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 تـشاد  و والـسودان ) الـصومال بشأن  ( جملس األمن إىل جيبويت      ةتقرير بعث   
ــوار،  و ــة وكــــوت ديفــ ــة الكونغــــو الدميقراطيــ ــار٣١ مجهوريــ ــايو / أيــ مــ
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٠ إىل
  

 مقدمة  - أوال 
 / أيـار ٣١ بعثة جملس األمـن إىل أفريقيـا يف الفتـرة مـن     أعدته هذا التقرير الذي   يتضمن - ١

) الـصومال (لـس إىل جيبـويت   اجمل زيـارة  تغطي فروع، مخسة ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران ١٠مايو إىل   
كـل  وينتـهي   . كـوت ديفـوار، علـى التـوايل        مجهورية الكونغو الدميقراطية و   وتشاد  ووالسودان  

. الـــدويل املعنيـــة واجملتمـــع األطـــرافإىل وإىل جملـــس األمـــن، مقدمـــة توصـــيات حمـــددة فـــرع ب
ثــة جملــس األمــن إىل أفريقيــا يف  اجمللــس رؤســاء بعلــيت قــدمها إىل اإلحاطــة اهــذا التقريــر  يلــيو

 .٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٨
ــام   أ - ٢ ــيس جملــس األمــن األمــني الع ــغ رئ ــار ٣٠ يف رســالته املؤرخــة  ،بل ــايو/أي  ٢٠٠٨ م
)S/2008/347(   أيـار  ٣١ بعثـة إىل أفريقيـا يف الفتـرة مـن            إيفـاد  وا جملس األمـن قـرر     أعضاء، أن / 

 والــسودان) الــصومال(ســافرت البعثــة إىل جيبــويت قــد و. ٢٠٠٨يونيــه /ان حزيــر١٠مــايو إىل 
ــشاد و ــة و  وت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــوار  مجهوري ــترك . كــوت ديف ــادة اجلــزء  يف واش ــققي  املتعل
 املمثـل الـدائم جلنـوب أفريقيـا لـدى           ،ين كومـالو  االصومال والسودان من البعثة السفري دوميـس      ب

 وأيرلنـدا  العظمـى  لربيطانيـا  املمثل الدائم للمملكة املتحدة  ، املتحدة، والسري جون سويرز    األمم
 املمثـل الـدائم لفرنـسا لـدى       ، مـوريس ريـبري    جـان الـسفري   وتـوىل   .  املتحـدة  األممالشمالية لدى   

 الـسفري   تـوىل  و ،تـشاد ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       اجلـزأين املـتعلقني ب     قيـادة  ، املتحـدة  األمم
ــشيل كاف ــدوامي ــدائ ، ن ــل ال ــم املتحــدة   املمث ــدى األم ــا فاســو ل ــ ق،م لبوركين ــق  ادي ة اجلــزء املتعل

 .  من هذا التقريراألول يف املرفق هاوترد اختصاصات البعثة وتشكيل. ديفوار كوتب
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 شؤون الصومالألغراض جيبويت زيارة  - ثانيا 
  والسياقاملعلومات األساسية - ألف 

لة مـن احملادثـات الـيت عقـدت      سلـس أعقـاب زيارة جملـس األمـن إىل جيبـويت يف      جاءت   - ٣
 مـن احملادثـات الـيت       الثانيـة اجلولة  وقد بدأت   .  املمثل اخلاص لألمني العام    رعايةيف جيبويت حتت    

 حتريـر  إعـادة  أجل يف الصومال والتحالف من االنتقالية إىل اتفاق بني احلكومة االحتادية     أفضت
زيـارة بعثـة    وأكـدت   . س إىل جيبـويت   لـ اجمل قليلة من زيـارة      أياممايو، قبل   / أيار ٣١يف  الصومال  

 يف الـصومال    حالـة اجمللس من جديد التزام اجملتمع الدويل بالتوصل إىل تـسوية شـاملة ودائمـة لل              
ذات قاعـدة    متثيليـة مؤسـسات   وجود   أمهية على   ت، وشدد االنتقايلمن خالل امليثاق االحتادي     

يف هنايـة املطـاف، علـى       ع  تـشمل اجلميـ    عمليـة سياسـية      إىل إنـشائها بفـضل    تم التوصل   ي عريضة
إىل الترحيـب  كـذلك   بعثـة جملـس األمـن        وسـعت  .االنتقـايل النحو املتوخى يف امليثاق االحتـادي       

 االنتقاليـة رئيس الـوزراء واملؤسـسات االحتاديـة     اجلمهورية و   رئيس  املتواصلة اليت يبذهلا   اجلهودب
، علـى النحـو     االنتقاليـة تـرة   الفيف   اهلامـة وتنفيـذ اخلطـوات      العملية الـسياسية  ب من أجل النهوض  

 جـدول   إعـداد تفـاق علـى     اال : مـا يلـي    ، وال سـيما   االنتقـايل املنصوص عليه يف امليثاق االحتـادي       
؛ ٢٠٠٩ يف عـام     ة حرة ودميقراطي  وانتخابات استفتاء   إجراء إىل   يفضيزمين للعملية الدستورية    

ــصاحلة  و ــة  لعــرض اســتراتيجية امل ــة االحتادي ــةلحكوم ــع روالتحــاو؛ االنتقالي ــشائر زعمــاء  م الع
املاليــة الــشؤون  إدارة حتــسني أجــل وبــذل اجلهــود مــن ؛والزعمــاء احمللــيني يف مجيــع أحنــاء البلــد

 . املتعلقة بامليزانية والضرائبعمليات الالعامة مبا فيها 
ــارة الــيت  ومثلــت   - ٤ ــضا اإلعــراب عــن إىل جيبــويت جــرت الزي  جملــس األمــن  تــصميم أي

  املتحـدة، مبـا يف     لألمـم  فاعليـة  أكثـر ودور  معـزز    وجـودٍ مـن خـالل      الصوماليةمساعدة اجلهود   
ملمثل اخلاص لألمني العام ومكتب األمـم املتحـدة الـسياسي           من قبل ا  الدعم العملي   ذلك تقدمي   
يف بفعاليــة  املــرأة ودعــم مــشاركة الــصومالية األطــراف تعزيــز احلــوار بــني مــن أجــلللـصومال،  
ــة الــسال يف احلــوار و . )٢٠٠٠(١٣٢٥م، وفقــا لــروح قــرار جملــس األمــن   مجيــع مراحــل عملي

 الـصومال لتحقيـق   األفريقـي يف  بعثـة االحتـاد   ةاالعتـراف مبـسامه   الزيارة أيـضا هـو      هدف  وكان  
 واملعـدات   واألفـراد  احلاجة إىل توفري املوارد املالية       وتأكيد ، يف الصومال  نيسالم واستقرار دائم  

 .  الصومالاألفريقي يفحتاد بعثة االل كامل من أجل حتقيق انتشارواخلدمات 
ــة وأرادت ال  - ٥ ــقتــسجيل كــذلك بعث ــالغ اجمللــس قل ــة تــدهور إزاء الب ــسانية احلال  يف اإلن

 املالئمـة  يف الـصومال اختـاذ اخلطـوات    املـسلحة  واجلماعات   األطراف مجيع   ومناشدة ،الصومال
الــــصومال  األفريقــــي يف بعثــــة االحتــــاد  أفــــراد ســــالمةوضــــمان املــــدنيني، الــــسكان حلمايــــة
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ومـن   بأمـان  وإتاحة املـرور ، اإلنساين وأمنهمالعاملني يف اجملال    األفراد  األمم املتحدة و   وموظفي
 .إليها إىل مجيع من هم يف حاجة اإلنسانية املساعدة إليصال غري إعاقة ويف األوقات املطلوبة

 
 من  األي من املمثل اخلاص لألمني العام يف الصومال ورئيس مستشارإحاطة - باء 

، رئــيس وزراء جيبــويت، يف ديليتــا حممــد ديليتــا جانــبمــن مالحظــات مــشجعة  بعــد  - ٦
 املمثـل اخلـاص   ،محـدو ولـد عبـد اهللا     أ وسياسـية مـن      أمنية إحاطةيونيه، تلقى اجمللس    /حزيران ٢

 أفــادو.  األمــن، علــى التــوايلي، رئــيس مستــشارالوســبريغ جــانلألمــني العــام يف الــصومال، و
وجــاءت يف  خاصــة أمهيــة تكتــسب جيبــويت إىلجمللــس ابعثــة بــأن مــني العــام املمثــل اخلــاص لأل

لتحـالف مـن    واعارضـة   امل وجمموعـة    االنتقاليـة احلكومـة االحتاديـة     يف ضوء عقـد      الوقت املناسب 
 ألمـين بشأن املستقبل الـسياسي وا  من احملادثات السياسية ثانية حترير الصومال جولة  إعادة أجل
الــيت ينبغــي أن توجــه   األساســية اخلــاص لألمــني العــام أن الرســالة  وقــال املمثــل.  الــصوماليف

 يف حــل يتــوىل الــصوماليون زمــام أمــورهم بأنفــسهم     ضــرورة أن هــي ة الــصوماليلألطــراف
تـدعو إىل   واإلنـسانية  األمنيـة  أفاد بأن احلالـة و. عاما ١٧ عصفت هبذا البلد طوال  املشاكل اليت   

 .السرعة على وجه تتخذ التدابري الالزمة مل  إذااأن الوضع سيزداد سوءمشريا إىل ، األسى
 املمثــل أشــاراحلــوار بــني الــصوماليني، ه للمرحلــة الــيت وصــل إليهــا صــفويف معــرض و - ٧

، كمـا هـو احلـال يف كـل           إىل أن اجلمع بني مجيع أطراف الـرتاع يف البدايـة           اخلاص لألمني العام  
العناصـر  جتتمع جمموعة أساسية مـن  أن  ضمانهدفه هو ف. لن يكون عمليا  العمليات السياسية،   

 .  يف مرحلة الحقةلالنضمام لآلخرين اجملال مث يفسح، الفاعلة أوال
ــت  - ٨ ــا ب  وأعرب ــة عــن التزامه ــ البعث ــم  يف إجيــادساعدة امل ــة حــل دائ ــصومالللحال .  يف ال
مـن أجـل    والتحـالف    االنتقاليةاحلكومة االحتادية   ب لالجتماعالزيارة اليت قامت هبا إىل جيبويت       ف

ــصوما  ــر ال ــة علــى احلاجــة إىل  . دليــل علــى ذلــك  لإعــادة حتري ــاق  أن يظــلوشــددت البعث  امليث
  مـا دعـا إليهـا      ادثات، علـى حنـو    باحملورحبت البعثة   .  للعملية السياسية  أساسا االنتقايلاالحتادي  

ــ)٢٠٠٨ (١٨١٤قـــرار جملـــس األمـــن  قاعـــدة االضـــطالع بعمليـــة تكـــون ذات  إىل ت، ودعـ
 حقـوق   محايـة  إىل ضمان  من العقاب و   اإلفالت إهناء ظاهرة لى احلاجة إىل    وشددت ع . عريضة
ــسان ــصومايل اإلن ــشعب ال ــرت.  لل ــة وأق ــصلة ب البعث ــة ال ــن    القائم ــسياسية واألم ــة ال ــني العملي ب

 أن يـؤثر    ميكـن مـين   أ فـراغ    أي، وشددت على ضرورة ضمان عدم وجـود         اإلنسانيةواملساعدة  
وشـددت البعثـة   . وصول املساعدات اإلنـسانية وعلى اسي السيعلى ما حيرز من تقدم يف اجملال      

 أن يتخــذ اجمللــس قــرارا إىل هــاتطلعأعربــت عــن  والقرصــنة ةفــلتــصدي آلباعلــى التــزام اجمللــس 
 .  قريبابشأن هذا املوضوع
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 االنتقالية احلكومة االحتادية  مجهورية الصومال ووفدرئيسبجتماع اال - جيم 
 التزامـه بـاحلوار اجلـاري يف        جمـددا محد  أيوسف  بد اهللا   مجهورية الصومال ع   رئيس   أكد - ٩

الـسالم واألمـن    ملسألة  لس  اجمل مناقشة   أثناء به   أدىل الذي   البيانإىل  يف معرض إشارته    و. جيبويت
إىل  الــصومال  يقــود أنــه يريــد أنأكــد، ٢٠٠٨بريــل أ/نيــسان ١٦يف ، الــيت جــرت يف أفريقيــا

 الـسالم   حيقـق اسـتعداد لبـذل كـل مـا مـن شـأنه أن              نـه علـى     إوقال الرئيس   . لسالم واالستقرار ا
لحكومـة  ل يتـسىن  الصومال ل  توريد األسلحة إىل    على ظر املفروض احل رفعوناشد اجمللس   . بلدهل

لتخلـف بعثـة   ألمـم املتحـدة   ل ونشر عملية حلفظ السالم   ، بناء جهازها األمين   االنتقاليةاالحتادية  
 وإذ تنـاول بالتفــصيل . القرصـنة  ألعمـال تــصدي  يف الولتـساعد  االحتـاد األفريقـي يف الـصومال،   

 دسـتور   صـياغة  الرئيس املساعدة يف     التمس،  االنتقالية الطريق   خريطة يف   املتوقعةبقية اخلطوات   
، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف امليثــاق لالنتخابــاتلتحــضري ل للــسكان تعــداد وإجــراءجديــد 

ه التطلعـي املتعلـق بإمكانيـة       هنجو) ٢٠٠٨ (١٨١٤القرار  بورحب الرئيس   . االنتقايلاالحتادي  
 . املتحدةلألممسالم تابعة الفظ حل قوة نشر
ــة أن اجمللـــس   - ١٠ ــى والحظـــت البعثـ ــي   أبقـ ــره الفعلـ ــد نظـ ــصومال قيـ ــ. ملـــف الـ القرار فـ

.  مــشاركة األمــم املتحــدةيكتــسب أمهيــة يف هــذا الــصدد ألنــه يوســع نطــاق) ٢٠٠٨( ١٨١٤
كــرب عــدد ممكــن مــن  أ جتمــعقاعــدة عريــضة ذات عمليــة سياســية إنــشاء  األمهيــة مبكــانمــن و

 شــهرا يف الفتــرة ١٨ســوى يبــق  مل ه أنــت البعثــة الحظــوإذ.  املفاوضــاتمائــدة إىل األطــراف
شــددت علــى احلاجــة إىل جتنــب حــدوث فــراغ سياســي يــؤدي إىل مزيــد مــن   فقــد ، االنتقاليــة

قـوة حلفـظ    إنـشاء   لنظـر يف     إىل استعداد اجمللـس ل     وأشارت. واإلنسانية ةاألمنياحلالة  التدهور يف   
التوصـل   علـى احلاجـة إىل       مؤكـدةً ) ٢٠٠٨ (١٨١٤عرب عنه يف القرار     أُ ، على حنو ما   السالم

ــة و  إىل  ــية وأمني ــات سياس ــة اتفاق ــةالظــروف إىل هتيئ ــى املالئم ــشر األرض عل ــل ن ــوة قب .  أي ق
 يف إذا أخــذ حتــديا، يــشكل مــسامهة بقــوات ميكــن أن بلــدانلعثــور علــى أن اوالحظــت البعثــة 

ــة  االعتبــار أن تــؤدي لــذلك مــن املهــم ف. حفــظ الــسالمقــوات مــع يف املاضــي الــصومال جترب
 ). ٢٠٠٨ (١٨١٤ يف جيبويت إىل نتيجة تكمل القرار اجلاريةحملادثات ا

ــاه    - ١١ ــة االنتبـ ــت البعثـ ــرار ووجهـ ــشرية إىل، )٢٠٠٨ (١٨١١إىل القـ ــسات مـ  أن مؤسـ
وأكـدت  . األسلحةلفعل من احلظر املفروض على      بامعفاة  يف الصومال   الشرعية  القطاع األمين   

شــجعت  يف حــل الرتاعــات، وأةودور املــر) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ القــرار أمهيــةالبعثــة كــذلك علــى 
ظـاهرة  إهنـاء    أمهيـة علـى   أيـضا   كدت البعثـة    وأ.  يف العملية السياسية يف الصومال     أةمشاركة املر 

 اإلنـسانية إىل   اإلغاثـة  وصـول    إعاقـة ، وعـدم    اإلنسان حقوق   وعلى محاية  من العقاب،    اإلفالت
 .املدنيني
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 شـدد و البعثـة،    أثارهتـا  اليتلمسائل  الصومال ل  وزير خارجية    ،محد جامع أعلي  وتطرق   - ١٢
 وقويـة حلفـظ الـسالم مبوجـب الفـصل الـسابع مـن               األوجـه  ةعلى احلاجـة إىل نـشر بعثـة متعـدد         

تم التوصـل إىل  يـ األمـن عنـدما   حتقيـق  ميكن أن تساعد يف وهي البعثة اليت  ميثاق األمم املتحدة،    
. األطـراف  على استعداد للتحدث مـع مجيـع         االنتقاليةن احلكومة االحتادية    إوقال  . اتفاق سالم 

طـريقهم مـن الـصومال إىل    وهم يف  الرئيس والوفد املرافق له الذي تعرض لهجوم اهلر إىل  اشوأ
وقـال  . القـوة باسـتخدام    همالتعامل مع  جيب   خمربون من أنه سيكون هناك دائما       حمذراًجيبويت،  
 بالنـسبة للـسالم واألمـن       آثـار ، تترتب عليها    القرصنة أعمال يف الصومال، مبا يف ذلك       إن احلالة 
ورحـب  .  مبوجـب امليثـاق    مبا عليـه مـن التزامـات       أن ينهض اجمللس  على  ن  إولذلك، ف . الدوليني

 املتحــدة إىل نقــل مكتــب األمــم  ، وخاصــة دعوتــه  )٢٠٠٨(١٨١٤القرار بــوزيــر اخلارجيــة  
 اإلسـراع وناشد البعثة أن تطلب إىل األمـني العـام       . السياسي للصومال من نريويب إىل الصومال     

وأشـاد  .  الدسـتور  وصـياغة  الـسكاين لتعـداد   ألغـراض ا    أيـضا  قدمي الـدعم الـتقين    وتنقل  بعملية ال 
نـشط  اجلمهوريـة مبـا اضـطلعت بـه املـرأة الـصومالية مـن دور                كل من وزيـر اخلارجيـة ورئـيس         

 املـرأة ضمان مـشاركة  بـ وشددا على التـزام احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة        . األهليةالل احلرب   خ
 اإلنـسان،  حقـوق  النتـهاكات  ضـحية يف الـسابق  كـان   الرئيس إىل أنه وأشار. يف عملية السالم 

احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة وقــال إن . ي عمــل مــن هــذا القبيــليبــدي أي تــسامح إزاء أولــن 
 ومالحقـة املـذنبني مبـا يتفـق         اإلنسانقوق  حل أي اهتامات بوجود انتهاكات     يف قيالتحقبملتزمة  
 .  ذات الصلةوالقوانني

 
  األفريقيجتماع مع وفد االحتاد الا - الد 

 مفـوض   ة، العمـامر  رمـضان  برئاسـة الـسفري      األفريقـي الحتـاد   ل اجتمعت البعثة مع وفد      - ١٣
شكل هتديـدا للـسلم واألمـن       تـ  يف الـصومال     احلالةن   املفوض أ  وقد أكد . شؤون السالم واألمن  

توريـد  حلظـر الـذي فرضـه جملـس األمـن علـى            ا وانتـهاكات  القرصـنة،   أعمـال  الدوليني، بـسبب  
األمسـاك  صـيد   ذلـك    يف الـصومال، مبـا يف        الطبيعية، واالستغالل غري املشروع للموارد      األسلحة

ــشروع،   ــري امل ــات   واإللقــاءغ ــري املــشروع للنفاي ــواد  اخلطــرة غ ــة الــساحل  الكيميائيــةوامل  قبال
 وجامعـة   األفريقـي  من االحتـاد     نتقد كالًّ ا يف الصومال    األطرافأن بعض   وأشار إىل   . الصومايل

املنتظـر   الـدعم    ومل يقـدما   اإلثيوبية القوات   انتشار ألهنما مل يعمال من أجل وقف     الدول العربية   
يف مــا يتعلــق  مــصداقية ؤســسة األكثــراملن جملــس األمــن ال يــزال إ قــائال إىل الــصومال، منــهما

صـرب  ملـا حتلـى بـه مـن      املمثل اخلاص لألمني العام   وأثىن املفوض على  . الصومالمشاكل  عاجلة  مب
 مــن األوىلإىل أن هنــاك مــا يــدعو إىل التفــاؤل بعــد اجلولــة  أبــداه مــن قــدرات خالقــة مــشريا  و

 . يف جيبويتاجلارية احملادثات 
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ــد االحتــاد  أعــرب وو - ١٤ ــياألفرف ــه بــ   يق ــا يف)٢٠٠٨(١٨١٤القرار عــن ترحيب ــك، مب   ذل
 بعثـة االحتـاد األفريقـي يف      لتخلف املتحدة   لألممفظ السالم تابعة    حل قوة   التوقعات املتعلقة بنشر  

وشـدد علـى    . يف هـذا الـصدد     منـسقة    إجـراءات وناشد املفوض اجملتمع الدويل اختـاذ       . الصومال
بعـزل  ال  بـصورة مشوليـة      تـهما  معاجل وجـوب على   ا السياسي واألمين، مشدد   البعدين بني   الصلة

مــن  وّديــةتعزيــز بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال ونــشر قــوة  ونــادى ب. أحــدمها عــن اآلخــر
 كـد املفـوض   وأ.  املتحـدة  لألمـم  نـشر قـوة تابعـة        انتظـار ، وذلـك يف      إن أمكن   الصومال أصدقاء
 للمـوارد  القـانوين االسـتغالل غـري     اختـاذ تـدابري ملواجهـة       و حبريـة    تـوفري محايـة    على ضرورة    أيضا

 . الكيميائيةالنفايات رمي  يف الصومال والطبيعية
يف ملـا اضـطلعت بـه مـن أعمـال           بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال         على  ثنت البعثة   أو - ١٥

بـشكل   علـى مواصـلة العمـل     األفريقـي وحثـت االحتـاد     . الصومال يف ظل ظروف صـعبة للغايـة       
 ومــن أجــل االتــصال بــاألطرافلألمــني العــام علــى اجلبهــة الــسياسية  مــع املمثــل اخلــاص وثيــق

البعثـة كـذلك    وحثـت   . جيبـويت اجلاري يف    يف احلوار    ذلك الوقت  اليت مل تشارك حىت      األخرى
 املتحــدة ملعاجلــة الطلبــات لألمــملــى العمــل بــشكل وثيــق مــع األمــني العــام  ع األفريقــياالحتــاد 

 املؤرخــة ي،كونــار يف رســالة رئيــسه الـسابق، ألفــا عمـر   الـواردة  األفريقــياملقدمـة مــن االحتـاد   
 . فرباير بشأن تعزيز بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال/شباط ٢٠
 

  حترير الصومال إعادةاالجتماع مع التحالف من أجل  - هاء 
 حتريـــر إعـــادة التحـــالف مـــن أجـــل  املـــسماة املعارضـــةمبجموعـــة  اجتمعـــت البعثـــة  - ١٦

 الـشيخ شـريف الـضوء علـى      وقـد ألقـى     . محـد أشيخ  الـ شيخ شـريف    الئيسها  بقيادة ر  ،الصومال
ومـن   اإلسـالمية، احتاد احملـاكم    عن  ممثلني  إذ تتألف من    : التحالف اتساع عضوية جمموعة     مدى

ــانيني ــن   وبرمل ــثلني ع ــدين؛  مم ــع امل ــن اجملتم ــشائر و وم ــشتات يف    شــيوخ الع ــراد ال ــن أف ــثلني ع مم
 . الصومال

لممثـل اخلـاص لألمـني العـام وحكومـة جيبـويت            عـن تقـديرهم ل    ف  التحالوأعرب ممثلو    - ١٧
مـن دعـم     جملس األمن    ملا يقدمه  همشكر عن   بعثةأعربوا لل و. ادثاتاحمل إلجراء منتدى مهالتوفري

القرار بــ ورحبــوا.  مــن وجــود البعثــة يف جيبــويت   يتــضحلعمليــة الــسالم يف الــصومال، كمــا    
إجـــراء  مـــن الـــصومال واألجنبيـــةوات  القـــانـــسحابإىل دعوتـــه ســـيما  ، ال)٢٠٠٨( ١٨١٤

 الـشيخ شـريف     وأكـد . لقـصف املـدنيني العـزل     ته  نادإ حقوق اإلنسان، و   انتهاكاتحتقيقات يف   
 أن تؤخـذ يف االعتبـار    جيـب  علـى الـصعيدين الـداخلي واخلـارجي       الصومال ديناميات   ألزمة  أن  
ــة أييف  ــم إلجيــاد حماول ــصومال  وأشــار إىل أن .  حــل دائ ــا يف ال ــدخل إثيوبي ــسعينات ت ــذ الت  من
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يطلــب  حتريــر الــصومال إعــادةالتحــالف مــن أجــل  ف.  الرئيــسيةمــشاكل البلــدإحــدى  يــشكل
 .  إثيوبيابانسحابضمانات 

  ميكـن أن تتحقـق  زمـة يف الـصومال  أن تسوية األعتقد  يوقد حدد التحالف املبادئ اليت     - ١٨
مـن خـالل احلـوار؛      الـسالم واسـتعادة سـيادة الـصومال         وهـذه املبـادئ هـي حتقيـق         : من خالهلـا  

 ،الــسالمو؛ وانــسحاب إثيوبيــا الــدويل يف مقاومــه االحــتالل؛ القــانوناحلــق الــشرعي مبوجــب و
 ضـد   واإلرهـاب العنـف   ممارسـة    ونبـذ    ؛الـصومايل  أفـراد الـشعب       جلميع   ا موحد ابوصفه عنصر 

 ؛اعيـة  باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق السالم واالسـتقرار والعدالـة االجتم       ،سالماإلواملدنيني؛  
 .اإلنسانيةات وضرورة احلصول على املساعد

 أن تــسحب إثيوبيــا قواهتــا مــن العمــل مــن أجــلالتحــالف جملــس األمــن ممثلــو  وناشــد  - ١٩
وأعمـال  جملـازر   ا وإهنـاء  حمكمـة جلـرائم احلـرب،        وإنشاء ،لتحقيق يف جرائم احلرب   واالصومال،  

 يف  اإلغاثـة بـادة، وتقـدمي مـساعدات        الع أعمـال القتـل يف أمـاكن      القتل يف الصومال مبا يف ذلـك        
 مويف ردهـ  .  حملادثـات جيبـويت    اخلتاميـة  عن التـزامهم بتنفيـذ الوثيقـة         وأعربوا. حاالت الطوارئ 

إىل أشـار ممثلـو التحـالف     يف العمليـة الـسياسية،      أةالبعثة فيما يتعلق باحترام دور املـر      أسئلة  على  
 فينبغـي إذن أن تـشارك     .  الـصراع يف البلـد     تأيت يف مقدمة من يقاسون وطأة      الصوماليةأن املرأة   

 .  يف عملية السالممشاركة كاملةاملرأة 
ــة وأشــار أعــضاء   - ٢٠ ــويت  إىل البعث ــصر علــى  أن وجودهــا يف جيب ــسالم  يقت ــة ال دعــم عملي

هذا االسـتثناء دليـل علـى       و. عات املعارضة وجممبجمللس  جتر العادة على أن جيتمع ا     ومل  . اجلارية
فيما أبـداه مـن     لتحالف  لدعم اجمللس   على  الشعب الصومايل و  اليت يكابدها    املعاناة مدى   إدراك
وشــددت البعثــة علــى احلاجــة إىل . املمثــل اخلــاص لألمــني العــامبــاحلوار اجلــاري بقيــادة التــزام 

إن االســتقرار ال ميكــن أن وقالــت .  القــوات اإلثيوبيــةأمنيــة بــشأن انــسحابضــمانات وجــود 
وفيما يتعلـق   . جيايبطابعها اإل  اجلارية احملادثات   من هنا تكتسب  و.  من خالل احلوار   إال يتحقق

 قبـل أن يـتم التوصـل        االنـسحاب أن  بـ القائل  املقابل   الرأي إىل البعثة   أشارتثيويب،  بالوجود اإل 
 .  احلالة مزيد من التدهور يفوإىلمين أإىل اتفاق سياسي من شأنه أن يؤدي إىل فراغ 

 القوات اإلثيوبية ونشر بعثة حلفـظ       النسحاب الوحيد   ساألساوشددت البعثة على أن      - ٢١
أن  األمهيـة مبكـان   ومن  . اجملتمع الدويل ميكن عرضه على    اتفاق سياسي   التوصل إىل   السالم هو   

ضـمانات  و عمليـة سياسـية   فوجـود .  الـصومال يف حركة سياسية قوية أن هناك   األطراف ُتظهر
  .بد منه أمر ال موثوقة
ن من األمـور اإلجيابيـة أن يكـون لـدى التحـالف مـن أجـل إعـادة                    أ  البعثة إىل  وأشارت - ٢٢

