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  أخرى  وثائق  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ

الــــــــــــدعوات 
املـــادة  عمـــال ب

٣٧  
ــدعوات  ــال بالـ  عمـ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩املادة 

  القرار والتصويت
 -(املؤيــــــــــــــــــــــدون 

املمتنعون  -املعارضون 
  عن التصويت)

       ٦٥٨٤   
متوز/يوليـــــــــــه  ١٨

٢٠١١  

التقريـــــــــــر الثـــــــــــامن   
والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2011/387(  

املمثل اخلاص لألمـني    كوت ديفوار 
  العام  

   مجيع املدعوين

٦٥٩١   
متوز/يوليـــــــــــه  ٢٧

٢٠١١  

التقريـــــــــــر الثـــــــــــامن   
والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2011/387(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن  
ــات املتحــدة    فرنســا والوالي

)S/2011/458(  

ــرار   كوت ديفوار   كوت ديفوار  ٢٠٠٠القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(   

٠-٠-١٥  

  
  .أملانيا، والربازيل، وجنوب أفريقيا، والصني، وغابون، وكولومبيا، واململكة املتحدة، ونيجرييا، واهلند، والواليات املتحدة  (أ)  

    
    منطقة وسط أفريقيا - ١١

 عام عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
ــانين رئاســيين فيمــا يتعلــق مبنط   ة قــثــالث جلســات وأصــدر بي

وســـط أفريقيـــا. وركـــز الـــس علـــى أنشـــطة مكتـــب األمـــم 
، وأثـــر )١٦٠(حـــديثا أاملتحـــدة اإلقليمـــي لوســـط أفريقيـــا املنشـــ

االجتار غري املشروع باألسلحة على السالم واألمن، والتهديـد  
    .يمي الذي يشكله جيش الرب للمقاومةاإلقل
  

ــارس  ١٩   ــري   أ: ٢٠١٠آذار/مـــ ــار غـــ ــر االجتـــ ثـــ
  املشروع باألسلحة على السالم واألمن

ــارس  ١٩يف    ، أكـــدت نائبـــة األمـــني   ٢٠١٠آذار/مـ
العام أمهية التوصل إىل معاهدة لتجارة األسـلحة علـى الصـعيد    

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن واليــة مكتــب األمــم     )١٦٠(
 القســماملتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــا، انظــر اجلــزء العاشــر،   

  .“البعثات السياسية وبعثات بناء السالم”الثاين، 

العــاملي وتنفيــذ املشــاريع اتمعيــة لــرتع الســالح وبنــاء الثقــة.  
إحالل السالم واألمـن يف وسـط أفريقيـا التزامـا قويـا       ويتطلب

نـب الـدول   من جانب الدول يف املنطقة دون اإلقليمية، إىل جا
املوردة لألسلحة، بتوسـيع نطـاق جهودهـا الراميـة إىل القضـاء      

من األولويـــات امللحـــة إدارة ضـــتتعلـــى االجتـــار باألســـلحة. و
ــة إىل    املخزونــات، وأمــن األســلحة والــذخائر، والتــدابري الرامي
ــادة     ــا وإعــ ــديرها وعبورهــ ــلحة وتصــ ــترياد األســ ــة اســ مراقبــ

تـب األمـم املتحـدة املعـين     . وأفاد املدير التنفيذي ملك)١٦١(نقلها
باملخـدرات واجلرميـة بـأن جتـارة األسـلحة غـري املشـروعة علـى         

مليـون   ٢٠٠تعامالـا مببلـغ يتـراوح مـن      تقدرالصعيد العاملي 
مليــون دوالر ســنويا، وأشــار إىل أن أفريقيــا،   ٣٠٠دوالر إىل 

سـقوط أكـرب   مـن   تعـاين ، املدرة للـربح اليت متثل أكثر األسواق 
. وذكــر األمــني )١٦٢(تلــك التجــارة ايا بســببعــدد مــن الضــح
__________ 

)١٦١(  S/PV.6288 ،٤  و ٣ الصفحتان.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٢(



