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 تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان* - 12
 عرض عام 
ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةا ،  عتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتل  

، متتتع العدتتتدال املستتتا ة (271)جدستتتة، موهتتتا أر تتتع جدستتتات مغدعتتتة 36
نتتتتةارات  10نتتتتةارا، موهتتتتا  12 عتتتتوات يفافتتتتةاد شتتتتةقة. يفاختتتتت  اجملدتتتتس 

، يفا تمد أر  ة  يتا ت (272)لسا ع مل امليثاقاختخ ت مبوجب الفصل ا
رائستتية. يفاستتتمع اجملدتتس مىل محاقتتات  رتتال احلالتتة يف دارفتتور يفأ يتتي 
يفجووب السودال، فنال  ل ال النة  ني الستودال يفجوتوب الستودال. 
يفاستمع اجملدس أينا مىل محاقات  رتال توفيت  يف يتة  مديتات حفتظ 

ة املدتد تتة لالحتتتاد األفةيعتتي الستتالم التتثال  يف املو عتتة، يفذتتي ال مديتت
يفاألمتتم املتحتتدة يف دارفتتور، يفنتتوة األمتتم املتحتتدة األمويتتة املؤنتتتة أل يتتي، 

. (273)يف  ثة األمم املتحدة يف جوتوب الستودال، يفمتدد يف يتة كتل موهتا
يف تتدل اجملدتتس نظتتام اجلتتلاءات ضتتد الستتودال يفمتتدد متتةتني يف يتتة فةيتتق 

. يفاستتتتمع (274)(2005) 1591اخلتتترباء امل تتتني أصتتتال  متتتال ابلعتتتةار 
اجملدتتس مىل محاقتتة متتل املتتد ي ال تتام لدمحكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة فيمتتا 
يت دتتتتق ابلوضتتتتع العتتتتائم يف دارفتتتتور، التتتت ي أحيتتتتل مىل احملكمتتتتة مبوجتتتتب 

 .(2005) 1593العةار 
 

__________ 

ترتتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتتام/  11 متتتتتتتتتال مبتتتتتتتتت كةة رئتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتل املؤرختتتتتتتتتة  * 
(، ا تعتتتتتارا متتتتتل ذلتتتتتك التتتتتتارير، نعحتتتتتت S/2013/657) 2013 نتتتتتوفمرب

لتصتتتتتعح “ تعتتتتتارية األمتتتتتني ال تتتتتام  تتتتتل الستتتتتودال”صتتتتتياغة العوتتتتتد امل وتتتتتول 
 “.م  ل السودال يفجووب السودالتعارية األمني ال ا”

 .S/PV.7005يف  ؛S/PV.6989يف  ؛S/PV.6806يف  ؛S/PV.6797انظة  (371) 
مل يُتدتتتتتتتتتتت ا مبوجتتتتتتتتتتتتب  (2013) 2113يف  (2012) 2063العتتتتتتتتتتتةارال  (272) 

 الفصل السا ع مل امليثاق. 

ملليتتتتد متتتتل امل دومتتتتتات  تتتتل يف ايت ال مديتتتتة املدتد تتتتتة لالحتتتتتاد األفةيعتتتتتي  (273)
يفاألمم املتحدة يف دارفتور يفنتوة األمتم املتحتدة األمويتة املؤنتتة أل يتي يف  ثتة 
األمتتم املتحتتدة يف جوتتوب الستتودال، انظتتة اجلتتلء ال اشتتة، العستتم األيفل، 

 “.  مديات حفظ السالم”

دا   اجللائيتة املتدت ة ضتد الستودال، الوظتة ملليد مل امل دومات  رتال التت (274)
التتتدا   التتيت   تت دتتب استتتددام العتتوة ”اجلتتلء الستتا ع، العستتم الثالتتث، 

يفملليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال “. متتتل امليثتتتاق 41املستتتدحة، يففعتتتا لدمتتتادة 
ابء، حتتت  وتوال  -يف ية فةيق اخلرباء، انظة اجللء التاستع، العستم األيفل 

 “.  رال السودال (2005) 1591 ابلعةار الدجوة املوراة  مال”

الوضززززززع يف دارفززززززور وتنفيززززززن و يززززززة العمليززززززة املذتلطززززززة  
 اجلزاءات ونظام

، أ دتت  يفكيتتل األمتتني ال تتام 2012كتتانول الثام/يوتتاية   11يف  
م اجملدس ان    د محةاز التعدم املعتني يف التعةيتة ل مديات حفظ السال
، منى ال ةفال يف يفثيعة الديفحتة لدستالم يف (275)األخ  لامني ال ام
ُندما يف توفي  األحكام  (276)2011متوز/يولي   14دارفور املون ة يف 

املت دعتتتة  تعاستتتم الستتتد ة يفاألمتتتل. يفأشتتتار مىل أنتتت  مل اتتتد  لعتتتاء  تتتني 
حلةكتات غت  املون تة  دتى الوثيعتة، يف  توجتد آفتاق حكومة السودال يفا

يفاضتحة  ستتتئواف احملتاداثت. يفأضتتاف نتتائال مل األمتني ال تتام ي متتل، 
ابلت تتتتايفل متتتتع ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي،  دتتتتى يفضتتتتع خارقتتتتة قةيتتتتق لتحعيتتتتق 
الستتالم يف دارفتتور. يفأيفضتتح أل خارقتتة ال ةيتتق هتتتدف مىل تتتوف  مقتتار 

يست  احملتاداثت م تاً  تني ال تةفني يف لامم املتحدة يفا حتاد األفةيعي لت
ثالثتتة جمتتا ت رئيستتية: تعتتدمي التتد م لتوفيتت  يفثيعتتة الديفحتتة؛ يفالتواصتتل 
املستمة متع احلكومتة يفاحلةكتات غت  املون تة هبتدف ت ليتل املفايفضتات؛ 

 .(277)يفد م احلوار الداخدي يف دارفور
يفأ ةب اثتل جوتوب الستودال  تل ندعت   رتال احلالتة األمويتة  

يف دارفتتتور. يفأضتتتاف نتتتائال مل ذتتت ا الوضتتتع ميكتتتل أل يتتتؤثة  دتتتى  دتتتده 
يفد تتتا اجملدتتتتس مىل أختتت  الستتتتياق السياستتتتي يفاألمتتت  يف ا  تعتتتتار  دتتتتى 

أل يوظتتتتة  . يفانتتتترتح اثتتتتل الستتتتودال(27٨)ن تتتتاق أيفستتتتع أثوتتتتاء موانرتتتتات 
اجملدتتتتس يف ختفتتتتيض ال تتتتدد الكعتتتت  متتتتل املتتتتوظفني ال تتتتامدني يف ال مديتتتتة 
املدتد ة، ابلوظة مىل ظهور  المات ا ستعةار يف دارفور. كما قدتب 
مىل اجملدتتتتس أل يوجتتتت  رستتتتالة يفاضتتتتتحة مىل حكومتتتتة جوتتتتوب الستتتتتودال 
 رال د مهتا حةكتات التمتةد يف يف يتيت جوتوب كةدفتال يفالويتل األزرق 

ل التصدي هلا، يفذلك لتفادي حديف  تع ات تؤثة  دى يفمحجامها  
 .(279)اإلنديم اسةه

__________ 

(275) S/2011/814 . 

(276) S/2011/449 2، النميمة . 

(277) S/PV.6700 6-2، الصفحات . 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (27٨)

 . 11-7املةجع نفس ، الصفحات  (279)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/2011/814
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https://undocs.org/ar/S/PV.6700
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، اختتت  اجملدتتس ابإلمجتتاع العتتةار 2012شتتعا /فرباية  17يفيف  
، التتتت ي تصتتتتةف فيتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل الستتتتا ع متتتتل (2012) 2035

امليثاق، يفمدد يف ية فةيتق اخلترباء، الت ي  تني يف األصتل  متال ابلعتةار 
، يف تتتتتدَّل التتتتتتدا   2013شتتتتتعا /فرباية  17( حتتتتتىت 2005) 1591

اجللائية  تحديث اإل فاءات مل حظة توريد األستدحة يفتوستيع ن تاق 
 (2005) 1591العتتتةار ان عتتاق م تتتاي  اإلدرا  املوصتتوص  ديهتتتا يف 

 لترمل الكيا ت.
يف  تتتتد اختتتتتاذ العتتتتةار، أشتتتتاد اثتتتتل الستتتتودال ابجملدتتتتس لتاكيتتتتده  

جمددا  دى أل الوتلاع يف دارفتور   ميكتل حستم   ستكةاي. كمتا  شتد 
يفم انعتتتة  (2012) 2035اجملدتتتس أل يتصتتتةف يففعتتتا ألحكتتتام العتتتةار 

حةكتتتة ال تتتدل يفاملستتتايفاة، لكوهنتتتا احلةكتتتة املستتتدحة الوحيتتتدة التتتيت  عيتتتت 
نرتتت ة يف دارفتتتور يفمل تونتتتم مىل  مديتتتة الستتتالم. يفمتتتل  حيتتتة أختتتةى، 
أ ةب  ل استغةا   لتنمل العةار لغة تتحد   ل  مديات  سكةية 

متتل نعيتتل العصتتف اجلتتوي، يفذتتي أحتتدا  متتل املاضتتي؛ يف تتل  مستتتمةة
التاخ  يف مصدار التاش ات يفيفضتع  ععتات أختةى فيمتا يت دتق   متل 
الفةيتتق، حمتجتتا ال ذتت ه الدغتتة تعتتونِّ  مصتتدانية اجملدتتس يفأنرتت ة فةيتتق 

 .(2٨0)(2005) 1591اخلرباء يفالدجوة املوراة  مال ابلعةار 
، أشتتتتتار يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام 2012نيستتتتتال/أ ةيل  26يفيف  

ل مديتات حفتتظ الستالم مىل أنتت  يف حتتني أل ال مديتة املدتد تتة يفالفةيتتق 
 مديتتة  الع تةي لامتتم املتحتدة يعحثتتال يف الكيفيتة التتيت ميكتل هبتتا د تم

السالم، أ ة تت الستد ة اإلنديميتة لتدارفور  تل شتواغل  رتال جتديفى 
ال مدية، نظةا ل دم يفجود متويل مل احلكومتة. يفأ دت  اجملدتس أينتا ال 
آفاق استئواف املفايفضات  ني احلكومة يفاحلةكات غ  املون ة   تعديف 

ديتة جيدة. يففما يت دتق ابملستائل األمويتة يفالتوفي يتة التيت تتؤثة  دتى ال م
املدتد ة، انرتح م ادة تركيل انترار ال مديتة املدتد تة يفخفتض  تدد 

 .(2٨1)أفةادذا الوظاميني
، أفاد املمثل اخلاص املررتك  تني 2012متوز/يولي   24يفيف  

ا حتاد األفةيعي يفاألمم املتحدة امل    دارفور يفرئيس ال مدية املدتد ة 
لالحتاد األفةيعي يفاألمم املتحدة يف دارفتور انت   دتى التةغم متل التعتدم 

ثيعتة الديفحتة لدستالم يف املدحوظ ال ي أحةزه ال ةفتال املون تال  دتى يف 
دارفتتتور صتتتوب توفيتتت ذا، خاصتتتة فيمتتتا يت دتتتق رنرتتتاء املؤسستتتات التتتيت 
ن   ديها ا تفاق يفما يتصل هبا مل ت ييوتات سياستية، فال ديتد متل 

__________ 

(2٨0) S/PV.6716 3يف  2، الصفحتال . 

(2٨1) S/PV.6762 5-2، الصفحات . 

أحكتتتتتام ا تفتتتتتاق مل تُوفتتتتت    تتتتتد، حتتتتتىت   تتتتتد منتتتتتي املوا يتتتتتد الوهائيتتتتتة 
ايفل املوصوص  ديها. يفأ د  أينا  ل اجلهتود التيت  ُت لت متؤخةا، ابلت ت

متتتتع ن تتتتة، إل تتتتتادة مقتتتتالق  مديتتتتة الوستتتتتاقة  تتتتني حكومتتتتة الستتتتتودال 
يفاحلةكات املسدحة غ  املون ة  دتى الوثيعتة، فنتال  تل املستا دة التيت 
تعدمها ال مدية املدتد ة يف نرة يفثيعة الديفحة  ني الستكال املتدنيني. 
يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، أشتتار مىل املتتتؤمتة التحنتت ي املوستتع ألصتتتحاب 

دارفتتتتتتتتور، التتتتتتتت ي  عدتتتتتتتتت  الستتتتتتتتد ة اإلنديميتتتتتتتتة لتتتتتتتتدارفور املصتتتتتتتتدحة يف 
، يفالتت ي متثتتل اإل تتاز الةئيستتي لتت  2012متوز/يوليتت   12مىل  10 متتل

يف أنتتتت  يففتتتتتة حمفتتتتتال، داختتتتل دارفتتتتتور يفلدمتتتتتةة األيفىل موتتتت  تونيتتتتتع يفثيعتتتتتة 
الديفحتتتتة، ألصتتتتحاب املصتتتتدحة يف دارفتتتتور، متتتتل أجتتتتل التعيتتتتيم يفتعتتتتدمي 

                                   .(2٨2)التوصيات  رال سعل املني ندما
يفشةح اثتل الستودال ابلتفصتيل اجلهتود التيت  ت لتها حكومتت   

لتوفيتتتتتتتتت  يفثيعتتتتتتتتتة الديفحتتتتتتتتتة يفتوتتتتتتتتتايفل التعةيتتتتتتتتتة األختتتتتتتتت  لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام 
مرتةيفع . يفيف ضوء تدك اجلهود، أ تةب  تل أستف  ألل (2٨3)ابلتحديل

مل ي ربنِّ  تل التعتدم احملتةز ابلعتدر الكتايف يفمل يتدِّل  (2٨4)العةار نيد الوظة
احلةكتتات املتمتتةدة الةافنتتة لدستتالم يفاملتمستتكة اذتتداف اجلعهتتة الثوريتتة 
الستتتتودانية املتمثدتتتتة يف مستتتتعا  احلكومتتتتة ابلعتتتتوة. يفأ تتتتةب  تتتتل رفنتتتت  
 العتتاقع لدتتتة ط يف مرتتتةيفع العتتتةار  تتني موضتتتوع جتتتيش التتتةب لدمعايفمتتتة
يفمستتتالة دارفتتتور، حمتجتتتا ال تنتتتتمني ذتتت ا يف مرتتتةيفع العتتتةار ستتتتي عنِّد 

 .(2٨5)ال النة  ني حكومت  يفال مدية املدتد ة
، متتتتدد اجملدتتتتس، مبوجتتتتب العتتتتةار 2012متوز/يوليتتتت   31يفيف  
شتتتهةا مضتتتافية  12، يف يتتتة ال مديتتتة املدتد تتتة لفتتترتة (2012) 2063

يفخفض  دد األفةاد ال سكةيني يفأفةاد الرتةقة. يفحتثن اجملدتس كت لك 
حكومتتة الستتودال يفحةكتتتة التحةيتتة يفال دالتتتة  دتتى توفيتتت  يفثيعتتة الديفحتتتة 
 دتتتى لتتتو اتم؛ يفقالتتتب اجلما تتتات املستتتدحة غتتت  املون تتتة  دتتتى يفثيعتتتة 

يفحة ابلكف  ل  ةندة توفي ذا؛ يفحث  دى التوسيق  رتكل يفثيتق الد
 تتتتتني   ثتتتتتات األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف املو عتتتتتة؛ يف حتتتتتظ ال دتتتتتب التتتتتوارد يف 

فيمتا يت دتق ابخل تة اإلنديمتي  (2012) 2057مل العةار  19 الفعةة
يفشتتجع ال مديتتة املدتد تتة  دتتى التت ي يرتتكد  جتتيش التتةب لدمعايفمتتة، 

 الت ايفل يفتعادل امل دومات يف ذ ا الصدد.
__________ 

(2٨2) S/PV.6813 4-2، الصفحات . 

