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  مالحظة استهاللية
ىل تعزيـز وتنفيـذ التوصـيات    الـيت هتـدف إ  يتناول الفصل العاشر ممارسات جملس األمـن    

مـن   ٣٨إىل  ٣٣التسوية السلمية للمنازعات يف إطـار املـواد   والطرق أو اإلجراءات الرامية إىل 
  من امليثاق.   ٩٩ و ١١الفصل السادس واملادتني 

نطاق اإلجراءات اليت اختذها اجمللـس  كبري يف باتساع  قيد االستعراضواتسمت الفترة   
عـالوة علـى ذلـك، عقـب إصـدار التقريـر األول لألمـني         .امليثـاق  يف إطار الفصل السـادس مـن  

إىل  مشــريا رات،قـر عـدد مـن امل  ب ،اجمللـس  أكـد  ،)١(ام عـن منـع نشـوب الصـراعات املسـلحة     العـ 
ت مبوجـب الفصـل السـادس مـن     يف التسوية السلمية للمنازعـا الذي يضطلع به الرئيسي  دورال

. حـدوثها فضـال عـن تكـرار    الرتاعـات  ع نشـوب  ، على أمهية التوصل إىل طرق أفضل ملنامليثاق
اعـات املسـلحة يف مجيـع منـاطق     رتالانـدالع  املسـتمر بالتصـدي ملنـع     سلط الضوء على التزامـه و

الدبلوماسـية الوقائيـة،   و، أن اإلنـذار املبكـر   ادجمـد  لوقاية وأكدلثقافة  إجياد ضرورة وأقرالعامل، 
مترابطـة   عناصـر اعات هي رتلسالم بعد انتهاء الوبناء ا ،ر الوقائي، ونزع السالح الوقائينشوال
 ضـرورة  مـع مراعـاة  اعات. وإزاء هذه اخللفية، رتشاملة ملنع نشوب الاستراتيجية ة من ملاتكمو

ع وسّـ تالوالية القضائية الداخلية للدول، احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل يف املسائل املتعلقة ب
و/أو  الرتاعـات  الراميـة إىل منـع نشـوب    األدواتن مـ  عـدد استخدام  اجمللس بدرجة متزايدة يف

، تقصــي احلقــائقوبعثــات جملــس األمــن ، يف مجلــة أمــور، إيفــاد بعثــات  ومــن بينــها، هــاتكرار
؛ نـزاع  يتسـبب يف تحديد ما إذا كان أي نزاع أو أي موقف قـد يـؤدي إىل احتكـاك دويل أو    ل
؛ ن لألمــني العــامون اخلاصــوبعوثــن واملون اخلاصــواملمثلــالــيت جيريهــا دعــم املســاعي احلميــدة و
عناصـر متصـلة بتنفيـذ     تتضمن والياهتا ،اعرتخاصة يف حاالت ما بعد السية سياإنشاء بعثات و

املصـاحلة  وحتقيـق  ، احلـوار السياسـي   وبـإجراء اتفاقات السالم و/أو اتفاقات وقف إطالق النـار  
م يف عمليـات حفـظ السـالم    اعات وبناء السـال رتنع المل؛ وإدراج عناصر الوطنية وبناء القدرات

  املتكاملة.
يقــدم ســردا كــامال ملــداوالت اجمللــس    امللحــقونظــرا إىل أن الفصــل الثــامن مــن هــذا     

مفّصل يف ممارسـات   بشكليتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات، فإن هذا الفصل لن ينظر  فيما
علـى  العاشـر  الفصـل   اجمللس الرامية إىل التسوية السلمية للمنازعات. وبدال مـن ذلـك، سـريكز   

كام الفصـل السـادس مـن    أحطُبقت هبا اليت مادة سردية خمتارة قد تربز على حنو أفضل الكيفية 
  ذات الصلة.   همداوالتورات اجمللس مقريف اليت فُسرت هبا والكيفية امليثاق 

__________ 

  )١(  S/2001/574.  
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وقــد ُصــمَِّمت طريقــة عــرض وتبويــب املــادة ذات الصــلة علــى حنــو يــبني املمارســات      
هـو احلـال يف    ليت جلأ إليها اجمللس بشكل جيعل من السهل االطالع عليها. وكماواإلجراءات ا
، ُصـنفت املـادة السـردية    ١٩٩٩-١٩٩٦الـذي يغطـي الفتـرة     ملرجـع املمارسـات  اجمللد السابق 

حتــت عنــاوين مواضــيعية بــدال مــن تصــنيفها حتــت فــرادى مــواد امليثــاق، وذلــك جتنبــا إلســناد    
ىل مـواد حمـددة مـن امليثـاق رغـم أهنـا ال تشـري حبـد ذاهتـا إىل أي          قرراتـه إ ممداوالت اجمللـس أو  

  .همادة من مواد
وهكــذا يعــرض اجلــزء األول الكيفيــة الــيت وجهــت هبــا الــدول األعضــاء والــدول غــري     
. ٣٥انتبــاه اجمللــس إىل منازعــات وحــاالت جديــدة يف إطــار املــادة  يف األمــم املتحــدة األعضــاء

يف توجيـه انتبـاه   واألمـني العـام   ممارسات اجلمعيـة العامـة   ائف وإىل وظهذا اجلزء أيضا  طرقويت
إىل احلــاالت الــيت ، علــى التــوايل، ٩٩واملــادة  ١١مــن املــادة  ٣جملــس األمــن مبوجــب الفقــرة  

ض السلم واألمن الدوليني للخطـر. ويـبني اجلـزء الثـاين أنشـطة التحقيـق وتقصـي        حيتمل أن تعرِّ
. أمـا  ٣٤املـادة   رتأى أهنا تندرج ضـمن نطـاق  لس واليت قد ُياجملقام هبا وبادر إليها احلقائق اليت 

مـا يتعلـق بالتسـوية السـلمية     في قرراتـه ماجلزء الثالث فهو يقدم عرضا عامـا لتوصـيات اجمللـس و   
للمنازعــات. ويعــرض هــذا اجلــزء، حتديــدا، توصــيات اجمللــس املوجهــة إىل األطــراف املتنازعــة    

ــه إىل األمــني العــام     ــدعم الــذي يقدم ــاعيه اهلادفــة   وال ــوية املنازعــات بالوســائل    ىلإيف مس تس
داخـل جملـس األمـن    الـيت دارت   دسـتورية السلمية. وأخريا، يشري اجلزء الرابـع إىل املناقشـات ال  

  .هاأو تطبيق بشأن تفسري أحكام الفصل السادس من امليثاق
  باملواد التالية من امليثاق:   العاشر وُيستشهد يف الفصل  
    ٣قرة ، الف١١املادة   
العامــة أن تســترعي نظــر جملــس األمــن إىل األحــوال الــيت حيتمــل أن   للجمعيــة    

  ض السلم واألمن الدويل للخطر.تعرِّ
  ٣٣املادة   
ــزاع مــن شــأن اســتمراره أن يعــرِّ     ‐ ١   ض حفــظ الســلم جيــب علــى أطــراف أي ن

لوسـاطة  واألمن الدويل للخطر أن يلتمسـوا حلـه بـادئ ذي بـدء بطريـق املفاوضـة والتحقيـق وا       
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضـائية، أو أن يلجـأوا إىل الوكـاالت والتنظيمـات اإلقليميـة أو      

  غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارها.  
ويدعو جملس األمن أطراف الـرتاع إىل أن يسـووا مـا بينـهم مـن الـرتاع بتلـك          ‐ ٢  

  الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.  
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  ٣٤املادة   
جمللس األمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قـد يـؤدي إىل احتكـاك دويل        

أو قد يثري نزاعا لكي يقرر مـا إذا كـان اسـتمرار هـذا الـرتاع أو املوقـف مـن شـأنه أن         
  ض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل.يعرِّ

  ٣٥املادة   
امـة إىل  أن ينبـه جملـس األمـن أو اجلمعيـة الع    ‘‘ األمم املتحدة’’لكل عضو من   ‐ ١  

  أي نزاع أو موقف من النوع املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني.  
أن تنبه جملس األمن أو اجلمعيـة  ‘‘ األمم املتحدة’’لكل دولة ليست عضوا يف   ‐ ٢  

العامة إىل أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبـل مقـدما يف خصـوص هـذا الـرتاع التزامـات       
  يف هذا امليثاق.   احلل السلمي املنصوص عليها

على الطريقة الـيت تعـاجل هبـا اجلمعيـة العامـة       ١٢و  ١١أحكام املادتني  تسري  ‐ ٣  
  املسائل اليت تنبه إليها وفقا هلذه املادة.

  ٣٦املادة   
ــة مــن مراحــل نــزاع        ‐ ١   ــس األمــن يف أيــة مرحل ــن النــوع املشــار إليــه يف     جملل م
  مالئما من اإلجراءات وطرق التسوية.   أو موقف شبيه به أن يوصي مبا يراه ٣٣  املادة

على جملـس األمـن أن يراعـي مـا اختـذه املتنـازعون مـن إجـراءات سـابقة حلـل             ‐ ٢  
  الرتاع القائم بينهم.  

علــى جملــس األمــن وهــو يقــدم توصــياته وفقــا هلــذه املــادة أن يراعــي أيضــا أن    ‐ ٣  
يعرضوها على حمكمة العـدل   أن ‐ بصفة عامة ‐املنازعات القانونية جيب على أطراف الرتاع 

  .الدولية وفقا ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة
  ٣٧املادة   
يف  ٣٣إذا أخفقت الدول اليت يقوم بينها نزاع من النوع املشار إليه يف املـادة    ‐ ١  

  حله بالوسائل املبينة يف تلك املادة وجب عليها أن تعرضه على جملس األمن.  
من أن استمرار هذا الـرتاع مـن شـأنه يف الواقـع، أن يعـّرض      إذا رأى جملس األ  ‐ ٢  

أو يوصـي   ٣٦عمـل وفقـاً للمـادة    للخطر حفظ السلم واألمن الدويل، قرر مـا إذا كـان يقـوم ب   
  يراه مالئماً من شروط حل الرتاع.  مبا
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  ٣٨املادة   
أن يقدم إلـيهم توصـياته    ‐ إذا طلب إليه مجيع املتنازعني ذلك ‐جمللس األمن     

  .٣٧إىل  ٣٣د حل الرتاع حال سلميا، وذلك بدون إخالل بأحكام املواد بقص
  ٩٩املادة   
لألمني العام أن ينبه جملس األمن إىل أية مسألة يرى أهنا قد هتدد حفظ السـلم      

  واألمن الدويل.
  
  



 
 

 

11-21843 1021 
 

  اجلزء األول
  إحالة املنازعات واحلاالت إىل جملس األمن

  مالحظة  
(الفقرتـان   ٣٥عترب املادتـان  يف إطار امليثاق، عادة ما ُت  

) مها األحكام الـيت جيـوز للـدول، أو    ١(الفقرة  ٣٧) و ٢و ١
ــة املــادة    )، أن تســتند ١(الفقــرة  ٣٧الــيت جيــب عليهــا يف حال

عـــات إىل جملـــس األمـــن. ويـــرد وصـــف زانإليهـــا يف إحالـــة امل
  ملمارسة اجمللس يف هذا الصدد يف مخسة أفرع أدناه.

ــرع األول، امل    ــدم الفــ ــون ويقــ ــن  ’’عنــ ــاالت مــ اإلحــ
ــدول ــة عــن إحــاالت املنازعــات واحلــاالت إىل     ‘‘ال ، حملــة عام

). وخـالل الفتـرة   ٢و  ١(الفقـرتني   ٣٥اجمللس يف إطار املـادة  
ــةً إىل     ــاالت عامـ ــات واحلـ ــتعراض، أحيلـــت املنازعـ ــد االسـ قيـ
اجمللس، بصفة رئيسية عن طريـق رسـائل، موجهـة أساسـا مـن      

ــم املتحــ    ــدول األعضــاء يف األم ــن الــدول    ال ــا م ــك إم دة، وذل
املتضـــررة مباشـــرة و/أو عـــنن طريـــق دول ثالثـــة وجمموعـــات  
إقليميــة. وُيجمــل هــذا الفــرع أيضــا، علــى شــكل جــدول،        
املنازعات أو احلاالت اجلديـدة الـيت أحيلـت إىل اجمللـس وعقـد      
علـــى أساســـها جلســـات مبوجـــب بنـــود جديـــدة مدرجـــة يف  

تمرارا لالجتـاه  جداول األعمال خـالل الفتـرة قيـد النظـر. واسـ     
السائد يف الفتـرات السـابقة، واصـل عـدد اإلحـاالت اجلديـدة       

  .٢٠٠٣-٢٠٠٠إىل اجمللس تناقصه خالل الفترة 
طبيعــة املســائل الــيت ’’ويعــرض الفــرع الثــاين، املعنــون   

، موضوع الرسائل ذات الصـلة الـيت   ‘‘أحيلت إىل جملس األمن
رع آخــر أحالتــها الــدول األعضــاء إىل اجمللــس. ويلــي ذلــك فــ  

وهـو حيلـل   ‘‘ اإلجراءات اليت طُلبت من جملس األمـن ’’عنوانه 
ــدول      نــوع اإلجــراء الــذي طلبــت مــن جملــس األمــن اختــاذه ال

  األعضاء اليت قدمت إليه املنازعة أو احلالة.
أمــــا الفرعــــان األخــــريان، وعنواهنمــــا علــــى التــــوايل   

اإلحــاالت مــن اجلمعيــة  ’’و ‘‘ اإلحــاالت مــن األمــني العــام ’’

 ٩٩وإىل املـادة   ١١مـن املـادة    ٣، فيشريان إىل الفقرة ‘‘مةالعا
مـن امليثـاق، اللـتني وفقـا هلمـا جيـوز للجمعيـة العامـة، واألمــني         
العام، على التوايل أن حييال إىل اجمللـس املسـائل الـيت حيتمـل أن     
تعــرض األمــن والســالم الــدوليني للخطــر. وخــالل الفتــرة قيــد 

ة العامــة أو األمــني العــام  االســتعراض، مل يقــم أي مــن اجلمعيــ 
  صراحة بإحالة أية مسائل إىل اجمللس.

  اإلحاالت من الدول  
، يف حالة عدم وجود تعترب عادة اليت ٣٥وفقا للمادة   

تسـتند   لميثـاق، األسـاس الـذي   أخـرى ل أدلة تشـري إىل أحكـام   
ي دولـة  ألإىل اجمللـس،   اليت حتيلها سائلامل إليه الدول يف حتديد
أو  ‘‘نـزاع ” أيانتباه اجمللس إىل  توجهأن  اءمن الدول األعض

 ‘‘اً.موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قـد يـثري نزاعـ   ’’أي 
ــارة ورغـــم ــادة  اإلشـ ــراحة إىل املـ ــدد  ٣٥صـ مـــن  قليـــليف عـ
أساسـا  اختذت يذكر أي مادة حمددة  مل هامعظمفإن ، الرسائل

  .  )١(تقدميهال
ــاق األ ٣٥ادة ) مــن املــ٢فقــرة (ووفقــا لل   مــم مــن ميث

أن تنبــه  املتحــدة، لكــل دولــة ليســت عضــوا يف األمــم املتحــدة 
جملــس األمــن إىل أي نــزاع تكــون طرفــا فيــه إذا كانــت تقبــل   

ــدما ــذا الــرتاع   ،مق ــات احلــل الســلمي    ،يف خصــوص ه التزام
ُتحـل   وخالل الفترة قيـد النظـر، مل   .املنصوص عليها يف امليثاق

أو حالـة إىل   أي دولة ليست عضوا يف األمم املتحدة أي نزاع
__________ 

رســائل ال، انظــر ٣٥صــرحية إىل املــادة الإلشــارات كمثــال علــى ا  )١(  
 ٢٠٠١أيلول/سـبتمرب   ١٤التالية: رسالتان متطابقتـان مؤرختـان   

إىل األمني العام ورئيس جملس األمن من املمثـل الـدائم    تانموجه
)؛ S/2001/870تان فيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف أفغانســـتان ( ألفغانســـ

موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٣ورســالة مؤرخــة  
جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم ألملانيــا فيمــا يتعلــق باحلالــة بــني   

 ).S/2000/312إريتريا وإثيوبيا (
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 االت إىل جملــس األمــن مبوجــب أحكــاماحلــحيلــت وأ. اجمللــس
 املتـأثرة الـدول األعضـاء   مباشرة مـن   ٣٥املادة  ) من١الفقرة (
مـن   موجهـة أو عـن طريـق رسـائل     )٢(ذاهتاإما بوذلك  ،حصرا

  .)٣(موعات إقليميةجم و/أو دول ثالثة

__________ 

انظر، على سبيل املثال، الرسائل املوجهة إىل رئيس جملس األمـن    )٢(  
موجهة من ممثـل   ٢٠٠٠شباط/فرباير  ١٣: رسالة مؤرخة اليةالت

 ةعاجلـ  جلسـة طلب فيهـا عقـد   ويمجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
حالة الصـرب وغريهـم   ذي طرأ على لمجلس لبحث التدهور الل

رســالة و)؛ S/2000/111مــن غــري األلبــان يف كوســوفو وميتوهيــا ( 
يـــة موجهـــة مـــن ممثـــل مجهور   ٢٠٠٠أيار/مـــايو  ٢٠مؤرخـــة 

يوغوسالفيا االحتادية يطلـب فيهـا عقـد جلسـة عاجلـة للمجلـس       
عقــب عــدم توجيــه رئاســة االحتــاد األورويب دعــوة إىل مجهوريــة  
يوغوســالفيا االحتاديــة للمشــاركة يف االجتمــاع الــوزاري جمللــس  

 ٢٠٠٠أيار/مــايو  ٢٤و  ٢٣تنفيــذ الســالم يف بروكســل يــومي  
)S/2000/458 ٢٠٠٠يــــــه حزيران/يون ٦رســــــالة مؤرخــــــة و)؛ 

طلب فيهـا عقـد   يموجهة من ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
اجلرميــة الشــنعاء الــيت   ’’عاجــل جمللــس األمــن ملناقشــة     اجتمــاع

ارتكبها اإلرهابيون اإلثنيـون األلبـان وتقـاعس اهليئـتني الـدوليتني      
عن احليلولة دون ارتكاب هذه اجلرمية، فضال عن سوء استعمال 

د البعثـة الربيطانيـة يف قـوة كوسـوفو، حينمـا      السلطة من قبل أفرا
 ؛)S/2000/543( ‘‘أطلقـــوا النـــار علـــى املـــدنيني الصـــرب العـــزل 

ــة  و ــالة مؤرخ ــن ممثــل    ٢٠٠٠حزيران/يونيــه  ٢٩رس ــة م موجه
للمجلـس   عقد جلسـة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يطلب فيها 
رســالة و)؛ S/2000/636للنظــر يف احلالــة يف كوســوفو وميتوهيــا ( 