حلفـظ الـسالم   إىل وجود عمليـة   تطلعات مشتركة االنتقاليةاحلكومة االحتادية   و لحترير الصوما 
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ــة إذن أن  فعلــى األطــراف. ألمــم املتحــدةتابعــة ل ــةهتيــئ الظــروف الالزمــة  املعني . لنــشر العملي
وحـدهم  الـصوماليني   فإن  ،  املساعدةاجملتمع الدويل   ن يقدم   ميكن أ  البعثة أنه يف حني      وأوضحت

 إىل  واتوصـل أن ي واملؤدية إىل أن يتقبل بعضهم البعض اآلخـر          السبل   وادجيأن  هم الذين ميكنهم    
 الـصومال، مـع   الـداخلي يف  الـصراع    هـو  أن لب املـشكلة      جمددا البعثة   وأكدت. تسوية سياسية 
 مــسار باتبـاع لبـدء  ا األمهيــة مبكـان ومـن  . إثيوبيـا  وجـود   الـسياسية املترتبـة علــى  اإلقـرار باآلثـار  

 البعثة أن اجمللـس    أكدتو.  املسامهة بقوات   لدى البلدان   الثقة   يتسم باملصداقية ويغرس  سياسي  
. جيابيــةإ نتيجــة  حتقيــق يف جيبــويت وأنــه يتطلــع إىل اجلاريــةاحملادثــاتســري بــشغف ســيظل يتــابع 

 لرسم مـسار حنـو      اساسأ باعتبار ذلك نازالت املمكنة،   التحتديد  لنظر يف   على ا وحثت التحالف   
 .الشعب الصومايلأفراد  جلميع أفضلحتقيق مستقبل 

 
  املتحدة لألممجتماع مع الفريق القطري التابع الا - واو 

أربــع منــسق الــشؤون اإلنــسانية للــصومال،  /املقــيماملنــسق  الــسيد مــارك بــودين،  أثــار - ٢٣
 علـى  أثـر  الشلن الصومايل وما يـرتبط بـه مـن    اهنيار: ، وهيمن جملس األمسائل تثري القلق لدى 

 الغـذاء   وأزمـة  ؛ثـالث سـنوات   عدة عوامل منها اجلفـاف املـستمر منـذ           واجتماع أثر االقتصاد؛  
يف  اإلنــسانية األزمــة اســتمرار واإلجهــاد النــاجم عــناألمن الغــذائي؛ املتعلقــة بــ األخــريةالعامليــة 

سـيما يف     األمن، وال  حالة انعدام  واستمرار   ؛ للشعب الصومايل  التقليديةاستراتيجيات املواجهة   
وقــال .  املــساعدة اإلنــسانيةإيــصال علــى وأثــر ذلــك ، احلــضريةمقديــشو وغريهــا مــن املراكــز 

متزايــدة ألعمــال بــصورة أصــبحوا يتعرضــون  اإلنــساين اجملــال يفن العــاملني إالفريــق القطــري 
ملعظم مـشرديه الـداخليني،      لتقدميه الرعاية صومايل  لشعب ال على ا  الفريق   وأثىن. قتلالخلطف و ا
ث الطـرفني  أن حيـ ناشـد الفريـق اجمللـس    و.  يف توزيع املساعدة اإلنـسانية     الفعالةعلى مشاركته   و

 اإلنـسانية  اجلوانـب جيـايب علـى   إثـر  أسـيكون لـه     ، وهـو اتفـاق      على التوصـل إىل اتفـاق سياسـي       
 . والتنمية

وخاصــة إذا أخــذ يف ، ملــا يــضطلع بــه مــن أعمــالري ثنــت البعثــة علــى الفريــق القطــأو - ٢٤
اختـذ باإلمجـاع منـذ      أن اجمللـس    إىل   البعثـة    أشـارت و. االعتبار الظروف الصعبة الـيت يعمـل فيهـا        

 .القرصنةهد الطريق ملكافحة مي قرارا فترة وجيزة
 

 اجملتمع املدين ممثلي مع االجتماع  - زاي 
ممثلـو   وبينـهم     مـن اجملتمـع املـدين الـصومايل        فرادبأيونيه، اجتمعت البعثة    / حزيران ٣يف   - ٢٥

. الـشتات ممثلـو  ، والـشباب، و رجال األعمـال  واملنظمات اإلنسانية، وجمتمع  ئيةاجلماعات النسا 
ــاهنم    ــن امتن ــون ع ــام إل    وأعــرب املمثل ــني الع ــل اخلــاص لألم ــن واملمث ــس األم  إىل صــغائهما جملل
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 اجملتمـع   وأعربوا عن شـعورهم باألسـى ألن       .وقدموا ورقة مشتركة لينظر فيها اجمللس     . نداءاهتم
، قـائلني  ١٩٩٥ عـام  يف الـصومال  يف عملية األمم املتحدة   انسحابالدويل نسي الصومال منذ     

 عـن   وأعربـوا . ملعاجلـة قـضيتهم مـن جديـد        اسـتعداد    إن األمل حيدوهم وهم يرون اجمللـس علـى        
ــااجتمــاع كــ املمثلــون أن االأوضــحو. حلــل مــشاكلهأن الــصومال مــستعد ثقتــهم يف   ن تارخيي

 . ن إىل السالموالصومالي همت يف وقت يتوق في إذ
فاجتمــاع . ال نظــري هلــا إنــسانية خطــرية أزمــةواجــه ي املمثلــون أن الــصومال وأوضــح  - ٢٦

 األمـن،  وانعـدام ،  األخـرى  الطبيعيـة اجلفـاف والكـوارث     مـن    ثالث سـنوات     عوامل منها مضي  
عـدد املـشردين    فقد زاد   .  كبرية أبعاد ذات   أزمة أوجد ، الغذاء العاملي  وأزمةوالتضخم اجلامح،   

 املمثلـون   وأشـار . غـادرة البلـد   مل مستعدة لعمل أي شـيء    الناس  وهناك أعداد كبرية من     . اداخلي
. نـساين يف اجملـال اإل   كـبرية   الالـصومال   اليت تواَجه يف جمال االسـتجابة الحتياجـات         صعوبة  إىل ال 

 صــعوباتتولــد ن يف اجملــال اإلنــساين والعــاملتعــرض هلــا الــيت يقتــل وأشــاروا إىل أن عمليــات ال
 .عامل آخر يزيد يف تعقيد األموروجود القوات اإلثيوبية وأفادوا بأن . أيضا
. املمثلــون عـن اعتقــادهم بـأن مثــة فرصـة ســاحنة لتحقيـق الــسالم يف الــصومال    وأعـرب   - ٢٧

ة حترير الـصومال أثبتـا التزامهمـا     وقالوا إن احلكومة االحتادية االنتقالية والتحالف من أجل إعاد        
وقد اعترف كـال الطـرفني      . بالعملية السياسية بقبوهلما جيبويت طرفا حمايدا الستضافة احملادثات       

ــسياسي     ــايل أساســا للحــوار ال ــاق االحتــادي االنتق ــوة    . بامليث ــأن اللجــوء إىل الق ــر كالمهــا ب وأق
ع الـدويل مهـتم هبـذه املـسألة وأصـبح      إضافة إىل ذلك، فـإن اجملتمـ  . العسكرية أمر ال ميكن قبوله   

 . لديه فهم أفضل للحالة يف الصومال

 وحث املمثلـون جملـس األمـن علـى أن يرحـب باعتمـاد أي اتفـاق للمـصاحلة يتوصـل                      - ٢٨
وحثـوا  . إليه كل من احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة والتحـالف مـن أجـل إعـادة حتريـر الـصومال                    

سياسي، وأشـاروا إىل أن الـسالم ال ميكـن أن يتحقـق بنـشر               اجملتمع الدويل على دعـم احلـوار الـ        
وحثـوا اجمللـس كـذلك علـى أن يـشجع انـسحاب القـوات اإلثيوبيـة بنـشر قـوة                     . قوات، ال غري  

وقالوا إن على اجمللس أن يعمل على إزالـة انعـدام الثقـة بـني               . حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة    
استـشاري للمـصاحلة يف الـصومال ليعمـل مـع املمثـل             الصوماليني واجملتمع الدويل بإنـشاء فريـق        

وينبغـي للمجلـس أن يفـرض عقوبـات         . اخلاص لألمني العـام بـشأن اختـاذ إجـراءات لبنـاء الثقـة             
وطلـب  . على القادة الذين يعرقلون عملية السالم، وأن ينشئ جلنة للتحقيـق يف جـرائم احلـرب               

ــسياسي   ماملمثلــون أيــضا مــن جملــس األمــن أن يكفــل اإلســراع بنقــل      كتــب األمــم املتحــدة ال
إىل مقديـشو، وناشـدوا اجمللـس أن يغتـنم الفرصـة احلاليـة وحيـيط مـا حيـرز حاليـا مـن                        للصومال  

 .تقدم يف امليدان السياسي بالرعاية والدعم
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يف مقديـشو ملعاجلـة    ة  دارة مدنيـ  إ إنـشاء  كـانوا حيـاولون       إهنـم  وقال ممثلـو اجملتمـع املـدين       - ٢٩
 ثيــوبينيإلاث حلــىل مــساعدة اجمللــس ون إتــاجإال أهنــم حي.  يف املدينــةنــساين واإلالوضــع األمــين

ولـن  . تحالف من أجل إعادة حترير الصومال على االنسحاب من مقديـشو     الداعمة لل والقوات  
د أكــو. الثقــةيــبين  الــسالح ومرتوعــة  مدنيــةمنطقــةًسينــشئ االنــسحاب فراغــا بــل خيلــف هــذا 

أعمـال  معظـم   مـسؤوالن عـن     واهنيـار القـانون والنظـام        ةداريـ إ وجـود هياكـل      ن عدمَ أاملمثلون  
 .القتل يف الصومال

وإلقــاء غــري املــشروع األمســاك ملكافحــة صــيد ن علــى اختــاذ إجــراءات  مثلــواملوحــث  - ٣٠
ــصومال    ــة ســواحل ال ــة قبال ــات النووي ــشكل . النفاي ــذه األوت ــصادر  ه ــال م ــزاع عم ــسيةن . رئي

 . غري املشروعاألمساكصيد ني إزاء لياحملالسكان  غضَبويعكس تزايُد أعمال القرصنة 
 سـد   على املاضية   ١٧طوال السنوات الـ     مممثلي اجملتمع املدين لعمله   على  وأثنت البعثة    - ٣١

ن رأَيهـم بـأ   مـثلني    امل البعثـةُ وشـاطرت   . احلكوميـة املؤسـسات    غيـاب     يف كبريةثغرات اجتماعية   
 فــرادوناشــدت البعثــة أ. ســنة ١٧ انقــضاء الــصومال فرصــة جديــدة لتحقيــق الــسالم بعــد أمــام 

ــصومايل و مــع  صــلَاوالتاجملتمــع املــدين   ــوطن   اجملتمــع ال ــددعــَم احلــشد يف أحنــاء ال ــة فعل  العملي
كـذلك   أقـرت التمثيل الواسع للمرأة يف وفـد اجملتمـع املـدين،           أقرت البعثة بأمهية     وإذ. السياسية

ه ســيتعني علــى نــأ البعثــة والحظــت.  يف عمليــة املــصاحلةضطلع بــه املــرأة تــالــذيبالــدور اهلــام 
 حتقيــق املــصاحلة يف الــصومال وحثــت يــوي يفدور حاالضــطالع بــاجملتمــع املــدين يف الــصومال 

مثــل هــذا فمــن شــأن . ىل اتفــاق مبكــرإلتوصــل علــى ااملعارضــة وقــادة ال علــى تــشجيع مــثلنيامل
الـسالم  فـظ   حلنـشر عمليـة     ب األمـن  الظروف اليت تسمح جمللس      إلشاعةن ميهد الطريق    أاالتفاق  

 . املتحدةتابعة لألمم
، القرصـنة يف اليـوم الـسابق قـرارا ملكافحـة          كان اختـذ    اجمللس   أن   مثلنيامل وأبلغت البعثةُ  - ٣٢

ــرار ( ــافة، ))٢٠٠٨ (١٨١٦القـ ــرار إ باإلضـ ــا  ) ٢٠٠٨ (١٨١٤ىل القـ ــذي دعـ ــوفري إالـ ىل تـ
نظر يف ت ســاهنــأثــة والحظــت البع .لــصومالة لنــسانية اإلغاثــاحملمَّلــة باإل للــسفن واكبــة حبريــةم

دعوة إىل إحـالل    وشجعت املمثلني على مواصلة الـ     .  اجملتمع املدين  والتوصيات اليت اقترحها ممثل   
 . هلم دعم اجمللس جلهودهمتالسالم وأكد

 
 التوصيات - حاء 

بعثـة وحماوريهـا والنتـائج      البـني   أجريـت   يف ضوء املناقـشات الـيت       إن بعثة جملس األمن،      - ٣٣
، ا تؤكـد مـن جديـد أمهيـة العناصـر الـواردة يف اختـصاصاهت       إذ، اللقاءاتتلف  من خم املستخلصة

 :توصي مبا يلي
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إىل دعم  ه من تقـدمي الـ     نكِّمتاليت  سبل  لنظر يف أفضل ال   ا األمنجملس  واصل  ن ي أ )أ( 
هبـدف  ىل تقـدمي املـساعدة العمليـة        إ الراميـة لد عبـد اهللا يف جهـوده        ومني العام   املمثل اخلاص لأل  

 ؛ الذي أُحرز حىت اآلنالسياسي دعم التقدم
 من أجل إحـالل   يف احلوار   يت شاركت    ال الصوماليةطراف  مجيع األ أن تواصل    )ب( 
ــسالم  ــنال ــصومال واألم ــاَمال يف ال ــذلك وقي ــسلميةالوســائل أن تلجــأ إىل  ب ــسوية وحــدها  ال لت
 نزاعاهتا؛
ىل االتفـاق   إ دعمـه    ميقـد ه من ت  نكِّمت يف أفضل السبل اليت      األمنن ينظر جملس    أ )ج( 

 إعـادة جـل   أ التحـالف مـن      بـاألحرف األوىل احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة ومجاعـةُ          ذي وقعتـه    ال
 ؛ املعارِضةُحترير الصومال

  تعزيــز الوجــود األمــين الــدويل يف الــصومال،  ســبل يف األمــنن ينظــر جملــس أ ) د( 
ــا ــا عفي مب ــسالم   ه ــة حلفــظ ال ــملي ــام وىل تت ــي يف   مه ــة االحتــاد األفريق ــصومال، يف الوقــت  بعث ال

رض، األاألمـين علـى     الوضـع   تقدم يف العمليـة الـسياسية وحتـسن         رهناً مبواصلة إحراز    املناسب،  
 ).٢٠٠٨ (١٨١٤القرار هو مذكور يف كما 

 
 السودان - ثالثا 
 اخللفية والسياق - ألف 

فـاق  ضـمان تنفيـذ ات    علـى    تأكيد عزم اجملتمع الـدويل       إلعادة السودان   األمنجملس  زار   - ٣٤
مزيـد مـن   علـى حتقيـق   تـشجيع  الىل إوسـعى اجمللـس     . السالم الشامل وتسوية الوضع يف دارفور     

االضـــطالع لـــدى واحلركـــة الـــشعبية لتحريـــر الـــسودان  التعـــاون بـــني حـــزب املـــؤمتر الـــوطين
 يكــرر اإلعــراب عــنن راغبــا يف أاجمللــس كمــا كــان . تفــاقاالمواصــلة تنفيــذ يف ا ممبــسؤولياهت

 واألمــم يفريقــن لالحتــاد األان اخلاصــا املبعوثــودهــاقالــيت يياسية يف دارفــور دعمــه للعمليــة الــس
 يف عمليــة الــسالمواالخنــراط لعنــف يف دارفــور إىل إهنــاء اطــراف  األمجيــَعأن يــدعو املتحــدة، و
 .ته اإلقليمية وسالمته السودان ووحدبسيادةالتزامه تأكيد اجمللس عاد وأ. بشكل بّناء

اجمللــس دعــم  وتقــديرعمــق  إلظهــارىل الــسودان إلــس األمــن زيــارة جمكمــا أجريــت  - ٣٥
 املـصلحة  أصـحاب دعوة مجيـع    لـ لعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور و         ل

ىل إ اجمللـس    سـعى ،  علـى غـرار ذلـك     و.  ممكنـة  قـرب فرصـة   أيف  بشكل تـام    تسهيل انتشارها   إىل  
 ةدعـو إىل   يف دارفور، و   ةنساني يف جمال املعونة اإل    أمن املدنيني والعاملني  قلقه على   على  شديد  الت

. ىل احملتــاجنيمعوقــات إودون الــسماح ملــوظفي اإلغاثــة بالوصــول اآلمــن  ىل إطــراف مجيــع األ
ــسودان فرصــةً  كمــا أتاحــت   ــارة جملــس األمــن إىل ال حكــوميت للمجلــس مــن أجــل دعــوة    زي
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 ٢٠٠٨مـارس   /ذارآ ١٣املوقـع يف    ا مبوجب اتفاق داكـار      مىل التقيد بالتزاماهت  إالسودان وتشاد   
. االتفاقـات الثنائيـة ذات الـصلة      وغريمها مـن     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٨املوقع يف   اتفاق طرابلس   و

 .لس جوبا واخلرطوم والفاشرزار اجمل من هذه اجملاالت، على كلٍكاف تركيز وبغية توفري 
 الـيت  لتطـورات اهلامـة  عـدد مـن ا  طرأ يف الـسودان     ىل املنطقة،   إقبل زيارة جملس األمن     و - ٣٦

 . املستمرة يف دارفور وعلى األزمةتنفيذ اتفاق السالم الشاملأثرت على 
لــسكان لاخلــامس تعــداد أُجــرَي ال، اتوبعــد العديــد مــن حــاالت التــأخري واالعتراضــ  - ٣٧
عمليــة وقــد حــصلت . ٢٠٠٨مــايو /أيــار ٦إىل بريــل أ/ نيــسان٢٢يف الفتــرة مــن  الــسودان يف

فـضال عـن    طفيفة   ال األمنيةبعض احلوادث    ومل تشبها سوى     حد كبري  إىل   التعداد بشكل سلمي  
 دارفــور وجنــوب الــسودان واملنــاطق  مــن ةخمتلفــأحنــاء لتعــداد يف معارِضــة ل متفرقــةمظــاهرات 
ــة  ــثالث االنتقالي ــال النوبــ (ال ــل  أ واجب ــي والني ــتنادا ). األزرقبي ــه  ىل إواس ــا ذكرت ــسلطات م ال

 وسـطي  معـدل يف املائـة وُسـجل       ١٠٠ بنـسبة    جنـاز إمعـدل   واليـات   معظم ال حققت  السودانية،  
ــ يف ٩٠بلــغ  ــاطق الــيت مل  أمــا .  للبلــد بأســره ةاملائ يف دارفــور وجنــوب  يــشملها التعــداد  يف املن

ويـنص اتفـاق    . ١٩٩٣ىل تعـداد عـام      إتقـديرات اسـتنادا     فستوضع  السودان وجنوب كردفان،    
الــسلطة صــيغ تقاســم ديالت علــى نتــائج التعــداد إلدخــال تعــ اســتخدام لــى عالــسالم الــشامل 

االنتخابــات إجــراء تحديــد الــدوائر الــسياسية قبــل وكــذلك لوالثــروة بــني الــشمال واجلنــوب، 
 طـوال األشـهر   لتعـداد   نتـائج ا  وفـرز   خراج  استوستتواصل عملية   . ٢٠٠٩ عام   يفالعامة املقررة   

 .قبلةالقليلة امل
تارخيـه  حـىت  اق الـسالم الـشامل   اتفـ تنفيـذ   عمليـة   شـهدهتا   ن أخطـر أزمـة      ومن املؤكد أ   - ٣٨

واحـدة مـن    اليت تـشكل      الدائمة التوتر  أبيينقطة  ممايو يف   /أيارقتال يف   الع  دالحصلت لدى ان  
بـني مشـال     ١٩٥٦ينـاير   / كانون الثـاين   ١الثالث املمتدة على طول حدود       “املناطق االنتقالية ”

منذ توقيـع اتفـاق     ة   مدني ارةإددون  من   بالنفط   فما برحت هذه املنطقة الغنية    . هالسودان وجنوب 
العـرب الرحـل   مـن  املـسريية  قبيلـة  بـني   متزايـد    لتـوتر    امـسرح كما أهنـا تـشكل      السالم الشامل،   

بلـدة   وقعـت خـارج      حادثةٌأشعلت  مايو،  /أيار ١٣ويف  . بييأيف  اليت تعيش   دينكا نقوك   قبيلة  و
وقـف  آليـة    من خالل    الوضعوقد عوجل   .  احمللية على ما يبدو    سلسلة من االشتباكات   فتيل   بييأ

مـايو  /أيـار  ١٩يف  واسـع النطـاق     قتال عنيف   بعد اندالع   ،  دأته حدهتا   نأ النار ويبدو    إطالق
مل تـدم    الـيت    ئيـة عمـال العدا  األوأدت  . اتفاق السالم الـشامل   لطريف  التابعة   املسلحةبني القوات   

. ملـدنيني امـن   اآلالفتـشريد عـشرات    وبيـي تـدمري جـزء كـبري مـن بلـدة أ     ىل  إيوم واحد سوى  
ىل بينــهما إاحملادثــات الــسياسية فقــد ســعت اجلــانبني، لــدى حتركــات القــوات رغــم تواصــل و

 ان الطرفـ  أعلـن ،  األمـن جملـس   الـيت قـام هبـا        ةاريـ زال، بعـد    يونيـه / حزيـران  ٨ويف  . الوضعمعاجلة  
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 وإجـراء دارة مؤقتـة،  إنـشاء  إبيـي، مبـا يف ذلـك     يف أ  طريق لتـسوية الوضـع       على خريطة  همااتفاق
 .بييأ جلنة حتكيم لتحديد حدود منطقة وإنشاءمايو، /أيارقيق يف احلوادث اليت وقعت يف حت
ــار ١٠ويف  - ٣٩ ــايو /أي ــساواة   شــنت ، ٢٠٠٨م ــدل وامل ــة الع ــادة حرك ــل بقي ــراهيم خلي إب

يف جـوم    هـذا اهل   األمـن  جملـس    وقـد دان  . كومة الـسودان  اإلطاحة حب ة  نّيب درمان   هجوما على أم  
ىل إطـراف  ، ودعا مجيع األ  )S/PRST/2008/15 (٢٠٠٨مايو  /أيار ١٣ يف   بيانه الرئاسي الصادر  

 ويف  .يفريقـ حتـاد األ   املتحدة واال  لألممن  ان اخلاص ااملبعوثاليت يقودها   سياسية  العملية  باللتزام  اال
مـع حكومـة   رمسيا  الدبلوماسية احكومة السودان عالقاهتقطعت مايو، /أيار ١٠أعقاب هجوم   

حكومـة   إال أن    ، درمـان  أمحركـة العـدل واملـساواة يف        عمليـة   الـدعم ل  دمي  تقب متهمة إياها    تشاد
مـن  فقـط   بعـد شـهرين     هـذه التطـورات     وقـد طـرأت     . جـوم يف هذا اهل  هلا  ي تورط   نفت أ تشاد  

إىل الـدعم   تقـدمي    وإهنـاء تطبيـع العالقـات بينـهما       بالبلـدان    الـذي تعهـد فيـه        توقيع اتفـاق داكـار    
 .ود بني تشاد والسودانجانيب احلدعلى مجاعات املتمردين 

 
 جتماعات يف جوبااال -باء  

لـرئيس  ل األول النائـب    ،، التقت بعثة جملـس األمـن كـري مايارديـت          يونيه/ حزيران ٣ يف - ٤٠
 اسـتراتيجي الـسودان مـن منظـور       وجـوب النظـر إىل      على   وشدد النائب األول     .سالفا يف جوبا  

شـدد  و. متقلبـة بلـدان يف منطقـة      ة لتـسعة    نظـراً إىل حـدوده املتامخـ       و يوسياسـية  اجل تـه مهيأ بسبب
يف دائـرة  بأسـرها  أفريقيـا  ن يـضع قـارة   أهنيار اتفاق السالم الشامل  باالسماحمن شأن  ن  أعلى  

بتنفيــذ اتفــاق الــسالم  يف مــا يتعلــق و. لإلرهــابرض خــصبة أىل إول املنطقــة حيــ قــدخلطــر، وا
وعلى أنه يتعني معاجلـة     ،   كبرية ةمهي يكتسي أ  أبيي يفعلى أن حل األزمة الراهنة      شدد  الشامل،  

ىل ذلـك،  إ وباإلضـافة .  وقـت ممكـن  أسرع يف   األخرية األحداثاملترتبة على   ة  نسانيالعواقب اإل 
رضـية  ر بـصورة مُ   جيـ التعـداد مل    وأن    بعـد  ممل ترسَّ  ١٩٥٦يناير  / كانون الثاين  ١  حدود نأكد  أ
، علــى أنــهلــرئيس األول نائــب اوشــدد . علــى قــانون االنتخابــاتبعــد وافــق ت ن احلكومــة ملأو

  كـان  إذاالواضـح مـا     غـري   التعـداد، مـن     إجـراء   اتفاق الـسالم الـشامل و      تنفيذ   طريقةاستنادا إىل   
ن احلركــة الــشعبية إوقــال . ٢٠١١عــام يف  ســتفتاءالابــإجراء يــسمح حــزب املــؤمتر الــوطين س 

الوحـدة  حل  لـصا  كان التصويت    إذاالنظر عما   صرف  تحترم نتائج االستفتاء ب   سلتحرير السودان   
 .أو االنفصال

مــن  عــددالقيـام ب  املتحــدة  اقتــرح النائـب األول علــى األمـم  ىل حلـول، إالتوصــل وبغيـة   - ٤١
اتفـاق الـسالم   يف الـضغط علـى األطـراف    علـى   املتحـدة   األمـمُ ُتبقـي ن  أ،  أوال. اخلطوات اهلامة 

تعـديل  يـا،   وثان.  حلـادث أبيـي    حـادث مماثـل   عـدم تكـرار     ن يكفـل    أمن شأنه   وهو أمر   الشامل،  
 وأبلـغ    للمـدنيني؛  احلمايـة تـوفري   حبيث تـصبح قـادرة علـى         املتحدة يف السودان     األمموالية بعثة   
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املـدنيني مـن   خذ أي إجراء لـدى طـرد    املتحدة يف السودان مل تتاألممن بعثة   جملس األمن أ   بعثةَ
 حلمايــةكانــت قــد ُنــشرت  املتحــدة يف الــسودان األمــمن بعثــة أعلــى  وشــدد .بيــيأمنــازهلم يف 

اتفـاق الـسالم    تفعيـل مؤسـسات     ثالثـا،   . للقيـام بـذلك   واليـة   منحهـا ال  شعب السودان، وينبغـي     
، أشــار إىل أن ختامــاو. ، حبيــث تعمــل بــشكل تــاممفوضــية الرصــد والتقيــيممبــا فيهــا الــشامل، 

 وأنه ينبغـي لألمـم املتحـدة    رضٍ مل تنفذ بشكل مُ  اإلدماجعادة  إنزع السالح والتسريح و   عملية  
 .من االهتماموليها مزيدا ن تأ
 ضـئيل  تقـدم  سـوى  ُيحـرز  مل أنـه  األول النائـب  حصـرَّ  دارفور، يف باحلالة يتعلق فيماو  - ٤٢ 

 الـــوطين املـــؤمتر حـــزب بـــني اخلالفـــات إىل ذلـــك بعـــض ويعـــزى تـــسوية، إىل  التوصـــل حنـــو
 هجـــوم بفعـــل تفاقمـــت الـــسودان يف احلالـــة أن  وذكـــر    .الـــسودان لتحريـــر الـــشعبية واحلركـــة

 لتحريــر الــشعبية احلركــة أدانتــه والــذي واملــساواة،  العــدل حركــة شــنته الــذي مــايو/أيــار ١٠
ــسودان ــا    .ال ــق  فيمــاأم ــة يتعل ــسياسية، بالعملي ــشعبية احلركــة أن علــى شــدد  فقــد ال ــر ال  لتحري
 علـى  املتمـردة   احلركـات  مـساعدة  علـى  هلـا  التابعـة  العمل فرقة خالل من تعمل ظلت السودان
 بــأن اجمللــس أبلــغ كمــا    .الــسالم حمادثــات قبــل موحــد تفاوضــي إطــار علــى واالتفــاق اداالحتــ
 يف الـسلطة  علـى  للـسيطرة  وإمنـا  دارفـور  سـالم  لعمليـة  اهتمامـا  تعـري   ال واملـساواة  العدل  حركة

