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رقــــــــــم اجللســــــــــة 
  وثائق أخرى  البند الفرعي  وتارخيها

ــدعوات  الـــــ
ــال  عمـــــــــــــ

  ٣٧  باملادة
الــــــــــدعوات عمــــــــــال   

  املتكلمون  غريهاو ٣٩  باملادة

القــــــرار والتصــــــويت 
 -(املؤيـــــــــــــــــــــدون 
ــون  - املعارضـــــــــــــــــ

  املمتنعون)

              ٦٤٣٩  
ــانون األول/ ٩  كــــــ

  ٢٠١٠ديسمرب 

التقرير السابع لألمني 
ــام عــــن مكتــــب   العــ

املتحــــــــدة األمــــــــم 
املتكامل يف بوروندي 

)S/2010/608(  

ــذي لألمــني     بوروندي   ــل التنفي املمث
العـــام، ورئـــيس تشـــكيلة 
ــة    ــة للجن ــدي التابع بورون

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٤٥١  
 كــــانون األول/  ١٦

  ٢٠١٠ديسمرب 

التقرير السابع لألمني 
ــام عــــن مكتــــب   العــ
األمــــــــم املتحــــــــدة  
املتكامل يف بوروندي 

)S/2010/608(  

ــن     ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
ــان    ــا ولبنـــ ــابون وفرنســـ غـــ
واململكة املتحدة والواليـات  
ــدة واليابـــــــــــــان   املتحـــــــــــ

)S/2010/640(  

 ١٩٥٩القــــــــــــــــــرار       
)٢٠١٠(    

٠-٠-١٥  

٦٥٣٨  
ــايو  ١٧ أيار/مـــــــــــــ

٢٠١١  

ــني     بوروندي     ــة لألمـ ــة اخلاصـ املمثلـ
العــــام ورئيســــة مكتــــب 

املتكامـــل األمــم املتحــدة   
ــيس  ــدي، ورئــ يف بورونــ
تشكيلة بوروندي التابعـة  

  للجنة بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٦٧٧  
ــانون األول/ ٧  كــــــ

  ٢٠١١ديسمرب 

ــام   ــني العـ ــر األمـ تقريـ
عـــن مكتـــب األمـــم   
املتحدة يف بورونـدي  

)S/2011/751(  

ــني     بوروندي   ــة لألمـ ــة اخلاصـ املمثلـ
العـــام، ورئـــيس تشـــكيلة 
ــة    ــة للجن ــدي التابع بورون

  بناء السالم

    مجيع املدعوين

٦٦٩١  
 كــــانون األول/  ٢٠

  ٢٠١١ديسمرب 

ــام   ــني العـ ــر األمـ تقريـ
عـــن مكتـــب األمـــم   
املتحدة يف بورونـدي  

)S/2011/751(  

ــن    م ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ شـ
  )S/2011/782فرنسا (

 ٢٠٢٧القــــــــــــــــــرار   بوروندي    بوروندي
)٢٠١١(    

٠-٠-١٥  
    

  يف سرياليوناحلالة  -  ٥
  

  عرض عام  

ــرة املستعرضــة، عقــد جملــس األمــن ســت       خــالل الفت
جلسات واختذ ثالثة قرارات فيما يتعلق باحلالـة يف سـرياليون.   
وتلقى الـس أربـع إحاطـات مقدمـة مـن األمانـة العامـة ومـن         
رئيس تشكيلة سرياليون التابعة للجنة بنـاء السـالم تركّـز علـى     

بنـاء  األوضـاع السياسـية واألمنيـة وكـذلك علـى أنشـطة دعـم        
السـالم يف البلــد. ورفـع الــس اجلــزاءات املتبقيـة الــيت فرضــها    

ــيت دارت يف     ــة الـ ــرب األهليـ ــى احلـ ــرد علـ ــرياليون كـ ــى سـ علـ
، ومدد مرتني واليـة مكتـب   )٦٥(التسعينات من القرن العشرين

األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف ســرياليون ملــدة ســنة    
  .)٦٦(واحدة يف كل مرة