ــة مؤ ــه  ١٩رخـ ــة    ٢٠٠٠متوز/يوليـ ــل مجهوريـ ــن ممثـ ــة مـ موجهـ
يوغوسالفيا االحتادية يطلـب فيهـا عقـد جلسـة عاجلـة للمجلـس       
للنظــر يف عــزم بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو   

املسـامهة  ” تريبكـا “االستيالء على قسم التعـدين مـن مؤسسـة    ’’
)؛ S/2000/716( ‘‘يف كوسوفسكا ميتروفيكا بكوسوفو وميتوهيـا 

موجهــة مــن ممثــل   ٢٠٠٠أغســطس  آب/ ١٤ورســالة مؤرخــة 
 ةعاجلـ  حلسـة طلـب فيهـا عقـد    يمجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة   

كوسـوفو   قـوة اهلجوم املسـلح، الـذي شـنته    ’’ للنظر يفلمجلس ل
ــالقوة ” تريبكــا“علــى مؤسســة   ‘‘املســامهة، واســتيالئها عليهــا ب

)S/2000/801 ٦قتــان مؤرختــان  رســالتان متطاب  :). انظــر أيضــا 
إىل األمــني العــام ورئــيس جملــس  تــانموجه ٢٠٠١شــباط/فرباير 

عقــد ا مــاألمــن مــن املمثــل الــدائم للبوســنة واهلرســك يطلــب فيه
ناقشــة إمكانيــة اإلذن بعقــد مــؤمتر الســتعراض ملللمجلــس  جلسـة 

__________ 

 )؛ والرسائل املوجهة إىل رئـيس S/2001/114تنفيذ اتفاق دايتون (
مـن املمثـل    ٢٠٠١آذار/مـارس   ٤مؤرخـة   : رسـالة اجمللس التالية

عقـد  فيهـا  طلب يالدائم جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
 تــهخطــة عمــل أعــدهتا حكوم  لتقــدمي للمجلــس  طارئــة جلســة
تدابري وقائية لوقف العنف ولتحقيق استقرار دائم علـى   وتتضمن

ــة (    ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــع مجهوريـ ــدود مـ )؛ S/2001/191احلـ
ــالةو ــة  رس ــارس  ١٤مؤرخ ــدي    ٢٠٠١آذار/م ــل بورون ــن ممث م

اشــتداد ’’لمجلــس ملناقشــة  ليطلــب فيهــا عقــد جلســة عاجلــة     
ــوراء اخلنتكاســة اال’’و‘‘احلــرب ــة الســالم   ‘‘طــرية إىل ال يف عملي

ــة يف  ــدهاجلاريـــ ــة و)؛ S/2001/221( بلـــ ــالة مؤرخـــ  آب/ ١رســـ
من ممثل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يطلـب      ٢٠٠١أغسطس 
االنتــهاك لســالمة ’’لمجلــس ملناقشــة لجلســة عاجلــة  فيهــا عقــد

رسـالة  و)؛ S/2001/759( ‘‘إقليم الكونغو على يد رواندا وأوغندا
موجهـــة مـــن ممثـــل مجهوريـــة  ٢٠٠٢آذار/مـــارس  ١٨مؤرخـــة 

ملناقشـة االنتـهاكات    جلسةالكونغو الدميقراطية يطلب فيها عقد 
روانـدا  مـن جانـب   املزعومة التفاق لوساكا لوقف إطـالق النـار   

)S/2002/286 موجهــة  ٢٠٠٢أيار/مــايو  ٢٣رســالة مؤرخــة و)؛
 جلسـة طلـب فيهـا عقـد    يمن ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 

 ١٢٤٤لمجلـــس بشـــأن تنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن      ل ةعاجلـــ
)١٩٩٩) (S/2002/574 ــة ــالة مؤرخـ آب/أغســـطس  ١٤)؛ ورسـ

د موجهة من ممثل صربيا واجلبل األسود يطلب فيهـا عقـ   ٢٠٠٣
جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف التطورات األخرية يف كوسـوفو  

 ١٣وميتوهيــــا، وال ســــيما اهلجــــوم اإلرهــــايب الــــذي وقــــع يف 
يف قريـــة غوراجـــديفاك يف منطقـــة بيـــتش  ٢٠٠٣آب/أغســـطس 

)S/2003/815 .(٥رســـالة مؤرخـــة  :انظـــر باإلضـــافة إىل ذلـــكو 
بيـة  جلمهورية العراموجهة من ممثل  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر 

ــة      ــد جلســة طارئ ــا عق ــب فيه ــس لالســورية يطل ــر يفلمجل  للنظ
اختراق الطريان احلريب اإلسـرائيلي لألجـواء السـورية واللبنانيـة     ’’

واعتدائــه بالقــذائف املوجهــة علــى موقــع مــدين داخــل األراضــي  
 ‘‘٢٠٠٣تشــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ٥الســــــــورية بتــــــــاريخ 

)S/2003/939ــةاحلا وجــه اهتمــام جملــس األمــن إىل )؛ و يف  ذاهتــا ل
 مـن ممثـل لبنـان    ٢٠٠٣أكتـوبر   تشـرين األول/  ٥رسالة مؤرخة 

)S/2003/943(. 

 الرسائل املوجهة إىل رئيس جملس األمـن  ،انظر، على سبيل املثال  )٣(  
موجهــة مــن ممثــل  ٢٠٠٠أيار/مــايو  ١٠رســالة مؤرخــة  التاليــة:

موعة الدول األفريقية، يطلب فيها عقـد  جمل اإريتريا، بصفته رئيس
مفتوحـــة للمجلـــس ملعاجلـــة احلالـــة يف ســـرياليون طارئـــة جلســـة 

)S/2000/408 من ممثـل   ٢٠٠٠مايو  أيار/ ١١)، ورسالة مؤرخة
ــا ( ــاه اجمللــس  يســترعي فيهــا) S/2000/410ناميبي ت احلــاال إىلانتب
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__________ 

ــوبر   ٢رســالة مؤرخــة  و؛ نفســها مــن  ٢٠٠٠تشــرين األول/أكت
حلركـة عـدم    ممثل جنوب أفريقيا، بصفته رئـيس مكتـب التنسـيق   

اســتجابة ’’لمجلــس ل ةعاجلــ جلســةطلــب فيهــا عقــد ياالحنيــاز، 
ــن       ــة، وأحنــاء أخــرى م ــدس الشــرقية احملتل ــة احلرجــة يف الق للحال

)، S/2000/934( ‘‘األراضي الفلسطينية احملتلة، وأحناء من إسرائيل
 ٢رسـائل مؤرخـة    مبوجـب  ذاهتـا احلالـة  إىل اجمللس وجه اهتمام و

لعــراق، بصــفته رئــيس  امــن ممثــل  ٢٠٠٠تشــرين األول/أكتــوبر 
الـدول األعضـاء يف جامعـة الـدول      وبالنيابة عناجملموعة العربية، 

ومـن   ؛ممثل ماليزيا، بالنيابة عن حركة عدم االحنياز ومنالعربية؛ 
ممثــل ماليزيــا، بصــفته رئــيس    مــن و ؛املراقــب الــدائم لفلســطني  

ــة اإلســالمية (   S/2000/930 و S/2000/929 و S/2000/928اجملموع
تشـــرين  ٢١رســـالة مؤرخـــة  و)؛ علـــى التـــوايل ، S/2000/935و

جلماهرييـة العربيـة الليبيـة، بصـفته     امن ممثل  ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب 
مجلـس  لل ةعاجل جلسةطلب فيها عقد يرئيس اجملموعة العربية، 

ملناقشــــــة احلالــــــة املتــــــدهورة يف األرض الفلســــــطينية احملتلــــــة  
)S/2000/1109(ــة  و ؛ ــالة مؤرخـ ــه  ١٥رسـ ، ٢٠٠١حزيران/يونيـ

ــل االحتــاد الروســي،    ــبيمــن ممث ــد  طل ــا عق جلســة مفتوحــة   فيه
لمجلــس للنظــر يف الســبل الكفيلــة بتحســني احلالــة اإلنســانية يف ل

ــة S/2001/597العــــراق ( ــالة مؤرخــ آب/أغســــطس  ١٥)؛ ورســ
من ممثلي قطـر ومـايل، بالنيابـة عـن اجملموعـة اإلسـالمية،        ٢٠٠١
ــ ــد   انيطلب ــا عق ــ جلســةفيه ــدهورة يف األرض  ملناقش ــة املت ة احلال

رسالتان متطابقتـان   :). انظر أيضاS/2001/797الفلسطينية احملتلة (
إىل األمــني العــام  تــانموجه ٢٠٠٢شــباط/فرباير  ٢٠مؤرختــان 

ا عقـد  مـ طلـب فيه يمن املراقب الدائم لفلسطني، ا اجمللسورئيس 
ــ جلســـة احلالـــة يف األراضـــي تـــدهور لمجلـــس ملناقشـــة ل ةعاجلـ
ــدس (   الفلســطي ــا الق ــا فيه ــة، مب ــائل ال)، وS/2002/182نية احملتل رس
 ٢٠: رســـــالة مؤرخـــــة اجمللـــــساملوجهـــــة إىل رئـــــيس التاليـــــة 

الـدول   النيابة عـن موجهة من ممثل اليمن، با ٢٠٠٢شباط/فرباير 
 ي فيهـا سـترع ي) S/2002/184األعضاء يف جامعـة الـدول العربيـة (   

آذار/مـارس   ٢٩ رسـالة مؤرخـة  واحلالة نفسها؛  إىل انتباه اجمللس
موجهـــة مـــن ممثـــل قطـــر، بصـــفته رئـــيس مـــؤمتر القمـــة   ٢٠٠٢
جمللـس األمـن ملناقشـة     ةعاجلـ  جلسـة طلب فيها عقد ي، ياإلسالم

رســالة و)؛ S/2002/331التطــورات يف األرض الفلســطينية احملتلــة (
من ممثـل تـونس، بصـفته رئـيس      ٢٠٠٢أبريل  نيسان/ ١مؤرخة 

ــد    ــا عقـ ــب فيهـ ــة، يطلـ ــة العربيـ ــة اجملموعـ ــة   جلسـ ــة احلالـ ملناقشـ
رسـالة  و)؛ S/2002/336يف األرض الفلسطينية احملتلة (“ اخلطرية’’

لســودان بصــفته رئــيس امــن ممثــل  ٢٠٠٢مــايو  أيــار/ ٢مؤرخــة 
باســـم الـــدول األعضـــاء يف جامعـــة الـــدول واجملموعـــة العربيـــة، 

لمجلس ملناقشـة احلالـة   ل اجتماع فوريفيها عقد طلب يالعربية، 

نازعـات واحلـاالت بشـكل عـام إىل جملـس      وقدمت امل  
غــري أنــه لــس. اجملعــن طريــق رســالة موجهــة إىل رئــيس األمــن 

يف عدة حـاالت، مـن   جرى توجيه اهتمام اجمللس إىل املسائل، 
ــيس اجمللــس واألمــني       ــة إىل كــل مــن رئ خــالل رســائل موجه

  .  )٤(العام

__________ 

ــدهورة يف ا ــدس   املتــ ــا القــ ــا فيهــ ــة، مبــ ــطينية احملتلــ ألرض الفلســ
)S/2002/510 ،(رســالة إىل نفــس احلالــة يف اجمللــس  وجــه اهتمــام

ــه  ١١مؤرخــة  ــل البحــرين    ٢٠٠٢حزيران/يوني ــن ممث موجهــة م
باسم الدول األعضاء يف جامعـة  وبصفته رئيس اجملموعة العربية، 

ــة (  ــدول العربيـ ــة  و)؛ S/2002/655الـ ــالة مؤرخـ ــرين  ١٠رسـ تشـ
لنيابـة  موجهة مـن ممثـل جنـوب أفريقيـا، با     ٢٠٠٢ول/أكتوبر األ

 ةطارئـــ فيهـــا عقـــد جلســـةحركـــة عـــدم االحنيـــاز، يطلـــب  عـــن
رســـالة و)؛ S/2002/1132للمجلـــس بشـــأن احلالـــة يف العـــراق (   

ــه  ٢٣مؤرخــــة  ــة   ٢٠٠٢متوز/يوليــ مــــن ممثــــل اململكــــة العربيــ
 الـدول  وبالنيابـة عـن  السعودية، بصـفته رئـيس اجملموعـة العربيـة،     

األعضاء يف جامعة الدول العربية، يطلب فيها عقد جلسة فوريـة  
للمجلس ملناقشة احلالـة املتـدهورة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة،     

آذار/مــارس  ٧رســالة مؤرخــة و)؛ S/2002/828مبــا فيهــا القــدس (
مــن ممثــل ماليزيــا، بصــفته رئــيس مكتــب تنســيق حركــة   ٢٠٠٣

مفتوحـة للمجلـس بشـأن     مناقشةفيها عقد طلب يعدم االحنياز، 
ــالعراق (  ــة بـ ــدة املتعلقـ ــورات اجلديـ ــالة و)؛ S/2003/283التطـ رسـ

لسـودان، بصـفته   امـن ممثـل    ٢٠٠٣سـبتمرب   أيلـول/  ١٢مؤرخة 
الـدول األعضـاء يف جامعـة     وبالنيابة عـن رئيس اجملموعة العربية، 

للنظـر  ’’الدول العربية، يطلب فيها عقد جلسـة فوريـة للمجلـس    
يد اإلســــرائيلي ضــــد الشــــعب الفلســــطيين يف اســــتمرار التصــــع

ــه ــة  و ؛)S/2003/880( ‘‘وقيادتـ ــالة مؤرخـ ــرين األول/ ٩رسـ  تشـ
جلمهوريــة العربيــة الســورية، بصــفته  ا، مــن ممثــل ٢٠٠٣أكتــوبر 

طلب فيها عقـد اجتمـاع عاجـل جمللـس     يرئيس اجملموعة العربية، 
الفلسـطينية   يضـ اجدار يف األرتشييد األمن ملناقشة قرار إسرائيل 

ــة (احمل ــة،   S/2003/973تلـ ــنفس احلالـ ــق بـ ــا يتعلـ ــالتان )، وفيمـ رسـ
مـن ممثلـي    ٢٠٠٣تشـرين األول/أكتـوبر    ٩ن ان مؤرختامتطابقت

ماليزيا، باسم جمموعة عدم االحنياز، ومجهورية إيران اإلسـالمية،  
، علـى  S/2003/977و S/2003/974باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي (

 ).التوايل

يف  لق باحلالـة يف الشـرق األوسـط، مبـا    فيما يتععلى سبيل املثال،   )٤(  
ت رسـالتان متطابقتـان يف مناسـبتني    وجهـ ذلك قضـية فلسـطني،   

رسـالتان متطابقتـان    :إىل األمني العام ورئيس جملس األمن؛ انظـر 
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رســائل ’’يف اجلــدول أدنــاه، املعنــون    وقــد أُدرِجــت   
ل املنازعـات أو احلـاالت خـال   إىل جملـس األمـن    اهتمام لتوجيه
نازعـات  هبـا امل  أحيلـت  الرسائل اليت‘‘ ٢٠٠٣- ٢٠٠٠الفترة 

 جلســاتعقــد اجمللــس وعلــى أساســها  أو احلــاالت إىل اجمللــس
دول األعمــال خــالل الفتــرة قيــد    جديــدة جلــ يف إطــار بنــود  

بنـــد  تســمية أن يوضـــع يف االعتبــار أن  . وينبغــي  االســتعراض 
ــد يف جــدول األعمــال ال    ــزاع   تجدي عــين بالضــرورة وجــود ن

بنـد  جمرد تغيري يف صياغة  متثل ألهنا قد، ةجديد حالةأو يد جد
أمــا . مــن بنــود جــدول األعمــال كــان معروضــا علــى اجمللــس   

ــائل ال ــا رسـ ــرت فيهـ ــيت اقتصـ ــاء   الـ ــدول األعضـ ــىالـ ــل  علـ نقـ
لمجلــس أو أو لجلســة عقــد طلــب تمل  هااملعلومــات، ولكنــ 

ألن لــم تــدرج يف اجلــدول،  ف آخــر اختــاذ اجمللــس إجــراء حمــدد 
. ٣٥إحـاالت مبوجـب املـادة     هـا ال ميكـن اعتبار  لرسـائل تلك ا

، السـابق لملحق ل بالنسبة هو الشأنكما ووعالوة على ذلك، 
إىل منازعـات أو حـاالت    الرسائل اليت تشرييشمل اجلدول  ال

الــيت كانــت مدرجــة  بنــود النظــر فيهــا يف إطــار  كــان اجمللــس ي
 تـدوين أو  حرصا على عدم وذلكجدول األعمال، يف  آنذاك

اجلديد علـى  تدهور التطورات اجلديدة ويطرأ من ال ماتصنيف 
عـات اجلاريـة. وجتـدر اإلشـارة إىل أن معـايري      رتاال يفاألوضاع 

تســـتخدم إال ألغـــراض اجلـــدول مل  الســـالفة الـــذكرتحديـــد ال
  .فحسب التايل

__________ 

شــباط/فرباير  ٢٠و  ٢٠٠٠تشــرين األول/أكتــوبر  ٢مؤرختــان 
لـس  إىل األمـني العـام ورئـيس جم    تان، على التوايل، موجه٢٠٠٢

 و S/2000/930األمـــــن مـــــن املراقـــــب الـــــدائم لفلســـــطني ( 

S/2002/182    ،ت وجهـــ). وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف أفغانســـتان
 :إىل األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن؛ انظــر   ئلرســاكــذلك 

ــان مؤرختـــــان   ــالتان متطابقتـــ ــبتمرب  ١٤رســـ  ٢٠٠١أيلول/ســـ
ائم إىل األمني العام ورئيس جملس األمن من املمثـل الـد   تانموجه

 .)S/2001/870ألفغانستان (
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  ٢٠٠٣- ٢٠٠٠الرسائل اليت ُوجه هبا انتباه جملس األمن إىل نزاعات أو حاالت أثناء الفترة 
  

  اجللسة وموعدها  اإلجراء املطلوب من جملس األمن الرسائل

 احلالة يف الشرق األوسط، مبا فيها قضية فلسطني

ــوبر   ٢رســالة مؤرخــة   تشــرين األول/أكت
إىل رئــيس جملــس األمــن  موجهــة  ٢٠٠٠

ــدائم للعــراق  لــدى األمــم  (أ)مــن املمثــل ال
  ) S/2000/928(املتحدة 

ــى احلــرم    عقــد جلســة جمللــس األمــن مل   ــدوان اإلســرائيلي عل ناقشــة الع
ــة،    ــىالشــريف يف القــدس الشــرقية احملتل ــدنيني الفلســطينيني يف   وعل امل

  األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس.  

