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

 

49 14-65169 

 

  لوثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ

ــدعوات  الــــــ
 عمــــــــــــــــال

  ٣٧  املادةب
ــدعوات  ــال بالـ ــادة عمـ املـ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩

  القرار والتصويت  
ــدون   -(املؤيــــــــــــــــــــ

املمتنعون  -املعارضون 
  عن التصويت)

       ٦٥٦٩   
حزيران/يونيـــــــــــــه  ٢٨

٢٠١١  

تقريــــر األمــــني العــــام عــــن  
بيساو  -التطورات يف غينيا 

وعــن أنشــطة مكتــب األمــم  
ــاء    ــل لبنـــ ــدة املتكامـــ املتحـــ

ذلــــــك البلــــــد الســــــالم يف 
)S/2011/370(  

 -غينيـــــــــــا  
  بيساو  

املمثــــل اخلــــاص لألمــــني 
العـــام، ورئيســـة تشـــكيلة 

بيســـاو التابعــــة   -غينيـــا  
ــالم،   ــاء الســـ ــة بنـــ للجنـــ
ــدان   ــة البلـ ــيس مجاعـ ورئـ

  الناطقة بالربتغالية

   مجيع املدعوين

٦٦٤٨ ،  
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣

٢٠١١  

تقريــــر األمــــني العــــام عــــن  
بيساو  -التطورات يف غينيا 

وعــن أنشــطة مكتــب األمــم  
ــاء    ــل لبنـــ ــدة املتكامـــ املتحـــ

ذلــــــك البلــــــد الســــــالم يف 
)S/2011/655(  

، (أ)أنغـــــــــوال 
 -وغينيـــــــــا 

  بيساو

املمثــــل اخلــــاص لألمــــني 
العـــام، ورئيســـة تشـــكيلة 

بيســـاو التابعــــة   -غينيـــا  
  للجنة بناء السالم  

   مجيع املدعوين  

٦٦٩٥   
ــانون األول/ ٢١  كـــــــــ

  ٢٠١١ديسمرب 

تقريــــر األمــــني العــــام عــــن  
بيساو  -التطورات يف غينيا 

وعــن أنشــطة مكتــب األمــم  
ــاء    ــل لبنـــ ــدة املتكامـــ املتحـــ

 ذلــــــك البلــــــدالســــــالم يف 
)S/2011/655(  

مشـــروع قـــرار 
مقـــــــدم مـــــــن 
الربازيــــــــــــــــل 
 والربتغـــــــــــــال

ــا  ونيجرييــــــــــــ
)S/2011/786(  

ــرار      ٢٠٣٠القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(   

٠-٠-١٥  

  
  .بالربتغاليةتكلم ممثل أنغوال بالنيابة عن أعضاء مجاعة البلدان الناطقة   (أ)  

    
  احلالة يف كوت ديفوار - ١٠

  
  عام عرض  

ــامي   ــن  ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عــ ــس األمــ ــد جملــ ، عقــ
أربـع جلسـات خاصـة مـع البلـدان املسـامهة        منـها جلسة،  ٢٦

قــرارا مبوجــب الفصــل الســابع مــن  ١٤، واعتمــد )١٢٩(بقــوات
ــة يف كــوت ديفــوار. وركــز الــس     امليثــاق فيمــا يتعلــق باحلال
على األزمة اليت أعقبت االنتخابـات، وفـرض جـزاءات حمـددة     

__________ 

  .S/PV.6578، و S/PV.6436 ، وS/PV.6328 ، وS/PV.6258انظر   )١٢٩(

األهداف ضد األفـراد الـذين يهـددون عمليـة السـالم، وتعزيـز       
  .  )١٣٠(ديفوار والية عملية األمم املتحدة يف كوت

مدد الس، آخذا يف االعتبار العمليـة االنتخابيـة يف   و  
كوت ديفـوار، واليـة عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار        

ــرات   ــت مـ ــدعمها سـ ــيت تـ ــية الـ ــوات الفرنسـ وأذن  .)١٣١(والقـ
__________ 

ــم       )١٣٠( ــة األم ــة عملي ــد مــن املعلومــات عــن والي ــى مزي لالطــالع عل
األول،  القســماملتحــدة يف كــوت ديفــوار، انظــر اجلــزء العاشــر، 

  .“عمليات حفظ السالم”
 ١٩٣٣ و )٢٠١٠( ١٩٢٤ و )٢٠١٠( ١٩١١القــــــــرارات    )١٣١(

 ٢٠٠٠ و )٢٠١١( ١٩٨١ و )٢٠١٠( ١٩٦٢ و )٢٠١٠(
)٢٠١١(.  
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يـا إىل  الس أيضا بالنقل املؤقت من بعثة األمم املتحدة يف ليرب
عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار ملزيـــد مـــن األفـــراد 
العسكريني وأفراد الشرطة ومدد فترة هذا النقـل عـدة مـرات،    
مبــا يف ذلــك مــا يصــل إىل ثــالث ســرايا مشــاة ووحــدة جويــة   

ــوديتني عســكريتين للخــدمات     ــائرتني عم ــن ط ــة م . )١٣٢(مؤلف
د واليــة ومــدد الــس نظــام اجلــزاءات أو قــام بتجديــده، ومــد 

  .)١٣٣(فريق اخلرباء مرتني
  

ــاير إىل  ٢١  ــانون الثاين/ينـــ ــانون األول/ ٧كـــ  كـــ
ــمرب  ــيت   ٢٠١٠ديســ ــة الــ ــات اإلعالميــ : اإلحاطــ

يقدمها املمثل اخلـاص لألمـني العـام بشـأن العمليـة      
  االنتخابية

ــس، يف    ــاير   ٢١اســتمع ال ، ٢٠١٠كــانون الثاين/ين
م لكـوت ديفـوار   إىل إحاطة قـدمها املمثـل اخلـاص لألمـني العـا     

