عشـر شـهرا اعتبـارا مـن      

، أن تقــوم الــدول واملنظمــات اإلقليميــة الــيت تتعــاون يف مكافحــة  )٢٠٠٨( ١٨٤٦ تــاريخ اختــاذ القــرار
طو املســلح يف البحــر قبالــة ســواحل الصــومال والــيت تقــدم احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة   القرصــنة والســ

إشعارا مسبقا بشأا إىل األمني العـام باختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة يف الصـومال مـن أجـل قمـع أعمـال           
ن تتسـق أي  القرصنة والسطو املسلح يف البحر، بناء على طلـب احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة، شـريطة أ     

تدابري تتخذ عمال باإلذن املمنـوح مبوجـب هـذه الفقـرة مـع القـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل           
  )٦ حلقوق اإلنسان الساريني (الفقرة

ــرار  )٢٠٠٩( ١٨٦٣ القـــــــــ
  (الفصل السابع)  

إذ يسلم بارتكاب جرائم خطرية يف حق املدنيني يف الـرتاع الـدائر يف الصـومال، وإذ يعيـد تأكيـد أمهيـة       
  مكافحة اإلفالت من العقاب (الفقرة العاشرة من الديباجة) 

صــومال ويف االضــطالع يهيــب جبميــع األطــراف أن تتعــاون متامــا يف نشــر بعثــة االحتــاد األفريقــي يف ال    
بعملياا، وخباصة عن طريق ضمان سالمة وأمن موظفي االحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة ومـن يـرتبط     
ما من أفراد وحرية حركتهم يف مجيـع أحنـاء الصـومال وأن تتقيـد بالكامـل بااللتزامـات املترتبـة عليهـا         
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ويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون  مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الد  
  )  ١٥ الدويل لالجئني (الفقرة

 ١٦٧٤ ن وقراريـه بشأن املرأة والسالم واألمـ ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥ يعيد تأكيد قراريه  
بشأن محاية املدنيني يف الرتاع املسلح، ويؤكد مسؤولية مجيـع األطـراف    )٢٠٠٦( ١٧٣٨) و ٢٠٠٦(

واجلماعات املسلحة يف الصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املدنيني يف البلد مبـا يتسـق   
لقـانون الـدويل لالجـئني بوسـائل منـها،      مع القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان وا 

على وجه اخلصوص، جتنـب اسـتخدام القـوة أيـا كانـت بشـكل عشـوائي أو مفـرط يف املنـاطق املأهولـة           
  )  ١٩ بالسكان (الفقرة

S/PRST/2009/15    ،يعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه إزاء اخلســائر يف األرواح وتفــاقم احلالــة اإلنســانية بســبب جتــدد القتــال
جبميــع األطــراف التقيــد بالتزاماــا مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل، وعلــى وجــه اخلصــوص    ويهيــب

  م أمن املدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وأفراد البعثة (الفقرة الرابعة)احترا
ــرار  )٢٠٠٩( ١٨٧٢ القـــــــــ

  (الفصل السابع)  
قلقه إزاء اجلرائم اخلطرية، وخباصة القتل والتشويه، الـيت ارتكبـت ضـد املـدنيني والعـاملني       إذ يعرب عن

يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية يف سياق الـرتاع الـدائر يف الصـومال، وإذ يعيـد تأكيـد أمهيـة مكافحـة        
  اإلفالت من العقاب (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)

S/PRST/2009/19         لس للخسائر يف األرواح يف الصـومال ولتـدهور احلالـة اإلنسـانية الـذي أدى إىل زيـادة تـدفق يأسف ا
ويهيـب الـس جبميـع األطـراف التقيـد       .الالجئني واملشردين داخليا على حنو يهدد االستقرار يف املنطقة

بالتزاماا مبوجـب القـانون اإلنسـاين الـدويل، وال سـيما احتـرام أمـن املـدنيني والعـاملني يف جمـال تقـدمي            
  قرة الرابعة)املساعدة اإلنسانية وأفراد بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال (الف

S/PRST/2009/31    ـاء اهلجمـالس مطالبته كل مجاعات املعارضة بإت علـى الفـور وإلقـاء أسـلحتها ونبـذ العنـف       يكرر ا
ــة مــن أجــل املصــاحلة    ــد    . واملشــاركة يف اجلهــود املبذول ــع األطــراف التقي ــب الــس كــذلك جبمي ويهي

بالتزاماــا مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل، وخباصــة احتــرام أمــن املــدنيني والعــاملني يف جمــال تقــدمي    
  األفريقي يف الصومال (الفقرة اخلامسة)املساعدة اإلنسانية وأفراد بعثة االحتاد 

  تقارير األمني العام عن السودان
على التعاون الكامل حلزب املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السـودان يف وفـاء   [...] حيث [...]   )٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار

 ١٦٧٤ قـا للقـرار  حكومة الوحـدة الوطنيـة بالتزاماـا حبمايـة املـدنيني يف الصـراع [الـرتاع] املسـلح، وف        
  )  ١٩ (الفقرة )٢٠٠٦(

العراقيل املفروضة على حتركات أفراد بعثـة األمـم املتحـدة يف     يكرر اإلعراب عن قلقه إزاء القيود وكل  
السودان وعتادها يف السـودان وإزاء األثـر السـليب املترتـب علـى تلـك القيـود والعراقيـل يف قـدرة البعثـة           

لــى قــدرة اجلهــات املقدمــة للمســاعدة اإلنســانية علــى الوصــول إىل علــى أداء واليتــها بصــورة فعالــة وع
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املتضررين، ويدعو يف هذا الصدد مجيع األطراف إىل أن تتعاون بشكل كامل مع البعثـة وأن تيسـر أداء     
  ) ٢٤البعثة لواليتها، وأن تتقيد بالتزاماا مبوجب القانون اإلنساين الدويل (الفقرة 

S/PRST/2008/15    يــدين جملــس األمــن بشــدة اهلجمــات الــيت شــنتها حركــة العــدل واملســاواة علــى حكومــة ســودان يف أم
، وحيث كل األطراف على أن تكف فوراً عن العنف وحتتـرم التزاماـا   ٢٠٠٨مايو /أيار ١٠ درمان يف

مبوجـب القـانون اإلنسـاين الـدويل وتلتـزم بإجيـاد حـل سـلمي لكـل القضـايا الـيت مل حتسـم بعـد (الفقــرة              
  األوىل)

S/PRST/2008/27  [...]           ديـد هلـا أمـر غـري مقبـول لس أن شن أي اعتداء علـى العمليـة املختلطـة أو توجيـه أييؤكد ا
لى أن االعتداء على أفراد حفظ السالم التابعني لألمـم املتحـدة خـالل    ويطالب بعدم تكراره. ويشدد ع

نزاع مسلح ميكن أن يشكل جرميـة حـرب مبوجـب القـانون الـدويل املنطبـق، ويهيـب جبميـع األطـراف          
  التقيد بالتزاماا مبوجب القانون اإلنساين الدويل (الفقرة الثالثة) 

إذ يالحظ مع بالغ القلق اهلجمات املستمرة علـى السـكان املـدنيني والعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة          )٢٠٠٨( ١٨٢٨القرار 
ملــبني يف تقــارير األمــني العــام اإلنسـانية واســتمرار العنــف اجلنســي وانتشــاره، مبــا يف ذلـك علــى النحــو ا  

  (الفقرة السابعة من الديباجة)  
وإذ يشدد على ضرورة تقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة، وإذ حيث حكومة السـودان علـى التقيـد      

بالتزاماا يف هذا الصـدد، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن إدانتـه جلميـع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون           
  يف دارفور (الفقرة الثامنة من الديباجة)  اإلنساين الدويل

وإذ يكرر اإلعراب عن قلقه العميق إزاء تناقص أمن العاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية، مبـا يف      
ذلك قتل العاملني يف جمال تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف دارفـور ومنـع وصـوهلم إىل السـكان احملتـاجني،        

يف الصراع [الرتاع] لعدم كفالتها وصول العاملني إىل احملتاجني بشكل كامـل  وإذ يدين مجيع األطراف 
ــق         ــع حــاالت قطــع الطري ــدين كــذلك مجي ــات وإيصــال املســاعدة اإلنســانية، وإذ ي وآمــن ودون معوق
واختطاف السيارات، وإذ يسلم بأنه مع استمرار تشريد العديـد مـن املـدنيني يف دارفـور، تظـل اجلهـود       

ولوية إىل أن يتم وقف إطالق النار بصـفة دائمـة والتوصـل إىل عمليـة سياسـية شـاملة       اإلنسانية تشكل أ
  للجميع (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة)  

وإذ يطالــب بوقــف اهلجمــات الــيت تشــن علــى املــدنيني مــن أي جهــة، مبــا يف ذلــك القصــف اجلــوي،        
  يباجة)واستخدام املدنيني دروعا بشرية (الفقرة الثالثة عشرة من الد

يطالب مجيع األطراف بوضع حد للعنف واهلجمـات علـى املـدنيني وأفـراد حفـظ السـالم والعـاملني يف          
جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان والقـانون اإلنسـاين الـدويل يف    

  ) ١١ دارفور (الفقرة



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 238/1419 

 

  األحكام  املقرر

يطالب مجيع األطراف يف الصراع [الرتاع] بأن تتخذ على الفـور التـدابري املالئمـة حلمايـة املـدنيني، مبـن           
، )٢٠٠٨( ١٨٢٠ فــيهم النســاء واألطفــال، مــن مجيــع أشــكال العنــف اجلنســي، باالتســاق مــع القــرار  

 ١٣٢٥ األمـــني العـــام أن يكفـــل، حســـب االقتضـــاء، تنفيـــذ العمليـــة املختلطـــة للقـــرارين ويطلـــب إىل 
ــه مبوجــب       )٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ــوب تقدمي ــره املطل ــك يف تقري ــن ذل ــات ع ــدرج معلوم وأن ي

  )  ١٥ أدناه (الفقرة ١٧ الفقرة
لقرار عـن التطـورات   يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل الس كل ستني يوما عقب اختاذ هذا ا  

ــع األطــراف         ــد مجي ــة واإلنســانية وتقي ــة األمني ــة السياســية واحلال ــة املختلطــة والعملي ــق بالعملي فيمــا يتعل
  )  ١٧ بالتزاماا الدولية (الفقرة

يكرر اإلعراب عن استعداده الختاذ إجراءات ضد أي طرف يعيق عملية السالم أو املسـاعدة اإلنسـانية     
  )  ١٨ لطة، ويسلم بلزوم التقيد باإلجراءات القانونية حسب األصول (الفقرةأو نشر العملية املخت

دان ورفــاههم، ويهيــب بــأطراف اتفــاق الســالم يعــرب عــن قلقــه إزاء صــحة الســكان املــدنيني يف الســو    )٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
/ آذار ٢٨ الشامل وأطراف البيان الذي وقعته األمم املتحدة وحكومـة الوحـدة الوطنيـة يف اخلرطـوم يف    

ــاملني فيهــا يف        ٢٠٠٧ مــارس ــات تقــدمي املســاعدة اإلنســانية والع ــع عملي ــة جلمي ــدعم واحلماي ــوفري ال ت
ى مواصلة العمل مع األمم املتحدة لدعم النـهج الثالثـي   السودان وتيسريها، وحيث حكومة السودان عل

  )  ١٣ املسار الذي وضعه األمني العام لكفالة استمرار تقدمي املساعدة اإلنسانية (الفقرة
يعرب من جديد عن قلقه إزاء القيـود والعراقيـل املفروضـة علـى أفـراد بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان            

لك القيود والعراقيل من تأثري سليب علـى قـدرة البعثـة علـى أداء واليتـها      وعتادها وإزاء ما يترتب على ت
بصــورة فعالــة وعلــى قــدرة اجلهــات العاملــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية علــى الوصــول إىل           
املتضررين، ويدعو يف هذا الصدد مجيع األطراف إىل أن تتعاون بشكل كامل مع البعثـة وأن تيسـر أداء   

  )  ٢٥ ها وأن تتقيد بالتزاماا مبوجب القانون اإلنساين الدويل (الفقرةالبعثة لواليت
نيــة وتــدهور احلالــة اإلنســانية يف دارفــور وتكــرر  إذ يعــرب عــن قلقــه إزاء اســتمرار خطــورة احلالــة األم    )٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار

، وإذ يكــرر )٢٠٠٧( ١٧٦٩ اهلجمــات علــى الســكان املــدنيني، بعــد مضــي ســنتني علــى اختــاذ قــراره  
اإلعراب عن إدانته جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين الـدويل يف دارفـور، وإذ يهيـب     

عليهــا مبقتضــى القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل  بكــل األطــراف الوفــاء بااللتزامــات املترتبــة  
حلقوق اإلنسان، وإذ يشـدد علـى ضـرورة تقـدمي مـرتكيب هـذه اجلـرائم إىل العدالـة، وإذ حيـث حكومـة           

  السودان على الوفاء بالتزاماا يف هذا الصدد (الفقرة الثامنة من الديباجة)  
ف فـورا العنـف واهلجمـات علـى املـدنيني وأفـراد حفـظ        يطالب مجيع أطراف الرتاع يف دارفور بأن توق  

السالم والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، وأن تفي بااللتزامات املترتبـة عليهـا مبقتضـى قـانون     
حقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين الـدويل، ويـدعو إىل الوقـف الفـوري ألعمـال القتـال، ويـدعو مجيـع          

لتزام بوقف مستمر ودائم إلطالق النار، ويطلب إىل األمـني العـام التشـاور مـع     األطراف إىل التعهد باال
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األطراف املعنية ـدف وضـع آليـة أكثـر فعاليـة لرصـد وقـف إطـالق النـار، ويشـدد علـى ضـرورة قيـام                
العملية املختلطة باإلبالغ عن أي أعمال عنف خطرية تقوض اجلهود البناءة الـيت تبـذهلا األطـراف بكـل     

  ) ٧ قيق السالم (الفقرةعزم لتح
يطالب أيضا أطراف الرتاع بأن تتخذ فورا التدابري املناسبة حلماية املدنيني، مبن فيهم النسـاء واألطفـال،     

، ويطلـب إىل األمـني العـام وضـع     )٢٠٠٨( ١٨٢٠ من مجيع أشكال العنف اجلنسي مبا يتفق مع القرار
استراتيجية شاملة تكفل محاية النسـاء والفتيـات مـن العنـف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع           

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ اجلـــنس وضـــمان أن تنفـــذ العمليـــة املختلطـــة األحكـــام ذات الصـــلة مـــن القـــرارين  
  ) ١٤ ات عن هذا املوضوع (الفقرةوتضمني تقاريره إىل جملس األمن معلوم )٢٠٠٨( ١٨٢٠  و

ــرار  )٢٠٠٩( ١٨٩١ القـــــــــ
  (الفصل السابع)  

رتـب علـى ذلـك مـن     إذ يالحظ مـع بـالغ القلـق اسـتمرار أعمـال العنـف واإلفـالت مـن العقـاب ومـا يت          
تـدهور حلالـة املعونـة اإلنسـانية وإمكانيـة إيصــال املسـاعدة اإلنسـانية إىل السـكان احملتـاجني، وإذ يكــرر          
اإلعراب عن قلقه العميق إزاء أمن املدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املعونة اإلنسـانية، وإذ يهيـب جبميـع    

وأن متتنـع عـن شـن املزيـد مـن اهلجمـات العنيفـة         األطراف يف دارفور أن توقف فورا األعمال اهلجومية
  (الفقرة السادسة من الديباجة)  

وإذ يطالب أيضا مجيـع أطـراف الـرتاع املسـلح بـالوقف الفـوري والكامـل جلميـع أعمـال العنـف اجلنسـي              
 وجتنيد األطفال واستخدامهم متاشيا مع القـرارين ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ املرتكبة ضد املدنيني متاشيا مع القرار

  واهلجمات العشوائية ضد املدنيني (الفقرة الثامنة من الديباجة) ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢) و ٢٠٠٥( ١٦١٢
  قيا(زمبابوي)السالم واألمن يف أفري

S/PRST/2008/23      لسياسـية قبـل اجلولـة الثانيـة مـن االنتخابـات       يدين جملس األمن محلة العنـف الـيت تتعـرض هلـا املعارضـة ا
، مما أسـفر عـن مقتـل أعـداد كـبرية مـن الناشـطني        ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٧ الرئاسية املقرر إجراؤها يف

يف صـفوف املعارضـة ومـن مـواطين زمبـابوي اآلخـرين وضـرب وتشـريد آالف األشـخاص، مبـن فــيهم           
  العديد من النساء واألطفال (الفقرة األوىل) 

يعرب جملس األمن كذلك عن قلقه إزاء احلالـة اإلنسـانية اخلطـرية يف زمبـابوي ويـدين تعليـق حكومـة        و  
زمبابوي عمليات املنظمات اإلنسانية ممـا أثـر بصـورة مباشـرة علـى مليـون ونصـف مليـون نسـمة، مبـن           

 ويهيـب الــس باحلكومـة أن تسـمح فــورا للمنظمـات اإلنسـانية باســتئناف      .فـيهم نصـف مليـون طفــل   
  (الفقرة اخلامسة) خدماا
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    األسلحة الصغرية – ٣٤
  عرض عام  

، عقـد جملـس األمـن جلسـة واحـدة      خالل هذه الفترة  
نيســــان/أبريل  ٣٠ذات صــــلة باألســــلحة الصــــغرية. ففــــي    

، نظــر الــس يف تقريــر األمــني العــام عــن األســلحة       ٢٠٠٨
الذي يتضمن حتليله ومالحظاته وتوصياته بشـأن   )٦٦٦(الصغرية

خمتلــف جوانــب مســألة األســلحة الصــغرية، مــع التركيــز علــى  
ــر الســليب لألســلحة الصــغرية غــ    ــن   األث ــى األم ري املشــروعة عل

وحقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصـادية، وال سـيما   
ــاطق الــيت تشــهد أزمــات ويف حــاالت مــا بعــد انتــهاء        يف املن
الرتاعــات. وعرضــت التقريــر املــديرة ونائبــة املمثــل الســامي       

    .لشؤون نزع السالح
ــأن دور      ــا بشــ ــديرةَ مالحظاــ ــون املــ ــق املتكلمــ ووافــ

سـيما   صغرية يف تأجيج الرتاعات وإطالة أمـدها، وال األسلحة ال
ــار الضـــارة لالجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة الصـــغرية        اآلثـ

يف ذلــك  وانتشــارها علــى التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، مبــا
جتنيد األطفال اجلنود وعرقلة جهود بناء السالم. وأعـرب عـدد   

ضحايا هـم  من املتكلمني، بصفة خاصة، عن القلق ألن معظم ال
من أضـعف فئـات السـكان، مبـن فـيهم النسـاء واألطفـال وغـري         
املقــاتلني. بــل إن الــبعض حــث علــى أن تعــاجل مســألة األســلحة 
الصغرية بصورة أكثر استعجاال نظراً ملا يترتـب عليهـا مـن آثـار     

  فيما يتعلق باجلرائم العابرة للحدود واإلرهاب الدويل. 
األمـني العـام،   ورحب عـدد مـن املـتكلمني بتوصـيات       

مثــل توصــياته الداعيــة إىل تعزيــز التنســيق بــني خمتلــف هيئــات   
__________ 

)٦٦٦(  S/2008/258 م عمـــالً بالبيـــان الرئاســـيقُـــد ،S/PRST/2007/24 الـــذي ،
ــه، مــرة كــل ســنتني،      ــه الــس إىل األمــني العــام أن يقــدم إلي طلــب في

  ، تقريرا عن األسلحة الصغرية.٢٠٠٨ابتداء من عام 

ــن االجتــار والسمســرة بصــورة غــري       ــم املتحــدة، واحلــد م األم
مشروعة ـذه باألسـلحة، وتعزيـز إصـدار شـهادات املسـتعمل       
النهائي وإجراءات التحقق، وتعزيز القـدرات الوطنيـة يف جمـال    

ــات وتبادهلــا، ومعاجلــة   ــن    مجــع البيان ــدمري الفــائض م مســألة ت
ــل       ــامج العم ــتكملني دور برن ــن امل ــد م ــد العدي األســلحة. وأكّ
املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصـغرية واألسـلحة   
اخلفيفـــة مـــن مجيـــع جوانبـــه ومكافحتـــه والقضـــاء عليـــه لعـــام 

، إال أـــم )٦٦٧(يف كـــبح انتشـــار األســـلحة الصـــغرية    ٢٠٠١
ترية بطيئـة وغـري كافيـة. ودعـوا إىل     الحظوا أن تنفيذه يسري بو

إنشاء إطار قانوين دويل عـن طريـق اعتمـاد صـك ملـزم قانونـا       
لتنظيم جتارة األسلحة التقليدية. وأكد عـدد مـن الوفـود أيضـا     
ــع       ــل م ــنفس يف التعام ــدفاع عــن ال ــراف حبــق ال ضــرورة االعت

  مسألة األسلحة الصغرية.
لعـام  ورحب العديد من املـتكلمني بتوصـيات األمـني ا     

ــة      ــك حتســني فعالي املتصــلة مباشــرة بأعمــال الــس، مبــا يف ذل
بعثات حفظ السالم اليت تناط ا واليات رصـد حظـر توريـد    

غــري أن ممثــل الواليــات املتحــدة ارتــأى أن إدراج     األســلحة. 
وظائف رصد حظر توريد األسـلحة يف واليـة عمليـات حفـظ     
السالم ال ينبغي أن يسري كقاعدة عامة، ألن التوصـية املعنيـة   
ــاذ      ــد أيضــا أن إنف ــدا. وأكّ ــر احلــاالت تعقي اســتمدت مــن أكث

ــا      ــى ع ــع عل ــي أن يق ــر األســلحة ينبغ ــات حظ ــدول عملي تق ال
األعضـاء، ال الـس أو عمليــات حفـظ السـالم الــيت يـأذن ــا      

  .)٦٦٨(الس
__________ 

  ، القسم الرابع.A/CONF.192/15انظر:   )٦٦٧(
  .١٩، الصفحة S/PV.5881انظر:   )٦٦٨(
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    اجللسات: األسلحة الصغرية
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  صويتالقرار والت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٥٨١  
ــان/أبريل ٣٠  نيســـــــــ

٢٠٠٨    

ــام  ــني العـــ ــر األمـــ  تقريـــ
)S/2008/258  (  

   ٣٧املادة   
   (أ)دولة عضوا ٣٢

   ٣٩ادة امل
ــل   ــة املمثــ ــديرة ونائبــ املــ
الســـامي لشـــؤون نـــزع   

  السالح

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــع  الــــس، ومجيــ

  املدعوين

  

  
 والـدامنرك  آيسـلندا : اخلمسـة  األورويب الشمال بلدان باسم( وآيسلندا وأوغندا، وأوروغواي، وإكوادور، وإسرائيل، وأستراليا، ،األرجنتني  (أ)  

د االحتـا  باسـم ( وسـلوفينيا  النكـا،  وسـري  السـورية،  العربيـة  واجلمهورية وجامايكا، وبريو، وبنن، زيل،والربا ، )والنرويج والسويد وفنلندا
 وليسـوتو،  وليختنشـتاين،  وكينيـا،  والكونغـو،  وكولومبيـا،  وكنـدا،  وكازاخسـتان،  والفلـبني،  وغواتيماال، وشيلي، وسويسرا، ، األورويب)

  .  واليابان وهولندا، س،وهندورا ونيجرييا، والنمسا، ومالوي، واملكسيك،
    

  املرأة والسالم واألمن - ٣٥
  

  عرض عام  

ــد االســتعراض، عقــد الــس مخــس       ــرة قي خــالل الفت
جلسات واختذ ثالثة قرارات واعتمد بيانا رئاسيا بشـأن املـرأة   

املناقشات املصـاحبة هلـا   والسالم واألمن. وتناولت القرارات و
ــرار   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥مســــألة العنــــف اجلنســــي وتنفيــــذ القــ

  أساسا.  
سـبتمرب   أيلول/ ٣٠إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩  

  : القرارات املتعلقة بالعنف اجلنسي  ٢٠٠٩

ــودة يف     ــة املعقـ ــه  ١٩يف اجللسـ ، ٢٠٠٨حزيران/يونيـ
ســـاد توافـــق يف اآلراء واســـع النطـــاق بشـــأن مجيـــع اجلوانـــب 

. فقد شـدد  )٦٦٩(رئيسية ملشروع القرار املعروض على السال
املتكلمون على ضرورة مكافحة العنـف اجلنسـي خـالل مجيـع     
جوانـــب الـــرتاع، مبـــا يف ذلـــك يف منـــع نشـــوب الرتاعـــات       
واملفاوضــات بشــأن الســالم وبنــاء الســالم والعدالــة االنتقاليــة، 

__________ 

)٦٦٩(  S/2008/403.  

احملكمـة  وتوفري العالج للضحايا. وأشار العديد من الوفود إىل 
اجلنائيــة الدوليــة فيمــا يتعلــق مبكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب،   
ودعــوا إىل وجــوب إحالــة احلــاالت الــيت تنطــوي علــى العنــف 
اجلنســي إىل احملكمــة. وارتــأت ممثلــةٌ أن نــص مشــروع القــرار   

  .)٦٧٠(ينبغي أن يتضمن إشارة إىل احملكمة
ــرار     ــفه القــ ــرار بوصــ  ١٨٢٠واعتمــــد مشــــروع القــ

ــف اجلنســي، حــني     ٢٠٠٨( ــس أن العن ــه ال ــد في ــذي أكّ ) ال
يستخدم كأسـلوب مـن أسـاليب احلـرب السـتهداف املـدنيني       
عمدا، أو يف إطار هجوم واسع النطاق أو منظم ضد السـكان  
املــدنيني، قــد يــؤدي إىل اســتفحال حــاالت الــرتاع املســلّح إىل  

 وقـد يعـوق إعـادة إرسـاء السـالم واألمـن الـدوليني.        حد كبري
وأكد الس أيضا ضرورة استثناء جرائم العنـف اجلنسـي مـن    
أحكام العفـو العـام يف سـياق عمليـات حـل الرتاعـات، وأكّـد        
اعتزامه أن يأخذ يف االعتبار التدابري احملددة اهلـدف واملتدرجـة   

  لعنف اجلنسي.  التنفيذ املتخذة ضد األطراف املسؤولة عن ا
__________ 

)٦٧٠(  S/PV.5916   و Corr.1 (ليختنشتاين). ٤١، الصفحة   
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ــتمع الــــس إىل  ٢٠٠٩آب/أغســــطس  ٧ويف    ، اســ
إحاطة قدمها األمني العام فأشار فيهـا إىل بعـض التقـدم احملـرز     

)، لكنــه اســتدرك قــائال إن   ٢٠٠٨( ١٨٢٠ذ القــرار يف تنفيــ
ــف     ــال العنـ ــالل أعمـ ــن خـ ــدنيني مـ ــد للمـ ــتهداف املتعمـ االسـ
ــيت تســتخدم       ــن الترســانة ال اجلنســي مســتمر وأصــبح جــزءا م
ــة واقتصــادية.    لتحقيــق أهــداف عســكرية وسياســية واجتماعي
ــي       ــف اجلنسـ ــع العنـ ــة ملنـ ــراءات ملموسـ ــاذ إجـ ــا إىل اختـ ودعـ

ا: (أ) رد متعــــدد القطاعــــات؛ والتصــــدي لــــه، بطــــرق منــــه
التركيـــز املتواصـــل علـــى التصـــدي للعنـــف اجلنســـي يف   (ب)

ختطيط واليات البعثات وتنفيذها؛ (ج) اختتام اجلمعيـة العامـة   
مداوالا بشأن إنشاء مؤسسـة تابعـة لألمـم املتحـدة للنـهوض      
باملســاواة بــني اجلنســني وحقـــوق اإلنســان الواجبــة للمـــرأة،      

ه بتعــيني مســؤول كــبري جديــد علــى   والــذي اقتــرح أن يدعمــ 
ــف اجلنســي؛ (د) حتســني      ــع العن ــل م ــة للتعام مســتوى املنظوم
رصد العنف اجلنسي والتحقيق فيـه وتوثيقـه. وأهـاب بـالس     
أن يـأذن علـى الفـور بإنشـاء جلنـة حتقيـق مسـتقلة توكـل إليهـا          
مهمـــة التحقيـــق يف انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان والقـــانون      

ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  اإلنســـاين الـــدويل يف تشـــاد
. ويف أعقاب اإلحاطة، أعرب عـدة ممـثلني عـن    )٦٧١(والسودان

األمــل يف أن يــتم التوصــل مبكــرا إىل اتفــاق بشــأن هيئــة تابعــة 
لألمــم املتحــدة معنيــة بالشــؤون اجلنســانية، ارتــأى الــبعض أنــه  
ينبغـــي أن يأخـــذ يف االعتبـــار الواليـــات املنصـــوص عليهـــا يف  

). ودعــــــــا ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٠( ١٣٢٥القــــــــرارين 
العديد من املمثلني الس إىل أن يعاجل مسـألة العنـف اجلنسـي    
بطريقة منتظمة يف مداوالته اليوميـة. وأبـدى معظـم املـتكلمني     
ــالعنف     ــة ب ــة إىل إدراج أحكــام متعلق ــدهم للتوصــية الداعي تأيي
اجلنســي يف الواليــات الــيت يســندها الــس ســواء فيمــا يتعلــق   

__________ 

)٦٧١(  S/PV.6180 ٤-٢، الصفحات.   

ــنظم ا ــذلك يف    بـ ــالم، وكـ ــظ السـ ــات حفـ ــزاءات أو بعمليـ جلـ
  متطلبات اإلبالغ.

ــبتمرب  ٣٠ويف    ــس يف  ٢٠٠٩أيلول/ســ ــب الــ ، طلــ
ــراره  ــثال خاصــا    ٢٠٠٩( ١٨٨٨ق ــام مم ــني الع ــني األم ) أن يع

عي يتــوىل مهمــة القيــادة املتســقة واالســتراتيجية وبــذل مســا      
ــات     ــي يف الرتاعـ ــف اجلنسـ ــدي للعنـ ــل التصـ ــن أجـ ــدعوة مـ الـ
املسلحة، أساسا، من خالل املبـادرة املشـتركة بـني الوكـاالت     

مبــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنســي يف حــاالت  ”
ويف أحكام أخرى ترمي إىل تعزيز التصـدي ملشـكلة   “. الرتاع

تتعلـق   العنف اجلنسي، قرر الس أيضـا إدراج أحكـام حمـددة   
حبمايــة النســاء واألطفــال مــن االغتصــاب وغــريه مــن أشــكال   
العنــف اجلنســي يف واليــات عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ       
الســالم؛ وأهــاب بــاألمني العــام إيفــاد فريــق خــرباء علــى وجــه 
السرعة للوقوف على احلاالت اليت تشكل مصدر قلـق خـاص   

  فيما يتصل بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح.  
 تشـرين األول/  ٥و ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩  

  )  ٢٠٠٠( ١٣٢٥: تنفيذ القرار ٢٠٠٩أكتوبر 

ــة جملــــــس األمــــــن      املعقــــــودة يف  ٦٠٠٥يف جلســــ
ــى  ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٩ ، أمجـــع املتكلمـــون علـ

 )٢٠٠٠( ١٣٢٥اإلشارة إىل التقـدم احملـرز منـذ اختـاذ القـرار      
اركة املـرأة يف عمليـات   من حيث زيادة التركيز على أمهية مش

السالم واحلاجة إىل تعميم منظـور جنسـاين يف مسـائل السـالم     
واألمن، إال أم ذكروا أن مثة الكـثري ممـا زال يـتعني بذلـه مـن      
أجــل تنفيــذ ذلــك القــرار، وال ســيما فيمــا يتعلــق حبمايــة املــرأة 
ــود عــن      ــات الســالم. وأعربــت عــدة وف ومشــاركتها يف عملي

ــدها لتوصــيات األ  ــذ    تأيي ــهوض بتنفي ــة إىل الن ــام الداعي مــني الع
القرار، وال سـيما فيمـا يتعلـق بزيـادة االسـتعانة باالجتماعـات       

  ‘‘.  آريا’’املعقودة بصيغة 
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أكـــد فيـــه  )٦٧٢(م الـــسمث أدىل الـــرئيس ببيـــان باســـ  
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥الــس مــن جديــد التزامــه بتنفيــذ القــرارين  

ــام أن يعـــد  ٢٠٠٨( ١٨٢٠و ــا إىل األمـــني العـ ) وطلـــب أيضـ
  ).  ٢٠٠٠( ١٣٢٥تقريرا عن تنفيذ القرار 

لــس ، أعــاد ا٢٠٠٩تشــرين األول/أكتــوبر   ٥ويف   
ــراره  ــابقة ذات   ٢٠٠٩( ١٨٨٩يف قــ ــه الســ ــد قراراتــ ) تأكيــ

ــادة عــدد        ــتراتيجية لزي ــني العــام لوضــع اس ــدعا األم الصــلة، ف
ــة      ــه، وخاصـ ــدة بامسـ ــاعي احلميـ ــذل املسـ ــات لبـ ــاء املعينـ النسـ

__________ 

)٦٧٢(  S/PRST/2008/39 .   