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن

 

60 14-65169 
 

العام للجماعة االقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا أن التهديـدات     
ــلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة        ــة الــيت تشــكلها األس األمني

قــدرة اجلماعــة االقتصــادية علــى التصــدي هلــا. وكــان  تتجــاوز
ماليـني قطعـة مـن هـذه األسـلحة قيـد التـداول         ٧حوايل  هناك

معظمهــا  يظــل املاضــية ١٥يف وســط أفريقيــا يف الســنوات الـــ  
خمفيا. ومتتلك مجيع قطاعات اتمع تلك األسلحة، مبـن فـيهم   

إن اجلماعـة االقتصـادية سـوف تركـز      النساء واألطفال. وقـال 
ــى وضــع اللمســات األخــرية    ــانوين   علــىجهودهــا عل صــك ق

علق باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واعتماده مـن قبـل   يت
. وأعـرب املتكلمـون عـن بـالغ القلـق إزاء      )١٦٣(الدول األعضاء

العواقب اإلنسـانية واالجتماعيـة واالقتصـادية الواسـعة النطـاق      
ــيت    ــؤجج الرتاعــات  النتشــار األســلحة الصــغرية ال . ةاملســلحت

لقـائم علـى نـوع    بدوره عن تفاقم خماطر العنـف ا  ذلكسفر يو
اجلــــنس وجتنيــــد األطفــــال، باإلضــــافة إىل تقــــويض الســــالم  
ــة املســتدامة      ــن واالســتقرار والتنمي واملصــاحلة والســالمة واألم
ــم األعضــاء إىل أن االجتــار غــري        بصــورة كــبرية. وأشــار معظ

لقلق على الصعيد العـاملي، ودعـوا إىل   يثري ااملشروع باألسلحة 
  .طر القانونية القائمة بالفعلاعتماد صكوك عاملية إلكمال األ

اعتمد الس بيانا رئاسيا، شـدد فيـه    وعقب املناقشة،  
ــة ل  ــة احليوي ــى األمهي ــة لتجــارة   وضــع عل أنظمــة وضــوابط فعال

األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة للحيلولــة دون حتويلــها   
إعــادة تصــديرها، وشــجع بلــدان وســط أفريقيــا علــى اختــاذ   أو

علــى الصــعيد تــدابري راميــة إىل إنشــاء ســجل لتجــار األســلحة  
فضــال عــن وضــع صــك ملــزم قانونــا بشـــأن        قليمــي اإلدون 

مراقبــــة األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفــــة وذخائرهــــا 
واملعـدات الــيت ميكــن أن تسـتخدم يف صــنعها. وأهــاب الــس   
أيضا بدول املنطقة دون اإلقليميـة أن تعـزز اجلهـود الراميـة إىل     

__________ 

  .١١-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٣(

إنشــاء آليــات وشــبكات إقليميــة لتبــادل املعلومــات مــن أجــل   
ول غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة      مكافحة التـدا 

ــام أن يأخــذ يف       ــني الع ــب إىل األم ــا، وطل  ــة واالجتــار اخلفيف
االعتبــار يف التقريــر الــذي يقدمــه كــل ســنتني، علــى ســبيل        

  .)١٦٤(املتابعة، مضمون ذلك البيان الرئاسي
  

ــاين/نوفمرب  ١٤  آب/أغســـطس و ١٨   ــرين الثـ تشـ
: أنشــطة مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي  ٢٠١١

  لوسط أفريقيا

املمثـــل اخلـــاص  أفـــاد، ٢٠١١آب/أغســـطس  ١٨يف   
لألمــني العــام ورئــيس مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط 

ن والشـركاء الـدولي  وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة      بأنأفريقيا 
ــرون  ــب    اآلخـ ــن املكتـ ــون عـ ــة وممثلـ ــة دون اإلقليميـ يف املنطقـ

إىل تشــاد ومجهوريــة   قــاموا بزيــارة  اإلقليمــي لوســط أفريقيــا  
أفريقيا الوسـطى وغينيـا االسـتوائية والكـامريون، ـدف إقامـة       