ورئيس عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، الـذي عـرض       
ــام   ــني الع ــر األم ــأن    )١٣٤(تقري ــس ب ــل اخلــاص ال ــغ املمث . وأبل

العملية االنتخابية قد أحرزت تقـدما ملحوظـا يف بيئـة سـلمية،     
ــوايل    ــجيل حـ ــات لتسـ ــز البيانـ ــة جتهيـ ــني  ٦,٣وأن عمليـ ماليـ

. ٢٠٠٩ثــاين/نوفمرب ناخــب قــد أُجنــزت بنجــاح يف تشــرين ال  
ــتقلة للقائمــة        ــة االنتخابيــة املس ــن نشــر اللجن ــفر ذلــك ع وأس

. ومــع ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٣االنتخابيــة املؤقتــة يف 
ذلك، ظهرت خالفات غري متوقعـة فيمـا يتصـل بعمليـة تقـدمي      
الطعون، حيث اعترض أنصار الرئيس على القائمة الثانية شـبه  

__________ 

 ١٩٦٧ و )٢٠١٠( ١٩٦٢ و )٢٠١٠( ١٩٥١القــــــــرارات    )١٣٢(
 ١٩٩٢ و )٢٠١١( ١٩٨١ و )٢٠١١( ١٩٦٨ و )٢٠١١(
)٢٠١١(.  

 ١٩٨٠ و )٢٠١١( ١٩٧٥ و )٢٠١٠( ١٩٤٦القــــــــرارات    )١٣٣(
)٢٠١١(.  

)١٣٤(  S/2010/15.  

. وأشـار ممثـل كـوت ديفـوار     )١٣٥(ةالرمسية اليت وضـعتها اللجنـ  
إىل رئـيس   املنسوبةإىل حالة التزوير املتعلقة بالقائمة االنتخابية 

اللجنة االنتخابية املسـتقلة. وبعـد إجـراء مشـاورات مـع مجيـع       
ــع امليســر، أنشــأ       ــة، وكــذلك م ــراف السياســية اإليفواري األط
رئيس الوزراء، غيـوم سـورو، جلنـة رصـد مسـؤولة عـن تعزيـز        

ممثـل كـوت    واسـتعادة الثقـة. ويـرى    االنتخابيـة  قدرات اللجنة
يفـا للجـدول الـزمين    أن احلادثة قد شكلت اضطرابا طف ديفوار

)١٣٦(االنتخايب
.    

، ذكر املمثـل اخلـاص أن   ٢٠١٠آذار/مارس  ١٧ويف   
ــرئيس الســابق      ــام ال ــدأ يف أعقــاب قي ــذي ب املــأزق السياســي ال

القائمـة االنتخابيـة الثانيـة قـد     للجنة االنتخابية املسـتقلة بوضـع   
ــأخر إجــراء       ــد ت ــة. وق ــزخم االنتخــايب بصــورة بالغ أضــعف ال
االنتخابات نتيجة لذلك. وأشـار إىل أن عمليـة األمـم املتحـدة     
يف كوت ديفوار ستواصل العمل مع أطراف اتفاق واغـادوغو  
السياســي ــدف إعــداد القائمــة االنتخابيــة النهائيــة ووضــع       

ــديناميا   ــح لـ ــورة أوضـ ــاتصـ ــد   - ت االنتخابـ ــادة التوحيـ إعـ
. وأوضح ممثل كوت ديفوار أنه كان هناك تزويـر  )١٣٧(اجلارية

فيما يتعلق بالقائمـة االنتخابيـة لصـاحل املعارضـة؛ وجـرى حـل       
ــة وتشــكيل       ــد للجن ــيس جدي ــة وانتخــاب رئ ــة واحلكوم اللجن
حكومة جديدة. وكان هناك ضـرورة الختـاذ إجـراءين لتنظـيم     

مصـــداقية، ومهـــا حـــذف األشـــخاص انتخابـــات نظيفـــة ذات 
املسـجلني عـن طريـق التزويــر مـن القائمـة االنتخابيـة، وإجــراء       

  .  )١٣٨(مراجعة كاملة للقائمة املؤقتة
__________ 

)١٣٥(  S/PV.6263 ٣  و ٢، الصفحتان.  
  .٣، الصفحة املرجع نفسه  )١٣٦(
)١٣٧(  S/PV.6284 ٣، الصفحة.  
  .٣، الصفحة املرجع نفسه  )١٣٨(
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ــه  ٣ويف    ــس إىل  ٢٠١٠حزيران/يونيــ ــتمع الــ ، اســ
ــر الرابــع        ــذي عــرض التقري ــل اخلــاص، ال ــة قــدمها املمث إحاط
ــة يف    ــر تطــــورات احلالــ ــن آخــ ــام عــ والعشــــرين لألمــــني العــ

ــك    كــوت ــا يف ذل ــوار، مب ــود يف  ديف ــة اجلم ــذ عمحال ــة تنفي لي
. وذكر املمثل اخلاص أن لعملية األمـم املتحـدة يف   )١٣٩(السالم

كــوت ديفــوار أهــدافا ثالثــة ذات أولويــة للمســتقبل القريــب،  
وهي صـون السـالم واالسـتقرار، مبـا يف ذلـك محايـة املـدنيني؛        
ــايل االنتخابــات       ــا يف جم ــيت ســبق حتقيقه ــازات ال ــة اإلجن ومحاي

تقـدمي الـدعم مـن أجـل     وإعادة التوحيد على السواء ومواصـلة  
ــداد      ــدمي املســاعدة إلع ــتني احلــامستني؛ وتق ــاتني العملي ــذ ه تنفي

