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  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  والتاريخ اجللسة

ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
عمال باملـادة  الدعوات 

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت  
ــدون (  -املؤيــــــــــــــــــــ

املمتنعون  -املعارضون 
  )عن التصويت

           ٦٦٨٨    
/ األول كانون ١٥

  ٢٠١١ ديسمرب

ــام   السودان   ــدعي العـــــــــ املـــــــــ
اجلنائيـــــة   للمحكمـــــة

  الدولية

   ن  ياملدعومجيع 

  (مغلقة) ٦٦٨٩
/ األول كانون ١٥

  ٢٠١١ ديسمرب

ــة  ٢٠   دولـــــ
الـــدول  مـــن

    (د)األعضاء

ــام  ــدعي العـــــــــ املـــــــــ
لمحكمـــــة اجلنائيـــــة  ل

  الدولية

ــاء الــــس،  أعضــ
ــام  ــدعي العـــ  واملـــ

لمحكمة اجلنائيـة  ل
  الدولية

 

٦٦٩٩    
/ األول كانون ٢٢

  ٢٠١١ ديسمرب

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــي  ــة يف أبيـــــــــ احلالـــــــــ

)S/2011/741(  

مشــروع قــرار مقــدم مــن    
الواليــــــــــات املتحــــــــــدة  

)S/2011/794(  

ــوب  جنـــــــــ
ــودان ، الســــ
  والسودان

ــرار    ٢٠٣٢ القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥    
  

النمســا،  املتحــدة، اململكــة املكســيك، لبنــان، فرنســا، غــابون، واهلرســك، تركيــا، البوســنة ،الربازيــل أوغنــدا، الروســي، االحتــاد: املؤيــدون  (أ)  
  .الصني :ن عن التصويتاملمتنعو؛ ، الياباناملتحدة الواليات نيجرييا،

 إيطاليـا، البحـرين، بلجيكـا،    ،أيرلنـدا )، اإلسـالمية  - إيـران (مجهوريـة   ،إندونيسـيا اإلمارات العربية املتحـدة،   إستونيا، األرجنتني، أستراليا،  (ب)  
 كينيـا، ليختنشـتاين،   كنـدا،  ،فنلنـدا  ،عمـان  ،العـراق  ،صـربيا سيشـيل،   السـويد،  السودان، سلوفاكيا، ،زمبابوي ،الدامنرك ا،تشيكي ،بولندا

  .هولندا هنغاريا، نيوزيلندا، ،مصر، النرويج
، ، الــدامنرك، رومانيــا، تشــيكياتركيــا بولنــدا، البحــرين، بلجيكــا، بوركينــا فاســو، ،، إيطاليــاأيرلنــداإثيوبيــا، األرجنــتني، أرمينيــا، إســبانيا،   (ج)  

الكويــت، ليختنشــتاين،  كازاخســتان، كرواتيــا، كوســتاريكا، فنلنــدا، قــربص، ،صــربيا شــيلي، ،ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســودان، الســويد 
  ، اليونان.النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية،

ــتني، إســبانيا،   (د)   ــا، بلجيكــا،  أســتراليا، األرجن ــدا،  إســرائيل، إيطالي ــدامنرك،تشــيكيابولن ــربص،، سويســرا الســودان، ســوازيلند، ، ال  قطــر، ق
  .هنغاريا، اليابان ماليزيا، النرويج، النمسا، ليختنشتاين،

    
  غرب أفريقياتوطيد السالم يف  - ١٣

  
  عام عرض  

ــد االســتعراض،      ــرة قي ــدخــالل الفت ــن   عق ــس األم جمل
بشأن توطيد السالم يف غرب أفريقيا، واعتمـد   جلسات مخس

ــا    ــا رئاســيا واحــدا بشــأن غيني ــع    .بيان ــس إىل أرب واســتمع ال
س إحاطات إعالميـة قـدمها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام ورئـي       

ــارير       ــذي عــرض تق ــا، ال ــم املتحــدة لغــرب أفريقي ــب األم مكت

ــب   ــام عــن أنشــطة املكت وركــزت املناقشــات   .)٢٢٥(األمــني الع
على التحديات اليت تواجه املنطقة دون اإلقليمية، مبـا يف ذلـك   
ــادية، واملســـاعدة      ــايا االقتصـ ــن، والقضـ ــاع األمـ ــالح قطـ إصـ

__________ 

ومــات بشــأن واليــة مكتــب األمــم لالطــالع علــى مزيــد مــن املعل  )٢٢٥(
 القســـم الثـــاين، املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا، انظـــر اجلـــزء العاشـــر، 

 “.السالم بناء وبعثات البعثات السياسية”
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االنتخابية، وانتهاكات حقوق اإلنسان، واالجتار باملخـدرات،  
  .كتب يف التصدي هلذه املسائلاملواحلوكمة، ودور 

