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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

متوز/يوليــــــــــــــــه  ٣٠            
٢٠٠٩ 

والعشرون لألمـني العـام   
عن عملية األمم املتحدة 
ــوار   ــوت ديفــــــ يف كــــــ

)S/2009/344( 

مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 
)S/2009/390( 

  حدال أ-ال أحد-١٥ بالس (فرنسا) كوت ديفوار

٦١٩٣  
/ســـــــــبتمرب أيلول ٢٩

٢٠٠٩ 

عضــوان بــالس     
ــو   ــا فاسـ (بوركينـ

 وفرنسا)

S/PRST/2009/25 

  

٦٢٠٩  
تشـــــــرين األول/  ٢٩

 ٢٠٠٩أكتوبر 

ــة  ــالة مؤرخـــــــــ رســـــــــ
ــرين األول/ ٧  تشـــــــــــــ

موجهــة  ٢٠٠٩أكتــوبر 
ــس    ــة جمل ــيس جلن ــن رئ م
ــال    ــأة عمــ ــن املنشــ األمــ

ــالقرار   ١٥٧٢بـــــــــــــــــ
) بشــأن كــوت  ٢٠٠٤(

 )S/2009/521ديفوار (

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
مــــــــــــــن فرنســــــــــــــا 

)S/2009/560( 

  ٣٧املادة 
 كوت ديفوار

) ٢٠٠٩( ١٨٩٣القــــــــرار  كوت ديفوار
 ال أحد-ال أحد-١٥

  

٦٢٣٤  
 كــــــــــانون األول/  ٨

  ٢٠٠٩ديسمرب 

  ٣٧املادة     
  كوت ديفوار

  S/PRST/2009/33  

    
    تقارير األمني العام عن السودان - ١٣

  عرض عام  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، غطــى جملــس األمــن      
سانية يف السودان، وعقـد  خمتلف جوانب احلالة السياسية واإلن

جلسة، منها أربع جلسات خاصة، مبـا يف ذلـك جلسـتان     ٣٧
ــدان املســامهة بقــوات   واعتمــد الــس   .)١٧٧(خاصــتان مــع البل

قرارات ومخسة بيانات رئاسية. وركز الس علـى التطـورات   
ــامل بـــني    ــا يتعلـــق بتنفيـــذ اتفـــاق الســـالم الشـ املســـتجدة فيمـ

ــعبية /  ــة الشـــ ــر  الســـــودان واحلركـــ ــعيب لتحريـــ اجلـــــيش الشـــ
__________ 

ــتان   )١٧٧( ــامهة بقــــوات،   ٦١١٠و ٥٩٣٤اجللســ ــع البلــــدان املســ مــ
ــدتان يف  ــه  ١٦املنعقــــ ــان/أبريل  ٢٣و ٢٠٠٨متوز/يوليــــ نيســــ

، املنعقـدتان  ٦٢٥٢و ٦١٣٦  ، على التوايل؛ واجللسـتان  ٢٠٠٩
ــه  ٥يف  ــانون الثاين/ ٢١و ٢٠٠٩حزيران/يونيــــ ــمرب كــــ ديســــ

   ، على التوايل.٢٠٠٩

ــة لالحتــاد     ،)١٧٨(الســودان ــة املختلط ــى العملي ــداءات عل واالعت
األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة يف دارفـــور، والتشـــريد واألعمـــال 
العدائية يف منطقة دارفور، واألنشطة اليت تقوم ا بعثتـا حفـظ   
السـالم يف السـودان، ومهـا العمليــة املختلطـة لالحتـاد األفريقــي      

ة يف دارفـور وبعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان.      واألمم املتحـد 
وباإلضافة إىل ذلك، اسـتمع الـس إىل عـدة إحاطـات قـدمها      
املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة بشـأن أنشـطة احملكمـة      
ــن املســؤولني الســودانيني      ــد م ــام إىل العدي ــه اال ــة بتوجي املتعلق

، بعــد إحالــة الرفيعــي املســتوى، مبــن فــيهم الــرئيس عمــر البشــري
إحاطة  . واستمع الس أيضا إىل٢٠٠٥الس للقضية يف عام 

  إنسانية غري حكومية من دارفور. عن طرد عدة منظمات
__________ 

)١٧٨(  S/2005/78.املرفق ،   
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ومدد الس والية كل مـن العمليـة املختلطـة والبعثـة       
. ويف مناسـبتني، مـدد الـس،    )١٧٩(مرتني لفتـريت سـنة واحـدة   

لفتــريت ســنة واحــدة، واليــة فريــق اخلــرباء املنشــأ مــن أجــل         
 ١٥٩١س األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار مســـاعدة جلنـــة جملـــ

  .)١٨٠() بشأن السودان يف رصد تنفيذ اجلزاءات٢٠٠٥(
ــباط/فرباير  ١٩   نيســــان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٠٠٨شــ

