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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

املتكامل لد م  واء الستالم        
يف ذلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك العدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

(S/2013/262) 

S/PV.7070 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  26

 2013نوفمرب 

تعةية األمتني ال تام  تل م تادة 
مرستتتتاء الوظتتتتام الدستتتتتوري يف 

 يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايف  -غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
(S/2013/680) 

تعةيتتتتتتتتة األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام  تتتتتتتتل 
 يستايف  -الت ورات يف غيويا 

يف تتتل أنرتتت ة مكتتتتب األمتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتتتل لعوتتتتتتتتتتاء 
الستتتتتتتتتتتالم يف ذلتتتتتتتتتتتك العدتتتتتتتتتتتد 

(S/2013/681) 

، )د(كتتتتتتوت ديفتتتتتتوار 
 يستتتتتتتتتايف  -يفغيويتتتتتتتتتا 

)يفزيتتتتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفيل(، 

) (يفموزامعيق
 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتيس ترتتتتتتتتتتتتتتكيدة 

 يستتتتتتتتتتتتتتتايف  -غيويتتتتتتتتتتتتتتتا 
التا  تتتتتتة لدجوتتتتتتة  وتتتتتتاء 

 السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.7074 
كتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  9

 2013ديسمرب 

     
S/PRST/2013/19 

 
 تكدم اثل أنغو  ابسم أ ناء مجا ة العددال الواقعة ابلربتغالية. )أ( 
 تكدم اثل كوت ديفوار ابسم رئيس ذيئة رؤساء ديفل يفحكومات اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا. )ب( 
 تكدم اثل موزامعيق ابسم أ ناء مجا ة العددال الواقعة ابلربتغالية. ) ( 
 تكدم اثل كوت ديفوار ابسم اجلما ة ا نتصادية لديفل غةب أفةيعيا. )د( 
  يسايف  عيال. -مل يُدلِّ اثل غيويا  )ه( 

  
 احلالة يف كوت ديفوار - 10

 
 عرض عام 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل تستتتتتع  

، (234)جدستتتات، موهتتتا جدستتتتال خاصتتتتال متتتع العدتتتدال املستتتا ة  عتتتوات
يفاخت  أر  ة نةارات مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق فيما يت دق ابحلالة 

ديفوار. يفيفاصل اجملدس تةكيله  دى الت ورات السياستية احلادثتة يف كوت 
، يف دتتتتى ت تتتتديل 2011يف أ عتتتتاب األزمتتتتة التتتتيت تدتتتتت انتدتتتتاابت  تتتتام 

يفتوفيتتتت  اجلتتتتلاءات احملتتتتددة األذتتتتداف الةاميتتتتة مىل د تتتتم  مديتتتتة الستتتتالم، 
 يفالديفر يفالو ية َذيَفي الصدة ل مدية األمم املتحدة يف كوت ديفوار.

__________ 

 . S/PV.6996يف  S/PV.6802انظة  (234) 

يفمتتتتتتتتدد اجملدتتتتتتتتس متتتتتتتتةتني يف يتتتتتتتتة  مديتتتتتتتتة األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يف   
، يفذلتتتتك  متتتتال (235)ديفتتتتوار يفالعتتتتوات الفةنستتتتية التتتتيت تتتتتد مها كتتتتوت

. كمتتا خفتتض اجملدتتس (236)ابلتوصتتيات التتواردة يف تعتتارية األمتتني ال تتام
متتتتتل نتتتتتوام ال وصتتتتتة ال ستتتتتكةي يفأكتتتتتد  لمتتتتت   دتتتتتى أل يوظتتتتتة يف مليتتتتتد 

التدفتتتتتيض استتتتتتوادا مىل األيفضتتتتتاع األمويتتتتتة يفمىل نتتتتتدرة حكومتتتتتة كتتتتتوت 
ديفوار  دى تويل املسؤيفليات األمويتة التيت تنت دع هبتا ال مديتة. يفجتدد 
اجملدتتتتتتتتس متتتتتتتتةتني تتتتتتتتتدا   اجلتتتتتتتتلاءات، يفنتتتتتتتتام  ت تتتتتتتتديدها، يفمتتتتتتتتدد يف يتتتتتتتتة 

 .(237)اخلرباء فةيق
__________ 

. يفلالقتتالع  دتتى مليتتد (2013) 2112يف  (2012) 2062العتتةارال  (235) 
مل امل دومتات  رتال يف يتة  مديتة األمتم املتحتدة يف كتوت ديفتوار، انظتة 

 “.  مديات حفظ السالم”اجللء ال اشة، العسم األيفل، امل وول 

 (236) S/2012/964  يفS/2013/377 . 

. يفلالقتتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتد (2013) 2101يف  (2012) 2045العتتتتتةارال  (237) 
 دومتتتات  تتتل تتتتدا   اجلتتتلاءات املت دعتتتة  كتتتوت ديفتتتوار، انظتتتة اجلتتتلء متتتل امل
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إحاطزززات بشززز ن عمليزززة األمزززم املتحزززدة يف كزززوت ديفزززوار  
األزمززززززة الززززززيت تلززززززت  والتطززززززورات السياسززززززية يف أعقززززززاب

 2011انتذاابت عام 
، استتتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتتس مىل 2012كتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتاية   26يف  

محاقة ندمها املمثل اخلاص لامني ال ام لكوت ديفوار يفرئيس  مدية 
األمم املتحدة يف ذلك العدد  رال التعدم الكع  الت ي ُاتةز يف كتوت 

زمتتتة التتتيت أ ععتتتت ديفتتتوار لتتتو استتتت ادة الوضتتتع ال عي تتتي موتتت  هنايتتتة األ
. يفأفتتتتتاد ابستتتتتتعةار احلالتتتتتة األمويتتتتتة، يفذكتتتتتة أل 2011انتدتتتتتاابت  تتتتتام 

املرتتةديل نتتد  تتدؤيفا يف ال تتودة يفأل ا نتصتتاد نتتد  تتدأ يظهتتة نتتدرة  دتتى 
التكيف. يفأشار أينا مىل أل ا نتداابت الترةي ية ند ُأجةيت  وجاح 

يتة، يفأهنا جةت يف سالم نسيب. يف دى الةغم مل ذ ه الت ورات اإلجيا 
فعتتد ذكتتتة أل ذوتتتاك حتتتتدايت كعتتت ة مت دعتتتة ابألمتتتل يفاملصتتتاحلة الوقويتتتة 

تتتلال نائمتتتة، يفأل التتتد م املعتتتدم متتتل  مديتتتة األمتتتم املتحتتتدة ضتتتةيفري   
ملستتتا دة احلكومتتتة  دتتتى حتعيتتتق استتتتعةار احلالتتتة األمويتتتة، يف  ستتتيما يف 
جمتتايل م تتادة ترتتكيل يفمصتتالح املؤسستتات األمويتتة يفاملؤسستتات امل ويتتة 

لعتتتانول؛ يفنتتتلع ستتتالح املعتتتاتدني الستتتا عني يفتستتتةاهم يفم تتتادة  ستتتيادة ا
مدماجهم؛ يفمحاية املدنيني؛ يفتسهيل  ودة الالجئني يفاملرةديل داخدياً؛ 
يفاملصتتاحلة الوقويتتة، يفاإلن تتاي املعكتتة، يفت ليتتل يفمحايتتة حعتتوق اإلنستتال.  
كما سدط النوء  دى ديفر  مدية األمم املتحدة يفأنر تها، يف  سيما 

                                   .(23٨)اء ا نتداابت الترةي يةيف تيس  مجة 
يفأشار اثل كوت ديفوار، يف  يان ، مىل التعدم املهم احملةز يف  

 دد مل اجملا ت مو  أزمة ما   د ا نتداابت، فنال  ل التحدايت 
املععدة، يفذي توقيد احلالة األموية، يفمصالح ن اع األمل، يف مدية نلع 

يفاملصتتتاحلة الستتالح يفالتستتةيح يفم تتادة اإلدمتتا ، يفاملستتا دة اإلنستتانية، 
الوقوية. يف شد اجملتمع الديفيل أل يعدم كل ما يدلم مل د م مل أجل 
التغدتتتب  دتتتى تدتتتك التحتتتدايت. يففيمتتتا يت دتتتق  وظتتتام اجلتتتلاءات، فعتتتد 
أشتتتار مىل أل حكومتتتة  دتتتده ذتتتي يف صتتتدد تعتتتدمي قدتتتب هبتتتدف رفتتتع 

 .(239)احلظة املفةيف  حاليا  ركل جلئي أيف كدي
__________ 

تتتتدا     تو تتوي  دتتى استتتددام العتتتوة ”الستتا ع، العستتم الثالتتث، امل وتتول 
يفلالقتتتتتتالع  دتتتتتى مليتتتتتتد متتتتتتل “. متتتتتتل امليثتتتتتاق 41املستتتتتدحة يففعتتتتتتاً لدمتتتتتادة 

 رتتتتتال   (2004) 1572امل دومتتتتتات  تتتتتل الدجوتتتتتة املورتتتتتاة  متتتتتالً ابلعتتتتتةار 
 ابء.  -كوت ديفوار يفيف ية فةيق اخلرباء، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل 

 (23٨) S/PV.6708 4-2، الصفحات . 

