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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.



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية جملس  - اجلزء األول 
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  اجللسات: احلالة يف منطقة البحريات الكربى

رقــــــم اجللســــــة 
  البند الفرعي  وتارخيها

الــــدعوات عمــــال   
  املتكلمون  غريهاو ٣٩الدعوات عمال باملادة   ٣٧باملادة 

  القرار والتصويت  
 - املعارضـون  -(املؤيدون 
  املمتنعون)

  (املغلقة) ٦٥٨٨            
ــه  ٢١ متوز/يوليـــ

٢٠١١  

دولـــــــة مـــــــن  ٢٠  
  (أ)الدول األعضاء

ــؤون   ــاعد للشــ ــام املســ ــني العــ األمــ
السياســية، واملراقــب الــدائم لالحتــاد 

  األفريقي لدى األمم املتحدة

أعضاء الس، ومجهورية أفريقيـا  
ــطى، ومجهوريـــة الكونغـــو    الوسـ
الدميقراطيــــة، ومجيــــع املــــدعوين  

  ٣٩عمال باملادة 

  

  
وبلجيكا وبولندا وتركيا ومجهورية أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجنـوب السـودان         أيرلنداإسبانيا وأستراليا وأوغندا و  (أ)  

  والدامنرك وزمبابوي وسلوفينيا والسويد وصربيا وفنلندا وكرواتيا وهولندا واليابان واليونان.
    

  احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية -  ٧
  

  عام عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
جلسة واختـذ أربعـة قـرارات يف إطـار الفصـل السـابع مـن         ١٣

امليثـــاق واعتمـــد بيـــانني رئاســـيني بشـــأن احلالـــة فيمـــا يتعلـــق   
      ــادة ــى إع ــس عل ــز ال ــة. ورك ــو الدميقراطي ــة الكونغ جبمهوري

منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو  تشـــكيل بعثـــة
ــدة لتحقيـــق       ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــبح بعثـ ــة لتصـ الدميقراطيـ

، ومحايــــة )٨٢(االســــتقرار يف مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة
املدنيني، وال سيما من العنـف اجلنسـي، واألعمـالِ التحضـريية     

  .٢٠١١لالنتخابات الرئاسية والربملانية لعام 
ــم املتحــدة يف        ــة األم ــة منظم ــة بعث ــس والي ــدد ال وم

ــىت    ــة حــــ ــو الدميقراطيــــ ــة الكونغــــ ــران/ ٣٠مجهوريــــ  حزيــــ
__________ 

ــد علــى لالطــالع  )٨٢(   ــيت عــن املعلومــات مــن مزي ــة والي  منظمــة بعث
 منظمــة وبعثــة الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة يف املتحــدة األمــم

ــم ــدة األمــ ــق املتحــ ــتقرار لتحقيــ ــة يف االســ ــو مجهوريــ  الكونغــ
 عمليـــات” األول، قســـمال العاشـــر، اجلـــزء انظـــر الدميقراطيـــة،

  .“السالم حفظ

. وبعد ذلـك، مـدد الـس مـرتني واليـة بعثـة       )٨٣(٢٠١٠يونيه
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو    

 مــرتني. وقــام الــس أيضــا  )٨٤(الدميقراطيــة ملــدة ســنة واحــدة 
بتمديد نظام اجلـزاءات املفـروض علـى اجلماعـات املسـلحة يف      

املنشأ عمـال  مجهورية الكونغو الدميقراطية ووالية فريق اخلرباء 
  .  )٨٥()٢٠٠٤( ١٥٣٣بالقرار 

  
: ٢٠١١ أيار/مـايو  ١٨إىل  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٣  

املتحــدة يف مجهوريــة إعــادة تشــكيل بعثــة منظمــة األمــم 
الكونغو الدميقراطية لتصبح بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة     

  لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

، قام املمثل اخلاص لألمني ٢٠١٠نيسان/أبريل  ١٣يف   
العام جلمهورية الكونغو الدميقراطية ورئـيس بعثـة منظمـة األمـم     

قراطيـة بعـرض تقريـر األمـني     املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدمي  
__________ 

  .)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار  )٨٣(  
  .)٢٠١١( ١٩٩١  و )٢٠١٠( ١٩٢٥ القراران  )٨٤(  
  .)٢٠١١( ٢٠٢١  و )٢٠١٠( ١٩٥٢ القراران  )٨٥(  
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العام، الذي تضمن استنتاجات بعثة تقييم تقين موفدة إىل البلـد  
فيمــا يتعلــق بــاخلفض التــدرجيي   )٢٠٠٩( ١٩٠٦وفقــا للقــرار 

. وأبلَغ الس بأن الرئيس جوزيف كابيال أعرب عن )٨٦(للبعثة
ــه  ــول   رغبتـــ ــة حبلـــ ــل اخلفـــــض التـــــدرجيي للبعثـــ يف أن يكتمـــ

ــه  ــس    ٢٠١١حزيران/يوني ــغ ال ــرئيس، أبل ــة ال ــا برغب . واعتراف
بتوصية األمني العام ببـدء املرحلـة األوىل مـن اخلفـض التـدرجيي      

، رهنــا مبوافقــة الــس. وبعــد ٢٠١٠حزيــران/ يونيــه  ٣٠قبــل 
 تلــك املرحلــة، ستســتعرض آليــة تنســيق مشــتركة بــني احلكومــة 

ــيكون      ــة. وسـ ــار البعثـ ــاطق انتشـ ــة يف منـ ــةَ األمنيـ ــة احلالـ والبعثـ
االستعراضـــان املقـــرران نقطـــة االنطـــالق للتخطـــيط للمراحـــل  
الالحقة من اخلفض التدرجيي علـى أسـاس مبـدأ االعتمـاد علـى      
ــرئيس كــابيال.       ــذي طرحــه ال ــوطين، ال ــى الصــعيد ال ــذات عل ال

كلــها حنــو وينبغــي للبعثــة أيضــا أن حتــول تــدرجييا تركيزهــا وهي 
حتقيق االستقرار وتوطيد السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع مـن خـالل       

  . )٨٧(إنشاء شراكة موسعة مع فريق األمم املتحدة القطري
، اختــــذ الــــس القــــرار   ٢٠١٠أيار/مــــايو  ٢٨ويف   
الــذي قــام فيــه، يف مجلــة أمــور، بتمديــد       ،)٢٠١٠( ١٩٢٥

ــو       ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة بعثـ واليـ
، وقـرر أن يصـبح   ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ٣٠الدميقراطية حـىت  

اسم البعثة هو بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف  
متوز/يوليـه   ١مجهورية الكونغو الدميقراطية، وذلك اعتبارا من 

ــىت  ٢٠١٠ ــر حـ ــه  ٣٠؛ وأن تنشـ ، وأذن ٢٠١١حزيران/يونيـ
من أفراد األمم املتحـدة   ٢ ٠٠٠بانسحاب ما يصل قوامه إىل 

العسكريني من املناطق اليت يسمح فيها الوضـع األمـين بـذلك،    
. وإذ أكــد الــس  ٢٠١٠حزيران/يونيــه  ٣٠وذلــك حبلــول  

علـــى وجـــوب مـــنح محايـــة املـــدنيني األولويـــة، أذن للبعثـــة       
__________ 

  )٨٦(  S/2010/164.  
  )٨٧(  S/PV.6297، ٧-٢ اتالصفح.  