  : تنفيذ اتفاق السالم الشامل٢٠٠٩

، قـــدم املمثـــل اخلـــاص   ٢٠٠٨شـــباط/فرباير  ١٩يف   
لألمــني العــام إحاطــة إىل الــس بشــأن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ 
اتفاق السالم الشامل، وبشـأن عـودة احلركـة الشـعبية لتحريـر      
السودان إىل حكومة الوحدة الوطنيـة. وذكـر أن قيـادة حـزب     

حلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان قــد كررتــا  املــؤمتر الــوطين وا
التزامهما بتنفيذ االتفاق، وتعهدتا بعدم العودة إىل الرتاع علـى  
ــا،       ــا زال منخفضـ ــة مـ ــة املتبادلـ ــتوى الثقـ ــن أن مسـ ــرغم مـ الـ

  .)١٨١(تزال أسس إقامة سالم دائم هشة  وال
حزيران/يونيــــــه  ٢٤ويف بيــــــان رئاســــــي مــــــؤرخ     
ــه   )١٨٢(٢٠٠٨ ــة أمـــور، عـــن ترحيبـ ، أعـــرب الـــس، يف مجلـ

ــذ      ــا وتنفي ــودة األشــخاص املشــردين داخلي ــق لع خبارطــة الطري
ــه حــزب      ــع علي ــذي وق ــق) ال ــي (خارطــة الطري بروتوكــول أبي

ان يف ركـــــة الشـــــعبية لتحريـــــر الســـــوداملـــــؤمتر الـــــوطين واحل
__________ 

ــة املختلطــة مبوجــب القــرارين      )١٧٩( ــة العملي  ١٨٢٨مــدد الــس والي
). ويف كلتــا احلــالتني، كــان جملــس ٢٠٠٩( ١٨٨١) و ٢٠٠٨(

ــة     الســلم واألمــن   ــد مــدد بالفعــل والي ــابع لالحتــاد األفريقــي ق الت
ــريت عــام واحــد يف    ــة املختلطــة لفت ــه  ٢١العملي  ٢٠٠٨متوز/يولي

(انظــــر  ٢٠٠٩متوز/يوليــــه  ٢١و ، املرفــــق) S/2008/481 (انظــــر 
 S/2009/388 لس والية البعثة مبوجب القراريناملرفق). ومدد ا ،

   ).٢٠٠٩(   ١٨٧٠) و٢٠٠٨( ١٨١٢
   ).٢٠٠٩( ١٨٩١) و ٢٠٠٨( ١٨٤١القراران   )١٨٠(
)١٨١(  S/PV.5840 ٦-٢، الصفحات.   
)١٨٢(  S/PRST/2008/24 .   

. وشدد الـس علـى أن التوصـل إىل    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٨
حل سلمي للحالة يف أبيي أمر حيوي من أجل التنفيـذ الفعـال   

  التفاق السالم الشامل والسالم يف املنطقة.  
ــطس  ١٨ويف    ــد امل٢٠٠٨آب/أغســ ــاص ، أكــ ــل اخلــ مثــ

ــم املتحــدة، يف إحاطتــه        ــة األم ــيس بعث ــام للســودان ورئ ــني الع لألم
اإلعالمية، على أن التنفيذ املتبـادل لالتفـاق، وإن كـان متـأخرا عـن      
موعده، ما زال على املسار الصحيح، على الرغم مـن أن األطـراف   
قــد تورطــت يف اآلونــة األخــرية يف أخطــر انتــهاكات وقــف إطــالق 

ــار املســجلة يف  ــثالث املاضــية، وال الن ــة    الســنوات ال ســيما يف منطق
ــه يف حــني أن      ــال إن ــا، ق ــذ االتفــاق عموم ــق بتنفي ــي. وفيمــا يتعل أبي
مسـتوى التعـاون املتبـادل بـني الشـريكني قـد أظهـر بعـض عالمـات          

  .)١٨٣(أساس إقامة سالم دائم مازال هشا التحسن، فإن
ــباط/فرباير  ٥ويف    ــاص  ٢٠٠٩شــ ــل اخلــ ــغ املمثــ ، أبلــ
عام بأن اتفـاق السـالم الشـامل قـد وصـل إىل منعطـف       لألمني ال

حاسم، حيث مل يتبق يف الفترة االنتقاليـة سـوى مـا يزيـد قلـيال      
عن سنتني. وذكر أن تنفيذ ما تبقى من بنود االتفاق ومعظمهـا  

  .)١٨٤(ذات طابع سياسي سيكون مبثابة اختبار للطرفني
، اختـــذ الـــس القـــرار ٢٠٠٩نيســـان/أبريل  ٣٠ويف   
ــى     ٢٠٠٩( ١٨٧٠ ــور، عل ــة أم ــه، يف مجل ــىن مبوجب ــذي أث ) ال

  لع به البعثة يف دعم االتفاق.العمل الذي تضط
: ٢٠٠٨متوز/يوليـه   ١٦كانون الثاين/ينـاير و   ١١  

ــد      ــة ضـ ــات املوجهـ ــأن اهلجمـ ــيان بشـ ــان رئاسـ بيانـ
  العملية املختلطة  

ــؤرخ     ــي مــ ــان رئاســ ــاير   ١١يف بيــ ــانون الثاين/ينــ كــ
كــــانون  ٧، أدان الــــس اهلجــــوم املرتكــــب يف )١٨٥(٢٠٠٨

__________ 

)١٨٣(  S/PV.5956 ٧-٢، الصفحات.  