(2٨3) S/2012/548 . 

 مل ت مم  وصفها يفثيعة مل يفاثئق جمدس األمل.  (2٨4)

(2٨5) S/PV.6813 ٨-6، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/PV.6716
https://undocs.org/ar/S/PV.6762
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6813
https://undocs.org/ar/S/2012/548
https://undocs.org/ar/S/PV.6813
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يففتتد  دتتده  تتل التصتتويت يفأيفضتتح اثتتل أذر يجتتال أل امتوتتاع  
 دى مرةيفع العةار يُ لى مىل أل   ض ا ستوتاجات اليت خد  مليها 

  تتفتتق متتع تعيتتيم  دتده لدحالتتة الةاذوتتة  دتتى  (2012) 2063العتةار 
يةه أر  الوانتتتتع، يف  ت كتتتتس متامتتتتا آراء األمتتتتني ال تتتتام التتتتواردة يف تعتتتتار 

، (2٨6)األختتت ة. يفأ تتتةب أينتتتا  تتتل أستتتف ، كمتتتا ف تتتل اثتتتل ابكستتتتال
لكول املوانرات  رال مرةيفع العةار مل تكل مفتوحة يفشامدة يفشفافة 

. يفأ تتةب اتتثال غواتيمتتا  يفالستتودال  تتل حتفظتتات (2٨7)ابلعتتدر الكتتايف
متتتتتل العتتتتتةار التتتتتيت ترتتتتت  مىل جتتتتتيش التتتتتةب  17جديتتتتتة  رتتتتتال الفعتتتتتةة 
 دومتتتات التتتيت نتتتدمتها األمانتتتة ال امتتتة   ترتتتكل لدمعايفمتتتة، يفرأاي أل امل

أساستتا لال تعتتاد  وجتتود أي نتتدر متتل التتتور  متتل جانتتب جتتيش التتةب 
. يفانتعد اثتل الستودال كتول العتةار مل يتنتمل (2٨٨)لدمعايفمة يف دارفور

أي مدانتتة يفاضتتحة يفمعاشتتتةة يفنويتتة لدجعهتتة الثوريتتتة الستتودانية التتيت ذتتتي 
دارفور. يفأ ةب أينا  ل استغةا    السعب الةئيسي ل دم ا ستعةار يف

لكتتول اجملدتتس د تتا مىل تعتتادل امل دومتتات يفالت تتايفل  تتني   ثتتات حفتتتظ 
الستتتتتالم يف املو عتتتتتة، يفلكوتتتتت  مل يتتتتتدع   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف جوتتتتتوب 
السودال لدت ايفل يفتعادل االراء يفامل دومات  رال اجلما ات الدارفورية 

. يفنتتتتتال اثتتتتتل (2٨9)املتمتتتتتةدة التتتتتيت تؤيتتتتتدذا حكومتتتتتة جوتتتتتوب الستتتتتودال
ابكستتتتال منتتت  كتتتال يف اإلمكتتتال حتستتتني التتتو  الوهتتتائي لدعتتتةار ردرا  
تفك  أكثة موضو ية  رتال املستائل، مثتل اإلشتارة مىل اجلعهتة الثوريتة 

 .(290)السودانية يف نةارات اجملدس
، أفتتتتاد األمتتتتني ال تتتتام 2012ترتتتتةيل األيفل/أكتتتتتو ة  24يفيف  

املستتتتتتا د ل مديتتتتتتات حفتتتتتتظ الستتتتتتالم ال احلالتتتتتتة األمويتتتتتتة يف دارفتتتتتتور، 
ستتيما يف الرتتمال، نتتد تتتدذورت  درجتتة كعتت ة، اتتا زاد متتل اخل تتة  يف 

  دتتى املتتدنيني يفابت يرتتكل هتديتتدا ألمتتل متتوظفي ال مديتتة املدتد تتة.
شتتتهةا  دتتتى  15يفمذ أشتتتار مىل لختتتة توفيتتت  يفثيعتتتة الديفحتتتة كثتتت ا مبتتتةيفر 

ا تمادذا، حث حكومة السودال يفحةكة التحةية يفال دالة  دى مظهار 
. يفمتتل جانعتت ، ا تتتترب (291)التلامهمتتا ابلتوفيتت  الكامتتل يفالفتتوري لدوثيعتتة

اثل السودال تونيع م كةة تفاذم لدتفايف  مع حةكتة ال تدل يفاملستايفاة 
اترخييا يف  مدية الديفحة لدسالم، نظةا لةفض احلةكة قيدتة الفترتة ت ورا 

__________ 

(2٨6) S/PV.6819 3، الصفحة . 

 . 2املةجع نفس ، الصفحة  (2٨7)

 .  )السودال(  4)غواتيما (؛ يفالصفحة  3املةجع نفس ، الصفحة  (2٨٨)

 . 5يف  4املةجع نفس ، الصفحتال  (2٨9)

 . 3املةجع نفس ، الصفحة  (290)

(291) S/PV.6851 5-2، الصفحات . 

السا عة اجلدوس لدتفايف . كمتا أنتة  ونتوع   تض احلتواد  التيت أثتةت 
 دتتتى الوضتتتع األمتتت  يف دارفتتتور، يفألعتتتى املستتتؤيفلية  وهتتتا  دتتتى  واصتتتة 
اجلعهة الثورية السودانية. كمتا أيفضتح كت لك الستعب األساستي لتعييتد 

ة يفصول نوات ال مدية املدتد تة مىل مو عتة ذرتا ة السد ات احلكومي
يف  تتتال دارفتتتتور، يفذتتتتو محايتتتتة أفتتتةاد ال مديتتتتة املدتد تتتتة متتتتل ذجمتتتتات 
احلةكتتتتات املستتتتدحة. يفنتتتتال أينتتتتا مل مستتتتةائيل تتتتتوفة التتتتد م ال ستتتتكةي 
حلةكات التمتةد الواشت ة يف دارفتور يفمهنتا يفجهتت ضتة ة جويتة إلحتدى 

، 2012األيفل/أكتتتتتتو ة ترتتتتتةيل  23املصتتتتتانع ال ستتتتتكةية يف  دتتتتتده يف 
يفمهنا تتدخل يف الرتؤيفل الداخديتة لدستودال. يفأضتاف نتائال منت  يتونتع 
متتتل اجملدتتتس أل يتتتتديل اهلجتتتوم التتت ي يرتتتتكل انتهاكتتتا صتتتارخا ملفهتتتتوم 

 .(292)األمل يفالسدم يفملعادمل األمم املتحدة يفميثانها
، نتتتتتتتدَّم األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام 2013كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية   24يفيف  
ل مديات حفظ السالم مفادة  ل املفايفضات اليت ُأجةيتت يف املسا د 

 تني احلكومتة يففصتيل ات تع  2013كتانول الثام/يوتاية   20الديفحة يف 
حلةكتتة ال تتتدل يفاملستتايفاة  ةائستتتة حممتتتد  رتتة، يفالتتتيت أستتفةت  تتتل تونيتتتع 
اتفتتاق مقتتاري اتتدد األستتاس التت ي ستتتتفايف  األقتتةاف استتتوادا مليتت  

لدسالم يف دارفور. يفأ ةب  ل ندع   رال  رال ا تماد يفثيعة الديفحة 
زايدة األ مال ال دائية  ني احلكومة يفاحلةكات املسدحة يفتوامي ال وف 
الععدتتتتتي يف   تتتتتض ألتتتتتاء دارفتتتتتور. كمتتتتتا أفتتتتتاد ال احلكومتتتتتة يفاحلةكتتتتتات 
املستتدحة ت ةنتتتل ممكانيتتة يفصتتتول ال مديتتة املدتد تتتة يفال تتامدني يف جمتتتال 

تتتتت د أل حتعيتتتتتق الستتتتتالم الرتتتتتامل املستتتتتا دة اإلنستتتتتانية. يفيف اخلتتتتتتام، أكن
يفاملستتتتتدام يف دارفتتتتور يت دتتتتب التوصتتتتل مىل تستتتتوية شتتتتامدة لدمرتتتتاكل 
السياستتتية يفا نتصتتتادية التتتيت   تتتتؤثة  دتتتى دارفتتتور فحستتتب  تتتل  دتتتى 
السودال ككل. يفشدد  دى ضةيفرة التلام مجيع األقةاف، مبتا يف ذلتك 
احلةكتتتتتتتتتات املستتتتتتتتتدحة يفاحلكومتتتتتتتتتة، مب اجلتتتتتتتتتة التظدمتتتتتتتتتات متتتتتتتتتل ختتتتتتتتتالل 

 .(293)السدمي راحلوا
هتا حكومتتة يفأ تتةز اثتتل الستتودال خمتدتتف اخل تتوات التتيت اختتت  

 تتالده متتل أجتتل توفيتت  يفثيعتتة الديفحتتة يفأيفضتتح أل أغدعيتتة ا شتتتعاكات 
 ني احلكومة يفاحلةكات املتمةدة ذي يف الوانع مصادمات نعدية حمنتة، 
يفجاء تدخل احلكومة فيها لفتة  األمتل فحستب. يفأكتد جمتددا أينتا 
أنت   دتتى اجملدتتس اختتتاذ متتا يدتتلم متتل مجتتةاءات، مبتتا يف ذلتتك ال عتتوابت، 

نتتتي الستتتالم متتتل احلةكتتتات املتمتتتةدة. يفرأى أنتتت  متتتل النتتتةيفري ضتتتد راف
__________ 

 . 6يف  5املةجع نفس ، الصفحات  (292)

(293) S/PV.6910 7الصفحة يف  4-2، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6819
https://undocs.org/ar/S/PV.6851
https://undocs.org/ar/S/PV.6910
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تتل أيفغوتتدا يفجوتتوب الستتودال كامتتل املستتؤيفلية  تتل   دتتى اجملدتتس أل امنِّ
ال ععتتتات التتتيت ت تتتوق مستتت ة الستتتالم يف دارفتتتور  تعتتتدميهما التتتد م مىل 

 .(294)احلةكات املتمةدة
، اخت  اجملدس، متصةفا مبوجب 2013شعا /فرباية  14يفيف  

 (2013) 2091الفصتتتل الستتتا ع متتتل ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة، العتتتةار 
، 2014شتتتتعا /فرباية  17ابإلمجتتتاع يفمتتتتدد يف يتتتتة فةيتتتق اخلتتتترباء حتتتتىت 

 يتتتتع أيف نعتتتتل املستتتتا دة يفالتتتتتد م يفأ تتتتةب  تتتتل ندعتتتت  متتتتل أل تتتتتتوف  أيف 
التعويتتتتتتني مىل الستتتتتتودال،  صتتتتتتورة معاشتتتتتتةة أيف غتتتتتت  معاشتتتتتتةة، ميكتتتتتتل أل 
ُيستتتتتتددم متتتتتتل نِّعتتتتتتل حكومتتتتتتة الستتتتتتودال لتتتتتتد م ال تتتتتتائةات ال ستتتتتتكةية 

 1591يف  (2004) 1556املستتتتددمة  دتتتى لتتتتو يوتهتتتك العتتتتةاريل 
(2005). 

يف عتتتتب اختتتتتاذ العتتتتةار، نتتتتال اثتتتتل الستتتتودال مل العدتتتتق التتتت ي  
 و  اجملدتس مزاء استتددام حكومتت  لدمستا دة يفالتد م التعويتني أ ةب 

يستتتتتتود مىل افتتتتترتا  يف غتتتتت  حمدتتتتت ، ألل حكومتتتتتة الستتتتتودال تستتتتتتددم 
 .(295)ال  ال يف أغةا  مدنية سدمية حمنة

تتتتتتل يفكيتتتتتتتل األ2013نيستتتتتتال/أ ةيل  29يفيف   متتتتتتني ال تتتتتتتام ، ركن
ل مديتتتات حفتتتظ الستتتالم يف محاقتتتت   دتتتى آختتتة الت تتتورات يف  مديتتتة 
السالم يف دى احلالة األموية يفاإلنسانية يف ضتوء التعةيتة األخت  لامتني 

. يفخدتت  مىل أل احلالتتة يف دارفتتور معدعتتة لدغايتتة، يفأنتت   يومتتا (296)ال تتام
حتتتتتدثت ت تتتتتورات مرتتتتتج ة مىل حتتتتتد متتتتتا يف  مديتتتتتة الستتتتتالم، مل جيتتتتتة 

. يفنتتتدم اثتتتتل (297)ل   تتتتد مىل تستتتوية سياستتتتية شتتتامدة ابلكامتتتتلالتوصتتت
الستتودال مفتتادة  رتتال اإلجتتةاءات التتيت اختتت هتا حكومتتت  مل اجلتتة احلالتتة 
األموية داخل دارفتور يفخارجهتا، يفستدط النتوء  دتى أيفجت  العصتور يف 
 متتل ال مديتتة املدتد تتة يفأدائهتتا  وتتد ت ةنضتتها ألي ذجتتوم. كمتتا أشتتار 

ن تتتاع  -ها احلةكتتتة الرتتت عية لتحةيتتتة الستتتودال مىل اهلجمتتتات التتتيت شتتتوت
الرتتمال يف يف يتتة  تتال كةدفتتال، يفد تتا اجملدتتس مىل الرتكيتتل  دتتى د تتم 
امل تتتتتتاي   عتتتتتتوة  تتتتتتل قةيتتتتتتق منفتتتتتتاذ اجلتتتتتتلاءات ضتتتتتتد احلةكتتتتتتات املتمتتتتتتةدة 

 .(29٨)لدسالم الةافنة
__________ 

 .7-4املةجع نفس ، الصفحات  (294)

(295) S/PV.6920 2، الصفحة. 

(296) S/2013/225. 

(297) S/PV.69565-2فحات ، الص. 

 .٨-5املةجع نفس ، الصفحات  (29٨)

، ندَّم املمثل اخلاص املررتك  تني 2013متوز/يولي   24يفيف  
مم املتحدة امل    دارفور م دومات مستكمدة مىل ا حتاد األفةيعي يفاأل

اجملدس  رال اجلهود اليت تع هلا ال مدية املدتد ة حلماية املدنيني يفنال 
مل احلالتتة األمويتتة يف دارفتتور   تتتلال متعدعتتة، متتع استتتمةار العتتتال  تتني 
احلكومتة يفاحلةكتات غت  املون تة. يففيمتا يت دتق ابهلجمتات األخت ة ضتتد 

ةية لد مديتتتتتة املدتد تتتتتة، نتتتتتال منتتتتت  رغتتتتتم متتتتتا أثتتتتت  متتتتتل العتتتتتوات ال ستتتتتك
تستتتتتاؤ ت  رتتتتتال نتتتتتوام العتتتتتوات يفف اليتهتتتتتا، فإنتتتتت  ي تعتتتتتد أل ال مديتتتتتة 
املدتد تتتتة لتتتتديها العتتتتوات الالزمتتتتة لتوفيتتتت  الو يتتتتة. يفأضتتتتاف نتتتتائال مل 
امل دتتتوب ذتتتو حتستتتني التتتتدريب يفامل تتتدات يفاملليتتتد متتتل املةيفنتتتة يف مقتتتار 

ة. يفرحتتتتتب انعتتتتتاء التمديتتتتتد املععتتتتتل ا نترتتتتتار احلتتتتتايل لد مديتتتتتة املدتد تتتتت
ل مديات نرة العوات لفرتة أقول، اا سيسمح لدع ثة اب ستفادة مل 
أفتتةاد  دتتى اقتتالع أكتترب ابلظتتةيفف يف امليتتدال. يفمتتع دختتول الوتتلاع يف 
دارفور  ام  ال اشة، أكد أل احلل الوحيد لدوتلاع ذتو احلتل السياستي. 