__________ 

  .)٢٠١٠( ١٩٤٠ القرار  )٦٥(  
 لالطــــــالع .)٢٠١١( ٢٠٠٥ و )٢٠١٠( ١٩٤١ القــــــراران  )٦٦(  

ــى ــد عل ــن مزي ــات م ــة عــن املعلوم ــب والي ــم مكت  املتحــدة األم
 القسـم  العاشـر،  اجلـزء  انظـر  سـرياليون،  يف السالم لبناء املتكامل

  .“السالم بناء وبعثات السياسية البعثات” الثاين،
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ــارس  ٢٢   ــبتمرب  ١٢إىل  ٢٠١٠آذار/مـ أيلول/سـ
ــة يف    ٢٠١١ ــأن احلالــ ــة بشــ ــات املقدمــ : اإلحاطــ

ســـرياليون ومتديـــد واليـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة  
  مل لبناء السالم يف سرياليوناملتكا

ــارس  ٢٢يف    ــل التنفيـــذي   ٢٠١٠آذار/مـ ــام املمثـ ، قـ
ــاء       ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــيس مكت ــام ورئ ــني الع لألم
الســالم يف ســرياليون بعــرض التقريــر الرابــع لألمــني العــام عــن  

. وسلط املمثلُ التنفيذي الضوَء على آخـر  )٦٧(املكتب املتكامل
باملسـائل احليويـة الـثالث إلحـالل السـالم      املستجدات املتعلقة 

ــة الشـــباب،       ــرياليون، وهـــي: بطالـ ــق االســـتقرار يف سـ وحتقيـ
ــياق    ــاد. ويف سـ واالجتـــار غـــري املشـــروع باملخـــدرات، والفسـ
اإلعــراب عــن القلــق ألن جلنــة بنــاء الســالم مل تــنجح يف مجــع   
املوارد املالية الالزمـة لتنفيـذ اسـتراتيجيتها اخلاصـة بسـرياليون،      

أن نقــص التمويــل ميكــن أن يقــوض النــهج اجلديــد لبنــاء  ذكــر 
. وأبلــغ رئــيس تشــكيلة ســرياليون التابعــة   )٦٨(الســالم يف البلــد

للجنة بناء السالم عن البعثة األخرية املوفدة إىل البلـد، مؤكـدا   
أن حجــم الوفــد ونفــوذ أعضــائه قــد أظهــر مســتوى االهتمــام   

جعلـت مشـاركتها   بسرياليون. وأشار إىل أن جلنة بناء السـالم  
متماشية مع أولويات بناء السـالم الـيت حـددها البلـد بـالتركيز      
ــار    ــباب واالجتــــ ــيد وتوظيــــــف الشــــ ــم الرشــــ ــى احلكــــ علــــ

. أما ممثل سرياليون، فقـد أكـد للمجلـس التـزام     )٦٩(باملخدرات
ــان،    حكومـــة بلـــده بتعزيـــز احلكـــم الرشـــيد، وحقـــوق اإلنسـ

فية، واملسـاءلة.  واملساواة بـني اجلنسـني، والالمركزيـة، والشـفا    
ــة      ــة ثقاف ــى يئ ــه عل ويف الوقــت نفســه، أكــد تصــميم حكومت

  .)٧٠(للتسامح السياسي بني األحزاب الرئيسية يف البلد
__________ 

  )٦٧(  S/2010/135.  
  )٦٨(  S/PV.6291، ٥-٢ الصفحات.  
  .٧-٥ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٩(  
  .١٠-٧ الصفحات نفسه، املرجع  )٧٠(  

ــبتمرب  ٢٨ويف    ــرض  ٢٠١٠أيلول/ســ ــياق عــ ، يف ســ
التقريـــر اخلـــامس لألمـــني العـــام عـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة  

، أفـاد املمثـل التنفيـذي    )٧١(املتكامـل لبنـاء السـالم يف سـرياليون    
لألمــني العــام أنــه رغــم إحــراز ســرياليون تقــدما كــبريا صــوب   

