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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  
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وجنــوب الســودان. واســتمع إىل عــدة إحاطــات مــن املــدعي    
ة اجلنائيــة الدوليــة عــن أنشــطة احملكمــة املتعلقــة  العــام للمحكمــ

ــؤولني     ــار املسـ ــن كبـ ــدد مـ ــق عـ ــادرة حبـ ــام الصـ ــة االـ بالئحـ
  .السودانيني، مبن فيهم رئيس السودان، عمر البشري

ــة األمـــم      ــا بعثـ وأنشـــأ الـــس بعثـــتني جديـــدتني، مهـ
السودان وقوة األمم املتحدة األمنيـة املؤقتـة    املتحدة يف جنوب

  .)١٧٥(ألبيي، وأى والية بعثة األمم املتحدة يف السودان
ختلطة لالحتـاد األفريقـي   ومدد الس والية العملية امل  

واألمــم املتحــدة يف دارفــور مــرتني، مــدة ســنة واحــدة يف كــل  
مرة، ومدد والية بعثة األمم املتحدة يف السـودان مـرتني، ملـدة    
سنة واحدة مث ملدة شهرين. ومددت والية قوة األمـم املتحـدة   

. ومدد الس أيضـا  )١٧٦(األمنية املؤقتة ألبيي ملدة مخسة أشهر
 والية فريق اخلرباء الذي أنشـئ ملسـاعدة اللجنـة املنشـأة     مرتني

ــالقرار  ــزاءات   )٢٠٠٥( ١٥٩١عمـــال بـ ــد تنفيـــذ اجلـ يف رصـ
  .)١٧٧(املتعلقة بالسودان

وأيار/مــــــايو   ٢٠١٠ويف تشــــــرين األول/أكتــــــوبر    
، قـــام الـــس بزيـــارة الســـودان يف إطـــار البعثـــة الـــيت   ٢٠١١

  .)١٧٨(أوفدها إىل أفريقيا
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات عـن واليـات تلـك البعثـات،        )١٧٥(
  .“عمليات حفظ السالم”األول،  القسمانظر اجلزء العاشر، 

ــة    )١٧٦( الحتــاد األفريقــي واألمــم  ملختلطــة لعمليــة االمــدد الــس والي
ــب القـــــرارين     ــدة يف دارفـــــور مبوجـــ  )٢٠١٠( ١٩٣٥املتحـــ

ــة األمــم املتحــدة يف الســودان   )٢٠١١( ٢٠٠٣ و ــة بعث ؛ ووالي
؛ )٢٠١١( ١٩٧٨ و )٢٠١٠( ١٩١٩مبوجــــــب القــــــرارين   

ووالية قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة ألبيـي مبوجـب القـرار         
٢٠١١( ٢٠٣٢(.  

  .)٢٠١١( ١٩٨٢  و )٢٠١٠( ١٩٤٥القراران   )١٧٧(
لالطالع على مزيـد مـن املعلومـات بشـأن بعثـات جملـس األمـن،          )١٧٨(

 -الثـاين   القسـم ، واجلزء السادس، ٣٦ القسمانظر اجلزء األول، 
  ما يتعلق بالتحقيقات يف املنازعات وتقصي احلقائق.في ،ألف

: ٢٠١٠نيســـان/أبريل  ٢٩  شـــباط/فرباير و ١١  
    ٢٠١٠االنتخابات الوطنية لعام 

ــباط/فرباير  ١١يف    ــام  ٢٠١٠شــ ــر األمــــني العــ ، ذكــ
ــد وصــل إىل     ــات حفــظ الســالم أن الســودان ق املســاعد لعملي

يواجه حتديات هائلة، حيث إنـه مـن   منعطف حاسم، وسوف 
ــرر إجــراء االنتخابــات الوطنيــة يف نيســان/أبريل      . ٢٠١٠املق

وأبلغ عن األعمال التحضـريية لالنتخابـات، مبـا يف ذلـك سـري      
ــاين/نوفمرب      ــرين الثـ ــلمية يف تشـ ــورة سـ ــجيل بصـ ــة التسـ عمليـ

. وواصــلت جلنــة االنتخابــات ٢٠٠٩وكــانون األول/ديســمرب 
ت تقنية كبرية، مبا يف ذلك إنشاء مئـات  الوطنية مواجهة حتديا

اآلالف مــن مراكــز االقتــراع ونقــل كميــات كــبرية مــن املــواد 
  .)١٧٩(االنتخابية إىل مواقع نائية

، اختـــذ الـــس القـــرار ٢٠١٠نيســـان/أبريل  ٢٩ويف   
مجلـــة أمـــور، الـــذي أحـــاط فيـــه علمـــا، يف  )٢٠١٠( ١٩١٩

باالنتخابــات الــيت أجريــت علــى نطــاق البلــد يف نيســان/أبريل  
باعتبار أن االنتخابات عنصر من عناصر تنفيـذ اتفـاق    ٢٠١٠

الســالم الشــامل، وأثــىن علــى الشــعب الســوداين الــذي يعمــل    
  .لتحقيق الدميقراطية

 تشـرين األول/  ٢٥إىل  ٢٠١٠شباط/فرباير  ١١  
  للسالم: عملية الدوحة ٢٠١١أكتوبر 

 ٢٠١٠شـباط/فرباير   ١١عقد الس، يف الفتـرة مـن     
جلسـات اسـتمع    ، تسـع ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ٢٥إىل 
مبن فـيهم أعضـاء    املتكلمني، من عدد قدمها إىل إحاطات فيها
تنفيـذ واليـة العمليـة     يف احملـرز  التقـدم  العامة، بشأن األمانة من

 فضــال ة يف دارفـور، املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمــم املتحـد    
 .)١٨٠(السياسية العملية عن وضع

__________ 

)١٧٩(  S/PV.6269 ،٤-٢ الصفحات.  
 S/PV.6365 و S/PV.6338 و S/PV.6318 و S/PV.6269 انظــــــــــر  )١٨٠(

 S/PV.6589 و S/PV.6519 و S/PV.6474 و S/PV.6410 و
 .S/PV.6638 و
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اخلــــاص  أفــــاد املمثــــل ،٢٠١٠مــــايو /أيــــار ٢٠ويف   
يف  املتحـدة  واألمـم  املشترك للعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي  

ــأن  ــزال تواجــه حتــديات   دارفــور ب ــة الســالم ال ت كــبرية،  عملي
ــك اســتمرار  مبــا ــني  التماســك وفقــدان األمــن، انعــدام يف ذل ب

يف حمادثـات   املشـاركة  الواحد عبد ورفض احلركات املسلحة،
ترتيبــات وقــف   وضــع حنــو احملــرز احملــدود والتقــدم الســالم،

وأوجز أربعة أهداف ذات أولوية بالنسـبة   .الدائم النار إطالق
للبعثـــة، وهـــي تعزيـــز أمـــن وســـالمة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة 

وتـوفري مزيـد    والعاملني يف اال اإلنسـاين والسـكان املـدنيني؛   
من الـدعم االسـتباقي لعمليـة السـالم اجلاريـة؛ وتيسـري التطبيـع        
اجلاري للعالقات بني تشاد والسودان؛ وتيسـري دعـم اإلنعـاش    

  .)١٨١(والتعمري والتنمية يف دارفور
رئـــيس فريـــق أعلـــن  ،٢٠١٠يونيـــه /حزيـــران ١٤يف   

الفريـق يؤيـد    أن بالتنفيذ املعين املستوى االحتاد األفريقي الرفيع
تتمحور حـول إبـرام اتفـاق     الدوحة اليت تأييدا تاما مفاوضات

 ويـدعم اجلهـود الراميـة    األطراف املتحاربة، مجيع يشمل سالم
وسـيتخذ   .وقـت ممكـن   أسـرع  يف تلك املفاوضـات  اختتام إىل

ــد      ــة للتحضــري لعق ــى الفــور اخلطــوات الالزم ــق أيضــا عل الفري
مــؤمتر يضــم أبنــاء دارفــور ويرمــي إىل إبــرام اتفــاق سياســي        

ــامل ــاد      .)١٨٢(شـ ــني االحتـ ــترك بـ ــطاء املشـ ــبري الوسـ ــار كـ وأشـ
األفريقــي واألمــم املتحــدة لــدارفور، أن الوســاطة تركــز حاليــا  

ني علــى ثالثــة جوانــب، وهــي: احلــوار املباشــر واملفاوضــات بــ 
أطراف الرتاع، وزيادة الوعي وإشراك اتمع املـدين يف عمليـة   

ــات بــني تشــاد والســودان    وأكــدت  .الســالم، وحتســني العالق
احلكومة وحركة التحرير والعدالة من جديد التزامهما بعمليـة  
ــد ملفاوضــات الســالم     الدوحــة للســالم بوصــفها احملفــل الوحي

ســـلحة ويتحـــتم علـــى مجيـــع احلركـــات امل    .بشـــأن دارفـــور 
__________ 

)١٨١(  S/PV.6318 ٥، الصفحة. 

)١٨٢(  S/PV.6338 ٤ و ٣، الصفحتان. 

