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  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــال الـــدعوات  عمـ

  ٣٧ملادة با
ــدعوات ــال الـــــ  عمـــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩ملادة با

  القرار والتصويت  
 -املعارضــون  -(املؤيــدون 

  املمتنعون عن التصويت)

              ٦٦٨٧    
ــانون  ١٤ كـــــــــــ

ــمرب  األول/ديســـــ
٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ
ــا   ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
ــن   ــطى وعـــــ الوســـــ
أنشطة مكتب األمم 
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2011/739البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
ــيس   الوســطى (رئ

  الوزراء)

املمثلة اخلاصة لألمـني  
العـــــــــام، ورئـــــــــيس 
تشـــــكيلة مجهوريـــــة   
أفريقيـــــــا الوســـــــطى 
ــاء   ــة بنــ ــة للجنــ التابعــ

  السالم  

    مجيع املدعوين

٦٦٩٦  
ــانون  ٢١  كـــــــــ

ــمرب  األول/ديســـــ
٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ
ــا   ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
ــن   ــطى وعـــــ الوســـــ
أنشطة مكتب األمم 
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2011/739البلد (

مشروع قرار مقـدم  
غابون، من أملانيا، و

وفرنســـا، واململكـــة 
ــا   ــدة لربيطانيــ املتحــ

ــى و ــداالعظمــ  أيرلنــ
ــمالية،  الشـــــــــــــــــــ
ــات املتحــدة   والوالي
ــة  األمريكيـــــــــــــــــــ

)S/2011/785  (  

    )٢٠١١( ٢٠٣١القرار       
٠-٠-١٥  

    
  بيساو -احلالة يف غينيا  -  ٩

  
  عامعرض   

خالل الفترة قيد االستعراض، عقد جملس األمن تسـع    
ــا     ــة يف غيني ــرارين    -جلســات خمصصــة للحال بيســاو واختــذ ق

واعتمد بيانا رئاسيا واحدا. واستمع الس إىل إحاطـة قـدمها   
بيسـاو ورئيسـة تشـكيلة     -املمثل اخلاص لألمني العام يف غينيا 

الـة السياسـية   بيساو التابعة للجنة بناء السالم بشأن احل -غينيا 
واألمنيـــــة احمليطـــــة بالعصـــــيان العســـــكري الـــــذي وقـــــع يف  

، وكذلك التطـورات املتعلقـة بـاجلهود    ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١
املبذولـــة يف جمـــايل إصـــالح قطـــاع األمـــن ومكافحـــة االجتـــار  

  باملخدرات واجلرمية املنظمة.

وعالوة على ذلك، جدد الس مرتني واليـة مكتـب     
، )١١٨(بيســاو -األمـم املتحــدة املتكامـل لبنــاء السـالم يف غينيــا    

  .  )١١٩(شهرا، على التوايل ١٤ لفتريت سنة واحدة و
  

: تقــــدمي إحاطــــة   ٢٠١٠متوز/يوليــــه   ٢٢  و ١٥  
  واعتماد بيان رئاسي

، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠١٠متوز/يوليه  ١٥يف   
ــا     ــام لغيني ــل اخلــاص لألمــني الع ــيس   -قــدمها املمث بيســاو ورئ

__________ 

 األمــم مكتــب واليــة عــن املعلومــات مــن مزيــد علــى لالطــالع  )١١٨(
 اجلــزء انظــر بيســاو، - غينيــا يف الســالم لبنــاء املتكامــل املتحــدة

ــر، ــم العاشـ ــاين، القسـ ــات” الثـ ــية البعثـ ــات السياسـ ــاء وبعثـ  بنـ
  .“السالم

  .)٢٠١١( ٢٠٣٠  و )٢٠١٠( ١٩٤٩ القراران  )١١٩(
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بيسـاو،   -مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا 
ــة السياســية   ــغ عــن احلال ــذي أبل ــل وبعــد التمــرد    ال ــة قب واألمني

. وذكــر أن ٢٠١٠نيســان/أبريل  ١العســكري الــذي وقــع يف 
القوات العاملة حتـت إمـرة نائـب رئـيس هيئـة األركـان العامـة        
السابق سيطرت على مقر قيادة القوات املسـلحة، واحتجـزت   
رئـــيس هيئـــة األركـــان العامـــة ورئـــيس الـــوزراء؛ واقتحمـــت  

ــاين األمــ     م املتحــدة. ويف وقــت  عناصــر عســكرية مســلحة مب
الحق، عني الرئيس أحد قادة التمرد العسكري رئيسا جديـدا  
هليئة األركان العامة، وهو القرار الذي انتقده اتمـع الـدويل،   
مبا يف ذلك اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد       