   .اخلرطوم 

 وسـألت   أبيـي  يف األخـرية  القتال أعمال إزاء قلقها بالغ عن األمن جملس بعثة وأعربت  - ٤٣
 هــذه حلــل  اختاذهــا الــضروري مــن أنــه يــرى الــيت اإلجــراءات عــن كــري للــرئيس األول النائــب
 املناقـشات  حالـة  عـن  مستكملة معلومات كري للرئيس األول النائب إىل البعثة وطلبت    .املسألة
 .أبيـي  مبنطقـة  يتعلـق   فيمـا   الـسودان  لتحريـر  الـشعبية  واحلركـة  الـوطين  املؤمتر حزب بني  اجلارية

 يف حماوريهــا مــع الــشامل الــسالم اتفــاق تنفيــذ ونقــص بــطء مــسألة  ســتثري أهنــا البعثــة وأكــدت   
 الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  بعثة والية تعزيز مسألة  يف للنظر استعدادها عن وأعربت اخلرطوم،
      .نيويورك إىل عودهتا مبجرد

 املـضي  طريـق  أن عليـه،  وحـة املطر األسـئلة  على ردا كري، للرئيس األول النائب وذكر  - ٤٤
 الــسالم تفــاقال أبيــي بروتوكــول تنفيــذ جيــب فــأوال،    .واضــح طريــق  بــأبيي يتعلــق  فيمــاقــدما

ــشامل ــي ال ــشاء وينبغ ــة إدارة  إن ــشتركة مدني ــا،    .م ــسحب أن جيــب وثاني ــوات تن ــسلحة الق  امل
 تفكيـك  جيـب  وثالثـا،     .الـشامل  الـسالم  اتفـاق  يف  عليه املتفق النحو على املنطقة، من السودانية
 املـسلحة  القوات أو السودان لتحرير الشعيب اجليش  إىل وضمها املنطقة يف املوجودة امليليشيات
 املـؤمتر  حـزب  بـني  اجلاريـة  باحملادثـات  يتعلـق   فيمـا  أمـا     .الـشامل   السالم التفاق وفقا السودانية،

 وتركـز  قـدما  متـضي  أهنـا  أكد فقد أبيي، منطقة  بشأن السودان لتحرير الشعبية واحلركة الوطين
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 اإلنــسانية، املــساعدة  وتقــدمي املـشردين،  أبيــي ســكان وعــودة أبيـي،  خــارج القــوات نــشر علـى 
 وحـدة  تـدريب   يف املتحـدة  األمـم  مـساعدة  طلـب  اخلتـام،  ويف    .أبيـي  يف مـشتركة  إدارة وإنشاء
     .أبيي يف ستنشر جديدة مشتركة تنفيذ

 
  دارفور يف دةاملعقو االجتماعات - جيم 

   داخليا للمشردين زمزم خميم - داخليا املشردون  - ١ 

 مشـال  يف داخليـا  للمشردين  زمزم خميم يف داخليا املشردين من وفد مع البعثة اجتمعت  - ٤٥
 عنـدما  بالتفـاؤل  شـعروا  داخليـا  املـشردين  إن للبعثـة  داخليـا  املـشردين  ممثلي أحد وقال  .دارفور

 بـسبب   منذئـذ  أوهـامهم  مـن  ختلصوا لكنهم ،)٢٠٠٧( ١٧٦٩ األمن جملس قرار باختاذ علموا 
 املختلطــة  العمليــة أن وذكــر    .نفــسه املخــيم يف ذلــك يف مبــا دارفــور، يف األمــن غيــاب اســتمرار
 نفـس  وأن داخليـا،  املـشردين  محايـة  علـى  قادرة غري دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد
 علـى  أشـهر  سـتة  مـرور  بعـد  حـىت  مـستمرة  مازالـت  اإلنـسان  حقوق وانتهاكات  العنف أعمال
 اتفــاق أن مــن أملـها  خيبــة عـن  النــسائية اجملموعـات  إحــدى  ممثلـة  وأعربــت    .العمليـة  هــذه نـشر 
 مطالبـات،  ثـالث  أيـضا  وقدمت    .السكان لصاحل ملموس حتسن  أي عن يسفر مل دارفور سالم
 الـسياسية،  العمليـة  يف داخليـا  املـشردين  ومتثيـل   ة،املتحـد  األمـم  جانـب  مـن  احلمايـة  تـوفري منها  

 ضـحايا  مـع  تـضامنها  عـن  البعثة  وأعربت    .املتمردة احلركات توحيد يف األمن جملس ومشاركة
  .ظروفهم لتحسني وسعه يف  ماكل سيفعل  اجمللس بأن داخليا املشردين ممثلي وطمأنت الرتاع

 
   اإلنسانية املساعدة   جمتمع  - ٢    

 املختلطـة  العمليـة  معاناة عن دارفور مشال يف  اإلنسانية املساعدة  جمتمع ممثلو البعثة أبلغ  - ٤٦
ــاد ــي لالحت ــم  األفريق ــور يف املتحــدة واألم ــسانية والوكــاالت دارف ــن اإلن ــشاكل نفــس م  يف امل
 ةحبريـ  يتعلـق  ال سـيما فيمـا    و احلكومـة،  تعاون  وعدم األمن غياب استمرار ذلك يف مبا دارفور،
 مــن املفروضــة البريوقراطيــة العوائــق  مــن عــددا يواجهــون زالــوا  مــاأهنــم إىل وأشــاروا    .تنقلــهم

 اإلداريــة اإلجــراءات وتغــيري املــستأجرة،  املركبــات باســتخدام الــسماح عــدم ومنــها احلكومــة،
ــدم بانتظــام، ــاملني إىل التأشــريات إصــدار وع ــساعدة جمــال يف  الع ــسانية امل ــغ    .اإلن ــ وأبل  عجمتم
 شـهر  خـالل  أخـرى  مـرة  النـصف   إىل سـتخفض  اإلعاشة حصص بأن البعثة اإلنسانية املساعدة
 بــني اإلمــدادات طريــق طــول علــى الــسائدة اللــصوصية أعمــال نتيجــة وذلــك يونيــه،/حزيــران

 فــإن الــسبب، لــنفس النــصف إىل اإلعاشــة حــصص ختفــيض ســبق أنــه ومبــا    .ودارفــور اُألبــيِّض 
 بـأن   البعثـة  بلغـت وأُ    .املتوخـاة  الكميـة  ربـع  إىل ستـصل  يونيـه /زيـران حب اخلاصة اإلعاشة حصص 

 املتحـدة  األمم إمدادات ينقلون الذين التجاريني للمتعاقدين احلماية توفري على وافقت احلكومة



S/2008/460
 

16 08-42329 
 

 الـضغط  ميـارس  أن األمـن  جملـس  إىل وطلبوا    .بعد ذلك تفعل مل أهنا إال الطريق،  هذا طول على
 العوائــق ورفــع املــدنيني، الــسكان حبمايــة يتعلــق  فيمــامبــسؤولياهتا ضطلعتــ كــي احلكومــة علــى

     .اإلنسانية املساعدة جمال يف الفاعلة اجلهات تنقل وحرية البريوقراطية، 
 

   دارفور مشال وايل  - ٣ 

 واألمـم   األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  العمليـة  نـشر  بتيسري التزامه دارفور مشال وايل أكد  - ٤٧
 الـدعم  أشـكال   من يلزم قد  وما الربي اللوجسيت الدعم تقدمي منها بوسائل دارفور، يف حدةاملت

 يف  الـسالم  حتقيـق  طريـق  يف الرئيـسية  العقبـة  تـشكل  املتمـردة  احلركـات  بأن وصرَّح    .اللوجسيت
 فـور دار يف اإلنـسانية  احلالة بأن أيضا وصرح    .السياسية بالعملية ملتزمة احلكومة وبأن دارفور،

 احلكومـة  أنبـ و األوبئـة،  وغيـاب  الوفيـات  معـدالت  اخنفـاض  ذلـك  علـى  يـربهن  كمـا  مستقرة، 
 وأبلغـت   .٢٠٠٧ مـارس /آذار ٢٨ املـؤرخ  اإلنـسانية  باملـساعدة  املتعلـق  املـشترك  بالبيان ملتزمة 

 وقـع تت وأهنـا  العوائـق،   يواجهـون  زالـوا   مـا  اإلنـسانية  املساعدة جمال يف العاملني بأن الوايل البعثة
 حثـت  املتواصـلة،   القتـال  بأعمـال  يتعلـق  وفيمـا     .عوائـق  دون تـسري  اإلنـسانية  األعمـال  ترك منه

 قـد  مـن  مواجهـة  عند حىت كامال، احتراما اإلنسان حقوق احترام على السودان حكومة البعثة
     .املتمردين من أهنمب فيهم  تشتبه

 
   اخلرطوم يف املعقودة االجتماعات - دال 

  اخلارجيةزيرو  - ١ 

 الـذي  ألـور،  دينق اخلارجية وزير مع يونيه،/حزيران ٤ يف األمن، جملس بعثة اجتمعت - ٤٨
 وذكـر  دارفـور،  يف احلالـة  تـسوية  يـتعني  زال  مـا  إنه وقال    .عصيبة بأوقات  مير السودان أن ذكر
 يـشكل  أبيـي  لبروتوكو تنفيذ عدم إن وقال    .كاف غري زال  ما الشامل السالم  اتفاق تنفيذ أن

 اخلارجيـة  وزيـر  وأطلـع     .هنـاك  األخـرية  القتـال  أعمـال   ذلـك   ويـدل علـى    إشكالية، مسألة أكرب
 يــشكل أبيــي يف الــسائد العنــف أن ومفــاده الــسودان  لتحريــر الــشعبية احلركــة رأي علــى البعثــة
 واحلركــة الــوطين املــؤمتر حــزب أن إىل أيــضا وأشــار .اإلنــسانية ضــد وانتــهاكا حــرب جرميــة
 يف للحالـة  حـل  إلجيـاد  الطـرفني   بـني  املستوى رفيعة حمادثات يف دخال السودان لتحرير الشعبية
 اخلارجيـة   وزيـر  وشـدد     .الـصدد  ذلـك  يف بعـد  كـبري  تقدم ُيحَرز مل بأنه البعثة أبلغ أنه إال أبيي،
 اســتبعاد  ميكــن  الأنــه وذكــر ما،يجــس خطـرا  يــشكل أبيــي يف القــوات حــشد مواصــلة أن علـى 
    .السرعة وجه على احلالة سوَُّت مل إذا احلرب إىل عودةال

 زالـت   ما السودان حكومة أن إىل اخلارجية وزير أشار دارفور، يف باحلالة يتعلق وفيما  - ٤٩
 أن يـرى  إنـه  وقـال     .الـسياسية  العمليـة  طريـق  عـن  احلالـة  وبتـسوية  النـار،   إطـالق  بوقـف  ملتزمة
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 مـايو /أيـار  ١٠ فهجـوم     .بـاحلوار  ملتزمـة  غـري  دارفور سالم اقاتف  توقع مل اليت اجلماعات بعض
 اسـتمرار  أيـضا  وطلـب     .املـسألة  تلك يوضح درمان أم  على واملساواة العدل حركة شنته الذي

    .املفاوضات طاولة حول  األطراف مجع يف الدويل اجملتمع مساعدة

 وأعربـت  األساسـي،  تركيزها طحم هي دارفور أزمة أن إىل األمن جملس بعثة وأشارت  - ٥٠
 املـستقبل  يف دارفـور  يف الـسالم  حتقيـق  حنـو  ملموسـة  خبطـوات  األطـراف  تقـوم   أن يف أملها عن

 األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  العمليـة  نـشر يف   تقدمال بطء إزاء قلقها  عن البعثة وأعربت    .القريب
 العـام  األمـني  إليـه  توصـل  الذي همالتفا تأكيد  أن يتم خطيا   وطلبت  دارفور، يف املتحدة واألمم
 رحبـت  الـسياسية،  بالعمليـة  يتعلـق  وفيمـا     .ونيباليـة  تايلنديـة   قـوات  نـشر  بـشأن  البشري والرئيس
 املوقعـة  غـري  اجلهـات  تـربهن  أن ضـرورة  علـى  ووافقـت   بـاحلوار،  املعلـن  احلكومـة  بـالتزام  البعثة
 بطاولــة وااللتحــاق العــسكري راخليــا  عــن للتخلـي  اســتعدادها علــى دارفــور ســالم اتفــاق علـى 

 باالتفاقـات  الوطنيـة  الوحدة حكومة  تلتزم أن ضرورة على كذلك البعثة وشددت    .املفاوضات
 املتعلــق املــشترك البيــانال ســيما و لــدارفور،  اإلنــسانية املــساعدة جمتمــع مــع إليهــا املتوصــل
 كـامال  تعاونا احلكومة اونتع أمهية وعلى ،٢٠٠٧   مارس/آذار ٢٨ املؤرخ اإلنسانية باملساعدة

    .الدولية اجلنائية احملكمة مع

 وزيــر وســألت والــسودان، تــشاد بــني العالقــات اســتعادة ضــرورة البعثــة وأبــرزت  - ٥١
 يف احلالـة  إزاء قلقها بالغ عن األمن جملس بعثة وأعربت    .مساعدهتا  تقدمي إمكانية عن اخلارجية

 أبـرزت  خـاص،  وبوجـه     .الـشامل  الـسالم  التفـاق  رئيـسية ال األحكام من  عدد تنفيذ وعدم أبيي
 تقـــدما الـــوطين املـــؤمتر وحـــزب الـــسودان لتحريـــر الـــشعبية  احلركـــة حتـــرز أن ضـــرورة البعثـــة
 ترتيبـات  ووضـع  أبيـي،  يف  احلالـة  وتـسوية  واجلنـوب،  الـشمال  بـني  احلـدود  بترسـيم  يتعلـق  فيما

     .النهائية صيغتها يف الثروات تقاسم

 مــشاكل وجــود اخلارجيــة وزيــر الحــظ دارفــور، بــشأن البعثــة مالحظــات علــى اورد  - ٥٢
 حكومـة  بـني  االتفـاق  أن إىل وأشـار     .والنيباليـة  التايلنديـة  بـالقوات   املتعلـق  باتفاقهـا  يتـصل  فيما

 الكتيبــتني قــدوم بعــد والنيباليــة التايلنديــة القــوات نــشر أبــرم إلتاحــة املتحــدة واألمــم الــسودان
 تــشاد مـع  الدبلوماســية العالقـات  اسـتعادة  أن علــى اخلارجيـة   وزيـر  ووافــق    .ملـصرية وا اإلثيوبيـة 

 هـذه  ملناقـشة  باريس إىل قريب عما  سيسافر بأنه البعثة وأبلغ دارفور، أزمة حلل ة حيوي كونتس
 الدوليـة،  اجلنائيـة  احملكمـة   مع احلكومة بتعاون يتعلق  وفيما    .الفرنسي اخلارجية وزير مع املسألة
 أكـد  أنـه  إال    .املـسألة  هـذه  بـشأن   احلكومة داخل متضاربة آراء وجود إىل اخلارجية وزير أشار
       .الدولية اجلنائية احملكمة مع التعاون تؤيد السودان لتحرير الشعبية احلركة أن
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   اجلمهوريةرئيس مستشار  - ٢ 

 الـسياسية،  بالعمليـة  كومـة احل التـزام  نـافع،  علـي  نـافع  ، اجلمهورية رئيس مستشار أكد  - ٥٣
 مــع وضــاتااملف إجــراء ومكــان بتــاريخ يتعلــق  فيمــاباملرونــة تتحلــى  زالــت  مــاأهنــا إىل وأشــار

 الـضغط  ممارسـة  عـدم  إىل جزئيا يعزى سرت مفاوضات  توقف أن والحظ    .املتمردة احلركات
 فقـد  مقبلة، مفاوضات بأي يتعلق  فيما أما    .احملادثات حلضور األطراف  على الدويل اجملتمع من
 أيـضا  وكـرر     .واملـساواة  العدل حركة مع حمادثات أي يف تشارك  لن احلكومة أن صراحة ذكر

 .اخلرطوم يف السلطة على السيطرة سوى يهمها  الواملساواة العدل حركة  إن القائل االدعاء
ختـذت  اة قـد    إن احلكومـ  مستـشار الـرئيس     وبالنسبة للحالة اإلنـسانية يف دارفـور، قـال           - ٥٤

عددا من اخلطوات لكفالة وصول املساعدة إىل السكان الذين حيتاجون إليهـا، وذلـك بوسـائل                
وقـال كـذلك إن احلالـة اإلنـسانية      .منها توفري احلراسـات املرافقـة لقوافـل اإلمـدادات اإلنـسانية      

ــست  ــور م ــا يتــ    يف دارف ــشاكل فيم ــه ال توجــد م ــة الوصــول إىل األمــاكن،   صل بقرة، وإن إمكاني
  .احلكومة تتعاون مع برنامج األغذية العاملي لزيادة اإلمدادات الغذائية يف دارفور إنو

وبالنــسبة لنــشر العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور، قــال     - ٥٥
، )٢٠٠٧ (١٧٦٩إن احلكومة قد أظهرت مرونة يف تنفيذ قرار جملس األمـن            مستشار الرئيس   

وأبلـغ البعثـة أنـه،       .مع العملية املختلطة تعاونا تاما على الصعيدين احمللي والوطين        وإهنا تعاونت   
لتحقيــق هــذه الغايــة، مت تــشكيل جلنــة تقنيــة برئاســة الــدكتور مطــرف الــصديق، وكيــل وزارة   
اخلارجية، لتتناول أي مسائل تقنية متعلقة بالعملية املختلطة، وقـال إنـه يرحـب باالسـتماع إىل                 

موعـة تـدابري   وأشـار إىل أن جم   . مع العملية املختلطـة    ااحلكومة فيها تعاون  مل تبد   دة  أي أمثلة حمدّ  
 .ذ بعـد، وأن آليـة الـدعم والتنـسيق املـشتركة مل ُتنـشأ بعـد يف أديـس أبابـا             الدعم القـوي مل تنفـ     

  .وقال إن هذا داللة على عدم قيام األمم املتحدة بالتنسيق مع االحتاد األفريقي بالقدر الكايف
على اقتناع احلكومة بأمهيـة وجـود عالقـات حـسن جـوار مـع          مستشار الرئيس   وشّدد   - ٥٦

وأشـار إىل أن حكومـة تـشاد     .تشاد، وقال إن السودان ليس لديه رغبة يف السيطرة على تـشاد    
تقــوم علــى نظــام قبلــي، ال دميقراطــي، ممــا أدى إىل قيــام حكومــة تــشاد بــدعم املتمــّردين ذوي  

وأعرب عن أمله يف أن تقتنـع حكومـة تـشاد بـأن حركـة العـدل                 .  دارفور االنتماءات القبلية يف  
ل إليها بـني حكـوميت      لالتفاقات السابقة اليت مت التوص    وبالنسبة   .واملساواة ليست الزمة لبقائها   

را، قــال إنــه مــن الــضروري إنــشاء آليــات ار املــربم مــؤخالــسودان وتــشاد، مبــا فيهــا اتفــاق داكــ
  .تفاقاتللتحقّق من تنفيذ هذه اال

ورّحبت بعثة جملس األمن بالتحّسن يف تعاون احلكومـة مـع العمليـة املختلطـة، إال أهنـا                   - ٥٧
وبـاألخص،   .زال هناك عـدد مـن اجملـاالت الـيت ينبغـي فيهـا زيـادة التعـاون                 شّددت على أنه ما   
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 ك العمليــة املختلطــة، مبــا يف ذلــك يــع القيــود املفروضــة علــى حريــة حتــر  طلبــت البعثــة إزالــة مج 
 شــارت البعثــة أيــضا إىل أنــه ال يــتموأ .إمكانيــة اســتخدام مطــارات دارفــور علــى مــدار الــساعة

ة أربع ساعات يف األسـبوع، وأن املعـّدات اململوكـة            عمليات التخليص اجلمركي إال ملد     إجراء
وبالنـسبة لنـشر القـوات التايلنديـة         .للوحدة الرواندية ما زالت حمتجـزة يف زمـزم مشـايل دارفـور            

بالية، طلبت البعثة تأكيدا خطّيا للتفـاهم الـذي مت التوصـل إليـه بـني األمـني العـام والـرئيس           والني
قائمة مبجـاالت حمـّددة إضـافية ينبغـي أن يزيـد فيهـا       مستشار الرئيس  وقّدمت البعثة إىل     .البشري

  .تعاون احلكومة لكي يتم نشر العملية املختلطة بفعالية
ــا   - ٥٨ ــة علمــا بتعليق ــرئيس  ت وأحاطــت البعث ــشار ال ــضرورة أن حيــّسن   مست ــصل ب فيمــا يت

وسـألت   .السودان وتشاد عالقاهتما، وسألته عن الطريقة اليت ميكنها هبا املساعدة يف هذا األمر            
البعثــة أيــضا عّمــا ميكــن أن تــساعد بــه للــضغط علــى حركــات التمــّرد لكــي جتلــس إىل مائــدة    

دت بعثة جملـس األمـن علـى ضـرورة أن           وبالنسبة ملسألة اإلفالت من العقاب، شدّ      .املفاوضات
وقـال أحـد رئيـسي البعثـة إنـه ينبغـي             .يتعاون السودان تعاونا تاما مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة           

  .للسودان أن يسلّم املواطَنني السودانيني اللذين وجهت إليهما احملكمة االهتام
عــن ســبب شار الــرئيس مستــوردا علــى األســئلة والتعليقــات الــيت أبــدهتا البعثــة، ســأل  - ٥٩

وأبلـغ   .إصرار األمم املتحدة بشكل مستمر على ضـّم قـوات غـري أفريقيـة إىل العمليـة املختلطـة       
وهـذا راجـع     ).٢٠٠٦ (١٧٠٦البعثة أن حكومة السودان مرتابة بشّدة يف قرار جملـس األمـن             

ال ألغـراض   إىل اعتقاد احلكومة أن القوات الدولية سُتـستخدم خلدمـة مـصاحل البلـدان الغربيـة،                 
ــة  مــسألة مــن واثقــة زالــت غــري   احلكومــة مــاقــال إن و .حفــظ الــسالم نــشر القــوات التايلندي

 هـذه   بـشأن ضـم    االحتاد األفريقي وال  عالوة على ذلك، مل ُتستشر حكومة السودان         .والنيبالية
التفـاهم الـذي توصـل إليـه الـرئيس البـشري واألمـني        مستـشار الـرئيس    ومع ذلك، أكّد     .القوات

  .م بشأن نشر الوحدات التايلندية والنيبالية عقب وصول الكتيبتني اإلثيوبية واملصريةالعا
مستــشار احلكومــة مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، قــال  فيمــا يتعلــق بلــزوم أن تتعــاون و - ٦٠

ــرئيس  ــا         ال ــى نظــام روم ــع عل ــه مل يوقّ ــك ألن ــة، وذل ــع احملكم ــدا م ــاون أب ــن يتع ــسودان ل إن ال
 يؤدي وظيفتـه، وبالتـايل ال ينبغـي         ا قضائي ااحلكومة نظام لدى  ذلك إىل أن    وأشار ك  .األساسي

 ١٥٩٣وإضــافة إىل ذلــك، وصــف قــرار جملــس األمــن   .أن ُيطلــب منــها التعــاون مــع احملكمــة 
بعــض األطــراف دون يــستثين قــرار َمعيــب ألنــه األســاس بــالقرار املؤســف، وبأنــه يف ) ٢٠٠٥(

د إمكانية نشر القوات التايلندية والنيباليـة عقـب وصـول           وبالنسبة للعملية املختلطة، أكّ    .غريها
التـزام احلكومة بتوفري احلماية لقوافـل العمليـة        وأعرب عن   الكتيبتني املصرية واإلثيوبية مباشرة،     

  .املختلطة حيثما وحينما يطلب منها ذلك
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 وزير االستثمار - ٣ 
 اجلمهوريــة، قــّدم املــسؤولون يف غيــاب علــي عثمــان حمّمــد طــه، النائــب الثــاين لــرئيس - ٦١

ــشامل      ــسالم ال ــاق ال ــذ اتف ــستجّدات تنفي ــون اســتكماال مل ــد  يف اجتمــاع ،احلكومي برئاســة ُعق
وأُبلغـت البعثـة أنـه قـد مت إنـشاء جلنـة فرعيـة قبـل االجتمـاع                    .كوسيت مـانييب، وزيـر االسـتثمار      

نـة الفرعيـة بـشأن أربعـة      وقد اتفقـت اللج    .بسبعة أيام لتحّدد املسار املستقبلي فيما يتصل بأبيي       
ضــرورة وضــع الترتيبــات األمنيــة الالزمــة لتــسهيل عــودة املــشردين؛  ) أ( : هــيجمــاالت رئيــسية

ــام بعثــ     ) ب( ــل أم ــي بالكام ــة أبي ــتح ســبل الوصــول إىل منطق ــسودان؛   ف ــم املتحــدة يف ال ة األم
راك هيئـة  إشـ ) د(إنشاء إدارة مؤقتة يف أبيي، مع سـريان احلـدود املؤقتـة ملـدة سـتة أشـهر؛                 )ج(

 .دولية متخصصة يف املنازعـات اإلقليميـة لكـسر اجلمـود الـذي يكتنـف عمليـة ترسـيم احلـدود                    
وأعرب أحد املـسؤولني احلكـوميني عـن أملـه يف أن تـتمكّن احلكومـة مـن اإلعـالن عـن اتفـاق                        

  .يونيه/ حزيران١٠رمسي على هذه األمور حبلول 
نظــر يف واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف  واقترحــت احلكومــة علــى البعثــة أيــضا إعــادة ال   - ٦٢

وأبلـغ أحـد     . فعليـا يف أبيـي أثنـاء االقتتـال         ‘مشلولة احلركـة  ’السودان، وذلك نظرا ألهنا كانت      
املسؤولني احلكوميني كان قد زار أبيي مؤخرا أن البلدة جيري هنبها يف وجـود األفـراد التـابعني                  

 لتـسوية أزمـة أبيـي، وإحـراز تقـدم حاسـم             وشددت البعثة على الضرورة امللّحة     .لألمم املتحدة 
ولتحقيق هـذه الغايـة، أشـارت البعثـة إىل أن          .يف سائر اجملاالت املعلّقة يف اتفاق السالم الشامل       

وحثّـت البعثـة     .حادث أبيي ما كان ليقع لو ُنفّذ اتفـاق الـسالم الـشامل وفقـا للجـدول الـزمين                  
دة أمــرا مرغوبــا فيــه يف املرحلــة الــسابقة  احلكومــة علــى الوفــاء بالتـــزامها بالــسعي جلعــل الوحــ  

  .٢٠٠٩النتخابات عام 
 

 األحزاب املعارضة - ٤ 
اجتمعــت البعثــة مبمــثلني عــن حــزب األمــة، واحلــزب االحتــادي الــدميقراطي، وحــزب    - ٦٣

وأبلغ ممثل حـزب األمـة       .املؤمتر الشعيب، لالستماع إىل وجهات نظرهم بشأن املسائل الرئيسية        
 . الـسالم واالسـتقرار والدميقراطيـة يف البلـد     إحـالل   احلزب الوطنية الثالثة هي    البعثة أن أهداف  

وأشــار إىل أن اتفــاق ســالم دارفــور  .ويؤيــد حــزب األمــة اتفــاق الــسالم الــشامل تأييــدا كــامال
وإضـافة إىل ذلـك،      .يعاين من بدايته قصورا شديدا ألن هناك عددا من األطراف مل توقّع عليـه             

وشـــدد ممثـــل احلـــزب االحتـــادي  .شـــرقي الـــسودان ال يـــشمل اجلميـــعقـــال إن اتفـــاق ســـالم 
الدميقراطي على ضرورة املصاحلة بني خمتلف األحزاب السياسية يف السودان، وأعلـن أن حزبـه               

وقال ممثل حزب املـؤمتر الـشعيب    .سيقترح تشريعا وطنيا للمصاحلة سعيا منه لتحقيق هذه الغاية    
ادلـة حتارهبـا احلكومـة باسـتخدام القـوة عـن غـري وجـه            إن حزبه يرى أن قضية دارفـور قـضية ع         
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وشـدد أيـضا علـى ضـرورة تنفيـذ           .وشدد على كون احلـوار احلـل الوحيـد هلـذه املـشكلة             .حق
مجيــع أحكــام اتفــاق الــسالم الــشامل علــى ســبيل األولويــة، وعلــى ضــرورة احتــرام قــرار جلنــة   

  .حدود أبيي
 

 رئيس مفوضية الرصد والتقييم - ٥ 
رصـد تنفيـذ    لتتـوىل   مفوضية الرصد والتقيـيم، يف إطـار اتفـاق الـسالم الـشامل              ت  أُنشئ - ٦٤

فمـع   .بصورة غـري مّتـسقة    ينفذ  إن االتفاق   املفوضية  يف اجتماع منفصل، قال رئيس      و .االتفاق
حتقيق عدد من املنجزات امللموسة، مل ينفّذ عدد مـن األحكـام ضـمن األطـر الزمنيـة املنـصوص                    

 هذا الصدد، أشار إىل أن عدم تنفيـذ بروتوكـول أبيـي ميثـل أكـرب أوجـه                   ويف .عليها يف االتفاق  
ت الوطنيــة يف وإضــافة إىل ذلــك، نّبــه إىل أن االنتخابــا  .اإلخفــاق يف تنفيــذ االتفــاق حــىت اآلن 