ــدل    ــة العــ ــات الســــالم وعلــــى حركــ االنضــــمام إىل مفاوضــ
ــة املفاوضــات. وطلــب إىل أعضــاء    واملســاواة العــودة إىل طاول
الــس أن يطــالبوا احلكومــة وحركــة العــدل واملســاواة بوقــف 
األعمال العدائية فورا، وأن يشجعوا مجيـع احلركـات املسـلحة    

. )١٨٣(زمـة واحلكومة على جعل احلوار السبيل الوحيـد حلـل األ  
ــع األطــراف      ــوا مجي ورحــب املتكلمــون جبهــود الوســاطة وحث

  .على املشاركة يف عملية الدوحة للسالم
ــوز ٢٧ويف    ــه /متـ ــاص   ، ٢٠١٠يوليـ ــل اخلـ ــاد املمثـ أفـ

املعـين بـدارفور    املتحـدة  األفريقـي واألمـم   االحتـاد  املشترك بـني 
ــات  ــأن حمادث ــيت الدوحــة ب ــا  ال ــة الســودان   تشــارك فيه حكوم

مطردا وقـد تلقـت دعمـا     تقدما حترز دالةوالع التحرير وحركة
الـذي باشـر أعمالـه يف     املدين للمجتمع الثاين املنتدى من مهما
ــوز ١٢ ــه /متـ ــدل   ٢٠١٠يوليـ ــة العـ ــاب حركـ ــر أن غيـ . وذكـ

واملســـاواة وفصـــيل عبـــد الواحـــد يف حركـــة حتريـــر الســـودان 
ــع اإلشــارة إىل أن كــبري الرؤســاء املشــترك      ــة، م مؤســف للغاي

 علــى االنضــمام إىل العمليــة ومناقشــة حيــث زعيمــي احلــركتني
  .)١٨٤(السبل املمكنة ملشاركتهما

ــه /متــوز ٣٠ويف    الــس، مبوجــب   مــدد ،٢٠١٠يولي
لفتــــرة  العمليــــة املختلطــــة ، واليــــة)٢٠١٠( ١٩٣٥القــــرار 

جهود البعثـة  شهرا إضافيا، ورحب مبنح األولوية ملواصلة  ١٢
لتعزيــز مشــاركة مجيــع أصــحاب املصــلحة يف دارفــور يف دعــم 
واســتكمال عمــل كــبري الوســطاء املشــترك والعمليــة السياســية  

املتحـدة يف   اليت يقودها االحتاد األفريقـي باالشـتراك مـع األمـم    
وطالب مجيع أطراف الـرتاع، مبـا يف ذلـك اجلماعـات      .دارفور

بشكل كامل وبنـاء يف عمليـة   املتمردة كافة، أن تشارك فورا و
السالم دون شروط مسبقة، بسبل منـها الـدخول يف حمادثـات    

__________ 

 .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٣(

)١٨٤(  S/PV.6365،  ٤ و ٣الصفحتان. 
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ــتكمال       ــرض اس ــبري الوســطاء املشــترك بغ ــار وســاطة ك يف إط
اتفاق جامع وشامل، وشدد على أمهية استكمال هذا االتفـاق  
من أجل حتقيق االستقرار والسالم الدائم يف املنطقـة، ورحـب   

لصـدد وبالـدعم الـذي تقدمـه بلـدان      مبا تقوم به قطـر يف هـذا ا  
  .أخرى يف املنطقة

العـام   األمني قال ،٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢٦ويف   
 بعـض التقـدم   إحـراز  إنه قـد مت  السالم حفظ لياتلعم املساعد

نـوفمرب  /ويف تشـرين الثـاين   .الدوحـة  يف اجلاريـة  املفاوضات يف
ــت جلـــان  ،٢٠١٠ ــاوض اختتمـ ــني حركـــة    التفـ املشـــتركة بـ

ــر ــة التحريـ ــة والعدالـ ــا واحلكومـ ــعة  يف أعماهلـ ــاالت الواسـ  اـ
 والتعـــويض، وعـــودة واملصـــاحلة، والعدالـــة الســـلطة، لتقاســـم
ــادة ــوطني وإعـ ــئني تـ ــردين الالجـ ــات  واملشـ ــا، والترتيبـ  داخليـ
ومع ذلك، ال تزال هنـاك نقـاط خـالف مهمـة بشـأن       .األمنية

صالحيات سلطة إقليمية تتوىل تنفيذ اتفاق السـالم يف دارفـور   
وعـالوة علـى ذلـك،     .وإقامة منصب نائب للرئيس يف دارفـور 

 وافــق املنتــدى االستشــاري لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة  
املعين بالسودان على بدء التخطيط لعمليـة سياسـية يف دارفـور    
تستند إىل نتـائج عمليـة الدوحـة وتسـعى حلشـد الـدعم داخـل        
ــن       ــئة ع ــية الناش ــادئ الرئيس ــور للمب ــة يف دارف ــات احمللي اتمع

  .)١٨٥(مفاوضات الدوحة
العـــام  األمـــني ذكـــر ،٢٠١١أبريـــل /نيســـان ٢٠ويف   

ــات  ــظ املســاعد لعملي ــة نأ الســالم حف ــت  الســالم عملي دخل
اإلطاريـة   الثالثة على االتفاقات املوقعني حبضور مرحلة حامسة

وحركــــة  واملســـاواة  العـــدل  وحركـــة  حكومـــة الســـودان   -
ــة  ــر والعدالـــ ــاركة -التحريـــ ــاركتهم مشـــ ــة يف  ومشـــ كاملـــ

ــة الســودان    .يف الدوحــة املفاوضــات ــال إن مــوقفي حكوم وق
متطابقــــان ”وحركــــة التحريــــر والعدالــــة بشــــأن النصــــوص  

__________ 

)١٨٥(  S/PV.6474 ٢، الصفحة. 

ــا ــن     “تقريب ــدمت عــددا م ، ولكــن حركــة العــدل واملســاواة ق
وأعرب عن تقـديره للـدعم    .التعليقات واالقتراحات األساسية

الكامــل الــذي يقدمــه اتمــع الــدويل جلهــود الوســاطة، مبــا يف  
ــها علــى إدراك ضــرورة     ذلــك التــدخالت مــع األطــراف حلمل

ع الـدويل إىل  اغتنام الفرصة لتحقيق سـالم شـامل، ودعـا اتمـ    
توجيـه رسـالة واضـحة إىل حركــة العـدل واملسـاواة يعـرب فيهــا       
عن ضرورة مشاركتها مشاركة كاملـة علـى أسـاس املشـروع     
املقدم إليها والتوصل إىل اتفاق شامل يف اإلطـار الـزمين الـذي    

  .)١٨٦(حيدده الطرف الوسيط
ــوز ٢٢ويف    ــه /متـ ــاص    ،٢٠١١يوليـ ــل اخلـ ــدم املمثـ قـ

 املعـين بـدارفور   املتحـدة  األفريقـي واألمـم   اداالحتـ  املشترك بـني 
ألصـــحاب  املوســع  املــؤمتر  خــالل  احملـــرز التقــدم  تقريــرا عــن  
مـــن  الفتـــرة يف الدوحـــة يف عقـــد الـــذي دارفـــور املصـــلحة يف

مـــايو. وأقـــرت األطـــراف مشـــروع وثيقـــة  /أيـــار ٣١إىل  ٢٧
الدوحــة للســالم يف دارفــور كأســاس للتوصــل إىل وقــف دائــم 

وإجياد تسوية سلمية شاملة وجامعـة يف دارفـور،   إلطالق النار 
وقـــد وقعـــت عليهـــا حركـــة التحريـــر والعدالـــة واحلكومـــة يف 

وال تزال هناك حتديات هائلة تتمثل يف كيفيـة   .يوليه/متوز ١٤
مواصــلة إشــراك احلركــات املســلحة الرافضــة، وحركــة العــدل 
واملســـاواة، وجـــيش حتريـــر الســـودان، فصـــيل عبـــد الواحـــد،  

 واحلصـول علـى   مـيين مينـاوي،   ر السودان، فصيلوجيش حتري
 العدائيـة وااللتـزام   بوقـف األعمـال   يتعلق فيما احلكومة موافقة

ــة ــة مبناقشـ ــل إىل كيفيـ ــاق التوصـ ــامع  اتفـ ــالم جـ ــامل  سـ وشـ
  .)١٨٧(نية  حبسن

ــوز ٢٩ويف    ــه /متـ ــذ ،٢٠١١يوليـ ــس اختـ ــرار  الـ القـ
القـوي بعمليـة    التزامـه  عـن  فيه أعرب الذي )٢٠١١( ٢٠٠٣

__________ 

)١٨٦(  S/PV.6519 ٥، الصفحة. 

)١٨٧(  S/PV.6589،  ٣الصفحة.  
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يف  واألمــم املتحــدة  االحتــاد األفريقــي  الســالم املشــتركة بــني  
املـتني علـى دعمهـا،     قطـر وعزمـه   تستضيفها دولـة  اليت دارفور

 إىل هـذه  االنضـمام إمعان بعض اجلماعـات يف رفـض    وشجب
 التـأخري  مـن مزيد  بذلك دون القيام على بقوة العملية، وحثها

 ألصـحاب  بنتـائج املـؤمتر املوسـع    ورحب املسبقة. الشروط أو
 مـــن الفتـــرة يف يف الدوحـــة عقـــد الـــذي دارفـــور يف املصـــلحة

 علـــى يوليــه /متــوز  ١٤يف  وبـــالتوقيع مــايو، /أيــار  ٣١إىل  ٢٧
 والعدالـة  التحريـر  السودان وحركـة  حكومة بني املربم االتفاق

ــاد ــة العتم ــوة دارفــوريف  للســالم الدوحــة وثيق  مهمــة كخط
  .السالم عملية يف للمضي قدما

  
 كـانون األول/  ١٥ إىل ٢٠١٠حزيران/يونيه  ١١  

اإلعالمية اليت يقدمها  اإلحاطات :٢٠١١ديسمرب 
 املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية

إىل  ٢٠١٠يونيــــــه /حزيــــــران ١١يف الفتــــــرة مــــــن   
ــانون األول ١٥ ــمرب /كــ ــدم ،٢٠١١ديســ ــدعي قــ ــام املــ  العــ

بـالقرار   عمـال  الـس  إىل إحاطـات  الدوليـة  للمحكمة اجلنائيـة 
 فيمـا  مكتبـه  األنشطة اليت يضطلع ـا  بشأن )٢٠٠٥( ١٥٩٣

كومـة السـودان يف   وعلق علـى عـدم تعـاون ح    .يتعلق بدارفور
تنفيذ أوامر االعتقال يف القضـايا املرفوعـة ضـد الـرئيس البشـري      
وقادة املتمردين الذين هـامجوا حفظـة السـالم التـابعني لالحتـاد      

ــول   ــكنيته يف أيلـــ ــدم يف حســـ ــي يف قاعـــ ــبتمرب /األفريقـــ ســـ
. وأعقبت كل إحاطـة جلسـة خاصـة عـرب خالهلـا      )١٨٨(٢٠٠٧

  .)١٨٩(تلك املسائلأعضاء الس عن مواقفهم بشأن 
املـدعي   أبلـغ  ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٥ويف   

تشـرين   ٢٨ يف بأنـه  األعضـاء  الدوليـة  اجلنائيـة  العام للمحكمة
__________ 

 .S/PV.6688 و S/PV.6548 و S/PV.6440 و S/PV.6336 انظر  )١٨٨(

 .S/PV.6689 و S/PV.6549 و S/PV.6441 و S/PV.6337 انظر  )١٨٩(

مـذكرة توقيـف    كينيـا  يف العليـا  احملكمـة  نفـذت  نـوفمرب، /الثاين
 .اجلنائيـة الدوليـة   احملكمـة  قـرار  أعقـاب  يف البشـري  الـرئيس  حبق

دبلوماسـيا علـى قـرار كينيـا وهـدد بفـرض       ورد الرئيس البشري 
ومـن ناحيـة أخـرى، مل متتثـل      .اجلزاءات االقتصادية والتجارية