  .  )١٢٠(األورويب واالحتاد األفريقي
اء بيساو التابعة للجنة بن -وقالت رئيسة تشكيلة غينيا   

بيسـاو   -السالم إن اللجنة أعربت عن قلقها إىل حكومة غينيـا  
ــوادث   ــأن حـ ــن    ١بشـ ــراج عـ ــت إىل اإلفـ ــان/أبريل، ودعـ نيسـ

احملتجــزين؛ وأشــارت اللجنــة أيضــا إىل أمهيــة عمــل احلكومــة       
والسلطات العسكرية معا لتعزيز مؤسسـات الدولـة، والنـهوض    

أن اللجنـة  بالتنمية االقتصادية ودعم سـيادة القـانون. وأضـافت    
ــا      ــار باملخــدرات يف غيني ــالغ إزاء االجت ــق ب بيســاو  -تشــعر بقل

وشــددت علــى احلاجــة إىل حتســني دعــم اجلهــود اإلقليميــة الــيت  
تبـــذهلا اجلماعــــة االقتصــــادية لــــدول غــــرب أفريقيــــا يف هــــذا  

  . )١٢١(اال
بيســاو بتعقيــد احلالــة    -وأقــر وزيــر خارجيــة غينيــا      

وخطورة املشاكل امللحة اليت تواجه بلده. وشدد على احلاجـة  
إىل الدعم واملساعدة املتواصلني للمجتمـع الـدويل بغيـة إحـراز     

__________ 

)١٢٠(  S/PV.6359، ٣ الصفحة.  
  .٧-٥ الصفحات نفسه، املرجع  )١٢١(

ــل إصــالح قطــاع ا    ألمــن ومكافحــة  تقــدم يف جمــاالت مــن قبي
  .  )١٢٢(االجتار باملخدرات

ــا  ٢٠١٠متوز/يوليــــه  ٢٢ويف    ، اعتمــــد الــــس بيانــ
رئاسيا أعرب فيه، يف مجلة أمور، عن قلقه إزاء الوضـع األمـين   

بيسـاو،   -والتهديدات اليت تواجه النظام الدسـتوري يف غينيـا   
وأهاب باحلكومة أن تطلق على الفور سـراح مجيـع احملتجـزين    
يف أحداث األول من نيسان/أبريل أو تقدمهم للمحاكمـة مـع   

  .)١٢٣(االحترام الكامل حلسن سري العدالة
  

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣إىل  ٢٠١٠آذار/مــارس  ٥  
: إحاطات بشأن التطورات املتصلة بإصالح ٢٠١١

  السالم األخرىقطاع األمن ومبادرات بناء 

تشـــرين  ٣إىل  ٢٠١٠آذار/مــارس   ٥يف الفتــرة مـــن    
ــدمها   ،٢٠١١الثـــاين/نوفمرب  ــتمع الـــس إىل إحاطـــات قـ اسـ

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، الــذي أوجــز الــدعم املقــدم مــن   
بيسـاو   -مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السـالم يف غينيـا   

ألمـن، واملصـاحلة   يف جماالت من قبيل إصالح قطاع الـدفاع وا 
الوطنية، ومكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة. وأكـد  
احلاجــة إىل اختــاذ إجــراءات أكثــر صــرامة مــن جانــب اتمــع   

وإصــدار التشــريعات  الضــالعةالــدويل، مثــل تســمية الكيانــات 
اليت تتيح جتميـد األصـول واحلسـابات املصـرفية أو مصـادرا.      

األمــن، أفــاد املمثــل اخلــاص بــأن  وفيمـا يتعلــق بإصــالح قطــاع 
بيسـاو   -مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السـالم يف غينيـا   

قــد واصــل دعــم جهــود اإلصــالح الــيت تبــذهلا احلكومــة، مــع    
التركيز بشكل خاص علـى الشـرطة، فضـال عـن التنسـيق بـني       
الشـــركاء الـــدوليني، وخصوصـــا اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول  

__________ 

  .٨  و ٧ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٢٢(
)١٢٣(  S/PRST/2010/15.  
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بلـدان الناطقـة بالربتغاليـة. وأفـاد أيضـا      غرب أفريقيا ومجاعـة ال 
أوفــدت بعثــة تقنيــة مــن  ٢٠١١بأنــه يف الربــع األول مــن عــام 

 -الضــباط العســكريني وضــباط الشــرطة األنغــوليني إىل غينيــا  
األساسـية العسـكرية وتنظـيم     هابيساو من أجل إصالح هياكلـ 