ال  تتل نيتهتتتا يف يفرأى كتت لك أنتت  يف حتتتني أل م تتةاب حكومتتة الستتتود
الدخول يف حوار سياسي شامل متع كتل اجملمو تات غت  املون تة  دتى 
الوثيعة مل ديفل استثواء أمة جدية ابلثواء،    د مل ترجيع احلكومة 
 دى انرتاح مقتار  متل حمتدد لدوفتاء  ت لك الت هتد. يفأضتاف نتائال مل 
 التت يل   يلالتتول مصتتةيل  دتتى متتونفهم يوعغتتي منوتتا هم  عتتدء حمتتاداثت
السالم مع حكومة السودال مل ديفل شتةيف ، يفأردف نتائال منت  لكتي 
اتتتتتتتتد  ذلتتتتتتتتك، ت تتتتتتتتترب مواصتتتتتتتتدة اجملدتتتتتتتتس تعتتتتتتتتدمي التتتتتتتتد م يفاملرتتتتتتتتاركة 

                                   .(299)م دعة ضةيفرة
يفنتتدَّم اثتتل الستتودال م دومتتات مستتتكمدة مىل اجملدتتس  رتتال  

احلالتتة يف دارفتتور يف رتتال توفيتت  يفثيعتتة الديفحتتة، مرتتددا  صتتفة خاصتتة 
اجلهود اليت تع هلا حكومت . يففيما يت دق ابل مدية املدتد ة، أكد  دى 

 دتتى حتتةص حكومتتت   دتتى التوستتيق، هبتتدف ضتتمال األمتتل يفالستتالمة 
أل نتتتتاء ال مديتتتتة، يفمنتتتتى نتتتتتائال مل حكومتتتتت    تةيتتتتد تعييتتتتد حةكتتتتتة 
ال مديتتة. يفشتتدد أينتتا  دتتى أ يتتة أل تنتت دع الع ثتتة  تتديفرذا يف التتدفاع 

   تصتتتعح ذتتتدفا ستتتهال لدمجمو تتتات  تتتل نفستتتها  صتتتورة ف التتتة حتتتىت
 .(300)املتمةدة

، اختتتتت  اجملدتتتتس ابإلمجتتتتاع العتتتتةار 2013متوز/يوليتتتت   30يفيف  
التتت ي متتتدد مبوجعتتت  يف يتتتتة ال مديتتتة املدتد تتتة لفتتتترتة  (2013) 2113

شهةا، يفحثن األقةاف املون ة أل توف  توفي ا اتما يفثيعة الديفحة.  13
__________ 

(299) S/PV.7010 5-2، الصفحات . 

 . 6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (300)

https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/PV.6920
https://undocs.org/ar/S/2013/225
https://undocs.org/ar/S/PV.6956
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7010
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يفرحتتتتتب اجملدتتتتتس أينتتتتتا مبعتتتتتادرة كعتتتتت  الوستتتتت اء املرتتتتترتك  تتتتتني ا حتتتتتتاد 
األفةيعي يفاألمم املتحدة لتوريط  مدية السالم، مبا يف ذلتك تورتي ها 

شةاك احلةكات غ  املون ة،  يوما شجَّ   مل خالل العيام مل جديد ر
 دتتتى أل أيختتت  يف احلستتتعال  مديتتتات الستتتالم األختتتةى ذات الصتتتدة، 
يفقالتتب مجيتتع أقتتةاف الوتتتلاع يف دارفتتور ال تونتتف  دتتى الفتتور أ متتال 
ال وف، يفد ا مجيع األقةاف مىل الت هد اب لتلام  ونف مستتمة يفدائتم 

 إلقالق الوار.
يف  د اختتاذ العتةار، كتةر اثتل الستودال متا أ تةب  وت  اجملدتس  

مل ندق مزاء  دم تونيع   ض األقةاف  دى يفثيعة السالم، يفأكد مل 
أل مونتتف حكومتتت  ذتتو التوصتتل مىل حتتل الوتتلاع  تترب التفتتايف   جديتتد

 .(301)يف رب  مدية السالم
،  ة  املمثل اخلاص 2013ترةيل األيفل/أكتو ة  23يفيف  

املرتتتترتك  تتتتني ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة امل تتتت   تتتتدارفور  دتتتتى 
اجملدتتتس حملتتتة  امتتتة  تتتل الت تتتورات السياستتتية يفاألمويتتتة التتتيت حتتتدثت يف 

يفأفاد  (302)دارفور مو  متوز/يولي  متاشياً مع التعةية األخ  لامني ال ام
ال  مديات ختفتيض جممتل نتوام العتوات ال ستكةية يفالرتةقية لد مديتة 
املدتد تتتتتة ماضتتتتتية  دتتتتتى املستتتتتار الصتتتتتحيح لتتتتتو اإل تتتتتاز حبدتتتتتول هنايتتتتتة  

. يف شتد يفكيتل األمتني ال تام ل مديتات (303)2014لثام/يوتاية ا كانول
حفتتتتتظ الستتتتتالم حكومتتتتتة الستتتتتودال أل حتتتتتتدد  ستتتتتة ة املستتتتتؤيفلني  تتتتتل 
اهلجمتتات التتيت ت تتةن  هلتتا أفتتةاد ال مديتتة يفال تتامدني يف اجملتتال اإلنستتام، 
يفتعدميهم مىل ال دالة. يفأفاد أينا ال األمانة ال امة ت مل مع العدتدال 

يفأفتتتتةاد شتتتتةقة لنتتتتمال أل يكتتتتول األفتتتتةاد الوظتتتتاميول  املستتتتا ة  عتتتتوات
املوترةيفل يف دارفور، مبا يف ذلك الوحدات اجلديدة، جمهَّليل يفمتدرَّ ني 
يفمستتتت ديل كمتتتا يوعغتتتتي لد متتتل يف  يئتتتتة أمويتتتة ابلغتتتتة الصتتت و ة. يفأ دتتتت  
اجملدتتس كتت لك  عتتدء استتت ةا  استرتتةايف يفتفصتتيدي يتونَّتتع تعدميتت  مىل 

، كمتتتا ذتتتو موصتتتوص  ديتتت  يف العتتتةار 2014اجملدتتتس يف شتتتعا /فرباية 
، هبتتتدف ضتتتمال م اجلتتتة ال مديتتتة املدتد تتتة ملستتتائل (2013) 2113

خمتدفتتتة متتتل نعيتتتل محايتتتة املتتتدنيني يفاملستتتا دة اإلنستتتانية يفت ليتتتل ستتتتيادة 
                                   .(304)العانول يفحعوق اإلنسال يفد م  مدية السالم

__________ 

(301) S/PV.7013 3يف  2، الصفحتال . 

(302) S/2013/607 . 

(303) S/PV.7048 4-2، الصفحات . 

 . 5يف  4املةجع نفس ، الصفحتال  (304)

يفأكتتتتد اثتتتتتل الستتتتتودال التتتتتتلام حكومتتتتتت  مبواجهتتتتتة متتتتتا تةتكعتتتتت   
احلةكتتتات املتمتتتةدة يف دارفتتتور متتتل اخت افتتتات يفجمتتتازر يف حتتتق املتتتدنيني 
يفأفةاد حفظ السالم.  يد أن  شكك يف ندرة العوات ال سكةية التا  ة 
لد مدية املدتد تة  دتى التصتدي لدهجمتات يفمحايتة نفستها يف دتى أداء 

 .(305)السالم يف دارفور اليت أيفكدت مليها مهام حبفظ
 

 الوضع بني السودان وجنوب السودان 

آذار/متتتتتارس  6يف  يتتتتتال متتتتتل رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتتل  تتتتتتارير  
، أ تتةب اجملدتتس  تتل ابلتت  العدتتق مزاء التعتتارية التتيت تفيتتد  ونتتوع 2012
 وتتف متكتتةرة  تترب احلتتديفد  تتني الستتودال يفجوتتوب الستتودال،  حتتواد 

يرتتتمل حتةكتتتات العتتتوات، يفتعتتدمي التتتد م لدعتتتوات احملار تتتة ابلوكالتتتة،  مبتتا
يفك لك  مديات العصف اجلوي، يفرأى أل احلالة ابتت تركل خ تةا 
جستتتتتيما يهتتتتتدد الستتتتتالم يفاألمتتتتتل التتتتتديفليني. يفحتتتتتث اجملدتتتتتس حكومتتتتتة 

ن تاع الرتمال  دتى حتل  -دال السودال يفاحلةكة الر عية لتحةية الستو 
املسائل الكاموة اليت أججت الوتلاع يف جوتوب كةدفتال يفالويتل األزرق، 
يفمهناء مجيع أ متال ال وتف، يفا تفتاق  دتى يفنتف أ متال العتتال فتورا. 
يفحتتث اجملدتتس  عتتوة أينتتا حكتتتوميت الستتودال يفجوتتوب الستتودال  دتتتى 

احلديفد التوصل مىل اتفاق  رال مةكل املواقق املتوازع  ديها  دى قول 
 ني العدديل، يفا تفاق  دى  مدية يفجديفل زم  لت ديم احلديفد يفتوفيت  
ذتتتت ه ال مديتتتتة  دتتتتى جوتتتتاح الستتتتة ة  تيستتتت  متتتتل فةيتتتتق التوفيتتتت  الةفيتتتتع 

 .(306)املستوى التا ع لالحتاد األفةيعي
يف عتتتب ا تمتتتاد العيتتتال الةائستتتي، يفصتتتف  اثتتتل الستتتودال انتتت   

متتتتتوازل، يفلكوتتتت  قدتتتتب أل يوضتتتتح   تتتتض احلعتتتتائق التتتتيت نتتتتد   تكتتتتول 
متتتتتوفةة. يفأكتتتتد أل  دتتتتده  تتتتازم  دتتتتى التوصتتتتل مىل حتتتتل مجيتتتتع املستتتتائل 

مع اجملدس يففةيق ال العة  يو  يف ني جووب السودال، يفأن  أ دى ت ايفن  
التوفيتتتت  يف ذتتتت ا الصتتتتدد. يففيمتتتتا يت دتتتتق ابلوضتتتتع اإلنستتتتام يف يف يتتتتيت 
جوتتوب كةدفتتال يفالويتتل األزرق، أكتتد ت تتايفل  دتتده متتع األمتتم املتحتتدة، 
يفأكتتتد أل الوضتتتع يف جوتتتوب كةدفتتتال مل يصتتتل مىل درجتتتة األزمتتتة أ تتتدا، 

. يفأكتد اثتل جوتوب (307)يفأن  سيرهد حتسوا يف خالل األايم العادمتة
لستتتتودال جمتتتتددا التتتتتلام  دتتتتده ابل تتتتيش جوعتتتتا مىل جوتتتتب يف ستتتتالم متتتتع ا

الستتودال يف  تتدم التتتدخل يف شتتؤيفل التتديفل األختتةى. يفذكتتة كتت لك أل 
تتتتم ظدمتتتتا  تتتتد م مجا تتتتات امل ارضتتتتة التتتتيت حتتتتتارب  جوتتتتوب الستتتتودال اهتخ

__________ 

 . 7-5املةجع نفس ، الصفحات  (305)

(306) S/PRST/2012/5 . 

(307) S/PV.6730 6-4، الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7013
https://undocs.org/ar/S/2013/607
https://undocs.org/ar/S/PV.7048
https://undocs.org/ar/S/PRST/2012/5
https://undocs.org/ar/S/PV.6730
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حكومتة الستودال، يفلكوتت  مل يف تل ذلتك. يفأ تتةب  تل ندعت  مزاء احلالتتة 
دفتتال يفالويتتتل األزرق، يفنتتال مل جوتتتوب اإلنستتانية يف يف يتتيت جوتتتوب كة 

السودال ند ندم املستا دة مىل الالجئتني الفتاريل متل ذتاتني التو يتني، 
 .(30٨)متريا مع التلام  مبيثاق األمم املتحدة

، ا تمتتتد اجملدتتتس  يتتتا  رائستتتيا 2012نيستتتال/أ ةيل  12يفيف  
أ تةب فيت   تتل ندعت  العتال  يفاملتلايتتد متل استتفحال الوتتلاع  تني الستتودال 
يفجووب السودال، مبا يف ذلك نيام اجليش الر يب لتحةية السودال يف 

يف دتتتتى االيفنتتتتة األختتتت ة اب ستتتتتيالء  دتتتتى مديوتتتتة ذجدتتتتي  يف الستتتتودال 
حعتتتول التتتوفط املوجتتتودة هبتتتا يفاحتالهلتتتا. يفقالتتتب اجملدتتتس  ونتتتف مجيتتتع 
أ متتتال العتتتتال يفنفتتتا كتتتامال يففتتتوراي يفغتتت  مرتتتةيف ، يفانستتتحاب اجلتتتيش 
الرتتت يب لتحةيتتتة الستتتودال فتتتورا متتتل ذجدتتتي ، يفمهنتتتاء العتتتوات املستتتدحة 
السودانية ل مديات العصف اجلوي، يفيفنف احلتواد  املتكتةرة أل متال 

 تتتتني الستتتتودال يفجوتتتتوب الستتتتودال، يفيفنتتتتف نيتتتتام ال وتتتتف  تتتترب احلتتتتديفد 
ال تتةفني كديهمتتا  تتد م  مالئهمتتا يف العدتتد االختتة. يفد تتا اجملدتتس أينتتا 
احلكتتومتني مىل ال متتل  تتاجال يفستتدميا  دتتى تستتوية العنتتااي األساستتية 
املت دعتتة ابألمتتل يفمدارة احلتتديفد، يفاأليفضتتاع العائمتتة يف جوتتوب كةدفتتال 

ال العة مل اتفاق السالم الرتامل  يفالويل األزرق يفأ يي، يفمجيع املسائل
، التتتتتيت تتتتتتؤج  مرتتتتتا ة الةيعتتتتتة 2005كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   9املتتتتربم يف 

 .(309)العدديل  ني
، اختتتتتت  اجملدتتتتتس، متصتتتتتةفا مبوجتتتتتب 2012أاير/متتتتتايو  2يفيف  

ابإلمجتتاع، يفنتتةر  (2012) 2046الفصتل الستتا ع متتل امليثتتاق، العتتةار 
أل يتدتتتت  الستتتتتودال يفجوتتتتوب الستتتتتودال  تتتتتددا متتتتل اإلجتتتتتةاءات فتتتتتورا، 

يةد ما يو   دى غ  ذلك، يف  سيما يفنف مجيع أ مال العتال  مل ما
 دتتى الفتتور يف غنتتول فتترتة   تت تتدى  تتام يفأر  تتني ستتا ة متتل اتريتتر 
اختاذ العةار؛ يفسحب مجيع نواهتما املسدحة مىل جانعيهمتا متل احلتديفد 

ل شةيف ؛ يفتف يل آليات أمل احلديفد النةيفرية؛ يفالتونف  ل ميتواء ديف 
أيف د تتتتم جممو تتتتات متمتتتتةدة ضتتتتد الديفلتتتتة األختتتتةى. يفنتتتتةر اجملدتتتتس أل 
يستتتتانف الستتتودال يفجوتتتوب الستتتودال املفايفضتتتات  تتتال شتتتةيف ، حتتتتت 
ر ايتة فةيتق التوفيت  الةفيتع املستتوى التتا ع لالحتتاد األفةيعتي يف تد م متل 

لديفليتتة امل ويتتة ابلتوميتتة، متتل أجتتل التوصتتل مىل رئتتيس اهليئتتة احلكوميتتة ا
اتفتتاق  رتتتال  تتدد متتتل املستتائل ذات األ يتتتة العصتتوى، موهتتتا الوضتتتع 
الوهائي ملو عتة أ يتي. يف تاليفة  دتى ذلتك، أ تةب اجملدتس  تل ا تلامت ، 

__________ 

 . 7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (30٨)

(309) S/PRST/2012/12 . 