 . 7-4املةجع نفس ، الصفحات  (239) 

، نتتدم املمثتل اخلتتاص لامتني ال تتام 2012متوز/يوليت   1٨يفيف  
تعةيتتةا  تتل التحتتدايت املستتتمةة التتيت تواجتت  العدتتد، يف  ستتيما فيمتتا يت دتتق 
ابحلتتالتني األمويتتة يفالسياستتية، يف تتل األنرتت ة التتيت تنتت دع هبتتا احلكومتتة 

ضع العدد متةة أختةى  د م مل  مدية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، لو 
 دتتتى قةيتتتق الستتتالم يفا ستتتتعةار. يفأشتتتار مىل أنتتت  رغتتتم أل احلالتتتة األمويتتتة 
 ركل  ام ند حتسوت، فما يلال العدد يواج  حتدايت ذائدة يفهتديدات  
كع ة يف خنم انتعالت  مىل مةحدتة  وتاء الستالم. يفلفتت ا نتعتاه، يف ذت ا 

ت ديفتتوار متتع ليتترباي، الصتتدد، مىل احلالتتة األمويتتة املتعدعتتة  دتتى حتتديفد كتتو 
يفذكتتتتة أل  مديتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف كتتتتوت ديفتتتتوار ت متتتتل  دتتتتى توستتتتيق 
أنرتت تها متتع   ثتتة األمتتم املتحتتدة يف ليتترباي، يفأهنتتا ا تمتتدت خ تتة  متتل 
اب شترتاك متتع   ثتة األمتتم املتحتتدة يف ليترباي يفمتتع حكتوميت كتتوت ديفتتوار 

ل يفجود ا يف يفليرباي مل أجل ت ليل الت ايفل، مبا يف ذلك مل خالل ت لي
كتتال اجلتتانعني متتل احلتتديفد. يفستتدط النتتوء  دتتى احلتتوار السياستتي، يف دتتى 
ا نتدتتتتتاابت احملديتتتتتة العادمتتتتتة، يفت ليتتتتتل ثعافتتتتتة احتتتتترتام حعتتتتتوق اإلنستتتتتال، 

                                   .(240) وصفها  واصة ذامة لدمصاحلة الوقوية
يفأشار اثل كوت ديفوار مىل زايرة ال مل اليت نام هبا اجملدس  

متتتؤخةا مىل العدتتتد. يفستتتدط النتتتوء  دتتتى احلالتتتة األمويتتتة، يف دتتتى مصتتتالح 
يفالتستتتتتةيح يفم تتتتتادة اإلدمتتتتتا ، الع تتتتتاع األمتتتتت ، يفجهتتتتتود نتتتتتلع الستتتتتالح 

يفاملصتاحلة الوقويتتة، يفحعتتوق اإلنستتال. يفحتتث اجملدتتس  دتتى  تتدم توفيتت  
ختفتتيض ال وصتتة ال ستتكةي لد مديتتة  دتتى الوحتتو التت ي انرتحتت  األمتتني 

 .(241)ال ام،  سعب الوضع األم  يفضةيفرة جتوب خدق ثغةات أموية
، استتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتس مىل 2013كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية   17يفيف  

محاقتتتتتتتتة نتتتتتتتتدمها املمثتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام، التتتتتتتت ي أفتتتتتتتتاد ال  
ديفتتتوار حتتتتةز تعتتتدما مرتتتج ا لتتتو الومتتتو ا نتصتتتادي يفالستتتالم  كتتتوت

يفا ستعةار حتت نيادة الةئيس احلسل يفااترا. يفيف الونت نفس ، نعن  مىل 
يكديتتتتة  اجدتتتتة يف الونتتتتت املواستتتتب، أنتتتت  يوعغتتتتي توفيتتتت   تتتتدة تتتتتدا   ذ

ستتتتيما يف جمتتتتا ت األمتتتتل يفاحلتتتتوار السياستتتتي يفال دالتتتتة يفاملصتتتتاحلة.  يف 
يف تتة  ل تتدد متتل املعتتادرات التتيت اختتت هتا حكومتتة كتتوت ديفتتوار يفالتتيت 
سا ت يف ختفيف حدة التتوتةات السياستية. يفأ دت  اجملدتس ابخل توات 

ديتة األمتم املتحتدة يف  املتد ة لت ليل الت ايفل  ني الع ثتات فيمتا  تني  م
كتتوت ديفتتوار يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة يف ليتترباي، فنتتال  تتل الت تتايفل متتع 
فةيتتق األمتتم املتحتتدة الُع تتةي يف غتتا . يفأختت ا حتتث الرتتةكاء التتديفليني 

__________ 

 (240) S/PV.6808 5-2، الصفحات . 