  .  )١٤٠(القائمة االنتخابية النهائية بأسرع ما ميكن
، اســتمع الــس ٢٠١٠تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣ويف   

إىل إحاطــة مقدمــة مــن املمثــل اخلــاص، الــذي عــرض التقريــر    
ــي ــم املتحــدة يف كــوت       املرحل ــة األم ــن عملي ــام ع ــني الع لألم

. وأفاد بأن العملية االنتخابيـة قـد أجريـت بطريقـة     )١٤١(ديفوار
سلمي، وأن معـدل املشـاركة قـد     مناخجديرة بالثناء ويف ظل 

ــدالت يف     ٨٠جتــاوزت نســبته   ــى املع ــن أعل ــو م ــة، وه يف املائ
  .  )١٤٢(العامل

اسـتمع الـس   ، ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٧ويف   
إىل إحاطة قدمها املمثل اخلاص الـذي عـرض التقريـر املرحلـي     

. وبصـفته مســؤوال عــن  )١٤٣(السـادس والعشــرين لألمـني العــام  
حتليـل وتقيـيم    أجنـز التصديق على االنتخابات اإليفوارية، فقـد  

استمارة من استمارات عد األصـوات الـيت قدمتـها     ٢٠ ٠٠٠
__________ 

)١٣٩(  S/2010/245.  
)١٤٠(  S/PV.6329 ٣  و ٢، الصفحتان.  
)١٤١(  S/2010/537.  
)١٤٢(  S/PV.6415 ٣، الصفحة.  
)١٤٣(  S/2010/600.  

التصـديق. وقـد خلُـص إىل     إليه السلطات اإليفواريـة ألغـراض  
ــات الرئاســية      ــائز يف االنتخاب ــارا هــو الف أن الســيد احلســن وات
ــامش واضــح، حــىت بعــد أخــذ مجيــع الشــكاوى الــيت قــدمها   
معســــــكر الــــــرئيس احلــــــايل إىل الــــــس الدســـــــتوري يف     

  .)١٤٤(االعتبار
 

ــه  ٣٠  ــايو  ١٣إىل  ٢٠١٠حزيران/يونيــــ أيار/مــــ
تحـــدة يف : تعزيـــز واليـــة عمليـــة األمـــم امل ٢٠١١

ــم     ــة األمـ ــن بعثـ ــوات مـ ــل القـ ــوار ونقـ كـــوت ديفـ
  املتحدة يف ليربيا

، اختـــذ الـــس القـــرار ٢٠١٠حزيران/يونيـــه  ٣٠ يف  
، الــذي قــرر مبوجبــه إســناد واليــة منقحــة      )٢٠١٠( ١٩٣٣

 ومســـتكملة لعمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار حـــىت 
ــانون األول/ديســمرب   ٣١ ــن    ٢٠١٠ك ــه، م ــس أن ــرر ال . وق

ــذ اتفــاق واغــادوغو     ــدعم إىل األطــراف يف تنفي أجــل تقــدمي ال
السياسي بطريقة أكثر فعالية، ينبغي للعملية أن تقوم، يف مجلـة  
أمور، برصد اجلماعات املسلحة ومحاية املدنيني ورصـد حظـر   

ان واملسـامهة  األسلحة وتقدمي املساعدة يف جمـال حقـوق اإلنسـ   
  .يف العملية االنتخابية

ــرار   ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ٢٩ويف    ــس الق ، اختــذ ال
، الـــذي قـــرر مبوجبـــه أن يـــأذن، علـــى حنـــو )٢٠١٠( ١٩٤٢

ــا ــه األمــ   م ــالته املؤرخــة   أوصــى ب ــام يف رس ــول/ ١٤ني الع  أيل
، بزيــادة مؤقتــة يف القــوام املــأذون بــه مــن  )١٤٥(٢٠١٠ ســبتمرب

األفراد العسكريني وأفراد الشرطة يف عمليـة األمـم املتحـدة يف    
  .فردا ٩ ١٥٠فردا إىل  ٨ ٦٥٠كوت ديفوار من 

__________ 

)١٤٤(  S/PV.6437 ٣  و ٢، الصفحتان.  
)١٤٥(  S/2010/485.  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن

 

52 14-65169 
 

ــاين/نوفمرب   ٢٤ويف    ــس  ٢٠١٠تشــرين الث ، اختــذ ال
الـذي أذن مبوجبـه لألمـني العـام بـأن       )٢٠١٠( ١٩٥١القرار 

ينقل مؤقتا ما أقصاه ثالث سرايا مشـاة ووحـدة جويـة مؤلفـة     
 من طـائرتني عمـوديتني للخـدمات مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف       
ليربيــا إىل عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار لفتــرة ال       

  .تتجاوز أربعة أسابيع
ــاير   ١٩ويف    ــانون الثاين/ينـ ــس  ٢٠١١كـ ــذ الـ ، اختـ
ــ)٢٠١١( ١٩٦٧القــرار  ــه أن يــأذن بنشــر  ، ال ذي قــرر مبوجب

ــراد العســكريني    ٢ ٠٠٠عــدد إضــايف قوامــه   ــرد مــن األف يف ف
حزيران/يونيـه   ٣٠عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار حـىت  

، وأن يـــأذن بنقـــل ثـــالث طـــائرات عموديـــة مســـلحة ٢٠١١
بطواقمها بشكل مؤقـت مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا إىل       

ت ديفوار ملدة أربعة أسابيع، علـى  عملية األمم املتحدة يف كو
فـردا مـن    ٦٠حنو ما أوصى به األمـني العـام، وأن يـأذن بنشـر     

أفـــراد وحـــدات الشـــرطة املشـــكلة ملواجهـــة التهديـــدات الـــيت 
ضــابطا مــن  ٦٠يحلــوا حمــل لتشــكلها احلشــود غــري املســلحة، 