يف حالتتتة  تتتدم امتثتتتال أي متتتل األقتتتةاف أيف كدهتتتا ملعتنتتتيات العتتتةار، 
متتتتل ميثتتتتاق األمتتتتتم  41دة اختتتتتاذ تتتتتدا   مضتتتتافية مواستتتتعة مبوجتتتتب املتتتتا

 املتحدة، حسب ا نتناء.
يف  تتتد اختتتتاذ العتتتةار، أ تتتةب ال ديتتتد متتتل أ نتتتاء اجملدتتتس  تتتل  

العدق مزاء تص يد الولاع  ني الستودال يفجوتوب الستودال. يفرحتب  تدة 
متكدمني ابختاذ العةار مبوجب الفصل السا ع كوسيدة إلنراء يفاجعات 

أل  (311)اجملدتس. يفيف حتني رأى  تدد متل أ نتاء (310)مدلمة لدديفلتني
جتتاء استتتجا ًة يفد متتا خلةي تتة ال ةيتتق  (2012) 2046اختتتاذ العتتةار 

لدستتتالم التتتيت ا تمتتتدذا جمدتتتس الستتتدم يفاألمتتتل التتتتا ع لالحتتتتاد األفةيعتتتي 
ذذتتتتب اثتتتتل  ،(312)2012نيستتتتال/أ ةيل  24التتتتواردة يف  يانتتتت  املتتتتؤر  

مىل أل العتتةار قعنتتق العيتتال  صتتورة انتعائيتتة ابكستتتال
. يفذكتتة اثتتل (313)

الستتتودال أل اجملدتتتتس نتتتد أدر  حتتتتتت الفصتتتل الستتتتا ع موضتتتوع يف يتتتتيت 
جووب كةدفال يفالويل األزرق،  دى الةغم مل أل جمدس السدم يفاألمتل 
التتتا ع لالحتتتاد األفةيعتتي مل ي دتتب ذلتتك. يفأشتتار كتت لك مىل أل العتتةار 

مل ادد مقارا زمويا حلسم موضتوع د تم اجملمو تات  (2012) 2046
املتمتتتتةدة يفاملستتتتدحة ال امدتتتتة ابلوكالتتتتة يفميوائهتتتتا متتتتل نعتتتتل ديفلتتتتة جوتتتتوب 
السودال، يفذلك خالفا ملتا نت   ديت   رتال املوضتو ات األختةى متل 

. يففيمتتا يت دتتق (314)نيتتود زمويتتة يتتةى يففتتد  دتتده أهنتتا ضتتيعة يفغتت   مديتتة
، أ تتتدت اثدتتتة 41ابلويتتتة امل دوتتتة  ختتتتاذ تتتتدا   مضتتتافية مبوجتتتب املتتتادة 

التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة استتتتتتت دادا لفتتتتتتة  جتتتتتتلاءات، يففتتتتتتق متتتتتتا تعتنتتتتتتي  
، يفلكتتتتل   تتتتض املتكدمتتتتني ت تتتتامدوا حبتتتت ر متتتتع استتتتتددام (315)النتتتتةيفرة

. يفنال اثل السودال مل جمدس (316)اجللاءات أيف التهديد ابستددامها
لسدم يفاألمل التا ع لالحتاد األفةيعي مل ي دب مدرا  مثل ذ ا التهديد ا

__________ 

(310) S/PV.6764 6)جوتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  5يف  4، الصتتتتتتتتتتفحتال 
 )املمدكة املتحدة(.  10)فةنسا(؛ يفالصفحة  ٨)أملانيا(؛ يفالصفحة 

 5يف  4)التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتفحتال  2املةجتتتتتتع نفستتتتتت ، الصتتتتتتفحة  (311)
)أملانيتتتتتتا،  6)اهلوتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتفحة  6يف  5فحتال )جوتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتت

)فةنستتتتتتا(؛  ٨)كولومعيتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتفحة  7يفا حتتتتتتتاد الةيفستتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتفحة 
 12)املمدكتتتة املتحتتتدة(؛ يفالصتتتفحة  10)توغتتتو(؛ يفالصتتتفحة  9يفالصتتتفحة 

 )غواتيما (. 

 ، النميمة. S/2012/298انظة  (312)

(313) S/PV.6764 11، الصفحة . 

 . 15يف  14املةجع نفس ، الصفحتال  (314)

 . 3املةجع نفس ، الصفحة  (315)

 10يف  9)ا حتتتتتاد الةيفستتتتي(؛ يفالصتتتتفحتال   7املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (316)
 )ابكستال(.  11)املغةب(؛ يفالصفحة 
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https://undocs.org/ar/S/PV.6764
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. يفذكتتتتتة اثتتتتتل ا حتتتتتتاد الةيفستتتتتي أل أيتتتتتة تتتتتتدا   ُاتمتتتتتل (317)يف العتتتتتةار
  ميكتتتتتتل  (2012) 2046متتتتتتل العتتتتتتةار  6اختاذذتتتتتتا مبوجتتتتتتب الفعتتتتتتةة 
التتتتيت متتتتتس مستتتتالة احلالتتتتة يف يف يتتتتيت جوتتتتوب  ت عيعهتتتتا  دتتتتى اجلوانتتتتب 

كةدفتتتتال يفالويتتتتل األزرق. يفأشتتتتار أينتتتتا مىل مل الصتتتتيغة املستتتتتددمة يف 
العتةار لدرتحيتب ابنستحاب جتيش جوتتوب الستودال متل ذجدتي  تعتتديف 

 .(31٨)غ  مواسعة
تتتت  آب/  31ب اجملدتتتتس، مبوجتتتتب العيتتتتال الةائستتتتي املتتتتؤر  يفرحَّ
، ابلتعتتدم التت ي أحةزتتت  حكومتتتا الستتودال يفجوتتوب 2012أغستت س 

الستتودال يف مفايفضتتاهتما امل عتتودة  ة ايتتة فةيتتق ا حتتتاد األفةيعتتي الةفيتتع 
املستتتوى امل تت  ابلتوفيتت ، متتل أجتتل الوفتتاء ابلتلاماهتمتتا مبوجتتب خةي تتة 

ألفةيعتتتتتتتتتتي يفنتتتتتتتتتتةار جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتل ال ةيتتتتتتتتتتق التتتتتتتتتتيت أ تتتتتتتتتتدذا ا حتتتتتتتتتتتاد ا
. يفحتتتث اجملدتتتس حكومتتتة الستتتودال  رتتتدة  دتتتى أل (2012) 2046

تععتتتل، ديفل مليتتتد متتتل التتتتاخ ، اخلةي تتتة اإلداريتتتة يفاألمويتتتة التتتيت نتتتدمها 
ل  غيتتة تيستت  التف يتت 2011ا حتتتاد األفةيعتتي يف ترتتةيل الثتتام/نوفمرب 

الكامتتتل لدمو عتتتة احلديفديتتتة االموتتتة املوتتتتليف ة الستتتالح يفاالليتتتة املرتتترتكة 
 .(319)لدتحعق مل احلديفد يفرصدذا

، ا تمتد اجملدتس  يتا  رائستيا 2013آب/أغست س  23يفيف  
أ تتتةب فيتتت   تتتل د متتت  املستتتتمة لدجهتتتود التتتيت يعتتت هلا ا حتتتتاد األفةيعتتتي 
لتيستتتتت  نيتتتتتام الستتتتتودال يفجوتتتتتوب الستتتتتودال  توفيتتتتت  اتفاناهتمتتتتتا الثوائيتتتتتة 

 2046يفا متثتتتتال ملت دعتتتتات خةي تتتتة قةيتتتتق ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي يفالعتتتتةار 
، يفرحَّتتب  تمديتتتد يف يتتة فةيتتتق التوفيتتت . يفحتتث اجملدتتتس أينتتتا (2012)

حكوميت الديفلتني  دى مواصدة احلوار لكفالة استمةار نعل التوفط متل 
جوتتتوب الستتتودال، يفحتتتثن حكومتتتة الستتتودال  دتتتى ت ديتتتق أي أ متتتال 
جتتتةي لونتتف نعتتل التتوفط متتل جوتتوب الستتودال. يفد تتا اجملدتتس كتت لك 

كومتة الستتودال يفاحلةكتتة الرتت عية لتحةيتتة الستتودال/ن اع الرتتمال مىل ح
يفنف األ مال ال دائية يفالرةيفع يف حماداثت معاشةة لوضع حد لدولاع 

 .(320)يف جووب كةدفال يفالويل األزرق
يفأ تتتتتةب اثتتتتتل الستتتتتودال  تتتتتل أستتتتتف  ألل حكومتتتتتت  يفاحلةكتتتتتة  

الرتتتت عية لتحةيتتتتة الستتتتودال/ن اع الرتتتتمال يفضتتتت تا يف كفتتتتة يفاحتتتتدة يف 
يفالويتتتتل األزرق،  الفعتتتتةة املت دعتتتتة ابحلالتتتتة اإلنستتتتانية يف جوتتتتوب كةدفتتتتال

__________ 

 . 15ةجع نفس ، الصفحة امل (317)

 . 7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (31٨)

(319) S/PRST/2012/19 . 

(320) S/PRST/2013/14 . 

يفنتتتال منتتت  كتتتال يوعغتتتي لدمجدتتتس أل يتتتديل مونتتتف احلةكتتتة، يفأينتتتا متتتل 
يؤازرذتتتا متتتل احلةكتتتات املتمتتتةدة األختتتةى  وتتتدما نامتتتت  رتيفيتتتع املتتتدنيني 

. يفأ تتتةب (321)يفت ةينتتهم لدعتتتتل يفالترتتةيد يفالوتتتليفح يف ذتتاتني التتتو يتني
اثتل جوتتوب الستودال  تتل ستتةيفره ابلتعتدم احملتتةز متع حكومتتة الستتودال 

أيدول/ستتتعتمرب. كمتتتا د تتتا  27 رتتتال توفيتتت  اتفانتتتات الت تتتايفل املؤرختتتة 
أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس مىل  تتتتت ل اجلهتتتتتود متتتتتل أجتتتتتل كفالتتتتتة مجتتتتتةاء العدتتتتتديل 

 .(322) ستفتاء  رال أ يي يف الونت املواسب
 

احلالززززززة يف أبيززززززي وو يززززززة قززززززوة األمززززززم املتحززززززدة األمنيززززززة  
 ألبيي املؤقتة

، يف يتتتة نتتتوة (2012) 2047متتتدد اجملدتتتس، مبوجتتتب العتتتةار  
األمتتتتم املتحتتتتدة األمويتتتتة املؤنتتتتتة أل يتتتتي لفتتتترتة ستتتتتة أشتتتتهة، يفمذ تصتتتتةَّف 
مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق، جدد اإلذل املمووح هلا ابستتددام 
العتتتوة. يفرحتتتب اجملدتتتس أينتتتا  وعتتتل األفتتتةاد ال ستتتكةيني يفأفتتتةاد الرتتتةقة 
 التتتتتا  ني جلوتتتتوب الستتتتودال متتتتل مو عتتتتة أ يتتتتي امتثتتتتا  ألحكتتتتام العتتتتةار

. يفابإلضتتتتتتافة مىل ذلتتتتتتك، قالتتتتتتب اجملدتتتتتتس حكومتتتتتتة (2012) 2046
السودال  وعل مجيع مل  عي مل األفةاد ال سكةيني يفأفةاد الرةقة مل 
مو عتتة أ يتتي فتتورا يفديفل شتتةيف  مستتععة، يفال يعتتوم الستتودال يفجوتتوب 

نتهاء مل منراء مدارة مو عة أ يي السودال  دى سعيل ا ست جال اب 
يف ترتتتكيل دائتتتةة شتتتةقة أ يتتتي. يفحتتتث اجملدتتتس أينتتتا الستتتودال يفجوتتتوب 
الستتودال  دتتى ا ستتت انة ابنتظتتام  دجوتتة الةنا تتة املرتترتكة يف أ يتتي متتل 

حليتتتتتةال/  20أجتتتتل محتتتتةاز تعتتتتدم م تتتتتةد يف توفيتتتت  ا تفتتتتاق املتتتتربم يف 
 .2011 يوني 

، اختتتت  اجملدتتتس العتتتةار 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  16يفيف  
ابإلمجتتتتتتتاع، التتتتتتت ي متتتتتتتدد فيتتتتتتت  يف يتتتتتتتة العتتتتتتتوة حتتتتتتتىت  (2012) 2075

يفجتتتتتدد اإلذل املموتتتتوح هلتتتتتا ابستتتتتددام العتتتتتوة،  2013أاير/متتتتايو  31
مبوجب الفصل السا ع مل امليثتاق. يفرحتب اجملدتس أينتا  وعتل األفتةاد 
 ال ستتتتكةيني الستتتتودانيني يفاألفتتتتةاد ال ستتتتكةيني يفأفتتتتةاد الرتتتتةقة التتتتتا  ني

، (2012) 2046جلوتتتوب الستتتودال متتتل مو عتتتة أ يتتتي امتثتتتا  لدعتتتةار 
يفحث ال ةفني  دى العيام  دى الت جيل  تف يل االليتة املرترتكة لةصتد 
احلتتتتتديفد يفالتحعتتتتتق موهتتتتتا، يفمنرتتتتتاء املو عتتتتتة احلديفديتتتتتة االموتتتتتة املوليف تتتتتة 

يفضع جديفل زم  لوعل مجيع العوات املسدحة   السالح، يفا نتهاء مل
__________ 

(321) S/PV.7022 4، الصفحة . 

 . 5يف  4املةجع نفس ، الصفحتال  (322)
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كتتل مىل جانعتت  متتل احلتتديفد، يفأذتتاب  كتتال ال تتةفني مىل ا جتمتتاع متتل 
 جديد يف أنةب فةصة يفالتوصل مىل اتفاق ديفل مليد م  اء.