ــدابري    ــاذ تـ كممـــثالت خاصـــات ومبعوثـــات خاصـــات، واختـ
لزيـــادة مشـــاركة املـــرأة يف البعثـــات السياســـية وبعثـــات بنـــاء  

وحفــظ الســالم. وطلــب الــس إىل األمــني العــام أن   الســالم 
يعـرض علــى نظــر الــس يف غضـون ســتة أشــهر جمموعــة مــن   
املؤشرات الستخدامها على املستوى العاملي لتتبع تنفيـذ قـراره   

ــترك    ٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــاس مشـ ــة أسـ ــون مبثابـ ــن أن تكـ )، ميكـ
لتقــدمي التقــارير مــن قبــل كيانــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة   

ت الدولية واإلقليمية األخرى والدول األعضاء بشـأن  واملنظما
  .تنفيذ ذلك القرار

    
    اجللسات: املرأة والسالم واألمن

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩١٦  
ــه  ١٩ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٨    

ــة   ــالة مؤرخـــــ  ٤رســـــ
ــه   ٢٠٠٨حزيران/يونيـ

ــة إىل األمــــــني  موجهــــ
العام من املمثـل الـدائم   
للواليـــــــات املتحـــــــدة 
األمريكيــة لــدى األمــم  

  ) S/2008/364املتحدة (

 ١٦رســــالة مؤرخــــة 
ــه  حزيران/يونيـــــــــــــــ

ــل   ٢٠٠٨ ــن املمثــ مــ
ــة  الـــــــدائم للمملكـــــ
ــدة  املتحــــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/402 ،(
مشــروع قــرار مقــدم   

 )أ(دولة عضوا ٥٠من 

)S/2008/403(  

   ٣٧املادة 
   )ب(دولة عضوا ٣٨

   ٣٩املادة 
رئـيس اجلمعيـة العامـة،    
والقائد السـابق للفرقـة   
العسكرية التابعـة لبعثـة   
ــم املتحــدة    ــة األم منظم
ــة الكونغـــو   يف مجهوريـ
الدميقراطيــــة، ورئــــيس 

ســـــالم، جلنـــــة بنـــــاء ال
ــوض املعـــــــــين   واملفـــــــ
بالســـــــــالم واألمـــــــــن 

  باالحتاد األفريقي 

األمـــــني العـــــام، 
ونائــــب األمــــني 
العــــام، ومجيــــع   

 )ج(أعضاء الس
  ومجيع املدعوين

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠القـــ
  ال أحد -  ال أحد - ١٥

٦٠٠٥    
 األول/  تشـــــرين ٢٩

   ٢٠٠٨أكتوبر 

تقرير األمني العـام عـن   
املــرأة والســالم واألمــن 

)S/2008/622  (  
ــة   ــالة مؤرخـــــ  ١٥رســـــ

تشــــرين األول/أكتــــوبر  
ــة إىل  ٢٠٠٨ موجهــــــــــ

األمــني العــام مــن املمثــل  
الدائم للصني لدى األمم 

  ) S/2008/655( املتحدة

   ٣٧املادة   
   )د(دولة عضوا ٣٥

   ٣٩املادة 
ــارة اخلاصــــــة   املستشــــ
ــة   ــام املعنيــ لألمــــني العــ
ــانية   ــؤون اجلنســـ بالشـــ
والنـــــــهوض بـــــــاملرأة، 

ــام  و ــني العـ وكيـــل األمـ
ــظ   ــات حفـــــــ لعمليـــــــ
الســــــــالم، واملــــــــديرة 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

  املدعوين

S/PRST/2008/39  
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

التنفيذية لصندوق األمـم              
املتحدة اإلمنـائي للمـرأة،   
ومنســـق الفريـــق العامـــل 
للمنظمات غري احلكومية 
املعـــين بـــاملرأة والســــالم   
واألمن، واملراقب الـدائم  
لالحتـــاد األفريقـــي لـــدى 

  األمم املتحدة 
٦١٨٠    

آب/أغســــــــــطس  ٧
٢٠٠٩    

ــني العــــام    ــر األمــ تقريــ
ــرار    ــالً بقــ ــدم عمــ املقــ

ــن   ــس األمــ  ١٨٢٠جملــ
)٢٠٠٨) (S/2009/362(   

   ٣٧املادة   
   (هـ)دولة عضوا ٦٠

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
الـــس، ومجيـــع 

  املدعوين

  

٦١٩٥    
أيلول/ســــــبتمرب  ٣٠

٢٠٠٩    

ــام   ــني العــ ــر األمــ تقريــ
ــرار   ــالً بقــ ــدم عمــ املقــ

 ١٨٢٠جملــــس األمــــن 
)٢٠٠٨) (S/2009/362(   

مشروع قرار مقدم من 
ــة عضـــــوا  ٦٨  )و(دولـــ

)S/2009/489  (  

   ٣٧املادة 
   )ز(دولة عضوا ٥٨

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 

   )ح(الس

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

٦١٩٦    
 تشــــــــرين األول/ ٥

   ٢٠٠٩أكتوبر 

ام عـن  تقرير األمني العـ 
املــرأة والســالم واألمــن 

)S/2009/465  (  
ــة   ــالة مؤرخـــ  ١٨رســـ

 ٢٠٠٩أيلول/ســـبتمرب 
ــة إىل األمــــــني  موجهــــ
العام من املمثـل الـدائم   

لـدى األمـم   لفييت نام 
  ) S/2009/490املتحدة (

مشروع قرار مقدم من 
ــوا ٢١  )ط(دولـــــة عضـــ

)S/2009/500  (  

   ٣٧املادة 
   )ي(دولة عضوا ٤٠

   ٣٩املادة 
املستشارة اخلاصة لألمني 
العــــام املعنيــــة بالقضــــايا 
اجلنســــــانية والنــــــهوض  

رأة، واملديرة التنفيذية بامل
لصــندوق األمــم املتحــدة 
اإلمنـــائي للمـــرأة، وممثلـــة 
ــل   ــق العامــــــــــ الفريــــــــــ
للمنظمات غري احلكومية 
املعـــين بـــاملرأة والســــالم   
واألمن، واملراقب الـدائم  
بالنيابة لالحتـاد األفريقـي   

  لدى األمم املتحدة 

ــني   ــب األمـــ نائـــ
العــــام، ومجيــــع   
أعضــــــــــــــــــــــاء 

ــس ، )ك(الــــــــــــ
  ومجيع املدعوين

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٩القـــ
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

  
 وبوركينـا  ،وبنمـا  ،وبلغاريـا  ،وبلجيكـا  ،والربتغـال  ،وإيطاليا ،وآيسلندا ،وأيرلندا ،وأملانيا ،وإسرائيل ،وإستونيا ،وأستراليا ،وإسبانيا ،أرمينيا  (أ)  

 وجنـوب  ،الكونغـو الدميقراطيـة   ومجهوريـة  ،كوريـا  ومجهورية ،املتحدة ترتانيا ومجهورية ،التشيكية واجلمهورية ،وجامايكا ،وبولندا ،فاسو
 ،وكرواتيـا  ،وقـربص  ،وفنلنـدا  ،وفرنسـا  ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،مارينو وسان ،ورومانيا ،والدامنرك ،أفريقيا
 ،ى وأيرلنــدا الشــماليةالعظمــ لربيطانيــا املتحــدة واململكــة ،ومالطــة ،وليختنشــتاين ،وليتوانيــا ،ولكســمربغ ،تفيــاوال ،وكوســتاريكا ،وكنــدا

   .واليونان ،واليابان ،األمريكية املتحدة والواليات ،وهولندا ،وهنغاريا ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج
 ،والربتغـال  ،لربازيلوا ،وآيسلندا ،وأيرلندا ،وأملانيا ،وإكوادور ،وأفغانستان ،وإسرائيل ،وإستونيا ،وأستراليا ،وإسبانيا ،وأرمينيا ،األرجنتني  (ب)  

 ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،التشيكية واجلمهورية ،وجامايكا ،وتونغا ،وتونس ،وبولندا ،واهلرسك والبوسنة ،وبنن ،وبنغالديش ،وبلغاريا
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 ،ورومانيـا  ،اوروانـد  ،والـدامنرك  ،)والطفـل  األسـرة  وشـؤون  اجلنسـانية  الشـؤون  وزيـرة ( لدميقراطيـة ا الكونغو ومجهورية ،كوريا ومجهورية
ــارينو وســان ــلفادور ،م ــلوفاكيا ،والس ــلوفينيا ،وس ــرا ،والســويد ،وس ــيلي ،وسويس ــراق ،وش ــا ،والع ــبني ،وغان ــدا ،والفل ــربص ،وفنلن  ،وق

ــدا ،وكازاخســتان ــا ،وكن ــا ،وكولومبي ــ ،ولكســمربغ ،والتفي ــرة( اوليربي ــة وزي ــا ،)اخلارجي  ،واملكســيك ،ومالطــة ،وليختنشــتاين ،وليتواني
   .واليونان ،واليابان ،وهولندا ،وهنغاريا ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،وميامنار ،وموريتانيا

ن بني األجيال؛ وبلجيكا بوزير التعاون اإلمنـائي؛  كانت كراوتيا ممثلَةً بنائبة رئيس الوزراء ووزيرة األسرة وشؤون احملاربني القدماء والتضام  (ج)  
وفرنسا بوزيرة الدولة للشؤون اخلارجيـة؛ والصـني بـاملبعوث اخلـاص لـوزير خارجيتـها؛ وإيطاليـا بوكيـل وزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجيـة؛             

   .واململكة املتحدة باملدعية العامة لربيطانيا وويلز
 ،وبـنغالديش  ،والربتغـال  ،وآيسـلندا  ،اوأيرلنـد  ،وأوغنـدا  ،املتحـدة  العربية واإلمارات ،وأملانيا ،أفغانستانو ،وإسرائيل ،وأستراليا ،األرجنتني  (د)  

 ،وسويســرا ،والســويد ،وســوازيلند ،وروانــدا ،والــدامنرك ،كوريــا ومجهوريــة ،وتونغــا) اجلمهوريــة رئاســة ديــوان رئــيس نائبــة( وبــيالروس
 ،وميامنـار  ،واملكسـيك  ،واملغـرب  ،وليختنشـتاين  ،وكينيـا  ،والكونغـو  ،وكولومبيا ،وكندا ،تانوكازاخس ،وفنلندا ،والفلبني ،وغانا ،وشيلي

   .واليابان ،والنمسا ،والنرويج
ــتني  (هـ)   ــا ،وإكــوادور ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وأســتراليا ،األرجن ــا ،وآيســلندا ،وأملاني ــابوا ،وإيطالي ــا وب ــدة غيني  ،وبلجيكــا ،والربازيــل ،اجلدي

 ،وسويسـرا  ،والسـويد  ،وروانـدا  ،أفريقيـا  وجنـوب  ،وريـا ك ومجهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  ،ليشـيت  - وتيمـور  ،وبـريو  ،وبنغالديش
   .وهولندا ،ونيجرييا ،والنرويج ،وليختنشتاين ،وكينيا ،وكندا ،وفنلندا ،وسرياليون

 ،وبلجيكــا ،والربتغــال ،وإيطاليــا ،وآيســلندا ،وأيرلنــدا ،وأملانيــا ،انيــاوألب ،وإســرائيل ،وإســتونيا ،وأســتراليا ،وإســبانيا ،وأرمينيــا ،األرجنــتني  (و)  
 ترتانيـا  ومجهوريـة  ،التشـيكية  واجلمهوريـة  ،األسـود  واجلبـل  ،وتركيـا  ،وبولندا ،واهلرسك والبوسنة ،فاسو وبوركينا ،وبنن ،وبنما ،وبلغاريا
 ،وجورجيــا ،أفريقيــا وجنــوب ،الســابقة اليوغوســالفية مقــدونيا ومجهوريــة ،الدميقراطيــة الكونغــو ومجهوريــة ،كوريــا ومجهوريــة ،املتحــدة
 ،وغانـا  ،وصـربيا  ،وشـيلي  ،وسويسـرا  ،والسـويد  ،والسنغال ،وسنغافورة ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،ورومانيا ،ورواندا ،والدامنرك ،وجيبويت
 ،وليختنشــتاين ،وليتوانيــا ،وليربيــا ،ربغولكســم ،والتفيــا ،وكوســتاريكا ،ديفــوار وكــوت ،وكنــدا ،وكرواتيــا ،وقــربص ،وفنلنــدا ،وفرنســا
 ،ونيوزيلنـدا  ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،وموناكو ،ومنغوليا ،الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة ،سيكواملك ،ومالطة
   .واليونان ،واليابان ،األمريكية املتحدة والواليات ،وهولندا ،وهنغاريا ،واهلند

 ،وبلجيكــا ،والربتغــال ،وإيطاليــا ،وآيســلندا ،وأيرلنــدا ،وأملانيــا ،وألبانيــا ،وإســرائيل ،وإســتونيا ،وأســتراليا ،وإســبانيا ،وأرمينيــا ،نــتنياألرج  (ز)  
 ،كوريـا  ومجهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيا ومجهورية ،التشيكية واجلمهورية ،األسود واجلبل ،وبولندا ،واهلرسك والبوسنة ،وبنن ،وبنما ،وبلغاريا

 ،وروانـدا  ،والـدامنرك  ،وجيبـويت  ،وجورجيـا  ،أفريقيـا  وجنـوب  ،ا اليوغوسـالفية السـابقة  مقـدوني  ومجهورية ،الدميقراطية الكونغو مجهوريةو
 ،وكنــدا ،وقــربص ،وفنلنــدا ،وغانــا ،وصــربيا ،وشــيلي ،وسويســرا ،والســويد ،والســنغال ،وســنغافورة ،وســلوفينيا ،وســلوفاكيا ،ورومانيــا
 ،ونيوزيلنـدا  ،ونيجرييـا  ،والنـرويج  ،ومونـاكو  ،ومنغوليـا  ،ومالطـة  ،ينوليختنشـتا  ،وليتوانيـا  ،وليربيـا  ،ولكسمربغ ،اوالتفي ،ديفوار وكوت
  .  واليونان ،وهولندا ،وهنغاريا ،واهلند

يـات املتحـدة بـوزيرة    كانت بوركينا فاسو ممثّلةً بوزير اخلارجيـة والتعـاون اإلقليمـي؛ وفرنسـا بـوزير الدولـة للتعـاون والفرانكفونيـة؛ والوال          (ح)  
  خارجيتها.  

 ،وفنلنـدا  ،والفلـبني  ،وفرنسـا  ،وسـنغافورة  ،أفريقيـا  وجنوب ،الشعبية الدميقراطية الو ومجهورية ،وتركيا ،فاسو وبوركينا ،وإيطاليا ،أوغندا  (ط)  
 ،والنمسـا  ،والنـرويج  ،الشـمالية  نـدا وأيرل العظمـى  لربيطانيـا  املتحدة واململكة ،واملكسيك ،وكوستاريكا ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،نام وفييت
   .واليابان ،األمريكية املتحدة والواليات ،واهلند

 ،اجلديــدة غينيــا وبــابوا ،وإيطاليــا ،وآيســلندا ،وأيرلنــدا ،وأوكرانيــا ،وإندونيســيا ،وأملانيــا ،وإكــوادور ،وأفغانســتان ،وأســتراليا ،األرجنــتني  (ي)  
ــة ،وبلجيكــا ،والربتغــال ،والربازيــل ــا ومجهوريــة ،املتحــدة رتانيــات ومجهوري ــة الشــعبية ومج ،كوري ــا وجنــوب ،هوريــة الو الدميقراطي  ،أفريقي
 ،وفنلنـدا  ،)البوليفاريـة  – مجهوريـة ( وفرتويـال  ،والفلـبني  ،وصـربيا  ،وسرياليون ،وسويسرا ،والسويد ،وسنغافورة ،النكا وسري ،والدامنرك
 ،ونيوزيلنـدا  ،ونيجرييـا  ،والنـرويج  ،حـدة) املو - واليات( وميكرونيزيا ،ومصر ،وليختنشتاين ،ولكسمربغ ،وكولومبيا ،وكندا ،وكمبوديا

  . وهولندا ،واهلند
  كانت فييت نام ممثلَةً بنائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية.  (ك)  
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ــاملرأة والســال      م تعمــيم مراعــاة املســائل املتصــلة ب
  واألمن يف قرارات جملس األمن

بــات جملــس األمــن يــدرج بشــكل متزايــد العناصــر         
ــرأة والســالم واألمــن، يف     ــل امل ــالبنود املواضــيعية، مث ــة ب املتعلق

. وتـرد يف اجلـدول   )٦٧٣(قراراته املتعلقة حباالت يف بلدان معينـة 
ــة علــى األحكــام املتعلقــة      ــع األمثل ــود، مجي ــايل، حســب البن الت

م واألمـن الـيت أدرجـت يف القـرارات املتخـذة يف      باملرأة والسال
إطار بنود أخرى. وال يتضمن اجلدول إدماج العناصر املتصـلة  
باملرأة والسالم واألمن يف واليات اهليئـات الفرعيـة، ألن تلـك    

  .العناصر مشمولة باجلزء العاشر
وتتعلــق األحكــام املــذكورة باملســاواة بــني اجلنســني،      

نسي واجلنساين، وأمهية مشـاركة املـرأة   واحلماية من العنف اجل
يف عمليات السالم واحليـاة السياسـية، وتعمـيم مراعـاة منظـور      
جنســاين يف األنشــطة املتصــلة بالســالم واألمــن. وقــد وجهــت  
األحكام إما إىل الدول األعضـاء وإمـا إىل األمـني العـام، وهـي      

ات تتضمن املواقف املعربة عن إدانة التمييز ضـد النسـاء والفتيـ   
أو العنف اجلنسي واجلنساين، وتدعو إىل توفري احلماية هلـن أو  
مشــاركتهن علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال، والتحقيــق يف       
االستغالل والعنـف اجلنسـيني أو مقاضـاة مرتكبيهمـا، وتـدعو      

__________ 

لالطــالع علــى معلومــات عــن تعمــيم مراعــاة البنــود املواضــيعية    )٦٧٣(
فيمــا يتعلــق باألطفــال  ٣١اجلــزء، القســم  األخــرى، انظــر هــذا 

يتعلــق حبمايــة املــدنيني   فيمــا  ٣٣لرتاعــات املســلحة، والقســم وا
   يف الرتاعات املسلحة. 

إىل إدراج إجــراءات وقائيــة أو متطلبــات اإلبــالغ يف تقــارير     
  األمني العام وفرض اجلزاءات.  

ــن   وقـــد أدرج    ــه عـ ــام يف قراراتـ الـــس تلـــك األحكـ
أفغانســـتان وبورونـــدي وتشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  
واملنطقة دون اإلقليمية، وكوت ديفـوار، وقـربص، ومجهوريـة    
الكونغو الدميقراطية، وجورجيـا، ومنطقـة الـبحريات الكـربى،     
وغينيا، وهاييت، والعراق، وليربيا، والشرق األوسـط، ونيبـال،   

ليشــيت، والصــحراء الغربيــة. -والســودان، وتيمــوروالصــومال، 
بيانـات   ٤قـرارا (مـن بينـها     ٤٩ومن القـرارات البـالغ عـددها    

  قرارا مبوجب الفصل السابع من امليثاق.   ١٩رئاسية)، اتخذ 
ــرارين     ــع القــ ــيا مــ  ١٨٨٨) و ٢٠٠٨( ١٨٢٠ومتشــ

)، أدرج الس مطالب باختاذ التدابري الكفيلة حبمايـة  ٢٠٠٩(
املدنيني من العنف اجلنسـي يف قراراتـه املتعلقـة بكـوت ديفـوار      
ــس      ــاول ال ــة والســودان. وتن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ومجهوري

قــا مــع االســتغالل   سياســة األمــني العــام لعــدم التــهاون إطال    
ــات حلفــظ     ــه املتعلقــة بعشــر بعث ــهاك اجلنســيني يف قرارات واالنت

بعثـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، قـرر الـس،       ١٧السالم من بـني  
يف قــرار يتعلــق جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، تطبيــق تــدابري 
جزاءات على األشـخاص الـذين يرتكبـون انتـهاكات جسـيمة      

ــتهدا   ــمل اسـ ــدويل تشـ ــانون الـ ــاء يف  للقـ ــال أو النسـ ف األطفـ
حاالت الـرتاع املسـلح، مبـا يف ذلـك القتـل والتشـويه والعنـف        

  اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري.

    
    : أحكام خمتارة٢٠٠٩-٢٠٠٨تعميم مراعاة املسائل املتصلة باملرأة والسالم واألمن يف قرارات جملس األمن، 

  األحكام  املقرر

 احلالة يف أفغانستان  

م بالتقــدم امللحــوظ الــذي حتقــق يف مســألة املســاواة بــني اجلنســني يف أفغانســتان يف الســنوات يســلّ  )٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار 
األخرية، ويدين بشدة استمرار أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ويؤكد أمهية تنفيـذ  

)، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل إدراج املعلومــات املتصــلة   ٢٠٠٠( ١٣٢٥قــرار الــس 
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  األحكام  املقرر

ة إدماج املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفغانستان يف تقاريره إىل الس بعملي  
 )٢٨(الفقرة 

ــذي حتقــق يف مســألة املســاواة بــني اجلنســني يف أفغانســتان يف الســنوات     بالتقــدم امل يســلّم  )٢٠٠٩( ١٨٦٨القرار  لحــوظ ال
األخرية، ويـدين بشـدة اسـتمرار أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات، وال سـيما العنـف            

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥الرامي إىل منع الفتيات من االلتحاق باملدارس، ويؤكد أمهية تنفيذ قراري الس 
ويطلب إىل األمـني العـام أن يواصـل إدراج املعلومـات املتصـلة بعمليـة إدمـاج        )، ٢٠٠٨( ١٨٢٠و 

  )٢٩املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفغانستان يف تقاريره إىل الس (الفقرة 
) ٢٠٠٩( ١٨٩٠القــــــــــرار 

  (الفصل السابع)
يؤكد [...]أمهية إحراز حكومة أفغانستان مزيدا من التقدم يف وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب      
وتعزيز املؤسسات القضـائية وسـيادة القـانون واحتـرام حقـوق اإلنسـان داخـل أفغانسـتان، مبـا يف          

ت، ويف إعـادة بنـاء قطـاع السـجون يف أفغانسـتان وإصـالحه       ذلك حقوق اإلنسان للنساء والفتيا
  (الفقرة الثامنة عشرة من الديباجة)

    احلالة يف بوروندي
يشــجع [...] حكومــة بورونــدي علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع مجيــع الشــركاء الــدوليني، بوضــع    )٢٠٠٨( ١٨٥٨القرار 

تمـاعي  استراتيجية لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإرساء األسـس إلعـادة اإلدمـاج االج   
االقتصادي املستدام للجنود املسرحني واملقاتلني السابقني والالجئني العائدين واملشردين وغريهم من 

 ١٣٢٥الفئــات املتــأثرة بــالرتاع، وخباصــة النســاء واألطفــال، وذلــك وفقــا لقــرارات جملــس األمــن    
  )١١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٢٠) و ٢٠٠٦( ١٦٧٤) و ٢٠٠٥( ١٦١٢) و ٢٠٠٠(

خاص عن قلقه إزاء استمرار العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، يعرب بوجه   
وحيث حكومة بوروندي على اختاذ اخلطوات الالزمة، بوسـائل منـها سـن تشـريعات خاصـة ملنـع       

  )١٤مزيد من االنتهاكات وضمان حماكمة املسؤولني عن ارتكاا، وفقا للقانون الدويل (الفقرة 
يشــجع حكومــة بورونــدي علــى مواصــلة بــذل اجلهــود ملواجهــة حتــديات توطيــد دعــائم الســالم،     )٢٠٠٩( ١٩٠٢القرار 

عدالـة ومحايـة حقـوق    سيما احلكم الدميقراطي وإصالحات قطاع األمن وحيـازة األراضـي وال    وال
  )١٢اإلنسان، مع التركيز بوجه خاص على حقوق املرأة والطفل (الفقرة 

يشجع حكومة بوروندي على أن تقوم، بالتعاون مع مجيع الشركاء الدوليني، مبا يف ذلك مكتب   
ليـة  األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الـدويل، بإمتـام عم  

نـزع الســالح والتســريح واسـتراتيجية إعــادة اإلدمــاج االجتمـاعي واالقتصــادي املســتدام للجنــود    
املسرحني واملقاتلني السابقني والالجئني العائدين واملشردين وغريهم من الفئات الضـعيفة املتـأثرة   

م، علـى  بالرتاع، وخباصـة النسـاء واألطفـال، وحيـث الشـركاء الـدوليني، وخباصـة جلنـة بنـاء السـال          
  ) ١٥الوقوف على أهبة االستعداد لدعم ذلك (الفقرة 
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يعرب بوجه خاص عن قلقه إزاء استمرار العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس،     
وحيث حكومة بوروندي على مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة ملنـع وقـوع مزيـد مـن االنتـهاكات      

  ) ١٩ىل العدالة (الفقرة وضمان تقدمي املسؤولني عن ارتكاا إ
  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية

S/PRST/2009/13      ا مبوجب القانون اإلنسـاين الـدويل، وخباصـة احتـرالس جبميع األطراف الوفاء بالتزامام يهيب ا
أمن املدنيني، مبن فـيهم النسـاء واألطفـال والعـاملون يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية وموظفـو          

  األمم املتحدة (الفقرة اخلامسة)
   وت ديفواراحلالة يف ك

) ٢٠٠٨( ١٧٩٥القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

يهيــب جبميــع األطــراف املعنيــة أن تكفــل معاجلــة مســألة محايــة املــرأة والطفــل لــدى تنفيــذ اتفــاق   
السياسي ويف مرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتـهاء الـرتاع، وكـذلك يف مواصـلة رصـد       واغادوغو

  ) ٦حالة املرأة والطفل واإلبالغ عنها (الفقرة 
يطلب أيضا إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الضرورية لكفالة االمتثال الكامـل يف عمليـة     

ــا إزاء   األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار لسياســة األمــم     ــة يف عــدم التســامح إطالق املتحــدة املتمثل
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وإبقاء الس على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على 
اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة، مبا يف ذلك التوعية من خالل التدريب قبل نشر القوات، وعلى 

ساءلة الكاملة يف احلاالت الـيت يسـلك فيهـا أفـراد تـابعون هلـا       اختاذ إجراءات أخرى بغية كفالة امل
  ) ١١سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 

) ٢٠٠٨( ١٨٢٦القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

ألطراف املعنية أن تكفل معاجلـة مسـألة محايـة النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ اتفـاق         يهيب جبميع ا
واغادوغو السياسي، وكـذلك خـالل مـرحليت الـتعمري واإلنعـاش بعـد انتـهاء الـرتاع، مبـا يف ذلـك           

  ) ٦مواصلة رصد حالة النساء واألطفال واإلبالغ عنها (الفقرة 
سان جلميع اإليفـواريني علـى قـدم املسـاواة يف إطـار      يؤكد أمهية ضمان محاية واحترام حقوق اإلن  

النظام االنتخايب، وخباصة إزالة العقبات والتحديات الـيت تعتـرض سـبيل مشـاركة املـرأة يف احليـاة       
  ) ٧العامة واخنراطها الكامل فيها (الفقرة 

ل عمليـة األمـم   يطلب إىل األمني العام مواصـلة اختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة االمتثـال التـام داخـ          
املتحدة يف كوت ديفوار لسياسة األمم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل       
واالنتهاك اجلنسيني وإبقـاء الـس علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة بقـوات علـى اختـاذ            

اإلجـراءات   ، وغريهـا مـن  اإلجراءات الوقائية املناسبة، مبا فيها التدريب للتوعية قبل نشر القـوات 
  ) ١٥لكفالة املساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد قواا سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 
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) ٢٠٠٨( ١٨٤٢القــــــــــرار   
  ) (الفصل السابع

إذ يالحظ مرة أخرى مع القلق استمرار حاالت انتهاك حقوق اإلنسان ضد املدنيني، مبا يف ذلك 
حوادث العنف اجلنسي الكثرية، بالرغم من التحسن املطرد يف حالة حقوق اإلنسان عمومـا، وإذ  
 يؤكد وجوب تقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل القضاء، وإذ يكرر اإلعراب عن إدانته الشديدة

جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كوت ديفوار، وإذ يشري إىل قراريه 
) ٢٠٠٥( ١٦١٢) بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، وقــراره   ٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥

) بشـأن محايـة املـدنيني يف الـرتاع املسـلح      ٢٠٠٦( ١٦٧٤بشأن األطفال والرتاع املسلح، وقـراره  
  لسابعة من الديباجة) (الفقرة ا

) ٢٠٠٩( ١٨٦٥القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

 إذ يالحظ مع القلق استمرار حاالت انتـهاك حقـوق اإلنسـان ضـد املـدنيني يف أجـزاء خمتلفـة مـن        
البلد، مبا يف ذلك حوادث العنف اجلنسي الكـثرية، بـالرغم مـن التحسـن املطّـرد يف حالـة حقـوق        
ــة، وإذ يكــرر        ــهاكات إىل العدال ــرتكيب هــذه االنت ــا، وإذ يؤكــد وجــوب تقــدمي م اإلنســان عموم
اإلعراب عن إدانته القاطعة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل يف كـوت   

  (الفقرة العاشرة من الديباجة)  ديفوار
) بشـأن املـرأة والسـالم واألمـن،     ٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥وإذ يشري أيضـا إىل قراريـه     

وإذ يـدين مجيـع أنـواع العنـف اجلنســي، وإذ يؤكـد مـرة أخـرى أمهيــة مشـاركة املـرأة، علـى قــدم           
السالم واألمن،  سالم وتعزيزاملساواة مع الرجل وعلى حنو تام يف مجيع اجلهود اليت تبذل لصون ال

وضرورة تعزيز دورها يف صنع القرار فيما يتعلق مبنع نشوب الرتاعات وحلها، وإذ يشجع األمني 
العام على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياق تنفيذ الوالية املنوطة بعمليـة األمـم املتحـدة يف    

  كوت ديفوار (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) 
هيب جبميع األطراف املعنية أن تكفل مراعاة مسـألة محايـة النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ اتفـاق        ي  

واغادوغو السياسي، وكذلك يف مرحليت التعمري واإلنعاش بعد انتهاء الرتاع، مبا يف ذلك مواصلة 
عنـها  رصد حالة النساء واألطفال واإلبالغ عنها، وأن تكفل التحقيق يف مجيع االنتهاكات املبلـغ  

  ) ١١وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة (الفقرة 
يهيب جبميع األطراف اإليفوارية اختاذ التدابري الالزمة لالمتناع عن ارتكاب مجيع أشكال العنـف    

إنفاذ التدابري التأديبية العسكرية  اجلنسي ومنع وقوعها ومحاية املدنيني منها، واليت ميكن أن تشمل
بدأ مسؤولية القيادة وتدريب القوات على مجيع أشـكال العنـف اجلنسـي حظـرا     املناسبة والتقيد مب

  ) ١٢باتا (الفقرة 
فئاته يف العملية االنتخابية وكفالة املساواة يف  يؤكد أمهية مشاركة اتمع املدين اإليفواري جبميع  

سـيما أمهيـة إزالـة    حقوق اإلنسان لكل إيفواري فيما يتعلق بالنظام االنتخايب، وال  محاية واحترام
  ) ١٣العقبات والتحديات اليت تعترض مشاركة املرأة يف احلياة العامة بشكل كامل (الفقرة 
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يطلب إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة االمتثال التام يف عملية األمم املتحـدة      
ح إطالقا إزاء االستغالل واالنتـهاك  يف كوت ديفوار لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسام

اجلنسيني وإبقاء الس على علم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة بقـوات علـى اختـاذ اإلجـراءات         
الوقائية املناسبة، مبا فيها توفري التدريب دف التوعية قبل نشر القوات، وغريهـا مـن اإلجـراءات    

  ) ٢٦ا سلوكا من هذا القبيل (الفقرة لكفالة املساءلة التامة يف حالة إتيان أفراد قوا
) ٢٠٠٩( ١٨٨٠القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
ه يف العمليـة االنتخابيــة  يؤكـد أيضـا أمهيــة مشـاركة اتمـع املــدين اإليفـواري الشـاملة جبميــع فئاتـ       

وكفالة املساواة يف محاية واحترام حقوق اإلنسان لكـل إيفـواري فيمـا يتصـل بالنظـام االنتخـايب،       
وعلى اخلصوص احترام حرية الرأي والتعبري، وأمهيـة إزالـة العقبـات والتحـديات الـيت حتـول دون       

  ) ٩مشاركة املرأة وإسهامها الكامل يف احلياة العامة (الفقرة 
يهيب جبميع األطراف املعنية كفالة مراعاة محاية النسـاء واألطفـال لـدى تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو         

السياسي، وكذلك يف مـرحليت الـتعمري واإلنعـاش بعـد انتـهاء الـرتاع، مبـا يف ذلـك مواصـلة رصـد           
دمي حالة النساء واألطفال واإلبالغ عنها، وكفالة التحقيـق يف مجيـع االنتـهاكات املبلـغ عنـها وتقـ      

  ) ١٤املسؤولني عنها إىل العدالة (الفقرة 
يهيب أيضا جبميع األطراف اإليفوارية اختاذ التـدابري الالزمـة لالمتنـاع عـن ممارسـة مجيـع أشـكال          

العنف اجلنسي ومنع وقوعها ومحاية املدنيني منها، والـيت ميكـن أن تشـمل إنفـاذ التـدابري التأديبيـة       
مسؤولية القيادة وتدريب القوات على حظر مجيع أشكال العنـف   العسكرية املناسبة والتقيد مببدأ

  ) ١٥اجلنسي حظرا باتا (الفقرة 
يشري إىل توصية فريقه العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح باعتماد خطة عمل وطنيـة للتصـدي     

للعنف اجلنسي يف كوت ديفـوار، ويرحـب بـاخلطوات املتخـذة حـىت اآلن وحيـث حكومـة كـوت         
ر على وضعها يف صيغتها النهائية وتنفيذها، بدعم من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ديفوا

وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية؛ ويرحب أيضا بربنامج العمل الذي وقعته القـوات اجلديـدة يف   
ــاير   ــانون الثاين/ينـ ــال     ٢٠٠٩كـ ــيطرا، عمـ ــعة لسـ ــاطق اخلاضـ ــي يف املنـ ــف اجلنسـ ــة العنـ ملكافحـ

يات املشار إليها أعاله، وكذلك بالبالغ الذي أصدرته أربع جمموعات من املليشيا والذي بالتوص
بينت فيه استعدادها ملكافحة العنف اجلنسي، ويهيب جبميع األطراف املعنية أن تعمل معا، بدعم 

  ) ١٦متواصل من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، من أجل الوفاء بالتزاماا (الفقرة 
إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة االمتثال التام يف عملية األمم املتحدة يف  لبيط  

كوت ديفوار لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل اجلنسي واالنتهاك 
ة بقـوات علـى اختـاذ اإلجـراءات     اجلنسيني وإبقاء جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسـامه 

الوقائية املناسبة، مبا فيها التدريب دف التوعيـة قبـل نشـر القـوات، وغريهـا مـن اإلجـراءات لكفالـة         
  ) ٢٩(الفقرة  املساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد قواا يف سلوكا من هذا القبيل
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) ٢٠٠٩( ١٨٩٣القــــــــــرار   
  (الفصل السابع) 

وإذ يالحظ جمددا مع القلق أنه على الرغم من التحسن املطّرد يف حالـة حقـوق اإلنسـان عمومـا،     
بتعرض املدنيني يف مناطق خمتلفة من البلـد النتـهاكات حلقـوق اإلنسـان      ما زالت ترد تقارير تفيد

عمال عنف جنسي عديـدة، وإذ يؤكـد وجـوب تقـدمي مـرتكيب تلـك       أ والقانون اإلنساين، مبا فيها
االنتهاكات إىل العدالة، وإذ يكرر اإلعراب عن إدانته الشديدة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسـان  

 ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥والقــانون اإلنســاين الــدويل يف كــوت ديفــوار، وإذ يشــري إىل قراراتــه  
تعلقـــة بـــاملرأة والســـالم واألمـــن وقراريـــه     ) امل٢٠٠٩( ١٨٨٩  ) و٢٠٠٩( ١٨٨٨  ) و٢٠٠٨(

ــلح وقــــراره     ٢٠٠٩( ١٨٨٢  ) و٢٠٠٥( ١٦١٢ ــرتاع املســ ــال والــ ــتعلقني باألطفــ  ١٦٧٤) املــ
  ) املتعلق حبماية املدنيني يف الرتاع املسلح (الفقرة اخلامسة من الديباجة) ٢٠٠٦(

   احلالة يف قربص
ربص من أجل تنفيذ سياسـة  يرحب باجلهود اليت تبذهلا حاليا قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف ق  ) ٢٠٠٨( ١٨١٨القرار 

األمني العام املمثلة يف عـدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني وكفالـة امتثـال         
موظفيها التام ملدونة األمـم املتحـدة لقواعـد السـلوك، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل اختـاذ          

علـى علــم بــذلك، وحيــث البلــدان  مجيـع اإلجــراءات الالزمــة يف هــذا الصـدد وإبقــاء جملــس األمــن   
املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة، مبا يف ذلك إجراء دورات تدريبية للتوعية 
قبل نشر القوات، واختاذ اإلجراءات التأديبية وغريها من اإلجـراءات لكفالـة املسـاءلة الكاملـة يف     

  ) ٨ا القبيل (الفقرة حاالت إتيان األفراد التابعني هلا أي سلوك من هذ
يرحب باجلهود اليت تبـذهلا القـوة مـن أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني العـام املتمثلـة يف عـدم التسـامح              ) ٢٠٠٨( ١٨٤٧القرار 

تغالل واالنتهاك اجلنسـيني وكفالـة امتثـال أفـراد القـوة امتثـاال تامـا ملدونـة األمـم          إطالقا إزاء االس
املتحدة لقواعد السلوك، ويطلب إىل األمني العام مواصلة اختاذ مجيع اإلجـراءات الالزمـة يف هـذا    
الصدد وإبقاء جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ اإلجـراءات  

ائية املناسـبة، مبـا فيهـا إجـراء دورات تدريبيـة للتوعيـة قبـل نشـر القـوات، واختـاذ اإلجـراءات            الوق
التأديبية وغريها من اإلجراءات لكفالة املساءلة الكاملة يف حـاالت إتيـان األفـراد التـابعني هلـا أي      

  ) ١٠سلوك من هذا القبيل (الفقرة 
يرحب باجلهود اليت تبـذهلا القـوة مـن أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني العـام املتمثلـة يف عـدم التسـامح              ) ٢٠٠٩( ١٨٧٣القرار 

ونـة األمـم   ملد إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني وكفالـة امتثـال أفـراد القـوة امتثـاال تامـا       
املتحدة لقواعد السلوك، ويطلب إىل األمـني العـام أن يواصـل اختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة يف        
ــى اختــاذ          ــوات عل ــدان املســامهة بق ــذلك، وحيــث البل ــم ب ــى عل ــس عل ــى ال هــذا الصــدد وأن يبق

، واختـاذ  اإلجراءات الوقائيـة املناسـبة، مبـا فيهـا إجـراء دورات تدريبيـة للتوعيـة قبـل نشـر القـوات          
اإلجــراءات التأديبيــة وغريهــا مــن اإلجــراءات لكفالــة املســاءلة الكاملــة يف حــاالت إتيــان األفــراد   

  ) ١٠التابعني هلا ألي سلوك من هذا القبيل (الفقرة 
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لتنفيذ سياسة األمني العـام املتمثلـة يف عـدم التسـامح إطالقـا إزاء       يرحب باجلهود اليت تبذهلا القوة  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٨القرار   
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ولكفالة امتثال أفراد القوة امتثاال تاما ملدونة األمم املتحدة لقواعد 

مجيـع اإلجـراءات الالزمـة يف هـذا الصـدد وأن       السلوك، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ
يبقي جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ اإلجـراءات الوقائيـة   
املناسبة، مبا فيهـا إجـراء دورات تدريبيـة للتوعيـة قبـل نشـر القـوات، واختـاذ اإلجـراءات التأديبيـة           

لكاملة يف حاالت إتيان األفراد التابعني هلا أي سلوك من وغريها من اإلجراءات لكفالة املساءلة ا
  ) ١٠هذا القبيل (الفقرة 

  الكونغو الدميقراطية احلالة يف مجهورية
) ٢٠٠٨( ١٨٠٧القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
يســري علــى األفــراد يقـرر أن [احلظــر املفــروض علــى األســلحة وحظــر السـفر وجتميــد األصــول]   

األفـراد   (هــ) التالني، وعلـى الكيانـات التاليـة، حسـب االقتضـاء، ووفقـا ملـا حتـدده اللجنـة:[...]          
الناشطون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والـذين يرتكبـون انتـهاكات جسـيمة للقـانون الـدويل       

القتل والتشويه والعنف تشمل استهداف األطفال أو النساء يف حاالت الرتاع املسلح، مبا يف ذلك 
  ) (هـ) ١٣اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري (الفقرة 

) ٢٠٠٨( ١٨٥٦القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

بالتــدابري الــيت تتخــذها بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   حيــيط علمــا
للتصدي حلاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وسياسة عدم التسامح إطالقا إزاءها، ويطلب إىل 
األمني العام أن يواصل التحقيق على حنـو كامـل يف ادعـاءات االسـتغالل والعنـف اجلنسـيني علـى        

ألفـراد املـدنيني والعسـكريني التـابعني للبعثـة، وأن يتخـذ التـدابري املناسـبة احملـددة يف نشـرة           أيدي ا
) ST/SGB/2003/13األمني العام بشأن التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني (

  ) ١٥لفقرة (ا
) ٢٠٠٨( ١٨٥٧القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
ألفــراد يقـرر أن يســري [احلظــر املفــروض علــى األســلحة وحظـر الســفر وجتميــد األصــول] علــى ا  

األفــراد  (هـــ)التــالني وعلــى الكيانــات التاليــة، حســب االقتضــاء، ووفقــا ملــا حتــدده اللجنــة:[...]  
العاملون يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـذين يرتكبـون انتـهاكات جسـيمة للقـانون الـدويل          

ويه والعنف تشمل استهداف األطفال أو النساء يف حاالت الرتاع املسلح، مبا يف ذلك القتل والتش
  ) (هـ) ٤اجلنسي واالختطاف والتشريد القسري (الفقرة 

يطلب بصفة خاصة أن تقوم البعثة بإطالع فريق اخلرباء على ما لديها من معلومات، وخباصة عن   
الدعم الذي تتلقاه اجلماعات املسلحة وجتنيد األطفال واستخدامهم واستهداف النساء واألطفال 

  ) ١٢(الفقرة  يف حاالت الرتاع املسلح
S/PRST/2008/38  دد سال مة السكان املدنيني وسري يعرب جملس األمن عن قلقه العميق إزاء استمرار األخطار اليت

ــانية. ويـــدين الـــس بشـــدة اســـتمرار اجلماعـــات املســـلحة يف جتنيـــد األطفـــال     العمليـــات اإلنسـ
واستخدامهم وكذلك استمرار انتشار العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس يف املنطقـة  
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ثال الكامل لاللتزامات الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطية. وحيث مجيع األطراف على االمت  
املترتبة عليها مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق 

  اإلنسان والقانون الدويل لالجئني (الفقرة الثانية) 
) ٢٠٠٩( ١٨٩٦القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
وإذ يالحظ مع بالغ القلق استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املرتكبـة يف حـق   

كبرية املدنيني يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك قتل وتشريد أعداد 
من املدنيني وجتنيد األطفـال واسـتخدامهم كجنـود وانتشـار العنـف اجلنسـي، وإذ يؤكـد ضـرورة         
تقدمي مـرتكيب تلـك االنتـهاكات إىل العدالـة، وإذ يكـرر تأكيـد إدانتـه القاطعـة جلميـع انتـهاكات           

الصـلة   قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف البلد، وإذ يشري إىل مجيع قراراتـه ذات 
بقضايا املرأة والسالم واألمن واألطفال والرتاع املسلح ومحاية املدنيني يف الـرتاع املسـلح (الفقـرة    

  الثامنة من الديباجة) 
) ٢٠٠٩( ١٩٠٦القــــــــــرار 

  (الفصل السابع) 
إذ يعرب عن قلقـه البـالغ مـن تـدهور احلالـة اإلنسـانية وحالـة حقـوق اإلنسـان واسـتمرار إفـالت            
املسؤولني عن انتهاكات حقـوق اإلنسـان والفظـائع األخـرى مـن العقـاب، وإذ يـدين علـى وجـه          

ف اجلنســي وجتنيــد األطفــال  اخلصــوص اهلجمــات الــيت تســتهدف الســكان املــدنيني وتفشــي العنــ  
واستخدامهم كجنود واإلعدام خارج نطاق القضـاء، وإذ يؤكـد الضـرورة امللحـة لقيـام حكومـة       
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، بالتعــاون مــع بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو     

ق اإلنسـان والقـانون   الدميقراطية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية، بوضع حد النتـهاكات حقـو  
اإلنساين الدويل وتقدمي مرتكيب تلك االنتهاكات إىل العدالة، وإذ يهيب بالدول األعضاء أن تقدم 
املســاعدة يف هــذا الصــدد وأن تواصــل تقــدمي املســاعدة الطبيــة واإلنســانية وغــري ذلــك مــن أنــواع   

  املساعدة للضحايا (الفقرة الثامنة من الديباجة) 
ــرب     يطالــب كــل اجلماعــ    ــدا وجــيش ال ــر روان ــة لتحري ات املســلحة، وخباصــة القــوات الدميقراطي

للمقاومة، بالوقف الفـوري جلميـع أشـكال العنـف وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان املرتكبـة يف حـق          
السكان املدنيني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخباصة العنف القائم على أساس نوع اجلنس، 

  ) ١٠من أشكال االنتهاك اجلنسي (الفقرة مبا يف ذلك االغتصاب وغريه 
 ١٨٨٨مـال بـالقرار   يطالب أيضا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن تقـوم علـى الفـور، ع     

)، باختـاذ مجيــع التـدابري الالزمــة فـورا حلمايــة املـدنيني، مبــن فـيهم النســاء واألطفـال، مــن       ٢٠٠٩(
انتهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان، مبـا فيهـا مجيـع أشـكال العنـف            

“ دم التسامح إطالقـا سياستها املتمثلة يف ع”اجلنسي، وحيث احلكومة على ضمان التنفيذ التام ل 
إزاء اإلخالل بقواعد االنضباط وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك أعمـال العنـف اجلنسـي      
والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس، الــيت يرتكبــها أفــراد مــن القــوات املســلحة جلمهوريــة    

تعلقـة بتلـك   الكونغو الدميقراطية، وحيث كذلك على التحقيق بصـورة شـاملة يف مجيـع التقـارير امل    
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االنتهاكات بدعم من البعثة وعلى تقدمي مجيع املسؤولني عنها إىل العدالـة يف إطـار عمليـة حمكمـة       
  ) ١١ومستقلة (الفقرة 

يطلب إىل األمني العام أن يواصل التحقيق على حنو كامل يف االدعاءات املتعلقة بوقوع اسـتغالل    
 تـابعني للبعثـة، وأن يتخـذ التـدابري املناسـبة      وانتهاك جنسيني على أيدي أفراد مـدنيني وعسـكريني  

احملددة يف نشرة األمني العام بشـأن التـدابري اخلاصـة للحمايـة مـن االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني         
)ST/SGB/2003/13 ١٢) (الفقرة (  

   احلالة يف جورجيا
بــاجلهود الــيت تبــذهلا بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا لتنفيــذ سياســة األمــني العــام  يرحــب   ) ٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار 

املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ولكفالـة امتثـال أفرادهـا علـى     
ــم لقواعــد الســلوك     ــة األم ــل ملدون ــع      حنــو كام ــام أن يواصــل اختــاذ مجي ــني الع ــب إىل األم ، ويطل

إلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وإبقاء جملس األمـن علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة        ا
بقوات على اختاذ إجراءات وقائيـة مالئمـة، مبـا فيهـا إجـراء دورات تدريبيـة لتوعيـة أفرادهـا قبـل          
نشـرهم واختــاذ تــدابري تأديبيـة وإجــراءات أخــرى تكفـل مســاءلتهم التامــة يف حالـة إتيــان أفرادهــا     

  ) ١٥سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 
  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

وإذ يعرب عن اسـتيائه إزاء اسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت            ) ٢٠٠٨( ١٨٠٤القرار 
ــة ا     ــدا والقــوات املســلحة الرواندي ــر روان ــة لتحري ــها القــوات الدميقراطي لســابقة/إنتراهاموي ترتكب

ــو          ــة الكونغ ــن مجهوري ــة الناشــطة يف اجلــزء الشــرقي م ــات املســلحة الرواندي ــن اجلماع ــا م وغريه
الدميقراطية، وإذ يدين على حنو خاص العنف اجلنسي الذي ترتكبه تلك اجلماعات، وإذ يشري إىل 

طفــال ) بشــأن األ٢٠٠٥( ١٦١٢) بشــأن املــرأة والســالم واألمــن وقــراره ٢٠٠٠( ١٣٢٥قــراره 
والرتاع املسلح واالستنتاجات اليت أقرها الس مبوجبه بشأن األطفال والرتاع املسلح يف مجهورية 

  الكونغو الدميقراطية (الفقرة الرابعة من الديباجة) 
ــة الســابقة/قوات         ــدا والقــوات املســلحة الرواندي ــر روان ــة لتحري ــب أيضــا القــوات الدميقراطي يطال

ماعــات الروانديــة املســلحة الناشــطة يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوريــة  إنتراهــاموي وغريهــا مــن اجل
الكونغو الدميقراطية بأن تتوقف فورا عن جتنيد األطفال واستخدامهم وأن تسـرح مجيـع األطفـال    
املرتبطني ا وأن تتوقف عن ممارسة العنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس، وخباصـة االغتصـاب      

ي ومجيـع أشـكال العنـف األخـرى، ويؤكـد احلاجـة إىل تقـدمي        وغريه مـن أشـكال االنتـهاك اجلنسـ    
  )٢املسؤولني عن ذلك إىل العدالة (الفقرة 
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S/PRST/2008/48      لــس بشــدة اهلجمــات الــيت شــنها جــيش الــرب للمقاومــة مــؤخرا يف مجهوريــة الكونغــويــدين ا

الدميقراطية ويف جنوب السودان واليت تشكل خطرا مستمرا يهدد األمن اإلقليمي. ويطالـب بـأن   
يكف جيش الرب للمقاومة عن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم وأن يفـرج فـورا عـن مجيـع النسـاء         

). ويكـرر الـس   ٢٠٠٥( ١٦١٢طفال وغريهم من األفراد غري املقاتلني، وفقا لقرار الـس  واأل
اإلعراب عن بالغ قلقه للتمرد الطويل األمد والوحشي من جانب جيش الـرب للمقاومـة والـذي    
تسبب يف وفاة واختطاف وتشريد اآلالف مـن املـدنيني األبريـاء يف أوغنـدا والسـودان ومجهوريـة       

  الدميقراطية (الفقرة الرابعة) الكونغو 
  توطيد السالم يف غرب أفريقيا (غينيا)

S/PRST/2009/27             ال يزال جملس األمن يشعر بقلـق بـالغ إزاء احلالـة يف غينيـا ملـا قـد تشـكله مـن خطـر علـى السـالم
لقتــــل الــــيت وقعــــت يف كونــــاكري يف  مــــال اواألمــــن علــــى الصــــعيد اإلقليمــــي يف أعقــــاب أع 

عنــدما أطلــق أفــراد مــن اجلــيش النــار علــى مــدنيني حمتشــدين. ويــدين    ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب   ٢٨
شخصا  ١٥٠الس إدانة شديدة أعمال العنف اليت تفيد التقارير بأا تسببت يف مقتل أكثر من 

، مبا فيها العديد مـن عمليـات   وجرح املئات وغري ذلك من االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان
االغتصاب واجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد النساء، وكذلك االعتقال التعسفي للمتظـاهرين سـلميا   

  ) ١وزعماء أحزاب املعارضة (الفقرة 
ويكــرر الــس تأكيــد ضــرورة قيــام الســلطات الوطنيــة مبكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب، وتقــدمي      

الة وتعزيز سيادة القانون، مبا يشمل احترام حقوق اإلنسان األساسية مرتكيب االنتهاكات إىل العد
  )٢(الفقرة 

حــث فيــه األمــني العــام والــدول ) الــذي ٢٠٠٩( ١٨٨٨ويشــري الــس كــذلك [...] إىل قــراره   
متثيـل املـرأة يف عمليـات الوسـاطة      األعضاء ورؤساء املنظمـات اإلقليميـة علـى اختـاذ تـدابري لزيـادة      

  ) ٦وعمليات صنع القرار فيما يتعلق حبل الرتاعات وبناء السالم (الفقرة 
    املسألة املتعلقة اييت

) ٢٠٠٨( ١٨٤٠القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

 الالزمة لكفالة امتثال مجيع أفراد بعثة األمـم املتحـدة   يطلب إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري
لتحقيق االستقرار يف هاييت على حنو تام لسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم التسـامح إطالقـا       
إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وإبقاء الس على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات 

األعمال اليت ألفرادها ضلع فيها ومعاقبة مرتكبيها على النحو الواجب  على أن تكفل التحقيق يف
  ) ٢٢(الفقرة 

) ٢٠٠٩( ١٨٩٢القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

من اجلهـود يف سـبيل دعـم مشـاركة املـرأة يف العمليـة السياسـية        إذ يشدد على ضرورة بذل املزيد 
  (الفقرة اخلامسة من الديباجة) 
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يدين بشدة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال املتضررين من العنـف املسـلح، واغتصـاب        
النساء والفتيات وأشكال االعتداء اجلنسي األخرى اليت يتعرضن هلا علـى نطـاق واسـع، ويطلـب     

مـع حكومـة هـاييت، تعزيـز      إىل البعثة وفريق األمم املتحـدة القطـري أن يواصـال، بالتعـاون الوثيـق     
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ومحاية حقوق املرأة وحقوق الطفل على النحو الوارد يف قرارات جملس األمـن  

 ١٨٨٩  ) و٢٠٠٩( ١٨٨٨  ) و٢٠٠٩( ١٨٨٢  ) و٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٥( ١٦١٢  و
  ) ١٩) (الفقرة ٢٠٠٩(

يع أفراد البعثة لسياسة األمم يطلب إىل األمني العام مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لكفالة امتثال مج  
املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني وإبقـاء الـس علـى        
علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة على أن تكفل التحقيق يف األعمـال الـيت   

  ) ٢٠اجب (الفقرة ألفرادها ضلع فيها ومعاقبة مرتكبيها على النحو الو
  احلالة فيما يتعلق بالعراق

إذ يشدد على سيادة حكومة العراق، وإذ يعيـد تأكيـد ضـرورة أن تواصـل مجيـع األطـراف اختـاذ          ) ٢٠٠٩( ١٨٨٣القرار 
كلّ اخلطوات املمكنة واسـتحداث طرائـق لكفالـة محايـة املـدنيني املتضـررين، مبـن فـيهم األطفـال          

روف املؤاتيـة لعـودة الالجـئني واملشـردين     والنساء وأفراد األقليات الدينية والعرقية، وأن يئ الظـ 
داخليا بصورة طوعية وكرمية وعلى حنو مأموم ومستدام، وإذ يرحب مبا تعهدت به احلكومة مـن  
التزامات بإغاثة املشردين داخليا، وإذ يشجع على مواصلة بـذل اجلهـود لصـاحل املشـردين داخليـا      

وضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني،      والالجئني، وإذ يالحظ أمهية الدور الذي تضـطلع بـه مف  
استنادا إىل واليتها، يف إسداء املشورة وتقدمي الدعم إىل احلكومة، بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة 

  لتقدمي املساعدة إىل العراق (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة) 
   احلالة يف ليربيا

) ٢٠٠٨( ١٨٣٦القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

ــر األمــني العــام املــؤرخ    إذ يرحــب بالتقــدم احملــرز يف اســتيفاء املعــايري العامــة    ١٢احملــددة يف تقري
 ٨واملعـــايري األساســــية املعروضـــة يف تقريـــري األمــــني العـــام املــــؤرخني      ٢٠٠٦أيلول/ســـبتمرب  
، وإذ يرحـب بـاجلهود الدؤوبـة الـيت تبـذهلا بعثـة       ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٩و  ٢٠٠٧آب/أغسطس 

األمــم املتحــدة يف ليربيــا، بالتعــاون مــع حكومــة ليربيــا، لتعزيــز ومحايــة حقــوق املــدنيني، وخباصــة   
األطفال والنساء، وإذ يهيب بالسلطات الليربية مواصلة التعاون مع فريق األمـم املتحـدة القطـري    

لتحقيـق املزيـد مـن التقـدم يف هـذين اـالني وخباصـة ملكافحـة العنـف ضـد الطفـل             واتمع املدين
واملرأة، مبا يف ذلك العنف القائم على أساس نـوع اجلـنس واالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيان، وإذ      

ــه   ــري إىل قراريــ ــذلك قراريــــه  ٢٠٠٥( ١٦١٢  ) و٢٠٠٦( ١٦٧٤يشــ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥)، وكــ
  سالم واألمن (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) ) بشأن املرأة وال٢٠٠٨( ١٨٢٠  و
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) ٢٠٠٩( ١٨٨٥القــــــــــرار   
  (الفصل السابع) 

)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥فيـذ القـرار   يشري مع التقدير إىل االستراتيجية اليت وضعتها احلكومـة لتن […] 
وإذ يقر بالتحديات اليت ال تزال تواجه يف التصدي للمسائل اخلطرية املرتبطة بالعنف القائم علـى  
أساس نوع اجلـنس واالسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني، وإذ يهيـب بالـدول األعضـاء زيـادة دعمهـا          

   للحكومة فيما تبذله من جهود (الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة)
    احلالة يف الشرق األوسط

يرحب باجلهود اليت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك لتنفيـذ سياسـة األمـني العـام              ) ٢٠٠٨( ١٨٢١القرار 
املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسـيني، ولكفالـة امتثـال أفـراد القـوة      

ــد الســ     ــم املتحــدة لقواع ــة األم ــا ملدون ــع      لوكمتام ــام مواصــلة اختــاذ مجي ــني الع ــب إىل األم ، ويطل
اإلجراءات الضرورية يف هذا الصدد وإبقاء جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسـامهة  
بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية الالزمة لضمان التحقيق يف هذه األفعال واملعاقبـة  

الت اليت يتورط فيها أفراد تابعون هلا يف أفعال مـن هـذا القبيـل    عليها على النحو الواجب يف احلا
  ) ٢(الفقرة 

ملؤقتة يف لبنان لتنفيذ سياسة األمني العام املتمثلة يف يرحب باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة ا  ) ٢٠٠٨( ١٨٣٢القرار 
عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ولكفالة امتثـال أفـراد القـوة امتثـاال تامـا      

، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ مجيع اإلجـراءات   ملدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك
د وأن يبقي الـس علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة بقـوات علـى          الالزمة يف هذا الصد

اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية لكفالـة التحقيـق يف هـذه األفعـال واملعاقبـة عليهـا علـى الوجـه         
  ) ٥الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (الفقرة 

يرحب باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك من أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني       ) ٢٠٠٨( ١٨٤٨القرار 
 ولكفالـة امتثـال أفـراد    العام املتمثلة يف عدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني     

، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختـاذ   القوة امتثاال تاما ملدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك
مجيع اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وأن يبقي جملس األمـن علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان       

كفالـة إجـراء التحقيـق يف هـذه األفعـال      املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبيـة ل 
  ) ٢واملعاقبة عليها على النحو الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (الفقرة 

يرحب باجلهود اليت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك لتنفيـذ سياسـة األمـني العـام              ) ٢٠٠٩( ١٨٧٥القرار 
 املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني ولكفالـة امتثـال أفـراد القـوة       

أن يواصـل اختـاذ كـل     ، ويطلب إىل األمني العـام  امتثاال تاما ملدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك
اإلجــراءات الضــرورية يف هــذا الصــدد وأن يبقــي جملــس األمــن علــى علــم بــذلك، وحيــث البلــدان  
املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية لكفالة التحقيق يف هذه األفعال واملعاقبـة  

  ) ٢الفقرةعليها على النحو الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (
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يرحب باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان لتنفيذ سياسة األمني العام املتمثلة يف   ) ٢٠٠٩( ١٨٨٤القرار   
امح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ولكفالة امتثـال أفـراد القـوة امتثـاال تامـا      عدم التس

، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ مجيع اإلجـراءات   ملدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك
ى الالزمة يف هذا الصدد وأن يبقي الـس علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املسـامهة بقـوات علـ         

اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية لكفالـة التحقيـق يف هـذه األفعـال واملعاقبـة عليهـا علـى الوجـه         
  ) ٥الواجب يف احلاالت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (الفقرة 

لتنفيـذ سياسـة األمـني العـام      يرحب باجلهود اليت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك         ) ٢٠٠٩( ١٨٩٩القرار 
املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيني ولكفالـة امتثـال أفـراد القـوة        

، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ مجيـع   د السلوكامتثاال تاما ملدونة األمم املتحدة لقواع
اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وأن يبقي جملس األمن على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة 
بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية والتأديبية لكفالـة التحقيـق يف هـذه األفعـال واملعاقبـة عليهـا       

  ) ٢االت اليت تشمل أفرادا تابعني هلا (الفقرة على النحو الواجب يف احل
  املوجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن (نيبال)  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢الرسالة املؤرخة 

إذ يدرك ضرورة إيالء اهتمام خاص يف عملية السالم الحتياجات املرأة والطفل والفئات املهمشة   ) ٢٠٠٩( ١٨٦٤القرار 
) (الفقـرة الرابعـة   ٢٠٠٠( ١٣٢٥الم الشامل ويف القرار عادة، على النحو املذكور يف اتفاق الس

  عشرة من الديباجة) 
   احلالة يف الصومال

) ٢٠٠٨( ١٨٠١القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

ــراره    ــد ق ــد تأكي ــه   ٢٠٠٠( ١٣٢٥يعي ــن وقراري ــرأة والســالم واألم ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤  ) بشــأن امل
ــة املــدنيني يف الــرتاع املســلح، ويؤكــد مســؤولية مجيــع األطــراف    ٢٠٠٦( ١٧٣٨  و ) بشــأن محاي
جلماعات املسلحة يف الصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املـدنيني يف البلـد مبـا    وا

يتسق مع القانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل لالجـئني،         
  ) ١٣وخباصة بتجنب شن أي هجمات عشوائية على املناطق املأهولة بالسكان (الفقرة 

) ٢٠٠٨( ١٨١٤القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

ــراره    ــد ق ــد تأكي ــه   ٢٠٠٠( ١٣٢٥يعي ــن وقراري ــرأة والســالم واألم ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤  ) بشــأن امل
ــة املــدنيني يف ٢٠٠٦( ١٧٣٨  و  الــرتاع املســلح، ويؤكــد مســؤولية مجيــع األطــراف   ) بشــأن محاي

واجلماعات املسلحة يف الصومال عن اختاذ اخلطوات املناسبة حلماية السكان املـدنيني يف البلـد مبـا    
يتسق مع القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل لالجـئني ،       

  ) ١٧عشوائية على املناطق املأهولة بالسكان (الفقرة وخباصة عن طريق جتنب شن أية هجمات 
  تقارير األمني العام عن السودان

يطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الضــرورية لكفالــة االمتثــال التــام داخــل البعثــة    ) ٢٠٠٨( ١٨١٢القرار 
لسياسة األمم املتحدة املتمثلـة يف عـدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل واالنتـهاك اجلنسـيان وأن        
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يبقي الس على علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة        
تشمل التوعية عن طريق التدريب قبل نشر القوات وعلى اختاذ إجراءات أخرى لضمان املسـاءلة  

  ) ٢٥التامة يف حاالت قيام أفراد قواا بسلوك من هذا القبيل (الفقرة 
ويشدد أيضا على ضرورة إشراك اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات النسائية واملنظمـات  […]   ) ٢٠٠٨( ١٨٢٨القرار 

  ) ١٠ائل (الفقرة اليت تتوىل النساء قيادا، والفئات اتمعية وشيوخ القب
يطالب مجيـع أطـراف الـرتاع بـأن تتخـذ علـى الفـور التـدابري املالئمـة حلمايـة املـدنيني، مبـا يشـمل                

)، ٢٠٠٨( ١٨٢٠اجلنســي، باالتســاق مــع القــرار   النســاء واألطفــال، مــن مجيــع أشــكال العنــف 
 ١٣٢٥ويطلب إىل األمـني العـام أن يكفـل، حسـب االقتضـاء، تنفيـذ العمليـة املختلطـة للقـرارين          

  ) ١٥) وأن يدرج معلومات عن ذلك يف تقريره (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠(
إذ يدين مجيع أعمال العنف وأشكاله اليت يرتكبها أي طرف يقف يف وجه السالم واالستقرار يف   ) ٢٠٠٩( ١٨٧٠القرار 

السودان ويف املنطقـة أو يعرقلـهما، وإذ يشـجب آثـار ذلـك علـى النسـاء واألطفـال بوجـه خـاص           
  لديباجة) (الفقرة الثامنة من ا

بعثـة األمـم املتحـدة يف     يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختـاذ التـدابري الضـرورية لكفالـة االمتثـال       
السودان لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، 

بقـوات علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة      وأن يبقي الس على علم تام بذلك، وحيث البلـدان املسـامهة   
مالئمة تشمل التـدريب ـدف التوعيـة قبـل مرحلـة نشـر القـوات وغريهـا مـن اإلجـراءات لضـمان            

  ) ٢٨املساءلة التامة يف حاالت قيام أفراد قواا بسلوك من هذا السلوك (الفقرة 
يؤكد على ضرورة إشراك اتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات النسـائية واملنظمـات الـيت         […]  ) ٢٠٠٩( ١٨٨١القرار 

تتوىل النسـاء قيادـا واموعـات األهليـة وزعمـاء القبائـل، مـن أجـل إشـاعة بيئـة مؤاتيـة للسـالم             
  ) ٨وار بناء ومفتوح (الفقرة واألمن عرب إجراء ح

يطالب أيضا أطـراف الـرتاع بـأن تتخـذ فـورا التـدابري املناسـبة حلمايـة املـدنيني، مبـن فـيهم النسـاء               
)، ويطلـب إىل  ٢٠٠٨( ١٨٢٠العنـف اجلنسـي مبـا يتفـق مـع القـرار        واألطفال، من مجيع أشكال

األمني العام وضع استراتيجية شاملة تكفـل محايـة النسـاء والفتيـات مـن العنـف اجلنسـي والعنـف         
ــة املختلطــة األحكــام ذات الصــلة مــن    القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس وضــمان   أن تنفــذ العملي

ضمني تقاريره إىل جملس األمن معلومات عن )، وت٢٠٠٨( ١٨٢٠  ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥القرارين 
  ) ١٤هذا املوضوع (الفقرة 

) ٢٠٠٩( ١٨٩١القــــــــــرار 
  (الفصل السابع) 

إذ يطالــب أيضــا مجيــع أطــراف الــرتاع املســلّح بــالوقف الفــوري والكامــل جلميــع أعمــال العنــف   
) وجتنيـد األطفـال واسـتخدامهم    ٢٠٠٩( ١٨٨٨اجلنسي املرتكبة ضد املـدنيني متاشـيا مـع القـرار     

ــرارين   ــع الق ــدنيني   ٢٠٠٩( ١٨٨٢  ) و٢٠٠٥( ١٦١٢متاشــيا م ) واهلجمــات العشــوائية ضــد امل
  (الفقرة الثامنة من الديباجة) 
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    ليشيت   - احلالة يف تيمور   
األمـم املتحـدة   يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة التقيـد التـام يف بعثـة      ) ٢٠٠٨( ١٨٠٢القرار 

املتحدة املتمثلة يف عدم التسـامح إطالقـا إزاء االسـتغالل    بسياسة األمم  ليشيت -املتكاملة يف تيمور 
واالنتــهاك اجلنســيني وأن يبقــي الــس علــى علــم بــآخر التطــورات يف هــذا اــال، وحيــث مجيــع    
البلدان املسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة املناسـبة وكفالـة املسـاءلة           

  ) ١٥التابعني هلا بتصرفات من هذا القبيل (الفقرة الكاملة يف حاالت قيام األفراد 
عثـة التـام بسياسـة األمـم     يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة تقيـد الب       ) ٢٠٠٩( ١٨٦٧القرار 

املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني وأن يبقي الس على 
شرطة على اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة وكفالة  وبأفراد ذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات

  ) ١٦بتصرفات من هذا القبيل (الفقرة  املساءلة التامة يف حالة قيام األفراد التابعني هلا
  احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية

األمـم  يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري الضرورية لكفالة االمتثال التـام داخـل بعثـة      ) ٢٠٠٨( ١٨١٣القرار 
التسـامح إطالقـا إزاء   لسياسة األمـم املتحـدة املتمثلـة يف عـدم      املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

االســتغالل واالنتــهاك اجلنســيني وإبقــاء جملــس األمــن علــى علــم بــذلك، وحيــث البلــدان املســامهة    
بقوات علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة تشـمل التـدريب للتوعيـة قبـل مرحلـة نشـر القـوات،             

وكا من ذلك القبيل وغريها من اإلجراءات لضمان املساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد قواا سل
  ) ١٠(الفقرة 

البعثــة يطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الضــرورية لكفالــة االمتثــال التــام داخــل    ) ٢٠٠٩( ١٨٧١القرار 
لسياسة األمم املتحدة املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني وإبقـاء    
جملــس األمــن علــى علــم بــذلك، وحيــث البلــدان املســامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائيــة  

إلجـراءات لكفالـة   قبل نشر القوات، وغريها من ا للتوعية املالئمة، مبا فيها إجراء دورات تدريبية
  ) ١٠مساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد هذه القوات سلوكا من هذا القبيل (الفقرة 
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    البنود املتعلقة بعدم االنتشار - ٣٦
  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  - ألف

  عرض عام  

الستعراض، نظر جملس األمـن يف  خالل الفترة قيد ا  
ــون   ــد املعن ــدمار الشــامل   ”البن يف “ عــدم انتشــار أســلحة ال

ــن يف إحــدامها    ٢٠٠٨جلســتني يف عــام   ــذ جملــس األم : اخت
قرارا بتمديد والية جلنة جملس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار     

، واســتمع يف )٦٧٤() لفتــرة ثــالث ســنوات  ٢٠٠٤( ١٥٤٠
  ة اللجنة. اجللسة الثانية إىل إحاطة عن أنشط

ــان/أبريل و  ٢٥   : ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ١٨نيسـ
  متديد والية اللجنة وإحاطة مقدمة من الرئيس  

ــرار   ٢٠٠٨نيســان/أبريل  ٢٥يف    ــس الق ، اختــذ ال
)، متصـــرفا مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن  ٢٠٠٨( ١٨١٠

امليثــاق، ومــدد مبوجبــه واليــة اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  
) لفترة ثالث سنوات، مع اسـتمرار تقـدمي   ٢٠٠٤( ١٥٤٠

. ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٥نب اخلرباء، إىل املساعدة من جا
وباإلضــافة إىل ذلــك، عــدل الــس واليــة اللجنــة، وطلــب   
إليها أن تنظر يف إجراء استعراض شامل حلالة تنفيـذ القـرار   

٢٠٠٤( ١٥٤٠  .(  
ــطس  ١٨   ــن  ٢٠٠٨آب/أغسـ ــة مـ ــة مقدمـ : إحاطـ

  الرئيس  

ــة  ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ١٨يف    ــيس اللجنـ ــدم رئـ ، قـ
ــالقرار    ــال   ٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشــأة عمــال ب ) إحاطــة عــن أعم

ــرار     ــذ القــ ــن تنفيــ ــا عــ ــع تقريرهــ ــيا مــ ــة، متشــ  ١٥٤٠اللجنــ
__________ 

ــد مــن املعلومــات، انظــر اجلــزء التاســع، ا     )٦٧٤( ــى مزي  لقســملالطــالع عل
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٠األول، فيما يتعلق باللجنة املنشأة عمال بالقرار 

ــاذ ال  )٦٧٥()٢٠٠٤( ــذ اختـــ ــه منـــ ــاد بأنـــ ــرار . وأفـــ  ١٥٤٠قـــ
)، حققــت اللجنــة تقــدما كــبريا مــن خــالل بــرامج       ٢٠٠٤(

عملها املكثفة، وال سيما عن طريق مسـاعدة جملـس األمـن يف    
ــذلك القــرار، وتنظــيم أنشــطة     ــذ الــدول األعضــاء ل رصــد تنفي
توعيــة، وإقامــة تعــاون أكثــر عمقــا وإفــادة لكــل األطــراف مــع 

ــة مب     ــن واملعنيـ ــة لـــس األمـ ــرى التابعـ ــات األخـ كافحـــة اهليئـ
ــة ودون    ــة واإلقليميــ ــات العامليــ ــذلك املنظمــ ــاب، وكــ اإلرهــ
اإلقليمية، وإنشاء أدوات جديدة لتيسـري املسـاعدة والشـفافية،    
ــن هــذا         ــرغم م ــى ال ــدول. وعل ــرادى ال ــع ف ــز حــواره م وتعزي

 ١٥٤٠التقــدم، خلصــت اللجنــة إىل أن بلــوغ أهــداف القــرار 
ا مـن  ) يستلزم مزيدا مـن اهتمـام جملـس األمـن ومزيـد     ٢٠٠٨(

العمل املكثف ال سيما بشـأن بنـاء القـدرات وتبـادل الـدروس      
املستفادة. ومن التوصـيات األخـرى، رأت اللجنـة، أنـه ينبغـي      
ــق       ــا يتعل ــات فيم ــادل املعلوم ــا كمركــز لتب ــزز دوره ــا أن تع هل
بتوجيــه املســاعدة إىل الـــدول الــيت حتتاجهـــا، وتعزيــز احلـــوار     

حتياجـات يف جمـال   املناسب مع الدول وفيما بينـها لتحديـد اال  
املساعدة، والنظـر يف اخليـارات املتعلقـة بتطـوير اآلليـات املاليـة       

 ١٥٤٠القائمة من أجـل بنـاء القـدرات الالزمـة لتنفيـذ القـرار       
بـأن تنفيـذ مجيـع الـدول      ). ومع تسليم رئـيس اللجنـة  ٢٠٠٤(

ــا، أكــد   ٢٠٠٤( ١٥٤٠للقــرار  ــذا كــامال يســتغرق وقت ) تنفي
ة، نظــرا جلســامة اخلطــر احملــدق علــى ضــرورة استشــعار العجلــ

  .)٦٧٦(باتمع الدويل

__________ 

 ١٨١٠لقرار من ا ٧، املرفق) عمال بالفقرة S/2008/493قدم التقرير (  )٦٧٥(
)٢٠٠٨.(  

)٦٧٦(  S/PV.5955 وقــدم الــرئيس أيضــا إحاطــة إىل  ٣و٢، الصــفحتان .
ــون    الــس عــن   ــد املعن ــة يف إطــار البن إحاطــات ”أنشــطة اللجن

“. الفرعيـة التابعـة لـس األمـن     إعالمية يقدمها رؤساء اهليئـات  
   يف هذا اجلزء. ٤١انظر القسم 
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    اجللسات: عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى عيالبند الفر اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٧٧    
نيســـــــــان/أبريل  ٢٥

٢٠٠٨  

مشــروع قــرار مقــدم     
 (أ)دول ٧مـــــــــــــــــــن 

)S/2008/273(  

) ٢٠٠٨( ١٨١٠القــــــرار     
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٥٥    
ــطس  ١٨ آب/أغســـــ

٢٠٠٨  

 متـوز/  ٨رسالة مؤرخة 
ــه  ــة  ٢٠٠٨يوليـ موجهـ

إىل رئيس جملـس األمـن   
مــن رئــيس جلنــة جملــس  
األمــــن املنشــــأة عمــــال 

ــالقرار   ١٥٤٠بــــــــــــــــ
)٢٠٠٤) (S/2008/493(  

ــة       ــيس جلنـــــ رئـــــ
جملــــــس األمــــــن 
ــال   ــأة عمـــ املنشـــ

 ١٥٤٠بـــــالقرار 
)٢٠٠٤(  

  

  

  االحتاد الروسي، وإيطاليا، والصني، وفرنسا، وكرواتيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.  (أ)  
    

  عدم االنتشار  -باء 
  عرض عام  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، نظــر الــس يف البنــد   
ــون  ــدم”املعنـ ــار عـ ــووي   “ االنتشـ ــامج النـ ــق بالربنـ ــا يتعلـ فيمـ

ــران اإلســالمية، يف تســع جلســات، واســتمع يف     ــة إي جلمهوري
سبع من تلك اجللسات إىل إحاطات إعالمية فصلية عـن جلنـة   

. )٦٧٧()٢٠٠٦( ١٧٣٧جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار     
 ٣) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٠٣عزز جملس األمن مبوجب قراره و

م اجلــزاءات املفروضــة علــى مجهوريــة نظــا ٢٠٠٨آذار/مــارس 
ــس، ويف       ــرارات ال ــا لق ــدم امتثاهل ــران اإلســالمية نتيجــة ع إي

، ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٢٧) املــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٣٥قــراره 
أهــاب الــس جبمهوريــة إيــران اإلســالمية أن متتثــل اللتزاماــا 
مبوجــب قــرارات الــس، وأن تفــي مبتطلبــات جملــس حمــافظي  

  .)٦٧٨( ة للطاقة الذريةالوكالة الدولي
__________ 

ــد مــن املعلومــات، ا    )٦٧٧( ــى مزي  لقســمنظــر اجلــزء التاســع، ا لالطــالع عل
  ).٢٠٠٦( ١٧٣٧األول، فيما يتعلق باللجنة املنشأة عمال بالقرار 

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء السـابع، القسـم       )٦٧٨(
   من امليثاق. ٤١يتعلق باملادة  الثالث، فيما 

  : تعزيز نظام اجلزاءات  ٢٠٠٨ارس آذار/م ٣  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٣يف القـ ــارس  ٣) املـ آذار/مـ
ــديد أن      ٢٠٠٨ ــق الشـ ــع القلـ ــس مـ ــه الـ ــظ فيـ ــذي يالحـ الـ

مجهورية إيـران اإلسـالمية، علـى حنـو مـا أكدتـه تقـارير املـدير         
، مل تعلـق بشـكل تـام    )٦٧٩(العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة  

ودائم مجيع األنشـطة ذات الصـلة بالتخصـيب وإعـادة املعاجلـة      
ــوارد يف    واملشــاريع ذات الصــل  ــى النحــو ال ــل، عل ــاء الثقي ة بامل

ــرارات   ١٧٤٧) و ٢٠٠٦( ١٧٣٧) و ٢٠٠٦( ١٦٩٦القــــ
ــة مبوجـــــب   ٢٠٠٧( ــع الوكالـــ ــا مـــ ــتأنف تعاوـــ )، ومل تســـ

الربوتوكول اإلضايف ومل تتخذ اخلطوات األخرى الـيت يطلبـها   
جملس حمافظي الوكالة ومل متتثل ألحكام قرارات جملـس األمـن   

رب جوهريــة لبنــاء الثقــة، ويشــجب  الــيت ســبق ذكرهــا الــيت تعتــ 
رفــض مجهوريــة إيــران اإلســالمية اختــاذ هــذه اخلطــوات، قــرر   

مــن الفصــل الســابع مــن   ٤١املــادة الــس، متصــرفا مبوجــب  
__________ 

؛ GOV/2007/22 ( ٢٠٠٧أيار/مـــــايو   ٢٣التقـــــارير املؤرخـــــة     )٦٧٩(
آب/أغســـــطس  ٣٠، املرفـــــق)، و S/2007/303 وانظـــــر أيضـــــا 

٢٠٠٧ ) GOV/2007/48  ٢٠٠٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٥)، و 
) GOV/2007/58  (   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٢)، و GOV/2008/4 .(   
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ــاقامل ــران    يثـ ــة إيـ ــني مجهوريـ ــربم بـ ــاق املـ ــه باالتفـ ــع ترحيبـ ، مـ
اإلسالمية والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة حلـل مجيـع املسـائل       

قـق مـن تقـدم    املعلقة ذات الصلة بربنامج البلـد النـووي ومـا حت   
يف هذا الصدد على النحو املبني يف تقرير املـدير العـام للوكالـة    

، أن يطبـق املزيــد مـن تــدابري   ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ٢٢املـؤرخ  
اجلزاءات على مجهورية إيران اإلسالمية. ومت ذلك عـن طريـق   
توسيع نطاق احلظر املفروض على األنشطة النووية اليت خيشى 

منظومات إيصـال األسـلحة النوويـة،    أن تؤدي إىل االنتشار، و
ــواردة أمســاؤهم يف املرفــق األول     والبــدء حبظــر ســفر األفــراد ال
للقرار وحظر سفر أي شخص من األشخاص اآلخرين الـذين  
ــخاص    ــة األشــ ــيع قائمــ ــة، وتوســ ــددهم الــــس أو اللجنــ حيــ
والكيانات املفروض عليهم جتميد األصول واخلاضـعني لشـرط   

رار نفســه، أهــاب الــس جبميــع    اإلخطــار بالســفر. ويف القــ  
توخي اليقظة عند الـدخول يف التزامـات جديـدة تتعلـق      الدول

ــران       ــة إيـ ــع مجهوريـ ــارة مـ ــدم للتجـ ــام املقـ ــايل العـ ــدعم املـ بالـ
اإلســـالمية، وحيـــال أنشـــطة املؤسســـات املاليـــة القائمـــة يف      
أراضــيها مــع مجيــع املصــارف الــيت تتخــذ مــن مجهوريــة إيــران   

ن أجل تفادي مسامهة هـذا الـدعم املـايل    اإلسالمية مقرا هلا، م
وهذه األنشـطة يف األنشـطة النوويـة الـيت خيشـى أن تـؤدي إىل       
ــة.      ــلحة النوويـ ــال األسـ ــات إيصـ ــوير منظومـ ــار أو تطـ االنتشـ

الس أيضـا جبميـع الـدول تفتـيش الشـحنات املتجهـة        وأهاب
إىل مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية أو القادمـــة منـــها، احململـــة يف  

والسفن الـيت متلكهـا أو تشـغلها شـركتان إيرانيتـان،      الطائرات 
ــدعو لالشــتباه يف      ــة ت ــاك مــربرات معقول بشــرط أن تكــون هن
ارتكــاب انتــهاكات لنظــام اجلــزاءات. وقــرر الــس أن واليــة  

) ينبغــي ٢٠٠٦( ١٧٣٧اللجنــة علــى النحــو احملــدد يف القــرار  
أن تســري أيضــا علـــى التــدابري املفروضـــة مبقتضــى القـــرارين     

  ).٢٠٠٨( ١٨٠٣) و ٢٠٠٧( ١٧٤٧
ــل        ــيت ســبقت التصــويت، اــم ممث وخــالل املناقشــة ال

قـرار غـري   ”مجهورية إيران اإلسـالمية الـس بأنـه دفـع الختـاذ      

ي لبلــده، بشــأن الربنــامج النــووي الســلم“ عــادل وغــري رشــيد
ــن         ــأي حــال م ــل ب ــا وال ميث ــلميا متام ــيبقى س ــان وس ــذي ك ال
األحــوال ديــدا لألمــن والســلم الــدوليني، ومــن مث ينبغــي أن    
يعاجل حصرا من جانب الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وقـدم     
روايتـــه اخلاصـــة عـــن تعـــاون مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية مـــع 

مجيـع املسـائل العالقـة    الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدعيا أن 
  .)٦٨٠(قد مت اآلن حلها

واتفـــق مجيـــع أعضـــاء الـــس علـــى االعتـــراف حبـــق    
ــة     ــة النوويــ ــتخدام الطاقــ ــالمية يف اســ ــران اإلســ ــة إيــ مجهوريــ
ــلحة       ــدم انتشــار األس ــدة ع ــار معاه ــراض الســلمية يف إط لألغ
النووية. ولكن كثريين منهم الحظوا مع القلق غيـاب التعـاون   

هوريــة إيــران اإلســالمية مــع الوكالــة     التــام والكامــل مــن مج  
الدولية للطاقة الذرية، ودعوا احلكومة إىل التعاون مع الوكالـة  
والوفاء مبتطلبات قرارات جملس األمن ذات الصلة باملوضـوع.  
ويف هــذا الصــدد، أعــرب عــدة أعضــاء يف الــس عــن قلقهــم   

الـــذي يفتقـــر يف رأيهـــم إلشـــارات  )٦٨١(إزاء مشـــروع القـــرار
التطـــورات اإلجيابيـــة املـــذكورة يف تقريـــر الوكالـــة   كافيـــة إىل

الدولية للطاقة الذرية. وبينمـا أكـد أعضـاء آخـرون أن التقـدم      
الذي أحرزتـه مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ال يتنـاول إال مسـألة       
واحدة مـن املسـائل العالقـة، وجهـوا انتقـادات النعـدام حتقيـق        

الصــلة  التقــدم، وال ســيما فيمــا خيــص تعليــق أنشــطتها ذات     
بالتخصــيب وإعــادة املعاجلــة. وأكــد عــدد مــن أعضــاء الــس  
على أمهية التوصـل إىل حـل دبلوماسـي هلـذه املسـألة، وأكـدوا       

  جمددا التزامهم باتباع ج ذي مسارين.  
وفيما يتعلق بالتدابري اإلضـافية الـيت يفرضـها مشـروع       

القرار، شرح ممثل إندونيسيا امتناع بلده عن التصويت، فقـال  
مهمــا كانــت  -إنــه غــري مقتنــع بــأن فــرض جــزاءات إضــافية   

__________ 

)٦٨٠(  S/PV.5848 ٩-٢، الصفحات .   
)٦٨١(  S/2008/141.  
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هــو مســار  -تدرجييــة وحمــددة اهلــدف وقابلــة للرجــوع عنــها   
العمـل األمثــل لبنـاء الثقــة وإجيـاد التعــاون بـني مجيــع األطــراف     

وأعــرب ممثــل جنــوب أفريقيــا عــن قلــق بلــده إزاء   .)٦٨٢(املعنيــة
البند املتعلق بتفتيش الشحنات، ألنه قد يشعل املواجهة ويزيـد  

  .)٦٨٣(من ديد السلم واألمن الدوليني
: القـرار املتعلـق بامتثـال    ٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ٢٧  

  مجهورية إيران اإلسالمية اللتزاماا  

، ويف ما يتعلق مبشـروع  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٧يف   
، صرح ممثل إندونيسـيا بأنـه لـو    )٦٨٤(قرار معروض على الس

كان القرار قد نص على املزيد من اجلـزاءات ملـا كـان مبقـدور     
إندونيسيا أن تؤيده. وأعرب عن ترحيبه بإدراج تعديلـه الـذي   

سـألة، األمـر   يعيد التأكيد على االلتزام بإجياد حل تفاوضي للم
  .)٦٨٥(الذي تويل إندونيسيا أكرب أمهية له

)، ٢٠٠٨( ١٨٣٥واختــذ الــس بعــد ذلــك القــرار       
اليت أكد فيه جمددا التزامه حبل مبكر يـتم عـن طريـق التفـاوض     

ألة النوويـة اإليرانيـة،   من خالل اتباع ـج ذي مسـارين للمسـ   
ورحــب بــاجلهود املتواصــلة املبذولــة يف هــذا الصــدد. ويهيــب   
جبمهوريــــة إيــــران اإلســــالمية أن تتقيــــد متامــــا ودون تــــأخري 

 ١٧٣٧)، و ٢٠٠٦( ١٦٩٦بالتزاماـــا مبوجـــب القـــرارات   
__________ 

)٦٨٢(  S/PV.5848 ١٥-١٣، الصفحات .   
   . ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨٣(
)٦٨٤(  S/2008/624.  
)٦٨٥(  S/PV.5984 ٣ و ٢، الصفحتان.  

) وأن ٢٠٠٨( ١٨٠٣)، و ٢٠٠٧( ١٧٤٧)، و ٢٠٠٦(
  لطاقة الذرية.  تفي مبتطلبات جملس حمافظي الوكالة الدولية ل

  اإلحاطات املقدمة من رئيس اللجنة  

ــرة املشــمولة    ــة    خــالل الفت ــيس اللجن ــام رئ ــالتقرير، ق ب
) يف ســـبع مناســـبات ٢٠٠٦( ١٧٣٧املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

بتقـدمي تقريـر عـن فتـرة تسـعني يومـا إىل الـس، وفقـا للفقـرة          
)، وأطلـع الـس   ٢٠٠٦( ١٧٣٧من قـرار جملـس األمـن     ١٨

على آخر مستجدات أنشطة اللجنة، مبا يف ذلك تلقـي تقـارير   
ــدول األعضــاء    ــن ال ــذ م ــالقرارات ذات الصــلة؛    التنفي ــال ب عم

واإلخطارات وطلبـات االسـتثناء الـواردة مـن الـدول األعضـاء       
واللجنــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة؛ والنظــــر يف االنتــــهاكات 
املزعومــة لنظــام اجلــزاءات الــيت مت إبــالغ اللجنــة ــا. وبعــد        
االســتماع إىل اإلحاطــات، أعــرب املتكلمــون بوجــه عــام عــن  

ال مجهوريــة إيــران اإلســالمية اللتزاماــا قلقهــم إزاء عــدم امتثــ
ــة، مبــا يف ذلــك االلتزامــات املبينــة يف القــرارات     ــة الدولي النووي
ذات الصــلة، وكــذلك إزاء انتـــهاكات اجلــزاءات املبلــغ ـــا،     
وأكدوا جمددا عـزمهم علـى مواصـلة النـهج ذي املسـارين مـن       
أجل التوصل إىل حل عن طريق التفاوض، يتمشى مع اإلطـار  

قدمـــه االحتـــاد الروســـي، وأملانيـــا، والصـــني، وفرنســـا،   الـــذي
  .)٦٨٦(واململكة املتحدة والواليات املتحدة

__________ 

 ،S/PV.5973و  ،S/PV.5909 و ،S/PV.5853انظـــــــــــــــــــــــــــــــر    )٦٨٦(
  .S/PV.6235، و S/PV.6142و  ،S/PV.6090 و ،S/PV.6036 و
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    اجللسات: عدم االنتشار
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي ا  اجللسة وتارخيه

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٤٨    
آذار/مــــــــــــــــارس  ٣

٢٠٠٨    

مشروع قرار مقدم مـن    
أملانيا وفرنسـا واململكـة   

  )  S/2008/141املتحدة (
رســـــــالة مـــــــن ممثـــــــل 
ــران   ــة إيــــــــ مجهوريــــــــ
اإلسالمية تتعلـق بتقريـر   
املــــدير العــــام للوكالــــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة   
بشــأن برناجمهــا النــووي 

)S/2008/116  (  

   ٣٧ملادة ا
أملانيا، مجهورية إيران 

  اإلسالمية  

ــاء   ١٤ ــن أعضــــ مــــ
ومجهوريـة   ،(أ)الس

  إيران اإلسالمية 

) ٢٠٠٨( ١٨٠٣القــــــرار 
ــد  -  ١٤  ١ - ال أحـــــــــــــ

  ) (إندونيسيا

٥٨٥٣    
ــارس  ١٧ آذار/مــــــــــ

٢٠٠٨    

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 

ــالقرار  املن ــال بـ ــأة عمـ شـ
٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئــــيس جلنــــة جملــــس     
األمــن املنشـــأة عمـــال  

ــالقرار   ١٧٣٧بـــــــــــــ
ــوان )، ٢٠٠٦( وعضـ

مـــن أعضـــاء الـــس   
(بوركينـــــــا فاســـــــو، 

  والواليات املتحدة)  

  

٥٩٠٩    
حزيران/يونيـــــــه  ١٣

٢٠٠٨    

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
مــــــن أعضــــــاء  ٣و 

ــا،   ــس (فرنســــ الــــ
ملكــــة املتحــــدة، وامل

  والواليات املتحدة) 

  

٥٩٧٣    
أيلول/ســـــــبتمرب   ١١

٢٠٠٨    

مقدمـــــة مـــــن  إحاطـــــة
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

 رئيس اللجنة املنشـأة     
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
ن أعضــــــاء مــــــ ٦و 

    (ب)الس

  

٥٩٨٤    
أيلول/ســـــــبتمرب   ٢٧

٢٠٠٨    

مشــروع قــرار مقــدم     
 (ج)دول ٩مـــــــــــــــــن 

)S/2008/624  (  

   ٣٧املادة 
  أملانيا 

ــن   عضــــو واحــــد مــ
أعضــــــــاء الــــــــس 

  (إندونيسيا)

) ٢٠٠٨( ١٨٣٥القــــــرار 
  ال أحد  -  ال أحد -  ١٥

٦٠٣٦    
 كــــــانون األول/ ١٠

    ٢٠٠٨ديسمرب 

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
مــــــن أعضــــــاء   ٨و 

    (د)الس
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي ا  اجللسة وتارخيه

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٩٠    
ــارس  ١٠ آذار/مــــــــــ

٢٠٠٩    

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
مــــــن أعضــــــاء  ٤و 

الـــس (اجلماهرييـــة 
ــة،  العرب ــة الليبيـــــ يـــــ

وفرنســـا، واململكـــة   
املتحــدة، والواليــات 

  املتحدة) 

  

٦١٤٢    
حزيران/يونيـــــــه  ١٥

٢٠٠٩    

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
مــــــن أعضــــــاء  ٦و 

    (هـ)الس

  

٦٢٣٥    
 كــــــانون األول/ ١٠

    ٢٠٠٩ديسمرب 

إحاطـــــة مقدمـــــة مـــــن 
رئيس جلنة جملس األمن 
ــالقرار   ــال بـ ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

رئيس اللجنة املنشـأة      
عمــــــــال بـــــــــالقرار  

٢٠٠٦( ١٧٣٧ ،(
عضــــــاء مــــــن أ ٦و 

    (و)الس

  

  
االحتــاد الروســي، وإندونيســيا، وبلجيكــا، وبنمــا، وبوركينــا فاســو، واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، وجنــوب أفريقيــا، والصــني، وفرنســا،       (أ)  

تحـدة يف جـزء   وفييت نام، وكرواتيا، وكوستاريكا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة. ومل تدل إيطاليا ببيـان. وقـرأ ممثـل اململكـة امل    
من بيانـه، نـص البيـان الـذي اتفـق عليـه وزراء خارجيـة االحتـاد الروسـي وأملانيـا والصـني وفرنسـا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة                 

  ).  S/2008/147بدعم من املمثل السامي لالحتاد األورويب (
  االحتاد الروسي، وإيطاليا، والصني، وفرنسا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.    (ب)  
  االحتاد الروسي، وأملانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والصني، وفرنسا، وكرواتيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.    (ج)  
  ليبية، والصني، وفرنسا، وكوستاريكا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.  االحتاد الروسي، وإيطاليا، واجلماهريية العربية ال  (د)  
  االحتاد الروسي، والصني، وفرنسا، واملكسيك، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.    (هـ)  
      تحدة.  االحتاد الروسي، واجلماهريية العربية الليبية، والصني، وفرنسا، واململكة املتحدة، والواليات امل  (و)  
عــــــدم االنتشــــــار/مجهورية كوريــــــا الشــــــعبية      -جيم 

  الدميقراطية
  عرض عام  

، عقـد الــس  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خـالل الفتـرة       
عــدم االنتشــار/مجهورية ”جلســتني فيمــا يتعلــق بالبنــد املعنــون 

ــا ا ــة كوري ــدت اجللســة األوىل بعــد   “. لشــعبية الدميقراطي وعق

عملية اإلطالق اليت نفذا حكومة كوريا الشـعبية الدميقراطيـة   
ــا القـــذائف   ٢٠٠٩نيســـان/أبريل  ٥يف  باســـتخدام تكنولوجيـ

التســيارية، والــيت أصــرت أــا عمليــة إطــالق ســاتل جتــرييب        
خمصــص لالتصــاالت. وأدان الــس عمليــة اإلطــالق يف بيــان   

ىل به الرئيس. ويف اجللسـة الثانيـة الـيت عقـدت بعـد التجربـة       أد
النووية اليت قامت ا مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة يف     
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، اختــــذ الــــس قــــرارا يعــــزز تــــدابري  ٢٠٠٩أيار/مــــايو  ٢٥
  .)٦٨٧( اجلزاءات
: البيــان الرئاســي بشــأن  ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ١٣  

  عملية اإلطالق  

نيســـان/أبريل   ١٣يف البيـــان الرئاســـي املـــؤرخ     
، أدان الــس عمليــة اإلطــالق الــيت أقــدمت )٦٨٨(٢٠٠٩

عليها مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة خرقـا للقـرار     
)، ووافق على تعـديل تـدابري اجلـزاءات    ٢٠٠٦( ١٧١٨

املفروضــة يف ذلـــك القـــرار عــن طريـــق تعـــيني كيانـــات   
وســلع. ودعــا الــس إىل اســتئناف احملادثــات السداســية 

  األطراف عاجال.
: تعزيــز اجلــزاءات بعــد  ٢٠٠٩حزيران/يونيــه  ١٢  

  التجربة النووية الثانية 

، اختـذ الـس باإلمجـاع    ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢يف   
) الـــذي قـــام فيـــه، متصـــرفا مبوجـــب  ٢٠٠٩( ١٨٧٤القـــرار 

الفصل السابع من امليثـاق، بإدانـة التجربـة النوويـة الـيت قامـت       
أيار/مـــايو  ٢٥ـــا مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة يف 

بأقوى العبارات وطالبها بعدم إجراء أي جتربـة نوويـة    ٢٠٠٩
أخــرى أو أي عمليــة إطــالق باســتخدام تكنولوجيــا القــذائف   
ــزاءات       ــدابري اجلـ ــاق تـ ــيع نطـ ــس توسـ ــرر الـ ــيارية. وقـ التسـ
املفروضــة علــى مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة مبوجــب 

ــق خــرباء  ٢٠٠٦( ١٧١٨مــن القــرار   ٨الفقــرة  )، وأنشــأ فري
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء السـابع، القسـم       )٦٨٧(
   من امليثاق. ٤١يتعلق باملادة  الثالث، فيما 

)٦٨٨(  S/PRST/2009/7.  