  .شرطة األمم املتحدة
ــايو  ١٣ويف    ــات   ٢٠١١أيار/م ــة الوالي ، شــددت ممثل
الذي مدد الـس   )٢٠١١( ١٩٨١قبل اختاذ القرار  ،املتحدة

مبوجبــه واليــة عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار والنقــل 
تحـدة يف ليربيـا إىل   املؤقت لألفراد واملعدات مـن بعثـة األمـم امل   

ــول    ــى أن أصـ ــوار، علـ ــدة يف كـــوت ديفـ ــم املتحـ ــة األمـ عمليـ
ــوار       ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــارة إىل عملي ــريان املع الط
ــاه     ــد أقصـ ــا يف موعـ ــدة يف ليربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــتعاد إىل بعثـ سـ

لتفـــادي زعزعـــة اســـتقرار ليربيـــا.  ٢٠١١حزيران/يونيـــه  ٣٠
 د األزمــة احنســارا يفإذ تشــه جيــب علــى الــس،  وقالــت إنــه

كوت ديفـوار، أال يهمـل ليربيـا أو يعـرض السـالم اهلـش فيهـا        
للخطر. وجيب أن يفـي بالتزامـه بضـمان أن يكـون لـدى بعثـة       
ــع      ــها م ــام بعمل ــة للقي ــا األدوات الالزم األمــم املتحــدة يف ليربي

ــول ــو    يف املوســم االنتخــايب   حل ــذا ه ــإن ه ــايل، ف ــا. وبالت ليربي
ــذي   ــد األخــري ال ــدها   التمدي ــد بل ــه وف ــل  )١٤٦(يدعم ــال ممث . وق

ــة يف كــوت ديفــوار تشــكل التهديــد الرئيســي     فرنســا إن احلال
ــس أن     ــيس دور ال ــة. ول ــة دون اإلقليمي لالســتقرار يف املنطق
ــيت      ــالم الـ ــظ السـ ــتية حلفـ ــول اللوجسـ ــدخل يف إدارة األصـ يتـ
تضــطلع ــا إدارة عمليــات حفــظ الســالم، وينبغــي أن يســتمر 

الالزمــة لبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا يف ســياق تــوفري املــوارد 
ــع ســنوات    ــل أرب ــدأ قب ــذي ب ــدميقراطي ال . ويف )١٤٧(التحــول ال

الوقت الـذي رحـب فيـه ممثـل كـوت ديفـوار باعتمـاد القـرار،         
أكــد أن احلالــة األمنيــة يف بلــده ال تــزال متقلبــة، وال ســيما يف  

الــة اجلــزء الغــريب مــن البلــد حيــث توجــد حاجــة إىل تعزيــز احل 
األمنية؛ ودعا جملس األمن إىل التصرف بطريقـة عمليـة ومرنـة    

  .)١٤٨(ختصيص املوارد، وال سيما املوارد العسكرية لدى
 

 متـوز/   ١٨إىل  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٢٠ 
  : األزمة اليت أعقبت االنتخابات٢٠١١يوليه 

، حـــث الـــس، ٢٠١٠كــانون األول/ديســـمرب   ٢٠  
، مجيــع األطــراف واجلهــات )٢٠١٠( ١٩٦٢مبوجــب القــرار 
يف كوت ديفـوار علـى احتـرام إرادة الشـعب      صاحبة املصلحة

ونتيجــة االنتخابـــات يف ضـــوء اعتــراف اجلماعـــة االقتصـــادية   
لدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي بالسـيد احلسـن واتـارا        
رئيســــا منتخبــــا لكــــوت ديفــــوار وممــــثال لصــــوت الشــــعب  

ري الذي مت التعبري عنه حبرية على حنو ما أعلنته اللجنـة  اإليفوا
  .االنتخابية املستقلة

__________ 

)١٤٦(  S/PV.6535 ٢، الصفحة.  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(
  .املرجع نفسه  )١٤٨(
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، ذكــــر األمــــني العــــام ٢٠١١آذار/مــــارس  ٢٥ويف   
املساعد لعمليات حفـظ السـالم أن احلالـة األمنيـة قـد ازدادت      

مــن املواليــة للــرئيس الســابق  تــدهورا، مــع اســتخدام قــوات األ 
ــدجان.      ــدنيني يف أبي ــة ضــد امل ــاغبو، األســلحة الثقيل ــوران غب ل
وأشار إىل أن القتال الدائر بـني عناصـر قـوات الـدفاع واألمـن      

مــن جهــة  والقــوى اجلديــدة مــن جهــة، املواليــة للســيد غبــاغبو
يشــكل انتــهاكا التفــاق وقــف إطــالق النــار الشــامل    أخــرى،

. وأبلــغ عــن اإلجــراءات الــيت    ٢٠٠٣ايو أيار/مــ ٣املوقــع يف 
اختذا عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار حلمايـة املـدنيني،    
مبا يف ذلك زيادة عدد الدوريات يف اتمعات احملليـة الضـعيفة   
املعرضــة للــهجوم، فضــال عــن التحقيــق يف انتــهاكات حقــوق   
اإلنســــان وتســــجيلها. ويف اخلتــــام، قــــال إن قــــادة اجلماعــــة 

صادية لدول غرب أفريقيـا، اـتمعني علـى مـدار اليـومني      االقت
املاضــيني اســتجابة للحالــة، قــد اعتمــدوا قــرارا يــنص علــى أن   
الوقــت قــد حــان لكفالــة نقــل الســلطة إىل الســيد واتــارا دون   
مزيد من التـأخري. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، فقـد طلبـوا إىل جملـس        

ــة األمــــم املت   ــة عمليــ ــدة يف األمــــن النظــــر يف تعزيــــز واليــ حــ
ديفوار واعتماد جزاءات دولية أكثر صرامة ضد السـيد   كوت