  
 يوليــهمتوز/ ٨إىل  ٢٠١٠ ينــايرين/الثا كــانون ١٢  

 اخلـــاص املمثــل  مـــن املقدمــة  اإلحاطــات  :٢٠١١
  العام لألمني

 إىل الـس  اسـتمع  ،٢٠١٠ يناير/كانون الثاين ١٢ يف  
 مكتـب  أنشـطة  عـن  العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثل قدمها إحاطة
بـــالرغم مـــن وأشـــار إىل أنـــه  .أفريقيـــا لغـــرب املتحـــدة األمـــم

نشــوب غــرب أفريقيــا يف جمــاالت منــع التحســن الــذي شــهده 
مـن   اعـدد فهو ال يـزال يواجـه   واالنتعاش وبناء السالم،  رتاعال

باالنتخابــات،  رتبطر املــعــدم االســتقرا مــن قبيــلالتحــديات، 
قطــاع  والقضــايا االقتصــادية، والكــوارث الطبيعيــة، وإصــالح  

وأشــار إىل أن  .األمـن، واالجتـار باملخــدرات، واجلرميـة املنظمـة    
مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا قـد أقـام تعاونـا وثيقـا مـع        

يف اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي     
ي للتحـدي املتمثـل يف إرسـاء السـالم واألمـن يف      لتصـد سبيل ا

إىل األحــداث الــيت وقعــت   باإلشــارةو .املنطقــة دون اإلقليميــة
ميكــن أن تنتقــل  يف ذلــك البلــديف غينيــا، حــذر مــن أن األزمــة 

  تها.معاجلمل تتم إذا  )٢٢٦(إىل املنطقة دون اإلقليمية
 اخلـــاص املمثـــل شـــدد ،٢٠١٠ يوليـــه/متـــوز ١٣ويف   

 منـع  يف احملـرز  التقـدم  على اإلعالمية، إحاطته يف العام، لألمني
 الصـعوبات  خضـم  يف أفريقيا، غرب يف السالم وبناء األزمات

سلط الضـوء  كأمثلة على ذلك، و .املستمرة والتحديات اهلائلة
على السري السلمي لالنتخابـات الوطنيـة يف توغـو، فضـال عـن      

ــر     ــلطات النيجـ ــب سـ ــن جانـ ــل مـ ــزام املتواصـ ــامج بااللتـ الربنـ
وحتدث عـن  . ٢٠١١س مار/نتهي يف آذارياالنتقايل املقرر أن 

__________ 

)٢٢٦(  S/PV.6256،  ٤-٢الصفحات. 

ــة ملعاجلــة األزمــة يف   ــة  اجلهــود املبذول ــا، والحــظ أن اجلول غيني
 يف يف أجــواء ســلمية األوىل مــن االنتخابــات الرئاســية نظمــت 

دور املـرأة يف  وأفـاد، متحـدثا عـن     .٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٧
توطيـــد الســـالم واالســـتقرار يف املنطقـــة دون اإلقليميـــة، بـــأن  

يف غينيـا يف دعـم    ةالنسـائي والقيادات شرك اجلمعيات أاملكتب 
  .)٢٢٧(ةالعملية االنتقالي

 املمثـل  أشـار  ،٢٠١٠ ديسـمرب /كانون األول ١٧ ويف  
 أنإىل  الــس، إىليف إفادتــه املقدمــة   العــام، لألمــني اخلــاص

 فضــلب بكفــاءة كبحهــا مت قــد النيجــر يف احلــادةء الغــذا أزمــة
حكومـة   وأضـاف أن  .الـدويل  واتمـع  النيجـر  حكومـة  جهود

موريتانيا شرعت يف عملية حوار سياسي مع املعارضـة، وأثـىن   
 ا هلـا. جديـد شـرعيا   ارئيسـ  انتخاـ ال غينيا، شـعبا وقـادة،  على 

ــب  ــال إن مكتـ ــا   وقـ ــرب أفريقيـ ــدة لغـ ــم املتحـ ــل س األمـ يواصـ
ــاركته ــة دون     يف مشــ ــدميقراطي يف املنطقــ ــول الــ ــم التحــ دعــ

 التــآزر داخــل كيانــاتأوجــه  عزيــزواصــل تيكمــا س .اإلقليميــة
األمم املتحدة يف املنطقـة دون اإلقليميـة ـدف تعزيـز مسـامهة      

  .)٢٢٨(لسالم والتنميةيف ااألمم املتحدة 
 إحاطـة  إىل الـس  اسـتمع  ،٢٠١١ يوليه/متوز ٨ ويف  
 بالنهايـــةفيهـــا  رحـــب العـــام، لألمـــني اخلـــاص املمثـــل قـــدمها