عدم قيام احلكومة باعتماد التـشريع االنتخـايب      سياق   متثل عقبة كربى، وخاصة يف       ٢٠٠٩ عام
 على أمهية الوحدات املتكاملة املشتركة الـيت قـال إهنـا تعـاين مـن                وشدد رئيس املفوضية   .الالزم

هــذه وقـال إن   .نقـص املـوارد، وإهنـا عرضـة لالقتتـال الــداخلي، ويعوزهـا التـدريب العـسكري        
  .الوحدات ستحتاج إىل الدعم من األمم املتحدة يف هذه اجملاالت لكي تتحقق هلا الفعالية

فبينمـا   .قارير متباينة بشأن اآلثار املترتبة على حادث أبيـي         ت بلغتهاقد   وقالت البعثة إنه   - ٦٥
أثــار وزيــر اخلارجيــة مــسألة إمكانيــة انــدالع احلــرب مــن جديــد إذا مل يــسّو الوضــع بــسرعة،    

ؤهلم إزاء يونيـه عـن تفـا   / حزيـران ٤أعرب املفاوضون احلكوميون الذين اجتمعت هبم البعثـة يف     
ثــة أنــه مــن املقــرر أن متــضي عمليــة الترســيم قــدما،   وذكّــرت البع .فــاقاقتــراب التوّصــل إىل ات

وقـع  للـرتاع الـذي     وتساءلت عّما إذا كان مـن املمكـن أن يـستثري هـذا نزاعـا ممـاثال يف احلجـم                     
عـن الـسيناريو احملتمـل لالنتخابـات        أيـضا   البعثـة   استفسرت  وإضافة إىل ذلك،     .حادث أبيي  يف

وأكد رئيس املفوضـية أن عمليـة الترسـيم          .يف ظل عدم قيام احلكومة بتمرير التشريع االنتخايب       
قـد تـؤدي إىل وقــوع أزمـة جديـدة نظــرا حلـساسية هـذه املــسألة، غـري أنـه أعــرب عـن اعتقــاده          

وأشــار إىل أن األطــراف  .املــستمرةالغمــوض إلهنــاء حالــة بوجــوب املــضي قــدما هبــذه العمليــة 
طريقـة ال تكفـل إجنـاز    ف حيـال ذلـك ب   ة صـوب االنتخابـات، بيـد أهنـا تتـصر          تتقّدم خبطـى ثابتـ    

 .التحضريات الالزمة
 

 مجهورية السودانرئيس  - ٦ 
 التـزام حكومتـه     ، تأكيـد  يف كلمتـه االفتتاحيـة    عمـر حـسن أمحـد البـشري،         الـرئيس   أعاد   - ٦٦
ــذ هــذا االتفــاق       ب ــة لتنفي ــع املؤســسات الالزم ــال إن مجي ــشامل، وق ــسالم ال ــذ اتفــاق ال ــدتنفي  ق

 بالنـسبة التفـاق الـسالم الـشامل،       اتولويـ أل ا  على رأس  أيتمسألة أبيي ي   حلن  إ قالو. أُنشئت
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حـزب املـؤمتر    بـني  ة قريـب تـسويتها مـن خـالل املـشاورات اجلاريـ        تتم عمـا  سـ إن هذه املسألة    و
 مـساعدة اجملتمـع     إىلتطلـع   ي السودان    إن بعثةللوقال  . الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان    

لوحـدات  ، فـضال عـن تقـدمي الـدعم ل         عـادة اإلدمـاج   نزع الـسالح والتـسريح وإ     الدويل يف جمال    
تظل يف ســ  املــسألةن هــذهأ الــرئيس البــشري أوضــحوفيمــا يتعلــق بــدارفور، . املتكاملــة املــشتركة

زمـة دارفـور خلدمـة      بأتالعـب   ت بعض األطـراف  ن  أ إىلشار  أولكنه  . صلب اهتمامات احلكومة  
 يـل اقر الع وقـال إن .يـر والتز وةمبالغـ لل ت ُعرضـة احلقائق كانـ  أن  خلاصة هبا، و   ا خمططاهتا الوطنية 

 حركـات التمـرد، كمـا يتـضح         هازمة دارفور وضعت   حل أل  إىل التوصل    حتول دون  اليتاحلقيقية  
. ٢٠٠٨مـايو   /يـار أ ١٠يف  على أم درمان      حركة العدل واملساواة    الذي شنته  من اهلجوم ذلك  

أن اخليــار العــسكري  اقتناعــه بــوكــذلكالعمليــة الــسياسية، بكــد مــن جديــد التــزام حكومتــه أو
 . القائم حل دائم للرتاعإىلؤدي ين أميكن  ال
 أوفــتن حكومتــه قــد أفيمــا يتعلــق حبفــظ الــسالم يف دارفــور، ذكــر الــرئيس البــشري  و - ٦٧
شـار  أو. العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف دارفـور          التزامها فيما يتعلق بنشر   ب

، هلـا ر حـسب مـا كـان خمططـا          اشتـ ناال مضي عملية نشئت لضمان   أُن جلنة رفيعة املستوى     أ إىل
مـم املتحـدة مل تـتمكن       ن األ أوذكـر   . يةجـست ول وغريهـا مـن املتطلبـات ال       األراضي ه مت توفري  نأو
خفـاق  إه بـأن    رأيـ ، وأعرب عن    جمموعيت الدعم اخلفيف والثقيل على النحو املقرر هلا         تنفيذ من

بـشري  ال الـرئيس     وحـث  . حكومة السودان  إىل  حق  من دون وجه   سب نُ ة الفاعل طرافبعض األ 
ــنمــا زالــت الــيت األصــول ب ةملــسامهى الــعمجيــع اجلهــات املعنيــة    . العمليــة املختلطــة قــوةصقت

ة الـذي حيظـى     ركزيـ امل ألمهيـة ا  نفـس  ُيعطى هذا األمـر   العملية السياسية، طلب أن     ب علقتي ماوفي
 إىلوأشـار  . اءوسـط ال كـبري  تعيني إىلن حكومة السودان تتطلع     أ حفظ السالم، وذكر     هبا جمال 

 اتفاق سالم دارفـور   ض  قوِّيو  أنتهك  ي  كل من  النظر يف اختاذ تدابري ضد     تعهد ب  منن جملس األ  أ
مـر الـذي    ، األ ني مـستهدف  واتفـاق كـان   االن املـوقعني علـى      أ أوضـح نـه   لك. و مجاعات  أ فرادمن أ 

 . حركات التمردأدى إىل تعنت
 ساعدة املـ   الـيت تقـوم هبـا أوسـاط        لاعمـ األ سرييـ تبم الـسودان    كد الرئيس البشري التزا   أو - ٦٨
ــسانياإل ــور، وأوضــح أن  ةن ــصادر يف   يف دارف ــشترك ال ــان امل ــسري  / آذار٢٨البي ــشأن تي ــارس ب م

 ، العكـس الـيت تفيـد  ات تـصرحي نـه بـالرغم مـن ال   إوقـال  .  جيري تنفيذه بنجاح  األنشطة اإلنسانية 
 عــودة املــشردين داخليــا برهنــت عليــها و مــوهــ، بــشكل واضــححــسن ت تةنــساني اإلةن احلالــفــإ

اع رت حكومــة تــشاد يف الــ  ضــلوعنأ الــرئيس البــشري أوضــحو. ةصــلي قــراهم األإىلوالالجــئني 
 خططـت للـهجوم الـذي ُشـّن      تـشاد  أنطالة أمد املشكلة، و   إيف دارفور هو املسؤول عن      الدائر  

ن سياسـات حكومـة     إوقال  . مايو، وقدمت الدعم ملنفِّذيه   / أيار ١٠على العاصمة السودانية يف     
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عـرض للخطـر    تن  أ داكـار، وميكـن      هـا اتفـاق   قليميـة، مبـا في    تشاد تنتـهك االتفاقـات الثنائيـة واإل       
 . يف دارفوردائمنيواستقرار  سالم لإحال إىل ةجهود اجملتمع الدويل الرامي

ــرئيس   - ٦٩ ــة ال ــد التزامهــ  بأهنــا تؤوأبلغــت البعث ــ اكــد مــن جدي ــسودان اإلةسالمب ــة  ال قليمي
ه حركـة العـدل     ت شـن  الـذي  اهلجوم  فيه دانأقد اعتمد بيانا رئاسيا     كان جملس األمن    و. وسيادته
عربـت البعثـة عـن قلقهـا        أ تنفيذ اتفاق الـسالم الـشامل،        صوصوخب. مايو/ أيار ١٠ يف   واملساواة

حـراز تقـدم حنـو التوصـل إىل         إنه جيري   ها ُسرت حني علمت أ    بيي، لكن أيف  السائد  زاء الوضع   إ
عربـت البعثـة عـن قلقهـا        أو.  واحلركة الـشعبية لتحريـر الـسودان       حزب املؤمتر الوطين   نياتفاق ب 

 .نساين على الوضع اإلاًثر سلبيؤا وهو م استمرار العنف يف دارفور، لاحي
 يكـون هنـاك حـل        ميكـن أن   نـه ال  ما ذهب إليـه الـرئيس البـشري، وهـو أ          البعثة  وأكدت   - ٧٠

 للتوصـل إىل تـسوية عـن        مرةتسبـذل جهـود مـ     ب بـة لمطان مجيـع األطـراف      أاع، و رتعسكري للـ  
 .اءوسطال كبري إىل تعيني  هي أيضاهنا تتطلعأويف هذا الصدد، ذكرت البعثة . طريق التفاوض

  حركــة العــدل واملــساواة يف  الــذي شــنتهدانتــها للــهجومإكــدت البعثــة مــن جديــد  أو - ٧١
.  اهلجـوم   ذلـك   علـى  ه رد مايو، وحثت الـرئيس البـشري علـى ممارسـة ضـبط الـنفس يف              /يارأ ١٠
 نأوينبغـي   . تـدهوراً  بني السودان وتشاد   لعالقاتا ادزدتو  أملدنيني  ا  من دمزيشرد  ال يُ أ غيبنيو

مهيــة تنفيــذ اتفــاق أدت البعثــة علــى شــدو. حبقــوق اإلنــسان كاملــة  األســرى املتمــردونيتمتــع
ني الـسودان  حـالل الـسالم يف دارفـور، وكـذلك بـ      إل مـؤات جل هتيئة مناخ  أ وذلك من    ،داكار
 تواجــه  العمليــة املختلطــة نإفيمــا يتعلــق حبفــظ الــسالم يف دارفــور، قالــت البعثــة       و. وتــشاد

ــ بورالفاصــلة بــني، وال ســيما يف ضــوء طــول املــسافة  أفرادهــا يف نــشر  مجــةصــعوبات سودان ت
 قائمـة  مستـشار الـرئيس   الـدكتور نـافع   تعطـ أ قـد  اهنبأوأبلغت البعثة الرئيس البشري     . دارفورو
 إىل شــارت البعثــةأو.  احلكومــة مــن إىل مــساعدةالعمليــة املختلطــة  فيهــااالت الــيت حتتــاجاجملــب

ات وحـد  قـد وافقـت علـى قبـول مجيـع ال         كانـت  حكومـة الـسودان   ن  أب مستشار الرئيس  اعتقاد
. ةثيوبيــ املــصرية واإلتنيبــيكتال، بعــد نـشر  ة والنيباليــة، مبــا فيهــا القـوات التايالنديــ ةفريقيــألغـري ا 

البيـان املـشترك بـشأن      برحبت البعثة بـالتزام احلكومـة         يف دارفور،  ةنساني اإل ةعلق باحلال فيما يت و
 من الضروري زيـادة    التانه ال تزال هناك جم    بأ الرئيس   ت أبلغ ا، لكنه تيسري األنشطة اإلنسانية  

  العدالـة  يقتـضي اع يف دارفوررت حل للإجياد بأن   ايضا عن اقتناعه  أالبعثة   وأعربت   .هايفالتعاون  
ــئ اجلناةحكومــة الــسودان مــع احملكمــ أن تتعــاون مــن يتطلــع إىل واملــصاحلة، وبــأن جملــس األ   ةي

 يف مستـــشار الـــرئيس الـــذي أبـــداهرأي الـــ عـــن اعربـــت البعثـــة عـــن عـــدم رضـــاهأو. الدوليـــة
 .الصدد هذا
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 يف ها احلــق يف الــدفاع عــن نفــس كــان هلــان حكومــة الــسودانأكــد الــرئيس البــشري أو - ٧٢
ن تــشاد مسحــت حلركــة إ قــالمــايو، و/يــارأ ١٠ ذي وقــع علــى أم درمــان يفاهلجــوم الــســياق 

وفيمـا يتعلـق    . عبـور احلـدود ملهامجـة العاصـمة الـسودانية         وجمع يف تـشاد     تلبـا العدالة واملساواة   
 لـب طُإن   لقوافـل التمـوين      ة علـى اسـتعداد لتـوفري احلراسـ        تـه ن حكوم أ دكـ أ،  بالعملية املختلطـة  

كانـت  ذخائر  بـ حمّملـة  قافلـة   الـذي تعرضـت لـه مـؤخرا    تطـاف خال ا حبـادث ر  ذكّـ و.  ذلـك  منها
 اهنــ هــذه املعـدات أل ة احلكومــة محايـ ةصلحمـ  مـن ه أوضـح أنــ لوحـدات الــصينية، و ا جهـة إىل وم

 طــائرات العمليــة املختلطــةوفيمــا يتعلــق بالــسماح ل. يــدي حركــات التمــردأيف قــع ن تأميكــن 
لمطـارات  لساسـية   حتسني البنية األ  ىلع ضا أي مم املتحدة  الرئيس البشري األ   شجع،   ليال قيحلتبال

 أبلـغ ،  ةنـساني  اإل ةفيما يتعلـق باحلالـ    و. هلمحلكومة ع ا يس بإمكان ل اهو م والطرق يف دارفور، و   
ــأالــرئيس البعثــة  ن إوقــال . ةالعــودة الطوعيــعمليــات ن احلكومــة تبــذل جهــدا كــبريا لتيــسري   ب

ن إقـال  و.  ديـارهم غـري صـحيحة   إىلودة رب النازحني على العـ جتن احلكومة   بأالتقارير اليت تفيد    
 ه مـن املمكـن حـل    نـ إ مـا قـال   صـلية، ك   إىل قـراهم األ     للعـودة  ذهبمتـ جت ، بدال من ذلك،   احلكومة

 . خميمات املشردين داخلياًتلأُزي لواع يف دارفور رتمن اليف املائة  ٩٠نسبة 
 أوضـح يـة الدوليـة،     ئ اجلنا ة السودان مع احملكم   االقتراح الداعي إىل تعاون   وفيما يتعلق ب   - ٧٣

ــرئيس  ــسودان س أنال ــسوداين ونخــضعي مــواطين ال ــسودان إوقــال .  دون ســواه للقــانون ال ن ال
 ســوداين إىل احملــاكم أي مــواطنسلم يــ لــن هنــفإ بالتــايلطرفــا يف نظــام رومــا األساســي، و لــيس

. وطنيـة ه احملـاكم ال   الوتت سـ   أمـر  هتام ضد أي مواطن سوداين    ال ا  بأن توجيه   البعثة أخربو. الدولية
عقـاب وصـول   ألقـوات التايالنديـة والنيباليـة يف    السماح لنشر باورحبت البعثة بالتزام احلكومة     

 البنيـة   لتحـسني ل  األشـغا بـدء   ب لألمـم املتحـدة      مساحهـا ، و الكتيبتني األوليـتني اإلثيوبيـة واملـصرية      
ــة    يف ية ساســاأل ــة احلركــة الكامل ــور، وضــمان حري ــسود  لدارف ــم املتحــدة يف ال ــة األم ان يف بعث

 .بييأ منطقة
 

 التوصيات - هاء 
 اتنتاجســـتمـــن وحماوريهـــا وااليف ضــوء املناقـــشات الـــيت دارت بـــني بعثـــة جملـــس األ  - ٧٤

تؤكـد مـن جديـد أمهيـة العناصـر الـواردة يف          إذ  ات، فـإن البعثـة،      ورااحملـ   من خمتلـف   ةاملستخلص
 :، توصي مبا يليااختصاصاهت

 
 اتفاق السالم الشامل

 تنفيـذ اتفـاق الـسالم       من أجـل  طراف  تقدمي الدعم لأل  اصل اجمللس   أن يو ينبغي   )أ( 
 ؛فاطر بني األ املربمةمنية ذلك حتسني الترتيبات األالشامل، مبا يف
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ن تبـدأ فـورا     أ،  انـسجاماً مـع واليتـها     مـم املتحـدة يف الـسودان،        بعثة األ لينبغي   )ب( 
مــم املتحــدة ع برنــامج األتعــاون وثيــق مــبجــراء انتخابــات وطنيــة، إعمــال التحــضريية لــدعم األ
 ؛الشاملأطراف اتفاق السالم منائي واإل

وفقــا للقــرار و انــسجاماً مــع واليتــها املتحــدة يف الــسودان، األمــمبعثــة لينبغــي  )ج( 
ــود   ، )٢٠٠٨ (١٨١٢ ــشر جن ــضاء، بن ــوم، حــسب االقت ــسالم  أن تق ــة حفــظ ال ــىي أ يفبكثاف ب

 ؛ك محاية املدنينيوحوهلا لدعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل، مبا يف ذل
 

 دارفور
 القتـال   الأعمـ وقف  بطراف يف دارفور    جمللس مطالبته مجيع األ   أن جيدد ا  ينبغي   )د( 

ض جراءات ضد أي طرف يقـوِّ     إ الختاذ   متأهبا  يكون نأ يف العملية السياسية، و    راطخن واال فوراً
 ؛عملية السالم

 فقــةاومب العمــل ة يف علــى وجــه الــسرع قــدماًمــم املتحــدة ألأن متــضي اينبغــي  )ـه( 
ــرئيس البــشري   ــعال ــشر ) أ(ى ل ــة  ان ــة والنيبالي  املــصرية القــوات د وصــولرمبجــلقــوات التايالندي

 املطـارات يف دارفـور      نيسحتـ ) ج ( و ،اً بـر  تنقلةمحاية قوافل األمم املتحدة امل    ) ب ( و ثيوبية،واإل
 ؛يام األسبوعأ وطيلةساعة المم املتحدة على مدار وتشغيل رحالت جوية لأل

العمليــة  قــرار جديــد لتمديــد واليــة     اختــاذالنظــر يفاجمللــس ن يبــدأ أينبغــي  )و( 
 ه؛يولي/ متوز٣١ن تنتهي يف أ بعد املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور

 ليقـود اجلهـود     وسـطاء ال كـبري    ةألمم املتحدة على وجه السرع    أن تعّين ا  ينبغي   )ز( 
 ؛ دارفور أجلنمفريقي االحتاد األمم املتحدة و األاليت تبذهلا
 ؛ اتفاق داكاراذا وينفِّمبينه على إزالة التوتر لسودان وتشادأن يعمل اينبغي  )ح( 
ــاون ينبغــي  )ط(  ــسودان و أن تتع ــة ال ــع  رتطــراف الــ أ ســائرحكوم ــور م اع يف دارف
رئاســي البيــان ال يف اعتبارهــا ةضــعا، و)٢٠٠٥ (١٥٩٣لقــرار ل افقــويــة الدوليــة، ئ اجلناةاحملكمــ

 .)S/PRST/2008/21 (٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦املؤرخ 
 
 تشاد - رابعا 

 والسياقاملعلومات األساسية  - ألف 
ساعدة الـسلطات   مبـ يـد التـزام اجمللـس       أك اجمللس إىل تـشاد ت     بعثةزيارة  كانت الغاية من     - ٧٥

املــدنيني مــن الــسكان  محايــة الالجــئني مــن دارفــور واملــشردين داخليــا وغريهــم   علــىالتــشادية
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املستضعفني، وتيسري إيصال املساعدة اإلنسانية إىل شرق تـشاد ومشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا                
ظهـار  وكـان هـدفها أيـضا إ   . الوسطى، عن طريق إقامة وجود متعدد األبعاد يف تينك املنطقـتني    

يب يف دعم اجمللس لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد وقـوة االحتـاد األورو               
تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى، والتذكري بأن اجمللس قد طلب إىل األمني العـام أن يقـدم إليـه                  

سبتمرب، بعد إجراء املشاورات الواجبـة مـع حكـوميت تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا                /تقريرا يف أيلول  
ــة         ــشاء عملي ــة إن ــك إمكاني ــا يف ذل ــاد األورويب، مب ــوة االحت ــة ق ــات متابع ــشأن ترتيب  الوســطى ب

 . هناكالوضعاملتحدة، رهنا بتطورات  لألمم
 ختفيف حدة التـوتر    بضرورة اقتناعه   جمددايؤكد  وأعرب اجمللس أيضا عن رغبته يف أن         - ٧٦

تني إىل   احلكـوم  اتـ وأن يـدعو كل    ،مـن دائـم يف املنطقـة      لتحقيـق أ  بني حكـوميت الـسودان وتـشاد        
ــد بالتزاماهت ــالتقي ــؤرخ ا مبوجــب اتفــاق داكــار م ــارس /ذارآ ١٣ امل اتفــاق طــرابلس   و٢٠٠٨م

دانــة اجمللــس الســتمرار وذكّــر بإ .واالتفاقــات الثنائيــة األخــرى ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٨املـؤرخ  
 احتـرام اتفـاق     علـى طـراف املعنيـة      مجيع األ  ، وحث  يف تشاد  ة املتمرد ة اجلماعات املسلح  ةنشطأ

تـشجيع  أيضا  وكان اهلدف من زيارة اجمللس      . ٢٠٠٧كتوبر  أ/ول تشرين األ  ٢٥ املؤرخسرت  
 اإلطـــار احتـــرام يف ظـــل احلـــوار الـــسياسي تـــشجيع علـــى احلـــرص علـــى ةالـــسلطات التـــشادي

 .٢٠٠٧غسطس أ/ آب١٣ اتفاق الذي بدأ بفضلالدستوري، 
 ، جملس األمن برئاسة املمثل الدائم لفرنـسا لـدى األمـم املتحـدة             ةبعثزارت  يف تشاد،   و - ٧٧

 طلعـت البعثـة  أ، يهبيـش أفـي  ف. بيـضة وجنامينـا   كال من أبيشيه وغوز ،السفري جان موريس ريبري   
غاناشـيا،   فيليـب  -جان واجلنرال  ،مني العام املمثل اخلاص لأل   ،أجنيلو فيكتور دا سيلفا     من قبل 

قــوة حفــظ و  وتــشادنــشر بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى ســري عمليــة 
 ومنظمـات غـري     احلـاكم معـت البعثـة مـع        اجت ،بيـضة ويف غـوز    . السالم بقيادة االحتاد األورويب   

. الـسكان ، والتقـت ب لمشردين داخليـا ل  غوروكونلالجئني وخميم وزارت خميم جبل    ،  ةحكومي
 اإلعـالم  يـر وز حبـضور    لقـاء مـع رئـيس الـوزراء يوسـف صـاحل عبـاس             ، كـان للبعثـة       جنامينا ويف

 .ة لدعم القوة الدوليةللهيئة التنسيقية الوطنيملدير العام وا اخلارجية واملمثل اخلاص ووزير
 

 االجتماع مع حاكم غوز بيضة - باء 
هـو  اد أن اهلدف مـن زيارهتـا إىل تـش    التمهيدية   ايف مالحظاهت ذكرت بعثة جملس األمن      - ٧٨
 الالجــئني مــن دارفــور واملــشردين داخليــا  ةمايــحلدعم اجلهــود الوطنيــة بــظهــار التــزام اجمللــس إ

والحـظ  . اإلنـسانية  املـساعدات  إيـصال لخطر وتسهيل  وغريهم من السكان املدنيني املعرضني ل     
 البعثة أهنم على علم بالعبء الذي يشكله وجود أعداد هائلـة مـن الالجـئني واملـشردين                  أعضاء

 احلـصول علـى امليـاه       بإمكانيـة سـيما فيمـا يتعلـق        ، وال داخليا على اجملتمعات والسلطات احملليـة     
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من بنشر بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا            جملس األ أذن  وهلذا السبب   . ةواملوارد الطبيعي 
. ةنـساني غاثـة اإل مـن أجـل اإل  مـن  تـوفري األ يف جهودهـا ل    حكومة تشاد    ملساعدة  وتشاد الوسطى

نـسان  مهية تعزيز حقوق اإل   بشأن أ  مع احلكومة    التحادثوهناك هدف آخر من هذه البعثة هو        
 .لسودان اارهتاوسيادة القانون وكيفية حتسني العالقات بني تشاد وج

وشـدد علـى   .  بيـضة  وغـوز ىل تـشاد إجملس األمـن    زيارة   ةمهيأ بيضة ب  غوزحاكم  وأقر   - ٧٩
 ، يف دارفـور   الـرتاع  النامجـة عـن      ةنـساني  اإل ةاحلالـ علـى   جمللس بنفسه   أن من الضروري أن يقف ا     

 .حملنة السكان املتضررينإلجياد حل  مبكان تعبئة اجملتمع الدويل األمهيةمن أن و
قدرة حكومـة   ا أن متكن اجمللس من تقييم       من من شأهن  زيارة جملس األ  وقال احلاكم إن     - ٨٠
 بـدوره يف حتديـد      وسيـساعد هـذا   .  الالجـئني واملـشردين داخليـا      إىل تقـدمي املـساعدة       على تشاد

مث حـدد  .  احملتـاجني من مـساعدة تمكني احلكومة ل ينبغي للمجتمع الدويل تعزيزهااجملاالت اليت   
ىل إ ةنـساني تقـدمي املـساعدة اإل    جمـال    يف   العاملونمنية اليت يواجهها    ف التحديات األ  احلاكم خمتل 

ــا  ــا   وأشــاد احلــاكم بنــشر  . الالجــئني واملــشردين داخلي ــة أفريقي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري بعث
ــشادالوســطى ــاد األورويب    و  وت ــادة االحت ــسالم بقي ــظ ال ــوة حف ــشددا ق ــى ، م ــسؤولية عل أن امل

وحــث علــى . حكومــة تــشادتقــع علــى عــاتق املخيمــات لــساكين مــن األاألساســية عــن تــوفري 
 . اإلسراع بإمتام نشر البعثتني

االقتــصار  للمـشاكل بــدال مـن   ة علــى ضـرورة معاجلــة األسـباب اجلذريــ  وأكـد احلـاكم   - ٨١
زمـة يف دارفـور    الوضـع يف شـرق تـشاد نتيجـة مباشـرة لأل            أنوشـدد علـى     . نتائجال معاجلة   على
مـا زالـت هتـاجم      الـسودان    دعمهايـ  الـيت    ةجويد وغريها من اجلماعات املسلح     ميليشيا اجلن  وأن

ن إيف االعتبـار، فـ    هذا األمـر مل يؤخـذ       ما دام    ورأى أنه . زعزعة استقرار تشاد   وحتاول   السكان
 .لل بالنجاحأن تك بني البلدين ال ميكن ةجهود الوساط

 
 زيارة املخيمني - جيم 

، خمــيمني بزيــارة ،ألمــني العــاماخلــاص لمثــل امل ة، نائبــرميــا صــالحقــام اجمللــس، برفقــة  - ٨٢
  جبــلفــي خمــيمف. تــشاداآلخــر مــشردين داخليــا مــن ستــضيف الجــئني مــن دارفــور وأحــدمها ي

مــم املتحــدة وغريهــا مــن  األتدعمــه للتغذيــة الالجئــي دارفــور، زارت البعثــة مستــشفى ومركــز
ونـساء  الجـئني   تقـت البعثـة أيـضا ب      وال. ة واملنظمـات غـري احلكوميـ      اإلنـسانية   املساعدة وكاالت

 .كبريهموقيادات الالجئني برئاسة 
مــع حكومـة الـسودان، مبــا يف   وحمادثاهتـا  دارفـور  إىل زيارهتــا بلالجـئني  ابلغـت البعثـة   أو - ٨٣

معاجلـة  تـهم ويبـذل جهـودا مـن أجـل           حنمباجملتمع الدويل علـى علـم       ، وبأن   ذلك الرئيس البشري  
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قـوة حفـظ    و  وتـشاد  م املتحدة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى        بعثة األم  م، وكذلك بنشر  شواغله
 جلميـع فئـات الـسكان املعرضـني         األمـن ىل توفري   إهدف  ، الذي ي  السالم بقيادة االحتاد األورويب   

 .جمال املساعدة اإلنسانية العاملني يف وإىلللخطر 
 إنوقــال .  يف دارفــوراألشــخاصشجب مقتــل العديــد مــن فــ الالجــئني كــبريحتــدث و - ٨٤

مـن مـصر والنيجـر      عربـا   حكومـة الـسودان     وقـد وطّنـت     . وأراضـيهم انتزعـت   حرقت  أديارهم  
وطالب الالجئـون باإلسـراع بنـشر قـوات        .  السودانية ة اجلنسي ومنحتهمهم  يضاوموريتانيا يف أر  