)١٨٤(  S/PV.6079 ٢ ، الصفحة .   
)١٨٥(  S/PRST/2008/1 .   
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الثاين/يناير على قافلة تابعة للعملية املختلطـة، ورحـب بانتقـال    
ــن بعثــة اال   ــاد األفريقــي يف الســودان إىل العمليــة    الســلطة م حت

املختلطــة، وحــث احلكومــة ومجيــع اجلماعــات املســلحة علــى   
ــع      ــار، وطالــب مجي ــرام وقــف عاجــل وكامــل إلطــالق الن احت

  األطراف بأن تتعاون تعاونا تاما يف نشر العملية املختلطة.
، )١٨٦(٢٠٠٨متوز/يوليـه   ١٦ويف بيان أدىل به الـرئيس يف    

العبـارات املمكنــة اهلجــوم املـدبر واملتعمــد الــذي    أدان الـس بأشــد 
متوز/يوليه قافلة تابعة للعملية املختلطـة، ممـا أسـفر     ٨تعرضت له يف 

قتلى، ورحب ببيان حكومة السودان الذي عرضـت   ٧عن سقوط 
ــه،       ــذي جتري ــق ال ــم املتحــدة يف التحقي ــدمي املســاعدة إىل األم ــه تق في

ق املسـؤولني، وشـدد علـى    وأكد على اعتزامه اختاذ إجراءات يف حـ 
أن االعتداءات على حفظة السالم التابعني لألمـم املتحـدة ميكـن أن    

  تشكل جرائم حرب مبوجب القانون الدويل.
 كــــــانون األول/ ٤إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه  ٥  

: اإلحاطات اإلعالميـة الـيت قـدمها    ٢٠٠٩ديسمرب 
  املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية

، قدم املـدعي العـام للمحكمـة    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٥يف   
الـيت   اجلنائية الدولية تقريرا عن التحقيقات اجلاريـة املتعلقـة بـاجلرائم   

 تزال ترتكب يف دارفـور، وأشـار إىل أن الـدائرة    ارتكبت سابقا وال
ــى      ــبض علـ ــاء القـ ــر بإلقـ ــدرت أوامـ ــد أصـ ــة قـ ــة للمحكمـ التمهيديـ

ــني يف نيســـان/أبريل   ــك وزيـــر الدولـــة    ٢٠٠٧شخصـ ، مبـــا يف ذلـ
للشؤون اإلنسانية يف السودان آنذاك. وأفاد بأنه على الرغم مـن أن  

يف دارفـور  حكومة السودان قد زعمت أا ستتابع مرتكيب اجلـرائم  
ــري        ــه ال جت ــد أوضــحت أن ــة نفســها ق ــإن احلكوم ــام القضــاء، ف أم
حتقيقــات أو مالحقــات قضــائية يف الوقــت الــراهن. وذكــر املــدعي   

ــل للقـــرار      ــة الســـودان ال متتثـ ــام أن حكومـ )، ٢٠٠٥( ١٥٩٣العـ
وأشار إىل أن الس مبقـدوره أن يكفـل تعـاون السـودان. ونبـه إىل      

مـا لديـه    ٢٠٠٨احملكمـة يف متوز/يوليـه   أنه يعتزم أن يقدم إىل قضاة 
__________ 

)١٨٦(  S/PRST/2008/27 .   

من أدلة عن املسؤولني يف املقـام األول عـن اجلـرائم الـيت حيقـق فيهـا       
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب أعضاء الـس عـن    .)١٨٧(مكتبه

قلقهــم إزاء احلالــة يف دارفــور، وكــرروا التــزامهم بتعزيــز الســالم يف 
ــا  ــن    الســودان، مب ــالت م ــك مكافحــة اإلف ــاب. والحــظ  يف ذل العق

ــني الســالم والعد     ــوازن الصــحيح ب ــق الت ــس أن حتقي ــة أعضــاء ال ال
املراعـاة يف املضـي يف إحـراز التقـدم     ينبغي أن يكون من األولويـات  

  السياسي يف دارفور.
حزيران/يونيــــــه  ١٦يف بيــــــان رئاســــــي مــــــؤرخ   و  
، أحــاط الــس علمــا بــاجلهود الــيت بــذهلا املــدعي )١٨٨(٢٠٠٨

العام لتقدمي مرتكيب جرائم احلرب واجلـرائم ضـد اإلنسـانية يف    
ــال.       ــرين باالعتق ــك صــدور أم ــا يف ذل ــة، مب ــور إىل العدال دارف
وحـــث الـــس حكومـــة الســـودان ومجيـــع أطـــراف الصـــراع  

ر علــى التعــاون الكامــل مــع احملكمــة، وفقــا األخــرى يف دارفــو
)، وذلك من أجل وضـع حـد   ٢٠٠٥( ١٥٩٣ألحكام القرار 

  لإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة يف دارفور.  
، اختذ جملس األمـن القـرار   ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١ويف   
ــ)١٨٩()٢٠٠٨( ١٨٢٨ ــبالغ جملــس   ، ال ــه علمــا ب ذي حيــيط في

ــابع لالحتــاد األفريقــي الصــادر عــن جلســته      الســلم واألمــن الت
، ويضــــع يف )١٩٠(٢٠٠٨متوز/يوليــــه  ٢١املنعقــــدة يف  ١٤٢

__________ 

)١٨٧(  S/PV.5905 ٦ -٢، الصفحات. 