 كــوت يف االنتخابــات بعــد مــاالــيت حصــلت  لألزمــة ســلميةال
 الدسـتوري  النظـام  اسـتعادة بو ،يف غينيـا  األزمـة ومبآل  ديفوار،

إىل تلـك البلـدان    يت وجهتوأشار إىل أن الدعوة ال .النيجر يف
ضــــور مــــؤمتر قمــــة جمموعــــة الثمانيــــة يف دوفيــــل  حلالثالثــــة 

تعـرب  إشارة قويـة   هي هاوالقرارات السياسية واملالية املتخذة في
 ومـع ذلــك، فـإن االســتقرار مــا زال   .دعــم اتمـع الــدويل عـن  
ألمـن  ا ، مبا يف ذلك انعـدام قائمة حتديات كثريةوال تزال  هشا

__________ 

)٢٢٧(  S/PV.6358 ٣ و ٢، الصفحتان. 

)٢٢٨(  S/PV.6455،  ٣ و ٢الصفحتان. 



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

 

83 14-65169 

 

ــزمن الغــذائي ــيت اختــذت    يف ال امل ــذ اإلصــالحات ال نيجــر وتنفي
وباإلشــارة إىل األزمــة يف  .بالفعــل يف غينيــا ويف أمــاكن أخــرى

اآلالف مـن املهـاجرين   عـودة  ليبيا، أعرب عن القلق إزاء تأثري 
مـــن ليبيـــا إىل مـــايل والنيجـــر، والزيـــادة الكـــبرية يف األســـلحة 
واملتفجرات املتداولة يف تلك البلدان ومنطقة السـاحل بشـكل   

ــا عــدم االســتقراريــزال  وال .عــام شــكل ي تاملــرتبط باالنتخاب
حتـــديا كـــبريا، ال ســـيما بـــالنظر إىل عـــدد االنتخابـــات املقـــرر 

ال بــد مــن مكافحــة   إجراؤهــا يف الســنوات القليلــة املقبلــة؛ و   
ــة إذا     ــة املنظمــ ــدرات واجلرميــ ــار باملخــ ــالت االجتــ ــدويــ  أريــ

إلجراءات املتخـذة لتعزيـز األمـن واالسـتقرار يف املنطقـة دون      ل
  .)٢٢٩(أن تؤيت أكلهااإلقليمية 

  
  بشأن غينيا رئاسي: بيان ٢٠١٠ير شباط/فربا ١٦  

ــباط/فرباير  ١٦يف     لـــس بيانـــا ا، اعتمـــد ٢٠١٠شـ
ه، يف مجلة أمور، بالتطورات اإلجيابيـة األخـرية   ب رحب اسيارئ

اليت شـهدا غينيـا، وتعـيني رئـيس للـوزراء وتشـكيل حكومـة        
ــادوغو     ــإعالن واغـ ــن بـ ــس األمـ ــب جملـ ــة. ورحـ ــدة وطنيـ وحـ

، الــذي نــص ٢٠١٠كــانون الثاين/ينــاير  ١٥املشــترك املــؤرخ 
__________ 

)٢٢٩(  S/PV.6577 ٥-٢، الصفحات. 

بصفة خاصة على إنشاء حكومة وحدة وطنيـة يقودهـا رئـيس    
وزراء مــدين ختتــاره املعارضــة، وإجــراء انتخابــات خــالل ســتة  

الدولـة يف النظـام االنتقـايل،     شهور، وااللتزام بعدم قيام رئـيس 
 ، ورئـــيس“الـــس الـــوطين للدميقراطيـــة والتنميـــة ” وأعضـــاء

ــوزراء، و ــوات     ال ــراد ق ــة، وأف ــة الوحــدة الوطني أعضــاء حكوم
ــح يف     ــة، بالترشـ ــون يف اخلدمـ ــذين ال يزالـ ــن الـ ــدفاع واألمـ الـ
االنتخابـــات الرئاســـية املقبلـــة. وأشـــاد بعمـــل جلنـــة التحقيـــق   
الدولية اليت أنشـأها األمـني العـام مـن أجـل التحقيـق يف وقـائع        

 ٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب   ٢٨األحــداث الــيت شــهدا غينيــا يف    
، وأحـاط علمــا  )٢٣٠(روف الـيت أحاطـت بتلـك األحـداث    والظـ 

وطلـب الـس إىل    .)٢٣١(مع الترحيب بتقـدمي اللجنـة لتقريرهـا   
األمني العام مواصلة إطالعـه، حسـب االقتضـاء، بشـأن احلالـة      
السائدة يف البلد، وآثارها احملتملة على املنطقـة دون اإلقليميـة،   

ــن الع   ــالت مـ ــة اإلفـ ــة حملاربـ ــود املبذولـ ــود  واجلهـ ــاب، وجهـ قـ
اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي،  

  .)٢٣٢(واألعمال اليت تقوم ا األمانة العامة لألمم املتحدة
__________ 

)٢٣٠(  S/2009/556.  
)٢٣١(  S/2009/693. 

