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فنال  يفنونرت حالة ا تفاق اإلقاري  رال السالم يفاألمل يفالت ايفل
ديتتتد التتت ي ترتتتكد   تتتل مستتتائل أختتتةى. يفيف م تتتة  اإلشتتتارة مىل الته

متتتتتارس، مىل جانتتتتب العتتتتتوات الدميعةاقيتتتتة لتحةيتتتتتة ريفانتتتتتدا،  23حةكتتتتة 
أكتتتدت الع ثتتتة  دتتتى ضتتتةيفرة أ ن يععتتتل أي  دتتتد، مبتتتا يف ذلتتتك ريفانتتتتدا، 
ابلتستتتتتامح مزاء أي مديرتتتتتيا أيف نتتتتتوة مستتتتتدحة يف   تعتتتتتدمي التتتتتد م هلتتتتتا. 

متتارس  23يفد تت التةئيس مىل استتددام نفتوذ  دتتده فيمتا يت دتق حبةكتة 
 . (1069)السالم يفمهناء حماداثت كمعا لت ليل 

__________ 

 . 7يف  6املةجع نفس ، الصفحتال  (1069)

   
 اجللسات: بعثة جملس األمن

 واثئق ال العود الفة ي اجلدسة يفاترخيها
التتتد وات  متتتالً 

 املتكدمول 37ابملادة 

     
S/PV.6724 

شعا /فرباية  2٨
2012                                                                         

محاقتتة معدمتتة متتتل   ثتتة جمدتتتس 
 16مىل  13األمتتتتل مىل ذتتتتاييت )

 (2012شعا /فرباية 

موجهتتتة مىل األمتتتني ال تتتام  2012شتتتعا /فرباية  ٨رستتتالة مؤرختتتة 
                                                                            (S/2012/82مل رئيس جمدس األمل )

شتتتتعا /فرباية  16مىل  13ذتتتتاييت، تعةيتتتتة   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل مىل 
2012 (S/2012/534) 

 الو ايت املتحدة ذاييت

S/PV.6777 
                         2012أاير/مايو  31

  ثتتة جمدتتتس محاقتتة معدمتتة متتتل 
األمتتتتتل مىل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا )متتتتتل 

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  24مىل  1٨
2012) 

موجهة مىل األمني ال تام متل  2012أاير/مايو  1٨رسالة مؤرخة 
                                                                            (S/2012/344رئيس جمدس األمل )

تعةيتتتتة   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتتل مىل ليتتتترباي يفكتتتتوت ديفتتتتوار يفستتتتت اليول، 
 (S/2014/242) 2012أاير/مايو  24مىل  1٨

جوتتتتتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتا  
يففةنستتتتتتتتتا يفالتتتتتتتتتو ايت 

 املتحدة

S/PV.6858 
 ترةيل الثام/ 12

                                                                         2012نوفمرب 

محاقتتة معدمتتة متتتل   ثتتة جمدتتتس 
ليرتتتتتتتتتتيت  - األمتتتتتتتتتتل مىل تيمتتتتتتتتتتور

ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  7مىل  1)
 )أ((2012

موجهتتتتتتة مىل  2012األيفل/أكتتتتتتتو ة ترتتتتتتةيل  31رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
                                                                            (S/2012/793األمني ال ام مل رئيس جمدس األمل )
ترتتتتةيل  6مىل  3ليرتتتتيت،  -تعةيتتتتة   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل مىل تيمتتتتور

 (S/2012/889) 2012/نوفمرب الثام

 جووب أفةيعيا 

S/PV.6916  
شعا /فرباية  7

2013                                                                                                 

محاقتتة معدمتتة متتتل   ثتتة جمدتتتس 
كتتتتتتانول   27األمتتتتتل مىل التتتتتيمل )

 (2013الثام/يواية 

موجهتتة مىل األمتتني  2013كتتانول الثام/يوتتاية   25رستتالة مؤرختتة 
                                                                            (S/2013/61ال ام مل رئيس جمدس األمل )

كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   27تعةيتتتتتتة   ثتتتتتتة جمدتتتتتتس األمتتتتتتل مىل التتتتتتيمل، 
2013 (S/2013/173) 

املغتتتتتتتتتتتتتةب يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتة  اليمل
 املتحدة

S/PV.7045 
 ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيل األيفل/ 21

                                                                                                 2013أكتو ة 

محاقتتة معدمتتة متتتل   ثتتة جمدتتتس 
 9مىل  3األمل مىل أفةيعيا )متل 

 (2013األيفل/أكتو ة  ترةيل

موجهة مىل األمني ال تام  2013أيدول/سعتمرب  27رسالة مؤرخة 
                                                                             (S/2013/579مل رئيس جمدس األمل )

تعةيتتتتة   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتتل مىل مثيو يتتتتا يفأيفغوتتتتدا يفريفانتتتتدا يفمجهوريتتتتة 
 9مىل  3الكونغو الدميعةاقية )مبا يف ذلك ا حتاد األفةيعي(، مل 

 (S/2014/341) 2013ترةيل األيفل/أكتو ة 

نتتتتتتتتتتتتتتتتدا يفاملغتتتتتتتتتتتتتتتتتةب ريفا 
يفاملمدكتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتدة 

 يفالو ايت املتحدة

 
 أدىل  ئب رئيس يففد ا حتاد األيفريف   عيال ابسم ا حتاد األيفريف . )أ( 

   
 إعالء ش ن سيادة القانون وتعزيزها أثناء صون السلم واألمن الدوليني - 3٥

 عرض عام 
ا ست ةا ،  عد جمدس األمل ثال  جدسات فيما خالل الفرتة نيد  

يتصل ر الء شال سيادة العتانول يفت ليلذتا أثوتاء صتول الستدم يفاألمتل 
 الديفليني يفأصدر  يا  رائسيا يفاحدا.