)١٨٨(  S/PRST/2008/21 .   
   مدد القرار أيضا والية العملية املختلطة.  )١٨٩(
حتـاد األفريقـي   القرار الذي اختـذه جملـس السـلم واألمـن التـابع لال       )١٩٠(

ــر ( ــه يف   S/2008/481 (انظـ ــذي قدمـ ــب الـ ــأن الطلـ ــق) بشـ ، املرفـ
املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة  ٢٠٠٨متوز/يوليــه   ١٤

من أجل إصـدار مـذكرة اعتقـال حبـق رئـيس السـودان، وأعـرب        
موافقــة الــدائرة التمهيديــة يف احملكمــة علــى   فيــه عــن اقتناعــه بــأن 

نه أن يقـوض علـى حنـو خطـري اجلهـود      طلب املدعي العام من شأ
ــل لـــرتاع   ــاد حـ ــة إىل تيســـري إجيـ ــالم   الراميـ ــز السـ ــور وتعزيـ دارفـ

واملصـــاحلة يف الســـودان، وطلـــب فيـــه إىل جملـــس األمـــن، وفقـــا  
الـيت   من نظام روما األساسـي، إرجـاء العمليـة     ١٦ألحكام املادة 
   بدأا احملكمة.
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اعتباره ما أثاره أعضاء جملس السلم واألمن من شواغل بشـأن  
التطــورات احملتملـــة جـــراء الطلـــب املقــدم مـــن املـــدعي العـــام   

، وحيـيط  ٢٠٠٨متوز/يوليـه   ١٤ليـة يف  للمحكمة اجلنائيـة الدو 
ــرار       ــهم مواصــلة النظــر يف هــذه املســائل. واختــذ الق علمــا بنيت

صوتا مؤيدا مقابل ال شـيء وامتنـاع عضـو واحـد      ١٤بأغلبية 
وعقـــب التصـــويت،  عـــن التصـــويت (الواليـــات املتحـــدة).    

أوضــحت الواليــات املتحــدة أــا قــد امتنعــت عــن التصــويت   
نظرا ألن صيغة القرار من شـأا أن تبعـث بإشـارة خاطئـة إىل     
ــة إىل     ــرئيس الســوداين عمــر البشــري، وتقــوض اجلهــود الرامي ال

ــه هـــو وغـــري  ــةتقدميـ ومـــع ذلـــك، أعـــرب ممثلـــو  .)١٩١(ه للعدالـ
الحتاد الروسي والصني عن أسـفهم  اجلماهريية العربية الليبية وا

ــدعو احملكمــة إىل     ألن القــرار مل يطلــب إىل جملــس األمــن أن ي
إرجاء النظر يف الطلب املقـدم مـن املـدعي العـام، وأشـاروا إىل      
أن هذا موقف جمموعات الدول األعضاء اليت تشكل ما يصـل  
إىل ثلثي عضوية األمم املتحدة واليت ترى أن الطلـب ميكـن أن   

ــوض بشــك  ــق الســالم يف    يق ــة إىل حتقي ــود الرامي ــري اجله ل خط
وأعرب ممثل اجلماهريية العربية الليبية عن األمـل  .)١٩٢(السودان
تنم الس الفرصة يف القريـب العاجـل ملواصـلة النظـر     يف أن يغ

يف الـــدعوة إىل اإلرجــــاء، وشـــاطره ممثــــل إندونيســـيا نفــــس    
ثــل بلجيكــا هــذا النــهج وذهــب إىل أن  ودحــض مم.)١٩٣(الــرأي

ــيت     الــس ينبغــي أال يتخــذ مواقــف مســبقة إزاء التطــورات ال
وأكـد ممثـل اململكـة املتحـدة علـى      .)١٩٤(ميكن التنبؤ ـا بعـد   ال

ــس يف      ــذي ميكــن أن يتخــذه ال ــد اإلجــراء ال أن مســألة حتدي
وأعـرب ممـثال   .)١٩٥(ضوء طلب املـدعي العـام ال تـزال مفتوحـة    

__________ 

)١٩١(  S/PV.5947 ١٠، الصفحة.   
ــع نف  )١٩٢( ــه، الصـــفحة  املرجـ ــي)؛ الصـــفحة    ٤سـ ــاد الروسـ  ٦(االحتـ

   ، (اجلماهريية العربية الليبية).٨(الصني)؛ الصفحة 
، (اجلماهريية العربيـة الليبيـة)؛ الصـفحة    ٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٣(

  ، (إندونيسيا).١٢
   .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(
   .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٥(