ــة    ــا ببعثــ ــتكملت هــــذه البعثــــة الحقــ ــة، واســ دورات تدريبيــ
من الربازيل. وفيما يتعلق باالجتـار  موفدة للمساعدة العسكرية 

باملخدرات واجلرمية املنظمة، شدد املمثل اخلاص علـى احلاجـة   
إىل التـــزام أقـــوى مـــن جانـــب الســـلطات الوطنيـــة مبعاجلـــة        

  .  )١٢٤(املشاكل
وقدم ممثلون حتـدثوا باسـم اجلماعـة االقتصـادية لـدول        

 غــرب أفريقيــا ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة إحاطــة إىل  
الــس بشــأن وضــع خريطــة طريــق مشــتركة تتعلــق بإصــالح  
قطاع األمن وما أعقب ذلك مـن جهـود صـوب تنفيـذها، مبـا      

الـذي   حلكومةبايتوافق مع اإلطار االستراتيجي الوطين اخلاص 
محايــة األفــراد التــابعني للمؤسســات الوطنيــة الرئيســية،  يكفــل 

 .الشـرطة فضال عن تدريب األفراد العـاملني يف جمـايل الـدفاع و   
ــد أيضــا   ــأنوأفي ــة    ب ــدان الناطق ــدول األعضــاء يف مجاعــة البل ال

ــة  ــة  بالربتغالي ــا تقــدم املســاعدة الثنائي بيســاو: فعلــى   -إىل غيني
سبيل املثال، وضعت الربازيل برناجمـا تـدريبيا وأنشـأت مركـز     

ــد   ــن يف البلـ ــوات األمـ ــدريب لقـ ــاد  )١٢٥(تـ ــل االحتـ ــدم ممثـ . وقـ
س بشــأن اجلهــود الــيت يبــذهلا  األفريقــي أيضــا إحاطــة إىل الــ 

__________ 

  )١٢٤(  S/PV.6281 ، و ؛٥- ٣الصــــفحتان  S/PV.6359 ؛٥- ٢، الصــــفحات 
ــفحات S/PV.6416  و ــفحاتS/PV.6489  ؛ و٦- ٣، الصــــــ   ، الصــــــ
، S/PV.6648  ؛ و٦- ٢، الصـــــــــــــــــــــــفحات S/PV.6569  و ؛٦- ٢

  .٥- ٢الصفحات 
)١٢٥(  S/PV.6569 و ؛١٤-٨، الصـــــفحات S/PV.6648الصـــــفحتان ، 

  .١٣  و ١٢

االحتاد األفريقي لدعم مبادرة اجلماعة االقتصادية لدول غـرب  
  .  )١٢٦(أفريقيا ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية

بيسـاو التابعـة للجنـة     -رئيسة تشـكيلة غينيـا    وأبلغت  
عمل اللجنة مع البلد، مبا يف ذلك الزيـارة الـيت   عن بناء السالم 

ــا   ــها إىل غيني ــذ  بيســاو، تشــجيعا للحكو  -نظمت ــى تنفي ــة عل م
ي تقدمـه خلريطـة الطريـق.    ذإصالح قطـاع األمـن، والـدعم الـ    

التــزام أقــوى مببــدأ  إبــداءوذكــرت كــذلك أن البلــد حباجــة إىل 
السيطرة املدنية علـى اجلـيش. بيـد أن اجلهـود ينبغـي أال تركـز       
علــى قطــاع األمــن فحســب، بــل علــى التنميــة االجتماعيــة        

ف إىل إجيــاد فــرص واالقتصــادية أيضــا، مــع وضــع تــدابري ــد 
ــة      ــق باحلال ــا يتعل العمــل، وخباصــة يف صــفوف الشــباب. وفيم
ــالحات اإلدارة    ــذ إصـ ــرت أن تنفيـ ــد، ذكـ ــادية يف البلـ االقتصـ
العامــة واملاليــة العامــة، مبــا يف ذلــك اجلهــود الراميــة إىل حتســني 

  .  )١٢٧(االنضباط املايل، قد أسفر عن نتائج إجيابية
بيساو، مبن فيهم رئـيس الـوزراء،    - وشدد ممثلو غينيا  

على التزام احلكومة بإصالح قطاع األمن وعلـى التقـدم احملـرز    
ق حتديـــدا يف هـــذا اـــال، مبـــا يف ذلـــك تأييـــد خريطـــة الطريـــ

ــا بعــد وإنشــاء صــندوق للمعاشــات التقاعديــة       ــذها فيم وتنفي
لقوات املسـلحة. بيـد أـم شـددوا علـى التحـديات       املتقاعدي 