ــور      ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم ــاد األفريق ــة لالحت ــة املختلط ــالب . العملي ــا ط ــرتع ســالح   واكم ب
ــد   ــشيات اجلنجوي ــة الــسودان  املنتميــة إىلميلي ــع  حكوم مــن  ة القــوات احلكوميــ وســحب مجي

 إنوقـال   .  مـستقلة لـدارفور     إقليميـة  نشاء حكومـة  على إ كذلك  كبري الالجئني   وحث  . دارفور
 .بناء دارفورأمعظم ألنه استبعد  التعداد األخري يف السودان ون بنتائجعترفيالالجئني ال 

 دارفــور، حيــث قتــل أطفــاهلن   يفيت مــررن هبــا الــؤملــةاملتجــارب ة نــساء ال عــدتروو - ٨٥
كمـا ذكـرن أن انعـدام األمـن ميـنعهن مـن             . نسـره أ فـصلن عـن   لالغتـصاب و  وتعرضت بنـاهتن    

 واملـساعدة اإلنـسانية     حكومـة تـشاد   أقررن باألمن الذي تـوفره      و. الديار كما يرغنب  ىل  إلعودة  ا
 .ةمم املتحدة ومنظمات غري حكومياليت تقدمها األ

خمتلــف اهلجمــات الــيت  عــن  الــسكانحتــدث للمــشردين داخليــا،  غوروكــونمخمــيويف  - ٨٦
 عــن تقــديرهم حلكومــة وأعربــوا. يف بلــدهمعلــيهم، ممــا تــسبب يف تــشريدهم شــنها اجلنجويــد 

 إىل  نـداء وأشاروا إىل أهنم ما زالـوا يتعرضـون للـهجوم، ووجهـوا             . تشاد للمساعدة املقدمة هلم   
قــوة حفــظ الــسالم بقيــادة االحتــاد  و  وتــشاديقيــا الوســطىبعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفر

 . حلمايتهماألورويب
 

 االجتماع مع وكاالت املساعدة اإلنسانية واملنظمات غري احلكومية - دال 
 ةمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــ  وكــاالت األي اجمللــس مــع ممثلــت بعثــةاجتمعــ - ٨٧

 . الرائع يف ظل ظروف صعبةمعلى عملهوأثنت البعثة .  بيضةغوزالعاملة يف 
، الـذي يـشمل    بيـضة بطبيعة عملها يف غوز   البعثة   ةنسانياإلاملساعدة  وكاالت  وأبلغت   - ٨٨

 مــن االســتغالل اجلنــسي وتــوفري املرافــق الــصحية وتوزيــع املــواد   ة املــرأةمحايــأمــورا يف مجلتــها 
لعديد من العـاملني يف     اة إىل أن     مشري ا إزاء تدهور الوضع األمين،     عن جزعه  وأعربت. الغذائية
مـن   وانعـدام األ إىل ازديـاد اإلجـرام  سـلحة  انتـشار األ وأدى .  قـد لقـوا مـصرعهم     اإلنسايناجملال  

، ٢٠٠٨ومنذ بدايـة عـام      . كثر فأكثر مستهدفني أ  ةنساني اإل جمال املساعدة ن يف   والعاملأصبح  و
نفـاذ القـانون    إضـعف   ويـؤدي   . جمـال املـساعدة اإلنـسانية      يف   عـامالن  مركبة وقتـل     ٢٦ سرقت
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عمــال ألاجملــال املتــاح لزاد يف تــضييق ، ممــا فــالت مــن العقــابوالقــضاء إىل انتــشار اإلوالنظــام 
ــسانية ــشر  علــى ضــرورة  وشــددت. اإلن ــا   اإلســراع بن ــة أفريقي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري  بعث
ال هــذا اجملــ العــاملني يف ةمايــحلقــوة حفــظ الــسالم بقيــادة االحتــاد األورويب  و  وتــشادالوســطى
 علـى دعـم حكومـة تـشاد          اجملتمع الدويل  توحث.  خميمات الالجئني واملشردين داخليا    وكذلك

 . شرق تشاد القانون والنظام يفصون قدرهتا على تعزيزجل أمن 
صـعوبة  إىل   ةنـساني  املـساعدة اإل   وكـاالت أشارت  عضاء اجمللس،   أ من   أسئلةوردا على    - ٨٩

ألن مجيـع اجملتمعـات احملليـة تتنـافس حاليـا علـى             ليـا   دمـاج املـشردين داخ    إ إعـادة    التشجيع علـى  
اآلن تـضم    ا شخـص  ٧ ٥٠٠ يقطنـها يف األصـل       بيـضة الـيت كـان     فمنطقـة غـوز     . موارد حمدودة 

 ومع تكثيـف اهلجمـات      . الالجئون واملشردون داخليا   مبن فيهم   نسمة، ٦٨ ٠٠٠يزيد على    ما
 للمـــساعدات املتاحـــةملـــوارد دون زيـــادة ازيـــادة هائلـــة عـــدد الالجـــئني علـــى دارفـــور، ازداد 

كثـرة   يتنـاقص بـسبب      ةنـساني إغـراض   أل املقـدم     التمويـل  وأعربت عـن قلقهـا مـن أن       . ةنسانياإل
 .االحتياجات العاملية

 
 االجتماع مع رئيس الوزراء - هاء 

نيابــة عــن تــشاد  رئــيس وزراء ،يف جنامينــا، اجتمعــت البعثــة مــع يوســف صــاحل عبــاس  - ٩٠
. زيـارة الحـضور اجتمـاع عاجـل يف اخلـارج يـوم            ، الـذي كـان عليـه        يـيب إتنـو   دريس د إالرئيس  
يف مجهوريـة   ، غـري أن جـدول أعماهلـا املـشحون           البعثـة صـباح اليـوم التـايل       لقاء   الرئيس   واقترح

 .تشادح هلا تأجيل مغادرهتا لتة مل يالكونغو الدميقراطي
وذكـرت أن   .  وسـالمة حـدودها    علـى سـيادة تـشاد     التأكيـد    عرضـها    وكررت البعثـة يف    - ٩١

ــد  مــنجملــس األ ــا  /يف شــباطهجمــات املتمــردين  دان أق ــى جنامين ــر عل ــشطةفرباي  اجلماعــات وأن
اتفـاق  متابعة الزخم الذي حتقق ب     على    تشاد أيضا   شجع قدوكان اجمللس   .  غري املشروعة  ةاملسلح
وقـدمت  . املـسلحة تعزيز احلوار السياسي مع املعارضـة غـري         من أجل    ٢٠٠٧غسطس  أ/ آب ١٣
عـن طلبـات املـساعدة اإلنـسانية        بيـضة و   غـوز    ىلإرئيس الوزراء عن بعثتها     إحاطة إعالمية ل   البعثة

وسـتكثف  . الجـئني مـن دارفـور   إىل المـساعدة  ملا تقدمه من  على تشاد   وأثنت. اليت تلقتها هناك  
 ةمايـ  وتـشاد حل بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى  من خاللاألمم املتحدة جهودها  

يف أعقـاب النتـائج الـيت       وسـتبلغ البعثـة اجمللـس،       . جمـال املـساعدة اإلنـسانية     جئني والعاملني يف    الال
يف الـيت ســتعقد   يف املناقـشات  بطلبـات املـساعدة اإلنـسانية الـيت تلقتـها، ألمهيتـها      ، ت إليهـا توصـل 

 ورحبـت .  وتـشاد  واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى               بـشأن    سـبتمرب /يلولأ
 وممـا يـدعو إىل التفـاؤل أن       .  داكار بني تشاد والـسودان     البعثة بعقد اجتماع املتابعة املقبل التفاق     



S/2008/460
 

30 08-42329 
 

علـى أن   تـشاد  وحثـت . م درمـان علـى أ  هجوم حركة العدالة واملـساواة     قد أدانت  حكومة تشاد 
 .قليمي اإلاألمنصلحة ملتنأى بنفسها عن حركات التمرد 

 حكومــة واوشــجع. ىل الــسودانإ الرســالة نفــسها تنقلــ أهنــا إىلالبعثــة  أعــضاء وأشــار - ٩٢
املـشاركة يف احملادثـات الـيت       حلملـها علـى      بعـض احلركـات      لـدى  نفوذهـا تشاد علـى اسـتخدام      

 .ةمم املتحد واألاألفريقياالحتاد وسيط قودها ي
العمـل  بتأكيـد التـزام حكومتـه       أعـاد   و) ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار  بـ شاد رئيس الوزراء    أو - ٩٣

قـوة حفـظ الـسالم بقيـادة االحتـاد          و  وتـشاد  مم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى      مع بعثة األ  
نــشر املــشترك لرجــال  بالنــهج الفريــد مــن نوعــه املتبــع يف ال حكومــة تــشادورحبــت . األورويب

مــرة وأكــدت .  يف دارفــورلــرتاعتــشاد مــن تــداعيات ا، وأشــارت إىل معانــاة الــدرك التــشادي
دانـت هجـوم    أكانت احلكومـة قـد      و.  مع السودان  اهتا األخوية عالق لتحسني   اخرى استعداده أ

، وأن هجـومهم    املتمردينمل تساند   ن حكومته   أرئيس الوزراء   وأكد  . املتمردين على أم درمان   
العالقـات  وفيما خيـص    . عنه مسؤولية أي مما يعفي حكومته من      ة،نطلق من احلدود التشادي   يمل  

 لوماسـية ألن   الدب قطـع العالقـات   مل تكن البادئة ب   تشاد   إىل أن وزراء  الشار رئيس   أبني البلدين،   
االحتـاد  بالوسـاطة الـيت يقودهـا     حكومـة تـشاد ملتزمـة    بـذلك، وأن  انفراديـا  قرارا اختذالسودان  

. ىل االجتماعــاتإ) وزيــر اخلارجيــة( رفيــع املــستوى وأهنــا دأبــت علــى إرســال وفــد ،فريقــياأل
. ةعمليـة الوسـاط   بي التـزام    هي اليت مل تبـد أ     ان  حكومة السود  قائال إن    اخلارجية ضاف وزير أو

 إقامـة  جتـاه ن يكـون خطـوة أوىل   أشـأنه  من  أن التنفيذ الكامل التفاق داكار   إىلوأشار كذلك   
ن أىل إسألة الالجــئني واملــشردين داخليــا، أشــار  وفيمــا يتعلــق مبــ. عالقــات جيــدة بــني البلــدين 

 يتمتـع فـي بعـض احلـاالت،       ف. ةحلكومـة التـشادي    ا تلقـي عبئـا ثقـيال علـى        األزمة الغذائية العامليـة   
  تقـدمي املـساعدة   اجملتمـع الـدويل  وناشـد . احمللـيني لـسكان  ة أفضل من اظروف معيشي بالالجئون  

 .لالجئني واجملتمعات احمللية اليت تستضيفهم
 

 توصيات - واو 
 :توصي بعثة جملس األمن مبا يلي - ٩٤

 يف املتحـدة  األمـم  لبعثـة  الكامـل  دعمـه  علـى  التأكيد إعادة األمن جمللس ينبغي )أ( 
 ضطلعاناللـتني تـ    األورويب االحتـاد  بقيـادة  الـسالم  حفـظ  وقوة وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية
الـسكان   مـن  وغريهـم  داخليـا  واملشردين دارفور، منالقادمني   الالجئني محاية يف رئيسي بدور
  .ممكن وقت أسرع يف البعثة شرن على العام األمنيأن يشجع  وينبغي .نيستضعفامل نياملدني
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 بقيـادة  الـسالم  حفـظ  قـوة  مبتابعـة  املتعلقـة  الترتيبـات  يف اجمللس يبحث وحينما )ب( 
النـداء   بالكامـل  يراعـي  أن ينبغـي ف املتحدة، لألمم حمتملة عمليات ذلك يف مبا األورويب، االحتاد

  .دالبل من الشرقي اجلزء يف األمن زيادةل تشاد يف هايلاألاملوجه من 
 اإلنــسانية  املــساعدة  زيــادة  التــشادية  والــسلطات  الــدويل  للمجتمــع  وينبغــي  )ج( 
 مــن مزيــد اختــاذ التــشادية للــسلطات وينبغــي .تــشاد شــرقي يف لألهــايل يقدمانــه الــذي والــدعم
  .العقاب من اإلفالت ومناهضة اجلنسي العنف انتشار الستمرار للتصدي اخلطوات
ىل االتفــاق املــَربم يف إ ســتناداال علــى احلكومــة تــشجيع األمــن جمللــس وينبغــي )د( 

 يف الـسياسي  احلـوار  تعزيز سبيل يف حثيثا السعي للحكومة وينبغي .٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٣
  .التشادي الدستور إطار

 بااللتزامــات الوفــاء إىل والــسودان تــشاد دعــوة مواصــلة األمــن جمللــس وينبغــي )هـ( 
 علـى  تعمـل  الـيت  الثـوار  مجاعات مع العالقات قطع ّمثَ منو داكار، اتفاق إطار يف قطعاها اليت

  .احلدود جانّيب
 

  الدميقراطية الكونغو مجهورية - خامسا 
  والسياقاملعلومات األساسية  - ألف 

 شـهرا  ١٨ حـوايل  بعـد  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية إىل بعثة تاسع األمن جملس أوفد - ٩٥
 حققـت  الفتـرة،  تلـك  وخـالل  .٢٠٠٦ ديـسمرب /ولاأل كانون يف الوطنية االنتخابات عقد من

 يف الـسالم  توطيـد  يف تواجههـا  اليت للتحديات التصدي يف تقدما الدميقراطية الكونغو مجهورية
 والتنميـة  حتقيـق اإلنعـاش   و الدميقراطية بإقامة تسمح اليت الظروفاجلزء الشرقي من البلد وهتيئة      

 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  إىل األمـن  جملـس  لبعثـة  الرئيـسية  األهـداف  بـني  ومـن  .املستدامة
 يف واالسـتقرار  الـسالم  توطيـد  أجـل  مـن  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  يف لحكومـة ل دعمهـا  تأكيد إعادة
 وســعى .البلــد يف والتنميــةبعمليــات اإلنعــاش  والنــهوض الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة شــرق
 هتدئــة أجــل مــن جهــد مــن بذلــهت فيمــا للحكومــة الــدعم عــن اإلعــراب إىل أيــضا األمــن جملــس

 قلقـه  عـن  وأعـرب  ونـريويب،  غوما عمليّيت تنفيذ طريق عناجلزء الشرقي من البلد      يف األوضاع
 اجلنـساين  العنـف  تفـشي  واستمرار الدميقراطية، الكونغو مجهورية شرق يف اإلنسانية احلالة إزاء

 اجلماعـات  جانـب  مـن  ال سـيما   األطفـال عمـل    إهنـاء  إىل واحلاجـة  اإلنـسان  حقوق وانتهاكات
  بــني مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة العالقــة يف املطــرد التحــسن اجمللــس شــجع وممــا .املــسلحة
 .وجرياهنا
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 لفرنـسا  الـدائم  املمثـل ، ريـبري  مـوريس  - جـان الـسفري    بقيـادة  األمـن  جملـس  بعثة وقامت - ٩٦
 جوزيـف  بـالرئيس  بعثـة ال التقت كينشاسا، ويف .وغوما كينشاسا إىل بزيارة املتحدة، األمم لدى
 والالمركزيـة  الداخليـة  ووزيـر  الدولـة  ووزيـر  جيزينغـا،  أنطـوان  الـوزراء  ورئيس كابانغي، كابيال
 والعـدل  السابقني واحملاربني الوطين والدفاع الدويل، والتعاون اخلارجية الشؤون ووزراء واألمن،
 .املنـاجم  شـؤون  وزيـر و ،والطفل واألسرةشؤون املساواة بني اجلنسني      ووزير اإلنسان، وحقوق
 رئيس كامريهي، فيتالرئيس جملس الشيوخ و    وادونغو، كينغو ليونب أيضا البعثة أعضاءواجتمع  
 .الربملانية املعارضة أعضاء ذلك يف مبا املؤسسات، تلكومبكتب  ،الوطين اجمللس
 ومـع  ،الـشمالية  كيفـو  مقاطعـة  حـاكم  بـالوكو،  جـوليني  مع غوما يف البعثة واجتمعت - ٩٧

 أبـولينري  آيببـ  أيـضا  البعثـة  واجتمعـت  .املقاطعـات  إدارة أعـضاء  وكبـار  املقاطعات جملس رئيس
ــامج الــوطين املنــسق مــالو، مــالو ــة وأعــضاء ،أمــاين لربن ــة اللجن ــة املختلطــة التقني  بالــسالم املعني

 الـبحريات  ملنطقـة  األورويب لالحتـاد  اخلـاص  املمثـل ،  غـري  دي فـان  روالنـد  ذلـك  يف مبا واألمن،
 األفريقيــة يف للــشؤون اخلارجيــة وزيــر ملــساعد اخلــاص املستــشار ،شــورتلي وتيمــوثي لكــربى،ا

 البعثــة وقامــت .أمــاين لربنــامج الدوليــة التيــسريآليــة  يفعــضوين  بــصفتيهما ،الواليــات املتحــدة
ــارة أيــضا ــا املــشردين األشــخاص خمــيم بزي  الــذي يبعــد حــوايل  الثــاين موغونغــا املــسمى داخلي
 . منظمات اجملتمع املدين احملليةمع منفصل بشكل تواجتمع غوما، نع كيلومترا ٤٠
ــة أعــضاء واســتمع - ٩٨ ــشاسا يف البعث ــا كين ــها إحاطــة إىل وغوم ــة قدمت ــة بعث ــم منظم  األم

م العـا  لألمـني  اخلـاص  املمثـل   وقام الـسيد آالن دوس،   .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة
  زيـارهتم جلمهوريـة الكونغـو   طـوال  األمـن  جملـس  أعـضاء افقة   مبر جلمهورية الكونغو الدميقراطية  

  .الدميقراطية
 .وجرياهنـا  الدميقراطية الكونغو مجهورية بني العالقة يف املطرد التحسن اجمللس شجع ومما -٩٩
 جمموعـة  يف الكونغوليـة  احلكومـة  بنجـاح  علمـا  اللجنـة  أحاطت كثرية، حتديات تبقى حني ويف
 مجهوريــة شــرقي يف الــسالم إحــالل اســتهدفت الــيت املعقــدة سلميةالــ الــسياسية العمليــات مــن

ــو ــة، الكونغ ــامج ووضــعت الدميقراطي ــات برن ــق أولوي ــاش، االســتقرار لتحقي  واختــذت واالنتع
 تنفيـذ  يـتعني  يـزال  ال أنـه  غـري  .وأوغندا برواندا الثنائية عالقاهتا حتسني سبيل يف جمدية خطوات

  .ر الواقع واجتياز اختبابالكامل التطورات تلك
 وضـمان  اجلـيش  إلصـالح  احلرج واملسار اإلطار تعريف يف أيضا التقدم بعض وحتقق - ١٠٠

ــد توصــيل ــذ طريــق عــن لألهــايل، الــسالم عوائ ــامج التــدرجيي التنفي  “اخلمــسة اجملــاالت” لربن
 االقتـصادية،  الكفـاءة  تعزيز إىل يهدف قانوين إطار واعتماد ،)األولويةذات   اإلصالحجماالت  (
 النتيجـة  بـأن حمـاورو البعثـة     أقـر  حـني  ويف .للدولـة  اململوكـة  املؤسـسات  خصخـصة  ذلك يف مبا
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 مبواصـلة  التـزامهم  على التأكيد أعادوا فقد األهايل، بتوقعات بعد تِف مل اآلن حىت حتققت اليت
 الـيت  العامليـة  الزيـادة  بـأن  أيـضا  وأِقـرَّ  .الـدوليني  الـشركاء  مـع  وثيـق  تعـاون  يف اجلهود تلك بذل
 الوضـع  علـى  إضـايف  سـليب  أثـر  هلـا  كـان  األساسـية  الغذائيـة  املنتجـات  أسـعار  يف مؤخرا دثتح

  .االجتماعي االقتصادي
 الـشيوخ  جملـس  مـع  وثيـق  تعـاون  يف الـوطين  اجمللـس  يعمـل  التـشريعي،  الـصعيد  وعلى - ١٠١
 حقـوق  وتعزيـز  الدميقراطي واحلكماحلكومة   أولويات لوضع الالزم القانوين اإلطار إنشاء على

 هـذا  ويف .اإلشـراف  صـعيد  علـى  أيـضا  نـشاطه  يـزاول  الربملـان  وكـان  .التنفيـذ  موضـع  اإلنسان
 أحـداث  يف تحقيـق ال منـها  للتحقيـق،  جلـان  عـدة  الـشيوخ  وجملـس  الـوطين  اجمللـس  نشأأ الصدد،
 يقـّيم  أن املزمـع  ومـن  .٢٠٠٨ مـارس /آذار يف الـسفلى  الكونغو مقاطعة يف اندلعت اليت العنف
  .الربملانية التوصيات من للعديد احلكومة فيذتن الربملان
 الدميقراطيـة  بتعميـق  التزامها عن أيضا الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة وأعربت - ١٠٢
 مـن  احلـد و ،٢٠٠٩ عـام  يف حمليـة  انتخابـات  عقـد  ذلـك  يف مبـا  واحمللي، الوطين الصعيدين على

 حقــوق انتــهاكات واســتمرار نــساينواجل اجلنــسي العنــف ضــحايا مــن واألطفــال النــساء معانــاة
بنجــاح  البعثـة  رحبـت  الـصدد،  ذلـك  ويف .العقـاب  مـن  اإلفـالت  ةمناهـض  طريـق  عـن  اإلنـسان 
 ال سـيما احملكمـة      الدوليـة،  العدالـة  آليات مع الدميقراطية الكونغو مجهورية يف لسلطاتتعاون ا 

 .اجلنائية الدولية

 ،األحيـان  مـن  كـثري  يف حماوريهـا،    مـع  ثةالبع أجرهتا اليت املناقشات ركزت حني  ويف - ١٠٣
 هاريتـذك  يـتم  كـان  مـا  كـثريا  فإنـه  الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهوريـة  شـرق  يف األمنية احلالة على
 تواجههـا  الـيت  األخـرى  اخلطريةذلك اجلزء من البلد والتحديات       يف احلالة بني القائمة الروابطب

 إصـالحات ب القيـام ب التعجيـل  علـى  كومةاحل عزم اجمللس بعثة شجع الصدد، هذا ويف .احلكومة
بإنـشاء   الدميقراطيـة  املؤسـسات  وتقوية العدالة وإصالح األمين القطاع إصالح ال سيما    ،حامسة
 .٢٠٠٩عقد انتخابات حملية يف عام ب وااللتزام السياسية املعارضة ألنشطة قانوين إطار

 
  ملانيةالرب واملؤسسات واحلكومةاجلمهورية  رئيس مع اجتماعات - باء 

 
 ةالسياسياحلالة   

 توطيــد علــى معــزمه للبعثــة احلكومــة وأعــضاء الــوزراء ورئــيس كــابيال الــرئيس أكــد - ١٠٤
 الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف السياسية احلالة أن إىل الرئيس وأشار .سريعة بصورة السالم

 اللمـسات  وضـع  سـبيل  يف املبذولـة  اجلهـود  احلكومـة  عـززت  األخـرية،  الشهور ويف .“جيدة”
 قريـب  عمـا  الـشيوخ  وجملـس  الـوطين  اجمللـس  وسـيعتمد  .الدولـة  مؤسـسات  إقامـة  على األخرية
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 اخلطـوة  وسـتكون  .الـصدد  هـذا  يف مـشتركة  برملانيـة  جلنة وأنشئت .لالمركزية القانوين اإلطار
 تتوقـع  الـيت  احملليـة  االنتخابـات  لعقـد  الالزمـة  األوضـاع  وهتيئـة  القـانوين  اإلطار إنشاء هي التالية

  .٢٠٠٩ عام يف عقدها احلكومة

 إىل اإلشـارة  حيث من نفسها املالحظات عن الشيوخ وجملس الوطين اجمللس وأعرب - ١٠٥
 عـدد  إلحـداث  الـالزم  القـانوين  اإلطـار  إنـشاء    علـى  احلكومـة  مع وثيق بشكل يعمل الربملان أن
ــود القــدرات حمــددات بقيــت حــني ويف .اهلامــة اإلصــالحات مــن  ،هــي كمــا سيةاملؤســ والقي

 .واألمـن  العـدل  قطـاع  إصـالح  أجـل  مـن  اجلهـود  بـذل  مبواصـلة  التزامهـا  عـن  احلكومة أعربت
 املعارضـة  لتمويـل  قـانوين  إطـار إنشاء   أجل من الربملان مع وثيق حنو على أيضا احلكومة وتعمل

 حشـر  و .الدميقراطيـة  تعميـق  إىل الراميـة  اجلهـود  تعزيـز  شـأنه  مـن  أمر وهو وأنشطتها، السياسية
ومــن شــأن إصــدار  .قريــب عمــا سيــصدر املعارضــة ركــزاملتعلــق مب قــانونال أن كــابيال الــرئيس
  .بامسها متحدث تعيني هلاأن يتيح  املعارضة قانون
 حتـسنت  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية يف الدميقراطية ممارسة بأن املعارضة ممثلو أقرو - ١٠٦
 .املعارضـة  وأحـزاب  احلـاكم  االئـتالف  بـني  بّنـاء  رحـوا  إقامة يفكان مفيدا    الربملاين العمل وأن
 وجـود  إىل أيـضا  املعارضـة  أعـضاء  ودعـا  .الـصدد  هـذا  يف التقـدم  مـن  مزيد إحراز يلزم أنه غري

 نأ حـني  يف أنـه  إىل وأشـاروا  .مجعيـات  وتكـوين  التعـبري  حبريـة  تتعلق إضافية حكومية ضمانات
 .بتنفيـذه  تتعلق إضافية جهود بذل يلزم فإنه مالئم، السياسية املعارضة لنشاط التشريعي اإلطار
  .القضاء استقالل تعزيز إىل حاجة أيضا وهناك
 إلقــاء إزاء القلــق عــن ،الكونغــو حتريــر حركــة، أي املعارضــة حــزب أعــضاء وأعــرب - ١٠٧
 مـن  صـدر  عليـه  القـبض  بإلقـاء  أمـر  أعقـاب  يف بلجيكـا  يف مببـا  بيري - جان زعيمه على القبض
 الدوليــة اجلنائيــة احملكمــة أن علــى األمــن جملــس بعثــة رئــيس وشــدد .الدوليــة اجلنائيــة احملكمــة
ــستقلة مؤســسة ــا م ــق هــذا مــن عملــت وأهن ــه وذكــر .املنطل ــأن حماوري  شــّجع األمــن جملــس ب
 الــصارخة االنتــهاكات مــرتكيب لتقــدمي الدوليــة اجلهــود يف التعــاون علــى الكونغوليــة الــسلطات
  .العدالة إىل دويلال اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق

 
 الدميقراطية الكونغو مجهورية شرق يف احلالة  

وشاطر الـرئيس كـابيال جملـس األمـن شـواغله بـشأن احلالـة اإلنـسانية وحالـة حقـوق               - ١٠٨
اإلنـسان املــزريتني يف منطقـة شــرق مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة النــامجتني عـن انعــدام األمــن     

منظمـة  /القـوات املـسلحة الروانديـة الـسابقة        وخـصوصا    السائد بسبب وجود عناصـر مـسلحة،      
وجتنيــد اإلنتراهــاموي، وتواصــل حــاالت العنــف الــذي يــستهدف املــرأة بــسبب نــوع جنــسها   

شدد الرئيس على أن حكومته ملتزمـة بوضـع حـد لوجـود اجملموعـات      و. األطفال، دون هوادة  
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. يت غومـا ونـريويب بأكملـهما   ، عـرب تنفيـذ عملـي   اجلزء الشرقي مـن البلـد     املسلحة وألنشطتها يف    
ومن اخلطوات اإلجيابية للتقدم يف هـذا اجملـال االجتمـاُع الـذي عقدتـه احلكومـة يف كيـسانغاين                     

القوات الدميقراطية لتحريـر روانـدا، بغـرض حـثهم علـى نـزع سـالح        مع قادة بعض جمموعات    
ونقــل بعــض . خــرىهلــا وإعــادهتم إىل أوطــاهنم أو نقلــهم إىل أمــاكن أ بعــض املقــاتلني التــابعني 

أعــضاء الربملــان مــشاعر قلــق مناصــريهم بــشأن احتمــال نقــل بعــض عناصــر هــذه القــوات            
 .مناطقهم إىل

وبينما أعرب الرئيس عن ثقته بآفاق التوصل إىل حل سلمي لألزمة الـيت تعـاين منـها                   - ١٠٩
للتعامـل   “مـا زال مطروحـا    ”مقاطعتا كيفو الشمالية واجلنوبية، أشار إىل أن اخليار العـسكري           

عمليـة  قـد تـستمر يف معارضـتها ل       القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، اليت      سيما   مع العناصر، ال  
كما أقر بأن عملية السالم اليت تنفذ حاليـا يف كـل مـن هـاتني املقـاطعتني معقـدة وأهنـا           . السالم