مالوي لطلبات التعاون الصـادرة عـن احملكمـة ورفضـت إلقـاء      
  .)١٩٠(القبض على الرئيس البشري

  
/ نيسان  ٢٧ إىل ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٥  

ــل ــتفتاء: ٢٠١١ أبريــــ ــأن االســــ ــتقالل بشــــ  اســــ
  السودان  جنوب

أفـــاد وكيـــل  ،٢٠١٠أكتـــوبر /تشـــرين األول ٢٥يف   
 تقـدم ملحـوظ   حـدث  بأنه السالم حفظ العام لعمليات األمني

يف  املقـرر إجـراؤه   السـودان  جنـوب  االسـتفتاء بشـأن   يف إعداد
بـالرغم مـن أنـه ال تفصـل عنـه       ،٢٠١١ينـاير  /كانون الثاين ٩

ــم املتحــدة       ــة األم ــدة قصــرية جــدا. وذكــر أن بعث يف ســوى م
ــة واللوجســــتية       ــاعدة التقنيــ ــل تقــــدمي املســ ــودان تواصــ الســ
واالستشـــارية ملفوضـــية اســـتفتاء جنـــوب الســـودان، يف حـــني 
تســاعد العمليــة املختلطــة بإنشــاء مراكــز لتســجيل النــاخبني       

  .)١٩١(واالقتراع يف دارفور
الـس   اعتمـد  ،٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٦ويف   

السـالم الشـامل، يف    اتفـاق األطـراف يف   بيانا رئاسيا حث فيـه 
ســعيها جلعــل الوحــدة خيــارا مرغوبــا فيــه إطــار الســعي إىل        
 التشجيع على حتقيـق الوحـدة واالعتـراف حبـق شـعب جنـوب      

 لتنفيــذ الســودان بتقريــر املصــري، علــى اختــاذ إجــراءات عاجلــة  
ــا ــوق بــه       التزامهم ــى حنــو موث ــتفتاءين عل ــة إجــراء االس بكفال

د حبيــث تتجلــى فيهمــا إرادة وســلمي ونزيــه يف موعــدمها احملــد
__________ 

)١٩٠(  S/PV.6688،  ٤ و ٣الصفحتان. 

)١٩١(  S/PV.6410،  ٢الصفحة. 
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املنصـوص   علـى النحـو   أبيـي،  ومنطقـة  السـودان  شعب جنوب
ــه يف ــاق عليـ ــة     .االتفـ ــدء عمليـ ــب ببـ ــدد، رحـ ــذا الصـ ويف هـ

ــوب الســودان يف    ــاين  ١٥التســجيل الســتفتاء جن / تشــرين الث
اجلهــود لضــمان إجــراء  مــن مزيــد بــذل علــى نــوفمرب، وشــجع

وفقــا لالتفــاق  ٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاين ٩ يف االســتفتاءين
وعلـى النحـو املقـرر يف اجلـدول الـزمين الـذي نشـرته مفوضـية         

وإذ  .استفتاء جنـوب السـودان لالسـتفتاء يف جنـوب السـودان     
أعـــرب عـــن القلـــق إزاء اســـتمرار حـــاالت التـــأخري يف تـــأمني 
التمويل الكامل الالزم للمفوضـية للقيـام باألعمـال التحضـريية     

طراف ومجيع الـدول األعضـاء   ملواصلة املضي قدما، أهاب باأل
احتــرام نتــائج االســتفتاءين املوثــوق مــا باعتبارمهــا يعكســان   

  .)١٩٢(إرادة شعب جنوب السودان ومنطقة أبيي
ــام إىل أن      ــار األمـــني العـ ــان، أشـ ــاد البيـ وعقـــب اعتمـ

عمليــة االســتفتاء تســري علــى الطريــق الصــحيح، وشــدد علــى    
ــة،    ــة منتظمـ ــري بطريقـ ــمان أن جتـ ــة إىل ضـ ــل  احلاجـ وأن يقبـ

ــائج االســتفتاء  ــه ال بــد مــن أن   .الشــعب الســوداين نت وقــال إن
تكــون العمليــة شــفافة وذات مصــداقية، مبــا يعكــس تطلعــات    

وأفـــاد رئـــيس فريـــق االحتـــاد األفريقـــي الرفيـــع  .)١٩٣(الســـكان
املستوى املعين بالتنفيذ بأن األطراف يف اتفاق السـالم الشـامل   

الــيت أعــدها الفريــق،  قــد انضــمت إىل مدونــة قواعــد الســلوك  
ــه، والتزمــت       ــا بضــمان إجــراء اســتفتاء حــر ونزي ــيت تلزمه وال

وبوشرت املفاوضات بشـأن ترتيبـات مـا بعـد      .باحترام نتائجه
االسـتفتاء وقــد شـاركت األطــراف يف معاجلـة املســائل العالقــة    

ــة    ــوارد املائي ــنفط وامل ــة وال ــل األمــن واحلــدود واملواطن . )١٩٤(مث
السـودان أن موافقـة حكومتـه علـى     الحظ وزيـر خارجيـة    وإذ

__________ 

)١٩٢(  S/PRST/2010/24. 

)١٩٣(  S/PV.6425،  ٦الصفحة. 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(

ــني      ــرار مــن ب ــر املصــري ق ــوب الســودان احلــق يف تقري مــنح جن
ــرأة  ” ــرارات ج ــر الق ــا،   “ أكث ــان يف أفريقي املتخــذة يف أي مك

أكــد مــن جديــد التــزام اخلرطــوم بــإجراء االســتفتاء يف املوعــد   
. )١٩٥(املقرر وقبول نتائجه، سواء لصاحل الوحـدة أو االنفصـال  

لعـام للحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان إىل أن      وأشار األمـني ا 
ــب       ــل اختــاذ كــل ترتي ــوب الســودان ســوف تكف ــة جن حكوم

وإذ الحــظ أن  .لوجســيت وإجــراء االســتفتاء يف الوقــت احملــدد 
كل الدالئل تشري إىل أن شـعب جنـوب السـودان قـد يصـوت      
ــائج    ــرام نتـ ــتقالل، دعـــا اتمـــع الـــدويل إىل احتـ لصـــاحل االسـ

بينما اعترف أعضاء الس بالتقـدم احملـرز يف   . و)١٩٦(االستفتاء
التحضــري لالســتفتاءين، مبــا يف ذلــك بــدء تســجيل النــاخبني       
لالستفتاء يف جنوب السودان، أعربـوا عـن القلـق إزاء التـأخري     

ودعـوا إىل   .يف األعمال التحضريية، وال سيما يف منطقـة أبيـي  
ن بذل مزيد من اجلهود يف التخطيط للخطـوات املقبلـة وضـما   

. وأبــرز ٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاين ٩ إجــراء االســتفتاءين يف
املتكلمــون أيضــا احلاجــة إىل تســوية حامســة لترتيبــات مــا بعــد   
االستفتاء بطريقة سلمية، مبا يف ذلـك املسـائل املتعلقـة بترسـيم     
احلدود، وتوزيع إيـرادات الـنفط، واألمـن، وحقـوق املواطنـة،      

  .ومحاية املدنيني
ــانون األول ١٦ويف    ــمرب /كـــ ــد ،٢٠١٠ديســـ  اعتمـــ

باختتام عملية تسـجيل النـاخبني    رحب فيه رئاسيا الس بيانا
السـودان، وشـجع األطـراف     جنوب بشكل سلمي يف استفتاء

ــذا   ــى مواصــلة ه ــزخم عل ــن ال االســتفتاءين يف إجــراء  أجــل م
ــاين  ٩ ــانون الثــ ــاير /كــ ــوخى   ٢٠١١ينــ ــلمية تتــ ــة ســ بطريقــ

املصداقية. وحث األطراف على كفالة توافق ترتيبات املواطنة 
__________ 

 .١٢ و ١١تان املرجع نفسه، الصفح  )١٩٥(

 .١٦ و ١٥فحتان املرجع نفسه، الص  )١٩٦(
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واإلقامـة مـع االلتزامـات الدوليـة السـارية وعلـى عـدم حرمـان         
)١٩٧(أي فرد من اجلنسية بشكل تعسفي

   
وبعد تالوة البيان، ذكر وكيل األمـني العـام لعمليـات      

حفظ السالم أن تسجيل النـاخبني للمشـاركة يف االسـتفتاء يف    
 .جنوب السودان جرى علـى حنـو جيـد، دون حـوادث عنـف     

شــخص يف الســودان  ١١٥ ٠٠٠وجــرى تســجيل أكثــر مــن  
شخص يف جنوب السودان وفقـا لإلحصـاءات    مليون ٢,٩ و

وذكــر أنــه علــى الــرغم مــن أن احلالــة األمنيـــة يف        .األولويــة 
وبـالنظر   .جنوب السودان هادئة نسبيا إال أا مـا زالـت هشـة   

إىل عدم التيقن من مـآل األحـداث يف األشـهر املقبلـة، تسـتعد      
 األطراف واألمم املتحدة واتمع الدويل للحيلولـة، إىل أقصـى  
حــد ممكــن، دون انــدالع األزمــات اإلنســانية وللتخفيــف مــن  

ولقــد وضــعت بعثــة األمــم املتحــدة والفريــق القطــري   .حــدا
ــرة مــن      لألمــم املتحــدة خطــة طــوارئ متصــلة باالســتفتاء للفت

  .)١٩٨(٢٠١١يونيه /إىل حزيران ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
ــاين  ١٨ويف    ــانون الثـ ــاير /كـ ــدم  ،٢٠١١ينـ ــل قـ املمثـ

عمليـــة  اختتـــام عـــن تقريـــرا للســـودان العـــام اخلـــاص لألمـــني
نـاخبني  يف املائـة مـن ال   ٨٣ االستفتاء بشكل سلمي وأفـاد بـأن  

وذكــر أن مفوضــية اســتفتاء    .املســجلني قــد أدلــوا بأصــوام   
جنوب السـودان سـتعلن النتـائج األوليـة لالسـتفتاء الكامـل يف       

وأي  فربايــر/شــباط ٧ يف النهائيــة والنتــائج فربايــر،/شــباط ٢
. وأكد رئيس فريق األمـني  )١٩٩(فرباير/شباط ١٤ طعن فيها يف

ــود  ــتفتاءين يف الســ ــين باالســ ــام املعــ ــة العــ ــددا أن عمليــ ان جمــ
ــاح لشــعب      ــا أت االســتفتاء جــرت بطريقــة ســلمية وشــفافة، مب

__________ 

)١٩٧(  S/PRST/2010/28. 

)١٩٨(  S/PV.6452،  ٧-٤الصفحات. 

)١٩٩(  S/PV.6468 ٣ و ٢، الصفحتان. 