يف عب اختاذ العةار، شدد اثل ابكستال  دى أن  كتال  دتى  
 (323)2012آب/أغستت س  3العتتةار أل يرتت  مىل العيتتال الصتتادر يف 

. يفأشتتتاد اثتتتل (324) تتتل جمدتتتس الستتتدم يفاألمتتتل التتتتا ع لالحتتتتاد األفةيعتتتي
مىل حتث التديفلتني  دتى السودال ابلدغة اليت يفردت يف العةار يفأشارت 

التفايف ،  غية التوصل مىل حل هنائي حول أ يي. يفيف حتني نعنت  اثتل 
الستتتودال مىل أل فتتتة  أي حتتتل نستتتةي أيف أحتتتادي   يةا تتتي امل ادلتتتة 
احلساستتتتة لدمجتم تتتتات العرتتتتةية املوجتتتتودة يف أ يتتتتي لتتتتل اعتتتتق الستتتتدم 
يفاألمل يف املو عتة، رأى اثتل جوتوب الستودال أل حتل مستالة الوضتع 

لوهائي أل يي ميثل  وصةا حامسا لدسالم يفا ستتعةار التدائمني، يفشتدد ا
 دى أل حكومت  تععل متاما توصية جمدس السدم يفاألمل التا ع لالحتاد 
األفةيعتتي يففةيتتق التوفيتت  التتيت د تتت مىل مجتتةاء استتتفتاء يف مو عتتة أ يتتي 

 .(325)2013يف ترةيل األيفل/أكتو ة 
اع العتتتتتةار ، اختتتتتت  اجملدتتتتتس ابإلمجتتتتت2013أاير/متتتتتايو  29يفيف  
، التتتتت ي متتتتتدد فيتتتتت  يف يتتتتتة العتتتتتوة لفتتتتترتة ستتتتتتة أشتتتتتهة (2013) 2104

أختتتتةى، يفجتتتتدد اإلذل املموتتتتوح هلتتتتا ابستتتتتددام العتتتتوة مبوجتتتتب الفصتتتتل 
الستتا ع متتل امليثتتاق، يفزاد احلتتد األنصتتى املتتاذيفل  تت  لعتتوام العتتوة هبتتدف 

لتتتتتد م الكامتتتتتل لآلليتتتتتة املرتتتتترتكة لةصتتتتتد احلتتتتتديفد متكيوهتتتتتا متتتتتل تعتتتتتدمي ا
يفالتحعتتق موهتتا. يفرحتتب اجملدتتس رنرتتاء االليتتة املرتترتكة لةصتتد احلتتديفد 
يفالتحعتتتق موهتتتا، يف تتتدء االليتتتة ملايفلتتتة أ ماهلتتتا ابلف تتتل، يفد تتتا حكومتتتتة 
الستتتتودال يفحكومتتتتة جوتتتتوب الستتتتودال مىل ا ستتتتتددام اجليتتتتد التونيتتتتت 

هبدف كفالة األمل يفالرتفافية يفالف ال لآلليات املررتكة املتفق  ديها، 
يف املو عتتة االموتتة املوليف تتة الستتالح. يفرحتتتب اجملدتتس أينتتا  عتتةار جلوتتتة 

الت ي كتةر لكيتد  2013أاير/متايو  3الةنا ة املررتكة يف أ يتي املتؤر  
يفضتتتع أ يتتتي  وصتتتفها مو عتتتة خاليتتتة متتتل األستتتدحة، يفحتتتثَّ احلكتتتومتني 

يتتتتتتتي متتتتتتتل  دتتتتتتتى اختتتتتتتتاذ مجيتتتتتتتع اخل تتتتتتتوات الالزمتتتتتتتة لكفالتتتتتتتة مختتتتتتتالء أ 
 ابلف ل. السالح

يف  تتد اختتتاذ العتتةار، رحتتب اتتثال الستتودال يفجوتتوب الستتودال  
. يفأ تتتةب اثتتتل (326)وة تتتلايدة احلتتتد األنصتتتى ل تتتدد العتتتوات التا  تتتة لدعتتت

__________ 

(323) S/2012/624 . 

(324) S/PV.6864 2، الصفحة . 

 . 3املةجع نفس ، الصفحة  (325)

(326) S/PV.6970 السودال(. 4)جووب السودال(؛ يفالصفحة  2، الصفحة( 

الستتودال كتت لك  تتل أمدتت  يف أل تنتت دع العتتوة مبةانعتتة املو عتتة االموتتة 
املوليف تتة الستتالح يفأل متوتتتع تستتدل مجيتتع ال واصتتتة املتمتتةدة متتل جوتتتوب 

. يفيف حتني أ تةب (327)السودال، يفك لك تسةب السالح مل أراضيها
اثتتل جوتتوب الستتودال  تتل أستتف   ستتتمةار الستتودال يف رفتتض انتترتاح 
الفةيتتق امل تت  ابلتوفيتت  فيمتتا يت دتتق ابلوضتتع الوهتتائي أل يتتي، أشتتار اثتتل 
السودال مىل أل ال ةفني يفنن ا  ةيفتوكول أ يي، يفرأى أل خمالفة ا تفاق 
غ  مو عية يفغ  مععولة. يفنال من  يففعا لربيفتوكول أ يي، ترتكل أ يتي 

 .(32٨)جلءا   يتجلأ مل أراضي السودال، مبل فيها مل مواقوني
، اختتتتتت  اجملدتتتتتس العتتتتتةار 2013ترتتتتتةيل الثتتتتتام/نوفمرب  25يفيف  
، يفمذ  حتتتتظ أل استتتتتمةار لختتتت  منرتتتتاء املؤسستتتتات (2013) 2126

املؤنتة يفتسوية الوضع الوهتائي أل يتي يستهم يف التتوتة يف املو عتة، يفشتدد 
 دتتى أ يتتة امتوتتاع مجيتتع األقتتةاف  تتل اختتتاذ أي مجتتةاءات انفةاديتتة متتل 
شتتاهنا أل تليتتد ستتوء ال النتتات  تتني الععائتتل يف مو عتتة أ يتتي، متتدد يف يتتة 

ة أختةى، يفجتدد اإلذل املموتوح هلتا ابستتددام العتوة العوة لفرتة ستة أشه
مبوجب الفصل السا ع متل امليثتاق. يفرحتب اجملدتس أينتا رنرتاء الفةيتق 
الف  لرب م  احلديفد التا ع لالحتاد األفةيعي لدعيام  صورة هنائية  تحديد 
ختتتتط الوستتتتط لدمو عتتتتة االموتتتتة املوليف تتتتة الستتتتالح  دتتتتى األر ، يفحتتتتث 

 دتى استتئواف  متل جلوتة الةنا تة املرترتكة يف  السودال يفجووب السودال
أ يتتي  دتتى الفتتور يف دتتى اختتتاذ اخل تتوات الالزمتتة لتوفيتت  تتتدا    وتتاء الثعتتة 

  ني الععائل التا  ة لكل موهما يف مو عة أ يي.
ووب الستودال لدمجدتس  يتا  يف  د اختاذ العةار، ندَّم اثل ج 

 تتتتل اخلدفيتتتتة التارخييتتتتة حلالتتتتة أ يتتتتي يفكتتتت لك األستتتتاس التتتت ي نتتتتام  ديتتتت  
، 2011ا ستتتتفتاء األحتتتادي التتت ي ُأجتتتةي يف ترتتتةيل األيفل/أكتتتتو ة 

يفالتتت ي رأى فيتتت  دلتتتيال  دتتتى ننتتت  أ وتتتاء ديوكتتتا نعتتتوك يفنتتتدرهتم  دتتتى 
تتت  . يفمتتل جانعتت ، أكتتد اثتتل الستتودال التتتلام حكوم(329)احلكتتم التت ايت

نتتت   ديتتت   ةيفتوكتتتول أ يتتتي، يفذتتتو منامتتتة استتتتفتاء يف املو عتتتة ُاتتتدَّد  مبتتتا
مبوجع  مص  املو عة، يفلكو  أصةن  دتى أل ممتتام ذلتك   ةيعتة أحاديتة 
أمة غ  مععول. يفأكد أل التاخ  يف منراء االليات اإلدارية املؤنتة يف 

__________ 

 . 4املةجع نفس ، الصفحة  (327)

 5يف  4)جوتتتتتوب الستتتتتودال(؛ يفالصتتتتتفحتال  3املةجتتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتتفحة  (32٨)
 )السودال(. 

(329) S/PV.7067 5-2، الصفحات . 
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ومتني أ يي يساذم يف التوتة يف املو عة يفينع  ععات أمام اتفاق احلك
 .(330) دى الوضع الوهائي

 
اإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها املدعي العزام للمحكمزة  
 اجلنائية الدولية 

كانول األيفل/   11مىل  2012حليةال/يوني   5يف الفرتة مل  
، نتتتدنم املتتتد ي ال تتتام لدمحكمتتتة اجلوائيتتتة الديفليتتتة مىل 2013ديستتتمرب 

اجملدتتتس محاقتتتات م الميتتتة يف أر تتتع مواستتتعات. يفيف ذتتت ه اإلحاقتتتات 
الوصتتتتف الستتتتووية، أيفجتتتتل املتتتتد ي ال تتتتام أنرتتتت ة احملكمتتتتة فيمتتتتا يت دتتتتق 

(، 2005) 1593رحالتتتتة الوضتتتتع العتتتتائم يف دارفتتتتور مبوجتتتتب العتتتتةار 
حيتتتث أ تتتةز  تتتتدم ت تتتايفل حكومتتتة الستتتتودال، يف  ستتتيما  تتتدم ملعائهتتتتا 
الععض  دى املتهمني األر  ة، مبل فيهم الةئيس السودام  مة العر ، 

 .(331)يفتسديمهم
يفأكتد اثتتل الستتودال متتةارا أل  دتتده لتتيس قةفتتا يف نظتتام ريفمتتا  

األساستتي يفذتتو متتل مث لتتيس مدلمتتا  تت . يفأضتتاف نتتائال مل محالتتة الوتتلاع 
التتتتداخدي يف دارفتتتتتور متتتتل نعتتتتتل اجملدتتتتس مىل احملكمتتتتتة مل يستتتتتتود مىل أي 

هتديتتتتتتتتتدا لدستتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتتل التتتتتتتتتديفليني مو تتتتتتتتتق، حيتتتتتتتتتث منتتتتتتتتت    ميثتتتتتتتتتل 
اإلنديميتني، يفأنتت  نتتةار ختاقب نتتام  دتتى ديفافتع سياستتية حمنتتة. كمتتا  أيف

انتعتتتتتد العيتتتتتا ت املعدمتتتتتة متتتتتل املتتتتتد ي ال تتتتتام يفا تتتتتترب أنرتتتتت ة احملكمتتتتتة 
متحيتتتتلة. يفنتتتتدنم ستتتتةداً لدجهتتتتود الوقويتتتتة املع يفلتتتتة، مثتتتتل منرتتتتاء حمتتتتاكم 

فتتور فيمتتا يت دتتق خاصتتة، متتل أجتتل توفيتت  يفثيعتتة الديفحتتة لدستتالم يف دار 
 .(332)مبكافحة اإلفالت مل ال عاب

يفأثوتتتاء املوانرتتتات، أ تتتةب ال ديتتتتد متتتل أ نتتتاء اجملدتتتس  تتتتل  
أستتتفهم  ستتتتمةار ال وتتتف يف دارفتتتور يفشتتتدديفا  دتتتى أ يتتتة التوصتتتل مىل 

 دتتتى توفيتتت  يفثيعتتتة الديفحتتتة. تستتتوية ستتتدمية يفسياستتتية لدوضتتتع، يفحثتتتوا 
يفأ تتةب  تتدد متتل أ نتتاء اجملدتتس أينتتا  تتل أستتفهم لتعتتا س الستتودال 
يفديفل أخةى أينا  ل توفي  أيفامتة ا  تعتال. يفشتدد التع ض  دتى أل 
ذ ا ا لتلام ليس  شئا  ل نظام ريفما األساسي فحسب يفماا ك لك 

__________ 

 . 6يف  5املةجع نفس ، الصفحتال  (330)

(331) S/PV.6778 ؛ يف 25يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  4-2، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحاتS/PV.6887 ،
، S/PV.7080؛ يف 4-2، الصفحات S/PV.6974؛ يف 4-2الصفحات 
 . 23يفالصفحة  5-2الصفحات 

(332) S/PV.6778 ؛ يف 25، يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة 7-4، الصتتتتتتتتتتتتتتتفحاتS/PV.6887 ،
؛ 24-22، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات S/PV.6974؛ يف 7-4الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات 

 . 7يف  6، الصفحتال S/PV.7080 يف

التت ي اختتت  مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل  (2005) 1593 تتل العتتةار 
تتتتة آختتتتةيفل اجملدتتتتس مبونتتتتف ا حتتتتتاد األفةيعتتتتي،  (333)امليثتتتتاق،  يومتتتتا ذكن

يفجام تتتتة التتتتديفل ال ة يتتتتة، يفموظمتتتتة الت تتتتايفل اإلستتتتالمي، يفحةكتتتتة  تتتتدم 
. (334)ا لياز  رتال نتةار احملكمتة أل توجت  ا هتتام مىل التةئيس العرت 

أفةيعيتتتا مل   تتض أ نتتتاء اجملدتتس أ  تتتوا ألنفستتتهم يفنتتال اثتتتل جوتتوب 
احلق يف  دم الت ايفل مع احملكمتة، األمتة الت ي يثت  تستاؤ ت خ ت ة 

. يف اليفة  دى ذلك، يف مقتار التد وة مىل (335)حول مصدانية ال مدية
اختتتتتتاذ اجملدتتتتتس مجتتتتتةاءات ملستتتتتا دة احملكمتتتتتة، انرتحتتتتتت   تتتتتض الوفتتتتتود 

واجهتتتتة  تتتتدم ت ايفنتتتت  متتتتع استتتتتددام نظتتتتام اجلتتتتلاءات ضتتتتد الستتتتودال مل
. يفا تتتترت  اثتتتتل اهلوتتتتد  دتتتتى انتتتترتاح املتتتتد ي ال تتتتام خدتتتتق (336)احملكمتتتتة

التلامتات جديتدة  دتى التديفل يفاملوظمتات اإلنديميتة التيت ليستت أقةافتتا 
. يفرأى اثتتتتتل (337)يف نظتتتتتام ريفمتتتتتا األساستتتتتي لتوفيتتتتت  أيفامتتتتتة ا  تعتتتتتال

ديد ا حتاد الةيفسي أن  يف حني أل الوضع يت دب العحث  ل هن  ج
لدت امتل متتع مرتتكدة اإلفتتالت متتل ال عتتاب، فتتإل ا ستتتواد مىل نتتدرات 

األمتتم املتحتتدة  غيتتة توفيتت   ميثتتاقاإلنفتتاذ مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل 
أيفامتتة ا  تعتتال متتل املستتتع د أل اتتل املرتتاكل التتيت تواجتت  احملكمتتة يف 

. يفحتتتت نر اثتتتتل ابكستتتتتال متتتتل استتتتتددام يف ايت حفتتتتظ (33٨)الستتتتودال
 .(339)أذداف احملكمة السالم لتحعيق

 
__________ 

(333) S/PV.6778 1٨)فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  15يف  14، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال 
)فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛  14يف  13، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.6887)كولومعيتتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛ يف 

)لكستتتمربغ(؛  5، الصتتتفحة S/PV.6974)كولومعيتتتا(؛ يف  17يفالصتتتفحة 
   )أسرتاليا(. 21)األرجوتني(؛ يفالصفحة  15يفالصفحة 

(334) S/PV.6778 ابكستتتتتتتتال(؛  19)املغتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتفحة  10، الصتتتتتتتفحة(
)الصتتتتتتتتني(؛  17، الصتتتتتتتفحة S/PV.6887)الصتتتتتتتني(؛ يف  25يفالصتتتتتتتفحة 
)ريفانتتتتتتتتتتدا(؛  ٨، الصتتتتتتتتتتفحة S/PV.6974)املغتتتتتتتتتتةب(؛ يف  23يفالصتتتتتتتتتتفحة 
 20)املغتتتتةب(؛ يفالصتتتتفحة  1٨)ابكستتتتتال(؛ يفالصتتتتفحة  17يفالصتتتتفحة 

 1٨)الصتتتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  9، الصتتتتتتتتتتفحة S/PV.7080)الصتتتتتتتتتتني(؛ يف 
 )توغو(.  20)ريفاندا(؛ يفالصفحة  20يف  19)املغةب(؛ يفالصفحتال 

(335) S/PV.6887 12، الصفحة . 