 ١٧١٨دة جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار  ملســـاع
) على القيـام جبملـة أمـور منـها رصـد وحتسـني تنفيـذ        ٢٠٠٦(

  .)٦٨٩(التدابري ذات الصلة ذا املوضوع
وبعــد التصــويت، أعــرب املتكلمــون بوجــه عــام عــن      

ترحيبهم باختاذ هذا القـرار باعتبـاره ردا موحـدا علـى التجربـة      
وريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، النوويــة الــيت قامــت ــا مجه

ــذا    ــلة ـ ــرارات الـــس ذات الصـ والـــيت شـــكلت انتـــهاكا لقـ
املوضوع. ويف الوقـت نفسـه، دعـا املتكلمـون إىل التوصـل إىل      
حل سـلمي وشـامل مـن خـالل احلـوار، عـن طريـق احملادثـات         
السداسية، من أجل حل مسألة نزع السـالح النـووي يف شـبه    

ــة.   ــرة الكوريـ ــى    اجلزيـ ــا أن علـ ــة كوريـ ــل مجهوريـ ــد ممثـ وأكـ
ــع عــن اختــاذ    ــة أن متتن ــا الشــعبية الدميقراطي أي  مجهوريــة كوري

إجــراء مــن شــأنه أن يــؤدي إىل تفــاقم احلالــة يف شــبه اجلزيــرة    
ويف ما يتعلـق بتعزيـز اجلـزاءات، الحـظ العديـد       .)٦٩٠(الكورية

من أعضاء الـس أن التـدابري موجهـة وال تـؤثر علـى إمكانيـة       
تلقي عامة الشـعب للمعونـة اإلنسـانية واملسـاعدة االقتصـادية.      
وشدد ممـثال الصـني واالحتـاد الروسـي علـى أنـه ينبغـي للبلـدان         
التصرف وفقـا للقـانون الـوطين والـدويل مـن أجـل تنفيـذ نظـم         

  .)٦٩١(التفتيش املفروضة مؤخرا
__________ 

ــى مزيــد مــن املعلومــات عــن فريــق اخلــرباء، انظــر       )٦٨٩( لالطــالع عل
األول، فيمـا يتعلـق باللجنـة املنشـأة عمـال       اجلزء التاسع، القسـم  

   ). ٢٠٠٦( ١٧١٨بالقرار 
)٦٩٠(  S/PV.6141 ١٤، الصفحة .   
 ١٠و٩(الصـني) و الصــفحتان   ٤و٣املرجـع نفسـه، الصــفحتان     )٦٩١(

   سي). (االحتاد الرو
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    اجللسات: منع االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  والتصويت القرار
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٠٦    
نيســـــــــان/أبريل  ١٣

٢٠٠٩  

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
 ٢٠٠٩نيسان/أبريل   ٤

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
ــدى   ــان لــ ــدائم لليابــ الــ
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

)S/2009/176(  

      S/PRST/2009/7 

٦١٤١    
حزيران/يونيـــــــه  ١٢

٢٠٠٩  

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــايو   ٢٥  ٢٠٠٩أيار/مــ

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
ــدى   ــان لــ ــدائم لليابــ الــ
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

)S/2009/271(  

مشروع قرار مقدم مـن  
مجهوريــــــــة كوريــــــــا، 
وفرنســـــــا، واململكـــــــة 
ــات  ــدة، والواليـــ املتحـــ
املتحــــــــدة، واليابــــــــان 

)S/2009/301  (  
ــن املمثلـــــة    ــالة مـــ رســـ
ــدى   ــا لـ ــة ملنغوليـ الدائمـ
ــأن    ــدة بشـ ــم املتحـ األمـ
التجربـــة النوويـــة الـــيت   

ريـة كوريـا   أجرا مجهو
ــة يف   ــعبية الدميقراطي الش

 ٢٠٠٩أيار/مــــايو  ٢٥
)S/2009/274.(  

  ٣٧املادة 
  مجهورية كوريا

أعضــــــــاء مجيـــــــع  
الـس، ومجهوريــة  

  كوريا

) ٢٠٠٩( ١٨٧٤القــــــرار 
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

    
    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم - ٣٧

  ض عامعر  

ــد االســتعراض، عقــد الــس ثــالث       ــرة قي خــالل الفت
جلسات واعتمد بيانا رئاسيا واحدا يف ما يتعلق بالبند املعنون 

ويف هذه اجللسـات،  “. عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم”
قدم ممثلـو إدارة عمليـات حفـظ السـالم وإدارة الـدعم امليـداين       

األفـــق ”رة إىل الـــس آخـــر املســـتجدات بشـــأن وضـــع مبـــاد
اليت دف إىل تشكيل جدول أعمال فريـد للشـراكة   “ اجلديد

على الصعيد العاملي من أجل حفظ السالم ووضع اسـتراتيجية  
جديدة للدعم امليـداين لبعثـات حفـظ السـالم. ونـاقش الـس       

أيضــا الــدور الــذي تقــوم بــه البلــدان املســامهة بقــوات وبــأفراد  
عمهـا، والشـراكات   شرطة، ومتويل عمليات حفـظ السـالم ود  

ــاد    ــن املنظمـــات، واألبعـ ــا مـ ــة وغريهـ مـــع املنظمـــات اإلقليميـ
  السياسية لعمليات السالم، من بني مواضيع أخرى.  

ــانون الثاين/ينــاير   ٢٣   : التحــديات الــيت  ٢٠٠٩ك
  تواجهها عمليات حفظ السالم

، أوجـــز وكيـــل  ٢٠٠٩كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٣يف   
ــام       ــني الع ــة األم ــظ الســالم ووكيل ــات حف ــام لعملي ــني الع األم
للدعم امليداين واملمثل اخلاص لألمني العام ورئـيس بعثـة األمـم    
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ملقدمــة إىل املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت يف إحاطــام ا
جملـس األمــن التحـديات الرئيســية الــيت تواجـه عمليــات حفــظ    

وأفاد األمني العـام   السالم وتناولوا تفاصيل استراتيجية الدعم.
لعمليــات حفــظ الســالم أنــه مــن اجللــي أن عمليــات األمــم        
املتحــدة حلفــظ الســـالم تتحمــل مــا هـــو فــوق طاقتــها، مـــن       

ويف مـا يتعلـق   . اءالناحيتني التشغيلية والسياسية علـى حـد سـو   
ــات     ــه عنــدما تتعــرض العملي بالــدعم السياســي، شــدد علــى أن
لالختبــار بفعــل الظــروف، يكــون الصــوت املوحــد للمجلــس   
وممارســــة الضــــغط السياســــي وراء الكــــواليس مــــن جانــــب  
األطراف الفاعلة يف الس وبلدان املنطقة أمورا بالغة األمهية. 

أن يســاعد بطــرق وميكــن للــدعم السياســي املقــدم مــن الــس 
ــبيل املثـــال حبشـــد القـــوات واملـــوارد    ــا، علـــى سـ أخـــرى أيضـ

مـــع  األخـــرى مـــن خـــالل االتصـــاالت واملشـــاركات الثنائيـــة
. )٦٩٢(البلــدان الــيت يرتقــب أن تســاهم بقــوات وبــأفراد شــرطة  

والحظت وكيلة األمـني العـام للـدعم امليـداين أن إدارة الـدعم      
مـم املتحـدة، وأن   امليداين هـي اإلدارة األحـدث يف منظومـة األ   

إنشــاءها أدى أيضــا إىل إيضــاح اهلــدف بشــكل أكــرب يف مــا      
يتعلق بالدور الذي يتوقع أن تقوم به. وأعربت عن قلقهـا مـن   
ــن       ــاه ع ــا حيــول االنتب ــة كــثرياً م أن حجــم التحــديات التنفيذي
إجراء تقييم أكثر مشولية لكيفية إجياد ـج اسـتراتيجي بدرجـة    

أنواع وفورات احلجم اليت يتوقعهـا   أكرب للقيام بالعمل وحتقيق
املرء من عمليـة عامليـة. وأشـارت إىل أن اإلدارة تنظـر يف عـدة      
ــيت     ــادة اســتخدام مراكــز الــدعم ال مقترحــات، مبــا يف ذلــك زي
ميكنها تقدمي خدمات الدعم من مواقع أكثر أمانـاً للبعثـات يف   
املنطقة؛ و تفويض املزيد مـن السـلطات اإلداريـة للمـديرين يف     

يدان؛ وإجياد ج متنوع لتدبري البضـائع واخلـدمات؛ ووضـع    امل
ــك مــن خــالل اســتخدام        ــاء للتكنولوجيــا وذل ــج أكثــر ذك 
تطبيقــات خمتلفــة يف إجنــاز مهــام الطــريان واســتخدام املعــدات    

__________ 

)٦٩٢(  S/PV.6075 ٩-٣، الصفحات.   

ــتجابة الســريعة    ــدعم العســكري واالس ــل  )٦٩٣(وال ــني املمث . وب
مبـا  اخلاص لألمني العام التحـديات الـيت تواجـه حفـظ السـالم،      

يف ذلك مسائل مىت ينبغي نشـر البعثـات، ومـا هـي املهـام الـيت       
ينبغي أن تقوم ا، وكيفية جعلـها أكثـر فعاليـة، مسـتفيدا مـن      
ــق االســتقرار يف     ــة األمــم املتحــدة لتحقي ــه اخلاصــة يف بعث خربت

  .  )٦٩٤(هاييت (بعثة هاييت)
ووافــق أعضــاء الــس وغريهــم مــن املــتكلمني علــى أن    

ــق امل  ــر الفري ــذي ترأســه األخضــر     تقري ــات الســالم، ال ــين بعملي ع
، ال يزال مهما كأسـاس ألي مناقشـة عـن حفـظ     )٦٩٥(اإلبراهيمي

السالم. وشددوا على التحديات يف ااالت التالية: متويل ودعم 
حفظ السالم، وشراكات األمم املتحـدة مـع املنظمـات اإلقليميـة     

  .ت السالموغريها، ومحاية املدنيني، واألبعاد السياسية لعمليا
: عالقـــة جملــس األمـــن  ٢٠٠٩حزيران/يونيــه   ٢٩  

  مع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة

، اجتمع الـس ملناقشـة   ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٩يف   
ــدم       ــأفراد شــرطة. وق ــوات وب ــدان املســامهة بق ــع البل ــه م عالقت
وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم إحاطــة إعالميــة   
للمجلس عن مبادرة األفـق اجلديـد الـيت أعـدا إدارة عمليـات      
حفـظ السـالم/إدارة الـدعم امليـداين مـن أجـل تشـكيل جــدول        

جديــد للشــراكة مــن أجــل حفــظ الســالم. وقــد تلقــى  أعمــال 
الس بالفعـل مـوجزا لورقـة غفـل سـوف جيـري إصـدارها يف        
متوز/يوليــه وســتركز علــى أربــع نقــاط رئيســة هــي: (أ) املهــام  
والوظــائف احلامســة األمهيــة حلفــظ الســالم الــيت تتطلــب توافقــا 
ــات     ــميم البعثـ ــني تصـ ــدابري لتحسـ ــددا يف اآلراء؛ (ب) تـ متجـ

ــدرات    ومواردهــ ــيم الق ــق بتقي ا ونشــرها؛ (ج) اقتراحــات تتعل
املطلوبــة حلفــظ الســالم يف املســتقبل وبنائهــا؛ (د) اســتراتيجية   

__________ 

  .١٣-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦٩٣(
 . ١٧-١٣نفسه، الصفحات  املرجع) ٦٩٤(

  )٦٩٥(  S/2000/809.  
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. )٦٩٦(إلجيـــاد نظـــام للـــدعم يكـــون أشـــد قـــوة وأكثـــر مرونـــة  
ــام للـــدعم امليـــداين العديـــد مـــن    ــة األمـــني العـ وأبـــرزت وكيلـ
 املقترحات اليت تعمل اإلدارة عليها، مبا يف ذلك استخدام ـج 
أكثــر اســتهدافا، مــع تــوفري بعــض عناصــر دعــم البعثــات علــى  
الصـــعيد العـــاملي، وعناصـــر أخـــرى علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي،  
والبقيـــة علـــى صـــعيد كـــل بعثـــة مبفردهـــا. وأشـــارت إىل أنـــه  
ــدعم املقــدم طبقــا للمراحــل املختلفــة مــن      أصــبحت ملعــايرة ال

ضـج  البدايـة واالسـتقرار والن   -دورة حياة البعثة أمهيـة متزايـدة  
ــادة واالنســحاب والتصــفية   ــات خمتلفــة مــن    -والزي مــع أولوي

  .)٦٩٧(حيث النشر يف كل مرحلة من تلك املراحل
ــا       ــيت تواجههــ ــديات الــ ــون بالتحــ ــرف املتكلمــ واعتــ

ــك أوجــه        ــظ الســالم، مبــا يف ذل ــم املتحــدة حلف ــات األم عملي
العجز املايل، ونقص األفراد العسـكريني وغريهـم مـن األفـراد،     

ليـات حفـظ السـالم عمومـا فـوق طاقتـها،       وكذلك حتميل عم
فرحبــوا باملناقشــة كجــزء مــن جهــود اإلصــالح املســتمرة مــن   
ــة هــذه العمليــات. ويف معــرض اإلشــارة إىل    ــادة فعالي أجــل زي
ضــرورة االســتفادة مــن تقريــر الفريــق املعــين بعمليــات الســالم  
وغـري ذلـك مـن مقترحــات اإلصـالح، رحبـت الوفـود مببــادرة       

ــن ا  ــد م ــق اجلدي ــاقتراح وضــع    األف ــة، وال ســيما ب ــة العام ألمان
جدول أعمال جديد للشراكة من أجل تعزيز وحـدة ومتاسـك   
اجلهــات الفاعلــة املختلفــة وضــمان درجــة أكــرب مــن املصــداقية 
ــى أن      ــق املتكلمــون عل ــدراا. واتف ــز ق ــات نفســها وتعزي للبعث
جناح عمليات حفـظ السـالم احلاليـة واملسـتقبلية يتوقـف علـى       

ل الثالثــي بــني الــس واألمانــة العامــة والبلــدان  تعزيــز االتصــا
املسامهة بقوات وبـأفراد شـرطة. ودعـا بعـض املـتكلمني أيضـا       
ــى        ــع الشــركاء عل ــك م ــل تل ــات العم إىل توســيع نطــاق عالق
الصــعيد اإلقليمــي، وال ســيما مــع االحتــاد األفريقــي، وذلــك يف  

__________ 

)٦٩٦ (S/PV.6153 ٧-٣، الصفحات. 

 .  ٩-٧) املرجع نفسه، الصفحات ٦٩٧(

على  إطار الفصل الثامن من امليثاق. واتفق العديد من املتكلمني
أن تنفيــذ عمليــات حفــظ الســالم بســرعة أكــرب ومرونــة أعلــى    
يتطلــب إجــراء إصــالحات مؤسســية وتنفيذيــة يف آليــات األمــم  

  املتحدة للقيادة والرقابة ويف منظوميت املشتريات واإلمداد.
: البيانات الرئاسية بشـأن  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٥  

ــامهة    حفـــظ الســـالم والعالقـــات مـــع البلـــدان املسـ
  اد شرطةبقوات وبأفر

ــطس  ٥يف    ــني   ٢٠٠٩آب/أغسـ ــل األمـ ــار وكيـ ، أشـ
يت قـدمها  العام لعمليات حفظ السالم يف اإلحاطة اإلعالمية الـ 
ــة    ــة املعنون ــة غــري الرمسي جــدول ”إىل الــس إىل صــدور الورق

ــم       ــات األم ــد لعملي ــق جدي ــد للشــراكة: رســم أف أعمــال جدي
ــدة حلفـــظ الســـالم  ــدة   ١٧يف “ املتحـ ــد بعـ ــه. وتعهـ متوز/يوليـ

التزامات يف ما يتعلق بالتخطيط لبعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ     
لـــك تقـــدمي الســـالم ورصـــدها ورفـــع تقـــارير عنـــها، مبـــا يف ذ 

تقييمات شاملة للمجلس للحاالت الـيت قـد تنشـر فيهـا عمليـة      
جديدة حلفظ السـالم، وتقـدمي مقترحـات موعـة كاملـة مـن       
وظــائف الـــدعم الــيت ميكـــن النظـــر فيهــا للمســـاعدة يف نشـــر    
البعثــات، والتشــاور مــع جملــس األمــن والبلــدان املســامهة قبــل   

مـات منـها بشـأن    نشر بعثات التقييم الـتقين واسـتخالص املعلو  
النتــائج الــيت توصــلت إليهــا. وأكــد أيضــا علــى التــزام األمانــة    
العامة بتعزيز حوار هادف مع البلدان املسـامهة بقـوات وأفـراد    
شرطة يف التخطيط لبعثات جديدة وقائمة، وبكفالة أن يتلقـى  
جملس األمن، من خـالل تقـارير األمـني العـام، تقييمـا واضـحا       

من تلك البلدان قبل جتديد والية البعثـة.   لآلراء اليت يتم تلقيها
وذكـر أن إدارة عمليــات حفـظ الســالم وإدارة الـدعم امليــداين    
ستعمالن أيضا على وضع معايري قياس مرجعية مناسـبة وذات  
جـــودة عاليـــة للبعثـــات، وفقـــا لفهـــم شـــامل للظـــروف علـــى  

  .)٦٩٨(األرض، وحبث أفضل املمارسات يف وضع املعايري
__________ 

)٦٩٨ (S/PV.6178 ٦-٣، الصفحات.  
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وأطلعــت وكيلــة األمــني العــام للــدعم امليــداين الــس    
ــع    ــأن التقــــدم احملــــرز يف وضــ ــا علــــى املســــتجدات بشــ أيضــ

م امليداين، مبا يف ذلك إصـدار ورقـة   االستراتيجية اجلديدة للدع
 غـري رمسيـة ملنتصـف الفتـرة عـن اسـتراتيجية الـدعم، وذلـك يف        

أغسطس. وستتوج هـذه العمليـة بتقـدمي تقريـر لألمـني      /آب ٣
العــام إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الرابعــة والســتني، يف ربيــع 

ــه   . ٢٠١٠ عــام ــتمس التوجي وأوضــحت أن اإلدارة ســوف تل
عضاء يف جماالت إنشـاء إطـار جديـد للـدعم مـن      من الدول األ

أجل إيصـال اخلـدمات يف العمليـات امليدانيـة؛ واعتمـاد منـاذج       
موحــدة لــدعم البعثــات ــدف حتســني األطــر الزمنيــة للنشــر،   
وحتقيـــق وفـــورات احلجـــم وتيســـري اإلشـــراف؛ واالضـــطالع   

وقام قائد قـوات  .)٦٩٩(بإدارة املوارد على حنو يليب االحتياجات
العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور       
(العمليـة املختلطـة) بــاإلبالغ عـن التقـدم الــذي أحرزتـه البعثــة      
ــا، مبــا يف     ــات حفــظ الســالم عموم ــدروس املســتفادة لعملي وال

ــة األ  ــك أمهي ــل الطــائرات   ذل ــة االســتراتيجية مث دوات التمكيني
  .)٧٠٠(املروحية
وأكد املتكلمـون جمـددا علـى ضـرورة كفالـة وضـوح         

ومصداقية واليات عمليات حفظ السـالم، وتـوفري مـا يقابلـها     
وأقـر املتكلمـون بـأن أي عمليـة مـن عمليـات       . املوارد املناسـبة 

ا حفظ السالم ليسـت بـديال عـن العمليـة السياسـية بـل عنصـر       
ــة     مواكبــا هلــا، مشــددين علــى احلاجــة إىل عمليــة ســالم موازي

واعترفــوا أيضــا باحلاجــة إىل التماســك . تضــم مجيــع األطــراف
والتكامــل بــني صــنع الســالم وحفــظ الســالم وبنــاء الســالم        
والتنمية من أجل حتقيق استجابة فعالة حلاالت مـا بعـد الـرتاع    

دعمهـم لتوسـيع   وأكد الكثري من املتكلمني جمددا . منذ بدايتها
__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٩٩(
  .١١-٨لصفحات املرجع نفسه، ا  )٧٠٠(

. واليات حفظ السالم من أجل مواجهة احلقائق علـى األرض 
وشــدد املتكلمــون علــى أمهيــة التعــاون الوثيــق بــني الــس مــن 
ناحية واألمانة العامة والبلدان املسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة    
مـــن ناحيـــة أخـــرى فيمـــا يتعلـــق باإلشـــراف اجلمـــاعي علـــى   

إىل حتقيـق املزيـد مـن     ودعا املتكلمـون . عمليات حفظ السالم
ــيم التقــدم     ــة لتقي االتســاق يف اســتخدام معــايري القيــاس املرجعي

وأكـد العديـد   . احملرز يف تنفيذ واليات عمليات حفـظ السـالم  
مــن املــتكلمني جمــددا علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون بــني األمــم  

والحظ ممثل االحتاد الروسـي أن  . املتحدة واملنظمات اإلقليمية
ــى دوري      ــدر كــاف عل ــان الرئاســي ال يركــز بق مشــروع البي
اللجنة اخلاصة املعنيـة بعمليـات حفـظ السـالم وجلنـة األركـان       

  .)٧٠١(العسكرية
ــا رئاســيا      ــس بيان ــام اجللســة، اعتمــد ال  )٧٠٢(ويف خت

ــة        ــز الشــراكة العاملي ــها تعزي ــور من ــة أم ــه جبمل ــس في ــزم ال الت
. الفريــدة الــيت متثلــها األمــم املتحــدة يف جمــال حفــظ الســالم       

الس أنه قد سعى إىل حتسـني احلـوار الـذي جيريـه مـع      وأعلن 
األمانة العامة ومع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة فيمـا  
يتعلـــق باإلشـــراف اجلمـــاعي علـــى عمليـــات حفـــظ الســـالم،  
وحدد عدة جماالت تتطلب املزيد من التمعن من أجـل حتسـني   
ــدها       ــا ورصـ ــيط هلـ ــالم والتخطـ ــظ السـ ــات حفـ ــداد عمليـ إعـ

ــا وتقيي ــا وإمتامه ــات     . مه ــا أيضــا بالتقييم ــس علم وأحــاط ال
“ األفــق اجلديــد”والتوصــيات الــواردة يف الورقــة غــري الرمسيــة  

وباستراتيجية الدعم الواردة فيهـا، وأعـرب عـن اعتزامـه النظـر      
  .  فيها بتمعن

__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠١(
)٧٠٢(  S/PRST/2009/24   لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات، انظــر .

ــظ     ــات حفـ ــق بعمليـ ــا يتعلـ ــم األول، فيمـ ــر، القسـ ــزء العاشـ اجلـ
  السالم.
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    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم: اجللسات
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٧٥    
ــاين ٢٣ ــانون الثـ  /كـ
    ٢٠٠٩ يناير

  ٣٧ املادة    
    (أ)من الدول األعضاء ٨

  ٣٩ املادة
وكيل األمني العـام لعمليـات   
حفـــــظ الســـــالم، ووكيلـــــة 
األمني العام للـدعم امليـداين،   

لألمـني العـام   واملمثل اخلاص 
هلـــاييت ورئـــيس بعثـــة األمـــم  
املتحــدة لتحقيــق االســتقرار    
يف هــاييت، واملراقــب الـــدائم   
لالحتاد األفريقي لـدى األمـم   

  املتحدة  

ــاء  مجيــــــع أعضــــ
الـــــس، وكـــــل 

  املدعوين

 

٦١٥٣    
ــران ٢٩ ــه/حزيـ  يونيـ

٢٠٠٩    

  ٣٧ املادة    
    (ب)من الدول األعضاء ١٨

  ٣٩ املادة
ــؤون   ــدم للشـ ــار األقـ املستشـ
السياسية يف مكتـب املراقـب   
الدائم لالحتاد األفريقي لـدى  
األمـــــم املتحـــــدة، ووكيـــــل 

مني العام لعمليـات حفـظ   األ
السالم، ووكيلة األمني العام 

  للدعم امليداين  

ــاء  مجيــــــع أعضــــ
الـــــس، وكـــــل 

  املدعوين

 

٦١٧٨    
 أغســـــــــطس/آب ٥

٢٠٠٩    

  ٣٧ املادة    
    (ج)من الدول األعضاء ٢٢

  ٣٩ املادة
وكيل األمني العـام لعمليـات   
حفـــــظ الســـــالم، ووكيلـــــة 
األمني العام للـدعم امليـداين،   
وقائــــــد قــــــوات العمليــــــة   

    املختلطة

ــاء  مجيــــــع أعضــــ
الـــــس، وكـــــل 

  املدعوين

S/PRST/2009/24  

  

    .األردن، وأوروغواي، وباكستان، واجلمهورية التشيكية، وكندا، واملغرب، واهلند، ونيجرييا  (أ)  
 األردن، وإسبانيا، وأملانيـا، وأوروغـواي، وإيطاليـا، وباكسـتان، والربازيـل، وبـنغالديش، واجلمهوريـة التشـيكية (باسـم االحتـاد األورويب)،            (ب)  

  . ومجهورية كوريا، ورواندا، وغانا، وكندا، ومصر، واملغرب (بالنيابة عن حركة عدم االحنياز)، ونيبال، ونيجرييا، واهلند
نتني، وأستراليا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وباكستان، والربازيل، وبنغالديش، وبريو، وتايلند، وتـونس، وجنـوب أفريقيـا، والسـويد     األرج  (ج)  

ــة    ــاز)،     -(باســم االحتــاد األورويب)، وصــربيا، وغواتيمــاال، وفرتويــال (مجهوري ــدا، واملغــرب (باســم حركــة عــدم االحني ــة)، وكن البوليفاري
  .ونيجرييا، ونيوزيلندا، واهلندوالنرويج، ونيبال، 
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    بناء السالم بعد انتهاء الرتاع - ٣٨
  عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
أربع جلسـات واعتمـد بيـانني رئاسـيني يف إطـار البنـد املعنـون        

. فـردا علـى رسـالة    “د انتـهاء حـاالت الـرتاع   بناء السالم بعـ ”
ــة املتحــدة        ــل اململك ــن ممث ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
وتقريرٍ مقدم من األمني العام، أجريـت مناقشـتان مواضـيعيتان    
مــن أجــل استكشــاف التحــديات الــيت تواجههــا جهــود األمــم  
املتحدة لبنـاء السـالم يف احلـاالت الـيت تعقـب الـرتاع مباشـرة.        