 . ستستغرق وقتا طويال قبل أن حتقق النتائج املنشودة
. ال بـد مـن إقامـة العـدل بتعزيـز عمليـة املـصاحلة الـيت قـد بـدأت          أنـه  الرئيس وأوضح    - ١١٠

وأعاد تأكيد التزام مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة مبواصـلة التعـاون الوثيـق مـع احملكمـة اجلنائيـة                    
وشـكل إصـدار    . الدولية، وشدد على أن العـدل خطـوة ضـرورية إلحـالل الـسالم واالسـتقرار               

لناشطة يف منطقة إيتوري عـامال هامـا للـدفع قـدما بعمليـة      مذكرة توقيف حبق قادة امليليشيات ا   
وأُعرب عن األمل بأن ختلف مذكرات التوقيف األخرى وقعـا ممـاثال علـى احلالـة                . السالم فيها 

وإن احلكومة، من جهتها، يف صدد اعتماد قـانون عفـو،        . يف مقاطعيت كيفو الشمالية واجلنوبية    
وســتعمد أيــضا إىل تعــيني . سالم الــذي عقــد يف غومــاعلــى غــرار مــا اُتفــق عليــه أثنــاء مــؤمتر الــ

 قاض من املقرر إيفادهم ملـؤازرة اجلهـود املبذولـة إلحـالل االسـتقرار يف                ٢ ٥٠٠وتدريب حنو   
كمـا سيـساعد إيفـادهم علـى تعزيـز قـدرات احلكومـة علـى تطبيـق القـانون الـذي                      . شرق البلد 

العنــف اجلنــسي والعنــف الــذي  ، لوضــع حــد حلــاالت  ٢٠٠٦يوليــه /اعتمــده الربملــان يف متــوز 
 .سيما عرب توفري املساعدة للضحايا يستهدف املرأة بسبب نوع جنسها، وال

 
 العالقات اإلقليمية  

الــرئيس كــابيال وحكومتــه مــن جديــد التزامهمــا مبواصــلة جهودمهــا الراميــة إىل أكــد   - ١١١
ــة عالقــات الحتــسني  ــدا  الثنائي ــدا وأوغن ــرئيس إوأشــار . مــع كــل مــن روان ــده  ال ــة بل ىل أن عالق

الرئيـسان كـابيال وموسـيفيين يف دار الـسالم يف           واجتمـع   . بأوغندا قد حتسنت بـشكل ملحـوظ      
ــار١٢ ــايو / أي ــام       ٢٠٠٨م ــسائل ذات االهتم ــاون حلــل امل ــا بالتع ــد التزامهم ــن جدي  ليؤكــدا م

 بروانــدا، فــإن االتــصاالت بــنيعالقــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ويف مــا يتعلــق ب. املــشترك
. ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٩البلــدين بــدأت تتكثــف منــذ توقيــع بيــان نــريويب املــشترك يف 
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وذكر الرئيس كابيال أن إعادة العالقات الدبلوماسية التامة بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                 
فستبدأ اخلطوة األوىل بفـتح ممثليـة دبلوماسـية يف كـل مـن غومـا                . ورواند ستتم بشكل تدرجيي   

وتتوقـف هـذه العمليـة إىل       . يي، يتبعها الحقا فتح سفارة يف كل من كينـشاسا وكيغـايل           وجيزن
ومت أيــضا إطــالع بعثــة . حــد كــبري علــى حتــسن احلالــة يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

ــة          ــة يف اجلمهوري ــة الوطني ــشيوخ واجلمعي ــس ال ــيت اختــذها جمل ــادرات ال ــى املب ــن عل ــس األم جمل
وكان هلـذه االتـصاالت جـدواها       . البلدان اجملاورة يف أنشطة دبلوماسية    للمشاركة مع برملانات    

 . إذ إهنا جاءت تكملة للجهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني عالقاهتا ببلدان اجلوار
 

 جيش الرب للمقاومة  
حتــدث الــرئيس كــابيال عــن جــيش الــرب للمقاومــة، فــاعترب أن األمــل بالتوصــل إىل     - ١١٢

يكـاد ُيـذكر علـى الـرغم مـن جهـود الوسـاطة احملمـودة الـيت يبـذهلا الـرئيس                     ال  تسوية تفاوضـية    
فلم تعد مجهورية الكونغو الدميقراطيـة مـستعدة للتـسامح          . ، رئيس اجلمهورية  شيّسانوخواكيم  

مع األعمال اليت يضطلع هبا جوزيف كوين ومقاتلوه الـذي ميـضون يف االعتـداء علـى الـسكان                   
وأصبح مـن الـضروري اللجـوء إىل        . اء واألطفال واختطافهم  احملليني، وخصوصا اغتصاب النس   

وأضــاف الــرئيس أن مجهوريــة . اخليــار العــسكري لوضــع حــد لنــشاط هــذا اجلــيش يف املنطقــة 
الـسودان لبحـث    جنـوب   الكونغو الدميقراطية قد بدأت جتري اتصاالت مع حكـوميت أوغنـدا و           

معاجلـة مـسألة اجلـيش املـذكور     وشددت بعثة جملـس األمـن علـى أنـه ال ميكنـها           . هذا املوضوع 
 . بسبب حمدودية قدرهتا

 
 واجملتمــع الــدويل  بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة      دعــم   

 جلمهورية الكونغو الدميقراطية
أعادت بعثة جملس األمـن، يف االجتماعـات الـيت عقـدهتا مـع احملـاورين الكونغـوليني،                    - ١١٣

ــزام جملــس  ــد الت ــو،      تأكي ــة األمــم املتحــدة يف الكونغ ــق بعث ــة، عــن طري ــؤازرة احلكوم  األمــن مب
وسـيتيح إحـراز احلكومـة    . تبذله من جهود لتحقيق الـسالم والتعـايف علـى املـدى الطويـل         ما يف

. تقدما يف هذا اجملال إىل تغري طبيعة الوالية املسندة إىل بعثة األمم املتحـدة وبالتـايل إىل سـحبها                  
 وسائر حماوري بعثة جملس األمـن علـى حـسن العالقـات بـني بعثـة األمـم                   وشدد الرئيس كابيال  

وأوضح الرئيس أنه ال يتوقع من بعثة األمم املتحـدة تأديـة دور             . املتحدة والسلطات الكونغولية  
ــاتااليف  ــة نتخاب ــه شــدد علــى ضــرورة احتفاظهــا   ٢٠١١ الــيت ســتجري يف عــام  الوطني ، لكن

ىل أن تــستتب احلالــة فيهــا علــى الــصعيدين اإلنــساين بوجــود عــسكري يف منطقــة شــرق البلــد إ
وينبغي أن تواصل هذه البعثة إيالء هـذه املـسألة األولويـة أثنـاء األشـهر الثمانيـة عـشر                    . واألمين
وأضاف أنه سيكون لألمم املتحـدة، عـرب الـصناديق والوكـاالت والـربامج التابعـة هلـا،                  . القادمة
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ــة يف    ــساعدة احلكومـ ــال مـ ــد يف جمـ ــالح    دور متزايـ ــة وإصـ ــار والتنميـ ــادة اإلعمـ ــات إعـ  عمليـ
 .التحتية البىن
 

 االجتماعات يف غوما -جيم  
 اخللفية والسياق  

إن التحديات اليت تواجههـا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لترسـيخ الـسالم والتعـايف                   - ١١٤
انيـان مـن   من آثار الرتاع تشتد بـصورة خاصـة يف مقـاطعيت كيفـو الـشمالية واجلنوبيـة اللـتني تع            

فالثمن الذي دفعته كيفو الـشمالية نتيجـة للـرتاع األخـري الـذي نـشب يف كـانون                   . وطأة الرتاع 
، حينمــا انــدلعت اشــتباكات بــني القــوات احلكوميــة وقــوات املتمــردين  ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

التابعــة للقائــد املتمــرد لــوران نكونــدا، بــاهظ إذ نــزح مئــات اآلالف مــن الــسكان وارُتكبــت     
ت مجاعية حلقوق اإلنسان واسُتخدم العنف اجلنسي كـسالح حـرب وُدمـرت وُسـلبت               انتهاكا

 . أعداد كبرية من املمتلكات
 يف غومـا عمليـة سياسـية        ٢٠٠٨ينـاير   /وأطلقت احلكومـة يف منتـصف كـانون الثـاين           - ١١٥

 الـيت ُتلـزم احلكومـة والقـوات املـسلحة الكونغوليـة بـسلوك               “وثيقة االلتزامات ”ُتوجت بتوقيع   
درب حرج لتحقيق السالم، يقضي خصوصا بوقـف إطـالق النـار ودمـج اجملموعـات املـسلحة                  
احملليــة يف اجلــيش أو تــسرحيها ونــزع ســالحها وإدماجهــا، مبــا فيهــا املــؤمتر الــوطين للــدفاع عــن  

مايي التابعـة الئـتالف الـوطنيني املقـاومني الكونغـوليني املتحالفـة مـع         -  وجمموعة مايي  الشعب
ولــدى انتــهاء مــؤمتر غومــا، ُشــكلت عــدة جلــان يف إطــار . قراطيــة لتحريــر روانــداالقــوات الدمي

برنامج أماين الذي أنشأته رئاسة مجهورية الكونغو الدميقراطية كإطار شـامل لتنفيـذ االتفاقـات          
 .اليت مت التوصل إليها يف املؤمتر املذكور

واحدا من التحديات الـيت     مقاطعيت كيفو الشمالية واجلنوبية     ويشكل إحراز تقدم يف       - ١١٦
مل يسبق أن واجهتها أي بعثة حلفظ السالم من حيث تعقيدها وصـعوبتها، وذلـك علـى نطـاق                   

ومتثـل عمليتــا نـريويب وغومــا ، جمتمعـتني، إطــارا للعمـل مــن أجـل القــضاء علــى       .لغـري مــسبوق 
لـشروع  التهديد الذي متثله اجملموعات املسلحة؛ وبسط سلطة الدولة حيث تكـاد ال توجـد؛ وا             

يف بنــاء جــيش كونغــويل شــرعي ويف هنايــة املطــاف تثبيــت االســتقرار يف املنطقــة بأســرها عــرب    
 .حتسني العالقات بني مجهورية الكونغو الدميقراطية وبلدان اجلوار

 غومـا   يفيونيـه   / حزيـران  ٨ يوم بعثة جملس األمن     أمضت فيها هذه هي الظروف اليت       - ١١٧
رض البعثـة مـن زيارهتـا هـذه اإلعـراب عـن تأييـدها الـشديد                 وكـان غـ   . قاطعة كيفو الـشمالية   مب

للزخم اإلجيايب الذي خلقته عمليتا نريويب وغوما وعن تضامنها مع املشردين داخليا يف املنطقـة               
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أعــضاء البعثــة خمــيم املــشردين وزار .  مليــون نــسمة يف احملنــة الــيت يقاســوهنا١,٦البــالغ عــددهم 
مباشرة خطورة األزمة اإلنـسانية الـيت مـا زالـت سـائدة يف              داخليا موغونغا الثاين حيث شهدوا      

. كمــا اجتمعــوا مبمــثلني عــن اجملتمــع املــدين، مــن بينــهم ممثلــون عــن منظمــات نــسائية  . املنطقــة
وشـددوا علـى    . وطلبوا مـن جملـس األمـن أن يـوفر، عـن طريـق البعثـة، مزيـدا مـن أفـراد األمـن                       

 .رة مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاباملعدل املرتفع حلاالت العنف اجلنسي وعلى ضرو
 

 عمليتا غوما ونريويب للسالم  
ســلط املتحــاورون مــع البعثــة يف غومــا، مــن بينــهم حــاكم مقاطعــة كيفــو الــشمالية      - ١١٨

واملنسق الوطين لربنامج أماين، األب مالو مالو، الضوء على ما تواجهـه احلكومـة مـن حتـديات                   
 يف هذه املقاطعة، وخصوصا انعدام األمن الناجم عـن وجـود    يف سياق معاجلتها للحالة السائدة    

وأوضحوا أن هـذه اجملموعـات      . جمموعات مسلحة غري شرعية واعتدائهم على السكان احملليني       
موجــودة بــصورة مركــزة يف الغابــات النائيــة حيــث يعتــدون علــى الــسكان احمللــيني ويرتكبــون   

.  اخلُـّوات ويـسرقون املنتجـات الزراعيـة        أعمال العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال ويفرضون      
ومثة شرائح سكانية عديدة منقسمة وفقـا النتماءاهتـا اإلثنيـة، األمـر الـذي زاد مـن حـدة التـوتر                     

 .يف أوساط سكان املنطقة
 أن احلكومـة اعتمـدت يف       ومنسق برنامج أمـاين   وذكر حاكم مقاطعة كيفو الشمالية        - ١١٩

ني ملعاجلة مـشكلة اجملموعـات املـسلحة وإحـالل األمـن يف             ة ذات شق  ياألشهر األخرية استراتيج  
وعلى الصعيد اإلقليمي، شاركت احلكومة يف عملية نريويب اليت وفرت هنجـا مـشتركا     . املنطقة

القـوات املـسلحة    بني مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا لوضع حـد للتهديـد الـذي تـشكله               
 مجهوريـة   أحالـت ،  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ويف. منظمة اإلنتراهاموي /الرواندية السابقة 

وقُطـع شـوط كـبري يف جمـال        . رواندا خطة عمل مفـصلة لتحقيـق ذلـك        إىل  الكونغو الدميقراطية   
تنفيذ هذه اخلطة مشل إطالق محلة توعية شاملة على األرض وعقد اجتماع يف كيـسانغاين مـع                 

اإلنتراهـاموي ملناقـشة طرائـق      منظمـة   /القـوات املـسلحة الروانديـة الـسابقة       بعض جمموعات مـن     
 .نزع سالحهم وإعادهتم إىل وطنهم رواندا أو نقلهم إىل مكان بعيد عن حدود البلدين

ــاين         - ١٢٠ ــا يف كــانون الث ــؤمتر غوم ــة م ــوطين، عقــدت احلكوم ــصعيد ال ــى ال ، ٢٠٠٨وعل
. يـة وأطلقت الحقا برنامج أماين لوضع حد للتهديـد الـذي متثلـه اجملموعـات املـسلحة الكونغول      

وعقــب اختتــام املــؤمتر، أنــشئت آليــات متابعــة تعمــل يوميــا، مــن بينــها اللجنــة التقنيــة املختلطــة 
مـالو مـالو وجهـة نظـر أعـضاء آليـة الوسـاطة الدوليـة بـأن                  األب  وتـبىن   . املعنية بالسالم واألمـن   

كونـدا،  ات املشاركة يف برنامج أماين، مبا فيها اجملموعات املسلحة والفصيل التـابع لن       همجيع اجل 
غـري أن الربنـامج يتعثـر بـسبب عـدد مـن املـشاكل، مـن بينـها          . عملت معا حىت اآلن حبسن نيـة  
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وعــالوة علــى ذلــك،  . نقــص املــوارد الالزمــة لتنفيــذ بعــض املبــادرات الــيت ُوضــعت يف إطــاره   
برح بطء التقدم يف التوصل إىل اتفاق مع اجملموعات املـسلحة بـشأن طرائـق فـض االشـتباك             ما

 . وعات املسلحة ودجمها يف اجليش يشكل مسألة تثري بالغ القلقبني اجملم
وأشار احلاكم بالوكو أيضا إىل رفض بعض اجملموعـات املـسلحة الروانديـة املتـشددة              - ١٢١

 ودعـا جملـس     .يشكل إحدى العقبات اليت حتـول دون إحـراز تقـدم          االنضمام إىل عملية السالم     
منظمـــة / القـــوات املـــسلحة الروانديـــة الـــسابقةاألمـــن إىل تـــشديد العقوبـــات املفروضـــة علـــى 

واسـتنكر  . اإلنتراهاموي واجملموعات املسلحة الكونغولية اليت ترفض االنضمام إىل عملية غوما         
 . املنظمة للتحدث على الشبكات اإلذاعية الدولية/السماح لقادة هذه القوات

 
 احلالة اإلنسانية  

الـسائدة يف   اخلطـرية   علـى احلالـة اإلنـسانية       ضا  أيـ سلط املتحاورون مـع البعثـة الـضوء           - ١٢٢
 يف املائـة    ٧٠ مليـون شـخص مـن املـشردين داخليـا، يقـيم              ١,٦املنطقة، وخصوصا وجود حنـو      

وأشـار احلـاكم بـالوكو إىل أن حـاالت االعتـداء علـى              . مع أسر تستضيفهم يف جمتمعـات حمليـة       
موعــات املــسلحة مل ختــرق الــسكان، مبــا فيهــا العنــف اجلنــسي، قــد ازدادت بــالرغم مــن أن اجمل

ــصورة جــسيمة يف األســابيع األخــرية      ــار ب ــة    . وقــف إطــالق الن ــت البعث ــصدد، دان ــذا ال ويف ه
واملتحاورون معها االعتـداء الـذي شـنته عناصـر مـن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا علـى                      

ــا يف    ــشردين داخلي ــران٤أحــد خميمــات امل ــه/ حزي ــده   . يوني ــة عــن تأيي م وأعــرب أعــضاء البعث
لالستراتيجية اليت تتبعها بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إلحالل االسـتقرار             

 . وشددوا على ضرورة تويل اجلهات احمللية زمامه
احلالـة اإلنـسانية املأسـاوية الـيت تعـاين منـها مقاطعتـا        جملـس األمـن   وشهد أعضاء بعثة    - ١٢٣

 ١٠ ٠٠٠خميم موغونغا الثـاين الـذي يـؤوي حنـو           اء زيارهتم   كيفو الشمالية واجلنوبية وذلك أثن    
وأتى معظم املشردين داخليا إىل هـذا املخـيم يف          .  نزحوا من منطقة ساكي    من املشردين داخليا  

املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن الـشعب           عقـب االشـتباكات الـيت درات بـني           ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
وأعـرب املـشردون داخليـا عـن رغبتـهم يف           . يـة والقوات املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراط      

ــة، و     ــة يف املنطق ــة األمني ــارهم األصــلية ودعــوا إىل حتــسني احلال ــودة إىل دي ــد خــصوصا الع جتري
كما أعربوا عن استيائهم مـن األوضـاع املعيـشية يف املخـيم،             . اجملموعات املسلحة من سالحها   

كيلوغرامـات للفـرد     ٦يتجـاوز وزهنـا      حمدودية احلـصص الغذائيـة الـيت يتلقوهنـا الـيت ال              خباصةو
 .  شهرياالواحد
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 الدعم الدويل لتوطيد السالم يف مقاطعيت كيفو الشمالية واجلنوبية  
يف ، ومـن ضـمنهم ممثلـو بعثـة األمـم املتحـدة               جملـس األمـن    دعا املتحـاورون مـع بعثـة        - ١٢٤

لربنــامج أمـاين، إىل حــشد  وأعـضاء آليـة التيــسري الدوليـة التابعـة     مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة   
كما حثوا بعثـة جملـس األمـن علـى النظـر يف تزويـد بعثـة                 . املزيد من الدعم الدويل لعملية غوما     

 االسـتخبارية األمم املتحـدة مبـوارد بـشرية إضـافية متتلـك وسـائل تنفيـذ إضـافية، وباإلمكانـات                    
ة قــصرية لتعزيــز الالزمــة ملعاجلــة مــشكلة اجملموعــات املــسلحة، وبقــوات عــسكرية خاصــة لفتــر 

قدرة بعثة األمم املتحدة على دعـم مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف مـا تبذلـه مـن جهـود مـن              
وأقــر مجيــع . أجــل نــزع ســالح امليليــشيات العاصــية وتنفيــذ مهمتــها املتمثلــة يف محايــة املــدنيني 

زمـة للالضـطالع    متتلك الوسائل الال   بأن بعثة األمم املتحدة ال    جملس األمن   املتحاورين مع بعثة    
يف مقـاطعيت كيفـو     جملـس األمـن     كمـا ردد املتحـاورون احملليـون مـع بعثـة            . مبا عليهـا مـن مهـام      

الشمالية واجلنوبية مطلب الرئيس كابيال بضرورة أن يبقي جملس األمن على وجود قوي لبعثـة               
 . على حنو تامفيها األمم املتحدة يف شرق البلد إىل أن يستتب الوضع األمين 

أيـضا مـسألة إمكانيـة تعـيني مراقـب حلقـوق       جملـس األمـن    وأثار املتحاورون مع بعثـة        - ١٢٥
وشـدد  . اإلنسان يف شرق البلد، على غرار ما اقترحته بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة                 

األب مالو مـالو، علـى الـرغم مـن موافقتـه املبدئيـة علـى املقتـرح، علـى ضـرورة تـويل اجلهـات                          
عـىن برصـد   هيئـة ت واقترح أن يبحث اجملتمع الدويل إمكانيـة دعـم        . ذه العملية احمللية زمام مثل ه   

 . ممثلون عن اجملتمع الدويل الكونغويلاحالة حقوق اإلنسان يشرف عليه
 

 االنتخابات احمللية  
يف غومـا أيـضا مـسألة االنتخابـات احملليـة مـع األب           جملـس األمـن     ناقش أعـضاء بعثـة        - ١٢٦

وشكر السيد مالو مالو جملس األمـن علـى         . س اللجنة االنتخابية املستقلة   مالو مالو، بوصفه رئي   
ــدعم إلجــراء         ــدمي ال ــة تق ــة مبهم ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم تكليــف بعث

وسلط الضوء على عدد من التحـديات       . ٢٠٠٩االنتخابات احمللية اليت َيتوقع أن جتري يف عام         
الصدد، من بينها ضرورة التسريع من عملية بناء القـدرات احملليـة يف    هذا  يفاليت يواجهها البلد    

جمال االنتخابات، وخصوصا تدريب املـوظفني الرئيـسيني وإنـشاء آليـات ذات مـصداقية تتـوىل                 
كما أبلغ بعثة جملس األمن بقرار احلكومة حتديثَ قـوائم          . تسوية الرتاعات املتعلقة باالنتخابات   

 .  ماليني شخص حيق هلم االقتراع٦يضاف إليها حنو الناخبني اليت َيتوقع أن 
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 التوصيات -دال  
عقب املشاورات اليت أجريت مع حماورين شىت، تقدم بعثـة جملـس األمـن التوصـيات                  - ١٢٧
 :التالية

 
 عمليتا غوما ونريويب  

التحضري لتقليص بعثة األمم املتحـدة يف       يف سياق مواصلة    ينبغي جمللس األمن،     )أ( 
 الكونغو الدميقراطية تدرجييا يف املستقبل، إبقاء مسألة موارد هـذه البعثـة قيـد املراجعـة             مجهورية
واإلمكانيـات االسـتخبارية التكتيكيـة، وحيثمـا أمكـن          امتالكها وسائل التنفيـذ الالزمـة       لكفالة  

واقتضى ذلك، توفري قوات احتياطية خاصـة ملـساعدة البلـد علـى تنفيـذ عملـييت غومـا ونـريويب                     
 ة التحديات اليت متثلها سائر اجملموعات املسلحة األجنبية؛ومواجه
ينبغــي للجنــة التقنيــة املختلطــة املعنيــة بالــسالم واألمــن إحــراز تقــدم ســريع يف   )ب( 

جمــال التوصــل إىل اتفــاق بــشأن الطرائــق واألطــر الزمنيــة اخلاصــة بفــض االشــتباك والــدمج يف     
  التعاون تعاونا تاما لتحقيق ذلك؛اجليش؛ وجيب على اجملموعات املسلحة الكونغولية

جيــب علــى القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا والقــوات املــسلحة الروانديــة    )ج( 
منظمــة اإلنتراهــاموي وســائر اجملموعــات املــسلحة الروانديــة تــسليم نفــسها بــدون أي  /الــسابقة

ــد وال شــرط   ــرتع ســالحها  إبطــاء وال قي ــسرحيها وإعادهتــا إىل أوطاهنــا وإعــادة  ل .  إدماجهــاوت
على املضي يف الوفـاء مبـا التزمتـا بـه يف             مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا      وتشجَّع حكومتا 

وينبغي للحكومة واجلهـاز    . مجيع الشروط الالزمة لتقدم هذه العملية     لضمان توافر   بيان نريويب   
تـداء علـى الـسكان    القضائي اختاذ التدابري املناسبة يف حق اجملموعات املـسلحة الـيت تواصـل االع     

احملليني وارتكاب أعمال مـن العنـف اجلنـسي؛ وينبغـي للحكومـة أيـضا اختـاذ خطـوات إضـافية                     
 .لوضع حد لتجنيد األطفال، وخاصة من جانب اجملموعات املسلحة

ينبغــي تــشجيع اجملتمــع الــدويل علــى زيــادة الــدعم الــذي يقدمــه لتنفيــذ عمليــة  )د( 
ليـة وإنـشاء آليـة لرصـد حالـة حقـوق اإلنـسان، علـى أن تتـوىل                   غوما، والسيما توفري املوارد املا    

 .إىل حد كبري اجلهات احمللية هذه العملية زماماجلهات احمللية 
 

 إصالح قطاع األمن  
ــة إىل إصــالح اجلــيش       )هـ(  ــل وتكثيــف جهودهــا الرامي ــة ب ــة متابع ينبغــي للحكوم

التــسريع يف إصــالح هيكليــة وإعــادة هيكلتــه، مبــا يف ذلــك دمــج الوحــدات املتماســكة؛ ويلــزم  
 القيادة العسكرية؛
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لوضـع حـد لظـاهرة اإلفـالت        جهـود أكثـر انتظامـا       يف هذا السياق، يلزم بذل       )و( 
مــن العقــاب يف صــفوف اجلنــود التــابعني للــدوائر األمنيــة، وذلــك عــرب حماكمــة أفــراد اجلــيش      

 والشرطة الذين ُيزعم أهنم انتهكوا حقوق اإلنسان؛ 
اجملتمع الدويل على زيـادة الـدعم الـذي يقدمـه إلصـالح قطـاع               ينبغي تشجيع    )ز( 

األمن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخباصة عرب املسامهة يف تشكيل قوة للتـدخل الـسريع،               
 .على غرار ما اقترحته احلكومة

 
 العنف اجلنسي والعنف الذي يستهدف املرأة بسبب نوع جنسها  

د مــن اخلطــوات لوقــف انتــشار حــاالت العنــف   ينبغــي للحكومــة اختــاذ املزيــ  )ح( 
اجلنــسي املتواصــلة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وخباصــة عــرب اعتمــاد إجــراءات ســريعة     

 .لوضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب يف صفوف القوات املسلحة
 

 االنتخابات احمللية  
ــة أن حتـــ  )ط(  ــي للحكومـ ــا    ددينبغـ ــارا زمنيـ ــن، إطـ ــت ممكـ ــرب وقـ ــاد، يف أقـ  قيقـ

 .لالنتخابات احمللية، خباصة عرب تقييم احتياجاهتا من الدعم
 
 كوت ديفوار -سادسا  

  والسياقاملعلومات األساسية -ألف  
يتمثل اهلدف من إيفاد بعثة جملس األمن يف الوقوف على مدى التقدم الـذي أحـرزه                   - ١٢٨

توصــل إليــه يف إطــار مهمــة اإليفواريــون يف جمــال تنفيــذ اتفــاق واغــادوغو الــسياسي الــذي مت ال 
بوركينـا فاسـو، مبـساندة ودعـم مـن          مجهوريـة    رئـيس    ،كومبـاوري بليـز   التيسري اليت اضطلع هبا     

والحــظ أعــضاء البعثــة، يف هــذا الــشأن، شــيوع جــو مــن االنفــراج الــسياسي    . األمــم املتحــدة
رَع عجلـة  واألمين جتددت فيه ثقة مجيع أصحاب املصلحة اإليفواريني باالتفاق املذكور، وتـسا     

أُحرز يف الواقع أثنـاء األشـهر األخـرية يف كـوت ديفـوار تقـدم جـدير              إذ  . التحضري لالنتخابات 
بالثناء قياسا باإلطار الـزمين احملـدد يف عمليـة واغـادوغو، بـدءا مـن اتفـاق آراء مجيـع األطـراف                       

نـوفمرب  /ثـاين  تـشرين ال   ٣٠على تاريخ اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية احملدد إجراؤها يف           
وجاء هذا التطور مثرة لتوقيع الرئيس غباغبو عـددا مـن املراسـيم ذات الـصلة بالعمليـة       . ٢٠٠٨

االنتخابيــة، وعززتــه إجنــازات هامــة أخــرى حتققــت منــذ توقيــع هــذه املراســيم، وأبرزهــا إجنــاز   
  نسخة مـن شـهادات والدة،      ٥١٥ ٠٠٠مايو، مع إصدار    / أيار ١٥عمليات احملاكم املتنقلة يف     