ــدعم      ــة، وضــرورة اســتمرار ال ــا احلكوم ــيت تواجهه ــددة ال املتع
ــذ      السياســي واملــايل املقــدم مــن اتمــع الــدويل مــن أجــل تنفي

  .  )١٢٨(اإلصالحات
__________ 

)١٢٦(  S/PV.6416 ،٩  و ٨ الصفحتان.  
  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٧(
  .١٢-٧، الصفحات S/PV.6648 انظر، على سبيل املثال،  )١٢٨(

     



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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  بيساو - اجللسات: احلالة يف غينيا 

  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)

       ٦٢٨١  
  ٢٠١٠آذار/مارس  ٥

تقريــــر األمــــني العــــام عــــن  
بيساو  -التطورات يف غينيا 

وعــن أنشــطة مكتــب األمــم  
ــاء    ــل لبنـــ ــدة املتكامـــ املتحـــ
الســــــالم يف ذلــــــك البلــــــد 

)S/2010/106(  

 -غينيـــــــــــا  
  بيساو

املمثــــل اخلــــاص لألمــــني 
ــا   ــام لغينيــ ــاو  -العــ بيســ

ورئـــيس مكتــــب األمــــم  
ــدة املتكامـــل لبنـــاء    املتحـ

ــا   -الســــــــالم يف غينيــــــ
بيســاو، ورئيســة تشــكيلة 

بيســـاو التابعــــة   -غينيـــا  
  للجنة بناء السالم  

   مجيع املدعوين

٦٣٥٩   
  ٢٠١٠متوز/يوليه  ١٥

تقريــــر األمــــني العــــام عــــن  
بيساو  -التطورات يف غينيا 

وعــن أنشــطة مكتــب األمــم  
ــل لب  ــدة املتكامـــ ــاء املتحـــ نـــ

ذلــــــك البلــــــد الســــــالم يف 
)S/2010/335(  

 -غينيـــــــــــا  
بيســــــــــــــاو  
(وزيــــــــــــــر 

  اخلارجية)

املمثــــل اخلــــاص لألمــــني 
العـــام، ورئيســـة تشـــكيلة 

بيســـاو التابعــــة   -غينيـــا  
  للجنة بناء السالم  

   مجيع املدعوين

٦٣٦٤   
  ٢٠١٠متوز/يوليه  ٢٢

     S/PRST/2010/15    

٦٤١٦   
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٥

٢٠١٠  

تقريــــر األمــــني العــــام عــــن  
بيساو  -التطورات يف غينيا 

وعــن أنشــطة مكتــب األمــم  
ــاء    ــل لبنـــ ــدة املتكامـــ املتحـــ

ذلــــــك البلــــــد الســــــالم يف 
)S/2010/550(  

 -غينيـــــــــــا  
  بيساو

املمثــــل اخلــــاص لألمــــني 
رئيســـة تشـــكيلة والعـــام، 
بيســـاو التابعــــة   - غينيـــا 

ــالم،   ــاء الســـ ــة بنـــ للجنـــ
ــرئيس  و املمثـــل اخلـــاص لـ

مفوضية االحتاد األفريقـي  
  بيساو   -لغينيا 

   مجيع املدعوين

٦٤٢٨   
ــاين/  ٢٣ ــرين الثــــ  تشــــ

  ٢٠١٠نوفمرب 

تقريــــر األمــــني العــــام عــــن  
بيساو  -التطورات يف غينيا 

وعــن أنشــطة مكتــب األمــم  
ــاء    ــل لبنـــ ــدة املتكامـــ املتحـــ

ذلــــــك البلــــــد الســــــالم يف 
)S/2010/550(  

مشـــروع قـــرار 
مقـــــــدم مـــــــن 
نيجرييـــــــــــــــــا 

)S/2010/591(  

ــرار     ١٩٤٩ القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  

٦٤٨٩   
ــباط/فرباير  ٢٥ شـــــــــــــ

٢٠١١  

تقريــــر األمــــني العــــام عــــن  
بيساو  -التطورات يف غينيا 

وعــن أنشــطة مكتــب األمــم  
ــل لب  ــدة املتكامـــ ــاء املتحـــ نـــ

 ذلــــــك البلــــــدالســــــالم يف 
)S/2011/73(  

 -غينيـــــــــــا  
بيســــــــــــــاو  
(رئــــــــــــيس  

  الوزراء)

املمثــــل اخلــــاص لألمــــني 
العـــام، ورئيســـة تشـــكيلة 

بيســـاو التابعــــة   -غينيـــا  
  للجنة بناء السالم  

   مجيع املدعوين



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