. أعضـاء الـس   )٢٠٠(جنوب السودان التعبري عـن إرادتـه حبريـة   
مجيع األطراف علـى متابعـة عمليـة االسـتفتاء بطريقـة سـلمية،       
مع احترام مجيع التزاماا والسعي إىل إجراء مفاوضـات جـادة   

  .ام جلميع املسائل املعلقةدف التوصل إىل حل مستد
ــباط ٩ويف    ــر /شـ ــدم ،٢٠١١فربايـ ــل قـ ــاص  املمثـ اخلـ

/ شــباط ٧يف  اإلعــالن عقــب الــس إىل إحاطــة لألمــني العــام
الـيت   جنـوب السـودان،   يف لالسـتفتاء  الرمسية النتائج فرباير عن

قــــد اختــــارت  النــــاخبني مــــن الســــاحقة األغلبيــــة أن بينــــت
وأشـار إىل أن الـرئيس البشـري وقـع مرسـوما يؤكـد        .االنفصال

ــه   ــول حكومت ــبريا مشــروعا عــن إرادة    قب ــا تع ــائج باعتباره للنت
شعب جنوب السودان، مما يؤكـد اسـتعداد حكومـة السـودان     
لالعتراف بتشكيل جنوب سودان مستقل يف اية فترة اتفـاق  

يتعلــق مبهــام  . وفيمـا ٢٠١١يوليــه /متـوز  ٩السـالم الشــامل يف  
بعد االسـتفتاء، ذكـر أن الطـرفني منخرطـان يف هـذه املهـام        ما

ة وحيققــان تقــدما يف جمــاالت مــن قبيــل ترســيم احلــدود،   جبديــ
ــدخل أحــدمها يف شــؤون       ــدم ت ــات حســن اجلــوار، وع وعالق

. وقـــال ممثـــل )٢٠١(اآلخـــر، واالعتـــراف بـــالترابط االقتصـــادي 
ــه      ــأة حكومت ــدويل مكاف ــس واتمــع ال ــى ال الســودان إن عل

وينبغـي اعتمـاد    .لإلبقاء علـى وعـدها بقبـول نتيجـة االسـتفتاء     
بطـل  ”جديدة من شأا أن تعيـد النظـر يف املوقـف جتـاه      رؤية

وال يعـين انفصـال جنـوب السـودان      .البشـري  الـرئيس “ السالم
أن جدارا جغرافيا سوف يقطع الصالت القائمـة بـني الشـمال    
واجلنوب، لكنـه سيشـكل فقـط بدايـة جديـدة للتعـاون الوثيـق        
الــذي ســيعكس التــرابط القــائم بــني املصــاحل واالحتياجــات       

ووجه نداء قويـا دعـا فيـه إىل رفـع اجلـزاءات       .ملتبادلة للطرفنيا
االقتصــادية املفروضــة علــى بلــده، مشــددا علــى أن االســتقرار  

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٠(

)٢٠١(  S/PV.6478،  ٣ و ٢الصفحتان. 
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االقتصــــادي يف الشــــمال يعــــين أيضــــا حتقيــــق االســــتقرار يف  
ــة   )٢٠٢(اجلنـــوب ــي يف حكومـ ــاون اإلقليمـ ــر التعـ ــار وزيـ . وأشـ

ــويل مســؤوليا    ــه تســتعد لت ــوب الســودان إىل أن حكومت ت جن
الدولــة مبواصــلة العمــل علـــى حتقيــق احلكــم الرشــيد، وبنـــاء       

وعقـــب  .املؤسســـات، وإنشـــاء دميقراطيـــة متعـــددة األحـــزاب
االسـتقالل، ستنشـئ حكومـة وحـدة وطنيـة موسـعة، وتصـدر        

  .)٢٠٣(دستورا جديدا، وتعني تاريخ إجراء االنتخابات الوطنية
ــان       ــب بيـ ــس، مبوجـ ــب الـ ــة، رحـ ــة اجللسـ ويف ايـ

رئاســــي، بــــإعالن مفوضــــية اســــتفتاء جنــــوب الســــودان يف  
ــباط ٧ ــر /شـ ــعب    ٢٠١١فربايـ ــتفتاء شـ ــة السـ ــائج النهائيـ النتـ

جنـوب السـودان بشـأن تقريـر املصـري، الـيت أظهـرت أن نسـبة         
ــتقالل     ٩٨,٨٣ ــارت االسـ ــد اختـ ــاخبني قـ ــن النـ ــة مـ  .يف املائـ

عضاء احترام نتائج االسـتفتاء، وتطلـع   وأهاب جبميع الدول األ
ــدا يف    ــوا جديـ ــتقل عضـ ــودان املسـ إىل الترحيـــب جبنـــوب السـ

   .)٢٠٤(يوليه/متوز ٩اتمع الدويل بعد 
ــان ٢٧ ويف   ــل /نيســ ــ ،٢٠١١أبريــ ــس، أعــ رب الــ

ــرار   ــائج   )٢٠١١( ١٩٧٨مبوجــب الق ــاره نت ، واضــعا يف اعتب
الســودان  جنــوب حكومــة الســودان وطلــب اســتفتاء جنــوب

عـن   جنـوب السـودان،   يف املتحـدة  األمـم  وجـود  باإلبقاء على
يف السـودان،  األمـم املتحـدة    بعثـة  ختلف بعثة إنشاء على عزمه

مـع األطـراف يف    يواصـل التشـاور   أن العـام  األمـني  إىل وطلب
 مايو.  /أيار ١٦وأن يقدم تقريرا حبلول  الشامل السالم اتفاق

__________ 

 .١٢-٩ املرجع نفسه، الصفحات  )٢٠٢(

 .١٤فحة املرجع نفسه، الص  )٢٠٣(

)٢٠٤(  S/PRST/2011/3. 

: ٢٠١١الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥ إىل متوز/يوليه ٨  
املتحـدة   األمم ةوبعث السودان جنوب مجهورية إنشاء

  يف جنوب السودان

ــه  ٨يف    ــب  ، ٢٠١١متوز/يوليـ ــب الـــس، مبوجـ رحـ
، بإنشــاء مجهوريــة جنــوب الســودان  )٢٠١١( ١٩٩٦القــرار 

عنـد إعالـا دولـة مسـتقلة. وقـرر يف       ٢٠١١يوليه /متوز ٩يف 
الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم      مجلة أمور، متصرفا مبوجـب  

ــن    ــارا م ــه/متــوز ٩املتحــدة، أن ينشــئ، اعتب ــة ٢٠١١ يولي  بعث
ــم ــوب املتحــدة األم ــرة  يف جن ــة الســودان لفت ــدا أولي ــنة م  س

ــد الســالم       .واحــدة ــة يف توطي ــة البعث ــس والي ــد حــدد ال وق
واألمن واملساعدة على يئة الظروف املالئمـة لتحقيـق التنميـة    

، دف تعزيز قدرة احلكومـة علـى احلكـم    يف جنوب السودان
بشكل فعال ودميقراطي وعلى إقامة عالقات طيبـة مـع الـدول    

وأذن للبعثــة القيــام، يف مجلــة أمــور، بتعزيــز بنــاء    .اــاورة هلــا
الدولـة وحتقيـق التنميـة االقتصـادية علـى املـدى الطويـل ودعـم         
حكومة جنـوب السـودان يف ممارسـة مسـؤولياا ملنـع نشـوب       

  .اعات والتخفيف من حدا وتسويتها ومحاية املدنينيالرت
العـام   األمـني  قال وكيـل  ،٢٠١١يوليه /متوز ١٣ويف   

حلكــوميت الســودان  معــرض نئتــه الســالم يف لعمليــات حفــظ
يواجه حتـديات   سوف السودان جنوب إن السودان، وجنوب

ــة ــب،  يف هائل ــت قري ــا وق ــك يف مب ــاالت السياســات   يف ذل جم
ــة ــن احمللي ــه ويف واألم ــع عالقت ــة   .الشــمال م وأشــار إىل أن بعث

األمـم املتحــدة يف جنــوب الســودان ســتعمل بشــكل وثيــق مــع  
، مـع دعـم   حكومة جنوب السودان للتصـدي هلـذه التحـديات   

وأفـاد بـأن االنتقـال إىل     .بناء السالم وتقدمي مساعيها احلميـدة 
ــة اخلاصــة      ــدم وســاق وأن املمثل ــى ق ــدة جيــري عل ــة اجلدي البعث

. وشـكر  )٢٠٥(يوليـه /متـوز  ٩لألمني العام قـد تولـت مهامهـا يف    
__________ 

)٢٠٥(  S/PV.6583،  ٣الصفحة. 
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ممثــل جنــوب الســودان األعضــاء علــى توصــية اجلمعيــة العامــة   
ألمــم املتحــدة واختــاذ  بقبــول بلــده بوصــفه أحــدث عضــو يف ا 

جديــدة  بعثــة الــذي يقضــي بتكليــف )٢٠١١( ١٩٩٦القــرار 
. وذكر ممثل السـودان أن حكومـة   )٢٠٦(بلده يف لتوطيد السالم

بلده كانت من أوائل الدول اليت اعترفت بنتـائج االسـتفتاء يف   
 جنـوب  اليت اعترفت بدولة األوىل دولةوال يناير،/كانون الثاين

ودعا إىل إـاء اجلـزاءات االنفراديـة وإعفـاء      .السودان اجلديدة
. ورحـــب أعضـــاء الـــس باســـتقالل )٢٠٧(بلـــده مـــن الـــديون

ــل عــن كثــب مــع        ــوب الســودان، ودعــوا البعثــة إىل العم جن
ــية   ــادية والسياســ احلكومــــة يف التصــــدي للتحــــديات االقتصــ

  .واالجتماعية
أكدت املمثلـة   ،٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ١٥ويف   

املتحــدة يف جنــوب  األمــم بعثــة ورئيســة العــام اخلاصــة لألمــني
 عـن  العـام  لألمني األول السودان خالل عرض التقرير الفصلي

ــة ــة  )٢٠٨(األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان   بعث ــى البعث  أن عل
واملـوارد   اإلرادة السياسـية  حشـد اإلسـراع يف   واتمع الـدويل 

الــــزخم الــــذي ولــــده  مــــن الالزمــــة لالســــتفادة والقــــدرات
ــة االســتقالل ــاق    أن تكــون وكفال ــرارات اإلنف ــات وق األولوي

املــواطنني. وإذ الحظــت اخلطــوات    احتياجــات مــع متوائمــة
األوىل اليت اختذا حكومة جنوب السودان إلقامـة مؤسسـات   

طاقا وأكثر متثيال، أعربت عن حكومية وهيئة تشريعية أوسع ن
قلقها إزاء الطريقة الـيت تعتـزم ـا احلكومـة معاجلـة التحـديات       
الرئيســـية للفتـــرة االنتقاليـــة يف جمـــاالت احلوكمـــة، والفســـاد،  

وأشــارت إىل أن واليــة البعثــة ال تشــمل  .والشــمول السياســي
رصــد حــدود جنــوب الســودان مــع الســودان أو العالقــة بــني    

__________ 

 .٥ و ٤ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٢٠٦(

 .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٧(

)٢٠٨(  S/2011/678. 