. وأكــد ممثــل كــوت ديفــوار أن االلتــزام  )١٤٩(غبــاغبو وأعوانــه
حبمايــة الســكان املــدنيني املعرضــني خلطــر وشــيك واملســؤولية   
عنــها يكمنــان يف صــميم الشــواغل الدوليــة الراهنــة. وقــال إن   
قوات السيد غبـاغبو قـد ارتكبـت انتـهاكات جسـيمة حلقـوق       

شـخص مـن املـدنيني     ٥٠٠أكثـر مـن    بتقتيـل اإلنسان وقامت 
ر فقــط علــى الــرغم مــن وجــود عمليــة   يف غضــون ثالثــة أشــه 

األمم املتحدة يف كوت ديفـوار. ودعـا جملـس األمـن إىل اختـاذ      
__________ 

)١٤٩(  S/PV.6506 ٥-٢، الصفحات.  

تــدابري قويــة ضــد الــرئيس الســابق غبــاغبو ومجيــع األشــخاص   
  .  )١٥٠(هندعمويالذين 

ــارس  ٣٠ويف    ــرار   ٢٠١١آذار/مـ ــس القـ ــذ الـ ، اختـ
مجيـع األطـراف اإليفواريـة     ، الذي حث فيه)٢٠١١( ١٩٧٥

واجلهات املعنية األخرى على احترام إرادة الشـعب وانتخـاب   
كـوت ديفـوار. وأشـار الـس أيضــا إىل     لالسـيد واتـارا رئيسـا    

ــوار       ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــذي منحــه لعملي اإلذن ال
ــة املــدنيني املعرضــني     ــع الوســائل الالزمــة حلماي باســتخدام مجي

ــالعن  ــد وشــيك ب ــع اســتعمال    لتهدي ــك من ــا يف ذل ــدين، مب ف الب
  .األسلحة الثقيلة ضد السكان املدنيني

، اســــتمع الــــس إىل ٢٠١١نيســــان/أبريل  ١٣ويف   
ــي      ــر املرحل ــذي عــرض التقري ــل اخلــاص ال ــدمها املمث إحاطــة ق

وقــال إن قــوات مواليــة . )١٥١(الســابع والعشــرين لألمــني العــام 
ــاغبو يف       ــوران غبـ ــابق لـ ــرئيس السـ ــزت الـ ــد احتجـ ــارا قـ لواتـ

نيسان/أبريل. وذكر التحديات املاثلـة يف املسـتقبل، وهـي     ١١
ــد مــن      ــوع املزي ــع وق ــانون والنظــام؛ ومن اســتعادة الســالم والق
ــاعدة    ــدمي املسـ ــان، وتقـ ــوق اإلنسـ ــهاكات حقـ ــاوزات وانتـ جتـ

عــادة اإلعمــار علــى الصــعيد اإلنســانية؛ واملصــاحلة الوطنيــة؛ وإ
الوطين. ومن بني التدابري امللموسة األخرى اليت يـتعني اختاذهـا   
علــى وجــه الســرعة، أداء الــرئيس واتــارا الــيمني الدســتورية       
وتنظــيم حكومتــه؛ وتنفيـــذ بــرامج نـــزع الســالح والتســـريح     
وإعادة اإلدماج وإصالح قطاع األمن؛ ومعاجلـة مسـألة إعـادة    

. وقالــت وكيلــة )١٥٢(نتخابــات التشــريعيةالتوحيــد؛ وتنظــيم اال
األمني العام للشؤون اإلنسانية إن احلالة اإلنسـانية تبعـث علـى    
القلق العميق. وحـىت اآلن، تشـكل احلالـة األمنيـة عائقـا كـبريا       

__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٠(
)١٥١(  S/2011/211.  
)١٥٢(  S/PV.6513 ٣  و ٢، الصفحتان.  
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نـع الوكـاالت   مت أاأمام االستجابة للحاالت اإلنسانية، حيث 
ول إىل املقدمــة للمعونــة مــن توســيع نطــاق عملياــا والوصــ      

. وقامــت مفوضــة األمــم املتحــدة )١٥٣(الفئــات األشــد احتياجــا
السامية حلقوق اإلنسان بإبالغ الس بـأن مكتبـها قـد أرسـل     
بعثـــة مكلفـــة بتقيـــيم حالـــة حقـــوق اإلنســـان وتـــذكري مجيـــع  

قـوق اإلنسـان   القـانون الـدويل حل  األطراف بالتزامام بـاحترام  
 اجلناة إىل العدالـة. وقـد   والقانون الدويل اإلنساين وأمهية تقدمي

ــهاكات واســعة النطــاق       ــوع انت ــى وق ــة عل ــة أدل وجــدت البعث
حلقـوق اإلنســان، مبـا يف ذلــك حـاالت اإلعــدام خـارج نطــاق     
ــف اجلنســي يف       القضــاء واالختفــاء القســري والتعــذيب والعن

ألزمــة للتصــدي أبيــدجان وبقيــة البلــد خــالل فتــرة الصــراع. و
ــوق ا    ــس حق ــق  حقــوق اإلنســان، أنشــأ جمل ــة حتقي إلنســان جلن

ــة      ــات احمليطـ ــائع واملالبسـ ــالتحقيق يف الوقـ ــة بـ ــتقلة مكلفـ مسـ
بادعاءات التجاوزات واالنتهاكات اجلسـيمة حلقـوق اإلنسـان    

)١٥٤(اليت ارتكبت يف أعقاب االنتخابات
.    