 ٤٢٠٤اجللسة 

تشرين  ٥-٣
األول/أكتوبر 

٢٠٠٠ 

ــوبر   ٢رســالة مؤرخــة   تشــرين األول/أكت
موجهة موجهة إىل رئـيس جملـس    ٢٠٠٠

لــدى  (ب)ملاليزيــااملمثــل الــدائم األمــن مــن 
  ) S/2000/929(األمم املتحدة

عقــد اجتمــاع عاجــل جمللــس األمــن ملناقشــة األحــداث األخــرية الــيت     
وقعت يف القدس الشرقية احملتلة يف أعقـاب الزيـارة الـيت قـام هبـا زعـيم       

  حزب الليكود أريل شارون إىل احلرم الشريف.  

 

ن تشــري ٢رســالتان متطابقتــان مؤرختــان 
إىل  تــــــانموجه ٢٠٠٠األول/أكتــــــوبر 

األمني العام وإىل رئيس جملس األمـن مـن   
ــم    ــدى األمـ ــطني لـ ــدائم لفلسـ املراقـــب الـ

  ) S/2000/930(املتحدة

عقد اجتماع فوري جمللـس األمـن للنظـر يف احلالـة يف القـدس الشـرقية       
  احملتلة وكذا يف باقي األراضي الفلسطينية احملتلة. 

 

ــوبر  تشــرين ٢رســالة مؤرخــة   األول/أكت
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠٠٠

لـدى   (ج)أفريقيـا من املمثل الدائم جلنـوب  
  ) S/2000/934(األمم املتحدة

عقد اجتماع عاجل جمللس األمن لالستجابة للحالة احلرجة يف القدس 
الشرقية احملتلة، وأحناء أخرى مـن األراضـي الفلسـطينية احملتلـة، وأحنـاء      

  من إسرائيل.  

 

ــوبر   ٢الة مؤرخــة رســ تشــرين األول/أكت
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠٠٠

ــدائم   ــامــن املمثــل ال لــدى األمــم   (د)ملاليزي
 ) S/2000/935(املتحدة

األخـري  عقد جلسة طارئة جمللس األمـن للنظـر يف العـدوان اإلسـرائيلي     
على احلرم الشـريف واهلجمـات الـيت تشـنها قـوات األمـن اإلسـرائيلية        

 الفلسطينيني. ضد املدنيني

 

رئيس جملس األمن من املمثل الدائم جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة لدى  موجهة إىل ٢٠٠١آذار/مارس  ٤رسالة مؤرخة 
 )S/2001/191(األمم املتحدة 

 ٢٠٠١آذار/مارس  ٤رسالة مؤرخة 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من

عقد جلسة طارئة جمللس األمن، الذي وزير الشؤون اخلارجية يف 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بتقدمي وضع خطة عمل 

 ٤٢٨٩اجللسة 

آذار/مارس  ٧
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  اجللسة وموعدها  اإلجراء املطلوب من جملس األمن الرسائل

املمثل الدائم جلمهورية مقدونيا 
فية السابقة لدى األمم املتحدة اليوغوسال

)S/2001/191( 

حكومته على التوصل إىل وقف العنف وحتقيق استقرار دائم على 
ة مقدونيا احلدود بني كوسوفو ملنع تسرب العنف إىل مجهوري

 اليوغوسالفية السابقة.

٢٠٠١ 

 من املمثل الدائم لتشاد لدى األمم املتحدة موجهة إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩رسالة مؤرخة 
)S/2002/1317( 

تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩رسالة مؤرخة 
موجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٢
مثل الدائم لتشاد لدى األمم من امل

 ) S/2002/1317(املتحدة 

اطب جملس األمن من خالل ممثل ختطلب من حكومة تشاد أن 
أفريقيا يف احلكومة فيما يتعلق مبوقف تشاد بشأن مسألة األزمة 

 الوسطى.

 ٤٦٥٩اجللسة 

 (خاصة)

كانون األول/  ٩
 ٢٠٠٢ديسمرب 

هة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى األمم موج ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للبنان لدى  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٥ؤرخة مورسالة  )S/2003/939( املتحدة

 ) S/2003/943(األمم املتحدة 

تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة 
موجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٣

من املمثل الدائم للجمهورية العربية 
السورية لدى األمم املتحدة 

)S/2003/939( 

ــهاك الطــريان احلــريب        ــن للنظــر يف انت ــة جمللــس األم ــد جلســة طارئ عق
اإلســرائيلي لألجــواء الســورية واللبنانيــة واعتدائــه بالقــذائف املوجهــة   

ــوري     ــي السـ ــل األراضـ ــدين داخـ ــع مـ ــى موقـ ــاريخ علـ ــرين  ٥ة بتـ تشـ
  .٢٠٠٣األول/أكتوبر 

  ٤٨٣٦اجللسة 

تشرين األول/  ٥
 ٢٠٠٣أكتوبر 

تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة 
موجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٣

من املمثل الدائم للبنان لدى األمم 
 )S/2003/943(املتحدة 

ق عقد جلسة طارئة للنظـر يف قيـام الطـائرات احلربيـة اإلسـرائيلية خبـر      
اجملــال اجلــوي اللبنــاين مســتهدفة مــن خاللــه موقعــا داخــل أراضــي         

 اجلمهورية العربية السورية.

 

 
 بوصفه رئيس اجملموعة العربية وبالنيابة عن الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية. )أ( 
 بالنيابة عن حركة عدم االحنياز )ب(
 بوصفه رئيس مكتب تنسيق حركة عدم االحنياز. )ج(
 بوصفه رئيس اجملموعة اإلسالمية )د( 
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  طبيعة املسائل اليت أحيلت إىل جملس األمن   
الـيت  سـائل  املأشـري إىل  خالل الفترة قيـد االسـتعراض،     

ــاه اجمللــس إل  ويف  .)١(“حــاالت”بوصــفها يهــا عــادة  ُوجــه انتب
، أشــري إىل موضــوع الرســائل املعنيــة مبصــطلح  بعــض احلــاالت

__________ 

 انظر، على سبيل املثال، الرسائل املوجهة إىل رئيس جملس األمن  )١(  

 ١٠: فيمــا يتعلــق باحلالــة يف ســرياليون، رســالة مؤرخــة      التاليــة
موعـة الـدول   جمل امن ممثل إريتريا، بصفته رئيسـ  ٢٠٠٠أيار/مايو 
 ٢٠٠٠و ماي أيار/ ١١)، ورسالة مؤرخة S/2000/408األفريقية (

ــا (  ــل ناميبيــ ــن ممثــ ــة يف  و)؛ S/2000/410مــ ــل باحلالــ ــا يتصــ فيمــ
 ٢٠٠٠يونيـه   حزيـران/  ٢٩يوغوسالفيا السابقة، رسالة مؤرخة 

)؛ وفيمــا S/2000/636مــن ممثــل مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة (
يف ذلـك قضـية فلسـطني،     يف الشـرق األوسـط، مبـا   يتعلق باحلالـة  

ممثــل الســودان، بصــفته  مــن ٢٠٠٢أيار/مــايو  ٢رســالة مؤرخــة 
الـدول األعضـاء يف جامعـة     وبالنيابة عـن رئيس اجملموعة العربية، 

حزيران/يونيه  ١١)، ورسالة مؤرخة S/2002/510الدول العربية (
وبالنيابة من ممثل البحرين بصفته رئيس اجملموعة العربية،  ٢٠٠٢
ــة (   عــن ــدول العربي ــدول األعضــاء يف جامعــة ال )؛ S/2002/655ال
ألراضي وأجـواء لبنـان    دعى ارتكاهبايتعلق باالنتهاكات امل وفيما

ــة الســورية  ــة العربي القــوات اإلســرائيلية،   مــن جانــب  واجلمهوري
مــن ممثــل لبنــان  ٢٠٠٣تشــرين األول/أكتــوبر  ٥رســالة مؤرخــة 

)S/2003/943.( 

ــل   ــف مثـــ ــورات”خمتلـــ ــانون  ’’ أو )٢(“تطـــ ــهاكات للقـــ انتـــ
  .)٤(وصفه يف شكل سردي جرىأو  ،)٣(‘‘الدويل

وجدير بالذكر أيضا أنه بينمـا تشـكل األحكـام الـيت        
تبني األسـاس الـذي جيـوز للـدول اسـتنادا إليـه أن توجـه انتبـاه         
اجمللــس إىل مســائل تتعلــق بالســلم واألمــن الــدوليني جــزءا مــن  

__________ 

 انظر، على سبيل املثال، الرسائل املوجهة إىل رئيس جملس األمـن   )٢(  
علق باحلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك القضية : فيما يتالتالية

مـن   ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١الفلسطينية، رسالة مؤرخة 
جلماهرييــة العربيــة الليبيــة، بصــفته رئــيس اجملموعــة العربيــة  اممثــل 

)S/2000/1109  ــارس  ٢٩)، ورســالة مؤرخــة مــن  ٢٠٠٢آذار/م
قمـة اإلسـالمي   املمثل الدائم لدولـة قطـر، بصـفته رئـيس مـؤمتر ال     

)S/2002/331(فيمـــا يتصـــل باحلالـــة بـــني العـــراق والكويـــت، و ؛
مــن ممثــل ماليزيــا، بصــفته  ٢٠٠٣آذار/مــارس  ٧رســالة مؤرخــة 

)؛ وفيمـا  S/2003/283رئيس مكتب تنسيق حركة عدم االحنيـاز ( 
 آب/  ١٤يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السـابقة، رسـالة مؤرخـة    

 S/2003/815جلبـل األسـود (  من ممثـل صـربيا وا   ٢٠٠٣أغسطس 
.( 

 انظر، على سبيل املثال، الرسائل املوجهة إىل رئيس جملس األمـن   )٣(  
: فيما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلـك قضـية   التالية

تشـــرين األول/أكتــــوبر   ٩فلســـطني، ثـــالث رســـائل مؤرخـــة     
ــيس    ٢٠٠٣ ــة الســورية، بصــفته رئ ــة العربي ــل اجلمهوري ، مــن ممث
ــة ( اجملمو ــيس   و)، S/2003/973عــة العربي ــا، بصــفته رئ ــل ماليزي ممث

ــاز (    ــدم االحنيـ ــة عـ ــيق حركـ ــب تنسـ ــل S/2003/974مكتـ )، وممثـ
منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي     بالنيابـة عـن  مجهورية إيران اإلسـالمية،  

)S/2003/977 .على التوايل ،( 

ــيس      )٤(   ــال، الرســائل املوجهــة إىل رئ اجمللــس انظــر، علــى ســبيل املث
ــة: ــة،      التالي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــق باحلال ــا يتعل فيم

ــة   ــالة مؤرخـ ــارس  ١٨رسـ ــة   ٢٠٠٢آذار/مـ ــل مجهوريـ ــن ممثـ مـ
ــة ( ــو الدميقراطيـ ــة يف  S/2002/286الكونغـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ )؛ وفيمـ

مـن   ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ١٩يوغوسالفيا السابقة، رسالة مؤرخـة  
ــة (   ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــل مجهوريـ ــالة ) S/2000/716ممثـ ورسـ

ــربيا واجلبـــل   ٢٠٠٣آب/أغســـطس  ١٤مؤرخـــة  مـــن ممثـــل صـ
املــــدعى )؛ وفيمــــا يتعلــــق باالنتــــهاكات S/2003/815األســــود (

القـوات اإلسـرائيلية ألراضـي وألجـواء لبنـان       ارتكاهبا من جانب
ــورية  ــة الســ ــة العربيــ ــة   ،واجلمهوريــ ــالة مؤرخــ ــرين  ٥رســ تشــ

ورية جلمهوريــة العربيــة الســـ  ا، مــن ممثـــل  ٢٠٠٣األول/أكتــوبر  
)S/2003/939.( 
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 وّجـه رسـائل الـيت تُ  الفصل السادس من امليثاق، فإن موضـوع ال 
ــا ال        ــق هب ــا يتعل ــب فيم ــذي ُيطل ــوع اإلجــراء ال ــس ون إىل اجملل
يقتصـــران علـــى نطـــاق ذلـــك الفصـــل. ففـــي أثنـــاء الفتـــرة        

إىل اجمللـس حـاالت    موجهـة املستعرضة، وصفت عـدة رسـائل   
ــدوليني أو تشــكل      ــن اإلقليمــيني أو ال ــا هتــدد الســلم واألم بأهن

. غـري أن اجمللـس،   )٦(نعـدوا  أو بأهنا أعمالو/ )٥(خطرا عليهما
__________ 

موجهـة إىل   ٢٠٠٠تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢١يف رسالة مؤرخـة    )٥(  
ممثل اجلماهريية العربية الليبيـة، بصـفته رئـيس    قال رئيس اجمللس، 

تعكـــس  ‘‘ديـــدةاجلاألعمـــال العدوانيـــة ’’اجملموعـــة العربيـــة، إن 
إمعانــا يف االســتخدام غــري املقبــول للقــوة العســكرية مــن جانــب   

يف األراضـي الفلسـطينية   الحتالل، وأن الوضع املتـردي  سلطات ا
ــة  ). ويف S/2000/1109( ‘‘يهــدد اســتقرار املنطقــة بأســرها ’’احملتل

ــة  ــالة مؤرخـ ــوبر  ٥رسـ ــرين األول/أكتـ ــة إىل  ٢٠٠٣تشـ موجهـ
طــائرات الن انتــهاكات أممثــل لبنــان  ذكــر ،رئــيس جملــس األمــن

مــن  دفةمســتهلمجــال اجلــوي اللبنــاين   لالعســكرية اإلســرائيلية  
تعـرض  ’’موقعا داخل أراضي اجلمهورية العربية السـورية   اخالهل

، S/2003/943( ‘‘ األمن واالستقرار يف املنطقـة ألخطـار جسـيمة   
 ٢٠٠٠آب/أغســطس  ١٤رســالة مؤرخــة ومبوجــب  .املرفــق)و

ممثل مجهوريـة يوغوسـالفيا    أشار ،موجهة إىل رئيس جملس األمن
لقـوة األمنيـة الدوليـة) وبعثـة     أنشطة قوة كوسـوفو (ا إىل االحتادية 

سياســـة األمـــر ’’األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو و
ــع ــيت “الواق ــا بأهنــا  ال ــة  ’’تتبعاهن  ‘‘هتــدد الســالم واألمــن يف املنطق

)S/2000/801.( 

موجهـــة إىل  ٢٠٠٣تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٥رســـالة مؤرخـــة ب  )٦(  
اء اللبنانيـة  ممثـل لبنـان انتـهاك األجـو     شـجب  ،رئيس جملس األمن

 اخالهلـ  ة مـن سـتهدف ممن جانب الطائرات العسكرية اإلسرائيلية 
ــة الســورية     ــة العربي ــا داخــل أراضــي اجلمهوري  بوصــفه مــن موقع

ــدوان ’’ ــال الع ــب ‘‘أعم ــد’’أن ، وطل ــن جلســة    يعق ــس األم جمل
ــداءات    ــذه االعت ــر يف ه ــة للنظ ــق)و، S/2003/943)( ‘‘طارئ  .املرف

موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠١آب/أغســطس  ١رســالة مؤرخــة  وب
املعتـدون  ’’ إىلممثل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    أشار لس، اجمل

ــالتجمع الكونغـــــويل مـــــن أجـــــل   الروانـــــديون وحلفـــــاؤهم بـــ
 ١٤رســـالة مؤرخـــة . وباملرفـــق)و، S/2001/759(؛ ‘‘الدميقراطيـــة

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، طلــب   ٢٠٠٠آب/أغســطس 
عقد جلسة عاجلة للمجلـس  ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 

اهلجوم املسلح، الـذي شـنته القـوة األمنيـة الدوليـة يف      ’’للنظر يف 
املســامهة، واســتيالئها عليهــا ” تريبكــا“كوســوفو علــى مؤسســة 

فيمـــا يتعلـــق بتلـــك الرســـائل، مل يقـــرر دائمـــا وجـــود هتديـــد   
  للسالم، أو خرق للسالم، أو عمل من أعمال العدوان.