على أن حتقيق السالم واالسـتقرار يف جنـوب   البلدين، مشددة 
السودان يتوقف على إقامة جنوب السودان عالقات طيبة مـع  

  .)٢٠٩(جرياا، ويف مقدمتها السودان
  

األول/ديســـــمرب  كـــــانون ١٤ إىل أيار/مـــــايو ٣١  
ــم     : ٢٠١١ ــوة األم ــي وإنشــاء ق ــة أبي وضــع منطق

  املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي

العــام  األمـني  وكيـل  أشــار ،٢٠١١مـايو  /أيـار  ٣١ يف  
 قـد حتقـق،   الكـثري  أن حني يف أنه، إىل السالم، حفظ لعمليات

اتفــاق  إطــار املدرجــة يف الرئيســية املســائل مــن ال يــزال عــدد
وأفــاد بـــأن   .حــل  دون أبيــي،  مركـــز مثــل  الشــامل،  الســالم 

الطــرفني قــد وقعــا ورقــة موقــف مشــترك بشــأن أمــن احلــدود    
واتفقا علـى إنشـاء منطقـة حـدود مشـتركة واهليكـل املطلـوب        

بيــد أن االتفــاق علــى آليــة تعتمــد  .إلدارة مشــتركة يف املنطقــة
على طرف ثالث ملسـاعدة الطـرفني يف تنفيـذ االتفـاق ال يـزال      

النظر إىل أن احلالـة  وأشـار إىل أن حكومـة السـودان، بـ     .معلقا
ــق لعــدة أشــهر، مل تســحب        ــار قل ــي كانــت مث ــة يف أبي األمني

ــوات الــدفاع الشــعيب  “ شــرطة الــنفط ”  ومليشــيات قبيلــة  وق
 تسـحب  السـودان مل  جنـوب  املسريية التابعة هلا، وأن حكومـة 

ممثـــل الســـودان أن  . وذكـــر)٢١٠(هلـــا الشـــرطة التابعـــة عناصـــر
حكومــة جنــوب الســودان مل تتقيــد باتفــاقي كــادوقلي اللــذين  
نصا على انسحاب مجيع القوات من منطقـة أبيـي، وبـدال مـن     

يف  مبـا ذلك أبقت قواا هناك؛ مث نفذت هجمات اسـتفزازية،  
وشـدد   .ذلك اختطاف عناصر من القوات املسلحة السـودانية 

ــى أن الوجــود العســكري الســوداين   ــا،   عل ــيس دائم ــي ل يف أبي
وســوف يســتمر فقــط حلــني توقيــع اتفــاق يضــمن إــاء هــذه     

__________ 

)٢٠٩(  S/PV.6660،  ٥-٢الصفحات. 

)٢١٠(  S/PV.6542،  ٣الصفحة. 
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ممثـل جنـوب السـودان     . وأعرب)٢١١(االستفزازات واهلجمات
أبيـــي، فـــذكر أن احـــتالل القـــوات   عـــن قلقـــه إزاء احلالـــة يف 

املسلحة السودانية ألبيي شكل انتهاكا خطـريا التفـاق السـالم    
وشكلت إجراءات اخلرطوم خالل األسـبوع املاضـي    .الشامل

 .تصعيدا خطـريا يهـدد باسـتئناف الـرتاع املسـلح بـني الطـرفني       
ودعا الس إلدانة اخلطـوة الـيت قامـت ـا اخلرطـوم للسـيطرة       

واملطالبـة بـأن تنسـحب القـوات املسـلحة السـودانية       على أبيي 
  .)٢١٢(من منطقة أبيي فورا ودون شروط

، اعتمــد الــس بيانــا   ٢٠١١يونيــه /حزيــران ٣ ويف  
أمور منـها بسـط حكومـة السـودان     رئاسيا أدان فيه بقوة مجلة 

 لسـيطرا على منطقة أبيي واستمرار إخضاع املنطقة  سيطرا
العسكرية وما جنم عن ذلك من تشـريد لعشـرات اآلالف مـن    
ســكان أبيــي، ودعــا القــوات املســلحة الســودانية إىل كفالــة       
الوقف الفوري جلميع أعمال النهب واحلرق واالسـتيطان غـري   

لس حكومة السـودان باالنسـحاب فـورا    وطالب ا .املشروع
من منطقة أبيـي وطالـب كـذلك باالنسـحاب الفـوري جلميـع       

ــة الســـودان   .العناصـــر العســـكرية مـــن أبيـــي  وطالـــب حكومـ
وحكومة جنوب السـودان بالتعـاون تعاونـا كـامال مـع املمثلـة       
ــة األمــم املتحــدة      ــام للســودان ورئيســة بعث اخلــاص لألمــني الع

لرفيع املستوى املعين بالتنفيذ من أجـل  وفريق االحتاد األفريقي ا
القيام فورا بوضع ترتيب أمين ألبيي تكفل له مقومات البقـاء،  
ــأن    ــة األمـــم املتحـــدة يف الســـودان، يقضـــي بـ بـــدعم مـــن بعثـ
تنســحب مجيــع القــوات املســلحة الســودانية واجلــيش الشــعيب    

  .)٢١٣(لتحرير السودان والقوات املتحالفة من منطقة أبيي
__________ 

 .٧ و ٦حتان املرجع نفسه، الصف  )٢١١(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٢(

)٢١٣(  S/PRST/2011/12. 

أفــاد رئــيس فريـــق    ،٢٠١١يونيــه  /رانحزيــ  ٢٠ويف   
حكومــة  بـأن  بالتنفيــذ املعـين  املســتوى االحتـاد األفريقــي الرفيـع  

اتفاقــا  وقعتــا قــد الســودان لتحريــر الشــعبية الســودان واحلركــة
ــي  ــة لـــرتع الســـالح مـــن أبيـ ــوات  مجيـــع عـــن واالستعاضـ القـ

وأعرب عـن األمـل يف أن    .إثيوبية بقوات السودانية العسكرية
األمن يف االتفـاق ويتخـذ مجيـع القـرارات الالزمـة      ينظر جملس 

ــذ خمتلــف أحكامــه   ــة تنفي ــل اخلــاص  )٢١٤(لضــمان إمكاني . املمث
لألمني العام للسودان أنه، بناء على تعليمات الس، سـتكون  
ــر    ــاعدة يف النشـ ــتعداد للمسـ ــة االسـ األمـــم املتحـــدة علـــى أهبـ

نـوب  السريع لتلك القوات اإلثيوبية يف أبيي، حبيـث ميكـن للج  
أن ينسـحب يف وقـت قصـري جــدا ويـتمكن األشـخاص الــذين      

ــن العـــودة إىل ديـــارهم      ــردوا مـــن أبيـــي مـ . ورحـــب )٢١٥(شـ
ــة       ــات املؤقت ــق بالترتيب ــاق املتعل ــى االتف ــالتوقيع عل املتكلمــون ب
لـــإلدارة واألمـــن يف أبيـــي وانســـحاب القـــوات املســـلحة مـــن 

حـة  وشددت ممثلة الواليـات املتحـدة علـى احلاجـة املل     .املنطقة
ــدها      ــد بل ــت أن وف ــى الفــور وأعلن ــة عل لنشــر القــوات اإلثيوبي
ــر هـــذه    ــأذن بنشـ ــرار يـ ــيم مشـــروع قـ ــا إىل تعمـ ســـيعمد قريبـ

   .)٢١٦(القوات
ــه  ٢٧ويف    ــرار  ٢٠١١حزيران/يوني ــس الق ، اختــذ ال
الـــذي قـــرر مبوجبـــه، يف مجلـــة أمـــور، أن      )٢٠١١( ١٩٩٠
ــة  املتحــدة األمــم قــوة ســتة أشــهر، مــدا لفتــرة ينشــئ، األمني
 حكومـة السـودان   بـني  املـربم  مراعاة االتفـاق  مع ألبيي، املؤقتة

ــر  واحلركــة ــة  بشــأن الســودان الشــعبية لتحري ــات املؤقت  الترتيب
وستشمل واليتها رصد إعـادة   .واألمن يف منطقة أبيي لإلدارة

نشــر أي قــوات مســلحة ســودانية واجلــيش الشــعيب لتحريــر       
__________ 

)٢١٤(  S/PV.6559 ٢، الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٥(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٦(
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الســودان أو مــن خيلفــه، والتحقــق مــن ذلــك يف منطقــة أبيــي؛   
وتيسري تقدمي املعونة اإلنسانية وكفالة حريـة تنقـل العـاملني يف    
جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية بالتنســيق مــع اهليئــات املعنيــة   

تعزيـز قـدرة دائـرة الشـرطة يف أبيـي عـن طريـق        مبنطقة أبيـي؛ و 
ــدعم  ــوفري ال وأذن الــس، وهــو يتصــرف مبوجــب الفصــل    .ت

ــة، يف      ــة املؤقت ــاق األمــم املتحــدة، للقــوة األمني الســابع مــن ميث
حــدود قــدراا ومنطقــة انتشــارها، باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

عـدات  حلماية أفراد القوة األمنية املؤقتة واملرافـق واملنشـآت وامل  
التابعـة هلـا؛ وكفالــة أمـن مـوظفي األمــم املتحـدة والعــاملني يف      
جمـــال تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية وأعضـــاء اللجنـــة املشـــتركة 
للمراقبني العسكريني واألفرقة املشـتركة للمـراقبني العسـكريني    

  وحرية تنقلهم؛ وكفالة األمن يف منطقة أبيي.  
العـام   األمـني  وكيـل  قال ،٢٠١١يوليه /متوز ٢٧ويف   
عليهـا   املتنـازع  أبيـي  منطقـة  وضـع  إن السـالم  حفـظ  لعمليـات 

بـــني  للتـــوتر رئيســـيا وهـــو يعتـــرب مصـــدرا حـــل دون يـــزال ال
وذكــر  .السـودان  لتحريـر  الشـعبية  واحلركـة  حكومـة السـودان  

املؤقتـة شـىت الصـعوبات،    أنه يف حني يواجه نشر القوة األمنيـة  
ــع        ــق م ــل بشــكل وثي ــظ الســالم تعم ــات حف ــإن إدارة عملي ف

فعلى سـبيل املثـال،    .حكومة السودان لتخطي تلك التحديات
يــؤدي عــدم تــوفر أمــاكن إقامــة كافيــة للقــوات إىل احلــد مــن   
سرعة النشـر ويسـتلزم بنـاء أمـاكن إقامـة إضـافية حاملـا ينتـهى         

حني أن احلالة األمنيـة يف   وذكر كذلك أنه يف .موسم األمطار
أبيي ال تزال متـوترة، يبـدو أن كـال اجلـانبني ملتـزمني بتجنـب       
ــة       ــوة األمني ــع الق ــاون م ــف ومســتعدين للتع تصــعيد حــدة العن

وحتــتفظ القــوات املســلحة الســودانية حبضــور كــبري يف  .املؤقتــة
ــري  ــر كـ ــال ـ ــر/مشـ ــرب، حبـ ــها العـ ــن  ولكنـ ــت عـ ــها أعربـ  نيتـ

  .)٢١٧(األمنية املؤقتة القوة حاملا يتم نشر االنسحاب
__________ 

)٢١٧(  S/PV.6593 ٢، الصفحة. 