، اســـــتمع الـــــس إىل  ٢٠١١متوز/يوليـــــه  ١٨ويف   
إحاطة قدمها املمثل اخلاص، الـذي عـرض تقريـر األمـني العـام      

االنتخابات يف كـوت   الذي يتضمن تقييما لألزمة اليت أعقبت
. وأبلــغ الــس بــأن هنــاك جهــودا جاريــة ملعاجلــة  )١٥٥(ديفــوار

املهام األربع الرئيسية التالية يف مرحلة ما بعد األزمة: اسـتعادة  
ــراء    ــة؛ وإجـ ــام يف اجلنـــوب؛ واملصـــاحلة الوطنيـ ــانون والنظـ القـ
االنتخابات التشـريعية؛ واالنتعـاش االقتصـادي. وأشـاد بتعـيني      

احلــوار واحلقيقــة واملصــاحلة وبــاجلهود الــيت تبــذهلا  رئــيس جلنــة 
. )١٥٦(السلطات اإليفوارية للتعجيل باسـتعادة القـانون والنظـام   

__________ 

  .٥  و ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٣(
  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٤(
)١٥٥(  S/2011/387.  
)١٥٦(  S/PV.6584 ٣  و ٢، الصفحتان.  

وقال ممثـل كـوت ديفـوار إنـه قـد مت تشـكيل حكومـة جديـدة         
تضم مجيع الكيانات السياسية باستثناء احلـزب الـذي كـان يف    
السلطة سـابقا، ولكنـه شـدد علـى وجـوب إحـراز تقـدم علـى         
ــالح     ــزع السـ ــة؛ ونـ ــة األمنيـ ــتقرار احلالـ ــة: اسـ ــهات التاليـ اجلبـ
والتسريح وإعادة اإلدماج؛ وإصالح قطـاع األمـن؛ واملصـاحلة    
الوطنيــة؛ واحلالــة اإلنســانية؛ وحالــة حقــوق اإلنســان؛ وتنظــيم 
االنتخابات؛ واالنتعاش االقتصادي. وفيما يتعلق باالنتخابـات  

ر اإلبقاء علـى الـدور   التشريعية املقبلة، طلب ممثل كوت ديفوا
مواصــلة التصــديقي لعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار و 

  .)١٥٧(البعثة دعم العملية االنتخابية برمتها
  

ــرين األول/أكتـــــــــــــوبر   ١٥   إىل  ٢٠١٠تشـــــــــــ
  تدابري اجلزاءات :٢٠١١نيسان/أبريل   ٢٨

، أكــد الــس، ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥يف  
، اسـتعداده لفـرض تـدابري موجهـة     )٢٠١٠( ١٩٤٦يف القرار 

ضد األشـخاص الـذين مت حتديـدهم، يف مجلـة أمـور، كعناصـر       
ــاجم        ــوار، أو ــة يف كــوت ديف ــة املصــاحلة الوطني ــدد عملي 

ــوار       أو ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ ــة األمـ ــل عمليـ ــل عمـ تعرقـ
ــهاكات اخلطــرية      ــن االنت وشــركائها، أو كعناصــر مســؤولة ع

  .اإلنساين حلقوق اإلنسان والقانون الدويل
ــرر الــس، مبوجــب  ٢٠١١آذار/مــارس  ٣٠ويف    ، ق
، اعتمـــاد جـــزاءات موجهـــة ضـــد    )٢٠١١( ١٩٧٥القـــرار 

 ١٥٧٢ر األفـــراد الـــذين يســـتوفون املعـــايري الـــواردة يف القـــرا 
والقرارات الالحقة، مبن فيهم األفراد الـذين عرقلـوا    )٢٠٠٤(

ــذين       ــوار، وال ــق املصــاحلة يف كــوت ديف إرســاء الســالم وحتقي
عرقلوا عمل عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار واجلهـات     

__________ 

  .٨-٣نفسه، الصفحات  املرجع  )١٥٧(
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ر، والــذين ارتكبــوا الفاعلــة الدوليــة األخــرى يف كــوت ديفــوا 
  .انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

وعقـــب اعتمـــاد القـــرار، ذكـــر معظـــم املـــتكلمني أن    
الــنص يبعــث برســالة قويــة إىل األطــراف الــيت تشــن اهلجمــات 

اإليفــواري. ودعــوا أيضــا  ضــد املــدنيني وتقــاوم إرادة الشــعب
مجيع األطراف إىل ضبط النفس، وأعربوا عـن بـالغ القلـق إزاء    
احلالة اإلنسانية، وأيدوا اجلهود اليت تبذهلا اجلماعـة االقتصـادية   
لدول غرب أفريقيا واالحتـاد األفريقـي للمسـاعدة علـى حتقيـق      

  .  )١٥٨(املصاحلة السياسية
لــس القــرار ، اعتمــد ا٢٠١١نيســان/أبريل  ٢٨ويف   
الــذي قــرر مبوجبــه، يف مجلــة أمــور، جتديــد   )٢٠١١( ١٩٨٠

ــىت       ــرباء حـــ ــق اخلـــ ــة فريـــ ــد واليـــ ــزاءات ومتديـــ ــام اجلـــ نظـــ
. وعقــب اعتمــاد القــرار، قــال ممثــل  ٢٠١٢نيســان/أبريل  ٣٠

__________ 

  .S/PV.6508انظر   )١٥٨(

ــىت      ــزاءات حــ ــام اجلــ ــد نظــ ــا بتمديــ ــوار، مرحبــ ــوت ديفــ كــ
 احلــرب، إن مــن الضــروري توطيــد انتــهاء حالــة  ٢٠١٢ عــام

ــة املاضــية.        ــدى األشــهر األربع ــى م ــده عل ــها بل ــاىن من ــيت ع ال
لتحقيــق التنميــة   ىأن تســع تــود كــوت ديفــوار  أضــاف أنو

االجتماعيــة واالقتصــادية يف منـــاخ يســوده الســالم واألمـــن،     
بيئــة تتســم  بفعــلميكــن أن تســمح بتقــويض تلــك اجلهــود  وال

لحة غــري املشــروعة علــى نطــاق واســع. وشــدد بتـدفقات األســ 
علـــى أن التحـــدي األهـــم هـــو التحـــدي املتمثـــل يف املصـــاحلة 
الوطنية، الذي قرر رئيس اجلمهورية، بغية التصدي له، إنشـاء  
جلنة للحقيقة واملصاحلة على غرار اللجنة الـيت أنشـأها الـرئيس    
نيلسون مانديال يف جنوب أفريقيا عقب سـقوط نظـام الفصـل    

)١٥٩(صريالعن
.  