 . 9-5املةجع نفس ، الصفحات  (241) 
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يفاإلنديميتتني، مبتتا يف ذلتتك األمتتم املتحتتدة،  دتتى مواصتتدة د تتم حكومتتة  
اجلتتتتة كتتتتوت ديفتتتتوار  غيتتتتة توقيتتتتد املكاستتتتب اهلامتتتتة التتتتيت حتععتتتتت يفم 

                                   .(242)التحدايت املتععية يفاألسعاب اجل رية لازمات املتكةرة
كتتوت ديفتتوار التعتتدم التت ي أحةزتتت  حكومتتت    تتد   يفأ تتةز اثتتل 

شتتهةا  دتتى هنايتتة األزمتتة التتيت تدتتت ا نتدتتاابت. يفيف ضتتوء  1٨متتةيفر 
احلالتتة األمويتتتة التتتيت   تتتتلال ذرتتتة، أ تتتةب  تتتل التاييتتتد لتوصتتتية األمتتتني 
ال ام املت دعة  تاجيل خفض العوام ال سكةي لد مدية مىل أل يُفةغ مل 

 .(243)2013ائل  ام التعييم املعةر مجةاؤه يف أيف 
،  تة  األمتني ال تام املستا د 2013نيسال/أ ةيل  16يفيف  

ل مديات حفظ السالم التعةيتَة اخلتاص لامتني ال تام  تل  مديتة األمتم 
، التت ي يتنتتمل استتتوتاجات يفتوصتتيات (244)املتحتتدة يف كتتوت ديفتتوار

. يفأكتتد 2013التعيتتيم املوفتتدة مىل كتتوت ديفتتوار يف شتتعا /فرباية   ثتتة 
 دتتتتتى أل كتتتتتتوت ديفتتتتتتوار أحتتتتتتةزت تعتتتتتتدما موتتتتتت  األزمتتتتتتة التتتتتتيت أ ععتتتتتتت 
ا نتدتتتاابت يفانتعدتتتت مىل مةحدتتتة جديتتتدة متتتل  وتتتاء الستتتالم.  يتتتد أنتتت  
أ تتتتتةب  تتتتتل العدتتتتتق مزاء ذراشتتتتتة احلالتتتتتة األمويتتتتتة. يفيف ضتتتتتوء استتتتتتمةار 

 عتتتاء  مديتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف  التحتتتدايت يفالتهديتتتدات، أكتتتد ضتتتةيفرة 
كتتتتتتوت ديفتتتتتتوار يف ذلتتتتتتك العدتتتتتتد، يف  ستتتتتتيما يف متتتتتتا يت دتتتتتتق ايفلوايهتتتتتتتا 
األساسية، أ  يفذي محاية املدنيني، يفد م مصتالح ن تاع األمتل، يفنتلع 
ستتتالح املعتتتاتدني الستتتتا عني يفتستتتةاهم يفم تتتادة مدمتتتتاجهم، فنتتتال  تتتتل 

نفتتتتس املستتتتا دة يف التصتتتتدي لدتحتتتتدايت األمويتتتتة  دتتتتى احلتتتتديفد. يفيف 
الونت، أشار مىل أن  يدتلم مجتةاء ت تديالت  دتى ذيكتل ال مديتة يفنتوام 
نواهتتتا يفأيفلوايهتتتا،  دتتى الوحتتتو التت ي أيفصتتى  تتت  األمتتني ال تتام، ملواكعتتتة 
ت ور احلالة يف امليدال. يفيف اخلتتام، شتدد  دتى ضتةيفرة تعتدمي املتهمتني 
ابرتكتتتتتاب جتتتتتتةائم خ تتتتت ة مىل ال دالتتتتتتة،  غتتتتتضن الوظتتتتتتة  تتتتتل انتمتتتتتتائهم 

ستتتتي، متتتتل أجتتتتل يفضتتتتع حتتتتد لدحدعتتتتة املفةغتتتتة متتتتل اإلفتتتتالت متتتتل السيا
 .(245)ال عاب يفمرساء ثعافة نائمة  دى حتمل املسؤيفلية

يفنال اثل كوت ديفوار مل حتعيق استعةار احلالتة األمويتة ذتو  
أيفلويتتتة ألل توقيتتتد التعتتتدم احملتتتةز ابلف تتتل ي تمتتتد  ديتتت . يفأ دتتت  اجملدتتتس 
ابلتتتتدا   املتدتتت ة يف جمتتتال نتتتتلع الستتتالح يفالتستتتةيح يفم تتتادة اإلدمتتتا ، 

 يف ذلتتك تتتتدريب املعتتاتدني الستتتا عني يفم تتادة مدمتتتاجهم. كمتتا أكتتتد مبتتا
__________ 

 (242) S/PV.6902 6-2، الصفحات . 

 . 10-6املةجع نفس ، الصفحات  (243) 

 (244) S/2013/197 . 