ــاين  ١١ويف    ــوفمرب /تشــرين الث ــدم ،٢٠١١ن ــل  ق وكي
 الـيت قـام   الزيارة عن تقريرا السالم حفظ لعمليات األمني العام

حجـم الـدمار    مـن  القلق ببالغ وأعرب عن شعوره أبيي ا إىل
ــاب  ــن االحــتالل احلاصــل يف أعق ــب م ــوات املســلحة   جان الق

مـايو. ويف الوقـت نفسـه، اسـتكملت القـوة      /يف أيـار  السودانية
مـن األفـراد    ٢ ٨٩٤ وعـددهم  األمنية املؤقتة ألبيي نشر قواا

   .)٢١٨(رينيالعسك
، اختـذ الـس   ٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ١٤ويف   
ــه الضــرورة امللحــة    )٢٠١١( ٢٠٢٤القــرار  ــر مبوجب ــذي أق ال

ألن يبدأ السودان وجنوب السودان عملية تطبيع الوضع علـى  
احلــدود، وأقـــر كــذلك أن احلالـــة علـــى امتــداد احلـــدود بـــني    
السودان وجنوب السودان تشكل خطرا يهدد السالم واألمن 

. وقرر أن والية القوة األمنية املؤقتـة ينبغـي أن تشـمل    الدوليني
مهاما إضافية، يف مجلـة أمـور، ملسـاعدة الطـرفني علـى ضـمان       
ــة الســـالح       ــة اآلمنـــة املرتوعـ ــل املنطقـــة احلدوديـ ــد داخـ التقيـ
بااللتزامـــات األمنيـــة املتفـــق عليهـــا بينـــهما، ودعـــم األنشـــطة  

ق منـــها، التنفيذيـــة لآلليـــة املشـــتركة لرصـــد احلـــدود والتحقـــ 
ــة     ــوم البيانيـ ــع الرسـ ــاظ مبراجـ ــى االحتفـ ــة علـ ــاعدة اآلليـ ومسـ

  .واملراجع اجلغرافية واخلرائطية الالزمة
  

ــه  ١١   ــاء٢٠١١متوز/يولي ــم    : إ ــة األم ــة بعث والي
  املتحدة يف السودان

 ١٩٩٧القــرار  ومبوجــب ،٢٠١١يوليــه /متــوز ١١ يف  
مـايو  /أيـار  ٢٧مؤرخـة   برسـالة  علمـا  الس أحاط ،)٢٠١١(

موجهة من وزير خارجية السـودان إىل األمـني العـام،     ٢٠١١
يبلغ فيها رئيس جملس األمن بأن حكومته ترغب يف إاء بعثـة  

__________ 

)٢١٨(  S/PV.6656،  ٢الصفحة. 



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن

 

74 14-65169 
 

 سـحب  ، وقـرر )٢١٩(يهيول/متوز ٩األمم املتحدة يف السودان يف 
  .٢٠١١يوليه /متوز ١١ من اعتبارا البعثة

وبعد اختاذ القرار، أعرب عدد من أعضاء الس عـن    
يف الوقـت الـذي أثبتـت فيـه     أسفهم العميق إلـاء مهـام البعثـة    

ــت متــس        ــن حــدة التــوترات يف وق ــى التخفيــف م ــدراا عل ق
احلاجة إليها بشكل خاص للتصدي لألزمة اإلنسانية املتفاقمـة  

  .)٢٢٠(يف والييت جنوب كردفان والنيل األزرق
  

 : التــوتر٢٠١١الثــاين/نوفمرب  تشــرين ١٥  و ١١  
  السودان وجنوب السودان بني احلدود على

وكيـــل  ، أفـــاد٢٠١١نـــوفمرب /تشـــرين الثـــاين ١١يف   
السـودان قـد    أن حكومـة  السـالم  حفـظ  لعمليـات  األمني العام

يتعلـق بـوالييت جنـوب كردفـان      جنوب السودان، فيما امت
ــال وتقـــدمي األزرق، بتـــأجيج والنيـــل ــر الـــدعم القتـ إىل  املباشـ
حمـذرة مـن    الشـمال،  قطـاع  -لتحرير السودان  الشعيب اجليش

 علـى العالقـات   خطـرية  له عواقـب  سيكون الدعم أن استمرار
ــة ــدعم للجــيش الشــعيب       .الثنائي ــدمي ال ــري تق ــرئيس ك وأنكــر ال

 قطــاع الشــمال، واــم حكومــة الســودان -لتحريــر الســودان 
وجتتـاز احلالـة    .السـودان  يف جنـوب  اجلماعـات املتمـردة   بدعم

بني البلدين مرحلة صعبة، مع تـدين الثقـة بشـدة بـني البلـدين،      
ــادل االامــات بشــأن دعــم كــل   وتصــا عد حــدة اللهجــة، وتب

. وذكــر )٢٢١(منــهما حلركــات التمــرد يف إقلــيم الطــرف اآلخــر 
ممثـــل الســـودان أن العنـــف يعـــزى بالكامـــل إىل التحريضـــات  

ــوب الســودان     ويف منطقــة النيــل   .الصــادرة عــن حكومــة جن
__________ 

)٢١٩(  S/2011/333. 

)٢٢٠(  S/PV.6579،  ٣ و ٢الصفحتان ) الصـفحتان   املتحـدة)؛  الواليـات
 ).أملانيا( ٥ و ٤الصفحتان  فرنسا)؛ املتحدة، اململكة( ٤  و ٣

)٢٢١(  S/PV.6656،  ٤ و ٣الصفحتان. 

عقـار، حركـة    األزرق، أطلق حـاكم اإلقلـيم املنتخـب، مالـك    
 اســتقرار الدولــة ألســلحة، ممــا أدى إىل زعزعــةومحــل ا التمــرد

 واألمـن  احليـاة الطبيعيـة واالسـتقرار    العـودة إىل  اليت هي بصدد
وأضـاف أنـه ال يتوقـع أن تقـوم      .القوات السودانية تدخل بعد

القوات املسـلحة السـودانية باختـاذ إجـراءات عسـكرية، مبـا يف       
ــها      ــيت ترتكبـ ــال الـ ــدي لألعمـ ــوي، للتصـ ــف اجلـ ــك القصـ ذلـ

ركــات املتمــردة، الــيت جــرى احتواؤهــا يف األيــام القليلــة       احل
. ودعــا ممثــل جنــوب الســودان الســودان لتتراجــع  )٢٢٢(املاضــية

عــن مواصــلة النشــاط العســكري يف الشــمال أو اجلنــوب مــن   
ونفـــى مجيـــع  .احلـــدود، وتتجنـــب التصـــعيد غـــري الضـــروري 

االامات املوجهة من السودان، وأكـد مـن جديـد أن سياسـة     
بلده تتمثل يف عدم التـدخل إطالقـا يف شـؤون الـدول     حكومة 
   .)٢٢٣(األخرى
أشــار وكيــل  ،٢٠١١نــوفمرب /تشــرين الثــاين ١٥ويف   

حـدة اللهجـة    تصـاعد  أن السـالم  حفـظ  لعمليـات  األمني العام
سـيما   وال السـودان،  جنـوب  مـة وحكو السـودان  بني حكومـة 

احلـدود للجماعـات    عـرب  بتقدمي كل منهما الـدعم  يتعلق يف ما
ــة هلمــا   ــردة التابع ــات املتم أمــر  أراضــيهما، التوغــل يف ولعملي

وأبلغ الس بـأن فريـق االحتـاد األفريقـي      .يدعو للقلق الشديد
الرفيع املستوى املعين بالتنفيذ قد دعا إىل عقـد اجتمـاع لآلليـة    

ــني احلكــومتني يف     ــة املشــتركة ب تشــرين  ١٨السياســية واألمني
وحــث احلكــومتني علــى اغتنــام تلــك الفرصــة    .نــوفمرب/الثــاين

لتهدئة احلالة والتحـرك بسـرعة صـوب إنشـاء اآلليـة املشـتركة       
   .)٢٢٤(يوليه/متوز ٣٠ملراقبة احلدود اليت اتفقتا عليها يف 

__________ 

 .١١ و ١٠تان املرجع نفسه، الصفح  )٢٢٢(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٣(

)٢٢٤(  S/PV.6660 ٥، الصفحة. 
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 تقارير األمني العام عن السوداناجللسات: 

  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  والتاريخ اجللسة

ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
عمال باملـادة  الدعوات 

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت  
ــدون (  -املؤيــــــــــــــــــــ

املمتنعون  -املعارضون 
  )عن التصويت

           ٦٢٦٩  
فربايــر  /شــباط ١١

٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام عــن 
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقــــــــي واألمــــــــم  
املتحــــــدة يف دارفــــــور  

(S/2010/50)  

ــام املســاعد      ــني الع األم
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

ــام   ــني العـــــ األمـــــ
 املســاعد لعمليــات

  حفظ السالم

 

٦٣٠٤  
ــان/أبريل  ٢٩ نيســ

٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام عــن 
بعثــة األمــم املتحــدة يف   

 S/2010/168( الســـودان
  Add.1) و

مشــروع قــرار مقــدم مــن    
الواليــــــــــات املتحــــــــــدة  

)S/2010/215(  

ــرار     ١٩١٩ القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(    

٠-٠-١٥  

٦٣١٨  
ــايو  ٢٠ أيار/مـــــــــ

٢٠١٠  

تقريــر األمــني العــام عــن 
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقــــــــي واألمــــــــم  
 املتحــــــدة يف دارفــــــور 