 

سززززيادة القززززانون والعدالززززة ا نتقاليززززة يف جمتمعززززات النزززززال  
 زالبعد الن وما

،  عتتتتتد اجملدتتتتتس موانرتتتتتة 2012كتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   19يف  
مفتوحة  رال م الء شال سيادة العانول يفت ليلذا أثوتاء صتول الستالم 
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النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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يفاألمتتتل التتتديفليني،  تتتة  األمتتتني ال تتتام يف ستتتيانها تعةيتتتةه  تتتل ستتتيادة 
 .(1070)العانول يفال دالة ا نتعالية يف جمتم ات الولاع يفما   د الولاع

يف حتتظ األمتتني ال تتام أل  متتل األمتتم املتحتتدة إل تتالء شتتال  
 دتدا يفيةكتتل  دتتى قائفتتة يفاستت ة  150ستيادة العتتانول يرتتمل أكثتتة متتل 

 ستتتتيادة متتتتل اجملتتتتا ت. يفأيفضتتتتح أل هنتتتت  األمتتتتم املتحتتتتدة فيمتتتتا يت دتتتتق 
العتتانول يتنتتمل ثالثتتة  واصتتة أساستتية: ت ليتتل املستتاءلة يفت ليتتل امل تتاي  
متتل ختتالل ال دالتتة ا نتعاليتتة؛ يف وتتاء مؤسستتات ال دالتتة يفاألمتتل لت ليتتل 
الثعتتتتة؛ يفالرتكيتتتتل  دتتتتى ال دالتتتتة لدوستتتتاء يفالفتيتتتتات لت ليتتتتل املستتتتايفاة  تتتتني 
اجلوستتتتتتني. يفأنتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام ال اجملدتتتتتتس ستتتتتتا د يف يفضتتتتتتع تدتتتتتتك 

يفلتتوايت  دتتى رأس جتتديفل األ متتال التتديفيل، لكوتت  نتتال مل رمكتتال األ
اجملدتتتس أل يف تتتل املليتتتد. يفشتتتجع اجملدتتتس  دتتتى أل يتتتدر  ت ليتتتل تتتتدا   
ال دالتتة ا نتعاليتتة  دتتى ن تتاق أيفستتع يف يف ايت   ثتتات حفتتظ الستتالم 
يفأل يةفض أي منةار لد فو  ل مةتكيب أ مال اإلابدة اجلما ية يفغ ذا 

ة مبوجتتب العتتتانول التتتديفيل. يفحتتث األ نتتتاء أينتتتا متتل اجلتتتةائم اجلستتتيم
 دتتتى تعةيتتتب ال دالتتتة متتتل النتتتحااي  تتتل قةيتتتق ت ليتتتل آليتتتات ال دالتتتة 

 .(1071)يفت ليل احملاكمات الوقوية يف اجلةائم الديفلية اجلسيمة
يفأثواء املوانرة، أيد ال ديد مل املتكدمني تعةية األمني ال ام،  

يفأ تتتةز   نتتتهم  وجتتت  ختتتاص ضتتتةيفرة التتتتلام اجملدتتتس ابملعتتتادمل األساستتتية 
. يفأ تتتتةز (1072)لستتتتيادة العتتتتانول متتتتل أجتتتتل ضتتتتمال الرتتتتة ية إلجةاءاتتتتت 

ل ستيادة ال ديد مل املتكدمني الديفر ال ي يتلداد نرتاقا يف م تالء شتا
العانول. يفأشار   ض املتكدمني مىل الصالت العائمة  ني ت ليل يفمحاية 

، يفأكتتتتدت  تتتتدة  دتتتتدال (1073)ستتتتيادة العتتتتانول يفصتتتتول الستتتتدم يفاألمتتتتل
__________ 

(1070) S/2011/634 . 

(1071) S/PV.6705 4-2، الصفحات . 

)ا حتتتتتتتتتاد   19)الصتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتفحة  1٨املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتتفحة  (1072)
)الربازيتتتتتتل(؛  31)ابكستتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفحة   22الةيفستتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتفحة 

)الومستتتتتتا(؛  40)ليدتورتتتتتتتايل(؛ يفالصتتتتتتفحة  36يف  35يفالصتتتتتتفحتال 
 )لكسمربغ(.  12، الصفحة S/PV.6705 (Resumption 1) يف

(1073) S/PV.6705 19يف   1٨)املغتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتفحتال 1٨-16، الصتتتتتتتتفحات 
، S/PV.6705 (Resumption 1))غواتيمتتتا (؛ يف  21)الصتتني(؛ يفالصتتفحة 

 11)شتتتتتتتيدي(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  10-٨)فودوتتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتتفحات  6الصتتتتتتتفحة 
)موريرتتتتتتيوس(؛  13)لكستتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتفحة  12)أستتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتفحة 