جللستني األخريني، قدم رئـيس جلنـة بنـاء السـالم التقريـر      ويف ا
الســــنوي عــــن عمــــل اللجنــــة إىل الــــس. ونــــاقش الــــس 
التحديات الرئيسية اليت تواجهها اللجنـة واملسـائل اهلامـة ذات    

  الصلة مببادرات األمم املتحدة يف جمال بناء السالم عامةً.  
ــايو  ٢٠   ــه  ٢٢و ٢٠٠٨أيار/مـ : ٢٠٠٩متوز/يوليـ

ــاء الســـالم يف   منا ــأن بنـ ــية بشـ ــات رئاسـ ــة وبيانـ قشـ
  حاالت ما بعد انتهاء الرتاع 

ــايو  ٢يف    ــدة  ٢٠٠٨أيار/مـ ــة املتحـ ــت اململكـ ، وجهـ
ــن    ــس األمـ ــيس جملـ ــالة إىل رئـ ــةً   )٧٠٣(رسـ ــا ورقـ ــت طيهـ  أرفقـ

مفاهيمية تدعو فيها الس إىل إجراء مناقشـة بشـأن موضـوع    
حتقيق االستقرار بعد انتهاء الرتاع مـن أجـل حتديـد وسـد أهـم      
الثغرات اليت تعيق اجلهود الدولية ملساعدة البلدان علـى حتقيـق   
االستقرار وبناء سـالم دائـم بعـد خروجهـا مـن الرتاعـات. ومت       

ــة جمــاالت، وهــي:    ــرات يف ثالث ــد ثغ ــادي يف  حتدي أداء دور قي
امليدان؛ وتوافر قـدرات انتشـار سـريعة مدنيـة مؤهلـة؛ ومرونـة       

  التمويل.
، أجــرى الــس، اســتجابة ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٢٠ويف   

لــذلك الطلــب، مناقشــة بشــأن موضــوع كفالــة فعاليــة جهــود  
__________ 

)٧٠٣(  S/2008/291  

بناء السـالم، ال سـيما يف فتـرة مـا بعـد الـرتاع مباشـرة. وأكـد         
مام الس، على أمهية تعزيز االسـتجابة  األمني العام، يف بيانه أ

اجلماعية من قبل األمم املتحـدة باختـاذ تـدابري متسـقة بالتعـاون      
مع اجلهات الفاعلة األخرى، ووضـع مـا يكفـي مـن القـدرات      
ــم      ــة األم ــة الصــكوك ذات الصــلة يف منظوم ــق مواءم عــن طري
املتحدة، وبناء اخلربات املدنية، وتأمني التمويل املـرن يف وقـت   

  )٧٠٤(بكر.م
وعلقــــت وزيــــرة اخلارجيـــــة والتعــــاون الـــــدويل يف      

ســرياليون علــى جهــود بنــاء الســالم يف بلــدها، وقــدمت عــدة   
فكري، وشددت على احلاجـة  مالحظات تستدعي مزيدا من الت

إىل حتقيق التوازن بني التدخل الدويل وامللكية الوطنية، وإيـالء  
اهتمام كـاف للمعـايري واحلساسـيات احملليـة، ومتكـني اجلهـات       

  .)٧٠٥(الفاعلة احمللية من التكفل بزمام األمور
ــرئيس البنــك الــدويل أفكــارا       وطــرح النائــب األقــدم ل

تتعلق بتوسـيع نطـاق عمـل البنـك فيمـا يتصـل بالبلـدان اهلشـة         
واملتضــررة مــن الــرتاع مــن منظــور عملــي وحتليلــي علــى حــد   

عــاملي  ســواء. وذكــر أن البنــك الــدويل يرمــي إىل إشــاعة فهــم 
ــهج       ــى األوضــاع اهلشــة والن ــؤثر عل ــيت ت ــديناميات ال أفضــل لل
ــة ملســاعدا، والنــهوض بســبل     ــة الفعال االســتراتيجية والتنفيذي
تعاون أفضل على الصعيد القطري، وتقدمي نتائج ملموسة مـن  
خــــالل اتبــــاع ــــج متســــق علــــى نطــــاق جمموعــــة البنــــك   

  .)٧٠٦(الدويل
املســألتني  وأكــد الســيد األخضــر اإلبراهيمــي علــى أن  

اهلــامتني مهــا تــوافر األمــوال الكافيــة وتعــيني مــوظفني مــؤهلني  
__________ 

)٧٠٤(  S/PV.5895 ٥-٣، الصفحات.   
  . ٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٧٠٥(
  .١١-٩فحات املرجع نفسه، الص  )٧٠٦(
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حمليني من أجـل بنـاء القـدرات املدنيـة. وأضـاف أن الواليـات       
جيب أن تستند إىل االحتياجات الفعلية ألي بلـد مـن البلـدان.    
وال ميكــن فهــم تلــك االحتياجــات فهمــا كــامال حــىت تنخــرط  

ة واتمـع املـدين وتتوصـل إىل    األمم املتحدة يف حوار مع القاد
  .)٧٠٧(فهم مشترك معهم

وتركزت املناقشـة الـيت تلـت علـى احلاجـة إىل تنسـيق         
جهـود بنــاء السـالم مــن جانـب خمتلــف اجلهـات الفاعلــة علــى     
الصعيد الدويل ويف امليدان من أجل بناء امللكية الوطنيـة للقيـام   

ومجــع  يف ايــة املطــاف بتســليم املهــام إىل الســلطات الوطنيــة،
القــدر الكــايف مــن التمويــل مــن أجــل جهــود بنــاء الســالم،        
وخباصة األموال املخصصـة حلـاالت الطـوارئ يف املرحلـة الـيت      
تعقب مباشرة انتهاء الـرتاع، وإرسـال عناصـر مدنيـة جنبـا إىل      
ــا        ــون عموم ــظ الســالم. وســلم املتكلم ــوات حف ــع ق ــب م جن

ــارية ا   ــاعدات واألدوار االستشـ ــون املسـ ــرورة أال تكـ ــيت بضـ لـ
تقـــدمها األمـــم املتحـــدة أبديـــة، وأن تمـــنح اجلهـــات الفاعلـــة  
الوطنية الفرصة لبناء قدراا اخلاصة من أجـل السـالم والتنميـة    
ــم املــتكلمني أيضــا بــالعجز احلــايل يف       املســتدامني. وأقــر معظ
املوظفني املدنيني يف بعثات السـالم، واتفقـوا علـى ضـرورة أن     

تعزيــز القــدرات املدنيــة.  ال ينــتقص إرســال القــوات مــن أمهيــة
وأكــد عــدد مــن املــتكلمني جمــددا علــى أن اســتمرار فجــوة        
التمويــل مــن أجــل دعــم بنــاء الســالم تقــوض بشــدة عمليــات   

  األمم املتحدة يف حاالت بناء السالم بعد انتهاء الرتاع.  
سـلم فيـه،    )٧٠٨(واعتمد الس بعد ذلك بيانـا رئاسـيا    

يف مجلـة أمــور، بــأن دعـم الــدول للتعــايف مـن الرتاعــات ولبنــاء    
السـالم املسـتدام يشـكل حتـديا رئيسـيا يواجـه اتمـع الــدويل،        
وأكــد ضــرورة ضــمان إتاحــة التمويــل مــن البدايــة، وأكــد أن   
اخلربات املدنية ال غىن عنها يف بناء السالم بعـد انتـهاء الـرتاع.    

__________ 

  . ١٥-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٧٠٧(
)٧٠٨(  S/PRST/2008/16 .   

ودعا الس أيضا األمـني العـام إىل إسـداء املشـورة يف غضـون      
ــة     ١٢ شــهرا ألجهــزة األمــم املتحــدة ذات الصــلة بشــأن كيفي

القيام على أحسن وجـه بـإحراز تقـدم يف هـذه املسـائل داخـل       
نشطة بناء السالم، مـع  منظومة األمم املتحدة، وكيفية تنسيق أ

مراعــــاة آراء جلنــــة بنــــاء الســــالم، وتشــــجيع تعبئــــة املــــوارد  
واستخدامها بأكرب قدر من الفعالية لتلبيـة االحتياجـات امللحـة    

  لبناء السالم.
، نظـــر الـــس يف تقريـــر ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ٢٢ويف   

األمني العام بشأن بناء السـالم يف املرحلـة الـيت تعقـب مباشـرة      
وناقش االستراتيجيات اليت ميكن من خالهلـا   )٧٠٩(انتهاء الرتاع

 لألمـــم املتحـــدة واتمـــع الـــدويل أن يـــدعما بفعاليـــة البلـــدان 
اخلارجة مـن الـرتاع حـىت تـتمكن مـن التحـرك صـوب السـالم         
والــتعمري واالنتعــاش االقتصــادي والتنميــة علــى حنــو مســتدام.   
وعرض األمني العام تقريره وأكد جمددا أمهية امللكيـة الوطنيـة،   
والقيــادة الدوليــة، واتســاق اجلهــود الــيت تبــذهلا منظومــة األمــم  

راتيجية مشــتركة املتحــدة والشــركاء الرئيســيون، ووضــع اســت  
ذات ــج مشــترك ملعاجلــة األولويــات الواقعيــة، واالجنــازات      
املوثوقة اليت ميكن التنبؤ ـا املدعومـة مبـا يكفـي مـن القـدرات       

  .)٧١٠(الدولية
وأكد رئيس جلنة بناء السالم على أن امللكيـة الوطنيـة     

ستظل مفهوما جمردا إال إذا اقترنت منذ البداية ببنـاء القـدرات   
ــه يتفــق علــى أن وضــع اســتراتيجية مشــتركة      ــال إن ــة. وق احمللي
مملوكة وطنيا ومدعومة دوليا يعين التنسيق الوثيق بني مـوظفي  

تحدة داخل البلد واللجنة. وأكـد جمـددا أيضـا احلاجـة     األمم امل
إىل دعــم دويل ميكــن التنبــؤ بــه وخــرباء مــدنيني ومتويــل ســريع  
ومرن. وشدد على أمهيـة جمتمعـات الشـتات بوصـفها مصـدرا      
هامــا للقــدرات املدنيــة، وآليــات التمويــل اجلمــاعي مــن قبيــل    

__________ 

)٧٠٩(  S/2009/304 .   
)٧١٠(  S/PV.6165  ٦-٤، الصفحات.   
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لقطــري الصــناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني علــى الصــعيد ا
بوصفها آليات متويل بالغـة األمهيـة. واختـتم كلمتـه بالتشـديد      
علــى أن التنســيق والــتالحم يف أنشــطة بنــاء الســالم ينبغــي أن   
يساندمها ـج واقعـي يقلـل التنـافس املؤسسـي والتسـابق علـى        
ــات الفاعلـــة املتعـــددة األطـــراف        ــب فيمـــا بـــني اجلهـ املكاسـ

دين، مبــا يف ذلــك داخــل  واجلهــات املاحنــة الثنائيــة واتمــع املــ  
  .)٧١١(منظومة األمم املتحدة

ألزمـات  وأعرب املـدير املسـاعد ومـدير مكتـب منـع ا       
ــزام       ــائي عــن الت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــابع لربن ــاش الت واإلنع
الربنامج اإلمنائي ببناء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع. وأضـاف أن      
بنـــاء الســـالم ينبغـــي أن يســـتند دائمـــا إىل القـــدرات الوطنيـــة   
القائمة واالسـتفادة مـن اخلـربات املتاحـة بفضـل وجـود األمـم        

ــا يف ذ  ــد، مبـ ــانية  املتحـــدة يف البلـ ــة اإلنسـ لـــك اجلهـــات الفاعلـ
واإلمنائية، من قبيل املنسـق املقـيم للربنـامج اإلمنـائي. ودعـا إىل      
إيالء اهتمام خاص للمرأة والشباب للتأكد من اسـتفادم مـن   
فوائــــد الســــالم ومشــــاركتهم مشــــاركة كاملــــة يف عملــــييت  

  .)٧١٢(التخطيط واختاذ القرارات
ــدان اهلشــة واملتضــررة مــن       وشــدد مــدير جمموعــة البل

الرتاعــات يف البنــك الــدويل علــى أمهيــة تنســيق اتمــع الــدويل  
والبلدان الشريكة بـني شـىت تصـورات األولويـات، وأشـار إىل      

دد مــــن النقــــاط لتحديــــد األولويــــات. وقــــال إن حتديــــد عــــ
األولويــات ينبغــي أن يكــون مــدفوعا بطلــب البلــد، وأن حيقــق 
بعــض النتــائج يف األجــل القصــري، مبــا يتماشــى مــع األولويــات  
املتوســطة األجــل، ويف نفــس الوقــت يــتعني أن يضــع األســاس  
لتنمية مستدامة ومنو وتوظيـف مسـتدامني. وينبغـي أن يهـدف     

ــا ــمل     أيضــ ــة، وأن يشــ ــرعية للدولــ ــلطة الشــ ــز الســ إىل تعزيــ
__________ 

   . ٧-٥ املرجع نفسه، الصفحات    )٧١١(
   .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٧١٢(

اســتراتيجية للخــروج وخطــة بشــأن كيفيــة نقــل املســؤولية إىل 
  .)٧١٣(الدولة الشرعية يف أقرب وقت ممكن

وركـــز املتكلمـــون علـــى مســـائل تنســـيق االســـتجابة    
الدولية، وبنـاء القـدرات املدنيـة يف بعثـات السـالم، واحلصـول       

والشـراكة املتوائمـة مـع اجلهـات     على التمويل السريع واملـرن،  
  الفاعلة األخرى، وتعزيز امللكية الوطنية.  

شـدد فيـه، يف    )٧١٤(واعتمد الس بعـد ذلـك بيانـا رئاسـيا      
ر، علـى أمهيـة امللكيـة الوطنيـة وعلـى ضـرورة أن تضــطلع       مجلـة أمـو  

الســــلطات الوطنيــــة، يف أســــرع وقــــت ممكــــن، مبســــؤولية إقامــــة 
ــانون       ــادة إحــالل ســيادة الق ــد وإع ــن جدي ــة م املؤسســات احلكومي
وتنشيط االقتصاد وإصالح قطاع األمن وتوفري اخلـدمات األساسـية   

ــاء الســالم الرئيســية األخــرى. و   شــدد الــس وتلبيــة احتياجــات بن
أيضا على الدور احليـوي الـذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يف دعـم        
الســلطات الوطنيــة للقيــام يف وقــت مبكــر، بالتشــاور الوثيــق مــع        
الشــركاء الــدوليني، بوضــع اســتراتيجية للتصــدي هلــذه األولويــات.  
وباإلضــافة إىل ذلــك، رحــب الــس بتوصــية األمــني العــام بــإجراء   

الكيفية اليت ميكن ا لألمم املتحدة واتمـع  استعراض دف حتليل 
الــدويل املســاعدة يف توســيع وتعميــق دائــرة اخلــرباء املــدنيني، وســلم  
بأن حـاالت مـا بعـد الـرتاع تتطلـب أن تتـوافر قيـادة ذات خـربة يف         

  امليدان، وطلب إىل األمم املتحدة تعزيز جهودها يف هذا الصدد.
 تشـرين الثـاين/   ٢٥إىل  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢١  

  : التقارير السنوية للجنة بناء السالم  ٢٠٠٩نوفمرب 

، قـــدم رئـــيس ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢١يف   
 .)٧١٥(بنـــاء الســـالم التقريـــر الســـنوي للجنـــة إىل الـــس جلنـــة

ــة       ــكيالت القطريـ ــن أن التشـ ــرغم مـ ــى الـ ــه علـ ــار إىل أنـ وأشـ
__________ 

  .١٢ - ٩املرجع نفسه، الصفحات   )٧١٣(
)٧١٤(  S/PRST/2009/23 .   
)٧١٥(  S/2008/417 .   
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املخصصة األربع حققت نتائج ملموسة لدعم اجلهـود الوطنيـة   
يف بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، هناك الكثري من البلـدان الـيت   

د مــن  ال تــزال تواجــه التحــديات نفســها، وميكــن أن تســتفي     
استراتيجيات فعالة لبناء السالم وضعتها اللجنـة. وأشـار إىل أن   
مفاهيم امللكية الوطنية، والشراكة املستدامة مع اتمـع الـدويل،   
واملساءلة املتبادلـة واحلـوار، الـيت متثـل جـا تعاونيـا وتشـاركيا،        
هي أكرب األصول، وقد أضافت قيمة إىل اللجنـة. وأشـار أيضـا    

ــة  ــام  إىل أن اللجنـ ــادة يف عـ ــودا جـ ــذلت جهـ ــز  ٢٠٠٨بـ لتعزيـ
ــة جمــاالت ذات      ــى مســتوى. وحــدد أربع ــى أعل الشــراكات عل

، مــع  أولويــة للمســتقبل، وهــي: حتقيــق نتــائج ميدانيــة ملموســة
التركيز على التحسني الفعلـي ألحـوال معيشـة السـكان وواليـة      
األمــم املتحـــدة املناســبة والقـــدرة علـــى دعــم أعمـــال اللجنـــة؛    

شــات بشــأن االســتراتيجيات والسياســات العامــة، وتعميــق املناق
مع اعتبـار التعـايف املبكـر بعـد انتـهاء الـرتاع ومـدخل اللجنـة يف         
بلدان أخرى مسائل مهمـة؛ وتعزيـز الشـراكات مـع الوكـاالت      
املاحنة الرئيسـية؛ وضـمان االتسـاق والكفـاءة يف أنشـطة اللجنـة       

  .)٧١٦(من أجل خدمة الناس يف امليدان
  لس وغريهم من املتكلمني تعليقـات  وأبدى أعضاء ا

بشــأن أمهيــة جلنــة بنــاء الســالم ألــا تســد الفجــوة بــني حفــظ  
السالم وحتقيق نتائج ملموسـة ومسـتدامة يف البلـدان املضـيفة،     
وخاصــة يف بورونــدي وســرياليون. وأكــدوا علــى ضــرورة أن  
ــه مــن املهــم     ــاء الســالم اســتثمارا طويــل األجــل، وأن يكــون بن

للجنـة اإلبقـاء علـى عالقـات وثيقـة مـع أجهـزة         للغاية بالنسـبة 
ووكاالت األمم املتحدة األخـرى، ومؤسسـات بريتـون وودز    
ــة ذات الصــلة.     ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــات الدولي واملنظم
وشددوا أيضا على أن التعاون بني اللجنة والس، عن طريـق  

ة. احلــوارات املنتظمــة وتبــادل املعلومــات، ال يــزال بــالغ األمهيــ
ومت التأكيـد كـذلك علـى احلاجـة إىل تعبئـة الشـركاء احملـتملني        

__________ 

)٧١٦   )٧١٦ S/PV.5997  ٤-٢، الصفحات.   

واملوارد. ومشلت املواضيع اإلضافية مشاركة كيانـات القطـاع   
اخلاص، والعالقات مـع البلـدان املضـيفة، وإحالـة الـس دوال      
ــة     ــة، وامللكيـ ــال اللجنـ ــدول أعمـ ــى جـ ــا علـ ــدة إلدراجهـ جديـ

  الوطنية، وعمليات صندوق بناء السالم.  
، قدم رئـيس جلنـة   ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥ويف   

وتنـاول عـددا    .)٧١٧(بناء السالم التقرير السنوي للجنة إىل الس
ســائل السياســات اهلامــة والــدروس املســتفادة ذات األمهيــة  مــن م

اخلاصة لوالية اللجنة العامة بوصفها آلية مؤسسية مكرسـة لتلبيـة   
االحتياجات اخلاصة للبلدان يف مرحلة ما بعد الرتاع. وأشـار إىل  

عــــززت دورهــــا االستشــــاري الرئيســــي  ٢٠٠٩أــــا يف عــــام 
جدول أعماهلا. وهـي  وأظهرت دعما متزايدا للبلدان املدرجة يف 

بــذلك قــد اســتمرت يف توســيع وتعميــق شــراكاا مــع اجلهــات   
الفاعلــة الرئيســية، وســعت إىل كفالــة األمهيــة التنفيذيــة ملشــورا  
وتعزيـز اتســاق اسـتراتيجيات بنــاء الســالم. وشـدد الــرئيس علــى    
ــس      ــة وال ــة العام ــس واجلمعي ــع ال ــة م ــة العميق ــات اللجن عالق

عي، وكــذلك مــع املنظمــات اإلقليميــة مــن االقتصـادي واالجتمــا 
أن  قبيل االحتاد األفريقي ومنظمة الدول األمريكيـة. وذكـر أيضـا   

ــق األساســي ألعضــاء       ــل الفري ــيت متث ــة، ال ــة للجن ــة التنظيمي اللجن
اللجنـة، تواصــل تنــاول الـنهج احملتملــة لتعزيــز قـدرا علــى تنفيــذ    

ة السـائدة والـنهج   والياا األساسية، والتكيف مع احلقائق العامليـ 
الناشـــئة إزاء األولويـــات املهمـــة لبنـــاء الســـالم. وعلـــى الصـــعيد  
ــدان األربعــة         ــن البل ــل م ــري لك ــق القط ــئ الفري ــا فت ــري، م القط
املدرجة على جدول أعمال اللجنـة يشـجع بشـكل مجـاعي علـى      
تعزيز مشولية عمليات بنـاء السـالم وملكيتـها الوطنيـة. كمـا أثـىن       

عامل املعين بالدروس املستفادة على جهوده الرئيس على الفريق ال
الرامية إىل االستفادة من اخلربات داخـل وخـارج منظومـة األمـم     
ــدعم الفــين املقــدم.      ــى ال ــاء الســالم عل ــب دعــم بن املتحــدة ومكت
واختتم بقوله إنه رغم التقـدم األويل الـذي حتقـق يف ربـط الـدور      

__________ 

)٧١٧(  S/2009/444 .   
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ــات التنف    ــاألمم املتحــدة وبالكيان ــة ب ــري  االستشــاري للجن ــة غ يذي
ناقصـــة.  التابعـــة لألمـــم املتحـــدة، تظـــل االســـتفادة مـــن اللجنـــة 

وبالتايل، فإن القيمة املضافة احملتملة للجنة علـى الصـعيد القطـري    
هي الرتول بثقلها من أجل تعزيز املسـاءلة املتبادلـة بـني األطـراف     
الفاعلــة الوطنيــة يف البلــد املعــين وشــركائه الــدوليني واإلقليمــيني.  

خــاص، ميكــن للجنــة أن تعــزز االنتقــال الســلس مــن   وعلــى حنــو
مرحلة املساعدة اإلنسانية إىل مرحلة التعايف املبكـر، والتـآزر بـني    
والييت حفظ السالم وبنـاء السـالم، والقـدرة اإلمنائيـة الوطنيـة يف      

  .)٧١٨(األولويات احلامسة األمهية لبناء السالم
__________ 

)٧١٨(    S/PV.6224 ٦-٢، الصفحات.  

ــة وناقشــوا      ــى إجنــازات اللجن ــىن أعضــاء الــس عل  وأث
ك بنـــاء الـــروابط بـــني الوســـاطة التحـــديات املقبلـــة، مبـــا يف ذلـــ

الســـالم وبنـــاء الســـالم، وحتويـــل تركيـــز البلـــدان مـــن  وحفـــظ
امللكيـــة الوطنيـــة،   االعتمـــاد علـــى األمـــم املتحـــدة إىل تنميـــة    

ــة ــل اللجنــة يف خضــم       وإحال ــدة إىل اللجنــة، ومتوي بلــدان جدي
لضــوء أيضــا األزمـة املاليــة. وســلط العديــد مــن أعضــاء الــس ا 

على ضرورة تنفيـذ االسـتراتيجية الـيت اقترحهـا األمـني العـام يف       
تقريــره عــن بنــاء الســالم يف املرحلــة الــيت تعقــب مباشــرة انتــهاء  

  .)٧١٩(الرتاع
__________ 

)٧١٩(  S/2009/304 .   
    

    ات: بناء السالم بعد انتهاء الرتاع اجللس

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٩٥    
أيار/مـــــــــــــايو  ٢٠

٢٠٠٨    

 أيــار/ ٢رســالة مؤرخــة 
موجهة إىل  ٢٠٠٨مايو 

رئـيس جملــس األمـن مــن   
ــدائم للمملكــة   ــل ال املمث
ــا  املتحـــــــــدة لربيطانيـــــــ
العظمـــــــــى وأيرلنـــــــــدا 
الشــــمالية لــــدى األمــــم 

   (S/2008/291)املتحدة 

   ٣٧املادة   
    (أ)دولة عضوا ٣٦

   ٣٩املادة 
النائــب األقــدم لــرئيس البنــك  

ــيد األ  ــدويل؛ والســ ــر الــ خضــ
اإلبراهيمي؛ ورئيس جلنة بنـاء  

  السالم 

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
الـــس، ومجيـــع 

    (ب)املدعوين

S/PRST/2008/16 

٥٩٩٧    
 األول/ تشــرين ٢١

   ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر جلنــة بنــاء الســالم 
عـــــن دورــــــا الثانيــــــة  

)S/2008/417  (  

   ٣٧املادة   
    (ج)دول أعضاء ٧

   ٣٩املادة 
  رئيس اللجنة 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

    (د)املدعوين

  

٦١٦٥    
ــه  ٢٢ متوز/يوليـــــــــ

٢٠٠٩    

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــة    ــاء الســالم يف املرحل بن
الـــــيت تعقـــــب مباشـــــرة 
ــرتاع   ــهاء الـــــــــــ انتـــــــــــ

)S/2009/304  (  

   ٣٧املادة   
    (هـ)دولة عضوا ٢٤

   ٣٩املادة 
رئيس اللجنة، واملدير املساعد 
ومــدير مكتــب منــع األزمــات  
واإلنعــــاش التــــابع للربنــــامج   
ــة   ــدير جمموعـــ ــائي، ومـــ اإلمنـــ

اهلشــة واملتضــررة مــن   البلــدان
  الرتاعات التابعة للبنك الدويل 

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 

، (و)الـــــــــــــــس
ومجيــــــــــــــــــــــع 

    (ز)املدعوين

S/PRST/2009/23 
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٢٤    
 تشــرين الثــاين/ ٢٥

   ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر جلنــة بنــاء الســالم 
ا الثالثــــــة عــــــن دورــــــ

)S/2009/444(  

   ٣٧املادة   
  (ح)دول أعضاء ١٠

   ٣٩املادة 
  رئيس اللجنة

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

  (ط)املدعوين

  

  
ــتني  (أ)   ــاون)   وإســبانيا ،األرجن ــة والتع ــر الشــؤون اخلارجي ــا ،وأفغانســتان ،وأســتراليا ،(وزي ــابوا ،وأملاني ــا وب ــدة غيني ــل ،وباكســتان ،اجلدي  ،والربازي

 ،وجورجيــا  ،كوريــا  ومجهوريــة ،وجامايكــا  ،وتركيــا ،وتايلنــد  ،وبــريو ،(رئــيس جملــس الــوزراء)   واهلرســك  والبوســنة ،وبــنن  ،وبــنغالديش
 ،وغواتيمـاال  ،وغانـا  ،وصـربيا  ،وشـيلي  ،(وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الـدويل)  وسرياليون ،وسويسرا ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،والسلفادور

    (وزير الشؤون اخلارجية). وهولندا ،وهندوراس ،واهلند ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنرويج ،املكسيكو ،ومصر ،وليختنشتاين ،وقطر
  أدىل ممثل جامايكا ببيان باسم حركة عدم االحنياز، وأدىل ممثل سلوفينيا ببيان باسم االحتاد األورويب.    (ب)  
  . وهولندا ،والنرويج ،بيساو - وغينيا ،)الدويل والتعاون يةاخلارج الشؤون وزير نائب( وسرياليون ،والسلفادور ،بنغالديش  (ج)  
  أدىل ممثل فرنسا ببيان باسم االحتاد األورويب.    (د)  
 الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  ،وتايلنـد  ،وبـريو  ،وبورونـدي  ،وبـنغالديش  ،والربازيل ،وباكستان ،وإيطاليا ،وأوروغواي ،وأملانيا ،أستراليا  (هـ)  

رئاسة مجهورية أفريقيا الوسطى املكلف بالدفاع الوطين، وقدامى احملاربني، وضحايا احلرب، ونـزع السـالح وإعـادة     الوزير املنتدب لدى(
 ،وسويســـرا ،والســـويد ،(نائـــب وزيـــر العالقـــات الدوليـــة والتعـــاون الـــدويل) أفريقيـــا وجنـــوب ،كوريـــا ومجهوريـــة ،)هيكلـــة اجلـــيش

  .  واهلند ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،واملغرب ،ومصر ،وكندا ،وغواتيماال ،(وزير الشؤون اخلارجية) والصومال ،وسرياليون
  مثل أوغندا وزير الشؤون اخلارجية، واململكة املتحدة وزير شؤون أفريقيا وآسيا واألمم املتحدة.    (و)  
  يد ببيان باسم االحتاد األورويب.أدىل ممثل السو  (ز)  
  .  واهلند ،وكندا ،وفنلندا ،وسويسرا ،والسويد ،والسلفادور ،كوريا ومجهورية ،وبنغالديش ،وبلجيكا ،الربازيل  (ح)  
  أدىل ممثل السويد ببيان باسم االحتاد األورويب.  (ط)  

    
    بنود متصلة بصون السالم واألمن الدوليني - ٣٩

ــس      -ألف  ــدوليني: دور جملـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
  األمن يف دعم إصالح قطاع األمن

  عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
جلســـتني متتـــاليتني خبصـــوص دوره يف دعـــم إصـــالح قطـــاع  
األمـــن، اســـتمع يف إحـــدامها إىل إحاطـــات بشـــأن دور األمـــم 
ــا     املتحــدة يف إصــالح قطــاع األمــن، واعتمــد يف األخــرى بيان

اسـتمرار مشـاركة األمـم املتحـدة      رئاسيا بشأن أمهية وضرورة
  يف دعم إصالح قطاع األمن.  

: بيان رئاسي بشأن إصـالح   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٢  
  قطاع األمن  

ــايو  ١٢يف    ــتمع الـــــــس إىل  ٢٠٠٨أيار/مـــــ ، اســـــ
إحاطات من األمني العام الذي عـرض تقريـره عـن دور األمـم     

ــن    ــاع األمـ ــالح قطـ ــم إصـ ــدة يف دعـ ــة   ،)٧٢٠(املتحـ ــن ثالثـ ومـ
مــتكلمني آخــرين. وشــدد مجيــع املــتكلمني علــى حــق البلــدان  
السيادي ومسـؤوليتها يف تنفيـذ إصـالح قطـاع األمـن، وأقـروا       

تحدة يف دعـم عمليـة إصـالح    بأمهية الدعم املنسق من األمم امل
__________ 

)٧٢٠(  S/2008/39 .   
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وأشـار ممثـل سـلوفاكيا إىل احلاجـة إىل اسـتمرار      قطاع األمـن.  
بنــــاء قــــدرات األمــــم املتحــــدة يف جمــــال إصــــالح قطــــاع       

وأكــدت ممثلــة جنــوب أفريقيــا علــى أن املفهــوم      .)٧٢١(األمــن
يشمل اجلوانب العسكرية فحسب، بل أيضـا   اجلديد لألمن ال

ــة واالج   ــاد السياســية والثقافي ــى   األبع ــة واالقتصــادية، عل تماعي
النحو املتفق عليه يف حلقـة العمـل الـيت نظمـت باالشـتراك مـع       

تشـرين   ٨و  ٧سلوفاكيا يف كيب تـاون، جنـوب أفريقيـا، يف    
وذكـرت أن إصـالح قطـاع األمـن      .)٧٢٢(٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

ينطـوي علــى عمليــة شــاملة جلميـع األطــراف تلــيب احتياجــات   
والحــظ .)٧٢٣(همشــة يف اتمــعالنــاس، مبــا يف ذلــك الفئــات امل

__________ 

)٧٢١(  S/PV.5889  ٩-٥، الصفحات.   
انظر بيان رئيسي حلقة العمل الدولية عـن حتسـني الـدعم الـذي       )٧٢٢(

حنــو : األمــين يف أفريقيــا املتحــدة إلصــالح القطــاع تقدمــه األمــم 
   .املرفق) ، S/2007/687 منظور أفريقي (

)٧٢٣(  S/PV.5889  ٩و  ٨، الصفحتان.   

رئيس جلنة بناء السالم أن اللجنة ميكن أن تكون منتـدى قيمـا   
لة للجهود املنسقة اليت تبـذهلا مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الصـ     

    .)٧٢٤(على أساس استراتيجيات متكاملة
ــاريخ نفســه، اعتمــد الــس      ــد يف الت قويف اجتمــاع ع

شدد فيه علـى احلاجـة إىل اسـتمرار مشـاركة      )٧٢٥(بيانا رئاسيا
إصالح قطاع األمن، وأكد فيه على ضـرورة   األمم املتحدة يف

اتباع األمم املتحدة لنهج كلي ومتسق. وأكد الس علـى أن  
دعم األمم املتحدة إلصالح قطاع األمـن جيـب أن يـتم ضـمن     
اإلطــار العــام لســيادة القـــانون. وأقــر أيضــا بأمهيــة اســـتمرار       
التعاون الوثيق والشـراكات الوطيـدة مـع اجلهـات الفاعلـة مـن       

ــة ودون    خــارج األمــم املتحــدة، وال ســيما املنظمــات اإلقليمي
  اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية.

__________ 

  . ١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٢٤(
)٧٢٥(  S/PRST/2008/14 .   