دام مجيـع الوسـائل الضـرورية لالضـطالع بواليـة تـوفري       باستخ
ــة للمــدنيني،      ــة الفعال ــك احلماي ــا يف ذل ــة املنوطــة ــا، مب احلماي
وموظفي املسـاعدة اإلنسـانية واملـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان       
املعرضــني خلطــر داهــم بــالوقوع ضــحية العنــف البــدين، فضــال  

ومعـداا.   عن محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها ومنشـآا 
وقــرر كــذلك أنــه ينبغــي البــت يف أوجــه إعــادة تشــكيل بعثــة   
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو    
ــدان    الدميقراطيــة يف املســتقبل اســتنادا إىل تطــور الوضــع يف املي
وإىل إجنــاز األهــداف الــيت يــتعني علــى احلكومــة وبعثــة األمــم    

مبـــا يف ذلـــك إجنـــاز العمليـــات املتحـــدة الســـعي إىل حتقيقهـــا، 
العســـكرية اجلاريـــة يف إقليمـــي كيفـــو ومقاطعـــة أورينتـــال،      
وحتسني قـدرة احلكومـة علـى تـوفري احلمايـة الفعليـة للسـكان،        

  وتوطيد سلطة الدولة يف مجيع أحناء البلد.
، قــــال ممثــــل مجهوريــــة   ٢٠١١أيار/مــــايو  ١٨ويف   

ــه بــالنظر إىل التطــور الــذي طــرأ علــى     الكونغــو الدميقراطيــة إن
احلالـــة األمنيـــة يف امليـــدان، حـــان الوقـــت لبـــدء فتـــرة انتقاليـــة 

يل البعثــة وواليتــها، مبــا يتفــق    تتضــمن إعــادة هيكلــة وتشــك   
واالنسحاب املنظم والتدرجيي واملطرد يف الوقـت ذاتـه ملكوـا    
العسكري، مع أخذ توصيات اخلرباء يف فريق التقيـيم املشـترك   

  .  )٨٨(يف االعتبار
  

 تشـــرين الثـــاين/  ٨إىل  ٢٠١٠أيلول/ســـبتمرب  ٧  
: العنف اجلنسي يف شرق مجهوريـة  ٢٠١١نوفمرب 

  الكونغو الدميقراطية ومحاية املدنيني

، قـــدم كـــل مـــن األمـــني ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب   ٧يف   
العام املساعد لعمليات حفـظ السـالم واملمثلـة اخلاصـة لألمـني      
العــام املعنيــة بــالعنف اجلنســي يف حــاالت الــرتاع إحــاطتني إىل  

__________ 

  )٨٨(  S/PV.6539، ٨ الصفحة.  
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الس بشأن االغتصاب اجلماعي الذي ارتكب يف متوز/يوليـه  
ــة.   ٢٠١٠وآب/أغســطس  يف كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوبي

قدم األمني العام املساعد وصـفا للتـدابري الـيت اختـذا بعثـة      إذ و
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو    
الدميقراطيــة يف أعقـــاب وقـــوع االغتصـــاب اجلمـــاعي، مبـــا يف  

ــويف     ــة مشــترك علــى حمــور مب ــوا  - ذلــك نشــر فريــق محاي كيب
ور، والتحقـق مــن  لتقيـيم احلالـة األمنيــة للقـرى علـى طــول احملـ     

ــاعي    ــاب مجـ ــات اغتصـ ــات وعمليـ ــوع هجمـ ــاءات بوقـ االدعـ
، وتقيــيم احتياجــات احلمايــة للســكان احمللــيني،  مــؤخرا وــب

، ممــا أدى إىل “كافيــة”فقــد قــال إن إجــراءات البعثــة مل تكــن 
ــة.       ــرى املنطق ــى ســكان ق ــة عل ــري مقبول ــداءات وحشــية غ اعت

سـتقبل، ومنـها   وأوضح التدابري الالزمة لكبح هذا العنف يف امل
حتسني العالقات مع اتمع احمللي والقيام مبزيد مـن الـدوريات   
املسائية والليلية. وأبلغ األمني العام املساعد أيضا عن األنشطة 
الــيت اضــطلعت ــا البعثــة واحلكومــة مــن أجــل تقــدمي مــرتكيب  
اجلــــرائم إىل العدالــــة، مبــــا يف ذلــــك إطــــالق البعثــــة لعمليــــة  

Shop Window  عمليــة إنــزال للقــوة مــن أجــل الســيطرة ، وهـي
امليدانية دف محاية املدنيني يف منطقة بينغا وكيبوا وواليكـايل  
يف كيفــو الشــمالية وتــوفري الغطــاء األمــين للجهــود الراميــة إىل   
إلقاء القبض علـى اجلنـاة، وإنشـاء حكومـة مجهوريـة الكونغـو       

. وإذ )٨٩(ةالدميقراطية للجنـة لتقـدمي مـرتكيب اجلـرائم إىل العدالـ     
أكدت املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي يف     
ــاره بشــكل       ــى أن االغتصــاب جيــري اختي ــرتاع عل حــاالت ال
متزايـــــد كســـــالح مفضـــــل يف شـــــرق مجهوريـــــة الكونغـــــو 
ــه    ــي أن يواجــ ــدويل ينبغــ ــع الــ ــة، قالــــت إن اتمــ الدميقراطيــ
مســـؤوليته اجلماعيـــة عـــن عـــدم قدرتـــه علـــى منـــع عمليـــات   

غتصـــاب اجلمـــاعي يف كيبـــوا. وشـــددت علـــى أنـــه ينبغـــي اال
__________ 

  )٨٩(  S/PV.6378، ٨-٥ الصفحات.  

للحكومــة تعزيــز جهودهــا للتصــدي لإلفــالت مــن العقـــاب       
وتعزيــز ســيادة القــانون، خاصــة يف ســياق العنــف اجلنســي،       

ــا ــة الكونغــــو      فيمــ ــم املتحــــدة يف مجهوريــ يتمثــــل دور األمــ
الدميقراطية يف دعم احلكومة باعتبارها املوفر الرئيسي للحمايـة  

  .)٩٠(واخلدمات
ــا  ، اعت٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ١٧ويف    مــد الــس بيان

ــات        ــديدة لعمليـ ــه الشـ ــد إدانتـ ــن جديـ ــه مـ ــد فيـ ــيا، أكـ رئاسـ
االغتصاب اجلمـاعي الـيت وقعـت يف شـرق مجهوريـة الكونغـو       
ــها       ــيت تتحمل ــى املســؤولية األساســية ال ــة وشــدد عل الدميقراطي
حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عــن ضــمان األمــن يف  