يـة  االتصاالت مع قادة احلكومات. وأكـدت املالحظـات األول  
املستقاة مـن املناقشـات احلاجـة إىل تعزيـز دعـم األمـم املتحـدة        
يف املنطقــة دون اإلقليميــة مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء 
على التصدي للتحـديات األمنيـة وحتـديات بنـاء السـالم ومنـع       
نشوب الرتاعات. وقال إن احلاجة إىل بنـاء القـدرات ملواجهـة    

القرصنة يف خليج غينيـا  حتديات أمنية حمددة عرب احلدود، مثل 
والتهديدات اليت تشكلها اجلماعات املتمردة، من قبيـل جـيش   
الــرب للمقاومــة وبابــا الدي يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،      
ــاد       ــدة واالحتـ ــم املتحـ ــتركا لألمـ ــاغال مشـ ــل شـ ــبحت متثـ أصـ
األفريقي واملنطقة دون اإلقليميـة. وأعـرب املمثـل اخلـاص عـن      

ــب   ــة املكت ــه جتســيد والي ــادرات   اعتزام اإلقليمــي يف شــكل مب
دون إقليمية متماسكة لتيسـري التنسـيق وتبـادل املعلومـات بـني      

__________ 

)١٦٤(  S/PRST/2010/6.  
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ــات األمــم املتحــدة والشــركاء اآلخــرين مــن أجــل دعــم      كيان
ــة يف    ــية الوقائيـ ــادرات الدبلوماسـ ــالم ومبـ ــاء السـ ــادرات بنـ مبـ
املنطقة دون اإلقليمية. وأشار إىل أن األمـني العـام قـد قـام، يف     

ــذ  ــام  اعيه املســإطــار ه ــل مه ــة ، بنق ــم املتحــدة   أمان ــة األم جلن
االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمـن يف وسـط أفريقيـا مـن     
مكتــب شــؤون نــزع الســالح إىل إدارة الشــؤون السياســية،      
حبيــث يتســىن ملكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــا   

  .  )١٦٥(االضطالع ا
، عـرض املمثـل   ٢٠١١تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٤ويف   

لألمـني العـام عـن أنشـطة مكتـب األمـم       اخلاص التقريـر األول  
. وأشــار املمثــل اخلــاص )١٦٦(املتحــدة اإلقليمــي لوســط أفريقيــا 

إىل توقيع الـدول األعضـاء يف جلنـة األمـم املتحـدة االستشـارية       
الدائمــة املعنيــة مبســائل األمــن يف وســط أفريقيــا، يف برازافيــل،  
اتفاقيــة وســـط أفريقيـــا ملراقبـــة األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة  
ــيت ميكــن أن      ــات ال ــع القطــع واملكون ــا ومجي ــة وذخائره اخلفيف
تســـتخدم يف صـــنعها وتصـــليحها وتركيبـــها، املعروفـــة باســـم  
اتفاقيــة كينشاســا. وســيعمل مكتــب األمــم املتحــدة اإلقليمــي   
لوســط أفريقيــا عــن كثــب مــع مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي 
للســالم ونــزع الســالح يف أفريقيـــا لتشــجيع التصــديق علـــى      

تفاقية. وذكـر أن مسـألة القرصـنة واألمـن البحـري ال تـزال       اال
ارمــون خلـيج غينيــا   يسـتخدم مـدعاة للقلــق الشـديد، حيــث   

مركـزا للشــحن العــابر للمخـدرات. واعتمــدت بلــدان املنطقــة   
بأمهية تعزيز األمن عرب احلـدود يف   منها دون اإلقليمية، تسليما

وكـوال إلنشــاء  مايــة خلـيج غينيـا وبروت  حل اهـذه املنطقـة، إطـار   
. )١٦٧(املركز اإلقليمي لتنسيق األمن البحـري يف وسـط أفريقيـا   

__________ 

)١٦٥(  S/PV.6601،  ٥-٢الصفحات.  
)١٦٦(  S/2011/704.  
)١٦٧(  S/PV.6657 ١٠، الصفحة.  