    
    اجللسات: دور جملس األمن يف دعم إصالح قطاع األمن 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى د الفرعيالبن اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٨٩    
أيار/مـــــــــــــايو  ١٢

٢٠٠٨    

ني العــام عــن تقريــر األمــ
ضمان السالم والتنميـة:  
دور األمــــم املتحــــدة يف 
ــم إصــــالح قطــــاع    دعــ

  (S/2008/39)األمن 

   ٣٧ املادة  
سلوفاكيا (وزير الشـؤون  

  اخلارجية)
   ٣٩املادة 

  رئيس جلنة بناء السالم

األمــني العــام، وعضــو  
ــوب   ــالس (جنـــــ بـــــ

، وسلوفاكيا (أ)أفريقيا)
(وزيـــــــــر الشـــــــــؤون 
ــيس   ــة)، ورئــ اخلارجيــ

  السالمجلنة بناء 

  

٥٨٩٠    
 أيار/مـــــــــــــايو ١٢

٢٠٠٨    

تقريــر األمــني العــام عــن  
ضمان السالم والتنميـة:  
دور األمــــم املتحــــدة يف 
ــم إصــــالح قطــــاع    دعــ

  )S/2008/39األمن (

      S/PRST/2008/14     

  
  كانت جنوب أفريقيا ممثلة من قبل وكيل وزارة الشؤون اخلارجية.  (أ)  
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  صون السالم واألمن الدوليني    - باء
  عرض عام  
، عقـــــد الـــــس مخـــــس ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨يف عـــــامي   

ن الســــالم واألمــــن صــــو”جلســــات يف إطــــار البنــــد املعنــــون 
، مبــــا يف ذلــــك جلســــة رفيعــــة املســــتوى وجلســــة  “الــــدوليني

واعتمد ثالثة بيانـات رئاسـية، واختـذ قـرارا واحـدا.       ،)٧٢٦(خاصة
ــي: (أ)      ــا يل ــة، كم ــود فرعي ــة بن ــس يف أربع ــر ال ــاطة  ونظ الوس

وتسوية املنازعات؛ (ب) تعزيز األمن اجلماعي من خـالل تنظـيم   
؛ (ج) احتـرام القـانون اإلنسـاين    التسلح واحلد منـه بصـورة عامـة   

  الدويل؛ (د) عدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي.
نيســـــان/أبريل   ٢١و ٢٠٠٨أيلول/ســـــبتمرب  ٢٣  

  : الوساطة وتسوية املنازعات  ٢٠٠٩
، اعتــرب األمــني العــام يف ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٢٣يف   

ــة املســـتوى أن الـــس يضـــطلع بـــدور    جلســـة الـــس الرفيعـ
مركزي يف جهود الوساطة وتسوية املنازعات، مـع االعتـراف   
ــدعي احتكارهــا لتســوية املنازعــات.      ــم املتحــدة ال ت ــأن األم ب

تـأيت عنـدما يكـون موحـدا     والحظ أن أهم مسـامهات الـس   
ومســتعدا الســتخدام نفــوذه، مــن قبيــل اجلــزاءات املوجهــة،       
وعنــدما يؤيــد وســيطا رئيســيا واضــحا ويفســح اــال أمــام        

وسـلط السـيد األخضـر اإلبراهيمـي      .)٧٢٧(االضطالع بالعمليـة 
الضوء على عدة مبـادئ متثـل لـب مسـاعي الوسـاطة يف األمـم       

اتـه قبـل إصـدار أحكـام     املتحدة، وهي فهـم الـرتاع بكـل تعقيد   
واختـــاذ قـــرارات؛ وإشـــراك مجيـــع أطـــراف الـــرتاع يف العمليـــة 
ــام األول؛     ــع الشــعوب يف املق السياســية؛ ووضــع مصــلحة مجي
ودعم جهود الوساطة اليت يبذهلا مجيع أعضاء الـس وأعضـاء   

ــع أعضــاء الــس بــدور األمــم    .)٧٢٨(املنظمــة ككــل وأقــر مجي
__________ 

   . ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢٩املعقودة يف  ٦٠٧٨اجللسة   )٧٢٦(
)٧٢٧(  S/PV.5979  ٦-٤، الصفحات.   
   .٨-٦ع نفسه، الصفحات املرج  )٧٢٨(

، يف الوســـاطة وتســـوية املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك جملـــس األمـــن 
ــية،    ــة املاضـ ــارم وجتـــارب املنظمـ ــتنادا إىل جتـ املنازعـــات، اسـ
ــة ودون       ــات اإلقليمي ــراك املنظم ــن إش ــود م ــيت تع ــدة ال وبالفائ
اإلقليمية حبكم قرا اجلغرايف من الرتاعات ومعرفتها بسـياقها.  
ووافــق متكلمــون كــثريون علــى التقيــيم الــوارد يف اإلحاطــات  

صــفات ومتطلبــات جنــاح الوســطاء، وشــدد  املتعلقــة مبختلــف 
على أمهية املسـاعي احلميـدة الـيت يبـذهلا األمـني العـام وممثلـوه.        
وسلط أيضا عدد من املتكلمني الضوء على الدور اهلام للمـرأة  
يف تســـوية املنازعـــات، وأحـــاطوا علمـــا بإنشـــاء وحـــدة دعـــم 
 الوساطة يف إدارة الشؤون السياسية، اليت تـوفر اخلـربة الالزمـة   
لدعم جهود الوساطة اليت تبذهلا املنظمـة واملنظمـات اإلقليميـة    

  ودون اإلقليمية.
ــان     ــيس الــس بعــد ذلــك ببي ــه   )٧٢٩(وأدىل رئ أكــد في

الـذي يضـطلع باملسـؤولية    الس أنه مسؤول، بوصـفه اجلهـاز   
ــدوليني، عــن تشــجيع      الرئيســية عــن صــون الســالم واألمــن ال
ــلمية      ــوية السـ ــة للتسـ ــيلة هامـ ــفها وسـ ــاطة بوصـ ــم الوسـ ودعـ
للمنازعـــات، وطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل كفالـــة       
استرشــاد عمليــات الوســاطة الــيت تقــوم ــا األمــم املتحــدة أو    

     ترعاها مبقاصد املنظمة ومبادئها.
ــني  ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢١ويف    ــل األم ، عــرض وكي

العام للشؤون السياسية تقرير األمـني العـام عـن تعزيـز الوسـاطة      
كلمـون علـى االعتـراف بأمهيـة     وأمجـع املت  .)٧٣٠(وأنشطة دعمهـا 

ــواد ذات      الوســاطة، واستشــهد كــثريون بالفصــل الســادس وامل
الصلة من ميثاق األمـم املتحـدة بوصـفها األسـاس للـدور الـذي       
تضطلع به األمم املتحدة والس. ورأى عدد من املـتكلمني أن  
الوســاطة أداة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة مــن حيــث التكلفــة يف   

ت، وشددوا يف هذا السياق على ضـرورة إدمـاج   معاجلة الرتاعا
__________ 

)٧٢٩(  S/PRST/2008/36.  
)٧٣٠(  S/2009/189 .   
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قدرات الوساطة يف واليات حفظ السالم وبناء السـالم. وأكـد   
ــدرات         ــاء ق ــل بن ــن أج ــدعم م ــى ضــرورة ال ــتكلمني عل ــدة م ع
ــات     ــيما املنظمـ ــدة، وال سـ ــم املتحـ ــري األمـ ــة غـ ــات الفاعلـ اجلهـ
اإلقليمية ودون اإلقليمية، لدى مناقشة مزاياها النسـبية يف جمـال   

ساطة. كما شددوا على الدور الذي يؤديه الـس يف تعزيـز   الو
جهـود الوســاطة ودعمهـا واســتمرارها. وتنـاول بعــض الوفــود،    
أثناء املناقشة، مسألة التوازن يف اإلجراءات اليت يتخذها الـس  
مبوجب الفصلني السادس والسابع من امليثاق ومسائل من قبيـل  

ض لتمثيـل املـرأة يف عمليـات    العدالة االنتقالية، واملستوى املنخف
الوسـاطة، والتعامـل مــع عراقيـل عمليـات الســالم بعـدة وســائل      

  .)٧٣١(منها اجلزاءات
أقــر  ،)٧٣٢(ويف البيـان الرئاسـي الصـادر يف نفـس التـاريخ       

لس بأمهية الوساطة، على أن تبدأ يف أبكر املراحل املمكنة من ا
الرتاعــات، وكــذلك يف مراحــل تنفيــذ اتفاقــات الســالم املوقعــة.   
وحث األمانة العامة على العمل مع مجيـع الشـركاء لكفالـة تـوفر     
خرباء يف جمال الوساطة مدربني تـدريبا جيـدا وهلـم خـربة واسـعة      

مـن  نوعـة علـى مجيـع املسـتويات     وينتمون إىل منـاطق جغرافيـة مت  
. أجل دعم جهود الوساطة على أكمل وجه ويف الوقت املناسب

وباإلضافة إىل ذلك، طلب الـس إىل األمـني العـام أن يعمـل يف     
شراكة مع الدول األعضاء واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة    
والشـركاء املعنــيني اآلخــرين بأسـلوب منســق ذي طــابع تكــاملي   

     عند التعاون يف إطار عملية للوساطة.متبادل 
: تعزيـــز األمـــن ٢٠٠٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٩  

اجلمـــاعي مـــن خـــالل تنظـــيم التســـلح واحلـــد منـــه  
  بصورة عامة

 نـوفمرب /الثـاين  تشـرين  ١٩ يف املعقـودة  املناقشة خالل  
يتعلـق بتعزيــز األمـن اجلمـاعي مــن خـالل تنظــيم      فيمـا  ٢٠٠٨

__________ 

)٧٣١(  S/PV.5007  و S/PV.5007 (Resumption 1).  
)٧٣٢(  S/PRST/2009/8.  

 مـــة، أمجـــع املتكلمـــون علـــى التســـلح واحلـــد منـــه بصـــورة عا 
السـالح   ونـزع  االنتشـار  وعدم التسلح تنظيم بأمهية االعتراف

 أجـل  مـن  أيضـا  اجلماعي، بل األمن حتقيق أجل من فقط ليس
ــة االقتصــادية التنميــة  إىل الكــثريون منــهم وأشــار .واالجتماعي

العسـكرية   وإىل النفقـات  األسلحة املوارد اهلائلة اليت تنفق على
 وتنـاول . التنمية بدال من ذلـك  على إنفاقها ميكن ليتا املتزايدة

 األمـن  تعزيـز  يف الذي يضـطلع بـه الـس    الدور عدة متكلمني
 مسـؤوليته  إطـار  ويف ٢٦ للمادة وفقا التسلح وتنظيم اجلماعي

 االعتـراف  ومـع . الـدوليني  واألمـن  السالم صون عن ألساسيةا
ــدور ــم  بال ــع التعامــل يف املتحــدة احملــوري لألم ــزع  م  مســألة ن
ــة علــى املــتكلمني بعــض شــدد االنتشــار، وعــدم الســالح  أمهي
ــاظ  الســالح نــزع وأجهــزة العامــة اجلمعيــة واليــة علــى احلف
 الوقـــت ويف. املتحـــدة األمـــم يف األخـــرى األطـــراف املتعـــددة

 تقـدم  حتقيق لعدم أسفهم عن املتكلمني من عدد أعرب نفسه،
 التعــاون علــى أيضــا وجــرى التشــديد. الســالح نــزع مــؤمتر يف
 األمـن  تعزيـز  سـياق  يف اإلقليميـة  ودون اإلقليمية املنظمات مع

 دور أن مفــاده  رأي عــن مــتكلمني  عــدة وأعــرب . اجلمــاعي
 زعونــ  االنتشــار  وعــدم  األســلحة  حتديــد  جمــاالت  يف الــس
عملية احلد من األسلحة علـى الصـعيد    دعم يكمن يف السالح

ــدويل.  ــاقشال ــني مــن أيضــا، املتكلمــون ون  أخــرى، مســائل ب
 فيهــا مبــا التقليديــة، واألســلحة الشــامل الــدمار أســلحة انتشــار
 اخلفيفــة، واألســلحة الصــغرية باألســلحة املشــروع غــري االجتــار

 لتجــــارة  معاهــــدة بوضــــع واملبــــادرة ذات الصــــلة املتعلقــــة  
  .)٧٣٣(األسلحة
أشـار   ،)٧٣٤(التـاريخ  نفـس  يف صـادر  رئاسـي  ويف بيان  

يعترب أن تنظيم األسلحة والقـوات  الس يف مجلة أمور إىل أنه 
ــها  املســلحة ــز الســالم واألمــن   بريادمــن أهــم تــ  واحلــد من تعزي

__________ 

)٧٣٣(  S/PV.6017   و S/PV.6017 (Resumption 1) .   
)٧٣٤(  S/PRST/2008/43.  
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ــدوليني  ــة إىل الـ ــها حاجـ ــل وأقلـ ــرية    حتويـ ــامل البشـ ــوارد العـ مـ
الــــدول األعضــــاء  أيضــــا بلــــس ا أهــــابو واالقتصــــادية.

واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واألمانة العامـة وصـناديق   
األمـم املتحــدة وبراجمهـا املختصــة بـذل املزيــد مـن اجلهــود مــن     

دويل واإلقليمـــي وتيســـريه وتطـــويره أجـــل صـــون التعـــاون الـــ
ــزع      ــد األســلحة وعــدم االنتشــار ون ــزه يف جمــاالت حتدي وتعزي

وتعزيـز االتفاقـات   وتطوير منها مواصلة تنفيذ  بطرقالسالح، 
     والصكوك ذات الصلة.

ــاير/الثــاين كــانون ٢٩    القــانون احتــرام :٢٠٠٩ ين
  الدويل اإلنساين

 يف خاصــــة  كجلســــة املعقــــودة  ٦٠٧٨ اجللســــة يف  
 لـآلراء  تبـادال  الـس  أجـرى  ،٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كانون ٢٩

  .الدويل اإلنساين القانون باحترام فيما يتعلق
 االنتشـــــار : عـــــدم ٢٠٠٩ ســـــبتمرب/أيلـــــول ٢٤  

  النووي   السالح ونزع النووي

 يف وداملســـــتوى املعقـــــ الرفيـــــع القمـــــة اجتمـــــاع يف  
 ١٨٨٧ القــــرار الــــس اختــــذ ،٢٠٠٩ ســــبتمرب/أيلــــول ٢٤

أنــه علــى أمــور، بالتشــديد  مجلــة يف قــام فيــه، الــذي) ٢٠٠٩(
ــال العــدم ات حــاال ســيجري عــرض  ــات لالمتث ــة امللتزام تعلق

 تلـك  بـت فيمـا إذا كانـت   للبعدم االنتشار علـى جملـس األمـن    
وإذ  .م واألمــن الــدولينيلســالا خطــرا يهــددتشــكل  تاحلــاال

فيما يتعلق مبواجهـة  لس األمن لى املسؤولية الرئيسية شدد ع
الـــدول األطـــراف يف معاهـــدة عـــدم األخطـــار، أهـــاب ب هـــذه

ــة إىل   أن متتثــل امتثــاال تامــا اللتزاماــا  انتشــار األســلحة النووي
ــي بتعهــداا مبوجــب   . وأعلــن الــس أيضــا   املعاهــدة وأن تف
ي علـى انتشـار   ي حاالت تنطوأل تصميمه على الرصد الدقيق

إىل ، ــا صــلةتاألســلحة النوويــة ووســائل إيصــاهلا أو املــواد امل  
 الـدول علـى النحـو احملـدد    غـري  منها جهات فاعلة مـن  جهات 

اختـاذ  و هذه اجلهـات،  )، أو من قبل٢٠٠٤( ١٥٤٠يف القرار 

ــن     ــزم م ــد يل ــا ق ــدابريم حســب االقتضــاء، لضــمان صــون    ، ت
  .م واألمن الدولينيالسال

الــرئيس أنــه قــد جــرت  أوضــح القــرار، اختــاذ وعقــب  
علــى أعلــى أن يعــاجل الجتمــاع حــىت يتســىن الــدعوة إىل هــذا ا

دول الـ مجيـع  ديد أساسي ألمـن مجيـع الشـعوب و    املستويات
ــو  ــة انتشــار أال وه ــلحة النووي ــتخدامها األس ــىن  .)٧٣٥(واس وأث

 قمـة  اجتمـاع  أول باعتبـاره  تنظيم االجتمـاع  العام على األمني
وأشـار   السـالح النـووي،   ونـزع  النـووي  االنتشـار  عـدم  بشأن

 إىل الوحيـد  املعقـول  الطريـق  هو النووي السالح نزع”إىل أن 
 علـى  حيـافظ الـس   أن يف أمله عن ، وأعرب“أمانا أكثر عامل
 مشـاورات  يف الشـروع  أيضـا علـى   الـس  وحث. الزخم اهذ

ــدة ســبل إجيــاد بشــأن ــادة جدي ــرامج   الشــفافية لزي خبصــوص ب
 وتعزيـــز أســـلحة الـــدول املعترفـــة حبيازـــا لألســـلحة النوويـــة،

 حتســني علــى والعمــل الرئيســية املعاهــدات يف العامليــة العضــوية
ــال ــدات هلــذه االمتث ــة وتقيــيم املعاه  قــاتاتفا عقــد إىل احلاج
ــدة،  .)٧٣٦(النوويــة األســلحة بشــأن اتفاقيــة ذلــك يف مبــا جدي

باعتبارهـا   للمعاهـدة  احملوريـة  األمهيـة  على الس وأكد أعضاء
ودعـا عـدة أعضـاء     السـالح،  ونزع االنتشار لعدم نظاما عامليا

يف مهامهـا   سـيما  وال الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة  الوكالة إىل دعم
ــ يتعلــق وفيمــاجمــال الضــمانات.   للمعاهــدة، دعائم الــثالثبال

ــد ــد أكـ ــن العديـ ــتكلمني مـ ــى املـ ــق علـ ــع حـ ــدان مجيـ  يف البلـ
 أكـد الـبعض   أن حـني  يف النوويـة،  للطاقـة  السـلمي  االستخدام

. االنتشـار  عـدم  باتفاقـات  جيب أن تتقيـد  الربامج هذه أن على
 يسـهم اجتمـاع   أن يف أملهم عن املتكلمني من وأعرب العديد

ــرب العــامل يف جعــل الــس ــهائي اهلــدف إىل أق ــل الن  يف املتمث
 إليـه  دعـا  الـذي  النحـو  علـى  النوويـة،  األسـلحة  مـن  خـال  عامل

     .املتحدة الواليات رئيس
__________ 

)٧٣٥(  S/PV.6191 ٢، الصفحة.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣٦(
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ــواردة التــدابري إىل أن الروســي االحتــاد ار ممثــلوأشــ    ال
تشـــكل برنـــامج عمـــل واقعيـــا     ) ٢٠٠٩( ١٨٨٧ القـــرار يف

للمجتمع الدويل بغية االستجابة بفعاليـة للتهديـدات املشـتركة    
ــووي  ــال النـ ــدد .)٧٣٧(يف اـ ــدد وشـ ــن عـ ــتكلمني مـ ــى املـ  علـ

 النـووي  االنتشـار  عـدم  مسـألة  مـع  التعامل يف الس مسؤولية
 ،تشكل ديدا للسـالم واألمـن الـدوليني   حينما  السالح ونزع

 ومجهوريـة  اإلسالمية إيران مجهورية حالة إىل االنتباه ووجهوا
 األسـلحة  وقـوع  مسـألة  عـن  فضال الدميقراطية، الشعبية كوريا
أيضـا   ودعـوا . الـدول  غـري  مـن  فاعلـة  جهـات  أيدي يف النووية

__________ 

  .٨رجع نفسه، الصفحة امل  )٧٣٧(

، للتجـارب النوويـة  بدء النفاذ املبكر ملعاهدة احلظر الشامل  إىل
وقـف إنتـاج املـواد    لاملفاوضـات بشـأن معاهـدة    واملضي قـدما ب 

 الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة  العام املدير . وذكراالنشطارية
ــة أن ــد الوكالـ ــة علـــى تعتمـ ــية عمليـ ــة سياسـ ــن داعمـ  يف يكمـ

ــه   جملــس صــميمها ــتعني األمــن، وأكــد علــى أن  الــس علــى ي
ــع ــة وضـ ــال آليـ ــاملة امتثـ ــاجل  شـ ــاالتلتعـ ــدم حـ ــال عـ  االمتثـ

 مــن البلــدان انســحاب أو الضــمانات علــى املترتبــة لاللتزامـات 
  .)٧٣٨(النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة

__________ 

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣٨(

    
    الدوليني واألمن السالم اجللسات: صون

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٧٩  
ــول ٢٣  ســبتمرب/أيل

٢٠٠٨  

ــاطة ــوية الوســـــ  وتســـــ
  املنازعات

 أيلول/ ٣رسالة مؤرخة 
موجهــة  ٢٠٠٨ســبتمرب 

ــن   ــام مــ إىل األمــــني العــ
ــا    ــدائم لبوركين ــل ال املمث

لـــــدى األمــــــم   فاســـــو 
  (S/2008/590) املتحدة

  ٣٩ املادة 
 األخضــــــــر الســــــــيد

  اإلبراهيمي

 ومجيـع  العـام،  األمني
، (أ)الـــــس أعضـــــاء

  يوالسيد اإلبراهيم
 

S/PRST/2008/36    

٦٠١٧  
 /الثــاين تشــرين ١٩

  ٢٠٠٨ نوفمرب

 اجلمــاعي األمــن تعزيــز
ــن ــالل مـــ ــيم خـــ  تنظـــ

 بوجـه  ضهوخف التسلح
  عام

ــالة ــة رســــــــ  مؤرخــــــــ
ــرين  ١٠ / الثـــــاين تشـــ

 موجهة ٢٠٠٨ نوفمرب
 األمـن  جملس رئيس إىل

ــن ــل مـــ ــدائم املمثـــ  الـــ
ــتاريكا  لــــــدى لكوســــ

 املتحـــــــــــدة األمـــــــــــم
(S/2008/697) 

  ٣٧ املادة 
 الــــــــدول مــــــــن ٢٣

  (ب)األعضاء
  ٣٩ املادة

 الســــــــامي املمثــــــــل
ــؤون ــزع لشــــــــ  نــــــــ

ــب  ــالح، واملراقــ  الســ
ــدائما ــي لـــــ  للكرســـــ

  الرسويل

 أعضـــــــــاء  مجيـــــــــع 
ــس ــع، (ج)الــ  ومجيــ
  املدعوين

S/PRST/2008/43    
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٠٨  
ــان ٢١ ــل/نيسـ  أبريـ

٢٠٠٩  

ــاطة ــوية الوســـــ  وتســـــ
  املنازعات

تقريــر األمــني العــام عــن  
تعزيز الوسـاطة وأنشـطة   

 (S/2009/189) دعمها

  ٣٧ املادة 
 دولــة مــن الــدول ٢٦

  (د)األعضاء
  ٣٩ املادة

ــام األمـــني وكيـــل  العـ
  السياسية للشؤون

 الس، أعضاء مجيع
 املدعوين ومجيع

S/PRST/2009/8    

٦١٩١  
ــول ٢٤  ســبتمرب/أيل

٢٠٠٩  

 النــووي نتشــاراال عــدم
 النووي السالح ونزع

 القـــــــرار مشـــــــروع
S/2009/473 

ــدة    ــة مع ــة مفاهيمي ورق
الجتمــاع قمــة جملــس    
األمــــن بشـــــأن عـــــدم  
االنتشار النووي ونـزع  
ــووي  الســــــــالح النــــــ

)S/2009/463، (املرفق 

  ٣٩ املادة
ــدير ــام امل ــة الع  للوكال
  الذرية للطاقة الدولية

 ومجيـع  العـام،  األمني
ــاء ــس أعضـ ـــ)الـ ، (هـ
 للوكالة العام واملدير

 للطاقــــــــة الدوليـــــــة 
 الذرية

ــرار    )٢٠٠٩( ١٨٨٧القـــ
 ال أحد - ال أحد  -  ١٥

  
 رئـيس ( وكرواتيـا ) الـرئيس ( وبنمـا ) الرئيس( فاسو بوركينا: احلكومات أو الدول رؤساء مستوى ممثلني على الس أعضاء من كان ثالثة  (أ)  

 وإيطاليـا،  وإندونيسـيا،  ،)اخلارجيـة  وزيـر  نائـب ( الروسـي  االحتـاد : الـوزراء  مسـتوى  علـى  ممـثلني  الـس  من أعضـاء  سبعة وكان ،)الوزراء
 ).املتحدة واألمم وآسيا أفريقيا لشؤون الدولة وزير( املتحدة واململكة وفرنسا، ،)اخلارجية وزير( أفريقيا وجنوب وبلجيكا،

 ،واجلزائــر ،)القوميــات املتعــددة - دولــة( وبوليفيــا ،وبــنن ،والربازيــل ،وباكســتان ،وإكــوادور ،وأســتراليا ،وإســبانيا ،أرمينيــاو ،األرجنــتني  (ب)  
 ،وغواتيمـاال  ،)النـواب  لـس  التابعـة  اخلارجية الشؤون جلنة ورئيس للرئيس اخلاص املبعوث( وشيلي ،وسويسرا ،املتحدة ترتانيا ومجهورية

 .واليابان ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،املكسيكو ،واملغرب ،ومبياوكول ،وكندا ،وقطر

  .األورويب باسم االحتاد ببيان وأدلت فرنسا. هلا خارجيتها ممثال ووزير هلا، وكان نائب رئيس بنما ممثال كان رئيس كوستاريكا  (ج)  

 باسـم ( التشـيكية  واجلمهوريـة  ،واجلزائـر  ،اهلرسـك و والبوسنة ،بننو ،والربازيل ،وباكستان ،وأوروغواي ،وإندونيسيا ،وأرمينيا ،أذربيجان  (د)  
 ،وقطــر ،وفنلنــدا ،وسويســرا ،والســودان ،والســنغال ،أفريقيــا وجنــوب ،كوريــا ومجهوريــة ،املتحــدة ترتانيــا ومجهوريــة ،)األورويب االحتــاد
 .اونيجريي ،لنرويجوا ،واملغرب ،ومصر ،وليختنشتاين ،وكينيا ،)االحنياز عدم حركة باسم( وكوبا ،وكندا

 ،نـام  وفييـت  ،وفرنسـا  ،والصـني  ،فاسـو  وبوركينـا  ،وأوغنـدا  ،الروسـي  كان أحد عشر عضوا من أعضاء الس ميثلهم رؤسـاؤهم: االحتـاد    (هـ)  
وأيرلنـدا   العظمـى  لربيطانيـا  املتحدة واململكة ،تركيااألمريكية؛ وكانت  املتحدة والواليات ،والنمسا ،واملكسيك ،وكوستاريكا ،وكرواتيا

     ميثلها رؤساء وزراء كل منها. واليابان ،ليةالشما
    بعثة جملس األمن - ٤٠

  عام عرض  
 األمــن أجــرى جملــس االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  

. امليــــدان بزيــــارة الــــس قــــام فيهــــا أعضــــاء بعثــــات أربــــع
 وأفغانسـتان  )٧٣٩(يقيـة أفر عدة بلـدان  وجهات البعثات ومشلت

__________ 

 وتشــــاد،  ،إثيوبيــــا (مقــــر االحتــــاد األفريقــــي يف أديــــس أبابــــا)  )٧٣٩(
(فيمــا يتعلــق باحلالــة   جيبــويت و الدميقراطيــة، الكونغــو ومجهوريــة

   يا.وليرب ديفوار، وكوت ، والسودان،  ورواندا، ،يف الصومال)

ــع   وهــاييت، ــا مجي ــس أعضــاء وشــارك فيه ــد. ال ــس وعق  ال
 ،“األمــن جملــس بعثــة” املعنــون البنــد إطــار جلســات يف أربــع

ــد ــات وعقــ ــدمها إحاطــ ــاء قــ ــات رؤســ ــن البعثــ ــائج عــ  النتــ
ــيت ــلوا الــ ــا توصــ ــك يف إليهــ ــدان تلــ ــدم. البلــ ــدول ويقــ  اجلــ
 مــن ــا يــرتبط ومــا البعثــات مجيــع عــن عامــا استعراضــا أدنــاه

  جلسات.
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ــران ١٨   ــه/حزيـ ــة :٢٠٠٨ يونيـ ــس بعثـ ــن جملـ  إىل األمـ
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٠ إىل مايو/أيار ٣١ أفريقيا،

ــران ١٨ يف   ــه/حزيـــ ــس ،٢٠٠٨ يونيـــ  يف أدرج الـــ
 جملـس  بعثـة  مـن  مقدمـة  إحاطـة “ املعنـون  البنـد  أعمالـه  جدول
 إىل الـــس اســـتمع اجللســـة، وأثنـــاء .“ أفريقيـــا إىل األمـــن

 اللــذين املتحــدة واململكــة أفريقيــا جنــوب ممثلــي مــن إحــاطتني
 باحلالـة  يتعلـق  فيمـا  جيبويت إىل املوفدة البعثة رئاسة يف اشتركا

 الــذي فرنســا وإحاطــة مــن ممثــل وإىل الســودان؛ الصــومال، يف
 الدميقراطيـة؛  الكونغـو  ومجهوريـة  تشاد إىل املوفدة البعثة ترأس

 إىل البعثـة املوفـدة   تـرأس  الـذي  فاسو بوركينا وإحاطة من ممثل
  .ديفوار كوت

ــا جنـــوب ممثـــل وذكـــر    الـــيت االجتماعـــات أن أفريقيـ
 االحتادية الصومال حكومة وقادة البعثة بني جيبويت يف عقدت

الصــومال  حتريــر إعــادة أجــل مــن املعارضــة وحتــالف االنتقاليــة
 أعضــاء أمــام لطــرح قضــيته الصــومايل للشــعب فرصــة كانــت
 ملتزمـون  الصـوماليني  ماعات أيضـا أن االجت وأظهرت. الس

 الصـدد،  هـذا  ويف. احلوار طريق عن سياسي بالتوصل إىل حل
 االحتاديــــة احلكومــــةأن  رئــــيس الصــــومال أوضــــح أن ذكــــر

ــة ــدخول يف حــوار مــع كــل األطــراف يف     االنتقالي مســتعدة لل
 بوجـــود يتعلـــق وفيمـــا .الصــومال والتوصـــل إىل اتفـــاق معهــا  

ــة، القــوات ــة أن إىل أشــار اإلثيوبي ــة احلكوم ــة االحتادي  االنتقالي
 التوصـل  إىل أن يتم القوات هذه تبقى أن أنه جيب على مصرة

 بـنفس القـدر علـى    تصـر املعارضـة   حني يف سياسي، اتفاق إىل
. ميكـن  مـا  بأسـرع  أن تغادر هـذه القـوات الصـومال    ينبغي أنه

وأكــدت البعثــة لألطــراف الصــومالية أنــه إذا حصــل حتســن يف 
يــة يف الصــومال وإذا توصــلت األطــراف إىل اتفــاق احلالــة األمن

سياسي حمكم، فـإن جملـس األمـن سـينظر يف إيفـاد بعثـة تتـوىل        
  .)٧٤٠(الصومال يف املتحدة لألمم السياسي مهام املكتب

__________ 

)٧٤٠(  S/PV.5915 ٤-٢، الصفحات.  

 أجرـا  الـيت  املناقشـات  بأن املتحدة اململكة وأفاد ممثل  
ــة ــع البعث ــة م ــى ركــزت الســودان حكوم ــألتني بــالغيت   عل مس

األمهية متعلقتني مبشـاركة األمـم املتحـدة، ومهـا اتفـاق السـالم       
 ركـز  الـس  أن ذكـر  ارفور،بـد  يتعلـق  فيمـا . الشامل ودارفور

 حلــل فيهــا تقــدم إحــراز جيــب مســارات أربعــة علــى مناقشــته
 السياســـية واحلالـــة والوســـاطة الســـالم حفـــظ األزمـــة، وهـــي

ــالت اإلنســانية ــن واإلف ــاب، م ــا العق ــك يف مب ــاون ذل ــع التع  م
 ١٥٩٣ القـــــرار  مـــــع متاشـــــيا  الدوليـــــة اجلنائيـــــة  احملكمـــــة

)٧٤١()٢٠٠٥(.  
تشـاد   شـرق  إىل البعثـة  فرنسا بشـأن زيـارة   وأفاد ممثل  

البعثــة زارت املخيمــات واملرافــق األساســية الــيت يشــغلها   بــأن 
 التحــدثاتمــع الــدويل وأبنــاء تشــاد أنفســهم، ومتكنــت مــن  

 .حبريــة مــع ســكان املخيمـــات والعــاملني يف اــال اإلنســـاين     
 يف اــال اإلنســاين نيالعــامل مـن  تقــارير وأشـار إىل أنــه وردت 

 اجلنجويــد، ســيما وال الســودان، مــن املســلحة اجلماعــات بــأن
 ويف. الســـكان الـــذي يهـــدد هـــؤالء الرئيســـي اخلطـــر تشـــكل
 جنامينـا،  يف اآلخـرين  والقادة الوزراء رئيس مع الحق اجتماع
 مـع  احلـوار  أن تلتـزم طريـق   التشـادية  بالسـلطات  البعثـة  أهابت

 عـن  بأنفسـهما  النـأي  علـى  البلـدين  وحثت كال من السودان،
  .)٧٤٢(اآلخر الطرف أراضي اآلتية من املسلحة اجلماعات
 قدم ممثـل  الدميقراطية، الكونغو جبمهورية يتعلق وفيما  

 الـرئيس  مـع  البعثـة  عقدا اليت إفادة بشأن االجتماعات فرنسا
ــوزراء  ــيس ال ــن وغريهــم ورئ ــي احلكــوميني املســؤولني م  وممثل

والحظـت  . املعارضـة  ذلـك  يف مبـا  السياسـية،  اموعات مجيع
بعثة جملس األمن بارتياح اإلصـالحات املرسـومة واجلاريـة فيمـا     

ومتويل األحـزاب السياسـية، واإلصـالح     ،يتعلق بوضع املعارضة
وشـددت   .الالمركزيـة حتقيـق  و ،واألمن العدالةي املتعمق لقطاع

__________ 

  .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٧٤١(
  .١٢- ٨املرجع نفسه، الصفحات  )٧٤٢(
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حللقــة ااسـتكمال  يف علـى أمهيــة االنتخابـات احملليـة    أيضـا  البعثـة  
  .)٧٤٣(٢٠٠٦االنتخابية اليت بدأت يف عام 

 يف البعثـة  فاسو إفادة بشأن أنشـطة  بوركينا وقدم ممثل  
 عقـدت  الـيت  االجتماعـات  علـى  فسـلط الضـوء   كوت ديفوار،

 حــزب وزعــيم احلكــوميني املســؤولني مــن وغــريه الــرئيس مــع
ــة، ــث املعارضـ ــوا حيـ ــات ناقشـ ــات احتياجـ ــة، االنتخابـ  املقبلـ

 إىل وباإلضـافة . واإلنسـانية  نيـة األم احلـالتني  يف احملدود والتقدم
 املـدين  اتمـع  ومنظمـات  املعارضة حث كل من حزب ذلك،
جلزاءات واحلظر املفروض على توريـد  اإبقاء نظام  على الس

ــلحة  ال رجعــة فيهــا  مرحلــة عمليــة الســالم   تبلــغ إىل أناألس
ــادة     ــريح وإعـــ ــالح والتســـ ــزع الســـ ــطة نـــ ــتكمل أنشـــ وتســـ

  .)٧٤٤(اإلدماج
ــانون ٤   ــمرب/األول كـ ــة : ٢٠٠٨ ديسـ ــس بعثـ  جملـ

ــاين تشــرين ٢٨ إىل ٢١ أفغانســتان، إىل األمــن  /الث
  ٢٠٠٨ نوفمرب

 أدرج الـــس ،٢٠٠٨ ديســـمرب/األول كـــانون ٤ يف  
 جملـس  بعثـة  رئـيس  من إحاطة” املعنون البند أعماله جدول يف

 إيطاليـا  ممثـل  قـدمها  الـيت  اإلحاطـة  ويف .“أفغانسـتان  إىل األمن
حققت هـدفها الرئيسـي املتمثـل     لبعثةا بأن البعثة، أفاد ورئيس

ــر ــذه       ــد وهــو مي ــة يف هــذا البل ــيم مباشــر للحال يف إعــداد تقي
ــة  ــروف احلرجـ ــامج   .الظـ ــن برنـ ــا عـ ــدم بيانـ ــات وقـ  االجتماعـ

ــة الـــرئيس  حيـــث كابـــل، يف والزيـــارات ــاء البعثـ  التقـــى أعضـ
ــوزراء ــي وال ــات وممثل ــة املنظم ــة، الوطني ــريات، ويف والدولي  ه
 تقــدمي املســاعدةاألمــم املتحــدة ل لبعثــة يمــكتــب اإلقليزاروا امل

  .)٧٤٥(أفغانستان إىل
__________ 

  املرجع نفسه.  )٧٤٣(
)٧٤٤(  S/PV.5915 ١٦-١٢، الصفحات.  
)٧٤٥(  S/PV.6031 ٣و٢، الصفحتان.  