)٢٣٢(  S/PRST/2010/3.      
  اجللسات: توطيد السالم يف غرب أفريقيا

  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــدعوات  ــالالـــ  عمـــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩املادة ب

ــويت ــرار والتصــــــــــ  القــــــــــ
ــدون ــون  - (املؤيـ  -املعارضـ

  التصويت)املمتنعون عن 

            ٦٢٥٦  
 كــانون الثــاين/  ١٢

  ٢٠١٠يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن 
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــا   ــرب أفريقيـــــــــ لغـــــــــ

)S/2009/682(  

املمثـــــــل اخلـــــــاص   
ــني العــــــــام   لألمــــــ
ورئـــــيس مكتـــــب  
ــدة  ــم املتحـــــ األمـــــ

  لغرب أفريقيا

ــني   املمثــــل اخلــــاص لألمــ
ــب    ــيس مكتــ ــام ورئــ العــ
ــرب    ــدة لغــ ــم املتحــ األمــ

  أفريقيا
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  وثائق أخرى  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
ــدعوات  ــالالـــ  عمـــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩املادة ب

ــويت ــرار والتصــــــــــ  القــــــــــ
ــدون ــون  - (املؤيـ  -املعارضـ

  التصويت)املمتنعون عن 

            ٦٢٧٢  
ــباط/فرباير  ١٦ شـــــ

٢٠١٠  

ــة     ــالة مؤرخـ ــرين  ٢٨رسـ تشـ
 ٢٠٠٩األول/أكتـــــــــــــــــوبر 

موجهة من األمـني العـام يبلـغ    
 فيها جملس األمن بإنشاء جلنـة 

ــداث  حتقيـــق ــق يف أحـ للتحقيـ
يف  ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٢٨

  )  S/2009/556غينيا (

    S/PRST/2010/3 

ــة       ــالة مؤرخـ ــانون  ١٨رسـ كـ
ــمرب   ٢٠٠٩األول/ديســـــــــــــ

موجهة من األمني العـام حييـل   
ــق     ــة التحقيــ ــر جلنــ ــا تقريــ ــ

)S/2009/693(  

      

٦٣٥٨  
متوز/يوليــــــــــــه  ١٣

٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام عــن 
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــا   ــرب أفريقيـــــــــ لغـــــــــ

)S/2010/324(  

املمثـــــــل اخلـــــــاص   
  لألمني العام

ــني   املمثــــل اخلــــاص لألمــ
  العام

  

٦٤٥٥    
ــانون األول/ ١٧  كـ

  ٢٠١٠ديسمرب 

العــام عــن تقريــر األمــني 
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــا   ــرب أفريقيـــــــــ لغـــــــــ

)S/2010/614(  

املمثـــــــل اخلـــــــاص   
  لألمني العام

ــني   املمثــــل اخلــــاص لألمــ
  العام

  

٦٥٧٧  
  ٢٠١١متوز/يوليه  ٨

تقريــر األمــني العــام عــن 
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
ــا   ــرب أفريقيـــــــــ لغـــــــــ

)S/2011/388(  

املمثـــــــل اخلـــــــاص    
  لألمني العام

ــني   املمثــــل اخلــــاص لألمــ
  العام

  

    
  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية - ١٤

  
  عرض عام  

يف الفتــــرة قيــــد االســــتعراض، عقــــد جملــــس األمــــن    
جلسات، مبا يف ذلك ثـالث جلسـات مغلقـة مـع البلـدان       ١٠

، واختـــذ ثالثـــة قـــرارات واعتمـــد بيانـــا  )٢٣٣(املســـامهة بقـــوات
رئاسيا واحـدا فيمـا يتعلـق باحلالـة يف تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا        
الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية. وركز الس على انسـحاب  

__________ 

 .S/PV.6443 و S/PV.6307 و S/PV.6282انظر   )٢٣٣(

بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، عقـب  
طلـب قدمـه رئـيس تشــاد يف رسـالة موجهـة إىل رئـيس جملــس       

 . وباإلضافة إىل ذلـك، اسـتمع الـس إىل إحاطـات    )٢٣٤(األمن
قدمها املمثل اخلاص لألمني العـام ورئـيس بعثـة األمـم      إعالمية

ــا الوســطى وتشــاد    ــة أفريقي ــف  املتحــدة يف مجهوري بشــأن خمتل
مراحل اخلفض التـدرجيي للبعثـة واخليـارات املتعلقـة بالتصـدي      

  .انسحااعن  النامجةللتحديات 
__________ 

)٢٣٤(  S/2010/115. 