ــار   ــا يف منتــصف أي ــشاء ســجالت األحــوال الشخــصية الــيت    /والــشروع رمسي مــايو يف إعــادة إن
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وعـالوة علـى ذلـك،      . فُقدت أو تضررت، وهذه عملية من املتوقع أن تستغرق أربعة أشهر           إما
يوليـه وينبغـي أن تـصدر قائمـة مؤقتـة           / متـوز  ١من املقرر أن تنطلق عمليـة تـسجيل النـاخبني يف            

ــا يف   / آب٣١بأمســــائهم يف   تــــشرين ١٥أغــــسطس قبــــل أن تــــصدر القائمــــة النهائيــــة رمسيــ
 .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
 بـالرغم مـن حمدوديتـه مقارنـة بالتقـدم الـذي             صعيد األمـين  الـ وأحرز تقدم أيضا علـى        - ١٢٩

االنتـهاء مـن توزيـع قـوات        بشهدته العملية االنتخابية، وأحاط جملس األمن علما بصفة خاصـة           
 ومن الشروع يف هذه العمليـة يف املنـاطق الـيت            معسكرات مؤقتة ارية على   الدفاع واألمن اإليفو  

وأشار املتحاورون مع البعثة إىل تطورات إجيابيـة مثـل إلغـاء        . تقع حتت سيطرة القوات اجلديدة    
منطقة الثقة واإلزالة التدرجيية لنقاط املراقبـة املوجـودة علـى طـول اخلـط األخـضر وإعـادة فـتح                     

وأشادوا بتمكن مجيع األطـراف مـن التنقـل اآلن حبريـة يف مجيـع               . بلد برمته إدارات الدولة يف ال   
ومــن ضــمن . أحنــاء البلــد، ومــن إجــراء محــالت انتخابيــة ومحــالت توعيــة بالعمليــة االنتخابيــة  

 أثنــاء اجتماعــات جملــس األمــن أمــُن العمليــة  مل حتــل بعــد يف أبيــدجان وذكــرت املــشاكل الــيت 
م خباصة بالنسبة للمجتمع املدين، وتنفيذ عمليات نـزع الـسالح     االنتخابية ومشولية عملية السال   

والتسريح وإعادة اإلدماج ونزع سالح امليليشيات وحلها، بشفافية، إمنا األهـم مـن ذلـك كلـه                 
متويل العملية االنتخابية الذي، إن مل يتوفر، ميكن أن يقـوض مجيـع اجلهـود الفائقـة الـيت بذلتـها              

 .لتذليل العقبات السياسية االثين عشر املاضيةاألطراف على امتداد األشهر 
 املمثـل الـدائم لبوركينـا فاسـو لـدى           الـيت ترأسـها   ويف أبيدجان، اجتمع أعضاء البعثـة         - ١٣٠

األمم املتحدة، السفري ميـشال كافانـدو، بـالرئيس لـوران غبـاغبو؛ ووفـد مـن القـوات اجلديـدة                      
لميسر، السيد بورميا باديين؛ ورئـيس اللجنـة   برئاسة اللواء سومايال باكايوكو؛ واملمثل اخلاص ل  

االنتخابية املستقلة، السيد بوغر ماميب؛ ورئيس أركان قوات الدفاع واألمن اإليفواريـة، اللـواء              
ــواء ســومايال باكــايوكو؛ وزعــيم جتمــع       ــدة، الل ــيس أركــان القــوات اجلدي فيليــب مــانغو، ورئ

 SAGEM الوطين لإلحـصاء وعـن شـركة         اجلمهوريني، السيد احلسن واتارا؛ وممثلني عن املعهد      
 عن حتديد هوية الناخبني وتسجيلهم؛ ووفد مـن هيئـة اجملتمـع املـدين اإليفـواري                 ة الفني ةاملسؤول

ــواء برونــو       برئاســة املــسؤول عــن تنــسيقها، الــسيد باتريــك نغــووان؛ وقائــد قــوة ليكــورن، الل
  جـني، - يونـغ  رئاسة ، تشويبولّيه؛ وقيادة عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ب       - كليمان

وحضر وزير اخلارجية، الـسيد يوسـف باكـايوكو، واملمثـل الـدائم             . املمثل اخلاص لألمني العام   
لكــوت ديفــوار لــدى األمــم املتحــدة، الــسفري الــسيد دجيــدجي، االجتمــاع بــني أعــضاء البعثــة  

 . والرئيس
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ء الــسياسيون اإليفواريــون وأشــاد أعــضاء البعثــة بــاجلهود الدؤوبــة الــيت يبــذهلا الزعمــا  - ١٣١
 وعـن جتديـد     ٢٠٠٧مـارس   /لصون الزخم الناجم عن توقيع اتفاق واغادوغو السياسي يف آذار         

يــسرها رئــيس بوركينــا فاســو،    الــيت ياألطــراف التزاَمهــا بعــدم التخلــي عــن عمليــة الــسالم       
كمـا  . كومباوري، وتساندها وتدعمها عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقوات احملايدة          

شــدد أعــضاء البعثــة علــى أمهيــة التوصــل إىل تــسوية هنائيــة ودائمــة لألزمــة، وحثــوا املتحــاورين  
 املعـايري الـيت  معهم من اجلانب اإليفواري على العمل لتنفيذ اتفاق واغادوغو الـسياسي، خباصـة          

 تــشرين ٣٠ وشــفافة يف موثــوق هبــا تفــضي إىل تنظــيم انتخابــات مفتوحــة وحــرة وعادلــة و     
ويف هذا الصدد، شجعوا الزعماء السياسيني اإليفواريني علـى كفالـة أن            . ٢٠٠٨وفمرب  ن/الثاين

تبقى عملية السالم جامعة للكل، وخباصة عرب إشراك اجملتمع املدين فيها، وعلى خلق الظـروف               
كمــا أشــار . الــيت تتــيح إجــراء االنتخابــات يف جــو مــن األمــان، مبــساعدة مــن القــوات احملايــدة 

ــة إىل ــة تــصديق املمثــل اخلــاص لألمــني العــا  أعــضاء البعث ــة مــن مراحــل    أمهي م علــى كــل مرحل
 .االنتخابية العملية

 
 االجتماع بالرئيس - باء 

ــ - ١٣٢ ــضائها         خ ــى أع ــىن عل ــن، أث ــس األم ــة جمل ــاغبو بلجن ــوران غب ــرئيس ل ــاع ال الل اجتم
بـات الرئاسـية     تنظـيم االنتخا   يف نيتـه  جمـددا    ر بعملية السالم اإليفواريـة وأكـد      الهتمامهم املستم 

 عـن نقـص     نامجـة أساسـاً    ، صـعوبات  ما يواجهه من  ، رغم   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ يف
واملمثـل  ،   اخلـاص لألمـني العـام      املمثلسيما   وأعرب عن شكره للمجتمع الدويل، وال     . التمويل

 حـىت اآلن، دعمـاً للمؤسـسات اإليفواريـة يف األعمـال      ,اخلاص للميـّسر، علـى اجلهـود املبذولـة       
ــه      ــت ذاتـ ــثّهم يف الوقـ ــات، وحـ ــضريية لالنتخابـ ــأثري التحـ ــى التـ ــشّغلني  علـ ــدى املـ ــيني لـ  التقنـ

 اللجنة االنتخابية املستقلة، واملعهد الـوطين لإلحـصاءات         ييف العملية االنتخابية، وه    املشتركني
ــة   ــاجيم، لكفالـ ــركة سـ ــاوشـ ــو   وفائهـ ــات وهـ ــراء االنتخابـ ــدد إلجـ ــد احملـ ــشرين ٣٠ باملوعـ  تـ

وبعـد أن سـددت احلكومـة    ، واآلن بعد أن صدرت املراسيم ذات الصلة    . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
 يتحملـون  املـشّغلني    مايو إىل شركة سـاجيم، رأى الـرئيس غبـاغبو أن          /دفعة أوىل يف أواخر أيار    

ــة،   . األعمــال التحــضريية لالنتخابــات ب التعجيــل مــسؤولية وذكــر أيــضا أن احلكومــة اإليفواري
ــة ســاجيم، قــدمت   كمــا لوفــاء بالتزاماهتــا املتعلقــة بتــسديد  ل تــضحيات كــبرية يتــضح مــن حال
ــا ــا للمــشّغل  م ــتقين عليه ــذلك أن حتظــ     ال ــاً ل ــة، وينبغــي وفق ــة مكلف ــا عملي ــدعم ى، رغــم أهن  ب

  .املاحنني جمتمع

 من مرونة ليفهم بـشكل أفـضل األسـاس املنطقـي            هودعا الرئيس اجملتمع الدويل مبا لدي      - ١٣٣
لني املشتركني يف العملية االنتخابية، وهو خيار كـان موجهـا        لتقارب العديد من اللجان واملشغّ    
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وشـدد علـى أن هـذا النـهج     .  اإليفوارية بعملية السالماألحزابمنذ البداية حنو تعزيز ثقة مجيع       
 االنتخابـــات علـــى أســـاس الـــشفافية بـــإجراءالتـــوافقي يتـــصل بأولوياتـــه وأولويـــات احلكومـــة 

 إىل حـني  ،كذلك على أن األزمـة اإليفواريـة كانـت       وشدد  . سجالت االنتخاب واملصداقية يف   
 املواجهــة الالتوقيــع علــى اتفــاق واغــادوغو الــسياسي، تغلــب عليهــا املــشاحنات الــسياسية         

عمليـة  لاألمـن مل يعـد ميثـل مـشكلة بالنـسبة ل           موضـوع    على ثقـة مـن أن        من مث،  ،املسلحة، وأنه 
ــة األمــم املتحــدة يف   ، الاالنتخابيــة  كــوت ديفــوار وقــوات ليكــورن  ســيما نظــرا لوجــود عملي

األرض، وأن التركيز ينبغي أن ينـصب اآلن علـى تعبئـة املـوارد املاليـة، ملـساعدة احلكومـة                     على
ــال شــركة ســاجيم املــشّغل     ــاء بالتزاماهتــا حي ــتقينعلــى الوف ــع  ، الفرنــسيال ــة جتمي  ودعــم عملي

 الـذي اقترحـه   ، للتـصديق وأكد الـرئيس جمـددا قبولـه بإطـار املعـايري اخلمـسة       .املقاتلني السابقني
 وســطاملمثــل اخلــاص لألمــني العــام، الــسيد تــشوي، وشــّجعه علــى مواصــلة القيــام بــدور بّنــاء   

خمتلف أصحاب املـصلحة لكفالـة إجـراء االنتخابـات يف موعـدها احملـدد، وعلـى أسـاس معـايري                     
 .تقبل هبا مجيع األطراف

 
  السياسي واألمين يف كوت ديفواراملناخ - جيم 

تحـّسن البيئـة الـسياسية    فيمـا يتعلـق ب  ثنت البعثة على الزعماء السياسيني اإليفـواريني   أ  - ١٣٤
 وفيمـا يتعلـق بإمـساكهم بزمـام    ، ٢٠٠٧يونيه /واألمنية يف البلد منذ زيارهتا األخرية يف حزيران       

 .٢٠٠٧مـارس   / يف آذار  عملية السالم والـزخم الـذي ولّـده توقيـع اتفـاق واغـادوغو الـسياسي               
الـــذي ســـاعدهم ثـــة اســـتمرار احلـــوار بـــني الزعمـــاء الـــسياسيني اإليفـــواريني،  الحظـــت البعو

جتميـع املقـاتلني   يف حتقيق تقدم كبري يف إعادة توحيد البلـد، وإعـادة بـسط إدارة الدولـة، و            على
وفيمــا خيــص هــذه املــسألة بالــذات، أثنــت البعثــة علــى مجيــع    . العمليــة االنتخابيــةوالــسابقني، 

 ٢٠٠٨أبريـل   / السلوك املتعلقة باالنتخابات، الـيت ُوقّعـت يف نيـسان          املوقعني على مدونة حسن   
وحثّتهم على احترام التزامهم، وتكفّلهم بـإجراء انتخابـات          حبضور األمني العام لألمم املتحدة،    
 . مفتوحة، وحرة، ونزيهة، وشفافة

 اإلعـالم    يـتعني علـى وسـائط      ين إىل أمهية الدور واملسؤولية اللـذ       أيضا أشارت البعثة   و  - ١٣٥
اخلاصــة والتابعــة للدولــة االضــطالع هبمــا يف دعــم البيئــة الــسياسية اإلجيابيــة يف كــوت ديفــوار   

 عـن نيتـه     دوكـشف الـرئيس غبـاغبو يف هـذا الـصد          . اموعد إجراء االنتخابـات ومـا بعـده        حىت
سـيما اإلذاعـة والتلفزيـون، علـى القيـام بـدور أكـرب               حث وسـائط اإلعـالم التابعـة للدولـة، وال         

.  بتــشجيع احلــوار وتنظــيم نقاشــات سياســية قبــل االنتخابــات  وذلــكدعــم عمليــة الــسالم، يف
ورحبت البعثة هبذا النية، اليت تتماشى مع الطلب احملـدد الـذي قدمتـه املعارضـة واجملتمـع املـدين            

 املعارضـة حظـت    وال.  وسائط اإلعالم التابعة للدولـة بـصورة أكثـر إنـصافا           همابشأن استخدام 



S/2008/460
 

46 08-42329 
 

ا الراديــو والتلفزيــون اإليفــواري البــث الــيت خيصــصه فتــرات  وجــود تفــاوت يفيف هــذا الــصدد
ــذات،    . ملعــسكر الرئاســي امــن املعارضــة و  لكــل ــشاغل بال ــى هــذا ال ــا عل ــرئيسرأىوتعليق   ال
اســتخدام املعارضـة وســائط اإلعـالم التابعــة   ب تقـدما كـبريا أُحــرز يف ظـل قيادتــه فيمـا يتعلـق      أن

يف أعقــاب اعتمــاد تــشريعات ذات صــلة تــنظم وســائط       وحريــة الــصحافة، وذلــك   ،للدولــة
وفيما يتـصل بالـدور احملـدد لوسـائط اإلعـالم خـالل العمليـة االنتخابيـة، أشـار املمثـل                    . اإلعالم

 تنظـر يف اختـاذ تـدابري لكفالـة نزاهـة وسـائط              كوت ديفـوار  اخلاص لألمني العام إىل أن حكومة       
ملدونـــة حـــسن الـــسلوك الـــيت وقعتـــها اإلعـــالم وشـــفافيتها، بطـــرق منـــها وضـــع إطـــار مماثـــل  

 .السياسية األحزاب

ومن أجل اإلبقاء على املناخ اإلجيايب الذي سـاد منـذ التوقيـع علـى اتفـاق واغـادوغو          - ١٣٦
السياسي، قبـل االنتخابـات وأثناءهـا وبعـدها، شـّجعت البعثـة الزعمـاء الـسياسيني اإليفـواريني                   

ســيما  ، الينغل الــيت عــرب عنــها اجملتمــع املــد    الرئيــسيني وامليــّسر علــى النظــر يف بعــض املــشا     
اقتـرح  و. يتعلـق بـشفافية عمليـة واغـادوغو الـسياسية ومشوليتـها، وأمـن العمليـة االنتخابيـة            فيما

 ُتعـالَج خاللـه مجيـع القـضايا املتـصلة بالعملـة             “وفاق وطين ” عقد لقاء     أيضا اجملتمع املدين ممثلو  
 رئــيس اللجنــة االنتخابيــة إال أن .دين يف رصــد العمليــةاالنتخابيــة، مبــا فيهــا اشــتراك اجملتمــع املــ

سة للغايــــة الــــسائدة بــــني خمتلــــف شــــرائح اجملتمــــع املــــدين املــــستقلة أشــــار إىل البيئــــة املسيٍِِّّــــ
 الـذي يقـوم بـه    رالـدو مـستوى   برفـع بعثـة  الديفـوار، ويف حـني تـدعم اللجنـة مقتـرح         كوت يف

لوك اجملتمـع املـدين خـالل فتـرة االنتخابـات،           اجملتمع املدين، اقترحـت اللجنـة اعتمـاد مدونـة سـ           
أن ُتطَْمِئَن البعثةَ بأن بدء حوار مع اجملتمع املدين يف األسـابيع القادمـة هـو وليـد نيـة اللجنـة          قبل

ة واغـادوغو   يـ  اجملتمـَع املـدين علـى األخـذ بزمـام عمل            أيـضا  شّجعت البعثـةُ  و. االنتخابية املستقلة 
م بطرق منها، توعيـة الـسكان اإليفـواريني بعمليـة الـسالم              ومواصلة دعم عملية السال    السياسية

 .وتعزيز التالحم االجتماعي
 

 العملية االنتخابية ودور األمم املتحدة يف التصديق على االنتخابات - دال 
علــى الــصعيدين  الحظــت البعثــة التقــدم احملــرز يف األعمــال التحــضريية لالنتخابــات    - ١٣٧

ظــل قيــادة اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة وبــدعم مــن عمليــة األمــم   كليهمــا، يف والفــينالــسياسي 
حظــت البعثــة أن احلكومــة اعتمــدت  وال. املتحــدة يف كــوت ديفــوار واملمثــل اخلــاص للميــّسر 

ومل يـصدر بعـُد املرسـوم الـذي حيـدد      . عددا من املراسيم اهلامة ذات الـصلة بالعمليـة االنتخابيـة       
ل النـاخبني، وأدوار كـل مـن شـركة سـاجيم واملعهـد       طريقة العمـل يف حتديـد اهلويـات وتـسجي     

غري أن رئيس اللجنة االنتخابية املـستقلة أشـار إىل أن اتفاقـا قـد أبـرم بالفعـل        .الوطين لإلحصاء
ــل، وأن     ــة العم ــشأن طريق ــشّغلْين ب ــذين املُ ــني ه ــدأ  ب ــرر أن تب ــن املق ــات    م ــد اهلوي ــة حتدي  عملي
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ــاخبني يف   ــه، وذلــك حــسب  / متــوز١وتــسجيل الن ــدول اجلــيولي ــذيزمينال ــة  ال ــه اللجن   اقترحت
 النـهائي إلجـراء اجلولـة األويل مـن االنتخابـات            علـى أسـاس املوعـد      علـى األطـراف،      االنتخابية
 اجلـدول الـزمين اجلديـد       اورحبـت البعثـة هبـذ      ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠، وهو   الرئاسية

ــة يف      ــاخبني املؤقتـ ــة النـ ــشر قائمـ ــى نـ ــنص علـ ــذي يـ ــسطس / آب٣١الـ ــة ٢٠٠٨أغـ ، والقائمـ
ــة ــاين ١٥يف  النهائي ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة االنتخابيــة     ٢٠٠٨ن ــسؤولية اللجن ــى م ، وشــددت عل

 يف كفالــة شــفافية قــوائم النــاخبني، -  شــركة ســاجيم واملعهــد الــوطين لإلحــصاء- واملُــشّغلْين
 على مواصـلة العمـل عـن كثـب مـع عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار واملمثـل                         اوحثّتهم
  .للميّسر يف هذا الصدداخلاص 

ستية لالنتخابات، أشـارت اللجنـة االنتخابيـة إىل أن    يوفيما يتعلق بالتحضريات اللوج   - ١٣٨
 ُوّزعـت بالفعـل يف مجيـع أحنـاء البلـد،       فرعـاً ٤١٥ يف املائة من فروعها احمللية البالغ عـددها         ٨٠

مــا تقُــّدر االحتياجــات  مفــوض إىل هــذه الفــروع، بين١١ ٦٠٠وأنــه ُيتوقّــع إيفــاد مــا جمموعــة 
 موظــف ٦٦ ٠٠٠ مركــز، بـــ ٢٢ ٠٠٠العامــة مــن املــوظفني ملراكــز االقتــراع البــالغ عــددها   

 الـشواغل الـيت أعربـت عنـها         لكـن البعثـة أشـارت إىل      . تعيينـهم يزال يـتعني حتديـد هويـاهتم و        ال
تعلــق بتمويــل  القــوات اجلديــدة واجملتمــع املــدين، فيمــا ي يفاملتمثلــةاللجنــة، وكررهتــا املعارضــة، 

 مليون دوالر الذي يواجه حاليا العملية االنتخابية، فضال عن بعـض املطالـب          ١٥النقص البالغ   
 النــاخبني خــالل عمليــة تنقــل، واملرشــحني لالنتخابــات، وحريــة أفرادهــااحملــددة املتعلقــة بــأمن 

تحـدة  ودعـت البعثـة منظومـة األمـم امل        .  االنتخابـات  ويف يـوم  تسجيلهم، واحلمالت الـسياسية،     
 املــوارد املاليــة تعبئــةكــوت ديفــوار إىل مواصــلة تقــدمي املــساعدة للمؤســسات اإليفواريــة يف   يف

سـيما القـوات املـسلحة،        على مسؤولية السلطات اإليفواريـة، وال      تللعملية االنتخابية، وشدد  
 . وشفافة، ونزيهة، وحرة، انتخابات مفتوحة إجراءيف هتيئة بيئة تفضي إىل

لبعثــة جمــددا دعمهــا الكامــل للــدور الــذي تقــوم بــه عمليــة األمــم املتحــدة    اوأكــدت  - ١٣٩
ــة،    يف ــة االنتخابيـ ــوار يف التـــصديق علـــى العمليـ ــراض وشـــددت علـــىكـــوت ديفـ  أن أي اعتـ

ــى ــات،   علـ ــائج االنتخابـ ــواء نتـ ــؤثر     سـ ــية تـ ــة سياسـ ــسّبب يف أزمـ ــد يتـ ــربرا أم ال، قـ ــان مـ كـ
وأعربـت البعثـة    .  مركزيـة التـصديق    مث،وهـو مـا يـربر، مـن         مصداقية العملية بشكل عـام،       على
 املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، بالتــصديق    الــسيد تــشوي،تقــديرها لإلطــار الــذي اقترحــه  عــن
العملية االنتخابية، مبا يف ذلك التصديق الصريح على قوائم الناخبني ونتـائج االنتخابـات،               على

آلراء وسـط الزعمـاء الـسياسيني     توافـق يف ا لتعبئـة وأثنت يف هذا الصدد على جهوده املتواصـلة         
ثـل اخلـاص يف مهمتـه، طلبـت البعثـة مـن املـشّغلْين            م تقدمي الدعم الفعـال للم     وبغية. اإليفواريني
أن يقــّدما بانتظــام، مــن خــالل اللجنــة االنتخابيــة  ن يف إعــداد قــوائم النــاخبني املــشتركْيالتقنــيني

ــصلة الــيت ميكــ     ــائق ذات ال ــع املعلومــات والوث ــل اخلــاص   املــستقلة، مجي ــسترشد هبــا املمث ن أن ي
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 أعـدها وعالوة على ذلك، ومـن أجـل معاجلـة أحـد املطالـب الـيت                . واليته املتعلقة بالتصديق   يف
املمثـل اخلـاص، علـى مواصـلة توعيـة اإليفـواريني            الـسيد تـشوي     اجملتمع املدين، شـّجعت البعثـةُ       

 .ية بالتصديق على العملية االنتخابفيما يتعلقباإلطار الذي اقترحه 
 وفيما يتعلق بأمن العملية االنتخابية، أكد كل من القـوات اجلديـدة، واجملتمـع املـدين                  - ١٤٠

واملعارضة الـدور اهلـام الـذي يتوقـع أن تقـوم بـه القـوات احملايـدة يف تـأمني العمليـة االنتخابيـة،                         
ني وذلــك علــى ضــوء التقــدم احملــدود احملــرز يف حــل امليليــشيات املــسلحة ونــزع ســالح املقــاتل   

ــا أكـــدت البعثـــة احلاجـــة إىل زيـــادة دور القـــوات احملايـــدة يف تـــأمني العمليـــة    . الـــسابقني كمـ
االنتخابية، وخباصة أن اتفاق واغـادوغو الـسياسي ال يـنص علـى برنـامج كامـل لـرتع الـسالح              
ــة خــالل       والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج قبــل االنتخابــات، ممــا يزيــد مــن خمــاطر األحــداث األمني

علمت البعثـة مـن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام وقـادة القـوات يف عمليـة األمـم                      وقد  . العمليات
املتحدة يف كوت ديفوار وقوات ليكـورن أنـه جيـري اآلن وضـع خطـة أمنيـة مـن أجـل العمليـة                   
االنتخابية مـن قبـل قيـادة قـوات الـدفاع وقـوات األمـن يف كـوت ديفـوار، والقـوات اجلديـدة،                   

وات احملايدة، وذلك باالستناد إىل تقييم دقيـق للتهديـدات يراعـي             والق ،ومركز القيادة املتكاملة  
وقـد  . هذه القيود، كما ينص على تعزيز التعاون مع قوات الـدفاع واألمـن يف البلـدان اجملـاورة                

أكــدت البعثــة مــن جديــد يف اجتماعاهتــا مــع أصــحاب املــصلحة يف كــوت ديفــوار علــى أمهيــة  
ــة     املعــايري الــيت حــددها املمثــل اخلــاص لأل   مــني العــام تــشوي، مــن أجــل املــصادقة علــى العملي

االنتخابيـة، الــيت تــشمل البيئــة الــسلمية اآلمنــة الـيت ينبغــي أن جتــري فيهــا مجيــع املراحــل املؤديــة   
 . االنتخابات إىل

 
إعـــادة /حـــل امليليــشيات املــسلحة  /نــزع الــسالح والتـــسريح وإعــادة اإلدمــاج     -هاء  

 اجليش توحيد
اتفاق واغادوغو السياسي واتفاقاته التكميلية تنص على أن املهـام           على الرغم من أن       - ١٤١

الرئيسية املتمثلة يف نزع سالح املقاتلني الـسابقني، وحـل امليليـشيات املـسلحة، وإعـادة توحيـد                  
ري ينبغي أال تتم إال بعد إجـراء االنتخابـات، فـإن أثرهـا احملتمـل يف األمـن العـام                     ايفوالاجليش ا 

وقد أكد اجملتمع املدين يف هذا الصدد على أن متابعـة           . ما برح مصدراً للقلق   للعملية االنتخابية   
التقــدم األويل يف أعقــاب توقيــع اتفــاق واغــادوغو الــسياسي، مــع رفــع مــستوى الثقــة وإنــشاء    

ــة والفيــ   ــادة املتكامل ــادة     القمركــز القي ــسريح وإع ــسالح والت ــزع ال ــات ن ــإن عملي  املختلطــة، ف
ــد اجلــيش قــد توقفــت بــسبب اخلالفــات    اإلدمــاج، وحــل امليليــشيات املــ  سلحة، وإعــادة توحي

وعلـى ضــوء التقـدم احملـدود املُحــرز يف    . الـسياسية بـني الطـرفني يف اتفــاق واغـادوغو الـسياسي     
هذه املسائل، فقد حث كـل مـن جتمـع اجلمهـوريني  واجملتمـع املـدين جملـس األمـن علـى إبقـاء                         
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 أن ُتصبح عملية الـسالم راسـخة ال رجـوع    نظام العقوبات واحلظر املفروض على األسلحة إىل 
ــاج، وحــل        ــسريح وإعــادة اإلدم ــسالح والت ــزع ال ــة يف ن ــسية املتمثل ــات الرئي ــتم العملي فيهــا وت

ويف هذه األثناء، دعا مجيع احملاورين جملس األمـن إىل إبقـاء            . امليليشيات، وإعادة توحيد اجليش   
 كــوت ديفــوار وليكــورن حــىت إجــراء  القــوات مبــستوياهتا احلاليــة يف عمليــة األمــم املتحــدة يف  

وخــالل اجتمــاعهم ببعثــة جملــس األمــن، أكــد اجلنــراالت األربعــة، الــذين ميثلــون  . االنتخابــات
القــوات احملايــدة مــن ناحيــة، وقــوات الــدفاع واألمــن يف كــوت ديفــوار والقــوات اجلديــدة مــن 

تفـاق واغـادوغو وقللـوا      ناحية أخرى، عالقات العمل املمتازة القائمة بني وحداهتم منذ توقيع ا          
مــن شــأن األخطــار الــيت تواجههــا العمليــة االنتخابيــة رغــم التقــدم احملــدود احملــرز بــشأن نــزع     

 .السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وحل امليليشيات، وإعادة توحيد القوتني
ــرال    - ١٤٢ ــرال  وقــد أكــد رئيــسا األركــان للقــوتني، اجلن باكــايوكو، يف هــذا مــانكو واجلن
، التقــدم احملــرز بــشأن إيــواء املقــاتلني الــسابقني وبــشأن ختــزين األســلحة، وذلــك رغــم    الــصدد

 الـسيد   ،النقص يف التمويل الذي تعاين منه القوات اجلديدة، كما أخـرب املمثـل اخلـاص للميـسر                
بــاديين، البعثــة أنــه واثــق مــن أن عمليــة اإليــواء ســتتم خــالل مخــسة أشــهر ويف احلــني املناســب   

ــاتإلجــراء االنتخا ــة يف      . ب ــادة املتكامل ــذي أحــرزه مركــز القي ــدم ال ــراالن التق ــا أكــد اجلن كم
اإلشراف على العمليات الرئيسية املتمثلـة يف نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وحـل                   
امليليشيات، وإعادة وتوحيد اجليش، وطمـأن البعثـة إىل أن القـوات االيفوريـة مـستعدة لـضمان         