)S/2010/213(  

املمثل اخلاص املشـترك    
ــة  ــة املختلطـــــ للعمليـــــ

ــي ل ــاد األفريقـــــ الحتـــــ
ــدة   ــم املتحـــ  يفواألمـــ

  دارفور

ــل اخلـــــاص   املمثـــ
ــترك  ــة املشـ للعمليـ

ــة ل ــاد املختلطـ الحتـ
األفريقـــي واألمـــم 

  دارفور يفاملتحدة 

 

٦٣٣٦  
ــه  ١١ حزيران/يوني

٢٠١٠  

ــالة    أيــار/ ٢٨ مؤرخــةرس
ــايو  ــن   ٢٠١٠م ــة م موجه

األمني العام حييـل ـا قـرار    
ــة اجلنائيـــة الدوليـــة    احملكمـ

ــالغ  ــدماإلبـــ ــاون  بعـــ تعـــ
مجهوريــــــــــة الســــــــــودان 

)S/2010/265(الضميمة ،  

ــام  ــدعي العـــــــــ  املـــــــــ
لمحكمـــــة اجلنائيـــــة  ل

  الدولية

 املـــــــدعي العـــــــام
لمحكمة اجلنائيـة  ل

  الدولية

 

ــة) ٦٣٣٧  (مغلقــــ
 يونيــه/حزيــران ١١

٢٠١٠  
  

ــام    ــدعي العـــــــــ  املـــــــــ
لمحكمـــــة اجلنائيـــــة  ل

  الدولية

ــاء الــــس،  أعضــ
 املـــــــدعي العـــــــام

لمحكمة اجلنائيـة  ل
  الدولية

 

٦٣٣٨    
ــه  ١٤ حزيران/يوني

٢٠١٠    

رئــيس الفريــق الرفيــع       
املستوى التابع لالحتـاد  
األفريقـــــــي، وكـــــــبري 

املشــترك بــني  الوســطاء
ــي  ــاد األفريقـــــ  االحتـــــ

 بشــأناألمــم املتحــدة و
ــور،  ــل دارفـــــ واملمثـــــ

املشـــترك بـــني اخلـــاص 
ــي   ــاد األفريقـــــ االحتـــــ

 املعــينواألمــم املتحــدة 
ــ دارفور، املمثـــــــل بـــــ

اخلـــاص لألمـــني العـــام 
  لسودانل

ــاء   ــع أعضـــ ومجيـــ
ــس و ــعالـــ  مجيـــ

  املدعوين

 



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
عمال باملـادة  الدعوات 

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت  
ــدون (  -املؤيــــــــــــــــــــ

املمتنعون  -املعارضون 
  )عن التصويت

           ٦٣٦٥    
ــه  ٢٧ متوز/يوليـــــــ

٢٠١٠  

عــن تقريــر األمــني العــام 
العملية املختلطة لالحتـاد  

واألمــــــــم  األفريقــــــــي 
 املتحــــــدة يف دارفــــــور 

)S/2010/382(  

املمثل اخلاص املشـترك    
ــاد   ــني االحت ــي ب األفريق

واألمــم املتحــدة املعــين  
  بدارفور

ــل اخلـــــاص   املمثـــ
ــني  ــترك بـــــ املشـــــ
ــي   ــاد األفريقـ االحتـ
ــدة   ــم املتحــ واألمــ

  املعين بدارفور

 

٦٣٦٦  
 يوليـــــه/متـــــوز ٣٠

٢٠١٠  

عــن تقريــر األمــني العــام 
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقــــــــي واألمــــــــم  
 املتحــــــدة يف دارفــــــور 

)S/2010/382(  

ــرار      ١٩٣٥ القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(    

٠-٠-١٥  

٦٤٠١  
 /األول تشرين ١٤

    ٢٠١٠ أكتوبر

مشــروع قــرار مقــدم مــن     
الواليــــــــــات املتحــــــــــدة  

)S/2010/520(  

ــن  واحــد عضــو   م
ــس   ــاء الـــ أعضـــ

  (الصني)

ــرار  ١٩٤٥ القـــــــــــــــــ
)٢٠١٠(    

  (أ)١-٠-١٤
٦٤١٠    

 /األول تشرين ٢٥
  ٢٠١٠ أكتوبر

عــن األمــني العــام  تقريــر
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقــــــــي واألمــــــــم  
 املتحــــــدة يف دارفــــــور 

)S/2010/543( 

تقريــر األمــني العــام عــن 
  (S/2010/528) السودان

وكيـــل األمـــني العـــام     السودان 
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

   ن  ياملدعومجيع 

٦٤٢٥    
/ تشرين الثاين ١٦

  ٢٠١٠ نوفمرب

  السودان  
ــرة  (وزيـــــــــ

  اخلارجية)

ــام للحركــة   األمــني الع
ــر   ــعبية لتحريــــــ الشــــــ

رئــــــيس والســــــودان، 
االحتـاد األفريقـي   فريق 

الرفيــع املســتوى املعــين 
  بالتنفيذ

ــام   ــني العـــــ األمـــــ
ــاء   ــع أعضـــ ومجيـــ

ــس  ــع والـــ مجيـــ
  املدعوين

S/PRST/2010/24  

٦٤٤٠    
ــانون األول/ ٩  كــ

  ٢٠١٠ديسمرب 

ــام    ــدعي العـــــــــ  املـــــــــ
لمحكمـــــة اجلنائيـــــة  ل

  الدولية

 املـــــــدعي العـــــــام
لمحكمة اجلنائيـة  ل

  الدولية

 

  (مغلقة) ٦٤٤١
ــانون األول/ ٩  كــ

  ٢٠١٠ديسمرب 

ــوا  ٣٠   عضــ
الـــدول  مـــن

  (ب)األعضاء

ــام ــدعي العـــــــــ  املـــــــــ
لمحكمـــــة اجلنائيـــــة  ل

  الدولية

ــاء الــــس،  أعضــ
 املـــــــدعي العـــــــام

لمحكمة اجلنائيـة  ل
  الدولية

 



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية جملس  - اجلزء األول 
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ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
عمال باملـادة  الدعوات 

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت  
ــدون (  -املؤيــــــــــــــــــــ

املمتنعون  -املعارضون 
  )عن التصويت

           ٦٤٥٢    
 /األول كانون ١٦

  ٢٠١٠ ديسمرب

وكيـــل األمـــني العـــام     السودان  
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

رئـيس فريـق   والسالم، 
ــين   ــام املعــ ــني العــ األمــ
باالســــــــــــــتفتاءين يف 

ــودان،  ــني والســـ األمـــ
للحركـة الشـعبية   العام 

  لتحرير السودان

مجيــــــع أعضــــــاء   
ــس و ــعالـــ  مجيـــ

  املدعوين

S/PRST/2010/28  

٦٤٦٨    
 كانون الثـاين/  ١٨

  ٢٠١١يناير 

املمثــل اخلــاص لألمــني     السودان  
رئـيس  والعام للسودان، 

فريـــــق األمـــــني العـــــام 
باالســـتفتاءين يف   املعـــين

  السودان

مجيــــــع أعضــــــاء   
ــس و ــعالـــ  مجيـــ

  املدعوين

 

٦٤٧٤    
 كانون الثـاين/  ٢٦

  ٢٠١١يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن 
  )S/2010/681السودان (

عــن تقريــر األمــني العــام 
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقــــــــي واألمــــــــم  

 دة يف دارفــــــور املتحــــــ
)S/2011/22(  

املمثل اخلاص املشـترك    
ــي    ــاد األفريق ــني االحت ب

املعــين  املتحــدةواألمــم 
األمــــــني ودارفور، بــــــ

ــاعد   ــام املســــــــ العــــــــ
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

   نياملدعومجيع 

٦٤٧٨    
ــباط/فرباير  ٩ شــــــ

٢٠١١  

املمثــل اخلــاص لألمــني   السودان  
ــودان،   ــام للســــــ العــــــ

ــق األمــني   و ــيس فري رئ
العـــــــــــــام املعـــــــــــــين 
باالســــــــــــــتفتاءين يف 

رئــــــيس والســــــودان، 
مكتب االتصال التـابع  
ــاد األفريقــــي يف  لالحتــ

وزيـــــــر والســــــودان،  
التعـــاون اإلقليمـــي يف   
حكومـــــــة جنــــــــوب  

  السودان

مجيــــــع أعضــــــاء   
ــس و ــعالـــ  مجيـــ

  املدعوين

S/PRST/2011/3  

ــة)م( ٦٤٩٩  غلقــــ
 مــــــارس /آذار ٢١

٢٠١١  

ــام للحركــة    السودان   األمــني الع
ــر   ــعبية لتحريــــــ الشــــــ

ــودان،  ــني والســـ األمـــ
ــاعد   ــام املســــــــ العــــــــ
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

مجيــــــع أعضــــــاء   
ــس و ــعالـــ  مجيـــ

  املدعوين

 

٦٥١٧    
ــان/أبريل  ٢٠ نيســ

٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام عــن 
  )S/2011/239السودان (

ــام املســاعد     السودان  ــني الع األم
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

   ن  ياملدعومجيع 
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ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
عمال باملـادة  الدعوات 

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت  
ــدون (  -املؤيــــــــــــــــــــ

املمتنعون  -املعارضون 
  )عن التصويت

           ٦٥١٩  
ــان/أبريل  ٢٠ نيســ

٢٠١١  

عــن تقريــر األمــني العــام 
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقــــــــي واألمــــــــم  
 املتحــــــدة يف دارفــــــور 

)S/2011/244(  

ــام املســاعد     السودان  ــني الع األم
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

   ن  ياملدعومجيع  

٦٥٢١  
ــان/أبريل  ٢١ نيســ

٢٠١١  

     S/PRST/2011/8  

٦٥٢٢    
ــان/أبريل  ٢٧ نيســ

٢٠١١    

تقريــر األمــني العــام عــن 
  )S/2011/239السودان (

مشــروع قــرار مقــدم مــن    
الواليــــــــــات املتحــــــــــدة  

)S/2011/267(  

ــوم   السودان ــد بـــ  الســـــيد دافيـــ
(حكومـــــــة  شـــــــوات

  جنوب السودان)

ــرار   ١٩٧٨ القـــــــــــــــــ
)٠-٠-١٥، )٢٠١١  

٦٥٣٧  
و مــــــاي/أيــــــار ١٧

٢٠١١  

مشــروع قــرار مقــدم مــن     
الواليــــــــــات املتحــــــــــدة  

)S/2011/305(  

ــرار     ١٩٨٢ القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥    
٦٥٤٢    