__________ 

)١٥٩(  S/PV.6525 ٤-٢، الصفحات.  

    
  اجللسات: احلالة يف كوت ديفوار

  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)

       ٦٢٦٣   
 الثــاين/كــانون  ٢١

  ٢٠١٠يناير 

التقريــر املرحلــي الثالــث  
ــام   ــون لألمــني الع والثالث
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2010/15(  

املمثل اخلاص لألمـني    كوت ديفوار 
العــام لكــوت ديفــوار  
ورئــيس عمليــة األمــم 
املتحـــــدة يف كـــــوت 

  ديفوار

   مجيع املدعوين

٦٢٦٧   
 كــانون الثــاين/ ٢٨

  ٢٠١٠يناير 

التقريــر املرحلــي الثالــث  
والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

(S/2010/15)  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن  
 (S/2010/41)فرنسا 

كــانون  ١٥رســالة مؤرخــة 
موجهـة   ٢٠١٠الثاين/يناير 

مـــن األمـــني العـــام بشـــأن    
ــة يف   تعزيــز الترتيبــات األمني
سياق االنتخابـات الرئاسـية   

)S/2010/42(  

ــرار       كوت ديفوار  ١٩١١القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  
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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)

       ٦٢٨٤   
ــارس  ١٧ آذار/مــــــ

٢٠١٠  

املمثل اخلاص لألمـني    كوت ديفوار  
  العام

   مجيع املدعوين

٦٣٢٣   
أيار/مــــــــــــايو   ٢٧

٢٠١٠  

التقرير الرابع والعشرون 
لألمني العـام عـن عمليـة    
األمم املتحدة يف كـوت  

  )S/2010/245ديفوار (

 ٢٦رســـــــــالة مؤرخـــــــــة   
ــان/أبريل   ٢٠١٠نيســــــــــــ

موجهـــة مـــن األمـــني العـــام 
ــة    ــة عملي ــد والي بشــأن متدي
ــوت    ــدة يف كـ ــم املتحـ األمـ
ــدة    ــة مل ديفــوار ألســباب فني

  )S/2010/220شهر واحد (

ــرار     كوت ديفوار  ١٩٢٤القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن    
  )S/2010/253فرنسا (

    

٦٣٢٩   
ــه  ٣ حزيران/يونيـــــ

٢٠١٠  

التقرير الرابع والعشرون 
لألمني العـام عـن عمليـة    
األمم املتحدة يف كـوت  

  )S/2010/245ديفوار (

املمثل اخلاص لألمـني    كوت ديفوار 
  العام

املمثــل اخلــاص  
  ام  لألمني الع

 

٦٣٥٠   
حزيران/يونيــــه  ٣٠

٢٠١٠  

التقرير الرابع والعشرون 
لألمني العـام عـن عمليـة    
األمم املتحدة يف كـوت  

  )S/2010/245ديفوار (

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن  
  )S/2010/338فرنسا (

ــرار     كوت ديفوار  ١٩٣٣القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  

٦٣٩٣   
أيلول/ســــبتمرب  ٢٩

٢٠١٠  

ــة  رســـــــــــالة مؤرخـــــــــ
ــبتمرب  ١٤ أيلول/ســـــــــــ

موجهـــــة مـــــن   ٢٠١٠
ــيس   ــام إىل رئ األمــني الع

األمـــــــــــــن  جملـــــــــــــس
(S/2010/485)    

ــة  رســـــــــــالة مؤرخـــــــــ
ــبتمرب  ١٧ أيلول/ســـــــــــ

موجهـــــــــــة إىل  ٢٠١٠
األمــني العــام مــن رئــيس 
جملـــــــــــــس األمـــــــــــــن 

(S/2010/486)                                                                                 

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن  
  (S/2010/499)فرنسا 

ــرار       كوت ديفوار  ١٩٤٢القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  

ــة   رســـــــــــالة مؤرخـــــــــ
ــبتمرب  ٢٣ أيلول/ســـــــــــ

موجهـــــة مـــــن   ٢٠١٠
ــيس   ــام إىل رئ األمــني الع
جملـــــــــــــس األمـــــــــــــن 

)S/2010/493(  
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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)

       ٦٤٠٢   
 تشــرين األول/ ١٥

  ٢٠١٠أكتوبر 

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن   
  )S/2010/525فرنسا (

ــرار     كوت ديفوار  ١٩٤٦القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥.  
٦٤١٥   

ــاين/ن ٣  تشــرين الث
  ٢٠١٠وفمرب 

التقريــر املرحلــي لألمــني  
العــام عــن عمليــة األمــم  
املتحـــــــدة يف كــــــــوت  

  )S/2010/537ديفوار (

املمثل اخلاص لألمـني    كوت ديفوار 
  العام  

املمثــل اخلــاص  
  لألمني العام  

 

٦٤٣١   
ــرين  ٢٤ تشـــــــــــــــ

ــاين/نوفمرب  الثــــــــــــ
٢٠١٠  

ــة   ــالة مؤرخــــ  ٢٢رســــ
نــــوفمرب /تشـــرين الثـــاين  

موجهـــــة مـــــن   ٢٠١٠
ــيس   ــام إىل رئ األمــني الع
جملـــــــــــــس األمـــــــــــــن 