ــع احتــرام      ــدنيني فيهــا، م ــيادة القــانون   أراضــيها ومحايــة امل س
ــس      ــدويل. ودعــا ال ــانون اإلنســاين ال وحقــوق اإلنســان والق
احلكومــة إىل إدانــة هــذه الفظــائع، وتقــدمي مســاعدة فعالــة إىل   
ضحايا االعتداء اجلنسي ودعم اجلهـود الـيت تضـطلع ـا مجيـع      
األطـــراف املعنيـــة مـــن أجـــل محايـــة الضـــحايا ومســـاعدم       

وشـدد الـس علـى     واحليلولة دون حدوث مزيد مـن العنـف.  
حاجة البعثة إىل حتسني العالقات مـع اتمعـات احملليـة بطـرق     

  .  )٩١(منها حتسني آليات مجع املعلومات وأدوات االتصال
ــوبر   ١٤ويف    ــرين األول/أكتـــ ــدمت ٢٠١٠تشـــ ، قـــ

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف اجلنسـي يف حـاالت    
الرتاع تقريرا عن إلقاء القـبض علـى األمـني التنفيـذي للقـوات      
الدميقراطيـــة لتحريـــر روانــــدا، إحـــدى اجلماعـــات املتمــــردة     

اعي، وقائـــد آخـــر   املتورطـــة يف عمليـــات االغتصـــاب اجلمـــ   
مــاي شــيكا يفتــرض أنــه مــن بــني   - للجماعــة املتمــردة املــاي

ــايل.      ــاعي يف واليك ــات االغتصــاب اجلم ــن عملي املســؤولني ع
وحثت الس على زيادة التركيز على جرائم العنـف اجلنسـي   

__________ 

  .١٢ و ١١ الصفحتان نفسه، املرجع  )٩٠(  
  )٩١(  S/PRST/2010/17.  
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ــالقرار     ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ ــل اللجنـ . )٢٠٠٤( ١٥٣٣يف عمـ
ــات     ــض السياسـ ــا بعـ ــة العتمادهـ ــادت باحلكومـ ــريا، أشـ وأخـ
ملكافحة العنف اجلنسي، مبا يف ذلك إعالن الوقف االختيـاري  
ألعمال التعدين يف ثالث مقاطعات بعـد الفظـائع الـيت وقعـت     

طـالق مـع العنـف    يف واليكايل وسياسة عدم التسـامح علـى اإل  
اجلنسي داخل صفوف القوات املسلحة يف مجهوريـة الكونغـو   

  .  )٩٢(الدميقراطية
ــوبر   ١٥ويف    ــل  ٢٠١٠تشــرين األول/أكت ــاد املمث ، أف

اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق  
االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــأن االســتعراض  

تعلق بأنشطة احلماية اليت تقوم ا البعثـة لـن يكـون    الداخلي امل
. “نشــاطا جيــرى مــرة واحــدة فحســب يف إطــار زمــين حمــدد ”

وقــال إنــه ردا علــى تصــاعد العنــف يف كيفــو الشــمالية، متــت   
يئة وضع عسكري للبعثة أكثر وضـوحا وفعاليـة، وأشـار إىل    

، الـيت ــدف إىل التحقـق ممـا إذا كانــت    Shop Windowعمليـة  
ــة وحتســني      الع ــات يف املنطق ــة بعملي ــوم حبري ناصــر املســلحة تق

  .)٩٣(األمن العام
ــباط/فرباير  ٧ويف    ــاص  ٢٠١١شـ ــل اخلـ ــدد املمثـ ، شـ

األمــم املتحـــدة لتحقيـــق  منظمـــة لألمــني العـــام ورئــيس بعثـــة   
ــى أن مح     ــو الدميقراطيــة عل ــتقرار يف مجهوريــة الكونغ ايــة االس

املــدنيني تظــل أولويــة البعثــة الرئيســية وحمــل تركيزهــا، وذلــك   
بسبب العمليات اليت تقوم ا مجاعات مسـلحة أجنبيـة وحمليـة    

ــد. و   ــن البل ــأن  يف اجلــزء الشــرقي م ــه ب ــاك يف معــرض تعليق هن
الكثري جداً من حاالت االنتهاكات اليت ارتكبها أفراد ينتمـون  

غـو الدميقراطيـة والشـرطة    إىل القوات املسلحة جلمهوريـة الكون 
الوطنيــة الكونغوليــة، الحــظ حــدوث زيــادة كــبرية، خــالل       

__________ 

  )٩٢(  S/PV.6400، ٤ - ٢ الصفحات.  
  )٩٣(  S/PV.6403، ٣ الصفحة.  

، يف عدد املعـتقلني يف صـفوف اجلنـود احلكـوميني     ٢٠١٠ عام
  .)٩٤(والشرطة ممن اموا بارتكاب هذه االنتهاكات

ــه  ٢٨ويف    ــرار  ٢٠١١حزيران/يوني ــس الق ، اختــذ ال
، الـــذي أكـــد فيـــه مـــن جديـــد أن محايـــة      )٢٠١١( ١٩٩١

املــدنيني جيــب أن تعطــى األولويــة عنــد اختــاذ القــرارات بشــأن  
كيفية استخدام القدرات واملوارد املتاحـة، وشـجع أيضـا علـى     
ــة     ــة حلمايـ ــذها البعثـ ــيت تنفـ ــة الـ ــدابري االبتكاريـ ــتعانة بالتـ االسـ

غـو الدميقراطيـة علـى    املدنيني. وشجع حكومـة مجهوريـة الكون  
أن تظل ملتزمة التزاما تاما حبماية السكان املـدنيني عـن طريـق    
إنشاء قوات أمن حمترفة هلا مقومات البقـاء، فضـال عـن حتقيـق     
ســيادة القــانون واحتــرام حقــوق اإلنســان، وأن تعــزز احللــول   
غــري العســكرية باعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن احلــل الشــامل     

ــذ  ــن التهديــــد الــ ــلحة  للحــــد مــ ــات املســ ي تشــــكله اجلماعــ
الكونغوليــة واألجنبيــة، وأن تبســط كامــل ســلطة الدولـــة يف      

  املناطق احملررة من اجلماعات املسلحة.
، أبلـــغ املمثـــل  ٢٠١١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٨ويف   

ورئيس بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق  اخلاص لألمني العام 
ــل      ــن تواصـ ــة عـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ االسـ
اإلبالغ عن عدد مـروع مـن حـاالت االغتصـاب يف مجهوريـة      

ــاج    ــوذج اإلدمـ ــة. ورأى أن منـ ــو الدميقراطيـ ــاج  -الكونغـ إدمـ
ــايف       ــدريب الك ــن الت ــتفادة م ــن دون االس العناصــر املســلحة م

قــد أســفر عــن نتــائج غــري      - والــربامج البديلــة ودون الفــرز 
مرضية وحيتاج إىل مراجعة وتنقيح. غـري أنـه الحـظ أنـه قـد مت      

، وال سيما يف مكافحة اإلفالت مـن  نوعا ما إحراز تقدم كبري
  .)٩٥(العقاب

__________ 

  )٩٤(  S/PV.6476، ٣ الصفحة.  
  )٩٥(  S/PV.6649، ٦ الصفحة.  
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تشــرين  ٨إىل  ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥  
: االنتخابـــــات الرئاســـــية  ٢٠١١وفمرب الثـــــاين/ن