ــايو  ٣١ أيار/مـــــــــ
٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام عــن 
  )S/2011/314السودان (

وكيـــل األمـــني العـــام     السودان 
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

ــالم،  ــل والســـــ املمثـــــ
اخلـــاص لألمـــني العـــام 

د الســـــيوللســـــودان، 
ــل  ــول إيزكيـــــــــ لـــــــــ

ــم   ــاتكوث (باســــ جــــ
حكومـــــــة جنــــــــوب  

  السودان)

   نياملدعومجيع 

٦٥٤٤  
ــران ٣ ــه /حزيـ يونيـ

٢٠١١  

     S/PRST/2011/12  

٦٥٤٨    
ــران ٨ ــه/حزيـ  يونيـ

٢٠١١  

ــام    ــدعي العـــــــــ  املـــــــــ
لمحكمـــــة اجلنائيـــــة  ل

  الدولية

 املـــــــدعي العـــــــام
لمحكمة اجلنائيـة  ل

  الدولية

 

  (مغلقة) ٦٥٤٩
ــران ٨  ــه/حزي  يوني

٢٠١١  

ــة  ٣٧   دولـــــ
الـــدول  مـــن

  (ج)األعضاء

ــام ــدعي العـــــــــ  املـــــــــ
لمحكمـــــة اجلنائيـــــة  ل

  الدولية

مجيــــــع أعضــــــاء   
  الس
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ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
عمال باملـادة  الدعوات 

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت  
ــدون (  -املؤيــــــــــــــــــــ

املمتنعون  -املعارضون 
  )عن التصويت

           ٦٥٥٩  
يونيـه  /حزيران ٢٠

٢٠١١  

رئــيس الفريــق الرفيــع      السودان  
املستوى التابع لالحتـاد  

املعـــــــــين  األفريقـــــــــي
املمثـــــــل و ،بالتنفيـــــــذ

اخلـــاص لألمـــني العـــام 
 الســـــيدوللســـــودان، 
ــل ــول  إيزكيـــــــــ لـــــــــ

ــم   ــاتكوث (باســــ جــــ
حكومـــــــة جنــــــــوب  

  السودان)

مجيـــــع أعضــــــاء   
ــس و ــع الـــ مجيـــ

  املدعوين

 

٦٥٦٧  
ــران٢٧ ــه/حزي  يوني

٢٠١١  

مشــروع قــرار مقــدم مــن     
وغــابون، ، جنــوب أفريقيــا

ونيجرييــــــا، كولومبيــــــا، و
ــدة   ــات املتحـــــــ والواليـــــــ

)S/2011/389(  

ــن  واحــد عضــو   م
ــس   ــاء الـــ أعضـــ

  )فرنسا(

ــرار  ١٩٩٠ القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(    

٠-٠-١٥  

٦٥٧٦  
متوز/يوليـــــــــــــه  ٨

٢٠١١  

مشــروع قــرار مقــدم مــن     
وجنـوب  ، والربتغالأملانيا، 
فرنسـا،  ووغابون،  أفريقيا،

 واململكــــــــــة املتحــــــــــدة،
الواليـــــــات و ونيجرييـــــــا،

  )S/2011/416املتحدة (

ــرار     ١٩٩٦ القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(    

٠-٠-١٥  

٦٥٧٩    
 يوليـــــه/متـــــوز ١١

٢٠١١  

مشـــــــــــــروع القـــــــــــــرار  
)S/2011/417(  

مـــــن أعضـــــاء    ٤  
 ،(أملانيــــا الــــس  

واململكـة   ،وفرنسا
ــدة  ،املتحــــــــــــــــــ

ــات  والواليــــــــــــــ
  املتحدة)

ــرار  ١٩٩٧ القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٥٨٣    
ــه  ١٣ متوز/يوليـــــــ

٢٠١١  

ــرال ــني ل اخلــاص تقري ألم
العــــام عـــــن الســـــودان  

)S/2011/314(  

وكيـــل األمـــني العـــام     السودان 
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ
ــيس   الســالم، نائــب رئ

  السودانجنوب 

ــام  ــني العــــ  ،األمــــ
ــاء   ــع أعضـــ ومجيـــ

ــس،  ــعالــ  ومجيــ
  املدعوين

 

٦٥٨٩    
ــه  ٢٢ متوز/يوليـــــــ

٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام عــن 
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقــــــــي واألمــــــــم  
 املتحــــــدة يف دارفــــــور 

)S/2011/422(  

املمثل اخلاص املشـترك    
ــي    ــاد األفريق ــني االحت ب
واألمــم املتحــدة املعــين  

  بدارفور

ــل اخلـــــاص   املمثـــ
ــني  ــترك بـــــ املشـــــ
ــي   ــاد األفريقـ االحتـ
ــدة   ــم املتحــ واألمــ

  املعين بدارفور

 

٦٥٩٣  
 يوليـــــه/متـــــوز ٢٧

٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــي  ــة يف أبيـــــــــ احلالـــــــــ

)S/2011/451(  

األمـــني العـــام  وكيـــل   
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

ــني  وكيــــــل األمــــ
العـــــام لعمليـــــات 

  حفظ السالم

 



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
عمال باملـادة  الدعوات 

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت  
ــدون (  -املؤيــــــــــــــــــــ

املمتنعون  -املعارضون 
  )عن التصويت

           ٦٥٩٧  
يوليـــــه /متـــــوز ٢٩

٢٠١١  

تقريــر األمــني العــام عــن 
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقــــــــي واألمــــــــم  
 املتحــــــدة يف دارفــــــور 

)S/2011/422(  

مشــروع قــرار مقــدم مــن    
ــةامل ــدة  ملكــــــــــ املتحــــــــــ
)S/2011/471(  

 مـــــن  أعضـــــاء  ٧  
ــاد   ــس (االحتــ الــ

جنوب و، الروسي
الصــني، وأفريقيــا، 

اململكة و غابون،و
ــدة،  املتحــــــــــــــــــ
ونيجرييــــــــــــــــــا، 

ــات و الواليــــــــــــــ
  املتحدة)

ــرار  ٢٠٠٣ القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(    

٠-٠-١٥  

٦٦٢٨  
ــرين األول/ ٦  تشــ

  ٢٠١١أكتوبر 

األمــني العــام عــن تقريــر 
ــي  ــة يف أبيـــــــــ احلالـــــــــ

)S/2011/603(  

ــوب   جنـــــــــ
ــودان ، الســــ
  والسودان

األمـــني العـــام  وكيـــل 
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

   ن  ياملدعومجيع 

٦٦٣٨  
/ األول تشرين ٢٥

  ٢٠١١ أكتوبر

تقريــر األمــني العــام عــن 
العملية املختلطة لالحتـاد  
األفريقــــــــي واألمــــــــم  
 املتحــــــدة يف دارفــــــور 

)S/2011/643(  

وكيـــل األمـــني العـــام     السودان 
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

   ن  ياملدعومجيع 

٦٦٥٦    
/ تشرين الثاين ١١

  ٢٠١١ نوفمرب

ــوب    جنـــــــــ
ــودان ، الســــ
  والسودان

وكيـــل األمـــني العـــام   
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

ــالم،  ــل والســـــ املمثـــــ
اخلـــاص لألمـــني العـــام 

بعثـــة األمــــم   ورئـــيس 
ــوب  ــدة يف جنـــ املتحـــ

  السودان

   ن  ياملدعومجيع 

٦٦٦٠  
/ تشرين الثاين ١٥

  ٢٠١١ نوفمرب

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــودان   ــوب الســــــ جنــــــ

)S/2011/678(  

ــوب   جنـــــــــ
ــودان ، الســــ
  والسودان

وكيـــل األمـــني العـــام   
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

ــالم،  ــل والســـــ املمثـــــ
اخلـــاص لألمـــني العـــام 
ورئـــيس بعثـــة األمــــم   
ــوب  ــدة يف جنـــ املتحـــ

  السودان

   ن  ياملدعومجيع 

٦٦٧٩    
ــانون األول/  ٨ كــ

  ٢٠١١ديسمرب 

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــي  ــة يف أبيـــــــــ احلالـــــــــ

)S/2011/741(  

ــوب   جنـــــــــ
ــودان ، الســــ
  والسودان

وكيـــل األمـــني العـــام   
ــظ   ــات حفــــــ لعمليــــــ

  السالم

   ن  ياملدعومجيع 

٦٦٨٣  
/ األول كانون ١٤

  ٢٠١١ ديسمرب

تقريــر األمــني العــام عــن 
ــي  ــة يف أبيـــــــــ احلالـــــــــ

)S/2011/741(  

مشــروع قــرار مقــدم مــن    
فرنسـا، واململكـة املتحــدة،   

ــدة  و ــات املتحـــــــ الواليـــــــ
)S/2011/770(  

ــوب  جنـــــــــ
ــودان ، الســــ
  والسودان

ــرار    ٢٠٢٤ القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥    
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ــدعوات  الـــــ
عمال باملـادة  

٣٧  
عمال باملـادة  الدعوات 

  املتكلمون  وغريها ٣٩

  القرار والتصويت  
ــدون (  -املؤيــــــــــــــــــــ

املمتنعون  -املعارضون 
  )عن التصويت

           ٦٦٨٨    
/ األول كانون ١٥

  ٢٠١١ ديسمرب

ــام   السودان   ــدعي العـــــــــ املـــــــــ
اجلنائيـــــة   للمحكمـــــة

  الدولية

   ن  ياملدعومجيع 

  (مغلقة) ٦٦٨٩
/ األول كانون ١٥

  ٢٠١١ ديسمرب

ــة  ٢٠   دولـــــ
الـــدول  مـــن

    (د)األعضاء

ــام  ــدعي العـــــــــ املـــــــــ
لمحكمـــــة اجلنائيـــــة  ل

  الدولية

ــاء الــــس،  أعضــ
ــام  ــدعي العـــ  واملـــ

لمحكمة اجلنائيـة  ل
  الدولية

 

٦٦٩٩    
/ األول كانون ٢٢

  ٢٠١١ ديسمرب

تقريــر األمــني العــام عــن 
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)S/2011/741(  

مشــروع قــرار مقــدم مــن    
الواليــــــــــات املتحــــــــــدة  

)S/2011/794(  

ــوب  جنـــــــــ
ــودان ، الســــ
  والسودان

ــرار    ٢٠٣٢ القـــــــــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥    
  

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

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

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

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

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

    
  غرب أفريقياتوطيد السالم يف  - ١٣

  
  عام عرض  

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

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

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

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

__________ 

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

 “.السالم بناء وبعثات البعثات السياسية”