 27)التتتتتدااةك(؛ يفالصتتتتتفحة  25) تتتتتوغالديش(؛ يفالصتتتتتفحة  17يفالصتتتتتفحة 
 )أثيو يا(.  29)ن غيلستال(؛ يفالصفحة  2٨)أرميويا(؛ يفالصفحة 

. يفشتتدد ال ديتتد متتل املتكدمتتني (1074)أختتةى الصتتدة ابلتوميتتة املستتتدامة
 دى الديفر الةئيسي ال ي تن دع    الديفل يف ضمال ستيادة العتانول 

تويل زمام األمور  دى الص يد الوق  يف أنر ة سيادة العانول  يفأ ية
. يفأ تتةب  تتدة متكدمتتني (1075)التتيت ُينتت دع هبتتا  دتتى الصتت يد التتديفيل

 تتتتل لييتتتتدذم لدتتتتديفر التتتت ي تؤديتتتت  احملتتتتاكم الديفليتتتتة، مبتتتتا فيهتتتتا احملكمتتتتة 
. يفأشتار (1076)اجلوائية الديفلية، يف ضمال يفم الء شال ستيادة العتانول

 أينتتتتتتتا مىل األ يتتتتتتتة التتتتتتتيت تتتتتتتتوىل لدتستتتتتتتوية الستتتتتتتدمية   تتتتتتتض املتكدمتتتتتتتني
لدمواز تتات  تتني التتديفل يفلدتتديفر اخلتتاص حملكمتتة ال تتدل الديفليتتة يف ذتت ا 

 .(1077)الصدد  وصفها اجلهاز العنائي الةئيسي لامم املتحدة
__________ 

(1074) S/PV.6705 ٨)اهلود(؛ يفالصفحة  6)أملانيا(؛ يفالصفحة  5، الصفحة 
 17)املمدكتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  14)الربتغتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 

)جوتتوب أفةيعيتتا(؛  26)الصتتني(؛ يفالصتتفحة  1٨)املغتتةب(؛ يفالصتتفحة 
 37)املكستتيك(؛ يفالصتتفحة  32)الربازيتتل(؛ يفالصتتفحة  30يفالصتفحة 

 5، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6705 (Resumption 1))كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريكا(؛ يف 
)شتتتتتتتتتتتتيدي(؛  9)سويستتتتتتتتتتتتةا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  ٨)مستتتتتتتتتتتتتونيا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 

 22)نيعتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتفحة  1٨)أستتتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتتفحة  10 يفالصتتتتتفحة
  )الدااةك(. 25)جلر سديمال(؛ يفالصفحة 

(1075) S/PV.6705 املمدكتة املتحتدة(؛  15)اهلوتد(؛ يفالصتفحة  6، الصفحة(
 20)الصتتتتتني(؛ يفالصتتتتتفحة  1٨)املغتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتفحة  17يفالصتتتتتفحة 

 23)غواتيمتتتتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  21)ا حتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 
 30ا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة )جوتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتت 26)ابكستتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 

 S/PV.6705)ليدتورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل(؛ يف  36)الربازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

(Resumption 1) 19)ستتتتتتتتةي  نكتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  17، الصتتتتتتتتفحة 
 )نيعال(. 

(1076) S/PV.6705 الربتغال(؛ يفالصفحة  ٨)أملانيا(؛ يفالصفحة  5، الصفحة(
 26)التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتفحة  12)فةنستتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتفحة  10

 31)الربازيتتتتتتتتتتتتل(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  30)جوتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 
) تتتتتتتتت يف(؛  34)اليتتتتتتتتتاابل(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  33)املكستتتتتتتتتيك(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة 

)الومستتتتتتتتتتتتتتتتتتا(؛  40)ليدتورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  36يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
)ا حتتتتتتتتتتاد األيفريف (؛  3، الصتتتتتتتتتفحة S/PV.6705 (Resumption 1) يف

)األرجوتني(؛ يفالصفحة  23)مستونيا(؛ يفالصفحة  5يف  4يفالصفحتال 
 )الفدعني(.  30)الدااةك(؛ يفالصفحة  25

(1077) S/PV.6705 فةنستتتتتتتتتتتتا( ؛  11)أملانيتتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  5، الصتتتتتتتتتتتتفحة(
 22)غواتيمتتا (؛ يفالصتتتفحة  21)الصتتني(؛ يفالصتتتفحة  19يفالصتتفحة 

  30)جوتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  27)ابكستتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة 
(؛ )كوستتتتتتتتاريكا 3٨) تتتتتتت يف(؛ يفالصتتتتتتتفحة  34)الربازيتتتتتتل(؛ يفالصتتتتتتتفحة 

)ا حتتتتتتتتتتاد األيفريف (؛  3الصتتتتتتتتتفحة  ،S/PV.6705 (Resumption 1) يف
)جتتتتتتتتتلر ستتتتتتتتتديمال(؛  22)موريرتتتتتتتتتيوس(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  13يفالصتتتتتتتتتفحة 
 )ن غيلستال(.  2٨يف  27)األرجوتني(؛ يفالصفحتال  24يفالصفحة 
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أنة في   نةيفرة  (107٨)يفيف اجلدسة، ا تمد اجملدس  يا  رائسيا 
اهلا، يفأكد أل ت ليل ال دالتة يفستيادة التلام اجلميع  سيادة العانول يفم م