يـــة إىل االســتقرار، فهـــي ال تـــزال  االنتقــال مـــن احلــرب األهل  
حباجــة إىل دعــم دويل مســتمر يف الفتــرة املقبلــة للحفــاظ علــى  
االســتقرار والتقــدم االقتصــادي فيهــا. وأشــار إىل أن األعمــال   

، ٢٠١٢التحضـــريية لالنتخابـــات املقـــرر إجراؤهـــا يف عـــام     
وإدارة املوارد الطبيعية، والتطورات يف غينيا ااورة قد يكـون  

ري رئيســـي يف تشـــكيل مســـتقبل ســـرياليون السياســـي  هلـــا تـــأث
. وأفـاد رئـيس تشـكيلة سـرياليون     )٧٢(واالجتماعي االقتصـادي 

التابعة للجنة بناء السالم بأن اللجنـة قـد عكفـت علـى دراسـة      
التقــدم احملـــرز يف توطيـــد الســالم يف ســـرياليون وعلـــى وضـــع   
 خطط عملها مستقبالً. وأشار إىل قائمة االحتياجات الناشـئة، 

، ممــا يتطلــب  ٢٠١٢الــيت تتضــمن التحضــري النتخابــات عــام   
ــة     ــة االنتخابي ــة تســجيل األحــزاب السياســية واللجن ــز جلن تعزي

  .)٧٣(الوطنية وقطاع الشرطة
ــرار   ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ٢٩ويف    ــس الق ، اختــذ ال
ــم     )٢٠١٠( ١٩٤١ ــب األم ــة مكت ــه والي ــدد مبوجب ــذي م ، ال

 أيلــول/ ١٥املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف ســرياليون حــىت 
األهـداف   ، وشـدد علـى أمهيـة أن حتقـق البعثـةُ     ٢٠١١سبتمرب 

احملـددة يف الرؤيـة املشــتركة الـيت أعـدا األمــم املتحـدة، مبــا يف      
ــات      ــري النتخابـ ــة يف التحضـ ــدعم إىل احلكومـ ــدمي الـ ــك تقـ ذلـ

، ومسـاندة اجلهـود املبذولـة يف جمـال منـع نشـوب       ٢٠١٢ عام
الرتاعــات وختفيــف آثارهــا، والتصــدي للبطالــة بــني الشــباب،   

__________ 

  )٧١(  S/2010/471.  
  )٧٢(  S/PV.6391، ٧-٢ الصفحات.  
  .٩-٧ اتالصفح نفسه، املرجع  )٧٣(  
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س جلنـة بنـاء السـالم علـى     وتعزيز احلكم الرشيد. وشجع الـ 
أن تــوفر الــدعم حلكومــة ســرياليون يف التحضــري النتخابــات      

على النحو املطلوب، مبـا يف ذلـك إمكانيـة حشـد      ٢٠١٢ عام
ما يلزم من دعم مـن الشـركاء الـدوليني لتنفيـذ برنـامج التغـيري       
الــذي وضــعته احلكومــة واســتراتيجية الرؤيــة املشــتركة الــيت       

وأن تقــدم للمجلــس املشــورة يف هــذا   أعــدا األمــم املتحــدة، 
الصــدد وتطلعــه علــى آخــر املســتجدات، مبــا يف ذلــك علــى       
ــالم األساســـية،       ــاء السـ ــداف بنـ ــق أهـ ــرز يف حتقيـ ــدم احملـ التقـ

  االقتضاء.  حسب
، يف ســــــياق عــــــرض ٢٠١١آذار/مــــــارس  ٢٤ويف   

لألمـــني العـــام عـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة التقريـــر الســـادس 
، أشـار املمثـل التنفيـذي    )٧٤(املتكامل لبناء السـالم يف سـرياليون  

لألمـــني العـــام إىل أن البلـــد ال يـــزال يواجـــه حتـــديات كـــبرية. 
ولكن بفضل استمرار الدعم الدويل القوي ملساعدة سـرياليون  

ة مثل بطالـ  ،على التغلب على التحديات احلرجة اليت تواجهها
الشباب وشـدة تأثرهـا بالصـدمات، فقـد يكـون خلـروج البلـد        