  ٢٠١١والربملانية لعام 

ــوبر   ١٥يف    ــرين األول/أكتـ ــل  ٢٠١٠تشـ ــال املمثـ ، قـ
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـق    
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إن إجـراء انتخابـات   

ــربى ب    ــة كـ ــداقية أولويـ ــفافة وذات مصـ ــة وشـ ــبة دميقراطيـ النسـ
للحكومــة. وحــىت ذلــك الوقــت، وافقــت الســلطات الوطنيــة       

ــات  ــى امليزاني ــة عل ــدعم   ،والدولي واســتكمل التخطــيط األويل لل
اللوجيسيت املطلوب من البعثة، وهنـاك دعـم متواصـل لعمليـات     

أيضـا   ملتـزم  تسجيل الناخبني. وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    
  . )٩٦(واع املساعدةبتوفري املساعدة الفنية وغريها من أن

، أكــــد املمثــــل اخلــــاص ٢٠١١شــــباط/فرباير  ٧ويف   
لألمني العام على أنه رغم التحديات، مت إحراز تقدم جيـد حنـو   
إجراء االنتخابات الوطنية. وأشار إىل أن بعثة األمم املتحدة مـا  

ــدعم    ــدمي ال ــوم بنشــاط بتق ــت تق اللوجســيت الضــروري وأن  فتئ
ــات        ــة االنتخاب ــام مليزاني ــل الع ــدم احملــرز حنــو ضــمان التموي التق

. وأفاد ممثل مجهوريـة الكونغـو   )٩٧(الكونغولية كان أيضا مرضيا
الدميقراطية بأن جلنة انتخابية وطنية مستقلة قد أنشئت وستقدم 
التوجيــه إىل البلــد بشــأن كيفيــة تنظــيم العمليــة االنتخابيــة، وال   

ما ما يتعلـق بتسـجيل النـاخبني، ووضـع القـوائم االنتخابيـة،       سي
  .)٩٨(وعملية التصويت، وفرز األصوات

، قــــال األمــــني العــــام إن ٢٠١١أيار/مــــايو  ١٨ويف   
ــاعد ع  ــن أن تسـ ــات ميكـ ــالم  االنتخابـ ــد السـ ــادة توطيـ ــى زيـ لـ

واالستقرار وإنه جيـب أن تكـون سـلمية وذات مصـداقية. وإذ     
حث مجيـع أصـحاب املصـلحة علـى العمـل معـا لضـمان تلبيـة         

__________ 

  )٩٦(  S/PV.6403، ٥ الصفحة.  
  )٩٧(  S/PV.6476 ،٥ الصفحة.  
  .٩ الصفحة نفسه، املرجع  )٩٨(  

هذه الشروط يف االنتخابات، قـال إنـه مـن املتوقـع أن تواصـل      
ــة       ــق االســتقرار يف مجهوري ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم بعث

وإــا  لــدعم اللوجيســيت والــتقين، الكونغــو الدميقراطيــة تقــدمي ا
. وأفـاد ممثـل   )٩٩(على استعداد لدعم عمـل مـراقيب االنتخابـات   

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــأن اللجنــة االنتخابيــة نشــرت  
جدوال زمنيا عاما لالنتخابات، يفيد بأن االنتخابـات الختيـار   

تشـرين   ٢٨رئيس اجلمهوريـة والنـواب الـوطنيني سـتجرى يف     
فمرب وبأن الرئيس املنتخب سيؤدي القسـم وسـيجري   الثاين/نو

كـــانون األول/ديســـمرب. وأشـــار إىل أن قـــادة  ٢٠تنصـــيبه يف 
ــاركتهم يف      ــدوا مشــ ــة أكــ ــن املعارضــ ــارزين مــ ــيني بــ سياســ
االنتخابات املقبلة بتسجيل أمسائهم بعد نشـر اجلـدول الـزمين،    
وهو ما ميثل دليال علـى موافقـة الطبقـة السياسـية كلـها تقريبـاً       

ــدول ع ــى اجلـ ــزمين لـ ــة   )١٠٠(الـ ــى أمهيـ ــون علـ ــدد املتكلمـ . وشـ
االنتخابات املقبلـة يف توطيـد سـلطة الدولـة وشـرعيتها، الـذي       
هــو شــرط مســبق لتحقيــق االســتقرار وتوطيــد الســالم، كمــا    
أكــدوا علــى الــدور الــداعم الــذي تضــطلع بــه البعثــة يف تقــدمي  

  .)١٠١(املساعدة اللوجستية واملالية بناء على طلب احلكومة
ــه  ٩ويف    ــن أن   ٢٠١١حزيران/يوني ــرغم م ــى ال ، وعل

املمثل اخلاص لألمني العام أقر بالتحـديات الـيت تواجـه، مبـا يف     
ذلك احلاجة إىل موارد مالية تكميلية وتوفري األمـن االنتخـايب،   

  .)١٠٢(فقد أبرز التقدم احملرز يف التحضري لالنتخابات
__________ 

  )٩٩(  S/PV.6539، ٣ الصفحة.  
  .٦ الصفحة نفسه، املرجع  )١٠٠(
 ١١ الصــفحتانو (غــابون)؛ ١١-٩ الصــفحات نفســه، املرجــع  )١٠١(

ــة ١٢ و ــدة)؛ (اململكـــــ ــفحةو املتحـــــ ــني)؛ ١٦ الصـــــ  (الصـــــ
 (الربتغــال)؛ ٢٠ والصــفحة (نيجرييــا)؛ ١٨ و ١٧ الصــفحتانو

 والصـفحتان  (الربازيـل)؛  ٣٠ والصفحة (أملانيا)؛ ٢٩ والصفحة
 األمـم  (برنـامج  ٣٤ والصفحة واهلرسك)؛ (البوسنة ٣٢ و ٣١

  اإلمنائي). املتحدة
)١٠٢(  S/PV.6551، ٥  و ٤ الصفحتان.  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن

 

38 14-65169 
 

ــه  ٢٨ويف    ــس ا ٢٠١١حزيران/يوني ــرار ، اختــذ ال لق
ــور، أن تقــوم       )٢٠١١( ١٩٩١ ــة أم ــرر فيــه، يف مجل ــذي ق ال

ــة       ــق االســتقرار يف مجهوري ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة منظم بعث
الكونغو الدميقراطية بدعم تنظـيم وإجـراء االنتخابـات الوطنيـة     

خـالل تـوفري الـدعم    واحمللية وانتخابات املقاطعات، وذلك من 
الــتقين واللوجســيت علــى حنــو مــا تطلبــه الســلطات الكونغوليــة  
وعن طريق تيسري احلوار املعزز واملنتظم مـع اللجنـة االنتخابيـة    

ورصـد انتـهاكات حقـوق اإلنسـان واإلبـالغ       الوطنية املسـتقلة 
عنــها ومتابعتــها يف ســياق االنتخابــات، واللجــوء إىل املســاعي  

  املمثل اخلاص لألمني العام.   احلميدة اليت يبذهلا
، قـــال املمثــــل  ٢٠١١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    ٨ويف   