ــارس/آذار ١٩   ــة : ٢٠٠٩ م ــس بعث ــن جمل  إىل األم
  ٢٠٠٩ مارس/آذار ١٤ إىل ١١هاييت، 

 جـــدول يف أدرج الـــس ،٢٠٠٩ مـــارس/آذار ١٩ يف  
 إىل األمــن جملـس  بعثــة رئـيس  مــن إحاطـة ” املعنــون البنـد  أعمالـه 
ــاييت ــدمها ممثــل   اإلحاطــة ويف .“ه  ورئــيس كوســتاريكا الــيت ق

ــة   تمجعــ البعثــة البعثــة، ذكــر أن معلومــات وتقييمــات عــن احلال
واحلوار السياسي واالنتخابات، وتوسـيع سـلطة الدولـة،     ،األمنية

ــة    ــة االجتماعيــ ــان، والتنميــ ــوق اإلنســ ــانون وحقــ ــيادة القــ وســ
الــيت  االجتماعــات إىل وأشــار .واالقتصــادية، والتعــاون اإلقليمــي

 املسـؤولني  كبـار  مـن  وغريهم الوزراء سورئي الرئيس مع عقدت
الزعمـاء   أن فـذكر  االنتخابيـة،  والعمليات السياسي احلوار بشأن

على احلاجة إىل إصالحات كـبرية، علـى الـرغم    يف هاييت يتفقون 
 شـدد  اخلتـام،  ويف .من وجود أطيـاف متباينـة يف وجهـات النظـر    

لصـعيد  أن تعزز السـلطات اهلايتيـة توافـق اآلراء علـى ا     أمهية على
لوضــع وكفالــة االســتقرار واألمــن السياســي، مــن أجــل الــوطين، 

  .(٧٤٦)البلدأساس متني لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف 
  .(٧٤٦)البلد

 وث حتسـن حبـد  هـاييت  ممثـل  أقـر  اإلحاطة، أعقاب ويف  
وسلط الضوء يف نفس الوقـت علـى هشاشـة     األمنية، يف احلالة

أن ما أُحـرز مـن   ذكر كذلك و .احلالة االقتصادية واالجتماعية
ــام  “تقـــدم اقتصـــادي هزيـــل ” ــراء قـــد  ٢٠٠٧عـ تقـــوض جـ

ــررة األعاصــري ــد أنــ  .املتك ــد  هبي ــد  أك ــددا إصــرار بل علــى  هجم
  .)٧٤٧(االلتزام بإعادة التعمري والتنمية

 إىل األمـــن جملـــس بعثـــة: ٢٠٠٩ مـــايو/يـــارأ ٢٨  
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢١ إىل ١٤ أفريقيا،

ــار ٢٨ يف   ــس ،٢٠٠٩ مــايو/أي  جــدول يف أدرج ال
 إىل األمـن  جملـس  عثـة ب من مقدمة إحاطة” املعنون البند أعماله

__________ 

  (٧٤٦)  S/PV.6093 ٧-٣، الصفحات.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤٧(
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 أوغنــدا ممــثال قــدمها إحاطــات إىل الــس واســتمع .“أفريقيــا
فيمـا   إثيوبيا إىل بعثة رئاسة يف اشتركا اللذين املتحدة واململكة

 الكــربى الــبحريات منطقــة إىل وبعثــة األفريقــي يتعلــق باالحتــاد
 إىل املوفـدة  ترأس البعثة الذي فرنسا وممثل برواندا؛ يتعلق فيما

 الكونغـــو جبمهوريـــة يتعلـــق فيمـــا الكـــربى الـــبحريات ةمنطقـــ
 ترأســـت البعثـــة الـــيت املتحـــدة الواليـــات وممثلـــة الدميقراطيـــة؛

  ليربيا. إىل املوفدة
 أديـس  يف البعثـة  أوغندا إفـادة بشـأن زيـارة    وقدم ممثل  

 واالحتـاد  الـس  بـني  االجتماعـات  عـن  فعـرض تفاصـيل   أبابا،
الســـودان  كـــل مـــن احلالـــة يف علـــى ركـــزت الـــيت األفريقـــي

ــروز ظــاهرة والصــومال، و ــى حنــو غــري    ب تغــيري احلكومــات عل
 .، ومتويــل عمليــات حفــظ الســالم يف أفريقيــا جمــددا دســتوري

 رئـيس  مـع  مناقشـات  أبابـا  أديـس  أجرت يف البعثة أن أضافو
    .)٧٤٨(املنطقة يف واألمن السالم حالة بشأن إثيوبيا وزراء

بالبعثـة املوفـدة    يتعلـق  فيمـا  املتحدة اململكة وأفاد ممثل  
ــا ــة إىل إثيوبي ــبحريات ومنطق ــأن الكــربى ال ــس ب  واالحتــاد ال
ــد األفريقــي ــة يف ناقشــا، ق ــة الســبل أمــور، مجل  مبعاجلــة الكفيل

العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي   تواجههــا الــيت الصــعوبات
 يف العمــل تعزيــز ســبل عـن  فضــال ،تحــدة يف دارفــورواألمـم امل 

  .)٧٤٩(الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة لدعم امليدان
 ت ـا البعثـة  الـيت قامـ   فرنسا بشـأن الزيـارة   وأفاد ممثل  

 منطقــــة يف احلالــــة بــــأن الدميقراطيــــة الكونغــــو مجهوريــــة إىل
__________ 

  .٣و  ٢الصفحتان   )٧٤٨(
  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤٩(

 ذلــك ويعــزى كــبري، حــد إىل حتســنت قــد الكــربى الــبحريات
 الكونغــو مجهوريــة حكــوميت بــني التقــارب إىل خاصــة بصــفة

 منظمـة  بعثـة  أن أيضـا  فرنسـا  وذكر ممثـل . ورواندا الدميقراطية
 زالـــت مــا  قراطيـــةالدمي الكونغــو  مجهوريـــة يف املتحــدة  األمــم 
  .)٧٥٠(عنه غىن ال عنصرا

 األخــري بشــأن اجلــزء املتحــدة الواليــات وأفــادت ممثلــة  
إعـادة تأكيـد دعـم     ة متثـل يف زيـار الغـرض مـن   الالبعثة بـأن   من

لجهود اليت تبـذهلا بعثـة األمـم    لالس حلكومة ليربيا وشعبها و
ــز الســالم واألمــن     ــا مــن أجــل تعزي ــدمت .املتحــدة يف ليربي  وق

ــن تفاصــيل ــيت االجتماعــات ع ــدا ال ــة عق ــا يف البعث ــع ليربي  م
  .)٧٥١(أخرى وجهات الرئيسة

 ممثـــــــل أدىل اإلحاطـــــــات، إىل االســـــــتماع وبعـــــــد  
أساليب العمل والشـفافية  ب يتعلق فيما موجز ببيان كوستاريكا

علـى وجـه   أعمـال الـس، و  سـري   يف القرارات اليت تـؤثر علـى  
قــوق أعضــاء الــس يف احلاخلصــوص، املســاواة القانونيــة بــني 

معـايري مزدوجـة    وجـود  إزاء القلـق  عـن  وأعـرب . وااللتزامات
 أن مشـريا إىل  الـس،  فيما يتعلق ببعثـات  غري مكتوبةمعايري و

 مسـاواة يف التعامــل مــع  حـاالت عــدم  إىل أدت املمارســة هـذه 
عضاء املنتخبني من جهـة  دائمة العضوية من جهة واألالالدول 
  .)٧٥٢(أخرى

__________ 

  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٧٥٠(
  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٧٥١(
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٥٢(
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    اجللسات: بعثة جملس األمن
 املتكلمون الدعوات الوثائق البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

          ٥٩١٥  
ــه/حزيــران ١٨  يوني

٢٠٠٨  

ــة ــة إحاطـ ــن مقدمـ ــة مـ  بعثـ
 أفريقيــــا إىل األمــــن جملــــس

ــايو/أيــــــــــار ٣١(  إىل مــــــــ
 )٢٠٠٨يونيه /حزيران  ١٠

رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن     
تتضـــــــمن  رئــــــيس جملــــــس األمــــــن   

  (S/2008/347)اختصاصات البعثة 
 جيبــويت إىل األمــن جملــس بعثــة تقريــر

 وتشــاد والســودان) الصــومال بشــأن(
 الدميقراطيــــــة الكونغــــــو ومجهوريـــــة 

 إىل مــايو/أيــار ٣١ ديفــوار، وكــوت
ــران ١٠ ــه/حزيــــــــــ  ٢٠٠٨ يونيــــــــــ

(S/2008/460) 

،أفريقيـــا وجنــوب  ،بوركينــا فاســـو  
 املتحدة واململكة ،وفرنسا

٦٠٣١  
 /األول انونكــــــ ٤

  ٢٠٠٨ ديسمرب

ــن  إحاطــة ــة م ــيس مقدم  رئ
ــة ــس بعثـــ ــن جملـــ  إىل األمـــ

 أفغانستان

رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن     
تتضـــــــمن  رئــــــيس جملــــــس األمــــــن   

 (S/2008/708)اختصاصات البعثة 

  ٣٧ املادة
 أفغانستان

 إيطاليا

ــر    ــة تقريــــ ــس بعثــــ ــن جملــــ  إىل األمــــ
ــتان، ــرين ٢٨ إىل ٢١ أفغانســـــ  تشـــــ

 (S/2008/782) ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين

  

٦٠٩٣  
ــارس/آذار ١٩  مــــــ

٢٠٠٩  

ــة ــة إحاطـ ــن مقدمـ ــة مـ  بعثـ
ــس ــن جملــ ــاييت إىل األمــ  هــ

 مــــارس/آذار ١٤ إىل ١١(
٢٠٠٩( 

رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن     
تتضـــــــمن  رئــــــيس جملــــــس األمــــــن   

  (S/2009/139) اختصاصات البعثة
ــر ــة تقري ــس بعث ــن جمل ــاييت  إىل األم ه

 )٢٠٠٩ مــارس/آذار ١٤ إىل ١١(

(S/2009/175) 

 ٣٧ املادة
 هاييت

 هاييتو كوستاريكا،

٦١٣١  
 مـــــــايو/أيـــــــار ٢٨

٢٠٠٩  

 جملس بعثة من مقدمة إحاطة
 إىل ١٤( أفريقيــــا إىل األمــــن

 )٢٠٠٩ مايو/أيار ٢١

رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن     
تتضـــــــمن  رئــــــيس جملــــــس األمــــــن   

 (S/2009/243) اختصاصات البعثة

،وكوســــتاريكا ،وفرنســــا ،أوغنــــدا 
والواليــــــات ،املتحــــــدة واململكــــــة

 املتحدة

تقريــر بعثــة جملــس األمــن إىل االحتـــاد        
األفريقي؛ ورواندا ومجهوريـة الكونغـو   

 (S/2009/303) الدميقراطية؛ وليربيا

  

    
    إلحاطاتا - ٤١

  عام عرض  

 الــس اســتمع املشــمولة باالســتعراض، الفتــرة خــالل  
 بعبــارة صــرحية مرتبطــة تكــن مل الــيت اإلحاطــات مــن عــدد إىل

وقـد أدرجـت   . الـس  أعمـال  جدول يف مدرج آخر بند بأي
 لفريـــدة خمتلفـــة مـــن جـــدو بنـــود إطـــار هـــذه اإلحاطـــات يف

  للتبسيط. هنا جتميعها ومت األعمال،

 الفرعيـــة اهليئـــات رؤســاء  مـــن مقدمـــة إحاطــات   - ألف
  األمن لس

ــتعراض،  الفتــرة خــالل    الــس عقــد املشــمولة باالس
ــد قــةجلســات متعل ســت  رؤســاء مــن مقدمــة إحاطــات” ببن

 جلـــان ، قـــدم فيهـــا رؤســـاء“األمـــن لـــس الفرعيـــة اهليئـــات
عرضــا  العاملــة واألفرقــة اإلرهــاب مكافحــة وجلــان اجلــزاءات
  .عملهم عن الس عاما إىل
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  األمن لس الفرعية اهليئات رؤساء من مقدمة اجللسات: إحاطات
  

اجللســــــــة وتــــــــاريخ 
 املتكلمون الدعوات انعقادها  

      ٥٨٨٦  
 مــــــــايو/أيــــــــار ٦

٢٠٠٨  

  ٣٧ املادة
  (أ)أعضاء دول ٩

) ١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئـيس  املـدعوين،  ومجيع الس، أعضاء يعمج
 اللجنــة ورئــيس وكيانــات، أفــراد مـن  مــا يــرتبط ومــا الطالبـان  وحركــة القاعــدة تنظــيم بشـأن 
 عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئـيس  اإلرهـاب،  مكافحة ) بشأن٢٠٠١( ١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار

٦٠١٥  
 /الثــاين تشــرين ١٢

  ٢٠٠٨ نوفمرب

  ٣٧ املادة
  (ب)أعضاء دول ٦

 ،)١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئيس املدعوين، ومجيع الس، أعضاء مجيع
 بــالقرار عمــال املنشــأة اللجنـة  ورئــيس ، )٢٠٠١(١٣٧٣ بــالقرار عمـال  املنشــأة اللجنــة ورئـيس 
٢٠٠٤( ١٥٤٠( 

٦٠٤٣   
 /األول كـانون  ١٥

  ٢٠٠٨ ديسمرب

 عمــال املنشــأة الســودان واللجنــة بشــأن) ٢٠٠٥( ١٥٩١ بــالقرار عمــال املنشــأة اللجنــة رئــيس  
 الصومال نبشأ) ١٩٩٢( ٧٥١ بالقرار عمال املنشأة اللجنة ورئيس ،)٢٠٠٦( ١٧١٨ بالقرار

 املنشـأة  اللجنـة  ورئـيس  وحلها، أفريقيا يف الرتاعات نشوب املعين مبنع املخصص العامل والفريق
) ٢٠٠٤( ١٥٣٣ بــالقرار عمــال املنشــأة واللجنــة روانــدا بشــأن) ١٩٩٤( ٩١٨ بــالقرار عمــال
 حلفـظ  ةاملتحـد  األمـم  بعمليات املعين اجلامع العامل والفريق الدميقراطية الكونغو مجهورية بشأن

 بـالقرار  عمـال  املنشـأة  واللجنـة ) ١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئيس السالم،
ــأن) ٢٠٠٤( ١٥٧٢ ــوت بشـ ــوار كـ ــة ديفـ ــأة واللجنـ ــال املنشـ ــالقرار عمـ  ،)٢٠٠٦( ١٧٣٧ بـ
 األخرى اإلجرائية واملسائل الس بوثائق املعين الرمسي غري العامل الفريق ورئيس

٦١٢٨  
 مـــــــايو/أيــــــار  ٢٦

٢٠٠٩  

  ٣٧ املادة
ــن دولــــــة ١٥  مــــ

  (ج)األعضاء الدول

 ،)١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  رئـيس  املـدعوين،  ومجيـع  الس، أعضاء مجيع
 عمـال  املنشـأة  اللجنـة  )، ورئـيس ٢٠٠١( ١٣٧٣ اربـالقر  عمـال  املنشـأة  للجنـة  بالنيابـة  والرئيس
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار

٦٢١٧  
 /الثــاين تشــرين ١٣

  ٢٠٠٩ نوفمرب

  ٣٧ املادة
ــن ١٤ ــة مــــ  دولــــ

  (د)األعضاء الدول

 ،)١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ورئيس ين،املدعو ومجيع الس، أعضاء مجيع
 عمـال  املنشـأة  اللجنـة  )، ورئـيس ٢٠٠١( ١٣٧٣ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  للجنـة  بالنيابـة  والرئيس
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار

٦٢٣٨   
 /األول كـانون  ١٤

  ٢٠٠٩ ديسمرب

 املنشـأة  اللجنـة  ورئـيس  سـرياليون،  بشـأن ) ١٩٩٧( ١١٣٢ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنة رئيس  
 ورئـيس  ،)٢٠٠٤( ١٥٦٦ بـالقرار  عمال املنشأ العامل ) والفريق٢٠٠١( ١٣٧٣ بالقرار عمال

 بـالقرار  عمال املنشأة اللجنة ورئيس ليربيا، بشأن) ٢٠٠٣( ١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة اللجنة
 عمال املنشأة واللجنة) ٢٠٠٣( ١٥١٨ بالقرار عمال املنشأة اللجنة ورئيس ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠
 )٢٠٠٥( ١٦٣٦ بالقرار

  
 .واليابان واهلند، وكوبا، وقطر، ،)البوليفارية – مجهورية( وفرتويال ،)األورويب االحتاد باسم( وسلوفينيا السورية، العربية واجلمهورية وإسرائيل، ،أستراليا  (أ)  

  .اليابانو ،اوكوب ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويال وسويسرا، وإسرائيل، ،رالياأست  (ب)  
ــتني  (ج)   ــل، وباكســتان، وإســرائيل، وأســتراليا، ،األرجن ــة والربازي ــة ،)األورويب االحتــاد باســم( التشــيكية واجلمهوري ــة واجلمهوري  وسويســرا، الســورية، العربي

  .ونيوزيلندا والنرويج، واملغرب، وليختنشتاين، وكوبا، وقطر، ،)البوليفارية - مجهورية( وفرتويال
 وفرتويــال وسويسـرا،  ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( والسـويد  السـورية،  العربيـة  واجلمهوريــة والربازيـل،  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران  سـتراليا، وأ إسـبانيا،   (د)  

 اجلـزاءات  بشـأن  الـرأي  يف املتفقـة  الـدول  جمموعـة  عـن  بالنيابـة ( وهولنـدا  واهلنـد،  ونيوزيلنـدا،  وليختنشتاين، وكولومبيا، وكوبا، ،)البوليفارية - مجهورية(
      ).األهداف احملددة



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 290/1419 

 

  
  أخرى إحاطات  -باء 

 أيضـا  الـس  اسـتمع  بـالتقرير،  املشـمولة  الفترة خالل  
 ومنسـق  اإلنسـانية  للشـؤون  العـام  األمـني  وكيل من إحاطة إىل

 األمــن ملنظمــة احلــايل والــرئيس الطــوارئ، حــاالت يف اإلغاثــة
 مي لشـؤون السـا  املتحـدة  األمـم  ومفـوض  أوروبا، يف والتعاون

 حمكمـة  رئـيس  مقـدمتني مـن   إحـاطتني  إىل باإلضـافة  الالجئني،
  .)٧٥٣(الدولية يف إطار جلستني خاصتني العدل

ــباط ٢٥   ــر/شـ ــة: ٢٠٠٨ فربايـ ــة إحاطـ ــن مقدمـ  مـ
 ومنســـق إلنســـانيةا للشـــؤون العـــام األمـــني وكيـــل
  الطوارئ حاالت يف اإلغاثة

ــباط ٢٥ يف   ــر/شــ ــتمع ،٢٠٠٨ فربايــ ــس اســ  يف الــ
 للشــؤون العــام األمــني وكيــل مــن إحاطــة إىل ٥٨٤٥ جلســته

 قدم إفـادة  الذي الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية
 فربايـر /شـباط  ١٠ إىل ٨ مـن  الفتـرة  يف كينيـا  إىل بشأن زيارته

. البلـد  ذلك يفبعد االنتخابات  اندلعتاليت  موجة العنف بعد
 السـلطات  مـع  العام األمني وكيل اجتمع الزيارة، هذه وخالل

 ويف. الالجـئني  خميمـات  وقـام بزيـارة   ومـع املعارضـة   احلكومية
 داخليـــا، املشـــردين الـــيت قـــدمها، تنـــاول مســـائل    اإلحاطـــة

 املتســمة والبيئــة الكــيين، داخــل اتمــع العرقيــة واالنقســامات
 فيمــا خيــص النســاء  ســيما وال بقــدر كــبري مــن انعــدام األمــن، 

 كـبرية  حتديات العوامل تشكل وذكر أن مجيع هذه. واألطفال
 آليــة إىل احلاجــة علــى وشــدد. أمــام دوائــر العمــل اإلنســاين   

املتحــدة  األمــم وإىل مشــاركة العنــف مــرتكيب أعمــال ملســاءلة
 قلـق  ة عنللجهات املاحن أيضا وأعرب. النشطة يف هذا الصدد

 وأعلـن  التمويـل،  كفايـة  بعـدم  يتعلـق  اإلنسانية فيما الوكاالت
حلاالت الطـوارئ اإلنسـانية.    التصديخلطة  املقبل التنقيح عن

__________ 

 ،٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تشــرين ٢٨ يف املعقــودة ٦٠٠٢ اجللســة  )٧٥٣(
ــة ــودة ،٦٢٠٨ واجللســـ ــرين ٢٩ يف املعقـــ ــوبر/األول تشـــ  أكتـــ

٢٠٠٩.  

 سـريعة  اسـتجابة  هنـاك  تكـن  مل إذا أنـه  علـى  شـدد  اخلتام، ويف
فـإن خطـر جتـدد موجـة      الكينيـة،  من جانـب احلكومـة   سياسية
  .يبدو حمتمالً بدرجة كبرية العنف

 فربايـــر/شـــباط ٢٧ و ٢٠٠٨ ســـبتمرب/أيلـــول ٢٦  
ــان :٢٠٠٩ ــدمهما إحاطت ــرئيس ق  احلــايل ملنظمــة  ال

  أوروبا يف والتعاون األمن

ــة يف   ــودة يف ٥٩٨٢ اجللسـ ــول ٢٦ املعقـ ــبتمرب/أيلـ  سـ
 أوروبـا  يف والتعـاون  األمـن  احلايل ملنظمة الرئيس قدم ،٢٠٠٨
 املتحــدة األمــم بــني التعــاون جمــاالت بشــأن الــس إىل إحاطــة

 ثالثــة علــى التركيــز مــع أوروبــا، يف والتعــاون األمــن ومنظمــة
 املتحـدة ومنظمـة   يف مواجهتـها األمـم   تشـترك  إقليميـة  حتديات
 االحتــاد بــني بــالرتاع يتعلــق ففيمــا. أوروبــا يف والتعــاون األمــن

ــا الروســي ــرح ،٢٠٠٨ أغســطس/آب يف وجورجي  متابعــة اقت
يكـون   جديـدة هيئة دوليـة  من خالل  النار إطالق وقف اتفاق

 وأضـاف  الرتاعـني كليهمـا،   مـع  للتعامل واملوارد لديها السلطة
ــن  أن ــة م ــذا هيئ ــدها  أن ميكــن القبيــل ه ــدعو إىل عق  األمــم ت

 األورويب، واالحتـاد  أوروبـا  يف والتعاون األمن ومنظمة املتحدة
 ورحـب . األخـرى  ات املعنية الرئيسـية اجله مع جنب إىل جنبا

 يف والتعـاون  األمـن  ومنظمـة  املتحدة األمم بني الوثيق بالتعاون
وذلـك   منطقتني أخريني مهـا كوسـوفو وأفغانسـتان،    يف أوروبا

ــم  خــالل مــن ــة األم ــإلدارة املتحــدة بعث ــة ل  كوســوفو يف املؤقت
  أفغانستان. إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم وبعثة

ــةاجل ويف   ــودة ٦٠٨٨ لسـ ــباط ٢٧ يف املعقـ ــر/شـ  فربايـ
ــدمت  ،٢٠٠٩ ــةالرئيســة ق ــن والتعــاون يف    احلالي ــة األم ملنظم
ــا ــس إىل إحاطــة أوروب ــة   بشــأن ال ــات الرئاســة اليوناني أولوي

. وذكــرت أن ٢٠٠٩ملنظمـة األمــن والتعـاون يف أوروبــا لعـام    
مسـتوى   زيـادة  أهداف املنظمة فيما يتعلـق جبورجيـا تتمثـل يف   

ــاركت ــها هامشـ ــائل ومعاجلتـ ــانية للمسـ ــوفو، ويف. اإلنسـ  كوسـ
 بـدور  بعثتـها واالضـطالع   واليـة  تنفيـذ  مواصـلة  تعتزم املنظمـة 
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ــام ــاء يف هــ ــات بنــ ــم املؤسســ ــات ودعــ ــة اتمعــ  ويف. احملليــ
ــتان، ــة  أفغانسـ ــهم املنظمـ ــا ستسـ ــن إدارة يف أيضـ ــدود أمـ . احلـ

 أعمــال جــدول أن إىل الرئيســة أشــارت ذلــك، علــى وعــالوة
 املنــاخ وتغــري اهلجــرة مســألة ملعاجلــة نطاقــه توســيع مت املنظمــة
 أيضا مسـأليت املسـاواة   ويتضمن. املتعلقة بأمن الطاقة واملسائل

أول  أن إىل أشــارت وأخــريا،. القــانون وســيادة اجلنســني بــني
مناقشة رفيعة املستوى ومتعددة األطراف بشأن جتديـد احلـوار   

 تــهاثبــت مكاني ممــا املنظمــة، األورويب األمــين جــرت يف أروقــة
    .األمن بشأن احلوار لتيسري بوصفها منتدى فريدا

 مــن مقدمــة إحاطــة: ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ٨  
  الالجئني السامي لشؤون املتحدة األمم مفوض

 يرينـا /الثـاين  كـانون  ٨ يف املعقـودة  ٦٠٦٢ اجللسـة  يف  
 الالجـئني  السـامي لشـؤون   املتحدة األمم قدم مفوض ،٢٠٠٩
املفوضــية  جهــود عــن معلومــات تضــمنت الــس، إىل إحاطــة
 الرتاعــات مــن فــروا الــذين املشــردين عــودة تيســري إىل الراميــة

 أفغانسـتان والعـراق   يف سيما وال األوسط، الشرق يف املترابطة

 ســيما وال األفريقـي،  القــرن منطقـة  يف وكــذلك غـزة،  وقطـاع 
 التشـرد األخـرى،   أسباب أن وأوضح. والصومال السودان يف
 و الطبيعيـة  والكـوارث  املناخ تغري تشمل الرتاعات، جانب إىل

 العـاملي الركود االقتصـادي  واجلفاف وارتفاع منسوب البحار 
 املشـردين  حالـة  ملعاجلـة  قانوين إطار وجود لعدم ونظرا. احلايل

ــا، ــد أشــار املفــوض  داخلي  مناقشــة إىل احلاجــة إىل اميالســ فق
 لألشــكال  للتصــدي ةاجلماعيــ لالســتجابة األشــكال املمكنــة  

ــه يف حــني  . القســري التشــريد مــن اجلديــدة ــائال إن وأضــاف ق
مفوضـية   بـه  تضـطلع  الـذي  العمـل  السـالم  بنـاء  بعثات يسرت
دعــم  خــالل مــن ســيما وال الالجــئني، لشــؤون املتحــدة األمــم

 داخليــا، لالجــئني واملشــرديناالعــودة الطوعيــة وإعــادة إدمــاج 
القـدرة علـى حـل     أعاقهـا انعـدام   مـا  كـثريا  العمليـات  هذه فإن

إن أكثــر  وقـال املسـائل املتبقيـة املتعلقـة بــاألرض واملمتلكـات.     
الوقايـة  هـي   الوسائل فعالية يف معاجلة مسألة التشريد القسـري 

  .املسؤولية عن احلمايةمفهوم أمهية يف  اليت تعترب أكثر العناصر
  

    
    اجللسات: إحاطات أخرى

 املتكلمون الدعوات البند الفرعي اجللسة وتاريخ انعقادها

        ٥٨٤٥   
ــباط ٢٥ ــر/شــــ  فربايــــ

٢٠٠٨  

 ٣٩ املادة 

 اإلنسـانية  للشـؤون  العام األمني وكيل
 الطوارئ حاالت يف غاثةاإل ومنسق

 للشـــــؤون العـــــام األمـــــني وكيـــــل
 حـاالت  يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية
  الطوارئ

٥٩٨٢   
 ســـــبتمرب/أيلـــــول ٢٦

٢٠٠٨  

 سـبتمرب /أيلول ٤ مؤرخة رسالة
 رئـــــــيس إىل موجهـــــــة ٢٠٠٨
 الدائمـة  املمثلـة  من األمن جملس

 املتحـــدة األمـــم لـــدى لفنلنـــدا
(S/2008/594) 

 ٣٩ املادة

 والتعـاون  األمـن  ملنظمـة  احلايل الرئيس
ــا يف ــر( أوروب ــة الشــؤون وزي  اخلارجي
 فنلندا) يف

 ، والــرئيس (أ)الــس  مــن أعضــاء   ٧
ــايل ــة احلـ ــن ملنظمـ ــاون األمـ  يف والتعـ
  أوروبا

٦٠٦٢   
 ينـاير /الثـاين  كانون ٨

٢٠٠٩  

 ٣٩ املادة 

 لشـؤون  السامي املتحدة مفوض األمم
 الالجئني

 ومفوض األمـم  الس، أعضاء مجيع
  الالجئني السامي لشؤون املتحدة



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 292/1419 

 

 املتكلمون الدعوات البند الفرعي اجللسة وتاريخ انعقادها

        ٦٠٨٨   
ــباط ٢٧ ــر/شــــ  فربايــــ

٢٠٠٩  

 ٣٩ املادة 

 والتعـاون  األمـن  ملنظمـة  احلايل الرئيس
ــا يف ــر( أوروب ــة الشــؤون وزي  اخلارجي
 اليونان) يف

 ، والـرئيس (ب)الس من أعضاء ١٠
ــايل ــة احلـ ــن ملنظمـ ــاون األمـ  يف والتعـ
  أوروبا

  
 والواليـات  املتحـدة،  واململكـة  وكرواتيـا،  ،)اإلنسان وحقوق اخلارجية للشؤون الدولة وزير( وفرنسا وبلجيكا، وإيطاليا، ،االحتاد الروسي  (أ)  

 .املتحدة

ــة، العربيــة واجلماهرييــة وتركيــا، وأوغنــدا، ،االحتــاد الروســي  (ب)    املتحــدة والواليــات والنمســا، املتحــدة، واململكــة وكرواتيــا، وفرنســا، الليبي
 .واليابان األمريكية،