وشدد أعضاء الس علـى أمهيـة تعزيـز مكتـب األمـم املتحـدة       
ــا   ــة ذات   لاإلقليمــي لوســط أفريقي ــني اجلهــات الفاعل لتعــاون ب

الصـلة، مبـا يف ذلـك اجلماعــة االقتصـادية لـدول وسـط أفريقيــا       
ألمم املتحدة ومكاتبها يف املنطقـة،  واالحتاد األفريقي وبعثات ا

واجههــا املنطقــة دون اإلقليميــة. تيف التصــدي للتحــديات الــيت 
، أعرب أعضاء الس عـن  املاثلة ومن بني التحديات اإلقليمية

ــدات الــيت يشــكلها جــيش       ــم بشــكل خــاص إزاء التهدي قلقه
الــرب للمقاومــة والقرصــنة يف خلــيج غينيــا وانتشــار األســلحة  

  .سلحة اخلفيفة واجلرمية املنظمةالصغرية واأل
ويف أعقاب املناقشة، أصدر الس بيانا رئاسيا شـجع    

علـى العمـل    فيه مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسـط أفريقيـا  
مــع بعثــات األمــم املتحــدة ومــع االحتــاد األفريقــي، مــن أجــل    
ــة يف جمــال       ــوفري املســاعدة الدولي ــة لت وضــع اســتراتيجية إقليمي
املســــاعدات اإلنســــانية والتنميــــة وبنــــاء الســــالم يف املنــــاطق 
املتضررة من عمليات جيش الرب للمقاومـة، وتعزيـز اآلليـات    

املــدنيني، وتعزيــز القــدرة  العــابرة للحــدود بغيــة حتســني محايــة  
ــتجابة    ــاعدات واالســ ــال املســ ــر، وإيصــ ــذار املبكــ ــى اإلنــ علــ
اإلنســـانية، وتقـــدمي الـــدعم املناســـب يف جمـــال إعـــادة إدمـــاج  
العائدين من مناطق التشريد واملخـتطفني واملقـاتلني السـابقني،    
فضال عـن تعزيـز القـدرات العامـة للـدول املتـأثرة لكـي تبسـط         

  .)١٦٨(اليم التابعة هلاسلطاا على مجيع األق
  

: أنشـطة جـيش   ٢٠١١تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٤  
  الرب للمقاومة

، عــرض املمثـــل  ٢٠١١تشــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٤يف   
اخلاص لألمني العام تقرير األمني العام عن املناطق املتضررة مـن  

__________ 

)١٦٨(  S/PRST/2011/21.  
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. وأفـاد بـأن جـيش الـرب للمقاومـة      )١٦٩(جيش الرب للمقاومـة 
واصل ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين وقـانون  ي

ــرب حقــوق اإلنســان دون عقــاب  ود حــدبســهولة عناصــره  وتع
مجهورية الكونغو الدميقراطية بشكل  ، مما يكبدالبلدان املتضررة

خاص خسائر فادحة. وعلى النحو املبني يف تقرير األمني العام، 
إجـراءات للتصـدي ملشـكلة    عـدة  منظومـة األمـم املتحـدة     تتخذ

جيش الرب للمقاومـة بطريقـة أكثـر فعاليـة واتسـاقا مـن خـالل        
لــة يف جمــايل حفــظ الســالم جهودهــا السياســية وجهودهــا املبذو

وحقوق اإلنسان وجهودها اإلنسانية واإلمنائيـة. وباإلضـافة إىل   
عمليــات األمـم املتحـدة حلفــظ السـالم يف املنطقــة     تتخـذ ذلـك،  

مزيدا من اخلطوات، يف حدود والياا وقـدراا، لتعزيـز محايـة    
يف املواقع االستراتيجية من املناطق املتضـررة مـن جـيش     املدنيني

ــر ــد   الـ ــات ضـ ــاعدة يف ردع اهلجمـ ــدف املسـ ــة، ـ ب للمقاومـ
. وقـال املراقـب الـدائم    )١٧٠(املدنيني وتيسري العمليـات اإلنسـانية  