 (245) S/PV.6947 4-2، الصفحات . 

التتتتتلام حكومتتتتت   تحعيتتتتق املصتتتتاحلة الوقويتتتتة يفمكافحتتتتة اإلفتتتتالت متتتتل 
ال عاب. يفدصوص مدخال الت ديالت  دى ذيكل يفنوام نوات  مدية 
األمتتتم املتحتتتدة يف كتتتوت ديفتتتوار، فعتتتد قدتتتب ت تتتويض أي انستتتحاب 
ألصتتحاب اخلتتوذ التتلرق  ورتتة متتوارد نو يتتة، مثتتل قتتائةات ا ستتت الع 

 .(246) ني كوت ديفوار يفليرباي ديفل قيار يف املو عة احلديفدية 
، استتتمع اجملدتتس مىل محاقتتة متتل 2013متوز/يوليتت   1٨يفيف  

يفكيتتل األمتتني ال تتام ل مديتتات حفتتظ الستتالم، التت ي ا تترتف ابخل تتوات 
ع يف اهلامتتتة التتتيت اختتتت ذا التتتةئيس لتتتو استتتتعةار احلالتتتة األمويتتتة، يفاإلستتتةا 

 مديتتتتة ا نت تتتتاي ا نتصتتتتتادي، يفالعتتتتدء رصتتتتتالحات رئيستتتتية. يفحتتتتتث 
اجملتمتتع التتديفيل  دتتى تعتتدمي التتد م مىل كتتوت ديفتتوار، يف  ستتيما إلجيتتاد 
حدتتتتول دائمتتتتة جلميتتتتع املعتتتتاتدني الستتتتا عني. يفحتتتتتد   تتتتل الت تتتتايفل  تتتتني 
حكتتتتوميت كتتتتوت ديفتتتتوار يفليتتتترباي لدتصتتتتدي لدتحتتتتدايت املرتتتترتكة  دتتتتى 

 مدية األمم املتحتدة يف كتوت ديفتوار يف  ثتة احلديفد، يفذلك  د م مل 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف ليتتتتتتترباي. يفنتتتتتتتال منتتتتتتت   متتتتتتتال  عتتتتتتتةار اجملدتتتتتتتس،  تتتتتتتاد 

جوتتتتتداي مىل أيفقتتتتتاهنم يف أاير/متتتتتايو  عتتتتتب انتهتتتتتاء ا نتدتتتتتاابت  ٨50
احملدية، يفأن  جتةي التحن ات لوعل املسترفى ال ستكةي يف أ يتدجال 

ة األ  اد لتحعيق ا ستتعةار يف مىل   ثة األمم املتحدة املتكامدة املت دد
متايل. يفأشتار مىل أل الوعتا  املةج يتة ال امتتة التيت انرتحهتا األمتني ال تتام 
لعيتتاس متتا حتتتةزه كتتوت ديفتتوار متتل تعتتدم لتتو حتعيتتق ا ستتتعةار يفالعيتتام 
ابلتد يط ا نتعايل، ف كة أل الونت   يلال معكةا لدتوعتؤ مبو تد  تدء 

اهلتتا. يفلتت لك فعتتد شتتدد  دتتى ضتتةيفرة  مديتتة األمتتم املتحتتدة ملةحدتتة انتع
  تتني  2015أختت  ا نتدتتاابت الةائستتية يفالترتتةي ية التتيت ستتتجةى يف 
 .(247)ا  تعار، يفأن    د ذلك ميكل تعييم احلالة تعييما كامال

يفكةر اثل كوت ديفوار التاكيد  دى أ ية التعدم احملةز حىت  
ذلك احلني، يف  سيما يف جما ت مصالح ن اع األمل، يفنلع السالح 
يفالتسةيح يفم تادة اإلدمتا ، يفال دالتة يفحعتوق اإلنستال، يفكت لك احلتوار 

الوقوية، يفأ ةز التتدا   املتدت ة يف تدتك اجملتا ت.  السياسي يفاملصاحلة
كمتتا أ تتةب  تتل ا تعتتاده انتت  يوعغتتي تتتوخي احلتت ر الرتتديد يف خفتتض 
 وصة العوة ال سكةية يف وصة الرةقة يفال وصة املدم يف  مدية األمم 

 .(24٨)املتحدة كي   يؤدي ذلك مىل فةاغ أم  يف امليدال
 

__________ 

 . 7-4املةجع نفس ، الصفحات  (246) 

 (247) S/PV.7004 4-2، الصفحات . 