علــى البلــدان   “متالحقــة آثــار ”مــن حــرب أهليــة وحشــية    
املضــطربة األخــرى يف أفريقيــا. وأشــار إىل أن ســرياليون، الــيت  
كانت يوما رمزا للدولة املنهارة، بصدد التحـول تـدرجييا اآلن   

ميـة وتطـور   لتصبح بلدا منوذجيـا تغلّـب علـى االنقسـامات القد    
. أما رئـيس  )٧٥(ليصبح بلدا ينعم بالسالم والدميقراطية والرخاء

تشكيلة سرياليون التابعة للجنـة بنـاء السـالم فقـد أشـار إىل أن      
ــدرجيي يف     ــة اتســمت بتحــول ت ــرة انتقالي ســرياليون دخلــت فت
ــة    ــاء الســــالم إىل التنميــ ــة املتــــأخرة لبنــ التركيــــز مــــن املرحلــ

فـاد بـأن ثـالث عمليـات سـتحدد      االقتصادية طويلة األجل. وأ
مســار العمليــة االنتقاليــة إىل حــد كــبري، وهــي مواصــلة تنفيــذ   

__________ 

  )٧٤(  S/2011/119. 

  )٧٥(  S/PV.6504 ٦-٢، الصفحات. 

االســــتراتيجية الوطنيــــة مــــن أجــــل توطيــــد الســــالم والنمــــو 
ــات يف عــام    ، ومواصــلة ٢٠١٢االقتصــادي، وإجــراء االنتخاب

. وقــدم )٧٦(مواءمــة املســاعدة الدوليــة دعمــا ألولويــات التنميــة 
ىل الــس عــن اجلهـــود الــيت تبـــذهلا    ممثــل ســرياليون إحاطـــة إ  

ــزام      حكومــة بلــده مــن أجــل توطيــد الســالم، وشــدد علــى الت
ــة مــن خــالل إقامــة      ــى املعون ــل االعتمــاد عل ــده بتقلي ــيس بل رئ

  .)٧٧(شراكات مع القطاع اخلاص
ــبتمرب  ١٢ويف    ــرض امل٢٠١١أيلول/ســــ ــل ، عــــ مثــــ

التنفيذي لألمني العام التقرير السابع لألمني العـام عـن مكتـب    
، وعلّــق )٧٨(األمـم املتحـدة املتكامــل لبنـاء الســالم يف سـرياليون    

على التطورات السياسـية األخـرية يف البلـد، مـع التركيـز علـى       
. وأعـرب عـن   ٢٠١٢التقدم احملرز حنو إجـراء انتخابـات عـام    

ــرعة  ــل بسـ ــتم التوصـ ــه يف أن يـ ــار   أملـ ــأن اإلطـ ــاق بشـ إىل اتفـ
القانوين لالنتخابات الرئاسية والتشريعية واحمللية املقبلة، فضـال  
ــالت      ــنظّم احلمــ ــلوك تــ ــد الســ ــدة لقواعــ ــة جديــ ــن مدونــ عــ

. وشدد رئـيس تشـكيلة سـرياليون التابعـة للجنـة      )٧٩(االنتخابية
بنـــاء الســـالم علـــى ضـــرورة أن تشـــارك األحـــزاب السياســـية 

ــوار رفيـــع ا  ــا  الرئيســـية يف حـ ــا وانتظامـ ــر انفتاحـ ملســـتوى أكثـ
وإنتاجا. وشدد على أنه من األمهيـة مبكـان أن يتواصـل حتسـن     
ــة       ــها اللجنـ ــن بينـ ــة، ومـ ــة املعنيـ ــات الوطنيـ ــني اهليئـ ــة بـ العالقـ

. وأفـاد ممثـل   )٨٠(االنتخابية وجلنة تسـجيل األحـزاب السياسـية   
ســرياليون بــأن حكومتــه ال تــزال ملتزمــة بــإجراء انتخابــات       