هلـا  كوستاريكا وكرواتيا عن رأي مفاده أن العناصر اليت ليس 
تأثري مباشر على متديد والية العملية املختلطة كان ينبغي عـدم  

    .)١٩٦(إرفاقها بالقرار
دعي العــــام ، أبلــــغ املــــ٢٠٠٩حزيران/يونيــــه  ٥ويف   

ــى أســاس      ــه عل ــة أعضــاء الــس بأن ــة الدولي للمحكمــة اجلنائي
األدلة اليت يتم مجعها، فقـد أصـدرت الـدائرة التمهيديـة األوىل     

علــى الــرئيس   ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٤أمــرا بإلقــاء القــبض يف   
الســوداين البشــري خبمــس ــم تتعلــق بارتكــاب جــرائم ضــد        

الغتصـاب والقتـل،   اإلنسانية، مبـا يف ذلـك اإلبـادة وعمليـات ا    
ومــتني بارتكــاب جــرائم حــرب. وأكــد علــى أنــه يقــع علــى  
عاتق حكومة السـودان اآلن واجـب اعتقالـه هـو واألشـخاص      
اآلخــرين الــذين صــدرت أوامــر اعتقــال حبقهــم. وفيمــا يتعلــق  
بتكامـل اإلجـراءات املتبعـة أمـام احملــاكم، أكـد مـن جديـد أنــه        

ودان فيمــا يتصــل جتــري حاليــا أي إجــراءات وطنيــة يف الســ ال
ــاجلرائم  ــه    “الواســعة النطــاق ”ب الــيت حتقــق فيهــا احملكمــة، وأن

سيواصل استعراض معلومات جديدة بشـأن اجلـرائم املرتكبـة.    
وأكد أن مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسـي الـذي   
أنشأ احملكمـة تقـع علـى عاتقهـا مسـؤولية اعتقـال وتسـليم أي        

حظ أيضا أن جملس األمـن قـد   متهم يسافر داخل أقاليمها، وال
) الـدول غـري األطـراف علـى     ٢٠٠٥( ١٥٩٣يف القـرار   حث

  .)١٩٧(ون تعاونا كامال مع احملكمةأن تتعا
ــدعي  ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ٤ويف    ــغ امل ، أبل

العام األعضاء بأن احلكومة السـودانية مل تتعـاون مـع احملكمـة،     
ة أو تعيني حمـام  وأن الرئيس البشري قد رفض املثول أمام احملكم

لتمثيله، يف حني تستمر اجلـرائم املرتكبـة يف دارفـور. وقـال إن     
ــاء       ــن أجــل إ ــس ضــروري م ــن ال ــدم م ــل املق ــدعم الكام ال

__________ 

  .٥و  ٤ن املرجع نفسه، الصفحتا  )١٩٦(

)١٩٧(  S/PV.6135 .   
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ــة  ــداوالت   )١٩٨(اجلــرائم احلالي ــس، يف امل . وأعــرب أعضــاء ال
التاليــة، عــن قلقهــم إزاء احلالــة الســائدة يف دارفــور، وشــددوا   

 حل سياسي، وأشاروا إىل الطـابع  على احلاجة إىل التوصل إىل
عضـاء إىل  وأشـارت معظـم الـدول األ   املعقد واحلساس للحالة. 

ــال الســودان للقــرار    )، يف حــني ٢٠٠٥( ١٥٩٣ضــرورة امتث
أشار ممثل اجلماهريية العربيـة الليبيـة إىل أن القـرار لـيس ملزمـا      
ألنه ال حيمل السودان على التعاون مع احملكمة بل حيثهـا فقـط   

ودعا ممثل االحتاد الروسي املدعي العـام  .)١٩٩(على القيام بذلك
جيعلـها   ته حبرص يف عمله بشأن دارفـور وأن إىل أن يزن خطوا

ومـع ذلـك رأى ممثـل    .)٢٠٠(متوافقة مع حتديات إحالل السـالم 
ــرئيس     بوركينــا فاســو أن إصــدار األمــر بإلقــاء القــبض علــى ال
البشــري، يف حــني ال ينطــوي علــى حكــم قيمــي بشــأن جــوهر   

ــن  ــادة تعقيــ    القضــية، ل ــه ســوى زي ــتج عن ــةين الســالم،  د عملي
ويف .)٢٠١(األمـن   يبـذهلا االحتـاد األفريقـي وجملـس    واجلهود الـيت 

إزاء قعـود الـس    أسـفه  ملقابل، أعرب ممثـل كوسـتاريكا عـن   ا
شــهرا إىل توافــق  ١٨عـن العمــل، فقــد فشــل يف التوصــل ملــدة  

  .)٢٠٢(لآلراء الزم لضمان تنفيذ قراراته
__________ 

)١٩٨(  S/PV.6230 ٥ و ٤، الصفحتان.   
  .٢٢ املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٩(
   . ١٢ املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٠(
   .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(
   .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٢(

: طرد املنظمات اإلنسانية ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٠  
  غري احلكومية

، اســتمع أعضــاء الــس   ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٠يف   
ــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية.      ــدير مكت ــدمها م إىل إحاطــة ق
ــة املــدنيني يف دارفــور يف أعقــاب    وأعــرب عــن القلــق إزاء حال
طــرد حكومــة الســودان العديــد مــن وكــاالت املعونــة الدوليــة   