اخلاص لألمني العام إن البعثة تشارك مشـاركة تامـة مـن أجـل     
ــات بشــكل دميقراطــي يف    تشــرين  ٢٨ضــمان إجــراء االنتخاب

الثــاين/نوفمرب، وفقــا للجــدول الــزمين الــذي وضــعته اللجنــة       
يـة  االنتخابية. ولئن الحظ التقدم احملرز والوفاء بالتعهـدات املال 

ــة    الدوليــة لــدعم االنتخابــات، أشــار إىل اخنفــاض النســبة املئوي
ــادة املتوقعــة يف    للمرشــحات للمناصــب املتنــافس عليهــا، والزي

التـــــوترات املتعلقـــــة باالنتخابـــــات، وأنشـــــطة اجلماعـــــات     
  .)١٠٣(املسلحة

  
تشــرين  ٢٩  و ٢٠١٠تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩  

: جتديــــد نظــــام اجلــــزاءات ٢٠١١الثــــاين/نوفمرب 
  وفريق اخلرباء

لـــس ، اختـــذ ا٢٠١٠تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٩يف   
، الـــذي قـــرر فيـــه أن جيـــدد حـــىت     )٢٠١٠( ١٩٥٢القـــرار 

تــدابري اجلــزاءات املفروضــة   ٢٠١١تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠
ام أن . وطلب إىل األمـني العـ  )٢٠٠٨( ١٨٠٧مبوجب القرار 

واليـة   ٢٠١١تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠ميدد لفتـرة تنتـهي يف   
  فريق اخلرباء، مع إضافة خبري سادس.

ــاين/نوفمرب   ٢٩ويف    ــس  ٢٠١١تشــرين الث ، اختــذ ال
، الـذي قـرر مبوجبـه، يف مجلـة أمـور،      )٢٠١١( ٢٠٢١القرار 

ــىت   ــدد، حـ ــاين/نوفمرب   ٣٠أن جيـ ــرين الثـ ــدابري ٢٠١٢تشـ ، تـ
. وطلـب  )٢٠٠٨( ١٨٠٧اجلزاءات املفروضة مبوجب القـرار  

تشــرين  ٣٠إىل األمــني العــام متديــد واليــة فريــق اخلــرباء حــىت  
  .٢٠١٢الثاين/نوفمرب 

__________ 

)١٠٣(  S/PV.6649، ٤  و ٣ الصفحتان.  
    

  اجللسات: احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
  

  أخرى وثائق  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
 عمالالدعوات 

  ٣٧ملادة با
ــدعوات  ــالالـــــــ  عمـــــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩  ملادةبا

  القرار والتصويت  
املعارضـــون  -(املؤيـــدون 

ــن   - ــون عــــــــ املمتنعــــــــ
  التصويت)

              ٦٢٩٧  
ــان/ ١٣  نيســـــــــــ

  ٢٠١٠أبريل 

ــر احلـــــــــادي   التقريـــــــ
والثالثون لألمني العـــام  
عــن بعثــة منظمــة األمــم 
املتحــــدة يف مجهوريــــة  

 الدميقراطيـــــةالكونغـــــو 
)S/2010/164(  

ــ   ة مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
العام جلمهورية الكونغـو  
الدميقراطية ورئيس بعثـة  
منظمة األمم املتحـدة يف  
مجهوريـــــــة الكونغـــــــو  

  الدميقراطية

املمثـــــــل اخلـــــــاص 
ــام   ــني العــــــ لألمــــــ
ورئيس بعثة منظمة 
األمــــم املتحــــدة يف 
ــو  مجهوريـــة الكونغـ

  الدميقراطية  
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  أخرى وثائق  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
 عمالالدعوات 

  ٣٧ملادة با
ــدعوات  ــالالـــــــ  عمـــــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩  ملادةبا

  القرار والتصويت  
املعارضـــون  -(املؤيـــدون 

ــن   - ــون عــــــــ املمتنعــــــــ
  التصويت)

              ٦٣٢٤  
أيار/مــــــــــايو  ٢٨

٢٠١٠  

التقريـــــــــر احلـــــــــادي 
ــون لألمــــــني   والثالثــــ
العــام عن بعثة منظمـة  
األمـــــــم املتحـــــــدة يف 
مجهوريــــــة الكونغــــــو 
ــة  الدميقراطيــــــــــــــــــــــ

)S/2010/164(  

مشروع قرار مقـدم  
مـــــــــن أوغنـــــــــدا، 
ــابون، وفرنســا،   وغ
واململكــــة املتحــــدة 
ــى   ــا العظمـ لربيطانيـ

ــداو الشــمالية،  أيرلن
والواليــات املتحــدة 
األمريكيـــــــــــــــــــــة 

)S/2010/256  (  

ــة  مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية  

    )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار     
٠-٠-١٥  

٦٣٧٨    
أيلول/ســــبتمرب  ٧

٢٠١٠  

ــة      مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

ــاعد    ــام املسـ ــني العـ األمـ
لعمليـات حفـظ الســالم   
واملمثلــة اخلاصــة لألمــني 
ــالعنف   ــة بــ ــام املعنيــ العــ
اجلنســــــي يف حــــــاالت 

  الرتاع

    مجيع املدعوين

٦٣٨٧    
ــول/ ١٧  أيلــــــــــــ

  ٢٠١٠سبتمرب 

ــة      مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

    S/PRST/2010/17 

٦٤٠٠    
ــرين  ١٤ تشــــــــــــ

ــوبر  األول/أكتــــــــ
٢٠١٠  

ــة      مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

املمثلــة اخلاصــة لألمــني    
ــة  ــام املعنيــ ــالعنف العــ بــ

اجلنســــــي يف حــــــاالت 
  الرتاع

ــة اخلاصــــــة   املمثلــــ
لألمـني العــام املعنيــة  
بــالعنف اجلنســي يف 

  حاالت الرتاع

  

٦٤٠٣  
ــرين  ١٥ تشــــــــــــ

ــوبر  األول/أكتــــــــ
٢٠١٠  

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 
االستقرار يف مجهوريـة  
الكونغــــو الدميقراطيــــة 

)S/2010/512(  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  قراطيةالدمي

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــة   ــيس بعثـــ ــام ورئـــ العـــ
منظمـــة األمـــم املتحـــدة 
لتحقيــــق االســــتقرار يف 
ــو   ــة الكونغـــــ مجهوريـــــ

  الدميقراطية

املمثـــــــل اخلـــــــاص 
ــام   ــني العــــــ لألمــــــ
ورئيس بعثة منظمة 
ــدة  األمـــــــم املتحـــــ
لتحقيــق االســتقرار   
يف مجهوريــــــــــــــــة  
  الكونغو الدميقراطية

  

٦٤٣٢    
ــرين  ٢٩ تشــــــــــــ

الثـــــــــــاين/نوفمرب  
٢٠١٠  

مشروع قرار مقـدم    
ــا   ــن فرنســــــــ مــــــــ

)S/2010/597(  

  )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار       
٠-٠-١٥  

٦٤٧٦    
شـــــــباط/فرباير  ٧

٢٠١١  

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 
االستقرار يف مجهوريـة  
الكونغــــو الدميقراطيــــة 