. وأكـد  ٢٠١٢ونزيهة وموثوقة وشفافة يف عـام   سلمية وحرة
__________ 

  .٨-٦ الصفحات نفسه، املرجع  )٧٦(  
  .١١-٨ الصفحات نفسه، املرجع  )٧٧(  
  )٧٨(  S/2011/554.  
  )٧٩(  S/PV.6609، ٦-٢ الصفحات.  
  .٨  و ٦ ناتالصفح نفسه، املرجع  )٨٠(  
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ــة وجلنــــة تســــجيل األحــــزاب    أن اللجنــــة االنتخابيــــة الوطنيــ
السياسية تتمتعان باالستقالل الالزم لالضطالع بصـورة فعالـة   
بواليتــهما الدســتورية دون تــدخل. ويف حــني ذكــر أنــه جيــري 
أيضا بذل جهود للنظر يف إصالح العمليـة االنتخابيـة، أضـاف    

ــائال ــارا ومؤشــرا      ق ــات ناجحــة ســيكون معي إن تنظــيم انتخاب
لتقيــيم مــا إذا كانــت جــذور الســالم واالســتقرار اــديني قــد   

  .)٨١(ترسخت بالفعل
ــرار   ٢٠١١أيلول/ســبتمرب  ١٤ويف    ــس الق ، اختــذ ال
، الذي مدد مبوجبه واليـة املكتـب املتكامـل    )٢٠١١( ٢٠٠٥
، وكلّـــف املكتـــب بتـــوفري   ٢٠١٢أيلول/ســـبتمرب  ١٥حـــىت 

ــام بــدور جمــد يف     املســاعدة التقنيــة جلميــع اجلهــات املعنيــة للقي
إجـــراء انتخابـــات ســـلمية دميقراطيـــة ذات مصـــداقية. وحـــث 

ــى عقــد جل    ســات حتــاور  الــس أيضــا حكومــة ســرياليون عل
__________ 

  .١٠  و ٩ الصفحتان نفسه، املرجع  )٨١(  

منتظمة شاملة بناءة مع األحزاب السياسية بشأن كل القضـايا  
الوطنيــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية الرئيســية تركــز  
على حتديد األولويات واملعامل الالزمة لتحقيق السالم والتنميـة  

  يف سرياليون مستقبال.
  

: إلغــــاء مجيــــع تــــدابري ٢٠١٠أيلول/ســــبتمرب  ٢٩  
  اجلزاءات املتبقية

ــرار  ٢٠١٠أيلول/ســـبتمرب  ٢٩يف    ، اختـــذ الـــس القـ
الذي أشار فيه إىل اسـتعداده إلـاء التـدابري     )٢٠١٠( ١٩٤٠

املتخذة مبجرد استعادة حكومة سرياليون سيطرا التامـة علـى   
مجيع أراضيها وعند نزع سـالح مجيـع القـوات غـري احلكوميـة      

 ٢وتسرحيها، وقرر أن يلغي فورا التـدابري احملـددة يف الفقـرات    
، وقــرر أيضــا أن حيــل  )١٩٩٨( ١١٧١مــن القــرار  ٥ و ٤ و

مـن القـرار    ١٠فورا جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالفقرة       
١٩٩٧( ١١٣٢(.  

    
  اجللسات: احلالة يف سرياليون

ــة   ــم اجللســــ رقــــ
  وثائق أخرى  البند الفرعي  وتارخيها

الـــدعوات عمـــال 
  ٣٧باملادة 

 ٣٩الدعوات عمـال باملـادة   
  املتكلمون  وغريها

القــــــرار والتصــــــويت 
ــدون   -(املؤيـــــــــــــــــــ
 - املعارضـــــــــــــــــــون

  املمتنعون)

              ٦٢٩١  
آذار/مــــارس  ٢٢

٢٠١٠  

التقرير الرابع لألمـني  
مكتــــب العــــام عــــن 

ــدة   ــم املتحــــــ األمــــــ
املتكامل لبناء السالم 
يف ســــــــــــــــــرياليون  