الســلطات يف ذلـــك البلــد إىل التراجـــع عـــن   مــؤخرا، وحـــث  
قرارها واحترام االتفاقات القائمة والقوانني الوطنية اليت حتكـم  

وأشــار ممثــل الســودان إىل أن  .)٢٠٣(عمليــات وكــاالت اإلغاثــة 
ــيت تعرضــت للطــرد تشــكل     ــة ال يف  ٧املنظمــات غــري احلكومي

منظمـة مـن منظمـات املعونـة الناشـطة يف       ١١٨فقط من املائة 
البلـــد، وقـــال إن احلكومـــة قـــد اختـــذت هـــذا اإلجـــراء ألن       
املنظمـات قـد جتــاوزت كـل اخلطـوط احلمــراء، وجتـرأت علــى      
املساس بسـيادة حكومـة السـودان، واسـتغلت مساحـة شـعبها.       
وأكد على أن قـرار احلكومـة قـرار سـيادي مشـروع ال رجعـة       

ودعا عـدة ممـثلني    .)٢٠٤(س موضوعا لألخذ والردفيه أبدا، ولي
السودان إىل أن يتراجـع عـن قـراره يف إشـارة إىل أنـه ال ينبغـي       

  .)٢٠٥(اخللط بني احلالة اإلنسانية واحلالة السياسية
__________ 

)٢٠٣(  S/PV.6096٤-٢، الصفحات.  

   .٥و   ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٤(
ــفحتان   امل  )٢٠٥( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــدة)؛  ٦و  ٥رجـــ ــة املتحـــ ، (اململكـــ

(الواليــات  ٩-٧(املكســيك)؛ والصـفحات   ٧و  ٦والصـفحتان  
 ١٤(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة  ١٠و  ٩  املتحـــــدة)؛ والصـــــفحتان 

 ١٦(كرواتيــا)؛ والصــفحتان  ١٥و  ١٤(أوغنــدا)؛ والصــفحتان 
   (كوستاريكا). ١٧و 
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    ني العام بشأن السوداناجللسات: تقارير األم
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨١٧ 

كــانون الثاين/ينــاير  ٩
٢٠٠٨  

 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2007/759( 

 ٣٩املادة  

وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
   لعمليات حفظ السالم

ــني   ــل األمـــ وكيـــ
ــات   ــام لعمليــ العــ

 حفظ السالم

  

٥٨١٨  
ــانون الثــــاين/   ١١ كــ

 ٢٠٠٨يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2007/759( 

   S/PRST/2008/1  

٥٨٣٢  
شــــــــــــــباط/فرباير   ٨

٢٠٠٨ 

    ٣٩املادة   
ــوث اخلــاص لألمــم    املبع
ــدارفور،  ــدة لــــــ املتحــــــ
ووكيــــل األمــــني العــــام 
لعمليات حفظ السـالم،  
واملراقــب الــدائم لالحتــاد 
األفريقـــي لـــدى األمـــم   

 املتحدة

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

 املدعوين

  

٥٨٤٠    
ــباط/فرباير  ١٩ شـــــــــ

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2008/64السودان (

    ٣٩املادة  
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
ــيس    ــام للســودان ورئ الع

 البعثة

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ
للسودان ورئـيس  

 البعثة

  

٥٨٤٩  
ــارس  ١١ آذار/مـــــــــــ

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/98( 

  ٣٩املادة  
األمـــني العـــام املســـاعد    

 لعمليات حفظ السالم

األمــــــني العـــــــام  
املساعد لعمليات 

 حفظ السالم

  

٥٨٧٢  
نيســــــــــان/أبريل   ٢٢

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/196 تقريــــــر ،(
ــن نشــر     ــني العــام ع األم
العملية املختلطة لالحتـاد  

فريقي واألمم املتحدة األ
ــور  يف دارفـــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/249( 

  ٣٩املادة  
ــل اخلــاص املشــترك    املمث

األمـم  لالحتاد األفريقي و
املتحدة لدارفور ورئـيس  
ــة،   ــة املختلطــــــ العمليــــــ
ووكيــــل األمــــني العــــام 
ــانية   ــؤون اإلنســـــ للشـــــ
ــة يف   ــق اإلغاثـــــ ومنســـــ

 حاالت الطوارئ

   مجيع املدعوين  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٨٢  
نيســــــــــان/أبريل   ٣٠

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2008/267السودان (

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
 (أ)دول ٧مــــــــــــــــــــن 

)S/2008/283( 

  )٢٠٠٨( ١٨١٢ القــــــــرار  
  ال أحد-ال أحد-١٥

٥٨٩١    
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٣

    ٣٧املادة   
 السودان

 S/PRST/2008/15  

٥٨٩٢    
 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٤

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/304( 

  ٣٩املادة  
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

 لعمليات حفظ السالم

ــني   ــل األمـــ وكيـــ
ــات   ــام لعمليــ العــ

 حفظ السالم

  