(S/2011/20)  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــة   ــيس بعثـــ ــام ورئـــ العـــ
منظمـــة األمـــم املتحـــدة 
لتحقيــــق االســــتقرار يف 
ــو   ــة الكونغـــــ مجهوريـــــ

  الدميقراطية

    مجيع املدعوين
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  أخرى وثائق  البند الفرعي  اجللسة والتاريخ
 عمالالدعوات 

  ٣٧ملادة با
ــدعوات  ــالالـــــــ  عمـــــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩  ملادةبا

  القرار والتصويت  
املعارضـــون  -(املؤيـــدون 

ــن   - ــون عــــــــ املمتنعــــــــ
  التصويت)

              ٦٥٣٩    
أيار/مــــــــــايو  ١٨

٢٠١١  

ــة   ــالة مؤرخـــــــ رســـــــ
 ٢٠١١أيار/مــــــايو  ٢

ــني   ــة إىل األمـــ موجهـــ
العام من املمثل الـدائم  
ــم    ــدى األمـ ــا لـ لفرنسـ
ــدة  املتحـــــــــــــــــــــــــــــ

)S/2011/282(  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

مــدير املكتــب اإلقليمــي 
ــابع  ــا الت ــامج ألفريقي لربن

األمـم املتحــدة اإلمنــائي،  
ــك   ــات البن ومــدير عملي
الــــدويل واســــتراتيجيته  
ألفريقيـــــــا، والـــــــرئيس 
بالنيابــــة لوفــــد االحتــــاد 
ــم   ــدى األمــ األورويب لــ

  املتحدة

األمـــــــني العــــــــام،  
ومجيــــــع أعضــــــاء   
الس، واملـدعوون  

  كافة

S/PRST/2011/11 

٦٥٥١    
ــه  ٩ حزيران/يونيــ

٢٠١١  

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 
االستقرار يف مجهوريـة  

الدميقراطيــــة الكونغــــو 
)S/2011/298(  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــة   ــيس بعثـــ ــام ورئـــ العـــ
منظمـــة األمـــم املتحـــدة 
لتحقيــــق االســــتقرار يف 
ــو   ــة الكونغـــــ مجهوريـــــ

  الدميقراطية

    مجيع املدعوين

٦٥٦٨    
ــران/ ٢٨  حزيــــــــ

  ٢٠١١يونيه 

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 
االستقرار يف مجهوريـة  
الكونغــــو الدميقراطيــــة 

)S/2011/298(  

مشروع قرار مقـدم  
ــابون،  مـــــــــن غـــــــ
وفرنســا، واململكــة  
ــا  ــدة لربيطانيــ املتحــ

ــداالعظمــــى و  أيرلنــ
ــمالية،  الشـــــــــــــــــــ
والواليــات املتحــدة 
األمريكيـــــــــــــــــــــة 

)S/2011/390(  

ــة  مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

  )٢٠١١( ١٩٩١القرار     
٠-٠-١٥  

٦٦٤٩  
ــاين/  ٨  تشــرين الث

  ٢٠١١نوفمرب 

تقرير األمني العام عـن  
ــم   ــة األمــ ــة منظمــ بعثــ
املتحــــــــدة لتحقيــــــــق 

مجهوريـة  االستقرار يف 
الكونغــــو الدميقراطيــــة 

)S/2011/656(  

ــة    مجهوريــــــــــــ
ــو  الكونغـــــــــــــ

  الدميقراطية

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
ــة   ــيس بعثـــ ــام ورئـــ العـــ
منظمـــة األمـــم املتحـــدة 
لتحقيــــق االســــتقرار يف 
ــو   ــة الكونغـــــ مجهوريـــــ

  الدميقراطية

    مجيع املدعوين

٦٦٧١    
ــرين  ٢٩ تشــــــــــــ

الثـــــــــــاين/نوفمرب  
٢٠١١  

مشروع قرار مقـدم    
ــا   ــن فرنســــــــ مــــــــ

)S/2011/737(  

  )٢٠١١( ٢٠٢١القرار       
٠-٠-١٥  
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  الوسطىاحلالة يف مجهورية أفريقيا  -  ٨
  

  عام عرض  
ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت

ست جلسات واختذ قرارا واحدا وأصدر بيانـا رئاسـيا واحـدا    
فيما يتعلق باحلالـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى. واسـتمع إىل      

ريـة  أربع إحاطات قدمتـها املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام جلمهو     
أفريقيــا الوســطى ورئــيس تشــكيلة مجهوريــة أفريقيــا الوســطى   
التابعــة للجنــة بنــاء الســالم بشــأن أنشــطة كــل منــهما. وركــز  
ــات الرئاســية       ــدم احملــرز حنــو إجــراء االنتخاب ــى التق ــس عل ال
والتشريعية، وكذلك على التحديات اليت تواجه إعـادة إدمـاج   

ــى إصــالح    ــاب عل قطــاع األمــن،  املقــاتلني الســابقني، واالنكب
  وضمان األمن يف الشمال الشرقي من البلد.

وقـــام الـــس مـــرتني بتمديـــد واليـــة مكتـــب األمـــم     
ــا      ــة أفريقيـــ ــالم يف مجهوريـــ ــاء الســـ ــل لبنـــ ــدة املتكامـــ املتحـــ

  .)١٠٥(شهرا ١٣ملدة سنة واحدة مث ملدة  ،)١٠٤(الوسطى
 كـانون األول/  ٢١إىل  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٢٨  

: اإلحاطــات املقدمــة مــن املمثلــة    ٢٠١١ديســمرب 
اخلاصة لألمني العام، والعملية االنتخابيـة، وبرنـامج   

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

ــه  ٢٨يف    تمع الــــس إىل ، اســــ٢٠١٠حزيران/يونيــ
إحاطة قدمتها املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام جلمهوريـة أفريقيـا       
الوسطى ورئيسة مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء السـالم     
يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى. وأثنــاء عــرض تقريــر األمــني       

__________ 

 األمــم مكتــب واليــة عــن املعلومــات مــن مزيــد علــى لالطــالع  )١٠٤(
ــاء املتكامــل املتحــدة ــة يف الســالم لبن ــا مجهوري  الوســطى، أفريقي

 وبعثـات  السياسـية  البعثـات ” الثـاين،  القسـم  العاشر، اجلزء انظر
  .“السالم بناء

)١٠٥(  S/PRST/2010/26 ٢٠٣١ والقرار )٢٠١١(.  