العتتتانول  وصتتتة   غتتتإ  وتتت  لتحعيتتتق الت تتتايش الستتتدمي يفموتتتع نرتتتوب 
الولا تتتات املستتتدحة. كمتتتا أنتتتة اجملدتتتس ا يتتتة تتتتويل زمتتتام األمتتتور  دتتتى 
الص يد الوق  يف أنر ة سيادة العانول. يفقدب مىل األمتني ال تام أل 

سؤيفليات داخل موظومة يواصل   ل جهوده للايدة توضيح األديفار يفامل
األمتتتم املتحتتتدة فيمتتتا يت دتتتق انرتتت ة حمتتتددة يف جمتتتال ستتتيادة العتتتانول. 
يفأكتتتد اجملدتتتس متتتل جديتتتد يف العيتتتال م ارضتتتت  الرتتتديدة لافتتتالت متتتل 
ال عتتتاب فيمتتتا يت دتتتق اب نتهاكتتتات اخل تتت ة لدعتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل 
 يفالعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال، يفشتتتدد  دتتتى مستتتؤيفلية التتتديفل  تتتل
مجةاء حتعيق يفاف يف جةائم احلةب أيف اإلابدة اجلما ية أيف اجلةائم ضد 
اإلنستتانية أيف غ ذتتا متتل ا نتهاكتتات اخل تت ة لدعتتانول اإلنستتام التتديفيل 

 يفمعاضاة األشداص املسؤيفلني  وها. 
 

السززززززالم والعدالزززززززة، مززززززع الرتكيزززززززز بوجززززززه خزززززززاص علزززززززى  
 احملكمة اجلنائية الدولية دور

، أجةى اجملدس موانرة 2012ترةيل األيفل/أكتو ة  17يف  
الستتتالم يفال دالتتة، متتتع الرتكيتتتل  وجتتت  ختتتاص ”مفتوحتتة  رتتتال موضتتتوع 

، تةأسها يفزيتة الرتؤيفل اخلارجيتة يف “ دى ديفر احملكمة اجلوائية الديفلية
غواتيمتتتتتا . يفكتتتتتال م ةيفضتتتتتا  دتتتتتى اجملدتتتتتس متتتتت كةة مفاذيميتتتتتة أ تتتتتدهتا 
غواتيمتتا ، ذكتتةت فيهتتا، يف مجدتتة أمتتور، أل ال النتتة  تتني جمدتتس األمتتل 
يفاحملكمتتة اجلوائيتتتة الديفليتتتة مل توتتتانش نتتتط  دتتتى لتتتو شتتتامل يف اجملدتتتس. 
يفل لك، انرتحت غواتيما  مجةاء موانرة مفتوحة  غة  متلديف  ذتو: 

لتتتتتتتيت ميكتتتتتتتل هبتتتتتتتا لدمحكمتتتتتتتة، اب تعارذتتتتتتتا أداة استكرتتتتتتتاف الكيفيتتتتتتتة ا
لدد دوماسية الونائية، أل تسا د اجملدس يف ا ض الع  و يت  املتمثدة 
يف د تم ستتيادة العتتانول يفصتتول الستتدم يفاألمتتل يفمكافحتتة اإلفتتالت متتل 
ال عاب مع ضمال املساءلة  ل الفظائع اجلما ية؛ يفحبث كيفية ت ور 

د املاضتي، يفالوظتة يف ستعل املنتي ال النة  ني اهليئتني  دى مدى ال عت
 .(1079)ندما يف ت ليل الصالت  يوهما

يفأكتد األمتتني ال تتام يف  يانتت  أل احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة تعتتع  
يف صتتتتدب نظتتتتام جديتتتتد لد دالتتتتة اجلوائيتتتتة الديفليتتتتة. يفأكتتتتد أل اجملدتتتتس 

 ض يفميكوهما أل يفاحملكمة ميكل أل يكول هلما لث   دى   نهما الع
__________ 

(107٨) S/PRST/2012/1 . 

 . S/2012/731مل مةفق الوثيعة  6يف  5انظة الفعةتني  (1079)

يتتد م كتتل موهمتتا االختتة يف  وتتاء استتتجاابت ال دالتتة احملديتتة يفيف ت ليتتل 
 .(10٨0)سيادة العانول

أل اجملدتتتتس يفاحملكمتتتتة  يفأكتتتتد رئتتتتيس احملكمتتتتة اجلوائيتتتتة الديفليتتتتة 
ذيئتال متعايوتال  ركل كعت  يفتنت د ال اديفار خمتدفتة جتدا يفلكوهمتا 
مةتع تتتتال متتتل حيتتتث األذتتتداف املرتتترتكة املتمثدتتتة يف الستتتالم يفال دالتتتة 
يفاحتترتام العتتانول التتديفيل املكةستتة يف ميثتتاق األمتتم املتحتتدة يفنظتتام ريفمتتا 

 اليتتتتة يف األساستتتتي. يفأكتتتتد أنتتتت  يت تتتتني  دتتتتى احملكمتتتتة، لكتتتتي توظتتتتة  ف
احلتتا ت التتيت ايدهتتا اجملدتتس مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متتل امليثتتاق، أل 
ت تمتتتتتد  دتتتتتى الت تتتتتايفل الكامتتتتتل يفاملستتتتتتمة متتتتتل جانتتتتتب مجيتتتتتع التتتتتديفل 
األ نتتتتتتاء يف األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة، ستتتتتتواء كانتتتتتتت أقةافتتتتتتا يف نظتتتتتتام ريفمتتتتتتا 
األساستتي أم  . يفأضتتاف نتتائال مل متتل املستصتتوب جتتدا،  وتتد مجتتةاء 