  اإلجراءات اليت طُلبت من جملس األمن  
طلبت الدول، يف معظم رسائلها املوّجهة إىل جملس   

عاجلة للنظر يف املسائل  جلسةاألمن، أن يعقد اجمللس 
 ت الدول مقدمة الطلبلباحلاالت، ط عدد من. ويف )٧(نيةاملع

تدابري ’’أو  ‘‘إجراءات’’اختاذ  ، بشكل عام،من اجمللس
  . )٨(وجه انتباهه إليهاتبشأن املسألة احملددة اليت ‘‘ ةملموس

__________ 

ــالقوة ــة  ب). وS/2000/801( ‘‘بـــــ ــالة مؤرخـــــ ــرين  ٢رســـــ تشـــــ
ــوبر  طلــب  ،موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن  ٢٠٠٠األول/أكت

ــيس ا   ــا، بصــفته رئ ــل ماليزي جملموعــة اإلســالمية، عقــد جلســة   ممث
العـدوان  ’’يف أعقاب طارئة جمللس األمن ملناقشة احلالة املتدهورة 

ــن     ــوات األمـ ــات قـ ــريف، وهجمـ ــرم الشـ ــى احلـ ــرائيلي علـ اإلسـ
 تجهُوو). S/2000/935( ‘‘اإلسرائيلية على املدنيني الفلسطينيني

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢رسائل مماثلة إىل رئيس جملس األمن يف 
ي مـن ممثلَـ   ،‘‘األعمـال العدوانيـة  ’’اإلشـارة إىل   تتضمن ،٢٠٠٠

ــة،    ــيس اجملموعــة العربي ــراق، بصــفته رئ ــة عــن الع ــدول  وبالنياب ال
األعضاء يف جامعة الدول العربية، واملراقب الـدائم عـن فلسـطني    

)S/2000/928 وS/2000/930٢١رسالة مؤرخة ب)، على التوايل. و 
إىل رئــيس اجمللــس، طلــب موجهــة  ٢٠٠٠تشــرين الثــاين/نوفمرب 

ممثـل اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، بصـفته رئـيس اجملموعـة العربيــة،        
إىل اهلجمــات اجلويــة مــن مشــريا عقــد جلســة عاجلــة للمجلــس، 

 ‘‘اعتـداءات ’’بأهنـا   قطـاع غـزة   علـى جانب القوات اإلسـرائيلية  
)S/2000/1109٢٠٠٢متوز/يوليــــــه  ٢٣رســــــالة مؤرخــــــة ب). و 

ــيس جملــ   ــة إىل رئ ــنموجه ــة    ،س األم ــل اململكــة العربي ــب ممث طل
جامعة الدول العربية، عقد اجتماع فوري  بالنيابة عنالسعودية، 

استمرار العـدوان العسـكري اإلسـرائيلي    ’’جمللس األمن للنظر يف 
 ).S/2002/828( ‘‘ضد الشعب الفلسطيين والسلطة الفلسطينية

تبـاه جملـس األمـن    الرسائل اليت ُوجه هبـا ان ’’انظر اجلدول املعنون   )٧(  
 .‘‘٢٠٠٣-٢٠٠٠إىل نزاعات أو حاالت أثناء الفترة 

 انظر، على سبيل املثال، الرسائل املوجهة إىل رئيس جملس األمـن   )٨(  
ــة ــة يف يوغوســالفيا الســابقة،   التالي  لتانرســاال: فيمــا يتعلــق باحلال

ــانؤرخامل ــباط/فرباير  ١٣ تـــ أغســـــطس  آب/ ١٤و  ٢٠٠٠شـــ
 و S/2000/111وسالفيا االحتاديـة ( من ممثل مجهورية يوغ ٢٠٠٠

S/2000/801  ؛ وفيمــا يتعلــق باحلالــة يف الشــرق األوســط، مبــا يف(
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 ١٤فعلى سبيل املثال، يف رسالة مؤرخة   
موجهة إىل رئيس اجمللس، طلب ممثل  ٢٠٠٣آب/أغسطس 
للمجلس للنظر  اجتماع طارئاألسود عقد  صربيا واجلبل

التطورات األخرية احلاصلة يف كوسوفو وميتوهيا، ال ’’يف 
آب/أغسطس  ١٣اهلجوم اإلرهايب الذي وقع يوم سيما يف 
 وذكر املمثل يف رسالته أن ‘‘.يف قرية غوراجديفاك ٢٠٠٣
دف إىل زيادة زعزعة استقرار هت ‘‘اهلجمات اإلرهابية’’ تلك

األمم بعثة ثل حتديا خطريا لسلطة متاإلقليم، واحلالة يف 
يستلزم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو وقوة كوسوفو، 

اختاذ إجراء ’’حكومته،  نظربالتايل، يف من جملس األمن 
  . )٩(‘‘مناسب

، أمثلةويف حاالت أخرى، ترد أدناه على سبيل   
ملموسة ُيطلب إجراءات بشكل أكرب الدول املقدمة حددت 
فيما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسط، ف. اختاذها من اجمللس

 ١٣رسالة مؤرخة بمبا يف ذلك القضية الفلسطينية، 
 ناشد ،موجهة إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠١آذار/مارس 

، بصفته رئيس اجملموعة اجمللس إلمارات العربية املتحدةاممثل 
ل الدول األعضاء يف جامعة الدو وبالنيابة عنالعربية، 

اإلجراءات الضرورية للحفاظ على السلم العربية، أن يتخذ 
 نشرواألمن يف املنطقة ومحاية الشعب الفلسطيين من خالل 

__________ 

 ٢٠٠٢شـباط/فرباير   ٢٠ؤرخـة  املرسـالة  الذلك قضية فلسطني، 
ؤرخــة املرســالة وال)، S/2002/182مــن املراقــب الــدائم لفلســطني (

ــة      ٢٠٠٢شــباط/فرباير  ٢٠ ــة عــن جامع ــيمن بالنياب ــل ال ــن ممث م
متوز/يوليـه   ٢٣ؤرخـة  املرسـالة  وال)، S/2002/184العربيـة (  الدول
من ممثل اململكة العربية السعودية بصفته رئيس اجملموعـة   ٢٠٠٢

الـدول األعضـاء يف جامعـة الـدول العربيـة       لنيابـة عـن  باوالعربية، 
)S/2002/828 مـن   ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٢)، والرسالة املؤرخة

وبالنيابـة  يس اجملموعـة العربيـة،   املمثل الدائم للسـودان بصـفته رئـ   
 ).S/2003/880الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية ( عن

  )٩(  S/2003/815. 

فلسطينية احملتلة مبا قوة محاية تابعة لألمم املتحدة يف األرض ال
  . )١٠(فيها القدس

رسالتني بوفيما يتعلق باحلالة يف البوسنة واهلرسك،   
إىل  تنيموجه ٢٠٠١شباط/فرباير  ٦متطابقتني مؤرختني 

األمني العام وإىل رئيس جملس األمن، طلب ممثل البوسنة 
إمكانية اإلذن ’’لمجلس ملناقشة عقد اجتماع لواهلرسك 

__________ 

  )١٠(  S/2001/216 . يف إطــار البنــد نفســه مــن جــدول األعمــال، طــوال
ــدول األعضــاء      ــن ال ــد االســتعراض، طلــب عــدد م ــرة قي إىل الفت

انظـر، علـى    ا.هددحتـ مل ‘‘تـدابري ” أو  “إجـراءات  ’’اجمللس اختاذ
لــس األمــن اجملاملوجهــة إىل رئــيس التاليــة ســبيل املثــال، الرســائل 

ــد إىل اجمللـــس أن يطلـــب ت ــةعقـ ــذ يوأن  جلسـ ــدابري’’تخـ  أو‘‘ تـ
تشـــــرين  ٢رســـــالتان متطابقتـــــان مؤرختـــــان “: إجـــــراءات’’

موجهـــة مـــن املراقـــب الـــدائم لفلســـطني  ٢٠٠٠األول/أكتـــوبر 
)S/2000/930 ٢٠٠٠لثـاين/نوفمرب  تشرين ا ٢١)؛ رسالة مؤرخة 

ــة (     ــة الليبي ــة العربي ــدائم للجماهريي ــل ال ــن املمث )؛ S/2000/1109م
موجهــة مــن  ٢٠٠١كــانون األول/ديســمرب  ١٣رســالة مؤرخــة 

)؛ S/2001/1191ممثـــل مصـــر، بصـــفته رئـــيس اجملموعـــة العربيـــة (
موجهة من ممثل الـيمن،   ٢٠٠٢شباط/فرباير  ٢٠رسالة مؤرخة 

 ٢٩)؛ رسالة مؤرخة S/2002/184ية (بصفته رئيس اجملموعة العرب
موجهــة مــن املمثــل الــدائم لــألردن، بصــفته  ٢٠٠٢آذار/مــارس 

ابقتني املؤرختني علـى  )؛ متطS/2002/329رئيس اجملموعة العربية (
 ٢٠٠٢نيســــــان/أبريل  ٦، ٢٠٠٢نيســــــان/أبريل  ١التــــــوايل، 

موجهــة مــن األمــني العــام، باســم      ٢٠٠٢نيســان/أبريل  ١٧ و
، S/2002/336يف جامعــــة الــــدول العربيــــة (  الــــدول األعضــــاء  

S/2002/359 ،S/2002/431 متوز/يوليـــــه  ٢٣)؛ رســـــالة مؤرخـــــة
موجهة من ممثل اململكة العربية السـعودية، باسـم الـدول     ٢٠٠٢

)؛ رسـالة مؤرخـة   S/2002/828األعضاء يف جامعة الدول العربية (
مـن املراقـب الـدائم لفلسـطني، باسـم       ٢٠٠٢أيلول/سـبتمرب   ٢٠
)؛ رسـالة  S/2002/1055ول األعضاء يف جامعة الدول العربية (الد

مـن املمثـل الـدائم للسـودان،      ٢٠٠٣أيلول/سـبتمرب   ١٢مؤرخة 
بصفته رئيس اجملموعة العربية، وباسم الدول األعضاء يف جامعـة  

تشـــــرين  ٩)؛ رســــالة مؤرخـــــة  S/2003/880الــــدول العربيـــــة ( 
يـــة العربيـــة مـــن املمثـــل الـــدائم للجمهور ٢٠٠٣األول/أكتـــوبر 

 ).S/2003/973السورية، بصفته رئيس اجملموعة العربية (
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 إدخالبعقد مؤمتر الستعراض تنفيذ اتفاقات دايتون للسالم و
  .)١١(‘‘الالزمة عليها اتتنقيحال

وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية مقدونيا   
، ٢٠٠١آذار/مارس  ٤رسالة مؤرخة باليوغوسالفية السابقة، 

ممثل مجهورية مقدونيا  طلبموجهة إىل رئيس جملس األمن، 
م دعقد جلسة عاجلة جمللس األمن يقاليوغوسالفية السابقة 

خطة عمل لوقف العنف ولتحقيق وزير خارجية بلده خالهلا 
مع مجهورية يوغوسالفيا استقرار دائم على احلدود 

  . )١٢(الحتاديةا
ويف حالــة أخــرى، فيمــا يتعلــق باحلالــة يف بورونــدي،    

ــالة مؤرخــة  ب ــارس  ١٤رس ــيس   ٢٠٠١آذار/م ــة إىل رئ موجه
جلســـة ممثــل بورونـــدي عقــد   طلــب  ن أجملــس األمــن، بعـــد   

ملناقشة تصعيد احلرب وعمليـة السـالم يف بورونـدي     للمجلس
رار إصـدار قـ  إىل  دعـا اجمللـسَ   ه من تلك اجللسة،توقعات أوجزو

واجتمــاع  األطــرافقبــل موعــد اجتمـاع   مــن الـرئيس بيـان  أو 
ــة   ــة متابعــ ــذ جلنــ ــن   تنفيــ ــرة مــ ــاق يف الفتــ  ٢٤إىل  ١٩االتفــ

  .  )١٣(آذار/مارس بأروشا
وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،     

موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠١آب/أغســطس  ١رســالة مؤرخــة  ب
ة الكونغـو الدميقراطيـة   ممثل مجهوريبعد أن وجه جملس األمن، 

طلب عقـد  و اإلقليمية تهااجمللس إىل االنتهاكات لسالم اهتمام
يف مجلـة  أن يضـطلع،  أهـاب بـاجمللس   جلسة عاجلة للمجلـس،  

مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،       أمــور، 
مبطالبة القوات األوغندية والروانديـة باالنسـحاب فـورا ودون    

ن يطبـق  وأالكونغـو الدميقراطيـة،   شروط من أراضي مجهوريـة  
تــدابري قســـرية ضـــد روانـــدا والتجمــع الكونغـــويل مـــن أجـــل   

__________ 

  )١١(  S/2001/114. 

  )١٢(  S/2001/191. 

  )١٣(  S/2001/221. 

ــة  ــا -الدميقراطيــــ ــة مؤرخــــــة   بو .)١٤(غومــــ رســــــالة الحقــــ
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن،   ٢٠٠٢آذار/مـــارس  ١٨

ــة وجــه  ــة الكونغــو الدميقراطي إىل اجمللــس  اهتمــام ممثــل مجهوري
ف إطــالق النــار، تفــاق لوســاكا لوقــالعــدد مــن االنتــهاكات 

دانة رواندا والتجمـع  إلأن جيتمع على وجه السرعة  ه إىلدعاو
ــتئناف   - الكونغـــويل مـــن أجـــل الدميقراطيـــة  ــا علـــى اسـ غومـ

األعمال العدائية واملطالبة بوقف األعمـال القتاليـة فـورا ودون    
  .  )١٥(ط وسحب قواهتما إىل مواقعها األوىلوأي شر

ــوا      ــة يف كــوت ديف ــق باحلال ــل  وفيمــا يتعل ر، ناشــد ممث
رئيس اجلماعـة االقتصـادية   ل جملس األمن، بصفته ممثال السنغال

كـــــانون  ١٩رســـــالة مؤرخـــــة  ب لـــــدول غـــــرب أفريقيـــــا،  
ــس،    ٢٠٠٢األول/ديســمرب  ــيس اجملل ــة إىل رئ ــدم أن يموجه ق

لجماعة االقتصادية يف جهودها الراميـة إىل التوصـل   لاملساعدة 
ــة  ــل لألزمـ ــة و .)١٦(إىل حـ ــ ،٤٦٨٠يف اجللسـ  ٢٠ودة يف املعقـ

، نظــر اجمللــس للمــرة األوىل يف ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب 
، ويف مــن جــدول األعمــال ‘‘احلالــة يف كــوت ديفــوار’’البنــد 

هــذا الصــدد، وجــه رئــيس اجمللــس يف مالحظاتــه االســتهاللية،  
  وجهة من ممثل السنغال.  املرسالة تلك الاألعضاء إىل اهتمام 

جامو  بشأنرتاع وأخريا، ويف مثال آخر، يف سياق ال  
 نيرسالتباجمللس،  هتماموكشمري، وجه ممثل باكستان ا

إىل  تنيموجه ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٩ ني مؤرختنيمتطابقت
ورئيس جملس األمن، على التوايل، إىل  ةالعام رئيس اجلمعية

نفس . ومبوجب “السالم واألمن يف آسيا’’ـاملسائل املتعلقة ب
حوار جدي إجراء ستئناف ر اّسأن ييالرسالة، دعا اجمللس إىل 

__________ 

  )١٤(  S/2001/759، .واملرفق 

  )١٥(  S/2002/286. 

  )١٦(  S/2002/1386. 
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 ىلمن أجل التوصل إبني اهلند وباكستان  طردوموضوعي وم
  . )١٧(حل سلمي للرتاع

  اإلحاالت من األمني العام   
تنص على أنه جيوز لألمني  ٩٩ويف حني أن املادة   

العام أن يوجه انتباه جملس األمن إىل أية مسألة يرى أهنا قد 
املادة ستند إىل فإنه مل يهتدد حفظ السلم واألمن الدوليني، 

غري أنه ، صراحة أو ضمنا، خبالل الفترة قيد االستعراض. ٩٩
 ت اليتاالعدد من احلجملس األمن إىل تدهور  اهتماموّجه 

كانت مدرجة من قبل على جدول أعمال اجمللس، وطلب 
 اختاذ اإلجراءات املناسبة. فعلى سبيل إىل اجمللس النظر يف
حلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، املثال، فيما يتعلق با

موجهة إىل رئيس  ٢٠٠٣مايو  أيار/ ١٥رسالة مؤرخة ب
جملس األمن، أعرب األمني العام عن قلقه إزاء احلالة 

 مسرحااملتدهورة بسرعة يف بونيا وضواحيها، اليت أصبحت 
اهليما  تميليشيا يتالشتباكات العنيفة بني مجاعل ارئيسي

 بعدفاقمت بسبب التدخل اخلارجي. ووالليندو، اليت ت
إىل احتمال زيادة تردي احلالة وما يترتب عليه من  ةراشاإل

عواقب إنسانية خطرية، طلب األمني العام إىل جملس األمن 
مبوجب الفصل السابع  اتصرفمنظر على وجه السرعة، أن ي

بشأن النشر السريع لقوة متعددة  همن امليثاق، يف اقتراح
الرامي إىل حتقيق استقرار احلالة يف بونيا  ونياب يفاجلنسيات 

، عقد اجمللس لطلبه استجابة. و)١٨(ومحاية السكان املدنيني
الذي يأذن بنشر هذه ، )٢٠٠٣( ١٤٨٤واختذ القرار  جلسة

  .)١٩(القوة املتعددة اجلنسيات يف بونيا
يف  ،فيما يتعلق باحلالة يف ليربيا، أعرب األمني العامو   

موجهة إىل رئيس  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٨رسالة مؤرخة 
__________ 

  )١٧(  S/2003/823. 

  )١٨(  S/2003/57. 

  )١٩(  S/PV.4764. 

جملس األمن، عن القلق إزاء االنتهاكات الصارخة لوقف 
إطالق النار اليت هزت أسس مباحثات السالم يف أكرا. 

من جملس  ‘‘اختاذ إجراء عاجل وحاسم’’بـلذلك طالب و
أن يأذن بنشر قوة متعددة  إىل اجمللسطلب أن األمن، ب

الفصل السابع من امليثاق،  اجلنسيات يف ليربيا، مبوجب
تحقيق استقرار لللحيلولة دون حدوث مأساة إنسانية كربى و

 ٨مؤرخة  ،الحقة. وبرسالة )٢٠(يف ذلك البلداحلالة 
موجهة إىل رئيس جملس األمن، أشار  ٢٠٠٣متوز/يوليه 

، ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٨األمني العام إىل رسالته املؤرخة 
وء احلالة السياسية املتطورة يف ضباجمللس، مرة أخرى وأهاب 

لإلذن بنشر قوة متعددة  تخذ إجراء عاجالأن يبسرعة، 
ليربيا يتمثل هدفها األساسي يف منع وقوع يف اجلنسيات 

إىل اجمللس  وجه اهتماممأساة إنسانية كربى يف البلد. كما 
، من قبيل تعيني ممثل هااختذاليت عاجلة العدد من املبادرات 
قيادة وتنسيق أنشطة األمم املتحدة  يتوىل خاص جديد لليربيا

 .)٢١(إىل أكرا، وإرسال ممثله اخلاص لغرب أفريقيا هافي
 ١٤٩٧واختذ القرار  جلسة، عقد اجمللس لطلبهاستجابة و
)، الذي يأذن بنشر هذه القوة املتعددة اجلنسيات يف ٢٠٠٣(

  . )٢٢(ليربيا
 قاموباإلضافة إىل االتصاالت املذكورة أعاله،   

 بتقدمي التقارير، بإبالغ يف إطار التزاماته العامةني العام، األم
التطورات ذات الصلة املتعلقة باملسائل بجملس األمن بانتظام 

  املعروضة على جملس األمن. 
  اجلمعية العامة  من اإلحاالت  
لجمعية لمن امليثاق،  ١١املادة  من ٣الفقرة  مبوجب  

ىل احلاالت اليت حيتمل العامة أن تسترعي انتباه جملس األمن إ
__________ 

  )٢٠()  S/2003/678. 

  )٢١(  S/2003/695. 

  )٢٢(  S/PV.4803. 
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أن هتدد السلم واألمن الدوليني. وخالل الفترة قيد 
اجلمعية العامة أي مسائل إىل جملس  لاالستعراض، مل حت

  .)٢٣(األمن مبوجب هذه املادة

__________ 

انظر الفصل السـادس، اجلـزء األول، الفـرع بـاء، لالطـالع علـى         )٢٣(  
 مزيد من التفاصيل.



النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق - الفصل العاشر 
 

 

11-21843 1033 
 

  
  اجلزء الثاين

  التحقيق يف الرتاعات وتقصي احلقائق

 مالحظة  

 األمـن  جمللـس ’’ أن على امليثاق من ٣٤ املادة تنص  
 احتكـاك  إىل يـؤدي  قـد  موقف أي أو نزاع أي يفحص أن

 هـذا  اسـتمرار  كـان  إذا ما يقرر لكي نزاعا يثري قد أو دويل
 السـلم  حفـظ  للخطـر  يعرِّض أن شأنه من املوقف أو الرتاع

 اهليئــــات متنــــع ال ٣٤ املــــادة أن بيــــد ‘‘.الــــدويل واألمــــن
 االختصــاص مــن حتــد وال حتقيــق مبهــام القيــام مــن األخــرى

 بـأي  الصـلة  ذات احلقـائق  مبعرفـة  يتعلق فيما جلسللم العام
   .احلقائق لتقصي بعثة بإيفاد حالة أو نزاع

 بـادر  أو اجمللس، قام ،اضستعرقيد اال الفترة وأثناء  
 الـيت  احلقـائق  وتقصـي  التحقيـق  أنشطة من بعدد القيام، إىل
 صـلة  هلا أن أو ٣٤ املادة نطاق ضمن تندرج أهنا ُيرتأى قد

. ب إىل األمني العام القيـام بتلـك األنشـطة   ، أو طلبأحكامه
 األمـن  جملـس  ممارسـات  عـن  عامـة  حملـة  التايل اجلزء يعرضو

ــا ــق فيم ــادة يتعل ــن ٣٤ بامل ــاق، م ــا امليث ــك يف مب ــرض ذل  ع
 العـام  األمـني  مبـادرة على  لساجمل فيهما وافق حالة لدراسيت

ــة  ــاءاخلاصـ ــات بإنشـ ــة هيئـ ــام مكلفـ ــي مبهـ ــائق تقصـ  احلقـ
ــب. )١(والتحقيـــق ــة ا نيوتـ ــةدراسـ ــا األوىل، حلالـ  يتصـــل فيمـ
 فلســطني، قضــية ذلــك يف مبــا األوســط، الشــرق يف باحلالــة

__________ 

يف مناســبة واحــدة خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، طلــب         )١(  
ــام      ــؤدي أو يشــرع يف أداء مه ــام أن ي ــني الع ــس إىل األم اجملل
لتقصــــي احلقــــائق أو التحقيــــق. ففــــي مجهوريــــة الكونغــــو  

ــؤرخ    الدميقراط ــرئيس م ــن ال ــان م ــة، ببي  تشــرين األول/ ١٨ي
، بعد أن أدان اجمللس العنف املستمر يف شـرق  ٢٠٠٢أكتوبر 

مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سيما هجـوم قـوات املـاي    
مــاي وقــوات أخــرى علــى أوفــريا، دعــا األمــني العــام إىل أن   
ــريا        ــة أوف ــن األحــداث يف منطق ــارير ع ــن التق ــدا م ــدم مزي يق

)S/PRST/2002/27.( 

 اجمللــس موافقــة إىل تدأ الــيت القــرار صــنع عمليــة تفاصــيل
 لتقصــي فريــق بنشــر العــام األمــني اختــذه الــذي القــرارعلــى 
 الـيت  األحـداث  بشـأن  دقيقـة  معلومـات  استقاء بغية احلقائق
 ،٢٠٠٢ أبريــل/نيســان يف الجــئنيل جــنني خمــيم يف وقعــت

 تقصـي  فريـق  حـل  كانت سـببا يف  اليت الالحقة والتطورات
 يف باحلالــة يتصــل فيمــا الثانيــة، احلالــة دراســةأمــا . احلقــائق
 إىل احلقــائق لتقصــي بعثــة يفــادبإ تعلــقفت ديفــوار، كــوت
ــاء ع، البلــد  اجلمــاعي، لقتــلل عمليــات بالغــات عــن لــىبن
 .  ساناإلن حلقوق جسيمة انتهاكاتو

 والتحقيــق احلقــائق تقصــي بعثــات إىل وباإلضــافة
 أن العــام األمــني إىل طلــبي اجمللــسظــل  أعــاله، املــذكورة

 باملسـائل  يتعلق فيما الصلة ذات التطورات عن تقريرا يقدم
 احلــاالت، مــن عــدد يف ذلك،كــو. لــساجمل علــى املعروضــة

 اع،رتالـ  منـاطق  إىل ئهأعضـا  مـن  تتـألف  بعثات اجمللس أوفد
 الكونغــو ومجهوريــة وبورونــدي )٢(أفغانســتان ذلــك يف مبــا

ــة ــور )٣(الدميقراطيـ ــرقية وتيمـ ــياو الشـ ــا )٤(إندونيسـ  وإريتريـ

__________ 

ــتان يف الفتـــرة مـــن    )٢(   تشـــرين  ٣١زارت بعثـــة اجمللـــس أفغانسـ
. ولالطالع ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٧األول/أكتوبر إىل 

) S/2003/930علــــى التفاصــــيل، انظــــر صــــالحيات البعثــــة (
 ). S/2003/1074وتقريرها اخلتامي (

رة من زارت بعثة اجمللس مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفت  )٣(  
. ولالطالع على التفاصـيل، انظـر   ٢٠٠٠أيار/مايو  ٨إىل  ٤

) وتقريرهــــا اخلتــــامي   S/2000/344صــــالحيات البعثــــة ( 
)S/2000/416(. 

 ٩زارت بعثة اجمللس تيمور الشرقية وإندونيسيا يف الفترة من   )٤(  
ــاين/نوفمرب   ١٧إىل  ــرين الثــ ــى  ٢٠٠٠تشــ ــالع علــ . ولالطــ

) وتقريرهــا S/2000/103(التفاصــيل، انظــر صــالحيات البعثــة  
 ). S/2000/1105اخلتامي (
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 ومنطقــــة )٧(أفريقيــــا ووســــط )٦(وســــرياليون )٥(وإثيوبيــــا
 مجهوريــة ،وبلغـراد  )٩(أفريقيــا غـرب و )٨(الكــربى الـبحريات 
 خـالل  عامة، وبصفة. )١٠(وكوسوفو ،االحتادية يوغوسالفيا

 يتعلـق  فيمـا  االرتيـاح،  مـع  اجمللـس  الحـظ  النظر، قيد الفترة
ــادة املســلحة، اعــاترتال نشــوب مبنــع إيفــاد  إىل اللجــوء زي
__________ 

 ١٠إىل  ٩زارت بعثتا اجمللـس إريتريـا وإثيوبيـا يف الفتـرة مـن        )٥(  
. ٢٠٠٢شـــباط/فرباير  ٢٥إىل  ٢١ومـــن  ٢٠٠٠أيار/مـــايو 

ــيل، انظــــر صــــالحيات البعثــــتني    ولالطــــالع علــــى التفاصــ
)S/2000/392 وS/2002/129  ــامي ــا اخلتــــــــــــ ) وتقريرمهــــــــــــ
)S/2000/413 و S/2002/205.( 

تشـرين   ١٤إىل  ٧زارت بعثة اجمللس سرياليون يف الفترة مـن    )٦(  
ــوبر  ــر  ٢٠٠٠األول/أكتـ ــيل، انظـ . ولالطـــالع علـــى التفاصـ

ــة (  ــالحيات البعثــــ ــامي  S/2000/886صــــ ــا اخلتــــ ) وتقريرهــــ
)S/2000/992.( 

ــرة مــن      )٧(   ــا يف الفت ــة اجمللــس وســط أفريقي  ١٦إىل  ٧زارت بعث
ــه  ــر  . ول٢٠٠٣حزيران/يونيـ ــيل، انظـ الطـــالع علـــى التفاصـ

ــة (  ــالحيات البعثــــ ــامي  S/2003/558صــــ ــا اخلتــــ ) وتقريرهــــ
)S/2003/653.( 

زارت بعثتــا اجمللــس منطقــة الــبحريات الكــربى يف الفتــرة مــن   )٨(  
 ٧نيسـان/أبريل إىل   ٢٧ومـن   ٢٠٠١أيار/مايو  ٢٦إىل  ١٥

. ولالطـــــالع علـــــى التفاصـــــيل، انظـــــر ٢٠٠٢أيار/مـــــايو 
) وتقاريرمهـا   S/2002/430 و S/2001/408صالحيات البعثـتني ( 

 ). Add. 1 و S/2002/537 ؛Add. 1 و S/2001/521اخلتامية (

ــن       )٩(   ــرة مــ ــا يف الفتــ ــرب أفريقيــ ــس غــ ــة اجمللــ  ٢٦زارت بعثــ
ــه إىل  ــه  ٥حزيران/يونيـ ــى  ٢٠٠٣متوز/يوليـ ــالع علـ . ولالطـ

) وتقريرهـا   S/2003/525التفاصـيل، انظـر صـالحيات البعثـة (    
 ).S/2003/688اخلتامي (

 ٢٩إىل  ٢٧زارت بعثتان للمجلـس كوسـوفو يف الفتـرة مـن       )١٠(  
حزيران/يونيــــــه  ١٨إىل  ١٦ومــــــن  ٢٠٠٠نيســــــان/أبريل 

، علـــى التـــوايل؛ ولالطـــالع علـــى التفاصـــيل، انظـــر   ٢٠٠١
ــتني (  ــالحيات البعثـــــ )  S/2001/482 و S/2000/320صـــــ

). وزارت  S/2001/600 و S/2000/363وتقريريهما اخلتـاميني ( 
ــة ــرة مــن    بعث ــراد، يف الفت  ١٧إىل  ١٣اجمللــس كوســوفو وبلغ

؛ ولالطــالع علــى التفاصــيل، ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب 
) والتقريـــر اخلتـــامي S/2002/1271انظـــر صـــالحيات البعثـــة (

)S/2002/1376 .( 

 إىل املضـيفة،  األعضـاء  البلـدان  مبوافقـة  األمن، جملس بعثات
 بعثــاتومل تكلــف . )١١(احملتمــل اعرتالــ أو اعرتالــ منــاطق

 مجلــة يف ،ســاعدت اولكنــه مبهــام حتقيــق، صــراحة لــساجمل
 أرض علـى  املعنيـة  احلـاالت عـن   انطباع تكوين على ،أمور
 .  الواقع

ــريا، ــرة خــالل وأخ ــد الفت ــر، قي ــذ النظ ــس اخت  جمل
علــى  علقهــاي الــيت األمهيــة علــى امــفيه شــدد قــرارين األمــن
 منــع ســياق يف احلقــائق لتقصــي بعثــات العــام األمــني إيفــاد

 املعنــون بالبنــد يتعلــق فيمــاف. املســلحة اعــاترتال نشــوب
 السـلم  صون يففعال  دورب األمن جملسضطالع ا ضمان’’

 أدىل لــذينال نيالبيــان إىل ةراإلشــا بعــد ،‘‘الــدوليني واألمــن
 ١٩٩٩ نــوفمرب/الثــاين تشــرين ٣٠ نياملــؤرخ الــرئيس امــهب
 اعــات رتال نشــوب منــع بشــأن ٢٠٠٠ يوليــه/متــوز ٢٠ و

) ٢٠٠٠( ١٣٢٧ القراربــــ اجمللــــسأعــــرب  ،)١٢(املســــلحة
 يبـــهرحعـــن ت ،٢٠٠٠ نـــوفمرب/الثـــاين تشـــرين ٣٠ املــؤرخ 
 بشـكل  احلقـائق  لتقصـي  بعثـات  إيفـاد  العـام  األمـني  باعتزام
 بـدور  يتعلق فيما وباملثل،. )١٣(التوتر مناطق تواترا إىل أكثر
 اجمللـس  أيـد  ،املسلحة اعاترتال نشوب منع يف األمن جملس

 /آب ٣٠ املـــــؤرخ ، )٢٠٠١( ١٣٣٦ القـــــرارمبوجـــــب 
 العـام  األمـني  بـه  وميق الذي الدور تعزيز ،٢٠٠١ أغسطس

 زيــادةمنــها  قبطــر ذلــكو اعــاترتال نشــوب منــع جمــال يف
 التخصصـــات املتعـــددة املتحـــدة األمـــم بعثـــاتب االســـتعانة
 وضـــعو التـــوتر، منـــاطق إىل الثقـــة بنـــاءو احلقـــائق لتقصـــي

 اإلقليمـــيني الشـــركاء مـــع إقليميـــة وقائيـــة اســـتراتيجيات
 قاعـدة  سـني حتو ،ةختصامل اووكاالهت املتحدة األمم وهيئات

__________ 

 )، الفقرة التاسعة من الديباجة.٢٠٠١( ١٣٦٦القرار   )١١(  

  )١٢(   S/PRST/1999/34 و S/PRST/2000/25. 

 )، املرفق اخلامس.٢٠٠٠( ١٣٢٧القرار   )١٣(  
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 األمانــة يف الوقائيــة جــراءاتالزمــة لإلال واملــوارد اتقــدرال
 .  )١٤(العامة

  ١ احلالة
 ذلــك يف مبــا األوســط، الشــرق يف احلالــة
  فلسطني قضية

 أبريــل/نيســان ١٠ مــؤرختني متطــابقتني رســالتنيب
 األمــن، جملــس ورئــيس العــام األمــني إىل تنيمــوجه ٢٠٠٢
 احلالـــة نأ فلســـطنيل الـــدائم املراقـــبذكـــر  ،التـــوايل علـــى

 وخميمــــات تنيتلــــاحمل ونــــابلس جــــنني مــــدينيت يف احلرجــــة
 قـوات  جانـب  مـن  للـهجوم  تعرضـت  اليت اجملاورة الالجئني
 دعـــا ولـــذلك. الشـــديد القلـــق يـــثري اإلســـرائيلية االحـــتالل
 لضــمان اإلجــراءاتمــا يلــزم مــن  اختــاذ ىلإ الــدويل اجملتمــع
 ١٤٠٣ القـــراربعـــده و) ٢٠٠٢( ١٤٠٢ القـــرارين تنفيـــذ

 اإلســرائيلي للــهجوم الفــوري الوقــف حتقيــق’’و ،)٢٠٠٢(
 .)١٥(‘‘احملتلة الفلسطينية األرض يف الفلسطيين الشعب على

ــوارد للطلــب واســتجابة ــة رســالة يف ال  إىل موجه
 /نيسـان  ١٧ مؤرخـة  ممثـل تـونس،   األمـن مـن   جملس رئيس
 /نيسـان  ١٩ و ١٨ يـومي  يف اجمللس اجتمع ،٢٠٠٢ أبريل
 يف مبــا األوســط، الشــرق يف احلالــة يف نظــرلل ٢٠٠٢ أبريــل
ــك ــدة أعــرب ،اجللســة وخــالل. )١٦(فلســطني قضــية ذل  ع

ــتكلمني ــدهم عــن م ــقجــراء إل تأيي ــيت األحــداث يف حتقي  ال
 الـــبعض وطلـــب جـــنني، يف الالجـــئني خميمـــات يف وقعـــت
 اجمللـس  على أنه يتعني مصر ممثل وذكر. )١٧(إجراءه صراحة

__________ 

 .١٨)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٦٦القرار   )١٤(  

  )١٥(  S/2002/370. 

  )١٦(  S/PV.4515 و resumption 1. 

  )١٧(  S/PV.4515 ــفحة ــفحة   ١٤، الصـــ ــتان)، والصـــ  ١٥(باكســـ
 ٢٢(املغــرب)؛ والصــفحة  ٢٠(جنــوب أفريقيــا)، والصــفحة 

 ٤٧حة (الســـــودان)؛ والصـــــف ٣٦(اجلزائـــــر)؛ والصـــــفحة 
(موريتانيـــا)؛  ٤٨(مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية)؛ والصـــفحة 

ــا احامســ إجــراء يتخــذ أن ــة اديفــإل وفوري  أعضــائه مــن بعث
 يصـحبها  أن ينبغي البعثة هذه أن ىورأ الوقائع يف للتحقيق

 األمــم نظومــةالتابعــة مل واألجهــزة اهليئــات ميــعجل ونممثلــ
الوكــاالت و اإلنســانية والوكــاالت العــام األمــنيو املتحــدة
 يف اجمللـــس إىل تقريـــرا قـــدمت أنو اإلنســـان قـــوقاملعنيـــة حب
 بنـاء  ،للمجلـس  ميكـن  أنـه  قـال كـذلك  و. أسبوعني غضون
 اجملتمـع  أمـام  املتاحة اخليارات يف ينظر أن التقرير، هذا على

ــدويل ــا ال ــق فيم ــدابري يتعل ــة بالت ــة القانوني  معاجلــة إىل الرامي
 نأ وأكـــد ممثـــل فرنســـا .)١٨(واجلاريـــة األخـــريةاألحـــداث 
 الضـروري  مـن  جتعـل  العيـان  شـهود  لتقارير البالغة اخلطورة
 جلنــة موضــوعية وإيفــاد بطريقــة ة،احلقيقــ إىل توصــلال متامــا
 .  )١٩(جنني إىل احلقائق لتقصي دولية

 اجمللـس  اختـذ  ،٤٥١٦ اجللسة يف نفسه، اليوم ويف
 األمـني  مببـادرة  رحـب ف ،)٢٠٠٢( ١٤٠٥ القرار باإلمجاع

 يف األخـرية  األحـداث  بشـأن  دقيقة معلومات ستقاءال العام
ــق عــن لالجــئني جــنني خمــيم ــق طري ــائق، لتقصــي فري  احلق
 .  )٢٠(بذلك علم على اجمللس يبقي أن إليه طلبو

 ٢٠٠٢ أبريــــل/نيســــان ٢٢ مؤرخــــة رســــالةبو
 اجمللـس  العـام  األمـني  أبلـغ  األمـن،  جملـس  رئيس إىل موجهة
 افريقـــ أنشـــأ قـــد ،)٢٠٠٢( ١٤٠٥ بـــالقرار عمـــال بأنـــه،

ــ احلقـــائق، لتقصـــي  إىل بالتوجـــه تـــأخري دون عملـــه بدأيسـ
 قـد  إنـه  وقـال . واقعال أرض على مهمته يف شروعلل املنطقة
ــه  الفريــق إىل طلــب ــر وجــه علــىأن يقــدم ل  االســرعة تقري

__________ 

S/PV.4515 (Resumption 1)،  (الصـــــني)؛  ٢الصـــــفحة
(موريشـــــيوس)؛  ٩(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة   ٦والصـــــفحة 
(أيرلنـــــدا)؛  ١٣(كولومبيـــــا)؛ والصـــــفحة  ١٠والصـــــفحة 

 ١٥(اململكـــــــة املتحـــــــدة)؛ والصـــــــفحة  ١٤والصـــــــفحة 
 ورة).(سنغاف ١٧(املكسيك)؛ والصفحة 

  )١٨(  S/PV.4515،  ١٣الصفحة. 

  )١٩(  S/PV.4515 (Resumption 1)،  ٧الصفحة. 

  )٢٠(  Resolution 1405 (2002)،  ٢الفقرة. 



 ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1036 11-21843 
 

 اجمللــس وأبلــغ. اســتنتاجاتو نتــائجيتوصــل إليــه مــن    مبــا
ــه كــذلك  والســلطة إســرائيل حكومــة تتعــاون أن يتوقــع أن

 ا لــهوتــوفر والكاملــة الفريــق مــع كــامال تعاونــا الفلســطينية
ــة ــة   الوصــول إمكاني ــع إىلبشــكل كامــل وحبري ــع مجي  املواق

 الفريــــقالــــذين يعتــــربهم  واألفــــراد املعلومــــات مصــــادرو
 .  )٢١(البعثة مهام ملمارسة ضروريني
ــار ١ يفو ــايو/أيـ ــالةب ،٢٠٠٢ مـ ــة رسـ  إىل موجهـ

قليـل   بعـد  أنـه  اجمللـس  العام األمني أبلغ األمن، جملس رئيس
 بـــدأت احلقـــائق، تقصـــي فريـــق لنشـــر تـــهخط نعـــالإ مـــن

 بتكــوين تتعلــق غلشــوا عــن باعــريف اإل إســرائيل حكومــة
هبـا اضـطالعه    سـيتم الـيت   كيفيـة الو واليتـه،  ونطاق الفريق،

 كـذلك  اجمللـس  وأبلغ. خمتلفة إجرائية ومسائل الوالية،هبذه 
 البـدء  كـن مي لـن  هأنب اإلسرائيلية احلكومة عن صادر إعالنب
 الـيت  ضـرورية ال املسـائل  مل يـتم تلبيـة   ما التوضيح، عملية يف

 وذكـــر. العادلـــة دراســـةال وطوشـــر إســـرائيل وفـــد أثارهـــا
 بـذلت  قـد  املتحـدة  األمـم  أن الرسـالة،  هـذه  يف العام األمني

 شـواغل  راعـاة مل العمليـة،  مراحـل  مجيع يف ،قصارى وسعها
ــة ــة إطــار يف إســرائيل حكوم ــيت الوالي ــا ال ــه أناطه  جملــس ب
 اإلســـرائيلية احلكومـــة إعـــالن ضـــوء يف ،غـــري أنـــه. األمـــن

 نواإلســـرائيلي نواملســؤول  اأثارهـــ الــيت  اإلضـــافية ملســائل او
 يــتمكن لــن الفريــق أن الواضــح مــن يبــدو املســتوى، ورفيعــ
. القريــب املســتقبل يف مهمتــه بــدألي املنطقــة توجــه إىلال مــن

 حـل  اعتزامـه  عـن  اجمللـس  العام األمني أبلغ األسباب، وهلذه
 لعـدم  يأسف هأن وذكر. التايل اليوميف  احلقائق تقصي فريق
 القرار يف األمن جملس طلبها اليت وماتاملعل توفري من متكنه

أن الظـــالل الـــيت ألقـــت هبـــا وال ســيما   ،)٢٠٠٢( ١٤٠٥
األحـداث األخــرية يف خمـيم جــنني سـتظل ســائدة يف غيــاب    

  .)٢٢(مثل هذه العملية لتقصي احلقائق
__________ 

  )٢١(  S/2002/475. 

  )٢٢(  S/2002/504. 

 يف املعقــــــودة للمجلــــــس، ٤٥٢٥ اجللســــــة يفو
ــار ٣ ــايو/أي ــدائم املراقــب ذكــر ،٢٠٠٢ م  أن لفلســطني ال

 لتقصـي  فريـق بعدم إعاقـة   إسرائيل‘‘يأمر’’أن  ينبغي اجمللس
ــقال إيفــاد العــام األمــني إىل طلــبوأن ي احلقــائق،  علــى فري
ــور، ــا الفـ ــرار وفقـ ــبأن يو ،)٢٠٠٢( ١٤٠٥ للقـ إىل  طلـ
ــق مــع التعــاون اجلــانبني  أن إىل وأشــار. شــروط دون الفري
 ظحيــ مل العربيــة اجملموعــةأعدتــه  املعــىن هبــذا قــرار مشــروع

 األعضــاء أحــد معارضــة مواجهــة يف الــدعم مــن يكفــي مبــا
ــدائمني، ــرب الـ ــن وأعـ ــاده رأي عـ ــع أن مفـ ــس تراجـ  اجمللـ

 مـن  يـاً ختلو ،لميثـاق ل اخرقـ و ،‘‘حقيقية فضيحة سيشكل’’
ــ عــن وأعــرب. تهمســؤولي عــن اجمللــس ــتمكن أن يف هأمل  ي
يف  بلــده، وفــد إن وقــال املناســب القــرار اختــاذ مــن اجمللــس
 الـدورة  استئناف إىل سيسعى بذلك،اجمللس  قيام عدم حال

 علـى  وردا. )٢٣(العامـة  للجمعيـة  العاشرة الطارئة االستثنائية
 بعثـة  بشـأن بلـده   حتفظـات  عـن  إسـرائيل  ممثل أعرب ذلك،
 إىل رأيــه، يف هتــدف،أن ينبغــي  كــان الــيت احلقــائق تقصــي
 اسـتنتاج  أي إىل التوصـل  ولـيس “ دقيقـة  معلومات”إعداد 

 تقصــي املتعلقــة ب  بــادئ امل مــع  شــيا امت توصــيات،  تقــدمي أو
ــائق ــواردة احلقـ ــرار يف الـ ــة قـ ــة اجلمعيـ ــام ٤٦/٥٩ العامـ  لعـ
 فريــقأن يتنــاول  يتوقــع كــان بلــده أن وأضــاف .١٩٩١
مبـا يف ذلـك اسـتخدام     ،“اجلـانبني ” أنشـطة  احلقـائق  تقصي

ــاط     ــزا للنشـ ــدة مركـ ــم املتحـ ــع إلدارة األمـ ـــم اخلاضـ املخيَّـ
   .)٢٤(اإلرهايب

 ممثلدعا  ،ذلك يت تلتال املناقشة وخالل
 العربية، الدول جمموعة متكلما بالنيابة عن السودان،
 مبادرة رفض بإدانةته لسلط االحترام قحيق أنإىل  اجمللس
 أن يتمسكو احلقائق لتقصي بعثة بإيفاد العام األمني

 يف املرتكبة“ البشعة ةمياجلر” تفاصيل على احلصولب
__________ 

  )٢٣(  S/PV.4525،  ٤الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  
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 عبالش حبق ارتكبت اليت كافة اجملازر’’و ،جنني
 سيدفع بواجبه اجمللس وفاء عدموأضاف أن  ‘‘.الفلسطيين
 وباملثل،. )٢٥(العامة لجمعيةل تلجأأن  إىل العربية اجملموعة
“ الزدراء” تهمإدانعن  اآلخرين املتكلمني من عدد أعرب
 اململكة ممثلوأعرب . )٢٦(وقراراته لمجلسل إسرائيل
 األمم مع إسرائيل تعاون عدمل“سفاأل” عن املتحدة

 حني يف احلقائق، تقصي فريق بنشر السماح يف ملتحدةا
 العام واألمني اجمللس ه ال بد من احترامأن فرنسا ممثل ذكر

 عدمالذي وقعت فيه إسرائيل ب‘‘ بالغاخلطأ ال’’وشجب 
عن  املتحدة لوالياتا ممثلوبينما أعرب . )٢٧(بذلك القيام
 فريق وصولالسماح ب برفض إسرائيل لقرار سفاأل

 العام األمني تأييدهأعرب عن  احلقائق، تقصيل العام األمني
 . )٢٨(الفريق حبل قراره يف

  ٢ احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

 ديسمرب/األول كانون ١٩ مؤرخة رسالةبو
 ممثل ناشد األمن، جملس رئيس إىل موجهة ٢٠٠٢
 اجلماعة رئيسل ممثال بصفته األمن، جملس السنغال

 إىل املساعدة ميقد أن ا،أفريقي غرب لدول االقتصادية
 حل إجياد إىل الرامية جهودها يف االقتصادية اجلماعة
ا يتسم به هذا األمر من مل ونظرا. ديفوار كوت يف لألزمة

__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

  )٢٦(  S/PV.4525 ١٠، الصفحة )  (مصـر)؛   ١٤تونس)؛ والصـفحة
S/PV.4525 (Resumption 1), وCorr.1 ــفحة  ١٣، الصـــ

(إندونيســيا)؛  ١٤(اإلمــارات العربيــة املتحــدة)؛ والصــفحة    
 ٣٦(مجهوريــة إيــران اإلســالمية)؛ والصــفحة  ١٩والصــفحة 

 (موريشيوس).

  )٢٧(  S/PV.4525 (Resumption 1) و Corr.1،  ــفحة  ٤١الصــ
 (فرنسا). ٤٢فحة (اململكة املتحدة)؛ والص

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

 يف إبطاء دون نظري أن اجمللسإىل  طلب عاجل، طابع
النشطة  اجلهود املتحدة ألمما دعمل حمددة وطرائق أشكال

 . )٢٩(ديةاالقتصا اجلماعة هبا تضطلع اليت
 ٢٠ يف اجمللس اجتمع الطلب، لذلك واستجابة

 كوت يف احلالة يف للنظر ٢٠٠٢ ديسمرب/األول كانون
 يف مداعُت الرئيساجمللس، يف بيان من  عربوأ .)٣٠(ديفوار

 ديفوار كوت يف احلالة إزاء البالغ قلقه عن ،اجللسة لكت
اليت تفيد حبدوث أعمال تقتيل مجاعي  تقاريرالو
 األمنيشاد بوأ ،هاخطرية حلقوق اإلنسان فيانتهاكات و

ملا بذله من جهود من أجل تشجيع تسوية تفاوضية  العام
 أفريقيا، غرب لدول بالتنسيق مع اجلماعة االقتصادية

. ن يبقيه بانتظام على علم باحلالةأ العام األمني إىل وطلب
أن  األطراف ميعجب كذلك اجمللس أهاب ،هنفس البيان ويف

 اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الكامل راماالحت تكفل
 مفوضإىل  طلبأن ي العام األمني بقرار رحبو الدويل،
 معلومات مجع اإلنسان قوقحل السامي املتحدة األمم
 اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق انتهاكات عن دقيقة
 بعثة إيفاد هامنبطرق  ذلكو ديفوار، كوت يف الدويل
 . )٣١(البلدك ذل إىل احلقائق لتقصي

 التخصصات متعددة التقين لتقييمل بعثةوقامت 
 ٧ إىل فرباير/شباط ٢٤ من الفترة يف ديفوار كوت بزيارة
 أن ميكن الذي الدور تقييمل يف حماولة ٢٠٠٣ مارس/آذار

 ماركوسي- لينا اتفاق تنفيذ يف املتحدة األمم به تضطلع
 . )٣٢(٢٠٠٣ يناير/الثاين كانون ٢٣ املؤرخ

   
__________ 

  )٢٩(  S/2002/1386. 

  )٣٠(  S/PV.4680. 

  )٣١(  S/PRST/2002/42. 

لالطالع على تفاصيل ما توصلت إليه البعثة من نتائج، انظـر    )٣٢(  
S/2003/374،  ٦٧-٣١الفقرات. 
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 الثالث اجلزء
 الســلمية تســويةبال املتعلقــة األمــن جملــس قــرراتم
  منازعاتلل

 مالحظة
 شـىت  أحكامـا  امليثـاق  مـن  السـادس  الفصل يتضمن  

 إىل موجهـة  توصـيات  يضـع  أن هلـا  وفقـا  األمن جمللس جيوز
 املـادة  مـن ) ٢( للفقرة فوفقا. حالة أي أو نزاع أي أطراف
ــن ٣٣ ــاق، م ــس جيــوز امليث ــدعو أن للمجل  إىل األطــراف ي

 املنصــوص النحــو علــى الســلمية بــالطرق عاهتــاازنم تســوية
 مـن ) ١( للفقـرة  ووفقـا . ٣٣ املـادة  من) ١( الفقرة يف عليه
 مـن  مالئمـا  يـراه  مبـا  يوصي” أن للمجلس جيوز ،٣٦ املادة

 املـادة  مـن ) ٢( الفقرة وتنص. “التسوية وطرق اإلجراءات
 مالئمــا يــراه مبــا يوصــي” أن للمجلــس جيــوز أنــه علــى ٣٧
جيـوز   أنـه  علـى  ٣٨ املـادة  وتنص ،“الرتاع حل شروط من

 حــل بقصــد األطــراف إىل توصــيات يقــدم أن”للمجلــس
    .‘‘سلمياً حال الرتاع

 جهــوده يف إطــار أيــد، أو اجمللــس أقــر مــا وكــثريا
ــة  الفصــل مبوجــب للمنازعــات الســلمية التســوية إىل الرامي
 أطـراف  يربمهـا  الـيت  مالسـال  اتفاقـات  امليثـاق،  مـن  السادس

 مــن للتســوية، شــىت إجــراءات أو بطــرق أوصــى أو رتاع،الــ
أو  ،)٣٣(األطـــراف املتعـــددة أو الثنائيـــة املفاوضـــاتقبيـــل 

 املصــاحلة حتقيــق إىل اهلــادف احلــوار أو سياســية،ال تســويةال

__________ 

 فيمــا للمجلــس: التاليــة املقــررات املثــال، ســبيل علــى انظــر،  )٣٣(  
 يتصـل  وفيمـا  ؛S/PRST/2003/19، الصـومال  يف لـة باحلا يتعلق
 باحلالة يتصل وفيما ؛S/PRST/2000/12 أفغانستان، يف باحلالة

 ١٣٩٣ و) ٢٠٠٠( ١٢٨٧ القــــــــــرارين جورجيــــــــــا، يف
 القـرار  وإثيوبيـا،  إريتريـا  بـني  باحلالـة  وفيما يتصـل  ؛)٢٠٠٢(

القــرار ، كرواتيــا يف باحلالــة يتصــل وفيمــا ؛)٢٠٠٠( ١٢٩٧
٢٠٠٠( ١٢٨٥(. 

 قبيـــــــل مـــــــن الدميقراطيـــــــة الوســـــــائلأو  ،)٣٤(الوطنيـــــــة
 أنشــطةوكــذلك  ،متثيليــة حكومــة قامــةإ أو )٣٥(االنتخابــات

ــ توطيـــد ــاتلني ســـالح نـــزعبـــرامج  قبيـــل مـــن المالسـ  املقـ
 عــــدة ويف. )٣٦(همإدمــــاج وإعــــادة همتســــرحيو الســــابقني
ــاالت، ــدم حـ ــيات اجمللـــس قـ ــا توصـ ــاعي يتعلـــق فيمـ  باملسـ
 األمـني  سـيبذهلا  الـيت  التوفيـق  أو الوساطة جهود أو احلميدة
يف هـذا الصـدد    تبـذهلا  اليت اجلهودب يتعلق فيما أو ،)٣٧(العام

 أو ،)٣٩(نواإلقليميـ  القادةأو  ،)٣٨(اورةاجمل البلدان حكومات
 اإلعرابوذلـك بـ   ،)٤٠(اإلقليميـة  الترتيبـات  هبـا  ضـطلع ت اليت

__________ 

الصــومال،  يف باحلالــة يتعلــق فيمــا املثــال، ســبيل علــى انظــر،  )٣٤(  
S/PRST/2001/1 و S/PRST/2001/30باحلالــة يتعلــق وفيمــا ؛ 

 .S/PRST/2002/7 أنغوال، يف

 طاجيكسـتان  يف باحلالـة  يتعلـق  فيمـا  املثـال،  سبيل على انظر،  )٣٥(  
 S/PRST/2000/9، األفغانيـة  الطاجيكيـة  احلـدود  امتـداد  وعلى

 الشـرقية،  تيمـور  يف باحلالة يتعلق وفيما؛ S/PRST/2000/17 و
S/PRST/2001/32. 

 ســرياليون، يف باحلالــة يتعلــق فيمــا املثــال، ســبيل علــى انظــر،  )٣٦(  
 .S/PRST/2001/38 الوثيقة

ــال، ســبيل علــى انظــر،  )٣٧(   ــق فيمــا املث ــة يتعل  الصــحراء يف باحلال
ــة، ــرارين الغربيــ ). ٢٠٠٠( ١٣٠٩ و )٢٠٠٠( ١٣٠١ القــ

ــا أيضــا، انظــر ــق فيم ــة يتعل ــرار، قــربص يف باحلال  ١٤٧٥ الق
)٢٠٠٣.( 

 الصــومال، يف باحلالــة يتعلــق فيمــا املثــال، ســبيل علــى انظــر،  )٣٨(  
 .S/PRST/2002/8 الوثيقة

 بورونــدي، يف باحلالــة يتعلــق فيمــا املثــال، ســبيل علــى انظــر،  )٣٩(  
 ).٢٠٠٠( ١٢٨٦ القرار

ــاين الفصــل انظــر  )٤٠(   ــثال اجلــزء عشــر، الث ــن ثال ــذا م ــد، ه  اجملل
 يشـجع  الـيت  الطريقـة  بشأن التفاصيل من مزيد على لالطالع

ــة الترتيبــات تضــطلع هبــا الــيت اجلهــود اجمللــس هبــا  يف اإلقليمي
 فيمـا  املثال، سبيل وعلى. السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
 اجلماعـة  جهـود  اجمللـس  أيـد  ديفـوار،  كـوت  يف باحلالة يتصل

ــدول االقتصــادية ــرب ل ــا غ ــة إىل أفريقي ــق الرامي  تســوية حتقي
 دون قـوة  لنشـر  تقـدمي الـدعم   مبـا تضـمن   هلـذا الـرتاع،   سلمية

 ٢٠ مـؤرخ  الـرئيس  بـه  أدىل ويف بيـان . السـالم  إقليمية حلفظ
 أعـرب  ،)S/PRST/2002/ 42( ٢٠٠٢ ديسـمرب /األول كـانون 
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 مـع  لتعـاون إىل ا اعرتالـ  ألطـراف  دعوةتوجيه الو دعمه عن
 يف بنظـره  فيمـا يتصـل   احلـاالت،  إحـدى  فيف. اجلهود هذه
 املتحــدة األمــم منظومــة بــني التعــاون تعزيــز’’املعنــون  البنــد

 جـدول  من ‘‘واألمن السلم صون يف أفريقياط وس ومنطقة
 إىل الراميـة  اإلقليميـة  دون بـاجلهود  اجمللس رحب األعمال،

 وسـط  يف وحلها وإدارهتا اعاترتال نشوب منع العمل على
عـــن تقـــديره  اجمللـــس أعـــرب الســـياق، هـــذا ويف. أفريقيـــا

 تسـوية  ألجـل  اأفريقيـ وسـط   بلـدان  اختـذهتا  الـيت  لخطواتل
 قـوي  بـدعم  ،قيامهـا  منـها  ،سـلمية  وسـائل ملـة  جب اعاترتال
 مبسـائل  املعنيـة  الدائمـة  االستشـارية  املتحـدة  األمـم جلنـة   من

بشـأن إنشـاء    )٤١(بروتوكـول  بإبرام أفريقيا، وسط يف األمن
 حزيــران/ ٢٤أفريقيــا، يف وســط جملــس الســالم واألمــن يف 

__________ 

 اجلماعـــة تبـــذهلا الـــيت للجهـــود القـــوي تأييـــده عـــن اجمللـــس
 وحـث  للـرتاع،  السـلمية  التسـوية  عزيـز ت من أجـل  االقتصادية

 ويف. منســقة بطريقــة بــذل جهــودهم  مواصــلة قادهتــا علــى 
 تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  اجمللس أيد الدميقراطية، الكونغو مجهورية
 الوحــــدة ومنظمــــة األفريقــــي للجنــــوب اإلمنائيــــة اجلماعــــة
. السـالم قـدما لألمـام    لـدفع عمليـة   األفريقي االحتاد/األفريقية
ــان ــؤرخ الــرئيس بــه ىلأد ويف بي  ينــاير/الثــاين كــانون ٢٦ م
ــوي باإلســهام اجمللــس أشــاد ،٢٠٠٠ ــة للجماعــة احلي  اإلمنائي
 تضـطلع  الـذي  للدور تقديره عن وأعرب األفريقي، للجنوب

 لوســــــاكا عمليــــــة يف األفريقيــــــة الوحــــــدة املنظمــــــة بــــــه
)S/PRST/2000/2( .االســتعراض واصــل قيــد الفتــرة وخــالل 

 وتشــجيع دعــم القــرارات، مــن سلســلة خــالل مــن اجمللــس،
 بالتنميــة، املعنيــة الدوليــة احلكوميــة اهليئــة تبــذهلا الــيت اجلهــود
 الــدول وجامعــة األفريقــي االحتـاد /األفريقيــة الوحــدة ومنظمـة 
 إىل ودعــا الصــومال، يف لألزمــة سياســي حــل إلجيــاد العربيــة
 حتقيـــق بغيـــة واجمللــس  املنظمـــات تلـــك بــني  التفاعـــل توثيــق 

 و ،S/PRST/2001/1 و ،S/PRST/2000/22( يــةالوطن املصــاحلة
S/PRST/2001/30 و S/PRST/2002/8، و 
S/PRST/2002/35 ((١٤٢٥ والقرار )(2002. 