 . 9-4املةجع نفس ، الصفحات  (24٨) 

https://undocs.org/ar/S/PV.6902
https://undocs.org/ar/S/2013/197
https://undocs.org/ar/S/PV.6947
https://undocs.org/ar/S/PV.7004
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متديد و ية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وخفض  
 قوامها العسكري

، اختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 2012متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   26يف  
التتتتت ي متتتتتدند مبوجعتتتتت  يف يتتتتتة  مديتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف   (2013) 2062
متوز/يوليتتتتت   31ديفتتتتتوار يفاإلذَل املموتتتتتوح لدعتتتتتوات الفةنستتتتتية حتتتتتىت  كتتتتتوت
. يفنةر اجملدس أل تععى محايتة املتدنيني أيفلويتة  مديتة األمتم املتحتدة 2013

يف كتتتوت ديفتتتوار، يفأل تليتتتد ال مديتتتة متتتل تةكيلذتتتا  دتتتى د تتتم احلكومتتتة يف 
مستتتائل نتتتتلع الستتتالح يفالتستتتةيح يفم تتتادة اإلدمتتتا  يفمصتتتالح ن تتتاع األمتتتل.  

 اجملدس توصية األمني ال ام دفض ال وصة ال سكةي لد مدية. كما أيد
ا تمتتاد العتتةار، أ تتةب اثتتل كتتوت ديفتتوار لدمجدتتس يف عتتب  

 ل ا متوال لتد م اجملدتس املستتمة لدستالم يفالدميعةاقيتة يف  دتده،  يتد 
أنتت  أ تتةب  تتل األستتف ألل اجملدتتس مل يوافتتق  دتتى قدتتب اإل عتتاء  دتتى 
العوام األصدي لعوات ال مدية. يفلكو  ذكتة، متع ذلتك، أل يففتده  دتى 

فةاغتا أمويتا، يفأشتار مىل أل جممتوع  ثعة ال م تادة الترتكيل لتل حُتتد 
 دد العوات املاذيفل    مبوجب ذ ا العةار أكرب اا كال خالل األزمتة 

 .(249)اليت أ ععت ا نتداابت
، اختتتتتتتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتس العتتتتتتتتتتتتتتتتةار 2013متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتت   30يفيف  
 يتتة  مديتتة األمتتم املتحتتدة يف  ( التت ي متتدند مبوجعتت  يف 2013) 2112

حليتتتتةال/  30كتتتتوت ديفتتتتوار يفاإلذَل املموتتتتوح لدعتتتتوات الفةنستتتتية حتتتتىت 
. يفنتتةر فيتت  م تتادة ترتتكيل أفتتةاد الع ثتتة الوظتتاميني يفأكتتد 2014يونيتت  

 لمتتتت   دتتتتى أل يوظتتتتة يف زايدة خفنتتتتهم استتتتتوادا مىل ت تتتتور األيفضتتتتاع 
ر األمت  األموية يفمىل مدى ندرة حكومة كوت ديفتوار  دتى تتويل التديف 

التتت ي تنتتت دع  تتت   مديتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف كتتتوت ديفتتتوار. كمتتتا نتتتةر 
م تتتادة ترتتتكيل الوجتتتود ال ستتتكةي ل مديتتتة األمتتتم املتحتتتدة حبيتتتث تةكتتتل 
املوارد يف املواقق الرديدة اخل تورة. يفأ تاد اجملدتس حتديتد يف يتة  مديتة 
األمتتتتم املتحتتتتدة يف جمتتتتا ت محايتتتتة املتتتتدنيني؛ يفالتصتتتتدي ملتتتتا تععتتتتى متتتتل 

ات أمويتتتة يفحتتتتدايت تتصتتتل ابحلتتتديفد؛ يفنتتتلع الستتتالح يفالتستتتةيح هتديتتتد
يفم تادة اإلدمتتا ، يفمجتع األستتدحة؛ يفم تادة ترتتكيل املؤسستات األمويتتة 
يفمصتتتالحها؛ يفرصتتتد حظتتتة توريتتتد األستتتدحة؛ يفد تتتم ا متثتتتال لدعتتتانول 
التتتتتديفيل اإلنستتتتتام يفالعتتتتتانول التتتتتديفيل حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال؛ يفد تتتتتم تعتتتتتدمي 

يفم ادة نرة مدارة الديفلة يفتوسيع ن اق املسا دة اإلنسانية؛ يفاإل الم؛ 
 سد ة الديفلة يف مجيع ألاء العدد؛ يفمحاية موظفي األمم املتحدة.

يف  تتتد ا تمتتتاد العتتتةار، أ تتتةب اثتتتل ابكستتتتال  تتتل العدتتتق مزاء  
ديتتة األمتتم تستتارع يفتتت ة التدفتتيض التتتدرجيي لد وصتتة ال ستتكةي يف  م

__________ 

 (249) S/PV.6817 5-2، الصفحات . 