)S/2010/135(  

ــني    سرياليون   ــذي لألمــ ــل التنفيــ املمثــ
ــيس   ــام يف ســرياليون ورئ الع
ــدة   ــم املتحـــ ــب األمـــ مكتـــ
ــالم يف    ــاء السـ ــل لبنـ املتكامـ
سرياليون، ورئـيس تشـكيلة   
سرياليون التابعة للجنـة بنـاء   

  السالم

    مجيع املدعوين

٦٣٩١  
 أيلـــــــــــــول/ ٢٨

  ٢٠١٠سبتمرب 

التقريـــــــر اخلـــــــامس 
ــن   ــام عــ لألمــــني العــ
مكتب األمم املتحدة 

السالم  املتكامل لبناء
يف ســــــــــــــــــرياليون  

)S/2010/471(  

ــني    سرياليون   ــذي لألمــ ــل التنفيــ املمثــ
ــام، ورئــــ  يس تشــــكيلة العــ

سرياليون التابعة للجنـة بنـاء   
  السالم

    مجيع املدعوين
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ــة   ــم اجللســــ رقــــ
  وثائق أخرى  البند الفرعي  وتارخيها

الـــدعوات عمـــال 
  ٣٧باملادة 

 ٣٩الدعوات عمـال باملـادة   
  املتكلمون  وغريها

القــــــرار والتصــــــويت 
ــدون   -(املؤيـــــــــــــــــــ
 - املعارضـــــــــــــــــــون

  املمتنعون)

              ٦٣٩٢  
 أيلـــــــــــــول/ ٢٩

  ٢٠١٠سبتمرب 

التقريـــــــر اخلـــــــامس 
ــن   ــام عــ لألمــــني العــ
مكتب األمم املتحدة 
املتكامل لبناء السالم 
يف ســــــــــــــــــرياليون  

)S/2010/471(  

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
ــدة   ــة املتحـ ــن اململكـ مـ

)S/2010/495(  
ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ

ــن  ــدة  مـ ــة املتحـ اململكـ
)S/2010/496(  

ــرار   سرياليون    سرياليون  ١٩٤٠القــــــــــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  
ــرار   ١٩٤١القــــــــــــــــ

)٢٠١٠(    
٠-٠-١٥  

٦٥٠٤  
آذار/مــــارس  ٢٤

٢٠١١  

ــادس   ــر الســــ التقريــــ
ــن   ــام عــ لألمــــني العــ
مكتب األمم املتحدة 
املتكامل لبناء السالم 
يف ســــــــــــــــــرياليون  

)S/2011/119(  

ــني    سرياليون   ــذي لألمــ ــل التنفيــ املمثــ
ــيس تشــــكيلة    ــام، ورئــ العــ

بعة للجنـة بنـاء   سرياليون التا
  السالم

    مجيع املدعوين

٦٦٠٩  
 أيلـــــــــــــول/ ١٢

  ٢٠١١سبتمرب 

التقريــــــــر الســــــــابع 
ــن   ــام عــ لألمــــني العــ
مكتب األمم املتحدة 
املتكامل لبناء السالم 
يف ســــــــــــــــــرياليون  

)S/2011/554(  

ــني    سرياليون   ــذي لألمــ ــل التنفيــ املمثــ
ــيس تشــــكيلة    ــام، ورئــ العــ
سرياليون التابعة للجنـة بنـاء   

  السالم

    مجيع املدعوين

٦٦١١  
 أيلـــــــــــــول/ ١٤

  ٢٠١١سبتمرب 

التقريــــــــر الســــــــابع 
ــن   ــام عــ لألمــــني العــ
مكتب األمم املتحدة 
املتكامل لبناء السالم 
يف ســــــــــــــــــرياليون  

)S/2011/554(  

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
ــدة   ــة املتحـ ــن اململكـ مـ

)S/2011/572(  

ــرار   سرياليون    سرياليون  ٢٠٠٥القــــــــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

    
    احلالة يف منطقة البحريات الكربى - ٦

  عرض عام
خــالل الفتــرة املستعرضــة، عقــد جملــس األمــن جلســةً    

  مغلقة واحدة فيما يتعلق باحلالة يف منطقة البحريات الكربى.