 باء. ٥٥/٣٤ القرار  )٤١(  

ــه  ــا   ٢٠٠٠يوني ــة وميثاق ــا للمســاعدة املتبادل ، يتضــمن ميثاق
   .)٤٢(ءلعدم االعتدا

 اعدد اجمللس عاجل االستعراض، قيد الفترة وخالل
ــدم ــن  اتزاي ــاترتالم ــدول داخــل اع ــالعنف تتســم ال  بــني ب

 ،للدولــة املركزيــة الســلطة اهنيــارو األديــان، وبــني األعــراق
 هتـــدد آثـــارمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن و اإلنســـانية األزمـــاتو

ــتقرار ــدان يف االسـ ــاورة البلـ ــاف. اجملـ ــق فيمـ ــة يتعلـ  يف باحلالـ
ــال، ســبيل علــى غــوال،أن  مســؤولية جمــددا اجمللــس كــدأ املث

ــام لالســـتقالل الـــوطين االحتـــاد ــية ألنغـــوال التـ  عـــن الرئيسـ
 االحتـاد الـوطين   تنفيـذ  بـأن  وأقـر  أنغـوال،  يف اعرتالـ  استمرار
 جملـــس وقـــرارات لوســـاكا بروتوكـــولو الســـالم اتفاقـــات
 إىل للتوصـل املمكـن   الوحيد األساس هو الصلة ذات األمن
 يف باحلالـة  يتعلق وفيما. )٤٣(أنغوال يف اعرتلل سياسية تسوية

 مبوجـــب اجمللـــس رحـــب الدميقراطيـــة، الكونغـــو مجهوريـــة
 إليـــه توصـــلت الـــذي باالتفـــاق ،)٢٠٠٣( ١٤٦٨ القـــرار

 مـــــارس/آذار ٦ يف بريتوريـــــا، يف الكونغوليـــــة األطـــــراف
 تشـــكيل ىلإ هـــاودعا االنتقاليـــة الترتيبـــات بشــأن  ،٢٠٠٣

  .)٤٤(ممكن وقت أقرب يف انتقاليةحكومة 
وكــثريا مــا يصــدر اجمللــس توصــيات دقيقــة لــدى    

حــىت  اتالتســوي أو الســالم اتعمليــل بــارامتراتحتديــد ال
ــ إىل العــودة ومنــعحتقــق اهلــدف منــها    ســبيل فعلــى. اعرتال

 اجمللـس  أيـد  الغربيـة،  الصـحراء  يف باحلالـة  يتعلق فيما املثال،
ــ مــن الســادس الفصــل مبوجــب اتصــرفم بوضــوح،  اق،امليث

 الغربيـة  الصـحراء  شعب مصري تقرير أجل من السالم خطة
 بوصـــفها الشخصـــي ومبعوثـــه العـــام األمـــني هـــاطرح الـــيت

 بــــني االتفــــاق أســــاس علــــى ‘‘أمثــــل سياســــيا حــــال’’

__________ 

  )٤٢(  S/PRST/2002/31. 

  )٤٣(  S/PRST/2001/24. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٦٨القرار   )٤٤(  
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 أعـرب  قـربص،  يف باحلالـة  يتعلـق  فيما وباملثل،. )٤٥(الطرفني
ــة” لتســويةطــة اخل دعمــه عــن اجمللــس ــة املتوازن ــيت ‘‘بدق  ال
. )٤٦(٢٠٠٣ فربايـــر/شـــباط ٢٦ يف العـــام مـــنياأل اقترحهـــا

 عمليــة أن اجمللــس ذكــر ،الصــومال يف باحلالــة يتعلــق فيمــاو
ــة ــزل هــي  للســالم عرت ــق أســاس أســلم مل ت  الســالم لتحقي

  .)٤٧(البلدهذا  يف الوطنية واملصاحلة
 اتصـرف م ،جملس األمـن  قاميف عدد من احلاالت، و

مـن  ثـات  بعبإيفاد لس ذات الصلة، اجملرات قرمعلى أساس 
ــاطق الــ اجمللــس  ــة أمــور إلعــرابل عرتاإىل من عــن  ،، يف مجل
للجهـــود الراميـــة إىل تســـوية املنازعـــات بالوســـائل   تأييـــده

الــيت تضــطلع هبــا اجلهــات الفاعلــة احملليــة أو  ســواء الســلمية 
دعـم  هبـا  أفضـل كيفيـة ميكـن     لدراسةو ،املنظمات اإلقليمية

املثـال، يف   علـى سـبيل   ،ذكر اجمللساجلهود. وبالتايل،  تلك
 ١٤ إىل ٧إىل ســرياليون يف الفتــرة مــن     تــه بعث صــالحيات

ــوبر   ــرين األول/أكتــ ــدف، ٢٠٠٠تشــ ــو  أن اهلــ ــها هــ  منــ
إظهــار التأييــد للجهــود الــيت تبــذهلا حكومــة ســرياليون       ’’

ــذ جوانــب    ــام معهــا باســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفي  والقي
ــن  ــة م ــومي للســالم،    معين ــاق ل ــع اتف ــه  ٧يف املوق متوز/يولي
ميكـــن للمجلـــس أن  ، واستكشـــاف اجملـــاالت الـــيت١٩٩٩

الــيت اجمللــس بعثــة  صــالحياتيف و .)٤٨(‘‘يقــدم فيهــا الــدعم
ذكـر أن البعثـة   ، ٢٠٠٠ىل إريتريا وإثيوبيا يف عـام  أوفدها إ
ة كال الطرفني على الكف عن اللجـوء إىل  قوث بحتسوف 

ــة األخــرى  ــزام ،القــوة واألعمــال القتالي  افــور” وعلــى االلت
ــجبو ــو ةديـ ــبقة بـ ــروط مسـ ــة  ‘‘دون شـ ــات اخلاصـ باملفاوضـ

ــاق      ــذ االتفـ ــة لتنفيـ ــدة هنائيـ ــة موحـ ــات تقنيـ ــق ترتيبـ بتحقيـ

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٥القرار   )٤٥(  

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٥ر القرا  )٤٦(  

  )٤٧(  S/PRST/2001/30. 

  )٤٨(  S/2000/886. 

. ويف )٤٩(اإلطاري ملنظمة الوحدة األفريقيـة وطرائـق تنفيـذه   
ــةا صــالحيات ــا   لبعث ــدها اجمللــس الحق ــيت أوف ــا  ال إىل إريتري
ــا ــة   وإثيوبي ــن البعث ــل يف، أشــار إىل أن اهلــدف م ــم  يتمث دع

ــة الســالم بــ   ــة إىل   عملي ــود الرامي ــدين اجلــارين واجله ني البل
تنفيذ اتفاقات اجلزائر العاصمة وقرارات جملس األمـن ذات  

 .  )٥٠(الصلة
حملــة عامــة عــن  زء مــن الفصــل  اجلــهــذا ســيقدم و

ممارســات اجمللــس فيمــا يتعلــق بتســوية املنازعــات بالوســائل  
ــى امل     ــن خــالل تســليط الضــوء عل ــرالســلمية م رات ذات ق

اجمللــس خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض.  الصــلة الــيت اختــذها
علـى وجـه   ليس مـن املمكـن دائمـا التحقـق     بالنظر إىل أنه و

ــد  ــن التحدي ــام م ــاق أحك ــيت امليث ــا ال ــتند إليه ــرم تس رات ق
رات قــر امل إىل بيــان ســتعراض التــايل الهدف اســي، اجمللــس

ــلة  ــبها إمنهجيـــة، دون أن  بطريقـــةذات الصـ مـــواد  ىلينسـ
مقـررات   تنـاول بالفعـل  ألنه جرى نظرا معينة من امليثاق. و

التحقيــق وتقصــي احلقــائق يف  بعثــات ذات الصــلة بلــس اجمل
 اجلزء الثاين من هذا الفصل، فإهنا لن تدرج هنا.  

مارسـة اجمللـس   ملأفرع  يف أربعة يرد أدناه وصفو
يتنـاول الفـرع ألـف    فالفصل السـادس مـن امليثـاق.     يف إطار

املســائل العامــة  رات الــيت اختــذها جملــس األمــن بشــأن قــرامل
ــيعية ــلة  واملواضـ ــن  بذات الصـ ــادس مـ ــام الفصـــل السـ أحكـ

رات قـر معلى وجه اخلصوص، هذا الفرع، ويوجز امليثاق. 
ــس املتعلقــة مبنــع نشــوب ال     تكــرارواعــات املســلحة  رتاجملل

، من خالهلاالفرع باء خمتلف السبل اليت ويوضح ها. حدوث
ــة لـــدى ــر،   معاجلـ  قـــدم اجمللـــسحـــاالت حمـــددة قيـــد النظـ

ــجيع وال ــتشــ ــة يف لدعم الــ ــود املبذولــ ــال لجهــ ــوية جمــ تســ
الفـرع جـيم، يف إطـار     ويقدماملنازعات بالوسائل السلمية. 

ــود  ــس جه ــة إىل اجملل ــات،  تســوية الالالرامي ســلمية للمنازع
__________ 

  )٤٩(  S/2000/392. 

  )٥٠(  S/2002/129. 
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األمـني العـام. وأخـريا،     تشـرك الـيت   هراتـ قرمل اعام استعراضا
 قـــدم هبـــابإجيـــاز الطرائـــق املختلفـــة الـــيت الفـــرع دال يـــبني 
تشـجيع  اللس، يف التعامل مع حاالت حمددة قيـد النظـر،   اجمل
لجهـود الـيت تبـذهلا املنظمـات اإلقليميـة يف تسـوية       لدعم الو

 املنازعات بالوسائل السلمية.  

رات جملــــس األمــــن بشــــأن قــــرم - ألــــف 
املواضــيعية املتعلقــة و ةالعامــاملســائل 

 بتسوية املنازعات بالوسائل السلمية 
رات اجمللــس قــرمل اعامــ رضــاعيقــدم الفــرع التــايل 

املواضيعية املتعلقـة بتسـوية املنازعـات    و ةالعامبشأن املسائل 
 قــرراتهــذه املمبوجــب  أكــد اجمللــسوبالوســائل الســلمية. 

األمـم  نظـام  يف يثـاق  امللفصل السـادس مـن   احملورية لمهية األ
منــع د علــى التزامــه مبعاجلــة وشــدألمــن اجلمــاعي لاملتحــدة 
حــدوثها تكــرار واحليلولــة دون حة اعــات املســلرتالنشــوب 

 ،أنشــأ اجمللــسعــالوة علــى ذلــك، يف مجيــع منــاطق العــامل. 
خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، الفريــق العامــل املخصــص   

، يف وكلفـه  ،اعات يف أفريقيـا وحلـها  رتنع نشوب العين مبملا
ــذ   مج ــد تنفيـ ــور، برصـ ــة أمـ ــرئيس  لـ ــات الـ ــراراتوبيانـ  القـ

 .  )٥١(ات يف أفريقيا وحلهااعرتبشأن منع نشوب الالصادرة 

ــات      ــض املنازعـ ــن يف فـ ــس األمـ دور جملـ
 بالطرق السلمية 

بشـأن  للمجلس يف هناية املناقشة املواضيعية األوىل 
دور جملس األمن يف فض املنازعات بـالطرق  ’’ البند املعنون

 ببيـان الـرئيس املـؤرخ    ،أكـد اجمللـس مـن جديـد     ،‘‘يةالسلم
ن الســــلم واألمــــن التزامــــه بصــــو ،٢٠٠٣أيار/مــــايو  ١٣

دون  ولـة ليالدوليني عن طريق اختاذ تدابري مجاعية فعالـة للح 

__________ 

  )٥١(  S/2002/207. 

تعـــريض الســـلم لألخطـــار وإلزالتـــها ومنـــع اإلخـــالل بـــه، 
املنازعــات الدوليــة أو احلــاالت الــيت قــد تتســبب يف  فــضول

اإلخالل بالسـلم أو تسـويتها بالوسـائل السـلمية ومبـا يتفـق       
بـأن   كـذلك عتـرف  او .مع مبادئ العدالة والقـانون الـدويل  

األمــم املتحــدة وأجهزهتــا تســتطيع أن تــؤدي دورا هامــا يف  
ــةلياحل ــع    ولـ ــراف، ومنـ دون نشـــوب املنازعـــات بـــني األطـ

اعـــات نزتصـــاعد حـــدة املنازعـــات القائمـــة وحتوهلـــا إىل     
ــواء ال ــها.   رتواحت ــد حــدوثها وحل وأشــار اجمللــس  اعــات عن

ــم   ــاق األمـ ــا إىل أن ميثـ ــل    أيضـ ــيما الفصـ ــدة، وال سـ املتحـ
 ،يتضمن وسائل وإطارا لتسوية املنازعـات سـلميا  ، السادس
ضرورة مواصلة اجلهـود املبذولـة لتعزيـز عمليـة     على  وشدد

ــها ازعــات ســلميا و تســوية املن ــادة فعاليت وأخــريا، أكــد  . زي
ــس  ــع و  اجمللـ ــتخدام أوسـ ــه باسـ ــددا التزامـ ــر جمـ ــةفعالأكثـ  يـ

يثـــاق بشـــأن امللإلجـــراءات والوســـائل الـــواردة يف أحكـــام 
ــوية  ــلميا، و تسـ ــات سـ ــواد  املنازعـ ــة املـ ، ٣٨إىل  ٣٣خباصـ

بوصف ذلك عنصرا أساسـيا مـن عناصـر عملـه الرامـي إىل      
 .  )٥٢(ز السلم واألمن الدوليني وصوهنماتعزي

دور جملـــــس األمـــــن يف منـــــع نشـــــوب    
 اعات املسلحة رتال

البيــان الــذي أدىل بــه رئيســه يف يف  أشــار اجمللــس،
الـذي يضـطلع بـه     إىل أمهيـة الـدور   ،٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٠

ــلمية مبوجــب الفصــل      ــائل الس ــات بالوس يف تســوية املنازع
أن ينظــر يف كــد مــن جديــد أمهيــة ، وأيثــاقاملالســادس مــن 

مجيع األوضاع اليت قـد تتـدهور لتصـبح صـراعات مسـلحة      
ـــ  ــاذ إجـ ــر يف اختــ ــك، حســــب  وأن ينظــ ــة ذلــ راءات ملتابعــ

عـن مواصـلة اسـتعداده     عـرب أويف هذا الصـدد،  . االقتضاء
فادة من البعثـات الـيت يوفـدها، مبوافقـة البلـدان      يف اإل لنظرل

لتقـرر مـا إذا كـان مثـة أي نـزاع أو وضـع يفضــي        ،املضـيفة 
__________ 

  )٥٢(  S/PRST/2003/5. 
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ــدد      ــد يه ــا ق ــزاع مم ــة احتكــاك دويل أو إذكــاء ن إىل إمكاني
صون السلم واألمن الدوليني، ولتضع توصـيات بـإجراءات   

البيـان نفسـه، شـدد    ويف . حسب االقتضاء ،لساجمليتخذها 
ــ ــة تســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية،   س علــى اجملل أمهي
ــزام أطــراف املنازعــات بالســعي بنشــاط مــن   اشــأو ر إىل الت

ــل      ــام الفصـ ــا ألحكـ ــلمي وفقـ ــل سـ ــل إىل حـ ــل التوصـ أجـ
إىل التــزام مجيــع الــدول . وأشــار أيضــا يثــاقاملالســادس مــن 

األعضــاء بقبــول وتنفيــذ قراراتــه مبــا فيهــا القــرارات املتعلقــة 
لـس علـى   اجملشـدد  و. وشـدد اجمللـس   ت املسلحةاعارتمبنع ال

ضـــرورة صـــون الســـلم واالســـتقرار اإلقليمـــيني والـــدوليني 
كـد  أو ،وعلى أمهية عالقات الصداقة فيما بني مجيع الـدول 

ــدعو إىل     الواجــب اإلنســاين واألخالقــي األساســي الــذي ي
ا يعـود بـه ذلـك مـن     منع نشوب الصراعات وتصـعيدها ومـ  

خلـق  علـى  ضوء، يف هذا الصدد، . وسلط المنافع اقتصادية
اإلنــــذار املبكــــر مــــن جديــــد أن  وأكــــد، للوقايــــةثقافــــة 

ــزع الســالح      ــائي ون ــة واالنتشــار الوق والدبلوماســية الوقائي
اعـات عناصـر مترابطـة    رتالوقائي وبناء السالم بعـد انتـهاء ال  

. اعــاترتومتكاملــة ألي اســتراتيجية شــاملة ملنــع نشــوب ال 
 العمل علـى منـع  لة التزامه بمواصعلى اجمللس  أكدولذلك، 
 .  اعات املسلحة يف مجيع أحناء العاملرتلنشوب ا