٥٩٠٥    
ــه  ٥ حزيران/يونيــــــــــ

٢٠٠٨ 

    ٣٩املادة   
املــدعي العــام للمحكمــة 

 اجلنائية الدولية

ــام   ــدعي العــــ املــــ
للمحكمــــــــــــــــة 
اجلنائيــة الدوليــة،  
ــدول   ــع الــــ مجيــــ
األعضـــــــــــــاء يف 

 الس

  

٥٩١٢  
حزيران/يونيــــــــه   ١٦

٢٠٠٨ 

    S/PRST/2008/21  

٥٩٢٢  
حزيران/يونيــــــــه   ٢٤

٢٠٠٨ 

  ٣٩املادة   
ــوث اخلــاص لألمــم    املبع

ــدارفور،  ــدة لــــــ املتحــــــ
ــاص   ــوث اخلــــــ واملبعــــــ
لالحتـــــــــاد األفريقـــــــــي 

 لدارفور

املبعـــوث اخلـــاص 
لألمــــم املتحــــدة  
لــــــــــــــــــدارفور، 
واملبعوث اخلـاص  
لالحتــاد األفريقــي  

 لدارفور

  

٥٩٢٣    
حزيران/يونيــــــــه   ٢٤

٢٠٠٨  

    S/PRST/2008/24  

٥٩٣٥  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ١٦

٢٠٠٨ 

  ٣٧املادة   
 رواندا وأوغندا

 S/PRST/2008/27  

٥٩٤٧    
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٣١

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/443( 

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــدة   ــة املتحـ مـــن اململكـ

)S/2008/506  ( 

    ٣٧املادة 
 السودان

عضــــــــــــــوا  ١٣
، (ب)بــــــــــــالس 

 انالسود

  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٨القــــــــرار 
  ١-ال أحد-١٤

  (الواليات املتحدة)
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٩٥٦  
آب/أغســــــــطس  ١٨

٢٠٠٨ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2008/485السودان (

  ٣٩املادة  
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام للسودان

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ

 للسودان

  

٥٩٩٦  
 تشـــــــرين األول/ ١٥

 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــدم    ــرار مقـ مشـــروع قـ
مــن الواليــات املتحــدة 

)S/2008/648( 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤١القــــــــرار   
  ال أحد-ال أحد-١٥

٦٠٠٣    
 تشـــــــرين األول/ ٢٨

 ٢٠٠٨أكتوبر 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 

ألمـم  لالحتاد األفريقي وا
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/659( 

    ٣٧املادة  
  السودان

  ٣٩ملادة ا
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
لعمليات حفظ السـالم،  
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

 للدعم امليداين

مجيــــع املــــدعوين 
وعضـــــو واحـــــد 
ــالس  بـــــــــــــــــــ
(الواليــــــــــــــــات 

 املتحدة)

  

٦٠١٠    
ــاين/  ٥ ــرين الثــــ  تشــــ

 ٢٠٠٨نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2008/662السودان (

  ٣٩املادة  
األمـــني العـــام املســـاعد    

 لعمليات حفظ السالم

األمــــــني العـــــــام  
املساعد لعمليات 
ــالم،  حفــــظ الســ
وعضوان بالس 
ــتاريكا  (كوســــــــ
ــة  واجلماهرييــــــــــ

 العربية الليبية)

  

٦٠٢٨    
 كــــــــــانون األول/  ٣

 ٢٠٠٨ديسمرب 

    ٣٩املادة   
املــدعي العــام للمحكمــة 

 اجلنائية الدولية

ــام   ــدعي العــــ املــــ
للمحكمــــــــــــــــة 
اجلنائيــة الدوليــة،  
ــع الـــــدول  ومجيـــ
األعضـــــــــــــاء يف 

 الس

  

٦٠٥٤    
ــانون األول/ ١٩  كـــــ

 ٢٠٠٨ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2008/781( 

    ٣٧املادة  
  السودان

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 
لعمليات حفظ السـالم،  

األمــــني العــــام  ووكيــــل
 للدعم امليداين

   مجيع املدعوين

٦٠٧٩    
شــــــــــــــباط/فرباير   ٥

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2009/61السودان (

  ٣٩املادة  
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

 العام للسودان

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ

 للسودان

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٩٦    
ــارس  ٢٠ آذار/مـــــــــــ

٢٠٠٩ 

  ٣٧املادة   
ــيكية   ــة التشـــ اجلمهوريـــ
(باســـــــــــم االحتـــــــــــاد  

  األورويب)، والسودان
    ٣٩املادة 
ــيق  مــــدير مكتــــب تنســ

 الشؤون اإلنسانية

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

 املدعوين

  

٦١١٢  
نيســــــــــان/أبريل   ٢٧

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ختلطـــة نشـــر العمليـــة امل

لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2009/201( 

    ٣٩املادة  
ــل اخلــاص املشــترك    املمث
لالحتاد األفريقي واألمـم  

 املتحدة لدارفور

املمثـــــل اخلـــــاص 
املشـــترك لالحتـــاد 
ــم   األفريقــي واألم

 املتحدة لدارفور

  