 11، الصتتتتفحة S/PV.6974)فةنستتتتا(؛ يف   14 املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (336)
 12، الصتتتتتتتفحة S/PV.7080)أستتتتتتترتاليا(؛ يف  21)فةنستتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحة 
   )أسرتاليا(. 15)لكسمربغ(؛ يفالصفحة 

(337) S/PV.6778 ؛ يف 24، الصفحةS/PV.6887 16، الصفحة . 

(33٨) S/PV.6778 22، الصفحة . 

(339) S/PV.7080 7، الصفحة . 
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احلالة يف جنوب السزودان، والعالقزات بزني السزودان وجنزوب  
 وو ية بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان السودان،

، اختتتتتتتت  اجملدتتتتتتتس ابإلمجتتتتتتتاع العتتتتتتتةار 2012متوز/يوليتتتتتتت   5يف  
، يفمذ تصتتةنف مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق، (2012) 2057

يفاحتتدة،  متتدد يف يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة يف جوتتوب الستتودال ملتتدة ستتوة
يفأذتاب حبكومتة جوتوب الستودال أل تنت دع مبستؤيفلية أكترب يف محايتة 
ر اايذتتا املتتدنيني، يفأ تتةب  تتل ابلتت  العدتتق متتل ال وتتف ال تتائفي التت ي 

 اندلع يف يف ية جونعدي.
يف عتتتب اختتتتاذ العتتتةار، شتتتدد اثتتتل جوتتتوب الستتتودال  دتتتى أل  

محاية املدنيني تعع  دى رأس أيفلوايت جديفل أ مال حكومت  يفرحنتب 
 تووي  اجملدس ابجلهود اليت  ت لتها يف ذت ا اجملتال ختالل ال تام املوصتةم. 

تمةة التتيت يفأكتتد كتت لك أل التحتتدايت احملديتتة مةتع تتة ابلتحتتدايت املستت
ترهدذا ال النات الثوائية مع السودال. يفمذ أحا   دما  عدق اجملتمع 
الديفيل فيما يت دق  عةار حكومت  يفنف منتا  الوفط، أيفضتح أل يفنتف 
اإلنتتتا  كتتال ضتتةيفراي يف ضتتوء يفجتتود أدلتتة يفاضتتحة  دتتى أل شتتحوات 
نفط جووب السودال ند جةى حجلذا  ركل غ  نانوم، كما جةى 

 .(340)يفنف الدفع
، أ تتتةب كيتتتل األمتتتني 2012ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  2٨يفيف  

ال تتام ل مديتتات حفتتظ الستتالم، يف محاقتتت  اإل الميتتة،  تتل أستتف  متتل 
أنتتت  يف حتتتني خفنتتتت حتتتدة التتتتوتةات  تتتني الستتتودال يفجوتتتوب الستتتودال 

 2012أيدول/ستتتعتمرب  27ا تفانتتتات املون تتة يف  عتتب التونيتتتع  دتتى 
 رتتال الت تتايفل يفالرتتيعتتات األمويتتة، فمتتل شتتال التعتتاقؤ يف توفيتت  تدتتك 
ا تفانتتات أل يتترتك أثتتةا ستتدعيا  دتتى ا ستتتعةار ا نتصتتادي يف جوتتوب 
السودال. كما أ ةب  تل ندعت  مزاء استتمةار حتدة التتوتةات الععديتة يف 

م ا ستتتتتعةار يف جتتتتونعدي يفيف مو عتتتتة املوتتتتاقق احلديفديتتتتة يفاستتتتتمةار  تتتتد
التتو ايت التتثال : الوحتتدة يفيفاراب يفيف يتتة العحتت ات. يفنتتدم م دومتتات 
مستكمدة مىل اجملدس  ل حالة منراء املؤسسات الوقوية يفتوفي  خ ة 
حعتوق اإلنستتال يفد تتا حكومتتة جوتتوب الستتودال مىل ملغتتاء نةارذتتا قتتةد  

نتهاكتتتا صتتتارخا كعتتت  متتتوظفي حعتتتوق اإلنستتتال ابلع ثتتتة، التتت ي ميثتتتل ا
. يففيمتا يت دتق ابلوضتع (341)مليثاق األمم املتحتدة يفاتفتاق مةكتل العتوات

الوهتتتائي أل يتتتي، رأى اثتتتل جوتتتوب الستتتودال أل املو تتتد الوهتتتائي التتت ي 
حدده جمدس الستدم يفاألمتل التتا ع لالحتتاد األفةيعتي يعترتب، يفأكنتد أل 

__________ 

(340) S/PV.6800 3يف  2، الصفحتال . 

(341) S/PV.6874 5-2، الصفحات . 

ضاف  دده حةي   دى توفي  آليات األمل ديفل مليد مل التاخ . يفأ
نتتائال مل  دتتده  صتتدد التحنتت   ستتتئواف منتتتا  التتوفط يفنعتتل التتوفط 
 رب أراضي السودال، يفأ تةب  تل ندعت  مزاء االاثر اإلنستانية لدوتلاع يف 
يف يتتتتتتتتيت جوتتتتتتتتوب كةدفتتتتتتتتال يفالويتتتتتتتتل األزرق يفمزاء احلالتتتتتتتتة يف جتتتتتتتتونعدي. 

يت دتتتق   تتتةد موظتتتف حلعتتتوق اإلنستتتال ي متتتل لتتتدى   ثتتتة األمتتتم  يففيمتتتا
تتد أ ل جوتتوب الستتودال تصتتةنف ابتستتاق متتع اتفتتاق مةكتتل املتحتتدة، أكن

نتتتوات   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة، يفشتتتدد  دتتتى أل  دتتتده يععتتتل اإل تتتالغ  تتتل 
 .(342)حعوق اإلنسال اب تعاره جلءا   يتجلأ مل  مل الع ثة

، أشارت املمثدة اخلاصة لامني 2013آذار/مارس  21يفيف  
متتتم املتحتتتدة يف جوتتتوب ال تتام امل ويتتتة جبوتتتوب الستتتودال يفرئيستتة   ثتتتة األ

السودال مىل أل ال النات ظدت متتوتةة متع الستودال،  دتى التةغم متل 
أل ا تفانتتات املون تتة يف االيفنتتة األختت ة  رتتال توفيتت  اتفانتتات الت تتايفل 

أيدول/ستتتتعتمرب ميكتتتتل أل حتستتتتل احلالتتتتة مىل حتتتتد كعتتتت .  27املربمتتتتة يف 
يفأفتتتتتتتادت أينتتتتتتتا انتتتتتتت  متتتتتتتل شتتتتتتتال ختفيتتتتتتتف   تتتتتتتض تتتتتتتتدا   التعرتتتتتتتف 

نتصتتتتادي، متتتتع استتتتتئواف منتتتتتا  التتتتوفط، أل يستتتتا د يف هتيئتتتتة  يئتتتتة ا 
تفنتتتتتي مىل محتتتتتةاز تعتتتتتدم  رتتتتتال العنتتتتتااي السياستتتتتية يفاألمويتتتتتة اهلامتتتتتة 
األختتتتتتةى. يفأنتتتتتتةت أينتتتتتتا ال حتتتتتتتدايت األمتتتتتتل التتتتتتداخدي يف يف ايت 
جتتتتتونعدي يفأ تتتتتايل الويتتتتتل يفالوحتتتتتدة   تتتتتتلال ترتتتتتكل هتديتتتتتدات خ تتتتت ة 

ل موجتتتتات ال وتتتتف األختتتت ة يف لدستتتتكال املتتتتدنيني. يفأ دغتتتتت اجملدتتتتس ا
يف يتتيت جتتونعدي يفغتتةب حبتتة الغتتلال أ تتةزت أ يتتة يف يتتة محايتتة املتتدنيني 
املوكدتتتتة مىل الع ثتتتتة، حيتتتتث جلتتتتا املتتتتدنيول اهلتتتتار ول متتتتل ال وتتتتف الععدتتتتي 
يفا شتتتتتتعاكات  تتتتتني احلكومتتتتتة يفاجلتتتتتيش الرتتتتت يب لتحةيتتتتتة الستتتتتودال مىل 

حلةيتتتة الت عتتت  العوا تتتد التا  تتتة لدع ثتتتة. يفأ دغتتتت أينتتتا  تتتل التهديتتتدات 
يفحعتتوق اإلنستتال، يفكتتت لك التحتتدي التت ي ترتتتكد  احلالتتة اإلنستتتانية، 
يف مديتتة استتت ةا  الدستتتور ا نتعتتايل، يفحالتتة مصتتالح الع تتاع األمتت ، 

. يفأكد اثل جووب الستودال أل  مديتة استت ةا  (343)مبا في  الرةقة
الدستتتور ذتتي  وصتتة حاستتم لعوتتاء الستتالم  صتتورة ف التتة، يفأ دتت  اجملدتتس 

 2014حكومتتت   تتدأت التد تتيط التتالزم لدت تتداد الستتكام ل تتام  ال
. كمتتتا أكتتتد أل حكومتتتت  يفاصتتتدت سياستتتتها 2015يفانتدتتتاابت  تتتام 

املتمثدتتتة يف الستتت ي مىل الستتتالم متتتع امليديرتتتيات املتمتتتةدة، األمتتتة التتت ي 
أدى مىل استي اب ال ديد مل اجلما ات داخل اجليش الر يب لتحةية 

ستتتالة ال النتتتات  تتتني  دتتتده يفالستتتودال، الستتتودال. يفت تتتةنق أينتتتا مىل م
__________ 

 . 9-6املةجع نفس ، الصفحة  (342)

(343) S/PV.6938 6-2، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6800
https://undocs.org/ar/S/PV.6874
https://undocs.org/ar/S/PV.6938
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يف ذلتك مستتالة تعةيتة الوضتتع الوهتائي أل يتي، حيتتث اتفتق ال ةفتتال  مبتا
 .(344) دى أن  يوعغي حبث تدك املسالة  دى مستوى الةئيسني

، استتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتس مىل محاقتتتتتتتة متتتتتتتل 2013متوز/يوليتتتتتتت   ٨يفيف  
لامني ال تام  رتال الت تورات احلادثتة يف جوتوب الستودال. املمثدة اخلاصة 

يفأ دغت  ل احلالة األموية يف جونعدي، يف  سيما يف جووب شةق الو ية، 
حيث أسفة العتال  ني اجليش الر يب لتحةية السودال يفمجا تة ديفيتد اييف 
اييف املستتدحة  تتتل ترتتتةيد اال ف متتتل املتتتدنيني يفتتتتدذور الوضتتتع األمتتت  يف 

ووب السودال. يفأفتادت أينتا  تواصتل ال وتف  تني الععائتل يف أجلاء مل ج
مو عتتتتة التتتتو ايت التتتتثال . يفأ دغتتتتت اجملدتتتتس ال   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف 
جوتتوب الستتودال تواجتت  حتتتدايت ترتتغيدية ذائدتتة  ستتعب الثغتتةات اجلوذةيتتة 
يف املتتتتتتتوارد يفالعتتتتتتتدرات، اتتتتتتتا يدحتتتتتتتق ضتتتتتتتةرا ابلغتتتتتتتا  عتتتتتتتدرهتا  دتتتتتتتى محايتتتتتتتة 

اثتتتل جوتتتتوب الستتتودال مل الستتتوتني املوعنتتتيتني موتتتت   . يفنتتتال(345)املتتتدنيني
ا ستعالل كانتا ص عتني لدغاية  دى  دتده. يفيف حتني أشتار مىل أل ال وتف 
 تتتني ال وائتتتف يف يف ايت مت تتتددة يفالتتتتوتةات املتواصتتتدة متتتع الستتتودال نينتتتدا 
 صتتتتتورة كعتتتتت ة نتتتتتدرة حكومتتتتتة  تتتتتالده  دتتتتتى حتستتتتتني نتتتتتدراهتا  دتتتتتى تعتتتتتدمي 

ام حعتتوق اإلنستتال يفمحايتتة املتتدنيني يفا ستتتفادة اخلتتدمات األساستتية يفاحتترت 
تتتتد  تتتتلم حكومتتتتت   دتتتتى مواجهتتتتة ذتتتت ه  متتتتل مكتستتتتعات الستتتتالم، فعتتتتد أكَّ

 .(346)التحدايت،  د م مل اجملتمع الديفيل
 2109، اختتتتتتت  اجملدتتتتتتس العتتتتتتةار 2013متوز/يوليتتتتتت   11يفيف  

صتل الستا ع متل امليثتتاق، ابإلمجتاع، يفمذ تصتةف مبوجتب الف (2013)
متوز/يولي   15مدد يف ية   ثة األمم املتحدة يف جووب السودال حىت 

، يفأكتتتتد  دتتتتى يف يتتتتة الع ثتتتتة املت دعتتتتة حبمايتتتتة املتتتتدنيني، يفرحتتتتب 2014
ابجتتتتاه نيتتتة األمتتتني ال تتتام مىل أل ت يتتتَد   ثتتتُة األمتتتم املتحتتتدة يف جوتتتوب 

ا  دتتتى أستتتاس الستتتودال ترتتتكيَل انترتتتارِّذا ال ستتتكةي يفانترتتتارِّ أصتتتوهل
جغتتةايف لكتتي يتستتإ الرتكيتتل  دتتى املوتتاقق شتتديدة اخل تتة غتت  املستتتعةة 
يفاحتياجات احلماية املةتع ة   لك. يفقالب اجملدس ال متتوع حكومتة 
جووب السودال  ل تعييد حتةكات الع ثة، يفيف ذ ا الصدد، أدال  عوة 

 مجيع اهلجمات اليت تستهدف جوود الع ثة يفموظفيها.
يف عتتتتتب اختتتتتتاذ العتتتتتةار، أ تتتتتةب اثتتتتتل جوتتتتتوب الستتتتتودال  تتتتتل  

تةحيعتت   تمديتتد يف يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة يف جوتتوب الستتودال يفحتتثن 
 .(347)تركيل انترارذا ال سكةي جغةافياً اجملدس لدع ثة  دى م ادة 

__________ 

 . 6-5املةجع نفس ، الصفحات  (344)

(345) S/PV.6993 5-2، الصفحات . 

 . 7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (346)

(347) S/PV.6998 4-2، الصفحات . 