، أل يؤكتتتتتد اجملدتتتتتس ذلتتتتتك ا لتتتتتتلام ابلت تتتتتايفل اإلحتتتتتا ت يف املستتتتتتععل
الكامتتتل. يفأشتتتار أينتتتا مىل صتتت و ة اإل عتتتاء  دتتتى نظتتتام تتتتتم يف مقتتتاره 
اإلحالة مل نعل جمدس األمتل ابلويا تة  تل األمتم املتحتدة، يف حتني أل 
أقتتتتتةاف نظتتتتتام ريفمتتتتتا األساستتتتتي ذتتتتتي التتتتتيت تتحمتتتتتل يفحتتتتتدذا تكتتتتتاليف 

 .(10٨1)مجةاءات حتعيق يفحماكمات أي
يفأكتتد اثتتل املتتد ي ال تتام لدمحكمتتة أل ال النتتة  تتني مكتتتب  

املتتد ي ال تتام يفجمدتتس األمتتل ميكتتل د مهتتا يفت ليلذتتا  تتل قةيتتق توستتيع 
احلتا ت احملتددة التيت ايدهتا اجملدتس مىل  ن اق التفا تل مىل متا يتجتايفز

املد ي ال ام يفمجياد حيل لدموانرة املفتوحة  رال املستائل املواضتي ية. 
يفأضتتتاف أل ذتتت ا احلتتتوار ابلتتت  األ يتتتة، ألل كتتتال متتتل اجملدتتتس يفمكتتتتب 
املد ي ال ام مدتلم مبوع ارتكاب الفظائع اجلما يتة التيت ترتكل هتديتدا 

يستتتتتدط النتتتتتتوء  دتتتتتى ا ختالفتتتتتتات يف  لدستتتتتدم يفاألمتتتتتل التتتتتتديفليني. يفمل
الو ايت يفاهلياكل التوظيمية لدمجدس يفمكتب املد ي ال ام فحسب، 
 تتتل أينتتتا  دتتتى العواستتتم املرتتترتكة  يوهمتتتا، أي مكافحتتتة اإلفتتتالت متتتل 
ال عتتتتاب، يفديفر كتتتتل موهمتتتتا يف ت ليتتتتل ال النتتتتة التكميديتتتتة  تتتتني الستتتتالم 

املتتد ي ال تتام، يف  يفال دالتتة، يفالتتو ايت الونائيتتة لكتتل موهتتا. يفنتتال اثتتل
ت د   مىل األمام، مل زايدة الد م السياسي يفالد دوماسي ال ي يعدم  
اجملدتتتتس مىل احملكمتتتتة أمتتتتة أساستتتتي. يفأشتتتتار أينتتتتا مىل ضتتتتةيفرة مواصتتتتدة 
استكراف أديفات مل نعيل جتوب مجيع ا تصا ت غ  النةيفرية مع 

 دتى ذتؤ ء املرتع  فيهم يف احملكمة اجلوائية الديفلية  غية ملعاء العتعض 
األفةاد. يفرأى أن  يوعغي مضافة فصل جديد مىل ال النة مع اجملدس مل 

__________ 

(10٨0) S/PV.6849 4-2، الصفحات . 

 . 6س ، الصفحة املةجع نف (10٨1)
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ختتتالل نيتتتام مكتتتتب املتتتد ي ال تتتام جبمتتتع امل دومتتتات  صتتتورة استتتتعانية 
يفرصد احلا ت نيد الفح  التمهيدي يفالتحعيق، فنال  ل معاضاة 

 .(10٨2)أكثة األشداص مسؤيفلية  ل اجلةائم اجلسيمة
ايفل ال ديتتد متتل املتكدمتتني التتديفر الونتتائي يفأثوتتاء املوانرتتة، توتت 

. يفأشتتتتتتتار متكدمتتتتتتتول آختتتتتتتةيفل مىل (10٨3)لدمحكمتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتة الديفليتتتتتتتة
التحتتتتدايت العائمتتتتتة يف ال النتتتتتة  تتتتتني اهليئتتتتتتني، مرتتتتتدديل  دتتتتتى االاثر 
ال مديتتتتتة يفالعانونيتتتتتة املرتتعتتتتتة  دتتتتتى محالتتتتتة اجملدتتتتتس   تتتتتَض احلتتتتتا ت مىل 

ت  غيتتتة حتستتتني ذتتت ه . يفنتتتدم   تتتض املتكدمتتتني معرتحتتتا(10٨4)احملكمتتتة
. (10٨5)ال النة يفت ليل اجلهود املررتكة مل أجل حتعيق السالم يفال دالة

يفانتعتتتد  تتتدد متتتل التتتديفل األ نتتتاء التتتوه  غتتت  املتواستتتق التتت ي اختتتت ه 
__________ 

 . 10-7املةجع نفس ، الصفحات  (10٨2)

)فةنستتتتتتا(؛  33)الربتغتتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة  1٨املةجتتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتتتفحة  (10٨3)
، S/PV.6849 (Resumption 1))غواتيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتا (؛ يف  36يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