ورداً علـى النـواحي الـيت تـثري قلـق           . دعم متواصـل مـن القـوات احملايـدة        أمن العملية االنتخابية ب   
البعثـة بـشأن عـدم التـيقن مــن حـل امليليـشيات املـسلحة وبــشأن عـدم تـوفر الوضـوح يف إعــادة           

ريني الـسياسيني   ايفـو التوحيد اجليش، أشار قائـد قـوات ليكـورن بولليـه، إىل مـسؤولية القـادة ا                
فــاق بــشأن احلــصص املتعلقــة بإعــادة إدمــاج عناصــر القــوات   الــذين ال يــزال يــتعني علــيهم االت 

اجلديدة السابقة يف اجلـيش اجلديـد وبـشأن طريقـة العمـل يف إعـادة إدمـاج املقـاتلني الـسابقني،                      
 . يف ذلك برنامج اخلدمة املدنية مبا

  وعالوة على ذلك، أثار اجلنراالت مسألة إعادة النشر اإلدارتني املالية واجلمركيـة يف              - ١٤٣
الشمال، املتعذرة حالياً بسبب عدم االتفاق على مصري قادة املناطق السابقني للقـوات اجلديـدة               
وبشأن إعادة التوحيد الشامل للجيش، وذلك رغم اقتراحـات حمـددة قـدمها امليـسر يف كـانون                  

 علــى أنــه ، بــشأن إعــادة التوحيــد،بيــد أن مجيــع احملــاورين أمجعــوا. ينــاير مــن هــذا العــام/الثــاين
ون من األنسب إرجاء اختاذ أي قرار وإحالة أمر ذلك إىل الرئيس اجلديد مبجـرد انتخابـه،              سيك
. إىل اإلدارة اجلديدة اليت ستتحمل املسؤولية عن حتديد االستراتيجية الدفاعيـة لكـوت ديفـوار     و

وعلى ضوء هذه اخللفية املتباينـة ، حثـت البعثـة القـوات احملايـدة علـى القيـام بـدور اسـتباقي يف                  
أمني العمليـــة االنتخابيـــة، ويف اإلشـــراف علـــى عمليـــات نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة تـــ
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اإلدماج، وحل امليليشيات املسلحة، وإعـادة توحيـد اجلـيش، وهـي العمليـات الـيت تـضطلع هبـا                   
 .االطراف أو ختطط هلا يف الوقت احلاضر

 
  االقتصادية واإلنسانية- احلالة االجتماعية -واو  

البعثة التقدم احملرز يف كوت ديفوار يف جمـال حقـوق اإلنـسان، علـى الـرغم        الحظت  - ١٤٤
نـوع  القـائم علـى     العنف  االجتاه املستمر يف العنف اجلنسي و     على  اجملتمع املدين   ممثلي  من تأكيد   
النـساء يف مجيـع   بالنـسبة إىل  ركـة  احل األمـر الـذي يـشكل هتديـدا وعقبـة حلريـة       ،البلداجلنس يف  

 ،ريـة، والقـوات اجلديـدة    الذلك فقد حثت البعثة قـوات الـدفاع واألمـن االيفو          و. أرجاء اإلقليم 
رغــم ادعــاء القــوات  والنــواحي اخلطــرية املــثرية للقلــق،  هــذه  علــى معاجلــة ،والقــوات احملايــدة

إحــراز تقــدم يف تنفيــذ اتفــاق واغــادوغو الــسياسي خــالل األشــهر اإلثــين عــشر     أن اجلديــدة بــ
وبات، فإن البعثة تـشدد علـى أن اختـاذ قـرار كهـذا هـو سـابق                  املنصرمة سيضمن رفع نظام العق    

وقـد أشـار   .  بالنظر إىل أن االتفاق ينص على رفع هذه التـدابري بعـد إجـراء االنتخابـات           ،ألوانه
 عملية السالم بالنظر إىل أزمة األغذية العاملية وغريهـا          تواجههامجيع احملاورين إىل األخطار اليت      

وقـد أكـد كـل مـن الـرئيس والقـوات اجلديـدة بوجـه                . االقتـصادية  -من األزمات االجتماعيـة     
خاص احلالة اإلنسانية غري املستقرة يف األجزاء الوسطى والشمالية والغربيـة مـن كـوت ديفـوار         

إصــالح عمــار وودعيــا بعثــة جملــس األمــن إىل حــث املــاحنني علــى زيــادة مــساعدهتم املقدمــة إل  
حفـاظ   لل وأخريا، وللدعوة إىل حلول أطول أجال     . اخلدمات االجتماعية واألساسية يف الشمال    

بعملية السالم مبا يتجاوز إجـراء االنتخابـات، فقـد حـث زعمـاء اجملتمـع املـدين اجملتمـع الـدويل                      
ريـة، الـيت مل يعاجلهـا اتفـاق واغـادوغو الـسياسي             امعاجلة بعض األسباب العميقـة لألزمـة اإليفو       

ر يف األجــل الطويـــل، كملكيـــة األرض  بالنـــسبة الســتقرار كـــوت ديفـــوا وإن كانــت حامســـة  
 .  الوطنيةةواملصاحل

 
 التوصيات -زاي  

  على ضوء املناقشات اليت جرت بني بعثة جملس األمن وحماوريها واالستنتاجات الـيت               - ١٤٥
استخلصت من خمتلف عمليات التبادل، توصي البعثـة، مـع تأكيـدها مـن جديـد علـى جـدوى                    

 : مبا يليالعناصر الواردة يف االختصاصات، 
 

 بالنسبة جمللس األمن  
دور امليـّسر   لـ أن يواصل جملس األمن دعمه لتنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي و          )أ( 

دور املمثل الشخصي لألمني العام لكوت ديفوار، مبـا يف ذلـك املـصادقة علـى مجيـع مراحـل                لو
  ؛االنتخابية العملية
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 علــى التمــسك باجلــدول ريــةاأن يــشجع جملــس األمــن مجيــع األطــراف اإليفو  )ب( 
 تـشرين   ٣٠نتخابـات مكـشوفة حـرة عادلـة شـفافة يف            االزمين املتفـق عليـه واملـؤدي إىل إجـراء           

  ؛ بشكل جدي، وتنفيذ مجيع املهام املعلقة يف إطار اتفاق واغادوغو٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
 

 بالنسبة لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وليكورن  
 علـى قـوائم   لين اخلاص لألمني العام لكوت ديفوار بشكل ع      أن يصادق املمثل   )ج( 

  ؛الناخبني ونتائج االنتخابات
 املـشتركني   ني التقني عاملنيأن يلح املمثل اخلاص لألمني العام على احلكومة وال         )د( 

  ؛نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠يف العملية االنتخابية بالتقيد مبوعد إجراء االنتخابات احملدد يف 
 تعزز عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار مـا تبذلـه مـن جهـود للتوعيـة                     أن )هـ( 

املمثـل اخلـاص    تـشوي،   بشأن اإلطار املتفق عليه من أجل املصادقة على العملية االنتخابيـة بـني              
  ؛ من ناحية واألطراف من ناحية أخرى،لألمني العام

احنني احملتملني بقـصد  أن تواصل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار تعبئة امل      )و( 
متويــل االنتخابــات البالغــة   يف ثغــرة الدعــم عمليــة الــسالم، وعلــى وجــه اخلــصوص لتــدارك       

  ؛مليون دوالر ١٥
أن تسهم كل من عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وليكـورن يف تـوفري                    )ز( 

  ؛األمن للعملية االنتخابية
 

 ريةابالنسبة لألطراف اإليفو  
ــسهم أصــ  )ح(  ــصلحة اإليفوأن ي ــاحاب امل ــة    ونري ــضي إىل عملي ــة تف ــاد بيئ  يف إجي

  ؛آمنة انتخابية سلمية
ريـون التمـسك مبدونـة حـسن الـسلوك          اأن يواصل الزعمـاء الـسياسيون اإليفو       )ط( 

  ؛بالنسبة لالنتخابات، وأن يضمن انتخابات مكشوفة حرة عادلة شفافة
 دائــرة - عــاملون التقنيــون والكــل مــن اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة  أن يــضمن )ي( 

  - اهلجرة والتجنس وشركة ساغيم الفرنسية للتطبيقات العامة للكهرباء وامليكانيكا
 . كون عمليات تسجيل الناخبني وحتديد هوياهتم شفافة وموثوقةتأن 

ريون بالدور اهلـام الـذي ينبغـي للمجتمـع          اأن يعترف القادة السياسيون اإليفو     )ك( 
 أن يتحملوا مسؤولية اتفاق واغادوغو السياسي؛ لية السالم ويف عمتأديته املدين 
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ــر األطــراف اإليفو  )ل(  ــادة      اأن تنظ ــشأن إع ــّسر ب ــن املي ــدم م ــراح املق ــة يف االقت ري
  ؛اجليش توحيد

ــة   ا اإلعــالم اإليفوطأن تقــوم وســائ )م(  ــاء يف عملي ــة بــدور بن ــة اخلاصــة والرمسي ري
غطيـة العمليـة االنتخابيـة بـشكل نزيـه متـوازن            السالم، مبا يف ذلـك عـن طريـق التـشجيع علـى ت             

 ؛شفاف، وعلى املساواة بني مجيع األطراف يف الوصول إىل وسائط اإلعالم
 
 خامتة -سابعا  

ــا اإلعــراب عــن تقــديرهم      - ١٤٦ ــة جملــس األمــن إىل أفريقي ــود أعــضاء بعث ــادل  ل  ي فرصــة تب
قـد  ف. ضـة علـى جملـس األمـن    وجهات النظر مع شركائهم األفارقة بشأن خمتلف املـسائل املعرو         

ومـالو،  ككمـا يـود جملـس األمـن، والـسفراء           . شعروا أن املناقشات كانـت بنـاءة ومفيـدة جـدا          
البعثـة، أن يـسجلوا بـشكل مجـاعي     يف بريت، وكافاندو، بصفتهم قادة أجـزاء       هارز، وراي ووسو

 ودعــم اورين اآلخــرين ملــا أبــدوه مــن حــسن ضــيافةاحملــواملــضيفة امتنــاهنم ملختلــف احلكومــات 
أن يشيدوا بزمالئهم يف اجمللس، وبـاألمني العـام، ومبمثليـه           أيضا  يودون  و. أتاحوه من وقت   وملا

ويـــودون أخـــريا، .  ملـــشاركتهم الـــسباقة وإلســـهامهم يف إجنـــاح البعثـــة يف مهمتـــها ،اخلاصـــني
 .اإلعراب عن تقديرهم لألمانة العامة لكل ما قدمته من دعم
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 املرفق
 *تكوين البعثة واختصاصاهتا  

 
 التكوين  

 
 )االحتاد الروسي(سافرونكوف . املستشار األقدم، فالدميري ك

 )إندونيسيا(ناتاليغاوا . ماريت م. م.السفري ر
 )إيطاليا(السفري ألدو مانتوفاين 

 )بلجيكا(السفري أوليفي بيل 
 )بنما(السفري ألفريدو سويسكوم 

 )بوركينا فاسو(ميشيل كافاندو السفري 
 )اجلماهريية العربية الليبية(السفري جاد اهللا الطلحي 

 )جنوب أفريقيا(السفري دوميساين كومالو 
 )الصني(ليو زمنني السفري 

 )فرنسا( موريس ريريت - السفري جان
 )فييت نام(السفري يل ليونغ مينه 

 )كرواتيا(السفري رانكو فيلوفيتش 
 )كوستاريكا(ربينا السفري خورخي أو

 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(السفري جون ساورز 
 )الواليات املتحدة األمريكية(السفري أليخاندرو وولف 

 

 .S/2008/347الوثيقة سبق إصدارها يف  * 
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 االختصاصات  
 الصومال: بعثة جملس األمن إىل أفريقيا -أوال  

 )املتحدة اململكة(اورز والسفري جون س) جنوب أفريقيا(بقيادة السفري دوميساين كومالو 
احترام جملس األمن لسيادة الصومال وسالمته اإلقليميـة واسـتقالله          على  تأكيد  الإعادة   - ١

 . السياسي ووحدته
التـزام جملـس األمـن بالتوصـل إىل تـسوية شـاملة ودائمـة للحالـة يف                 على  تأكيد  الإعادة   - ٢

متثيليـة  د علـى أمهيـة وجـود مؤسـسات          مليثاق االحتادي االنتقـايل، والتـشدي     من خالل ا  الصومال  
 اجلميع يف هنايـة املطـاف، علـى         ضمعريضة يتم إنشاؤها من خالل عملية سياسية ت       ذات قاعدة   

 . النحو املنصوص عليه يف امليثاق االحتادي االنتقايل
الترحيب باجلهود املتواصلة، وتشجيع هذه اجلهود، اليت يبذهلا الرئيس ورئيس الـوزراء            - ٣

 االحتاديـــة االنتقاليـــة مـــن أجـــل النـــهوض بالعمليـــة الـــسياسية وتنفيـــذ اخلطـــوات  واملؤســـسات
ــايل        ذات ــاق االحتــادي االنتق ــه يف امليث ــصوص علي ــى النحــو املن ــة عل ــة االنتقالي ــصلة للمرحل ، ال
 :سيما وال

االتفــاق علــى إعــداد جــدول زمــين للعمليــة الدســتورية يفــضي إىل إجــراء اســتفتاء           • 
 ؛٢٠٠٩ية يف عام وانتخابات حرة ودميقراط

 استراتيجية املصاحلة للحكومة االحتادية االنتقالية؛عرض  • 
 التحاور مع زعماء العشائر والزعماء احملليني يف مجيع أحناء البلد؛  • 
ــذل  •  ــود بـ ــستهدف جهـ ــة     تـ ــة امليزانيـ ــك عمليـ ــا يف ذلـ ــة مبـ ــة العامـ ــسني إدارة املاليـ حتـ

 .ملاليةا والعملية
لوقــف الــشامل والــدائم ألعمــال لالتوصــل إىل اتفــاق اجــة إىل التأكيــد جمــددا علــى احل - ٤

 .خريطة طريق ملا تبقى من العملية االنتقاليةوضع القتال، وإىل 
جملس األمن على مساعدة اجلهـود الـصومالية مـن خـالل وجـود              تصميم  اإلعراب عن    - ٥

ممثل اخلاص لألمـني    الدعم العملي لل  تقدمي  معزز ودور أكثر فاعلية لألمم املتحدة، مبا يف ذلك          
العام ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال يف تعزيز احلوار فيما بني األطـراف الـصومالية،            

 .واملسامهة يف هتيئة بيئة أمنية مستقرة، وتنسيق هنج األمم املتحدة املتكامل حنو الصومال
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توصـل إىل سـالم   االعتراف مبا تسهم به بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال مـن أجـل ال              - ٦
ــدات،        ــراد، ومع ــة، وأف ــوارد مالي ــوفري م ــراز احلاجــة إىل ت ــصومال، وإب واســتقرار دائمــني يف ال

 .وخدمات من أجل النشر الكامل لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال
اإلعراب عمـا يـساور اجمللـس مـن قلـق بـالغ إزاء اسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                       - ٧

 يف الصومال، والتشديد على ضرورة تقدمي املـسؤولني عنـها للعدالـة،             والقانون اإلنساين الدويل  
 . ودعم العمل الرامي إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان يف الصومال والنهوض هبا

 مجيـع   ناشـدة تسجيل قلق اجمللـس البـالغ إزاء تـدهور احلالـة اإلنـسانية يف الـصومال، وم                 - ٨
اذ اخلطـوات املناسـبة حلمايـة الـسكان املـدنيني،           األطراف واجلماعات املسلحة يف الـصومال اختـ       

وكفالة سالمة وأمن أفراد بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وموظفي األمم املتحـدة والعـاملني    
يف اجملال اإلنساين، وإتاحة إمكانية تقدمي املساعدات اإلنسانية إىل كـل مـن حيتاجهـا يف الوقـت               

 .ائقواملناسب وبشكل آمن ودون ع
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 السودان: بعثة جملس األمن إىل أفريقيا -ا ثاني 
 )املتحدة اململكة(والسفري جون ساورز ) جنوب أفريقيا(بقيادة السفري دوميساين كومالو 

اإلقليميـة،   تهالتزام جملس األمن بسيادة السودان، ووحدته، وسـالم       على  تأكيد  الإعادة   - ١
 .شامل وتسوية احلالة يف دارفور اجملتمع الدويل على تنفيذ اتفاق السالم العلى تصميمو
التشديد على أن التنفيذ الناجح التفاق الـسالم الـشامل يعـد ضـروريا لتحقيـق الـسالم               - ٢

دارفــور، ويف املنطقــة، وتــشجيع  ذلــك يف كــل أحنــاء الــسودان، مبــا يف ستدامني واالســتقرار املــ
ودان يف االضــطالع التعــاون بــني حــزب املــؤمتر الــوطين واحلركــة الــشعبية لتحريــر الــسمواصــلة 

 .واصلة تنفيذ اتفاق السالم الشاملمبمبسؤولياهتما 
حث حكومـة الـسودان علـى تكثيـف جهودهـا الراميـة إىل تـسوية األزمـة يف دارفـور،                  - ٣

واإلعراب يف نفس الوقت عن قلـق اجمللـس البـالغ إزاء اسـتمرار العنـف واإلفـالت مـن العقـاب             
 . نسانية يف املنطقةلحالة اإللمن تدهور يترتب على ذلك وما 
بعــوث املتكــرار اإلعــراب عــن دعــم جملــس األمــن للعمليــة الــسياسية يف إطــار وســاطة   - ٤

ألمم املتحدة لدارفور السيد يان إلياسون، واملبعوث اخلاص لالحتاد األفريقـي لـدارفور             اخلاص ل 
عمليــة الــدكتور ســامل ســامل، وحــث مجيــع األطــراف علــى إهنــاء العنــف واملــشاركة البنــاءة يف   

 .التوصل إىل سالم دائم يف السودانهبدف سالم يف دارفور ال
لعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف         العميق ل إظهار تقدير جملس األمن      - ٥

، وتكرار مناشدة حكومة السودان واجلهات املاحنـة والبلـدان املـسامهة بقـوات              أفرادهادارفور و 
 . سري النشر الكامل للقوة يف أقرب فرصة وفق خطة األمني العاموكل األطراف ذات الصلة تي

أمن املدنيني والعاملني يف جمال تقدمي املعونـة اإلنـسانية وبـشأن            على  التشديد على قلقه     - ٦
املساعدة اإلنسانية إىل من حيتاجهـا مـن الـسكان، ومناشـدة مجيـع األطـراف يف                 إيصال  إمكانية  

وإتاحـة إمكانيـة وصـول مـوظفي اإلغاثـة إىل مجيـع احملتـاجني               دارفور وقـف األعمـال اهلجوميـة        
 .بشكل كامل وآمن ودون معوقات

تقاده بأن احلد من التوترات بني حكوميت السودان وتـشاد يعـد            عتكرار اإلعراب عن ا    - ٧
قليمي الدائم، ومناشدة احلكومتني التقيد بالتزاماهتما مبوجـب        ضروريا من أجل حتقيق األمن اإل     

 ٢٠٠٦فربايـر  / شـباط ٨، واتفاق طرابلس املؤرخ ٢٠٠٨ مارس/ آذار١٣ار املؤرخ اتفاق داك 
 . وغريها من االتفاقات الثنائية

سيادة التمــسك بــالتــشديد علــى ضــرورة كفالــة تنفيــذ مجيــع قــرارات جملــس األمــن، و  - ٨
 .الواجبة جمراها القانونية  أن تأخذ األصول ومراعاة،القانون يف مجيع احلاالت
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 تشاد: بعثة جملس األمن إىل أفريقيا -ا ثالث 
 )فرنسا( موريس ريربت ‐بقيادة السفري جان 

إعادة تأكيد التزام جملس األمن بسيادة تشاد ووحدهتا وسـالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا               - ١
الــسياسي، وبقــضية الــسالم يف املنطقــة، يف ســياق أعمــال العنــف اجلاريــة وأنــشطة اجملموعــات   

 .وشرق تشاد ومشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطىاملسلحة يف دارفور 
تأكيد التزام اجمللس مبساعدة السلطات التـشادية وسـلطات مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى                - ٢

علــى محايــة الالجــئني الوافــدين مــن دارفــور واملــشردين داخليــا وغريهــم مــن الــسكان املــدنيني   
تـشاد ومشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا         املستضعفني، وتيسري إيصال املساعدة اإلنسانية إىل شرق        

 .الوسطى، عن طريق إقامة وجود متعدد األبعاد يف تينك املنطقتني
 وقوة االحتـاد    يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد    إبداء دعم اجمللس لبعثة األمم املتحدة        - ٣

 العـام   األورويب يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى، والتذكري بأن اجمللس قـد طلـب إىل األمـني               
ســبتمرب، بعــد إجــراء املــشاورات الواجبــة مــع حكــوميت تــشاد   /أن يقــدم إليــه تقريــرا يف أيلــول 

ومجهورية أفريقيا الوسـطى بـشأن ترتيبـات متابعـة قـوة االحتـاد األورويب، مبـا يف ذلـك إمكانيـة                      
 .إنشاء عملية لألمم املتحدة، رهنا بتطورات احلالة

ر بــني حكــوميت تــشاد والــسودان أمــر جــوهري إعــادة تأكيــد قناعتــه بــأن خفــض التــوت - ٤
إلحالل أمن إقليمي دائم، ودعوة كلتا احلكـومتني إىل التقيـد بالتزاماهتـا مبوجـب اتفـاق داكـار                   

 وغريمهـا مـن     ٢٠٠٦فربايـر   / شباط ٨، واتفاق طرابلس املؤرخ     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣املؤرخ  
 .االتفاقات الثنائية

شاط اجملموعـات املـسلحة املتمـردة يف تـشاد، وحـث            التذكري بإدانة اجمللس الستمرار نـ      - ٥
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٥كافة األطراف املعنية على احترام اتفاق سرت املؤرخ 

تشجيع السلطات التشادية على احلرص على تشجيع احلوار الـسياسي يف ظـل احتـرام                 - ٦
 .٢٠٠٧أغسطس /ب آ١٣اإلطار الدستوري، على حنو ما بادر إليه االتفاق املربم يف 
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 مجهورية الكونغو الدميقراطية : بعثة جملس األمن إىل أفريقيا - ارابع 
 )فرنسا( موريس ريربت ‐بقيادة السفري جون 

االعتراف باملسؤولية األولية حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية عـن توطيـد الـسالم           - ١
تطلب بـذل جهـود مطـردة طويلـة األجـل      واالستقرار، وتشجيع اإلنعاش والتنمية يف البلد، مما ي       

 . ودعما دوليا مناسبا
إعادة تأكيد التـزام جملـس األمـن باملـسامهة يف توطيـد الـسالم واالسـتقرار يف مجهوريـة                     - ٢

الكونغــو الدميقراطيــة، وال ســيما مــن خــالل بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  
 مرجعيـة لتـصفية بعثـة       اضع نقاطـ  أن يـ   األمني العـام     الدميقراطية، مع مراعاة أن اجمللس طلب إىل      

 . منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تدرجييا يف املستقبل
 نـريويب املـشترك     بيـان  انبثـق عـن      ذي اجلديد الـ   للزخماإلعراب عن دعم اجمللس القوي       - ٣

 إىل ٦يف الفتـــرة مـــن ا املعقـــود مـــمـــؤمتر غوعـــن  و٢٠٠٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٩املـــؤرخ 
ــاير /كــانون الثــاين ٢٣ ، اللــذين ميــثالن جمــتمعني خطــوة كــربى حنــو اســتعادة ســالم    ٢٠٠٨ين

ــبحريات         ــة ال ــة ومنطق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن مجهوري ــشرقي م واســتقرار دائمــني يف اجلــزء ال
 . الكربى

، )٢٠٠٨ (١٨٠٤ يف القـرار     خاص  املقدمة بوجه  تهالتشديد على طلب اجمللس، بصيغ     - ٤
زالت موجودة يف اجلزء الشرقي مـن مجهوريـة          بأن تقوم املليشيات واجلماعات املسلحة اليت ما      

ــة بإلقــاء أســلحتها، و  ــة   علــى الكونغــو الدميقراطي تــشجيع اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة مجهوري
 بــني العالقــاتالكونغــو الدميقراطيــة والتعــاون اإلقليمــي يف هــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك حتــسني    

 .   الكونغو الدميقراطية ومجهورية رواندامجهورية
حث السلطات الكونغولية، بدعم من الدول املعنية األخرى، وال سـيما دول املنطقـة،               - ٥

 . على اختاذ اخلطوات املناسبة لوضع حد لالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية

  الراميـة إىل   هـا دعوة السلطات الكونغولية إىل أن تكثف على وجـه االسـتعجال جهود            - ٦
إصالح قطاع األمن، مبا يف ذلك اجليش والشرطة وقطاع العـدل، وأن ترحـب يف هـذا الـصدد       

ــد يف        ــذي عق ــن ال ــق بإصــالح قطــاع األم ــستديرة املتعل ــدة امل ــومي باجتمــاع املائ  ٢٦ و ٢٥ي
 .  فرباير يف كينشاسا، وأن تناقش سبل املضي قدما/شباط

ات الدميقراطيـة وسـيادة القـانون واحلكـم الرشـيد يف         تأكيد دعم اجمللس لتعزيز املؤسـس      - ٧
 .  مجهورية الكونغو الدميقراطية، بسبل منها تنظيم االنتخابات احمللية يف حينها
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التــشجيع علــى بــذل مزيــد مــن اجلهــود ملعاجلــة احلالــة اإلنــسانية اخلطــرية املــستمرة يف     - ٨
ــة الكونغــو الدميقراطيــة، ومحايــة الــسكان املــدنيني ا   ــزلــضعفاء، مجهوري  حقــوق اإلنــسان وتعزي

ومحايتها ومكافحة اإلفالت من العقاب، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالعنف اجلنسي الـذي ترتكبـه                
 .العناصر املسلحة
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 كوت ديفوار: ألمن إىل أفريقيابعثة جملس ا -ا خامس 
 ) بوركينا فاسو( كافاندو ميشيلبقيادة السفري 

يـة لزمـام عمليـة الـسالم يف إطـار اتفـاق واغـادوغو               الترحيب مبسك السلطات اإليفوار    - ١
 . السياسي واتفاقاته التكميلية

 . الترحيب بالتقدم الكبري احملرز منذ توقيع االتفاق واتفاقاته التكميلية - ٢
 . اإلعراب عن دعم اجمللس ألنشطة امليسر، وممثله اخلاص واملمثل اخلاص لألمني العام - ٣
 على تنفيذ مجيـع أحكـام االتفـاق واتفاقاتـه التكميليـة تنفيـذا          مواصلة تشجيع األطراف   - ٤

دعـم  شأن  الزمنيـة املقـررة فيهـا وطمأنتـها بـ         التقيـد باجلـداول      ضـرورة    إبـراز تاما وحبـسن نيـة، و     
 .   اجمللس يف ذلك الصدد

الترحيب بتوقيع املراسيم التنظيمية املتصلة بتنظيم االنتخابات، وال سيما حتديـد تـاريخ              - ٥
 .  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يوم لة األوىل لالنتخابات الرئاسية اجلول
حث احلكومة واللجنة االنتخابية املـستقلة علـى اإلسـراع حبـل املـسائل التقنيـة املتعلقـة                   - ٦

 . باالنتخابات
 مـن جانـب     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤الترحيب بتوقيع مدونة قواعد حسن السلوك يف         - ٧

، والتشديد على ضرورة أن حيترمها بـصرامة كـل        يف كوت ديفوار   ئيسيةاألحزاب السياسية الر  
 .  املوقعني

كفالــة بيئــة مواتيــة لتنظــيم انتخابــات حــرة ومفتوحــة ونزيهــة         دعــوة األطــراف إىل  - ٨
 املمثــل اخلــاص لألمــني العــام علــى مجيــع مراحــل العمليــة قوشــفافة، والتــذكري بأمهيــة أن يــصد

مـــراقبني دولـــيني خـــالل حـــضور ديفـــوار علـــى تيـــسري كـــوت  االنتخابيـــة وتـــشجيع حكومـــة
 .  االنتخابات

ــة       - ٩ ــة االنتخابي ــراع واملــصوتني واللجن ــة أمــن أمــاكن االقت تــشجيع احلكومــة علــى كفال
 .  املستقلة وتفكيكها

 . تشجيع مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاق، وال سيما العملية االنتخابية - ١٠
لس سيدرس نظام اجلزاءات يف ضوء ما جيد من تطورات يف عمليـة             اإلشارة إىل أن اجمل    - ١١

 .السالم واالنتخابات
ــساء         - ١٢ ــدنيني، وال ســيما الن ــسكان امل ــة ال ــة محاي ــى كفال ــة عل حــث األطــراف اإليفوراي

 . واألطفال
ــشجيعهما علــى       - ١٣ ــوة ليكــورن وت ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وق اإلشــادة بعملي
 .د يف جمال حفظ السالمتبذالنه من جهو ما
 