، ستتتتتتتتدن ت املمثدتتتتتتتتة 2013ترتتتتتتتتةيل الثتتتتتتتتام/نوفمرب  1٨يفيف  
اخلاصة لامني ال ام النوء  دى ثالثة اجتاذات  شئة دصوص احلالة 

ما يف   تتتتتض اجملتتتتتا ت يف جوتتتتتوب الستتتتتودال: لعتتتتتد أحتتتتتةز العدتتتتتد تعتتتتتد
الةئيستتية؛ يفاحلالتتة يف   تتض ألتتاء يف يتتتة جتتونعدي   تتتلال مثتت ة لدعدتتتق 
 دتتتى التتتةغم متتتل اهلتتتديفء املتع تتتع التتت ي ستتتاد ختتتالل اجلتتتلء األكتتترب متتتل 
موستتم األم تتار؛ يف  يتتلال ستتدوك نتتوات األمتتل مثتت ا لدعدتتق فيمتتا يت دتتق 

تتتؤثة ابنتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال، يفحتتواد  ال وتتف يفاملنتتايعات التتيت 
. يفأفتتاد اثتتل جوتتوب الستتودال (34٨)ستتدعا  دتتى متتوظفي األمتتم املتحتتدة

ال التتتةئيس ستتتدفا كتتت  نتتتد ندنتتت  حجتتتم احلكومتتتة يفأ تتتاد ذيكدتهتتتا يف 
متوز/يولي  ضما  لتحسني تعدمي اخلدمات لدمواقوني. يفأفاد أينا ال 
املوا  السياستي يف العدتد يوتعض ف تال ابحليتاة تةنخعتا إلجتةاء ا نتدتاابت 

. يففيمتتتا يت دتتتق ابلوضتتتع يف جتتتونعدي، نتتتال مل التتتةئيس 2015 تتتام يف 
أقدتتتق  مديتتتة مصتتتاحلة يفقويتتتة هبتتتدف يفضتتتع حتتتد لدتتتديفائة املفةغتتتة متتتل 
ال وتتف الععدتتي التتيت استتتمةت ستتووات قويدتتة. يفأ تتةب  تتل ابلتت  أستتف  
مزاء قعي ة يف دد انتهاكات اتفاق مةكل العوات، يفأكد أهنتا   ترتكل 

د اهتتتتا. يفأنتتتةن كتتت لك ابحلاجتتتة مىل ان كاستتتا لسياستتتات حكومتتتت  أيف ت 
زايدة يفجود الع ثة يفديفرايهتتا، يفأ دتل  تل املوافعتة التامتة  دتى أل ت متل 

 .(349)الع ثة يف مجيع ألاء اإلنديم ديفل  ائق، لكي تن دع  و يتها
، اختتتت  اجملدتتتتس العتتتتةار 2013كتتتانول األيفل/ديستتتتمرب   24يفيف  
( ابإلمجتتاع، يفمذ أ تتةب  تتل ابلتت  ا نل تتا  يفالعدتتق متتل 2013) 2132
تدذور الوضع األم  يفاألزمة اإلنسانية يف جووب السودال نتيجتة سة ة 

الوتتتتتلاع السياستتتتتي يفمتتتتتا أ ععتتتتت  متتتتتل أ متتتتتال  وتتتتتف تستتتتتعب فيهتتتتتا العتتتتتادة 
السياسيول لدعدد، د ا، متصةفا مبوجب الفصل السا ع مل ميثاق األمتم 

مىل الونف الفوري لدعتال يففتح ابب احلوار فوراً، يفأيد التوصتية   املتحدة،
ا األمتتني ال تتام  تتلايدة العتتوام ال تتام لدع ثتتة مؤنتتتاً متتل أجتتل د تتم التتيت نتتدمه

 جهودذا يف جمايل محاية املدنيني يفتعدمي املسا دة اإلنسانية.
يف عتتب اختتتاذ العتتةار، أفتتاد األمتتني ال تتام ال ترتتةيد املتتدنيني  
يفيوترتتتة، يفستتتط تعتتتارية  تتتل أ متتتال  وتتتف تستتتتهدف مجا تتتات يتلايتتتد 

شد  احلماية يف نوا تد  45 000 ةنية   يوها، حيث التمس لو 
  ثتتة األمتتم املتحتتتدة يف جوتتوب الستتودال. يفد تتتا مىل التوصتتل مىل حتتتل 
سياستتتي ستتتدمي هلتتت ه األزمتتتة السياستتتية، يفرحتتتب  توتتتايفل جمدتتتس األمتتتل 

ا ي  دى ضتمال نرتة لدمسالة  دى يفج  ا ست جال يف تصميم  اجلم
العتتوات يف واصتتة التمكتتني اإلضتتافية يف الونتتت املواستتب لكتتي تتتتمكل 

__________ 

(34٨) S/PV.7062 6-2، الصفحات . 

 . 10-6املةجع نفس ، الصفحات  (349)

https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
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. يفذكتتة اثتتل جوتتوب الستتودال أل  دتتده (350)الع ثتتة متتل توفيتت  يف يتهتتا
يرتتهد فتترتة متتل الصتتةاع التتداخدي امل عتتد التت ي يهتتدد ن ا تتات يفاستت ة 
متتل الستتكال. يفأ تتةب  تتل تعتتديةه ال ميتتق لالستتتجا ة ا ستتتعانية التتيت 

ديها األمتتتني ال تتتام يفاجملدتتتس جتتتتاه األزمتتتة يفأشتتتار مىل أل التتتةئيس كتتت  يعتتت
__________ 

(350) S/PV.7091 3يف  2، الصفحتال . 

حتتتتث  دتتتتى يفضتتتتع حتتتتد فتتتتوري لد وتتتتف يفا ستتتتتهداف ال ةنتتتتي يفمجيتتتتع 
األنرتتتت ة غتتتت  العانونيتتتتة، دا يتتتتا  ئتتتتب التتتتةئيس، الستتتتيد ريتتتتك مرتتتتار، 
يفالعوى الدا مة ل  مىل ا رتعاء مىل مستوى التحدي املتمثل يف حتعيق 

  .(351)لديفلةالسالم يفالوحدة يف واء ا
__________ 

 . 4يف  3املةجع نفس ، الصفحتال  (351)
  

 اجللسات: تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان
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  -

       
S/PV.6700 

كتتتتانول الثتتتتام/  11
 2012يواية 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
ال مديتتتتتة املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد 
األفةيعي يفاألمتم املتحتدة يف 

 (S/2011/814دارفور )

جوتتتتتوب الستتتتتودال،  
 السودال

يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام 
ل مديتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6716 
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  17

2012 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
مل التو ايت املتحتدة 

  ( S/2012/97 )  

   (2012) 2035العةار  السودال  السودال
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع( 

S/PV.6730 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  6

2012 

جوتتتتتوب الستتتتتودال،   
 يفالسودال

 S/PRST/2012/5 مجيع املد ونيل 

S/PV.6749  
 نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل 12

2012 

     S/PRST/2012/12 

S/PV.6762 
نيستتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  26

2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد  ال مديتتتتتة 
يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
  ( S/2012/231 )  دارفور 

يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام   
ل مديتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

يفكيتتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتام ل مديتتتتتتتتات 

 حفظ السالم

 

S/PV.6764 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  2

2012 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
متتتتتتتل أملانيتتتتتتتا، توغتتتتتتتو، 
جوتتتتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتا، املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتدة، التتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتدة األمةيكيتتتتتتتتتتة 

(S/2012/279) 

جوتتتتتوب الستتتتتودال، 
 السودال

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء  
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

   (2012) 2046العةار 
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع( 

S/PV.6773 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  17

2012 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم  
مل التو ايت املتحتدة  
  ( S/2012/327 )  

 (2012) 2047العتتتتةار    
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع( 

S/PV.6778 
حليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال/  5

 2012يوني 

املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ي ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  السودال  
لدمحكمتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتة 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

S/PV.6800 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   5

2012 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد  ال مديتتتتتة 
يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
  ( S/2012/486 )  دارفور 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
مل التو ايت املتحتدة  
  ( S/2012/514 )  

 (2012) 2057العةار  جووب السودال  جووب السودال
15-0-0 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع( 

https://undocs.org/ar/S/PV.7091
https://undocs.org/ar/S/2011/814
https://undocs.org/ar/S/2012/97
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/2012/5
https://undocs.org/ar/2012/5
https://undocs.org/ar/S/PV.6749
https://undocs.org/ar/S/PV.6749
https://undocs.org/ar/2012/12
https://undocs.org/ar/2012/12
https://undocs.org/ar/S/2012/231
https://undocs.org/ar/S/2012/279
https://undocs.org/ar/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/327
https://undocs.org/ar/S/RES/2047(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/486
https://undocs.org/ar/S/2012/514
https://undocs.org/ar/S/RES/2057(2012)
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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  -

       
S/PV.6813 

متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   24
2012   

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد  ال مديتتتتتة 
يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
  ( S/2012/548 )  دارفور 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  السودال 
 املرتتتتترتك  تتتتتني ا حتتتتتتاد
األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتي يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحدة امل ت   تدارفور 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس ال مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املدتد تتتتتتتتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتي يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتم 

 املتحدة يف دارفور

  مجيع املد ونيل

S/PV.6819 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   31

2012   

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد  ال مديتتتتتة 
يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
  ( S/2012/548 )  دارفور 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتتل أملانيتتتتتتا، فةنستتتتتتا، 
املمدكتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة، 
التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/582) 

أذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال،   سودالال
ابكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودال، 

 غواتيما 

 (2012) 2063العةار 
)أ(14-1-0

 

S/PV.6827 
آب/أغستتتتتت س  31

2012 

آب/  10رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتة  2012أغستتتتتتتت س 

متتتتل األمتتتتني ال تتتتام مىل رئتتتتيس 
 (S/2012/624جمدس األمل )

    S/PRST/2012/19 

S/PV.6851 
ترتتتتتتتتةيل األيفل/  24

 2012أكتو ة 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد  ة ال مديتتتتت

يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
  ( S/2012/771 (  دارفور 

األمني ال ام املسا د  السودال 
ل مديتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6864 
ترتتتتتةيل الثتتتتتام/  16

 2012نوفمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

(S/2012/722) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتل املمدكتتة املتحتتدة، 
التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2012/844) 

جوتتتتتوب الستتتتتودال، 
 السودال

ابكستتتتتال، مجيتتتتتع  
 املد ويل

 (2012) 2075العتتتتةار 
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

مبوجتتتتتب الفصتتتتتل الستتتتتا ع 
 مل امليثاق( 

S/PV.6874 
ترتتتتةيل الثتتتتام/  2٨

 2012نوفمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودال 

(S/2012/820) 

يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام  جووب السودال 
ل مديتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6887 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   13

 2012ديسمرب 

املد يتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  السودال  
لدمحكمتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتة 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

S/PV.6910 
كتتتتتتانول الثتتتتتتام/   24

 2013يواية 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد  ال مديتتتتتة 
يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
  ( S/2013/22 )  دارفور 

األمني ال ام املسا د  السودال 
ل مديتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6920 
شتتتتتتتتتتتتتتتتعا /فرباية  14

2013 

مرةيفع نةار معدم مل  
أستتتتتتتتتتتتتتترتاليا، فةنستتتتتتتتتتتتتتتا، 
لكستتتتتتتتمربغ، املمدكتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتدة، التتتتتتتتتتو ايت 

 (S/2013/92املتحدة )

 (2013) 2091العةار  السودال  السودال
15-0-0 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع مل امليثاق(

S/PV.6938 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  21

2013 

تعةية األمني ال ام  ل   ثتة 
األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف جوتتتتتوب 

 (S/2013/140السودال )

جوتتتتتتتتوب الستتتتتتتتودال  
)يفكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل يفزارة 
الرتتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتتتة 

 يفالت ايفل الديفيل(

املمثدة اخلاصتة لامتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتام يف جوتتتتتتتتتتتتتتتوب 
الستتودال يفرئيستتتة   ثتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة يف 

 جووب السودال

  مجيع املد ونيل

https://undocs.org/ar/S/2012/548
https://undocs.org/ar/S/2012/548
https://undocs.org/ar/S/2012/582
https://undocs.org/ar/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/624
https://undocs.org/ar/2012/19
https://undocs.org/ar/2012/19
https://undocs.org/ar/S/2012/771
https://undocs.org/ar/S/2012/722
https://undocs.org/ar/S/2012/844
https://undocs.org/ar/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/820
https://undocs.org/ar/S/2013/22
https://undocs.org/ar/S/2013/92
https://undocs.org/ar/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/140


النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

77 16-06865 

 

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  -

       
S/PV.6956 

نيستتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  29
2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد  ال مديتتتتتة 
يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
   ( S/2013/225 )  دارفور 

يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام  السودال 
ل مديتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.6970 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  29

2013 

تعةيتتة األمتتني  تتل احلالتتة يف 
 (S/2013/294) أ يي

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتل توغتتتتتو، مجهوريتتتتتة 
كتتتتتتتتتتتتتتتتتتوراي، ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 
املمدكتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة، 
التتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتدة 
األمةيكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2013/318 ) 

جوتتتتتوب الستتتتتودال، 
 السودال

 (2013) 2104العتتتتةار  مجيع املد ونيل 
)املتدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

مبوجتتتتتب الفصتتتتتل الستتتتتا ع 
 مل امليثاق( 

S/PV. 6974  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   5

2013 

املد يتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  السودال  
لدمحكمتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتة 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

S/PV.6993 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ٨

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودال 

(S/2013/366) 

املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة  جووب السودال 
 لامني ال ام 

  

S/PV.6998 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   11

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودال 

(S/2013/366) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
مل أسترتاليا، مجهوريتة 
كتتتتتتتتوراي، لكستتتتتتتتمربغ، 

ت املتحتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتو اي
األمةيكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2013/404) 

 (2013) 2109العةار  جووب السودال  جووب السودال
15-0-0 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع مل امليثاق( 

S/PV.7010 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   24

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد  ال مديتتتتتة 
يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
  ( S/2013/420 )  دارفور 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  السودال 
املرتتتتترتك  تتتتتني ا حتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتي يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتم 
 املتحدة امل    دارفور

  مجيع املد ونيل

S/PV.7013 
متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   30

2013 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
الحتتتتتتتاد املدتد تتتتتة ل ال مديتتتتتة 
يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
  ( S/2013/420 )  دارفور 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتتتل توغتتتتتتو، ريفانتتتتتتدا، 
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2013/448) 

 (2013) 2113العةار  السودال  السودال
15-0-0 

S/PV.7022 
آب/أغستتتتتت س  23

2013 

جوتتتتتوب الستتتتتودال،   
 السودال

 S/PRST/2013/14 مجيع املد ونيل 

S/PV.7048 
األيفل/  ترتتتتتتتةيل 23

 2013أكتو ة 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
املدتد تتتتتة لالحتتتتتتتاد  ال مديتتتتتة 
يفاألمتم املتحتدة يف  األفةيعي 
  ( S/2013/607 )  دارفور 

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  السودال 
املرتتتتترتك  تتتتتني ا حتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتتي يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة امل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتتل   تتتتتتتتتتتتتتتتدارفور،
األمني ال تام ل مديتات 

 حفظ السالم

  مجيع املد ونيل

S/PV.7062 
الثتتتتتام/  ترتتتتتةيل 1٨

 2013 نوفمرب

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودال 

(S/2013/651) 

املمثدتتتتتتتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة  جووب السودال 
 لامني ال ام

  مجيع املد ونيل

https://undocs.org/ar/S/2013/225
https://undocs.org/ar/S/2013/294
https://undocs.org/ar/S/2013/318
https://undocs.org/ar/S/RES/2104(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6974&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ar/S/2013/366
https://undocs.org/ar/S/2013/366
https://undocs.org/ar/S/2013/404
https://undocs.org/ar/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/420
https://undocs.org/ar/S/2013/420
https://undocs.org/ar/S/2013/448
https://undocs.org/ar/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ar/2013/14
https://undocs.org/ar/2013/14
https://undocs.org/ar/S/2013/607
https://undocs.org/ar/S/2013/651


2013-2012ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن  
 

16-06865 78 

 

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  -

       
S/PV.7067 

ترتتتتةيل الثتتتتام/  25
 2013نوفمرب 

تعةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام  تتتتتتتل 
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

(S/2013/577) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
مل التو ايت املتحتدة 

(S/2013/682 ) 

جوتتتتتوب الستتتتتودال، 
 السودال

 (2013) 2126العةار   
15-0-0   

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع مل امليثاق( 

S/PV.7080 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   11

 2013 ديسمرب

ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املد يتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  السودال  
لدمحكمتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتة 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، مجيتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

S/PV.7091 
كتتتتتتتتتانول األيفل/   24

                                               2013ديسمرب 

كتتتتتانول   23رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
 2013األيفل/ديستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 

موجهتتتتتة متتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام 
مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل 

(S/2013/758) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
متتتتل أستتتترتاليا، توغتتتتو، 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتتتتتتتوراي، 
ريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
لكستتتتتتتمربغ، املمدكتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتدة، التتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتدة األمةيكيتتتتتتتتتتة 

(S/2013/760) 

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام،   جووب السودال
 جووب السودال

 (2013) 2132العةار 
15-0-0 

)املتدتتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل 
 السا ع مل امليثاق(

 
تعتارية ”(، ا تعارا مل ذلك التارير، نعحت صياغة العود امل وتول S/2013/657) 2013ترةيل الثام/نوفمرب  11 مال مب كةة رئيس جمدس األمل املؤرخة  :مالحظة 

 “.تعارية األمني ال ام  ل السودال يفجووب السودال”ليصعح “ األمني ال ام  ل السودال
، يفتوغتو، يفجوتوب أفةيعيتا، يفالصتني، يفغواتيمتا ، يففةنستا، يفكولومعيتا، يفاملغتةب، يفاملمدكتة املتحتدة، املؤيديفل: ا حتاد الةيفستي، يفأملانيتا، يفابكستتال، يفالربتغتال )أ( 

 يفاهلود، يفالو ايت املتحدة األمةيكية؛ املمتو ول: أذر يجال.
 