)ستتتدوفيويا(؛ يفالصتتتفحتال  13يفالصتتتفحة ) تتتوغالديش(؛  12الصتتتفحة 
 27)ليتوانيتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  17)ذوتتتتتتتديفراس(؛ يفالصتتتتتتتفحة  17 يف 16

)الومستتتتتتتتا(؛  37)الفدعتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  35) دجيكتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة 
 )ذولودا(.  43)اجلمهورية التريكية(؛ يفالصفحة  40يفالصفحة 

(10٨4) S/PV.6849 اهلوتتتتتتتتد(؛  15)كولومعيتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  12، الصتتتتتتتتفحة(
)جوتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتا(؛  24)الربتغتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  21يفالصتتتتتتتتتتتفحة 
)ا حتتتتتاد الةيفستتتتي(؛    29)أملانيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  2٨يف  27يفالصتتتتفحتال 
)مستتتتتتتتتتتونيا(؛  40)املمدكتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  34يفالصتتتتتتتتتتفحة 

، S/PV.6849 (Resumption 1)) تتتتتتتت يف(؛ يف  42يف  41يفالصتتتتتتتتفحتال 
 9)أستتتتتتتتترتاليا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  ٨)نيوزيدوتتتتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  6الصتتتتتتتتتفحة 

 12)ا حتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتفحة  11 يف 10)اليتتاابل(؛ يفالصتتفحتال 
 17)األرجوتتتني(؛ يفالصتتفحتال  15يف  14) تتوغالديش(؛ يفالصتتفحتال 

 26)كوستتتتتتتتتتتاريكا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  21يتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة )ليتوان 1٨يف 
)املكستتتتيك(؛   2٨) دجيكتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  27)سويستتتتةا(؛ يفالصتتتتفحة 

 42)الفدعتتني(؛ يفالصتتفحة  35)ستتدوفاكيا(؛ يفالصتتفحة  30يفالصتتفحة 
 ليريت(.  -)تيمور 

(10٨5) S/PV.6849 جوتتتتتتتوب  24؛ يفالصتتتتتتتفحة )أذر يجتتتتتتتال( 22، الصتتتتتتتفحة(
 34يف  33)توغتتتتتو(؛ يفالصتتتتتفحتال  32يف  31أفةيعيتتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحتال 

 37)غواتيمتتتتتتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  36يف  35)فةنستتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحتال 
)مستتتتتتتونيا(؛  40)فودوتتتتتتدا(؛ يفالصتتتتتتفحة  3٨)لكستتتتتتمربغ(؛ يفالصتتتتتتفحة 

)ليدتورتايل(؛  4يف  3، الصفحتال S/PV.6849 (Resumption 1) يف
)أستتتترتاليا(؛ يفالصتتتتفحة  ٨)نيوزيدوتتتتدا(؛ يفالصتتتتفحة  7يف  6يفالصتتتفحتال 

 1٨)األرجوتتتتتتتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  15)ستتتتتتتتتتتتتدوفيويا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  13
 22يف  21) وتستتتتتتتتتتتوا (؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحتال  20)ليتوانيتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة 

ويستتتتتةا(؛ )س 26)تولانيتتتتا(؛ يفالصتتتتتفحة  24)كوستتتتتاريكا(؛ يفالصتتتتتفحة 
)املكستتتتيك(؛ يفالصتتتتفحتال  2٨) دجيكتتتتا(؛ يفالصتتتفحة  27يفالصتتتفحة 

 36)مستتتتتتتتتتعانيا(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  31)تتتتتتتتتتتونس(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  30يف  29
 )ذولودا(.  43)الومسا(؛ يفالصفحة  37)شيدي(؛ يفالصفحة 

اجملدتتتس مزاء حتتتا ت خمتدفتتتتة يف تتتدم متا  تتتتة اإلحتتتا ت التتتتيت يعتتتوم هبتتتتا 
رة . يفيف ذتت ا الصتتدد، شتتدد   تتض املتكدمتتني  دتتى ضتتةيف (10٨6)اجملدتتس

. (10٨7)م اجلتتتتتة مستتتتتالة االاثر املاليتتتتتة لاحتتتتتا ت التتتتتيت جيةيهتتتتتا اجملدتتتتتس
يفشدد  دد مل املتكدمني  دى ضةيفرة نيام احملكمة  تحعيق توازل  ني 
ال دالتتتتتتة يفاملصتتتتتتاحلة يفا ضتتتتتت الع مبهامهتتتتتتا  دتتتتتتى لتتتتتتو يتتتتتتد م اجلهتتتتتتود 

. يفيف مشتارة مىل (10٨٨)اجلما ية الةامية مىل استت ادة الستالم يفا ستتعةار
تسوية كمعا  اليت توصدت مليها الديفل األقتةاف يف الوظتام األساستي 
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتة يف املفايفضتتتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتتتيت جتتتتتتتتتتتتتةت يف كمعتتتتتتتتتتتتتا  يف  تتتتتتتتتتتتتام 

 .(1090)، توايفل   ض املتكدمني مسالة جةمية ال ديفال(10٨9)2010
__________ 

(10٨6) S/PV.6849 ا حتتتاد الةيفستتي(؛  29)اهلوتتد(؛ يفالصتتفحة  15، الصتتفحة(
 5الصتتتفحة ، S/PV.6849 (Resumption 1) )توغتتتو(؛ يف 31يفالصتتتفحة 

)سويستةا(؛  26يف  25)نيوزيدوتدا(؛ يفالصتفحتال  6)الربازيل(؛ يفالصفحة 
 41)الومستتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  37)تتتتتتتتونس(؛ يفالصتتتتتتتفحة  29يفالصتتتتتتتفحة 

 )اجلمهورية التريكية(. 