مصدر  تشكللالحتاد األفريقي إن مسألة جيش الرب للمقاومة 
. اخميفـ  اإقليميـ  ابعـد  اكتسـبت قلق بـالغ لالحتـاد األفريقـي وأـا     

مع البلـدان املعنيـة   وأجرت مفوضية االحتاد األفريقي مشاورات 
 ئبشأن تعيني مبعوث خاص معين جبيش الرب للمقاومة، وأُنش

ــل    ــيط متكامـ ــق ختطـ ــل  فريـ ــن أجـ ــغيلي   مـ ــيط تشـ ــراء ختطـ إجـ
. وحتدث األمـني العـام للجماعـة االقتصـادية لـدول      )١٧١(مفصل

وسط أفريقيا عن ضرورة التركيز على تدريب القوات املسلحة 
__________ 

)١٦٩(  S/2011/693.  
)١٧٠(  S/PV.6657،  ٥-٣الصفحات.  
  .٧-٥حات املرجع نفسه، الصف  )١٧١(

تـزال قيـد اإلنشـاء، للتصـدي      يف سياق القـوة اإلقليميـة، الـيت ال   
. وأعرب معظم األعضـاء عـن القلـق    )١٧٢(جليش الرب للمقاومة

إزاء اخلطر املتزايد الذي يشكله جيش الـرب للمقاومـة، ودعـوا    
الضغط من أجل وضع حد هلجمـات   تكثيفاتمع الدويل إىل 

جيش الرب للمقاومة ضد السكان املدنيني. ويف الوقت نفسـه،  
ــى اإلجــر  ــوا عل ــادرات    أثن ــة ومب ــدان املنطق ــيت اختــذا بل اءات ال

  .االحتاد األفريقي ملكافحة جيش الرب للمقاومة
وعقب املناقشة، اعتمـد الـس بيانـا رئاسـيا أدان فيـه        

بشدة، يف مجلـة أمـور، اهلجمـات املسـتمرة الـيت يشـنها جـيش        
الــرب للمقاومــة يف أحنــاء مــن وســط أفريقيــا، وطالــب بوقــف   
فــوري جلميــع اهلجمــات مــن جانــب جــيش الــرب للمقاومــة،  

، وأشــاد بــاجلهود اهلامــة الــيت ســيما اهلجمــات ضــد املــدنيني ال
ــا     ــة أفريقيـ ــدا ومجهوريـ ــكرية يف أوغنـ ــلطات العسـ ــذهلا السـ تبـ
الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان مـن  
أجل التصدي للتهديـد الـذي يشـكله جـيش الـرب للمقاومـة.       
وأشاد الس كذلك باملشـاركة املعـززة لالحتـاد األفريقـي مـن      

ون اإلقليمــي للقضــاء علــى جــيش الــرب  خــالل مبادرتــه للتعــا
ــدخل       ــوة ت ــذهلا مــن أجــل إنشــاء ق ــيت يب للمقاومــة واجلهــود ال
إقليمية، وحث علـى التعجيـل بتعـيني املبعـوث اخلـاص لالحتـاد       
األفريقــــي املقتــــرح للمنــــاطق املتضــــررة مــــن جــــيش الــــرب  

  .)١٧٣(للمقاومة
__________ 

  .٨ ةاملرجع نفسه، الصفح  )١٧٢(
)١٧٣(  S/PRST/2011/21.  
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  أفريقيا وسط اجللسات: منطقة 

  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
عمـــال الـــدعوات 

  ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــالالــ ــادة ب عمــ  ٣٩املــ

  املتكلمون  غريهاو

  القرار والتصويت  
ــدون  ــون  -(املؤيـــ  -املعارضـــ

  املمتنعون عن التصويت)

      ٦٢٨٨   
  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٩

أثر االجتار غري املشروع 
باألســلحة علــى الســالم 

  واألمن
 آذار/  ١٥رســالة مؤرخــة  

ــارس  ــة  ٢٠١٠مــ موجهــ
إىل األمـــــني العـــــام مـــــن 
املمثل الدائم لغابون لـدى  
ــدة   ــم املتحــــــــــ األمــــــــــ