املتحتتدة يف كتتوت ديفتتوار. يفرأى ضتتةيفرة يف أل يُتتوىل ا  تعتتار الواجتتب 
يف نةارات اجملدس لتوصتيات   ثتات التعيتيم التعت  يفدراستات العتدرات 
ال ستتتكةية. يفحتتت نر كتتت لك متتتل أل الت جيتتتل دفتتتض العتتتوام ال ستتتكةي 
ميكتتتتل أل يع تتتتث رشتتتتارة خاقئتتتتة أليفلئتتتتك التتتت يل خي  تتتتول لتعتتتتويض 

 .(250)وت ديفوارا ستعةار يف ك
 

 تدابري اجلزاءات 
 2045، اختتتتت  اجملدتتتتس العتتتتةار 2012نيستتتتال/أ ةيل  26يف  

التتتتت ي نتتتتتةر فيتتتتت ، يف مجدتتتتتة أمتتتتتور، جتديتتتتتد يفت تتتتتديل حظتتتتتة  (2012)
األستتدحة، يفجتديتتتد التتتتدا   املاليتتتة يفتتتتدا   الستتتفة يفالتتتتدا   التتتيت حتظتتتة 
 دتتى أي ديفلتتتة استتت اد املتتتاس اخلتتتام جبميتتع أنوا تتت  متتل كتتتوت ديفتتتوار. 

. يفمضافة 2013نيسال/أ ةيل  30ق اخلرباء حىت يفمدد أينا يف ية فةي
مىل ذلتتتك، فعتتتد نتتتةر اجملدتتتس مجتتتةاء استتتت ةا  موتصتتتف املتتتدة لدحظتتتة 

ترةيل األيفل/أكتو ة  31املفةيف   دى األسدحة يف مو د   يتجايفز 
، نصد اختاذ تدا   ت ديدية أخةى، يففعا ملا ُاَةز متل تعتدم يف 2012

إلدما ، يفمصالح ن اع األمل، مسائل نلع السالح يفالتسةيح يفم ادة ا
 يفاملصاحلة الوقوية، يفمكافحة اإلفالت مل ال عاب.

يف  تتد ا تمتتاد العتتةار، أ تتةب اثتتل كتتوت ديفتتوار  تتل تةحيعتت   
 تمديتتتتتد نظتتتتتام اجلتتتتتلاءات يفيفام اجملدتتتتتس مب دومتتتتتات مستتتتتتكمدة  رتتتتتال 
املستجدات الةئيسية اليت يفن ت يف كوت ديفوار مو  التجديد السا ق 

 .(251)2011لوظام اجللاءات يف 
، جدد اجملدس، مبوجب العتةار 2013نيسال/أ ةيل  25يفيف  
، تتتتتدا   اجلتتتتلاءات املت دعتتتتة  كتتتتوت ديفتتتتوار يفمتتتتدد (2013) 2101

. يفأ تتدى استتت داده 2014نيستتال/أ ةيل  30يف يتتة فةيتتق اخلتترباء حتتىت 
 ستتتت ةا  التتتتدا   املت دعتتتة ابملتتتاس اخلتتتام يف ضتتتوء التعتتتدم احملتتتةز لتتتو 
توفي   مديتة كيمتربيل. يفرحتب اجملدتس أينتا ابلت تايفل  تني فةيتق اخلترباء 

 امل    كوت ديفوار يففةيق اخلرباء امل    ديرباي.
يف  تتد ا تمتتاد العتتةار، كتتةر اثتتتل كتتوت ديفتتوار التاكيتتد  دتتتى  

التتتلام  دتتده ابلت تتتايفل الكامتتل يف توفيتت  تتتتدا   اجلتتلاءات. يفأ تتةب  تتتل 
أمتتتتتتل يففتتتتتتد  دتتتتتتده يف أل تستتتتتتهم التتتتتتتدا   التتتتتتواردة يف العتتتتتتةار يف ت ليتتتتتتل 

تتؤدي مىل ت تتديل مضتتايف،  ا ستتعةار يف كتتوت ديفتوار، يفيف ممكتتال أل
 .(252)أيف رفع جلئي أيف كامل، لوظام اجللاءات

__________ 

 (250) S/PV.7012 3يف  2، الصفحتال . 

 (251) S/PV.6761 4-2، الصفحات . 