(10٨7) S/PV.6849 الربتغتتتتال(؛  1٨)كولومعيتتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  13، الصتتتتفحة(
 39)توغتتتتتتتتو(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  31)أملانيتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  2٨يفالصتتتتتتتتفحة 

) تتت يف(؛  42يف  41)مستتتتونيا(؛ يفالصتتتفحتال  40)فودوتتتدا(؛ يفالصتتتفحة 
)ليدتورتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل(؛  3، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.6849 (Resumption 1) يف

 15) تتوغالديش(؛ يفالصتتفحة  12)نيوزيدوتتدا(؛ يفالصتتفحة  6يفالصتتفحة 
)أيفريفغتتتواي(؛  19)ليتوانيتتتا(؛ يفالصتتتفحة  1٨)األرجوتتتتني(؛ يفالصتتتفحة 

)الومستتتا(؛  37ا املتحتتتدة(؛ يفالصتتتفحة )مجهوريتتتة تولانيتتت 24يفالصتتتفحة 
ليرتتتتتتتتتتيت(؛  -)تيمتتتتتتتتتتور  42)مكتتتتتتتتتتواديفر(؛ يفالصتتتتتتتتتتفحة  3٨يفالصتتتتتتتتتتفحة 
 )ذولودا(.  43يفالصفحة 

(10٨٨) S/S/PV.6849 الصتتتتتتني(؛ يف  15، الصتتتتتتفحة(S/PV.6849 (Resumption 1) 
) وغالديش(؛ يفالصفحة  13يف  12)نيوزيدودا(؛ يفالصفحة  7الصفحة 

)مجهوريتتتتة تولانيتتتتتا املتحتتتتتدة(؛  25يف  24)ليستتتتوتو(؛ يفالصتتتتتفحتال  23
  . )السودال(  40يفالصفحة 

د متتل امل دومتتات  تتل املفايفضتتات يف كمعتتا ، مبتتا يف لالقتتالع  دتتى مليتت (10٨9)
،  دتتتتى الوحتتتتو التتتتوارد يف املةفتتتتق األيفل “ف تتتتل ال تتتتديفال”ذلتتتتك ت ةيتتتتف 

، املةجتتعالصتتادر  تل احملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتة، انظتتة  RC/Res.6لدعتةار 
 . 7، اجللء السا ع، العسم أيف ، احلالة 2011-2010املدحق لدفرتة 

(1090) S/PV.6849 أذر يجتتتال(؛  22)الربتغتتتال(؛ يفالصتتتفحة  1٨، الصتتتفحة(
)فودوتتتتتتتتتتتتدا(؛  3٨)ا حتتتتتتتتتتتتتاد الةيفستتتتتتتتتتتتي(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة    29يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 

؛ )ليدتورتتتتتتتتتتتتتتتتتايل( 4يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ، S/PV.6849 (Resumption 1) يف
)أيفريفغتتتتتتواي(؛  1٨)األرجوتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتفحة  16يف  15يفالصتتتتتتفحتال 
 42)مكتتتواديفر(؛ يفالصتتتفحة  39)الومستتتا(؛ يفالصتتتفحة  37يفالصتتتفحة 

 ليريت(.  -)تيمور 
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دعزززم منظومزززة األمزززم املتحزززدة لبسزززط سزززيادة القزززانون يف  
 حا ت النزال وما بعد انتهاء النزال

، نتتدم  ئتتب األمتتني ال تتام محاقتتة 2013كتتانول الثام/يوتتاية   30يف  
مؤنتة  ل ف الية الد م املعدم مل موظومة األمم املتحدة لعسط سيادة 
العانول يف حا ت الوتلاع يفمتا   تد الوتلاع. يفأيفضتح  ئتب األمتني ال تام 
أل األمتتتتتتني ال تتتتتتام اختتتتتتت ، يف أ عتتتتتتاب املرتتتتتتايفرات الداخديتتتتتتة، نتتتتتتةارا يف 

ر ادة توظيم استجا ة األمتم املتحتدة املؤسستية  2012أيدول/سعتمرب 
لدتحتتتدايت التتتيت تواجههتتتا يف د تتتم ستتتيادة العتتتانول يف ديفل الوتتتلاع يفمتتتا 
  د الولاع، يفذلك  دتى الوحتو التتايل: )أ(  دتى الصت يد امليتدام،  تلز 

جب ل العادة مسؤيفلني  ل  األمني ال ام العيادة امليدانية لامم املتحدة،
جيات األمتتم املتحتتدة يف جمتتال ستتيادة العتتانول يفالتصتتدي توجيت  استترتاتي

لدتحدايت احملدية يفتوسيق الد م الع ةي التا ع لامم املتحدة يف جمال 

ستتيادة العتتانول يفخاضتت ني لدمستتاءلة يف ذتت ا الرتتال؛ )ب( يفيف املعتتة، 
حدد األمني ال ام مدارة  مديات حفظ السالم يف ة م  األمم املتحدة 