، أكـــدت علـــى أن عمليـــة الســـالم بلغـــت مرحلـــة  )١٠٦(العـــام
بنـــاء الســـالم عقـــد   حرجـــة، ســـيحدد فيهـــا مصـــري عمليـــة     

االنتخابــات بنجــاح وإمتــام عمليــة نــزع الســالح والتســريح       
مقاتـل سـابق، ومهـا عمليتـان      ٨ ٠٠٠ حلـوايل وإعادة اإلدماج 

ــة     ــة االنتخابي مت تأخريمهــا حــىت ذلــك احلــني. وقالــت إن اللجن
تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٤تحديد تــارخيي املســتقلة أوصــت بـــ

موعـــدين للجـــولتني ك ٢٠١٠كـــانون األول/ديســـمرب  ١٩ و
ــى     ــة، علـ ــية والربملانيـ ــات الرئاسـ ــن االنتخابـ ــة مـ األوىل والثانيـ
التوايل. وانتقلت املمثلة اخلاصـة إىل احلالـة األمنيـة، فقالـت إن     
اهلجمــات املســتمرة الــيت يشــنها جــيش الــرب للمقاومــة علــى   
السكان املدنيني يف مقاطعات اجلمهورية اجلنوبية الغربية تزيـد  

ة األمنيــة. وأكــدت علــى أن املكتــب يعمــل   مــن تــدهور احلالــ 
ــاء الســالم تابعــة لألمــم       ــات لبن ــع بعث ــق مــع أرب علــى حنــو وثي
املتحـــدة يف املنطقـــة مـــن أجـــل رصـــد أنشـــطة جـــيش الـــرب   
للمقاومـة، لكنـها أقــرت باحلاجـة إىل اتبـاع ــج إقليمـي أكثــر      

. وأشـار  )١٠٧(تنسيقا ملكافحة التهديد الذي يشكله هذا اجليش
أفريقيا الوسطى إىل أنه على الـرغم مـن أن كـال     ممثل مجهورية

ــة تتفــق علــى أن األمــن      ــة والدولي ــة الوطني مــن اجلهــات الفاعل
ضـــروري مـــن أجـــل إجـــراء انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة وذات  
مصداقية يف بلد عرضة للتمرد الداخلي، فإن وجـود املتمـردين   

  .)١٠٨(األجانب وقطاع الطرق مل جيعل األمور أيسر
، اسـتمع الـس   ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٨ويف   

إىل إحاطة قدمتها املمثلة اخلاصـة، الـيت عرضـت تقريـر األمـني      
العام، وقـدمت معلومـات مسـتكملة عـن األعمـال التحضـريية       

__________ 

)١٠٦(  S/2010/295.  
)١٠٧(  S/PV.6345، ٤  و ٣ الصفحتان.  
  .٨ الصفحة نفسه، املرجع  )١٠٨(
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. وأفــادت بأنــه )١٠٩(لالنتخابــات وعــن احلالــة األمنيــة يف البلــد 
ــريعية يف     ــية والتشــ ــات الرئاســ ــراء االنتخابــ ــرر إجــ ــن املقــ  مــ

وأن األمـم املتحـدة والشـركاء     ٢٠١١كانون الثاين/ينـاير   ٢٣
ــة     ــبريا إىل اللجنـ ــا كـ ــا وماليـ ــا تقنيـ ــدموا دعمـ ــد قـ ــدوليني قـ الـ
االنتخابية املستقلة، اليت عهـد إليهـا بتنفيـذ العمليـة االنتخابيـة.      
ويف ما يتعلق بعملية نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج،   

حقـق مـن املقـاتلني السـابقني     ذكرت أنه على الـرغم مـن أن الت  
يف مشال غرب البلد قد اكتمل، جيـب أن تفـي أطـراف احلـوار     
السياسي الشامل بالتزاماا كافة حبيث يتسـىن املضـي قـدما يف    
ــة إىل    ــة حباجـ ــى أن احلكومـ ــددت علـ ــل. وإذ شـ ــة ككـ العمليـ
الوسائل واملوارد الكافية للتصدي النعدام األمـن، أشـارت إىل   

امــة مــن أجــل بســط ســلطتها وتــوفري      جهــودا ه بــذلتأــا 
. وقال ممثل مجهورية أفريقيـا  )١١٠(اخلدمات يف مجيع أحناء البلد

ــفة      ــرة ومنصـ ــات حـ ــراء انتخابـ ــد إلجـ ــده يعـ ــطى إن بلـ الوسـ
وشـــفافة. غـــري أن هنـــاك بعـــض املخـــاوف احلقيقيـــة يف عـــدة  
مناطق، مثـل انعـدام األمـن الـذي تؤججـه اجلماعـات املتمـردة        

ى اتفـــاق الســـالم الشـــامل ومجاعـــات الـــيت مل توقـــع بعـــد علـــ
  .  )١١١(مسلحة جمهولة

ــمرب   ١٤ويف    ــانون األول/ديســـ ــد ٢٠١٠كـــ ، اعتمـــ
الس بيانا رئاسيا دعا فيه مجيـع أصـحاب املصـلحة الـوطنيني     
إىل مواصـلة مـا يبذلونــه مـن جهـود للــدفع قـدما، وعلـى وجــه       

وشـفافة   السرعة، بعملية إعداد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهـة 
وذات مصداقية، وأحاط علما بِاملرسـوم الرئاسـي الـذي حـدد     

موعــدا للجولــة األوىل  ٢٠١١كــانون الثاين/ينــاير  ٢٣تــاريخ 
مـــن االنتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية، وبِاســـتكمال عمليـــة  

__________ 

)١٠٩(  S/2010/584.  
)١١٠(  S/PV.6438، ٤ الصفحة.  
  .٨  و ٧ الصفحتان نفسه، املرجع  )١١١(

التسجيل يف هدوء. وأقـر الـس مبـا أُحـرز حـىت ذلـك الوقـت        
إعـادة اإلدمـاج،   من تقدم يف عملية نـزع السـالح والتسـريح و   

العسكرية إىل اختـاذ التـدابري    -ودعا كافة اجلماعات السياسية 
ــزع     ــة ن ــأخري، مــن عملي ــهاء، دون ت الضــرورية مــن أجــل االنت
الســالح والتســريح بصــورة شــفافة ومســؤولة. وجــدد الــس  
ــاء      ــن أجــل إحي ــا الوســطى م ــة أفريقي ــة مجهوري ــه حلكوم دعوت

ــة إىل إصــالح مؤسســات قطــا    ــذي  اجلهــود الرامي ــن، ال ع األم
يشـــكل عنصـــرا جوهريـــا مـــن عناصـــر عمليـــة بنـــاء الســـالم،  
والتصــدي لظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب املتفشــية، وتعزيــز       

  .)١١٢(سيادة القانون وزيادة احترام حقوق اإلنسان
، اسـتمع الـس إىل إحاطـة    ٢٠١١متوز/يوليه  ٧ويف   

ــني      ــر األمـ ــت تقريـ ــيت عرضـ ــة، الـ ــة اخلاصـ ــن املمثلـ ــة مـ مقدمـ
ــالتقرير طغــت   )١١٣(العــام ــرة املشــمولة ب . وأشــارت إىل أن الفت

عليهــا االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية، وقالــت إن املــراقبني   
والــوطنيني وصــفوا االنتخابــات بأــا كانــت شــاملة   الــدوليني 

وسـلمية رغــم وقــوع عــدد مــن املخالفــات. وأكــدت علــى أن  
أكــرب حتــديني عــاجلني مهــا النظــام السياســي بعــد االنتخابــات   
التشــريعية والرئاســية وتنفيــذ اتفاقــات الســالم مــع اجلماعــات   
املتمردة ونزع سالح املقاتلني السابقني وإعادة إدماجهم علـى  