)S/2010/143(  

ــة  ١٢ دولـــــــــــــــ
  (أ)عضوا

ــب األمــم     ــذي ملكت ــدير التنفي امل
ــدرات    ــين باملخـــ ــدة املعـــ املتحـــ
ــامي   ــل الســـ ــة، واملمثـــ واجلرميـــ
لشؤون نـزع السـالح، واألمـني    
العام للجماعة االقتصادية لدول 
وسط أفريقيـا، واملراقـب الـدائم    
لالحتـــاد األفريقـــي لـــدى األمـــم 
املتحدة، والـرئيس بالنيابـة لوفـد    
ــدى األمـــم    ــاد األورويب لـ االحتـ

  املتحدة

األمــني العــام،  ةنائبــ
ــاء   ــع أعضــــ ومجيــــ
ــع   ــس، ومجيـــ الـــ

  ناملدعوي

S/PRST/2010/6  

٦٦٠١   
آب/أغســـــــــــــطس  ١٨

٢٠١١  

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام      
ــب األمــم املتحــدة    ــيس مكت ورئ

  اإلقليمي لوسط أفريقيا  

ــل اخلــــــاص   املمثــــ
  لألمني العام  

 

٦٦٥٧   
 تشـــــــرين الثـــــــاين/ ١٤

  ٢٠١١نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــررة  ــاطق املتضـ ــن  املنـ مـ

ــة    ــرب للمقاوم جــيش ال
عمــال بالبيــان الصــحفي 
لــــــــــــس األمــــــــــــن  

)S/2011/693(  
ــني   ــر األول لألمــ التقريــ
العام عن أنشطة مكتب 
األمـم املتحـدة اإلقليمـي    
ــا  لوســـــــــــط أفريقيـــــــــ

)S/2011/704(  

ــا   ــة أفريقي مجهوري
الوسطى، جنوب 

  السودان

ــام،   ــاص لألمـــني العـ املمثـــل اخلـ
لالحتــــــاد   واملراقــــــب الــــــدائم  

األفريقــي لــدى األمــم املتحــدة،  
واألمـــــــني العـــــــام للجماعـــــــة 

  االقتصادية لدول وسط أفريقيا

مجيـــــــع أعضـــــــاء   
الــس، ومجهوريــة 
ــطى،   ــا الوسـ أفريقيـ
ــدعوين   ــع املــ ومجيــ

  ٣٩مبوجب املادة 

S/PRST/2011/21  

  
أستراليا، وأملانيا، وبوتسوانا، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسـطى، ومجهوريـة كوريـا، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وجنـوب أفريقيـا،            )(أ  

  .وسويسرا، وكوستاريكا، والكونغو، واملغرب
    

    تقارير األمني العام عن السودان - ١٢
  عرض عام  

ــن     خــالل ال   ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي فت
ــدان       ٤٨ ــع البل ــة م ــع جلســات مغلق ــك أرب ــا يف ذل جلســة، مب

قـرارا وأصـدر مخسـة بيانـات      ١١، واختذ )١٧٤(املسامهة بقوات
__________ 

  .S/PV6514  و S/PV.6420 و S/PV.6361 و S/PV.6296 انظر  )١٧٤(

رئاسية يف ما يتعلـق بالسـودان. وركـز الـس علـى االسـتفتاء       
الذي أُجري يف جنوب السـودان، وتأسـيس مجهوريـة جنـوب     

يي، وهي أمـور متثـل معـامل هامـة يف تنفيـذ      السودان، ووضع أب
اتفــاق الســالم الشــامل. وباإلضـــافة إىل ذلــك، تــابع الـــس      

وعمليـــة  ٢٠١٠االنتخابـــات الوطنيـــة الـــيت أجريـــت يف عـــام  
الدوحة للسالم واحلالة األمنية واإلنسانية يف كل من السـودان  