ا مةكتتتتل التوستتتتيق ال تتتتاملي املرتتتترتك جملتتتتا ت الرتتتتةقة اإلاتتتتائي اب تعار تتتت
يفال دالتتة يفاإلصتتالحيات يف حتتا ت متتا   تتد انتهتتاء الوتتلاع يفغ ذتتا متتل 
حتتتتتا ت األزمتتتتتات متتتتتل أجتتتتتل د تتتتتم العيتتتتتادة امليدانيتتتتتة يف ا ضتتتتت الع 
مبستتتتؤيفلياهتا؛ ) ( يف دتتتتى املستتتتتوى ا ستتتترتاتيجي،  تتتتلز األمتتتتني ال تتتتام 

جمال سيادة العانول، ال ي يةمي مىل   الفةيق امل   ابلتوسيق يفاملوارد يف
كفالتتة متكتتل األمتتم املتحتتدة متتل تونتتع الفتتةص الواشتتئة يفحرتتد الرتتةكاء 

  (1091)استجا ة هلا
__________ 

(1091) S/PV.6913 3، الصفحة . 

 
 أثناء صون السالم واألمن الدوليني اجللسات: إعالء ش ن سيادة القانون وتعزيزها

 يفاثئق أخةى د الفة يالعو اجلدسة يفاترخيها
التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 

 37ابملادة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة
العةار يفالتصويت )املؤيديفل 

 ( املمتو ول -امل ارضول  -

       
S/PV.6705 

 S/PV.6705 يف

(Resumption 1) 
 كتتتتتتانول الثتتتتتتام/  19

 2012يواية 

تعةيتتة األمتتني ال تتام  تتل ستتيادة 
العتتتانول يفال دالتتتة ا نتعاليتتتتة يف 
جمتم ات الولاع يفما   تد الوتلاع 

(S/2011/634) 

يففتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتاد رئتتتتتتتتيس  )أ(ديفلة  نوا 26 
األيفريف  لتتتتتتدى األمتتتتتتتم 

 املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املد ويل

S/PRST/2012/1 

S/PV.6849 
 S/PV.6849 يف

(Resumption 1) 
 ترتتتتتتتةيل األيفل/ 17

                                                 2012أكتو ة 

الستتتتالم يفال دالتتتتة، متتتتع الرتكيتتتتل 
 وج  خاص  دى ديفر احملكمة 

 اجلوائية الديفلية
ترتتتتتتتتتتتتتةيل  1رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 

موجهتتتة  2012األيفل/أكتتتتو ة 
األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتتل املمثتتتتتل مىل 

التتتتدائم لغواتيمتتتتا  لتتتتدى األمتتتتم 
 (S/2012/731املتحدة )

رئيس احملكمتة اجلوائيتة  )ب(ديفلة  نوا 3٨ 
الديفلية، يفاثل مكتتب 
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ي ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
لدمحكمتتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتتة 
الديفليتتتتة، يفرئتتتتيس يففتتتتد 

 ا حتاد األيفريف 

ال تتتتتتتتتتتتتتام، األمتتتتتتتتتتتتتتني 
يفمجيتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتاء 

يفمجيتتتتع  ،) (اجملدتتتتس
املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ويل 

، 39ابملتتادة   متتال
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد وا  35 يف

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 )د(37 ابملادة

 

S/PV.6913  
/ الثتتتتتام كتتتتتانول 30
 2013 يواية

 ئتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتني     
 ال ام

 

 
اإلستتالمية( يفالربازيتتل يف تتوغالديش يف تت يف يفجتتلر ستتديمال يفالتتدااةك يفستتةي  نكتتا يفسويستتةا  -يفمستتتونيا يفميتتةال )مجهوريتتة مثيو يتتا يفاألرجوتتتني يفأرميويتتا يفأستترتاليا  )أ( 

 يفشيدي يفالفدعني يففودودا يفن غيلستال يفكوستاريكا يفلكسمربغ يفليدتورتايل يفاملكسيك يفموريريوس يفالوةيفي  يفالومسا يفنيعال يفالياابل.
يفيفزيتتتة اخلارجيتتتة( يففودوتتتدا )يفزيتتتة اخلارجيتتتة( يفاألرجوتتتتني يفأرميويتتتا يفمستتتعانيا يفأستتترتاليا يفمستتتتونيا يفمكتتتواديفر يفأيفريفغتتتواي يفأيفغوتتتدا  لكستتتمربغ ) ئتتتب رئتتتيس التتتوزراء )ب( 

ة ليريت يفجلر سديمال يفاجلمهورية الترتيكية يفمجهوريت -املت ددة العوميات( يف  يف يفتونس يفتيمور  -يفالربازيل يف دجيكا يف وغالديش يف وتسوا  يف وليفيا )ديفلة 
ستتيك يفالومستتتا تولانيتتا املتحتتدة يفستتةي  نكتتا يفستتدوفاكيا يفستتتدوفيويا يفالستتودال يفسويستتةا يفشتتيدي يفالفدعتتني يفكوستتتتاريكا يفليتوانيتتا يفليدتورتتتايل يفليستتوتو يفاملك

 يفنيوزيدودا يفذوديفراس يفذولودا يفالياابل.
 مثنل غواتيما  يفاهلود يفزية الرؤيفل اخلارجية لكل موهما. ) ( 
 يفأيفغودا يفجلر سديمال  عيا ت.مل تدل أرميويا  )د( 
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