 

 توطيد السالم يف غرب أفريقيا - 13
 

 عرض عام 
 تتتتتام ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتد جمدتتتتس األمتتتتل  

جدستتات  رتتال توقيتتد الستتالم يف غتتةب أفةيعيتتا، يفا تمتتد نتتةارا يفاحتتدا 
يف يتتا  رائستتيا يفاحتتدا  رتتال العةصتتوة يف خدتتي  غيويتتا. يفاستتتمع اجملدتتس 
مىل أر تتع محاقتتتات نتتدمها املمثتتتل اخلتتاص لامتتتني ال تتام لغتتتةب أفةيعيتتتا 
يفرئيس مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا، ال ي  ة  تعارية األمني 

. يفركتتتتتل اجملدتتتتتتس يف مدايف تتتتتت   دتتتتتتى (352) تتتتتل أنرتتتتتت ة املكتتتتتتبال تتتتتام 
الصتت وابت السياستتية يفا نتصتتادية التتيت تواجتت  املو عتتة ديفل اإلنديميتتة، 
مبتتا يف ذلتتك الت تتورات األختت ة  رتتال األزمتتات ا نتدا يتتة، يف مديتتات 
ا ستيالء  دى السد ة، يفاألمل يفسيادة العانول، يفالالجئتني، يفا جتتار 

ددرات، يف  الة الرعاب، يفاإلرذاب، يفاجلةمية املوظمتة غ  املرةيفع ابمل
__________ 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة  (352)
الع ثتتتات السياستتتية ”انظتتتة اجلتتلء ال اشتتتة، العستتتم الثتتام، لغتتةب أفةيعيتتتا، 

 “. يف  ثات  واء السالم

ال ا ةة لدحديفد الوقوية، يفان دام األمل العحةي يف خدي  غيويا، فنال 
  ل ديفر املكتب يف م اجلة تدك املسائل.

 
غزرب أفريقيزا إحاطات عن أنشطة مكت  األمم املتحزدة ل 

 والتطورات يف منطقة الساحل
، استمع اجملدتس مىل محاقتة 2012كانول الثام/يواية   16يف  

نتتدمها املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام لغتتةب أفةيعيتتا يفرئتتيس مكتتتب األمتتم 
املتحتتتتتدة لغتتتتتةب أفةيعيتتتتتا، التتتتت ي نتتتتتدم حملتتتتتة  امتتتتتة  تتتتتل آختتتتتة الت تتتتتورات 

التتتيت ينتتت دع هبتتتا  يفالتحتتتدايت يف غتتتةب أفةيعيتتتا، مبتتتا يف ذلتتتك األنرتتت ة
املكتتتب. يفأشتتار، يف م تتة  اإل تتالغ  تتل الت تتورات اإلجيا يتتة يف غتتةب 
أفةيعيا، مىل أل املو عة ديفل اإلنديمية مل ترهد أي حا ت لتجدد الولاع 

السياستتتتية  املفتتتتتوح، يفنتتتتال مل التتتتتوتةات املتصتتتتدة ابألزمتتتتات املؤسستتتتية أيف
 ذلتتتك، الداخديتتتة تعدصتتتت متتتل حيتتتث  تتتددذا يفشتتتدهتا. يفابإلضتتتافة مىل

ذكة أل  ددا مل  ددال املو عة ديفل اإلنديمية أجةى انتداابت ا ترتف 
اجملتمتتتتع التتتتديفيل مبصتتتتدانيتها، اتتتتا أدى ابلتتتتتايل مىل جتوتتتتب يفنتتتتوع أزمتتتتات 
انتدا ية حمتمدة يفما يوجم  وهتا متل ز ل تة لالستتعةار. يفأثتإ  دتى مجيتع 

https://undocs.org/ar/S/2013/577
https://undocs.org/ar/S/2013/682
https://undocs.org/ar/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/758
https://undocs.org/ar/S/2013/760
https://undocs.org/ar/S/RES/2132(2013)
https://undocs.org/ar/S/2013/657
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ستتتعةار اجلهتتات امل ويتتة يف غتتةب أفةيعيتتا ملتتا   لتتت  متتل جهتتود لتوقيتتد ا 
يف املو عتتتتة ديفل اإلنديميتتتتة يفرحتتتتب  تتتتديفر األمتتتتم املتحتتتتدة يف د تتتتم تدتتتتك 
اجلهتتتود.  يتتتد أنتتت  حتتت ر متتتل أل التعتتتدم احملتتتةز يف املو عتتتة   يتتتلال ذرتتتا، 

- مسترتتتهدا   تتتدد متتتل التحتتتدايت، مثتتتل األحتتتدا  األختتت ة يف غيويتتتا
 يسايف، يفأنر ة مجا ة  وكو حتةام يف نيجت اي، يفاألزمتة الديعيتة، يفكت لك  
جتتتتتار ابملدتتتتدرات يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة. يفلفتتتتت ا نتعتتتتاه مىل  تتتتودة ظهتتتتور ا 

التهديتتتتدات ال تتتتا ةة لدحتتتتديفد، يفأشتتتتار مىل أل التتتتلايدة الكعتتتت ة يف أ متتتتال 
العةصتتوة يف خدتتي  غيويتتا ترتتكل هتديتتدا جديتتدا لامتتل يفالتوميتتة يف ديفل 
املو عة. يفأ د  اجملدس أل املكتب سيواصل حرد موظومة األمم املتحدة 

ل شتتتتةاكاهتا متتتتع املوظمتتتتتات اإلنديميتتتتة يفديفل اإلنديميتتتتة، يف  ستتتتتيما يفت ليتتتت
اجلما تتتتتة ا نتصتتتتتادية لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا يفاحتتتتتتاد هنتتتتتة متتتتتانو يفا حتتتتتتاد 
األفةيعتتتتتتي، يفاجملتمتتتتتتع املتتتتتتدم، يفخاصتتتتتتة الوستتتتتتاء، يفذلتتتتتتك لتتتتتتلايدة توقيتتتتتتد 

                                   .(353)اإل ازات اليت حتععت يف غةب أفةيعيا
اخلتتتتتاص لامتتتتتني ،  تتتتتة  املمثتتتتتل 2012متوز/يوليتتتتت   11يفيف  

ال تام يف محاقتتت  التعةيتتة التاستتع لامتتني ال تتام  تتل أنرتت ة مكتتتب األمتتم 
املتحتدة لغتةب أفةيعيتتا يفنتدم، متل  تتني حتتدايت أختةى، مفتتادة  تل احلالتتة 

، يف تتل ت تتور ظتتاذةة (354)اهلرتتة يف مو عتتة الستتاحل، يف  ستتيما يف متتايل
أ متال  العةصوة يفالس و املسدح يف العحة يف خدي  غيويا، يف ل تصتا د

ال وتتف  دتتى احلتتديفد  تتني ليتترباي يفكتتوت ديفتتوار. يفأ تتةب  تتل ثعتتت  يف أل 
مؤمتة نمة ا حتاد األفةيعي املععل يف أديتس أاباب سيستا د  دتى التوصتل 
مىل مونتتتف أفةيعتتتي موحتتتد  رتتتال ستتتعل املنتتتي نتتتدما متتتل أجتتتل م اجلتتتة 
احلالتتة يف مو عتتة الستتاحل، يفأكتتد أل متتل شتتال ذتت ا املونتتف املرتترتك أل 

 تت  اجلهتتود املتنتتافةة يفاملوستتعة التتيت ترتتتد احلاجتتة مليهتتا يف مو عتتة  تستتتو 
الستتتتاحل. يفأيفضتتتتح كتتتت لك أل املكتتتتتب يفيفكتتتتا ت األمتتتتم املتحتتتتدة التتتتيت 
معارذتتتتتتا يف داكتتتتتتار ستتتتتتتؤيد يفضتتتتتتع استتتتتترتاتيجية منديميتتتتتتة شتتتتتتامدة  رتتتتتتال 
األيفلتتتتتوايت الةئيستتتتتية يف جمتتتتتا ت األمتتتتتل يفالسياستتتتتة يفحعتتتتتوق اإلنستتتتتال 

يتتة د متتا لعدتتدال املو عتتة، مبتتا يتفتتق متتع م دتتب يفالرتتؤيفل اإلنستتانية يفالتوم
. يفشتتتتتدد  دتتتتتى ضتتتتتةيفرة املنتتتتتي يف (2012) 2056اجملدتتتتتس يف العتتتتتةار 

توفيتتتت  ا ستتتترتاتيجيات يفتتتتتوف  املتتتتوارد لدعنتتتتاء  دتتتتى أنرتتتت ة  صتتتتاابت 
املليتتتد متتتل  املدتتتدرات يفالرتتتعكات اإلجةاميتتتة األختتتةى، فنتتتال  تتتل  تتت ل

 .(355)اجلهود ملوع التوتة يفال وف املتصل اب نتداابت يف غةب أفةيعيا
__________ 

(353) S/PV.6703 5-2، الصفحات . 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال ذتتت ا املوضتتتوع، انظتتتة اجلتتتلء  (354)
 “. احلالة يف مايل”، 16األيفل، العسم 

(355) S/PV.6804 5-2، الصفحات . 

ب األمم املتحدة امل   ابملددرات يفأفاد املدية التوفي ي ملكت 
يفاجلةميتتة ال مو عتتة غتتةب أفةيعيتتا متثتتل يفاحتتدا متتل التحتتدايت الةئيستتية 
التتتيت تواجتتت  املكتتتتب، نظتتتةا لتلايتتتد ا جتتتتار ابملدتتتدرات يفاملؤشتتتةات  تتتل 
منتتتتتتا  املدتتتتتدرات، يفتلايتتتتتد استتتتتتهالك املدتتتتتدرات، يفالعةصتتتتتوة يفان تتتتتدام 

ت تتتد جمتتتةد نع تتتة  عتتتور  األمتتتل. يفأشتتتار مىل أل مو عتتتة غتتتةب أفةيعيتتتا مل
لدكوكتتايني،  تتل أصتتعحت يفجهتتة هنائيتتة هلتتا يفي تت  ذلتتك يفجتتود حاجتتة 

. يفنتال مل املكتتب (356)أكرب لتوف  الوناية يف ال  مت اقي املددرات
 صتتتتدد استتتتت ةا  الصتتتتالت احملتمدتتتتة  تتتتني اإلرذتتتتاب يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة 

تدتك ال ا ةة لدحديفد الوقوية. يفأشار مىل معادرات املكتب يف مواجهتة 
التحتتتتتدايت، متتتتتتل نعيتتتتتتل  وتتتتتتاء ا لتتتتتتلام السياستتتتتتي متتتتتتل ختتتتتتالل املوتتتتتتا ة 
اإلنديميتتة، يفت تتوية التتُوه  املرتترتكة  تتني الوكتتا ت، يفتعتتدمي احلدتتول متتل 

 .(357)خالل  ةاجم  اإلنديمية املتكامدة
، نتتتتتدم املمثتتتتتل اخلتتتتتاص 2013كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   25يفيف  

لامتتني ال تتام التعةيتتة ال اشتتة لامتتني ال تتام  تتل أنرتت ة مكتتتب األمتتم 
دتتى التحتتدايت املستتتمةة التتيت املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا، يفأقدتتع اجملدتتس  

تواجتتتت  املو عتتتتة فيمتتتتا يت دتتتتق ابحلوكمتتتتة يفتوقيتتتتد الستتتتالم يفموتتتتع نرتتتتوب 
الولا ات. يفأ د   ل األزمة املستمةة يف مايل، يفالتهديتد املتوتامي الت ي 
تركد  العةصوة يفالست و املستدح يف العحتة يف خدتي  غيويتا، يفالتتوتةات 

  رستتتهاب  تتتل  دتتى قتتتول احلتتديفد  تتتني ليتتترباي يفكتتوت ديفتتتوار. يفحتتتد
األنر ة يفاملسا ي احلميدة اليت يعوم هبا املكتب ابلتوسيق مع شتةكائ  
اإلنديميتتني، يف  ستتيما اجلما تتة ا نتصتتادية لتتديفل غتتةب أفةيعيتتا يفاحتتتاد 
هنتتة متتانو، يفكتت لك متتع ا حتتتاد األفةيعتتي. يفأختت ا استترت ى ا نتعتتاه مىل 

 الكتام يفل التعدم اهلتام جتدا الت ي حتعتق يف  مديتة تةستيم احلتديفد  تني
                                   .(35٨)يفنيج اي اليت يسةت هلا األمم املتحدة

، أشتتتتار املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني 2013متوز/يوليتتتت   10يفيف  
 تل ال ام يف محاقت  مىل استمةار التحدايت السياستية يفاألمويتة فنتال 

التحدايت اإلنسانية اليت تواجت  املو عتة ديفل اإلنديميتة، مثتل التتوتةات 
ذات الصتتتدة اب نتدتتتاابت، يفاجلةميتتتة املوظمتتتة ال تتتا ةة لدحتتتديفد الوقويتتتة، 
يفالعةصوة يفاألنر ة اإلرذا ية، فنال  تل ان تدام األمتل الغت ائي يفستوء 

و عتتة التغ يتتة. يفابإلضتتافة مىل اإلشتتارة مىل التهديتتدات التتيت تتتؤثة يف امل
__________ 

لالقتتتالع  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال ذتتت ا املوضتتتوع، انظتتتة اجلتتتلء  (356)
 “. السالم يفاألمل يف أفةيعيا”، 14األيفل، العسم 

(357) S/PV.6804 7يف  6، الصفحتال . 

(35٨) S/PV.6911 6-2، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6703
https://undocs.org/ar/S/PV.6804
https://undocs.org/ar/S/PV.6804
https://undocs.org/ar/S/PV.6911