  .)١١٤(و مستدام، يف إطار اإلصالح العام لقطاع األمنحن
، استمع الس ٢٠١١األول/ديسمرب كانون  ١٤ويف   

إىل إحاطـة قدمتـها املمثلـة اخلاصـة، الـيت عرضـت تقريـر األمـني         
، وقـــدمت معلومـــات مســـتكملة عـــن التطـــورات     )١١٥(العـــام

االقتصــــادية  -السياســــية واألمنيــــة واإلنســــانية واالجتماعيــــة 
__________ 

)١١٢(  S/PRST/2010/26.  
)١١٣(  S/2011/311.  
)١١٤(  S/PV.6575، ٣ الصفحة.  
)١١٥(  S/2011/739.  
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ــا الوســطى. وإذ      ــة أفريقي ــوق اإلنســان يف مجهوري ــة حبق واملتعلق
ت اإلجيابية، قالت إنه، بالرغم مـن االنقسـامات   أبرزت التطورا

على اجلبهة السياسية، فـإن حتـاور احلكومـة مـع املعارضـة كـان       
ــه إن       ــن أن ــع. وحــذرت م ــري متوق ــيا رئيســيا وغ انفراجــا سياس

كية السالم الـيت بـدأت بـني احلكومـة واموعـات      يكانت دينام
 فـإن  العسكرية متنح فرصـة حقيقيـة للسـالم يف البلـد،    -السياسية

انعدام التمويل بغيـة اسـتكمال عمليـة نــزع السـالح والتسـريح       
وإعادة اإلدماج والشروع يف املرحلة الثانيـة مـن إصـالح قطـاع     

  .)١١٦(أن يضع البلد على حافة الكارثةميكن األمن 
، اختـذ الـس   ٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ٢١ويف   

الذي أعرب فيه عن القلـق مـن عـدم     )٢٠١١( ٢٠٣١القرار 
بسط الدولة سلطتها خارج العاصـمة، األمـر الـذي أفضـى إىل     

وأهاب فيه حبكومـة   ،فراغ أمين خطري يف أحناء كثرية من البلد
مجهورية أفريقيا الوسطى واجلماعـات املسـلحة كافـة مواصـلة     

ــق     ــن طري ــة ع ــة املصــاحلة الوطني ــزام بعملي ــال التــام   االلت االمتث
للتوصــيات الــيت أفضــى إليهــا احلــوار السياســي الشــامل الــذي   

. كمـا طالـب اجلماعـات املسـلحة كافـة      ٢٠٠٨انتهى يف عام 
بــأن تتعــاون مــع احلكومــة يف عمليــة نــزع الســالح والتســريح   

على أمهية إصالح قطاع األمـن  الس وإعادة اإلدماج. وأكد 
__________ 

)١١٦(  S/PV.6687، ٧-٢ الصفحات.  

يف مجهورية أفريقيا الوسـطى، والحـظ مـع القلـق عـدم وجـود       
ــذا      ــاب يف ه ــة وذات مصــداقية، وأه ــة ناجع اســتراتيجية وطني
الصــدد باحلكومــة أن تعــود إىل إجــراء حــوار جمــد مــع مكتــب  
األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الســـالم يف مجهوريـــة أفريقيـــا  
الوســطى، بطــرق منــها علــى وجــه اخلصــوص مراعــاة خريطــة  

يــق املتعلقــة بإصــالح قطــاع األمــن الــيت صــاغها املكتــب    الطر
ــة إصــالح       ــاء عملي ــة املســاعدة إلحي ــب احلكوم ــتجابة لطل اس

  قطاع األمن.  
  

 كـانون األول/  ١٤إىل  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٢٨  
ــة مـــن  ٢٠١١ديســـمرب  رئـــيس :اإلحاطـــات املقدمـ

ــة      ــة للجن ــا الوســطى التابع ــة أفريقي تشــكيلة مجهوري
  السالم  بناء

ــرة مـــــــن     إىل  ٢٠١٠حزيران/يونيـــــــه  ٢٨يف الفتـــــ
ــانون األول/ديســـمرب   ١٤ ، قـــدم رئـــيس تشـــكيلة   ٢٠١١كـ

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى التابعــة للجنــة بنــاء الســالم بانتظــام  
 معلومات مسـتكملة إىل الـس بشـأن املسـائل املتعلقـة بتنفيـذ      
ــا     ــة أفريقيــ ــالم يف مجهوريــ ــاء الســ ــتراتيجي لبنــ ــار االســ اإلطــ
الوســطى، الــذي مشــل العمليــة االنتخابيــة، وإصــالح قطـــاع       

  .)١١٧(األمن، وبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
__________ 

      .S/PV.6687 ، وS/PV.6575 ، وS/PV.6438 ، وS/PV.6345انظر   )١١٧(
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  اجللسات: احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  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)

              ٦٣٤٥    
ــران/ ٢٨  حزيـــــــ

  ٢٠١٠يونيه 

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/2010/295البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
  الوسطى

لألمـني   املمثلة اخلاصة
ــة   ــام جلمهوريـــــ العـــــ
أفريقيـــــــا الوســـــــطى 
ورئيسة مكتب األمـم  
ــاء    ــدعم بنـ ــدة لـ املتحـ
ــة   ــالم يف مجهوريـ السـ
أفريقيــــــا الوســــــطى، 
ورئـــــــيس تشـــــــكيلة 
مجهوريـــــــة أفريقيـــــــا 
الوسطى التابعة للجنة 

  بناء السالم  

    مجيع املدعوين

٦٤٣٨    
 كــانون األول/ ٨

  ٢٠١٠ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ
ــا   ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
ــطة   ــطى وأنشــ الوســ
ــم   ــب األمــــــ مكتــــــ
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2010/584البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
  الوسطى

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

  السالم  

    مجيع املدعوين

٦٤٤٤    
ــانون  ١٤ كـــــــــــ

ــمرب  األول/ديســـــ
٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ

ــة  ــا مجهوريـــ أفريقيـــ
ــطة   ــطى وأنشــ الوســ
ــم   ــب األمــــــ مكتــــــ
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2010/584البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
  الوسطى

    S/PRST/2010/26 

٦٥٧٥    
متوز/يوليــــــــــه  ٧

٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام   
ــة يف   ــن احلالــــــ عــــــ
ــا   ــة أفريقيـــ مجهوريـــ
ــطة   ــطى وأنشــ الوســ
ــم   ــب األمــــــ مكتــــــ
ــدة املتكامـــــل  املتحـــ
لبناء السالم يف ذلك 

  )S/2011/311البلد (

ــة أفريقيــا     مجهوري
  الوسطى

املمثلة اخلاصة لألمـني  
العـــــــــام، ورئـــــــــيس 
تشـــــكيلة مجهوريـــــة   
أفريقيـــــــا الوســـــــطى 

ــة ل ــاء التابعــ ــة بنــ لجنــ
  السالم  

    مجيع املدعوين
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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(
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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
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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(.  
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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.  
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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
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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(
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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.  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن

 

62 14-65169 
 

. 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  