 (252) S/PV.6953 3يف  2، الصفحتال . 
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النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

59 16-06865 

 

 اجللسات: احلالة يف كوت ديفوار
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التد وات  متتالً 
 37ابملادة 

 متتتتتتتتتتتتتتتالً التتتتتتتتتتتتتتتد وات 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

العةار يفالتصويت )املؤيديفل 
 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6708  

كتتتتانول الثتتتتام/  26
 2012يواية 

التعةيتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتي التاستتتتتتتتتع 
ل ام  تل يفال رةيفل لامني ا

 مديتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف  
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار 

(S/2011/807) 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  كوت ديفوار 
ال تتتتتتتتتتتتتام يف   لامتتتتتتتتتتتتتني 

يفرئيس  كوت ديفوار 
 مدية األمم املتحتدة 

 يف كوت ديفوار

املمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام، 

  يفكوت ديفوار 

 

S/PV.6761 
نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  26

2012 

رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 2012نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  11

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمتتتتتتتتل متتتتتتتتل رئتتتتتتتتيس جلوتتتتتتتتة 
جمدتتس األمتتل املورتتاة  متتال 

 (2004) 1572ابلعتتتتتتتتةار 
ل كتتتتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتتتتوار  رتتتتتتتتتتتتتتا

(S/2012/196) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل 
توغتتتتتتو، فةنستتتتتتا، املمدكتتتتتتة 

 (S/2012/259املتحدة )

 (2012) 2045العةار  كوت ديفوار  كوت ديفوار
15-0-0   

)متدتتتتتتت  مبوجتتتتتتتب الفصتتتتتتتل 
 السا ع(

S/PV.6808 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   1٨

2012 

التعةيتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتي الثالثتتتتتتتتتول 
لامتتني ال تتام املت دتتق   مديتتة  
األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة يف كتتتتتتتتتوت  
  ( S/2012/506 ديفوار ) 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  كوت ديفوار 
 لامني ال ام

املمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام، 

  يفكوت ديفوار 

 

S/PV.6817  
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   26

2012 

التعةيتتتتتتتة املةحدتتتتتتتي الثالثتتتتتتتول 
لامني ال ام املت دتق   مديتة  
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يف كتتتتتتتتوت  
  ( S/2012/506 ديفوار ) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل 
فةنستتا، املمدكتتة املتحتتدة، 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/581) 

   (2012) 2062العةار  كوت ديفوار  كوت ديفوار
15-0-0 

)متدتتتتتتت  مبوجتتتتتتتب الفصتتتتتتتل 
 السا ع(

S/PV.6902 
كتتتتانول الثتتتتام/  17

 2013يواية 

التعةيتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتي احلتتتتتتتتادي 
يفالثالثتتتتتتتتتول لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام 
املت دتتتتتتتتتتتتتق   مديتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم 

كتتتتتوت ديفتتتتتوار  املتحتتتتتدة يف 
(S/2012/964 )  

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  كوت ديفوار 
 لامني ال ام

املمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام، 

  يفكوت ديفوار 

 

S/PV.6947 
نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  16

2013 

التعةية اخلاص لامني ال ام 
املت دتتتتتتتتتتتتتق   مديتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة يف كتتتتتتوت ديفتتتتتتوار 

(S/2013/197) 

األمني ال ام املسا د  كوت ديفوار 
ل مديتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

األمتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتام 
املسا د ل مديات 
حفتتتتتتتتظ الستتتتتتتتالم، 

 يفكوت ديفوار

 

S/PV.6953 
نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25

2013 

 نيستتتال/ 12رستتالة مؤرختتتة 
موجهتتتتتتة مىل  2013أ ةيتتتتتتل 

رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس األمتتتتتتل متتتتتتل 
رئتتتتتيس جلوتتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتتل 
املورتتتتتتتتتتتتاة  متتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتةار 

 رتتتتتتتتتتتتال  (2004) 1572
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار 

(S/2013/228) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل 
فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2013/244املتحدة )

   (2013) 2101العةار  كوت ديفوار  كوت ديفوار
15-0-0   

)متدتتتتتتت  مبوجتتتتتتتب الفصتتتتتتتل 
 السا ع(

S/PV.7004 
 متوز/يولي  1٨

2013 

التعةيتتتتتتتتتة الثتتتتتتتتتام يفالثالثتتتتتتتتتول 
لامني ال ام املت دتق   مديتة 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يف كتتتتتتتتوت 

 (S/2013/377)ديفوار 

يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام  كوت ديفوار 
ل مديتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

يفكيتتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتام ل مديتتتتتتتتات 
حفتتتتتتتتظ الستتتتتتتتالم، 

 يفكوت ديفوار

 

S/PV.7012 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   30

2013 

التعةيتتتتتتتتتة الثتتتتتتتتتام يفالثالثتتتتتتتتتول 
لامني ال ام املت دتق   مديتة 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يف كتتتتتتتتوت 

 (S/2013/377ديفوار )

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل 
توغتتو، يففةنستتا، يفاملمدكتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2013/445)املتحدة 

 (2013) 2112العةار  ابكستال  كوت ديفوار
15-0-0 

مبوجتتتتتتتب الفصتتتتتتتل )متدتتتتتتت  
 السا ع(
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