٦١١٦    
نيســــــــــان/أبريل   ٣٠

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
 )S/2009/211السودان (

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
مــن الواليــات املتحــدة 

)S/2009/225( 

ــاء  ٥  دول أعضــــ
ــا ــا بـ لس (فرنسـ

وكوســــــــــتاريكا 
واململكــة املتحــدة 
ــات  والواليـــــــــــــ
 املتحدة واليابان)

) ٢٠٠٩( ١٨٧٠القــــــــــرار
  ال أحد-ال أحد-١٥

٦١٣٥    
ــه  ٥ حزيران/يونيــــــــــ

٢٠٠٩ 

    ٣٩املادة   
املــدعي العــام للمحكمــة 

 اجلنائية الدولية

ــام   ــدعي العــــ املــــ
للمحكمــــــــــــــــة 

 اجلنائية الدولية

  

٦١٣٩    
حزيران/يونيــــــــه   ١١

٢٠٠٩ 

    ٣٩املادة   
 وكيـــــل األمـــــني العـــــام

ــانية   ــؤون اإلنســـــ للشـــــ
ــة يف   ــق اإلغاثـــــ ومنســـــ

 حاالت الطوارئ

ــني   ــل األمـــ وكيـــ
العــــام للشـــــؤون  
اإلنسانية ومنسـق  
ــة يف  اإلغاثــــــــــــــ
 حاالت الطوارئ

  

٦١٧٠    
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٢٤

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2009/297 ــر )، وتقريـ
ــن نشــر     ــني العــام ع األم
العملية املختلطة لالحتـاد  

ملتحدة األفريقي واألمم ا
ــور  يف دارفـــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/352( 

    ٣٧املادة  
ــويد   ــودان، والســــ الســــ
  (باسم االحتاد األورويب)

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

 لعمليات حفظ السالم

مجيــــــع أعضــــــاء 
الـــــس ومجيـــــع 

 املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٧٥    
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٣٠

٢٠٠٩ 

تقريــر األمــني العــام عــن  
نشـــر العمليـــة املختلطـــة 
لالحتاد األفريقي واألمـم  
املتحـــــــدة يف دارفـــــــور 

)S/2009/297 ــر )، وتقريـ
ــن نشــ    ــني العــام ع ر األم

العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقي واألمم املتحدة 
ــور  يف دارفـــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/352( 

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــدة   ــة املتحـ مـــن اململكـ

)S/2009/392( 

  ) ٢٠٠٩( ١٨٨١ القــــــــرار  
  ال أحد-ال أحد-١٥

٦١٩٩    
 تشـــــــرين األول/ ١٣

 ٢٠٠٩أكتوبر 

ــدم    ــرار مقـ مشـــروع قـ
مــن الواليــات املتحــدة 

)S/2009/528( 

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩١ القــــــــرار  
  ال أحد -ال أحد-١٥

٦٢٢٧    
ــاين/  ٣٠ ــرين الثــ  تشــ

 ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن  
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقي واألمم املتحدة 
ــور  يف دارفـــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/592( 

    ٣٧املادة  
  السودان

  ٣٩املادة 
األمـــني العـــام املســـاعد    
لعمليات حفظ السـالم،  
وكبري الوسطاء املشـترك  
بـــني االحتــــاد األفريقــــي  
ــأن   واألمـــم املتحـــدة بشـ

 دارفور

   مجيع املدعوين

٦٢٣٠    
 كــــــــــانون األول/  ٤

 ٢٠٠٩ديسمرب 

    ٣٩املادة   
املــدعي العــام للمحكمــة 

 اجلنائية الدولية

ــام   ــدعي العــــ املــــ
للمحكمــــــــــــــــة 
اجلنائيــة الدوليــة،  
ــع الـــــدول  ومجيـــ
األعضـــــــــــــاء يف 

 الس

  

٦٢٥١    
ــ ٢١  انون األول/كـــــ

  ٢٠٠٩ديسمرب 

ــالة مؤرخــــــة    ١٧رســــ
تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب 

موجهـــــــــــة إىل  ٢٠٠٩
رئيس جملـس األمـن مـن    
ــام   ــني العـــــــــــ األمـــــــــــ

)S/2009/599(  

    ٣٩املادة   
ــاد    ــيس مفوضــية االحت رئ
ــي، ورئـــــــيس   األفريقـــــ
ــع املســتوى    ــق الرفي الفري
املعـــين بــــدارفور التــــابع  

  لالحتاد األفريقي

األمـــــني العـــــام،  
  ومجيع املدعوين  

  

  
 والواليات املتحدة األمريكية. ،انيا العظمى وأيرلندا الشماليةواململكة املتحدة لربيط ،وكوستاريكا ،وكرواتيا ،وفرنسا ،وبلجيكا ،إيطاليا  (أ)  

 ،وكرواتيـا  ،وفييـت نـام   ،وفرنسـا  ،والصـني  ،واجلماهريية العربيـة الليبيـة   ،وبوركينا فاسو ،وبلجيكا ،وإيطاليا ،وإندونيسيا ،االحتاد الروسي  (ب)  
 والواليات املتحدة األمريكية. ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وكوستاريكا