)S/2010/601(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن  
ــات املتحــدة    فرنســا والوالي

)S/2010/602(  

ــرار     كوت ديفوار  ١٩٥١القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  

٦٤٣٧   
 كــــــانون األول/ ٧

  ٢٠١٠ديسمرب 

التقرير املرحلي السادس 
والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2010/600(  

املمثل اخلاص لألمـني    كوت ديفوار 
  العام

املمثــل اخلــاص  
  لألمني العام

 

٦٤٥٨   
 كــانون األول/ ٢٠

  ٢٠١٠ديسمرب 

السادس التقرير املرحلي 
والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2010/600(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن   
ــدا، والبوســنة   ــا، وأوغن أملاني
واهلرســـــــــك، وتركيـــــــــا، 
وغابون، وفرنسا، واململكة 
ــا،  املتحــــــــــدة، والنمســــــــ
ــات   ــا، والواليـــــ ونيجرييـــــ

  )S/2010/644املتحدة (

ــرار     أملانيا  ١٩٦٢القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  

٦٤٦٩   
 كــانون الثــاين/ ١٩

  ٢٠١١يناير 

كانون  ٧رسالة مؤرخة 
ــاين  ٢٠١١ينــــــاير /الثــــ

العـام  موجهة من األمني 
إىل رئــيس جملــس األمــن 

)S/2011/5(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن  
أملانيا، والبوسنة واهلرسـك،  
وجنوب أفريقيـا، وغـابون،   
وفرنســا، ولبنــان، واململكــة 
ــا،   ــدة، ونيجرييـــــــ املتحـــــــ
والواليــــــــــات املتحــــــــــدة 

)S/2011/15(  

ــرار     كوت ديفوار  ١٩٦٧القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  

٦٤٨٢   
ــباط/فرباير  ١٦ شــــ

٢٠١١  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن   
  )S/2011/75فرنسا (

ــرار     كوت ديفوار  ١٩٦٨القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  
٦٥٠٦   

ــارس  ٢٥ آذار/مــــــ
٢٠١١  

العــام املســاعد األمــني   كوت ديفوار  
ــظ   ــات حفـــــ لعمليـــــ

  السالم

   مجيع املدعوين



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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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)

       ٦٥٠٨   
ــارس  ٣٠ آذار/مــــــ

٢٠١١  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن   
فرنســـــــــــــا ونيجرييـــــــــــــا 

)S/2011/202(  

أعضاء من  ١٠   كوت ديفوار
أعضــــــــــــــــــاء 

، (أ)الــــــــــــس 
  كوت ديفوار

ــرار   ١٩٧٥القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(   

٠-٠-١٥  

٦٥١٣   
نيســــــان/أبريل  ١٣

٢٠١١  

التقريــر املرحلــي الســابع 
والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2011/211(  

املمثل اخلاص لألمـني    كوت ديفوار 
العام، ووكيلة األمـني  

للشـــــــــؤون العــــــــام  
ــانية، ومفوضـــة  اإلنسـ
األمم املتحدة السامية 

  حلقوق اإلنسان

   مجيع املدعوين

٦٥٢٥   
نيســــــان/أبريل  ٢٨

٢٠١١  

ــة  رســـــــــــالة مؤرخـــــــــ
ــان/أبريل  ٢٠ نيســـــــــــــ

موجهـــــة مـــــن   ٢٠١١
رئيس جلنة جملس األمـن  
ــال بـــالقرار    ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٤( ١٥٧٢( 
بشأن كوت ديفـوار إىل  
ــن    ــس األمــ ــيس جملــ رئــ

)S/2011/271(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن  
  )S/2011/273فرنسا (

ــرار   كوت ديفوار   كوت ديفوار  ١٩٨٠القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(   

٠-٠-١٥  

ــة   رســـــــــــالة مؤرخـــــــــ
ــان/أبريل  ٢٠ نيســـــــــــــ

موجهـــــة مـــــن   ٢٠١١
رئيس جلنة جملس األمـن  
ــال بـــالقرار    ــأة عمـ املنشـ

٢٠٠٤( ١٥٧٢( 
بشأن كوت ديفـوار إىل  
ــن    ــس األمــ ــيس جملــ رئــ

)S/2011/272(  

     

٦٥٣٥   
أيار/مــــــــــــايو   ١٣

٢٠١١  

ــة  رســـــــــــالة مؤرخـــــــــ
 ٢٠١١أيار/مـــــايو   ١١

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

)S/2011/297(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن  
ــان   ــا ولبنـــــــــــــ فرنســـــــــــــ

)S/2011/299(  
مـايو  /أيـار  ٩رسالة مؤرخـة  

موجهة مـن األمـني    ٢٠١١
العــــام إىل رئـــــيس جملـــــس  

  )S/2011/295األمن (

ــد  عضــــو   كوت ديفوار واحــ
ــاء   ــن أعضـــ مـــ
ــس  الــــــــــــــــ
ــات  (الواليـــــــــ
ــدة)،  املتحــــــــــ
  وكوت ديفوار

ــرار   ١٩٨١القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(   

٠-٠-١٥  

٦٥٧٠   
حزيران/يونيــــه  ٢٩

٢٠١١  

ــة  رســـــــــــالة مؤرخـــــــــ
ــران ١٠ ــ/حزيـــــ  هيونيـــــ

موجهـــــة مـــــن   ٢٠١١
ــيس   ــام إىل رئ األمــني الع
جملـــــــــــــس األمـــــــــــــن 

)S/2011/351(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن  
  )S/2011/394فرنسا (

ــرار     كوت ديفوار  ١٩٩٢القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(   

٠-٠-١٥  
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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(