لــس بأمهيــة وجــود اســتراتيجيات اجمل ا مــنميتســلو
ــد ال     ــا بع ــرات م ــاء الســالم يف فت ــة لبن ــع  رتفعال ــات يف من اع

أقر أيضا باحلاجـة إىل التعـاون   ، اعات من جديدرتنشوب ال
غريهـا مـن   ودة الوثيق فيما بني هيئات منظومـة األمـم املتحـ   

املنظمـــات والترتيبـــات يف جمـــال بنـــاء الســـالم بعـــد انتـــهاء  
ــ ــة    اع، وأعــرب عــن اســتعداده  رتال للنظــر يف الســبل الكفيل

اليـات  و تصـميم شدد علـى أن  كما بتحسني هذا التعاون. 
اعـات  رتحفظ السالم ميكن أن يساعد علـى منـع نشـوب ال   

ــد  ــن جديـ ــريا، . مـ ــد التوأخـ ــدبعـ ــة  يشـ ــى أمهيـ ــة د علـ تنميـ
إحــالل واعــات علــى املــدى الطويــل  رتمعــات مــا بعــد الجمت

أبــرز اجمللــس أمهيــة تعزيــز التعــاون مــع اجمللــس  ســالم دائــم، 
ــع نشــوب ال    اعــات رتاالقتصــادي واالجتمــاعي يف جمــال من

املسلحة. وشدد اجمللـس كـذلك علـى أمهيـة النشـر الوقـائي       
للنظـر   سلحة، وكرر اإلعراب عن اسـتعداده اعات املرتيف ال
بعثات وقائية يف الظـروف املالئمـة مبوافقـة البلـدان      إيفاديف 

  .)٥٣(املضيفة
 ٣٠املـــؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٦٦قـــرار ال ومبوجـــب

يف تقريـــر اجمللـــس ، بعـــد أن نظـــر  ٢٠٠١آب/أغســـطس 
اعات املســــلحة صــــراألمــــني العــــام عــــن منــــع نشــــوب ال 

جمـددا علــى أن   هتأكيـد  وبعــد، )٥٤(والتوصـيات الـواردة فيـه   
املسـؤوليات األساسـية    منع نشوب الصـراعات هـو إحـدى   

وجـــود  د علـــى أمهيـــة  يشـــد الت بعـــدللـــدول األعضـــاء، و 
، تشـمل  اعـات املسـلحة  رتشـاملة ملنـع نشـوب ال   استراتيجية 

عناصـــر لإلنـــذار املبكـــر، والدبلوماســـية الوقائيـــة، والنشـــر  
رتع الســالح وبنــاء الســالم بعــد عمليــة لــالوقــائي، وتــدابري 

عـة هـدف منـع    ، أعرب عن تصـميمه علـى متاب  اعرتانتهاء ال
ال يتجـــزأ مـــن  ااعـــات املســـلحة بوصـــفه جـــزءرتنشـــوب ال

صــون الســلم واألمــن الــدوليني. وأكــد مــن مســؤوليته عــن 
يف تسوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية،     جديد أيضا دوره

كـــرر دعوتـــه الـــدول األعضـــاء إىل تســـوية نزاعاهتـــا  كمـــا 
عليـه يف الفصـل   بالوسائل السـلمية، علـى النحـو املنصـوص     

ــاق الســا ــن امليث ــق    دس م ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــتعانة، مب  االس
اآلليات الوقائية اإلقليمية واللجوء بشـكل أكثـر تـواترا إىل    ب

 .  )٥٥(حمكمة العدل الدولية

__________ 

  )٥٣(  S/PRST/2000/25. 

  )٥٤(  S/2001/574 و Corr. 1. 

 .٩ و ١)، الفقرتان ٢٠٠١( ١٣٦٦القرار   )٥٥(  
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 بناء السالم: حنو اتباع هنج شامل   

 مـؤرخ رئيس مـن الـ  بيـان  ب ،أكد اجمللس من جديد
ــباط/فرباير  ٢٠ ــق   ، ٢٠٠١شـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــعي مـ أن السـ

اتبــاع هنــج شــامل ومنســق وجــاد يعــاجل       الســالم يتطلــب 
اعــات مبــا فيهــا أبعادهــا االقتصــادية   رتاألســباب الرئيســية لل

أن صـنع   وبعد أن أعرب اجمللس عـن إدراكـه   واالجتماعية.
السالم وحفظ السالم وبناء السالم هي عمليـات كـثريا مـا    

عالقة الترابط تلـك تقتضـي   أن ، أكد تكون شديدة الترابط
أجــل احملافظــة علــى املكاســب الــيت    اتبــاع هنــج شــامل مــن 

. وحتقيقا هلـذه الغايـة،   اتعرتاتتحقق واحليلولة دون جتدد ال
أكد اجمللس جمددا أمهية إدراج عناصر بناء السـالم، حسـب   

ــات حفــظ الســالم. و   ضــمناالقتضــاء،  ــات عملي ــعوالي  م
بنــاء الســالم يهــدف إىل منــع نشــوب م كــذلك بــأن يســلالت
وأنــه لــذلك  ،أو اســتمرارها اعــات املســلحة أو جتــددها رتال

يضـــم جمموعـــة واســـعة مـــن الـــربامج واآلليـــات السياســـية   
اجمللـس   بـرز ، أواإلمنائية واإلنسانية واملتعلقة حبقوق اإلنسان

اختــاذ إجــراءات علــى الصــعيدين القصــري  أن ذلــك يتطلــب 
األجل والطويل األجل ختصص لتلبية االحتياجـات اخلاصـة   

الصــراعات أو اخلارجــة  للمجتمعــات الــيت ترتلــق يف طريــق 
أن ينبغــي اإلجــراءات وحــدد اجمللــس أن هــذه . لتوهــا منــها

ــتدامة يف    تركـــز علـــى تعزيـــز املؤسســـات والعمليـــات املسـ
جمــاالت مــن قبيــل التنميــة املســتدامة، والقضــاء علــى الفقــر  
وأوجه عدم املساواة، وقيـام احلكـم الـذي يتسـم بالشـفافية      

رام حقــوق اإلنســان واملســاءلة، وتعزيــز الدميقراطيــة، واحتــ 
ــانون،  ــيادة القـ ــالم والالعنـــف وسـ ــة السـ ــرويج لثقافـ . والتـ

ــس     ــرف اجملل ــة، اعت ــذه الغاي ــا هل ضــرورة املشــاركة  بوحتقيق
املبكــرة علــى أرض الواقــع مــن جانــب اجلهــات الفاعلــة يف  
ــا مســؤولياهتا بشــكل       ــاء الســالم وضــرورة توليه ــة بن عملي

م ومن أجل تفـادي وجـود فاصـل بـني حفـظ السـال       منظم.
عــرب اجمللــس عــن تصــميمه، حيثمــا كــان  أوبنــاء الســالم، 

ذلك مناسبا، علـى إجـراء مشـاورات، يف املراحـل املختلفـة      
بنــاء عناصــر  مــع ،ألي عمليــة مــن عمليــات حفــظ الســالم 

ــة داخــل الســالم ــة املعني العناصــر الفاعلــة ذات مــع و ،الدول
يـذ  الصلة اليت تضطلع باملسـؤولية الرئيسـية عـن تنسـيق وتنف    

 .)٥٦(أنشطة بناء السالم نواحي

التسـوية  أساليب ب التوصيات املتعلقة -  باء
أو  اإجراءاهتــأوالســلمية للمنازعــات 

   هاشروط
اجمللــس ملمارســات  اعامــ عرضــايقــدم الفــرع بــاء 

ــة إىل تســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية يف     إطــار الرامي
رات، قـر امل وهـو يـورد  تطبيق الفصل السـادس مـن امليثـاق.    

يف لترتيـب الـزمين،   ووفقـا ل جـدول األعمـال،    دوبنـ حسب 
أو األطـراف  إىل الـذي طلـب فيـه اجمللـس      السياق اإلقليمـي 

جـراءات  واإل؛ سوية منازعاهتا بالوسائل السلميةإىل ت هادعا
الـيت  شـروط التسـوية    ؛ أوالـيت أوصـى هبـا   طرق التسـوية   وأ
. وعلـى الـرغم مـن    رحب هبا أو أيدهاأو  أقرهاأو  هاقترحا

، د جـدول األعمـال  وبن حسبقررات ذات الصلة امل عرض
ــارة إىل أن ــدر اإلشـــ ــد  اجمللـــــس جتـــ ــرة قيـــ ، خـــــالل الفتـــ

نـهج  ب األخـذ راته بشـكل متزايـد   قرماالستعراض، أظهر يف 
 .  )٥٧(وحلها اعاترتالنشوب إقليمي يف منع 

 أفريقيا   
 احلالة يف أنغوال   

ــان ب ــنبيـ ــ مـ ــؤرخ، رئيسالـ ــبتمرب  ٢٠ مـ أيلول/سـ
اع رتعـن قلقـه إزاء اسـتمرار الـ    لـس  اجملإعراب  مع، ٢٠٠١

__________ 

  )٥٦(  S/PRST/2001/5. 

ــر، علــــــ   )٥٧(   ــال،  انظــــ ــبيل املثــــ  و S/PRST/2002/36ى ســــ

S/PRST/2001/38. 
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أعـــاد تأكيـــد موقفـــه املتمثـــل يف أن املســـؤولية  يف أنغـــوال، 
الرئيسية عن استمرار القتـال تقـع علـى عـاتق قيـادة اجلنـاح       

، )يونيتـا (لالحتاد الوطين لالستقالل الكامل ألنغـوال  املسلح 
 ‘‘اتفاقـات السـالم  ”رفض الوفاء بالتزاماتـه مبوجـب   يي ذال

لوســاكا وقــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة،  وبروتوكــول
ع رتااألساس السليم الوحيد إلجراء تسـوية سـلمية للـ   وهي 

أن برنـامج السـالم الـذي اقترحتـه     اجمللـس   ورأىيف أنغوال. 
حكومة أنغوال، يعطي إشارة مفيدة إىل اجملاالت اليت ينبغـي  

طالـب  مـن مث  أن يتم بشأهنا اتفاق أو أن ُيحرز تقـدم مـا. و  
املســــلح ليونيتــــا بــــالتوقف عــــن كافــــة األعمــــال  اجلنــــاح

العسكرية، وبالدخول يف حـوار مـع حكومـة أنغـوال بشـأن      
 .  )٥٨(كيفية إكمال تنفيذ بروتوكول لوساكا

آذار/مـــــارس  ٢٨يف  رئيسالـــــبيـــــان أدىل بـــــه وب
ــة     ٢٠٠٢ ــذي أصــدرته حكوم ــالبالغ ال ــس ب ، رحــب اجملل

 إجيابيـــا اهنجـــبوصـــفه  ٢٠٠٢آذار/مـــارس  ١٣أنغـــوال يف 
اع واســتئناف عمليــة املصــاحلة   رتإلهنــاء الــ  اتطلعيــو بنــاءو

ىل إبداء موقـف مماثـل، هبـدف حتقيـق     إيونيتا  االوطنية. ودع
املصاحلة الوطنية مبا يف ذلك من خالل وقـف عـام إلطـالق    

علـى االسـتجابة   ونيتـا  يالنار يف أنغوال. وحث جملس األمـن  
مـة،  بصورة إجيابية واضحة لعرض السالم املقدم مـن احلكو 

 .  )٥٩(والتنفيذ الكامل لربوتوكول لوساكا
ــس  و ــب اجمللــ ــرار  يفرحــ ، )٢٠٠٢( ١٤١٢القــ
ــؤرخ  ــايو  ١٧املـ ــيت   ٢٠٠٢أيار/مـ ــة الـ ــاخلطوة التارخييـ ، بـ

ــام   اختــذهتا حكومــة أنغــوال واالحتــاد الــوطين   لالســتقالل الت
ــوال ــا) يف  ألنغـ ــان/أبريل  ٤(يونيتـ ــا ٢٠٠٢نيسـ ، بتوقيعهمـ

بروتوكول لوسـاكا لوقـف   على مذكرة تفاهم كإضافة إىل 
األعمال العدائيـة وحـل املسـائل العسـكرية املعلقـة مبوجـب       

__________ 

  )٥٨(  S/PRST/2001/24. 

  )٥٩(  S/PRST/2002/7. 

أهنــى التطــورات، هــذه . ويف ضــوء )٦٠(بروتوكــول لوســاكا
 ١٥املـــؤرخ  ، )٢٠٠٢( ١٤٣٣القـــرار   اجمللـــس مبوجـــب  

يـــة مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف ، وال٢٠٠٢آب/أغســـطس 
ــأ عمـــال بـــ أنغـــوال ــأ ، و)١٩٩٩( ١٢٦٨قرار ال، املنشـ أنشـ

، يف مجلـة  واليتـها  ، اليت مشلـت ة األمم املتحدة يف أنغوالبعث
 أمـــور، مســـاعدة األطـــراف يف إبـــرام بروتوكـــول لوســـاكا

 .  هوتنفيذ
 ١٤٣٩ هقــــرارب ،وبعــــد ذلــــك، رحــــب اجمللــــس

 ،٢٠٠٢تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١٨) املـــــؤرخ ٢٠٠٢(
ــوال و    ــة أنغ ــيت اختــذهتا حكوم ــاخلطوات ال ــا صــوب  ب اليونيت

وبروتوكـــول  ،‘‘فاقـــات الســـالم ات” لــــالتنفيـــذ الكامـــل  
ــاهم  ولوســاكا،  ــذكرة التف ــم لربوتوكــول لوســاكا   ةاملكمل

لوقــــف األعمــــال العدائيــــة وحــــل املســــائل العســــكرية      
 .  )٦١(املعلقة

 احلالة يف بوروندي   

ــو ــؤرخ ، )٢٠٠٠( ١٢٨٦القرار ب كــانون  ١٩امل
 تعينييد بقوة أاجمللس حبرارة، و رحب، ٢٠٠٠الثاين/يناير 

كــانون  ١املعقــود يف اإلقليمــي الثــامن ا أروشــقمــة مــؤمتر 
، الــرئيس الســابق نيلســون مانــديال، ١٩٩٩األول/ديســمرب 

ــا، ميسـّـ   ــة جنــوب أفريقي ــدا ل ارجلمهوري ــة أروشــا  جدي عملي
لجهـود الـيت   ل تأييـده الشـديد  للسالم. وأعـرب اجمللـس عـن    

ــلمي للـــ    ــل سـ ــل إىل حـ ــذهلا للتوصـ ــدي، رتيبـ اع يف بورونـ
__________ 

)، الفقــرة الثالثــة مــن الديباجــة. أكــد ٢٠٠٢( ١٤١٢القــرار   )٦٠(  
دعمــه لربوتوكــول لوســاكا مبوجــب القــرار      اجمللــس جمــددا 

. وكان ٢٠٠٢آب/أغسطس  ١٥) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٣٢
) املـؤرخ  ٢٠٠٢( ١٤٠٤ب القـرار  اجمللس قد أعـرب، مبوجـ  

، عن ترحيبه، يف فقـرات الديباجـة،   ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٨
 ٤باتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار الـــذي وقـــع يف لوســـاكا يف  

 .٢٠٠٢نيسان/أبريل 

 )، الفقرة الثالثة من الديباجة.٢٠٠٢( ١٤٣٩القرار   ()٦١  
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كـانون   ١٦يف أروشا يف  املعقوداالجتماع نجاح رحب بو
اجمللـس   وكـرر . تـه مبادر هفي طرحالذي  ٢٠٠٠الثاين/يناير 

أيـــد و، ســـالمللالســـتئناف عمليـــة أروشـــا القـــوي  هيـــديتأ
ىل إاإلقليمـي الثـامن   أروشـا  قمـة  مـؤمتر  اليت وجهها الدعوة 

أقصـى حـد    لتعـاون إىل لع يف بورونـدي  رتاأطراف الـ مجيع 
إىل زيــادة  ا، ودعــســالمعمليــة الاجلديــد لر امليّســ ممكــن مــع

ــة يف      ــية داخليــ ــراكة سياســ ــاء شــ ــة إىل بنــ ــود الراميــ اجلهــ
ــا يف      ــة، مب ــى األطــراف البوروندي ــىن عل ــدي. كمــا أث بورون

، ت التزامهــا مبواصــلة املفاوضــاتبــدذلــك احلكومــة، الــيت أ
مـا زالـت خـارج عمليـة أروشـا      الـيت  ودعا مجيـع األطـراف   

هـذه  يف  كاملـة الإىل وقف أعمال القتال واملشاركة سالم لل
 .  )٦٢(العملية

أيلول/ســــبتمرب  ٢٩يف  رئيسالــــبيــــان أدىل بــــه وب
لى اتفـاق أروشـا للسـالم    بالتوقيع ع، رحب اجمللس ٢٠٠٠

ـــات التـــــــــي ٢٠٠٠أغســـــطس آب/ ٢٨يف  ، وبالتوقيعــــــ
إقليمـي ُعقـد يف   ت إلـــى هذا االتفاق يف مؤمتر قمـة  أضيفــــ
اجمللـس علـى   . وشـدد  يف نـريويب  ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٠
مفتاح حتقيق اتفاق دائم للسالم يف بوروندي يقـع علـى   أن 

مجيــع األطــراف علــى  ، وحــثعــاتق األطــراف البورونديــة
مــن أجــل تســوية اخلالفــات املتبقيــة حــول اتفــاق       العمــل 

مجيـع   . كمـا جـدد دعوتـه   السالم، واملضي قـدما يف تنفيـذه  
األطــراف الــيت مــا زالــت خــارج عمليــة الســالم أن تتوقــف 

يـد اجمللـس، يف   أتلـك العمليـة. و   تنضـم إىل القتال، وأن  عن
هذا الصــدد، الدعــــوة اليت وجهها املُيسِّـر إلــــــى مجاعـات   

ــول    ــا حبلــــ ــيح مواقفهــــ ــردين لتوضــــ ــرين  ٢٠املتمــــ تشــــ
طلـب اجمللـس أيضـا    نفس البيـان،  وب .٢٠٠٠األول/أكتوبر 

 تقريـرا على وجـه االسـتعجال    هإىل األمني العام أن يقدم إلي
ها األمم املتحـدة  تتخذعن اإلجراءات احملددة اليت ميكن أن 

__________ 

 .٤ و ٢ و ١)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٢٨٦القرار   )٦٢(  

ــدي   ل ــاش االقتصــادي يف بورون ــد الســالم واالنتع . )٦٣(توطي
ــا  ــة،  لتلــكوحتقيق ــدمها   اســتنادا إىلالغاي ــيت ق التوصــيات ال

ــام،   ــام األمــني الع ــتنقــيح وتوســيع  باجمللــس ق ة مكتــب والي
ــدي   ــدة يف بورونـ ــم املتحـ ــرين   األمـ ــئ يف تشـ ــذي أنشـ ، الـ

، للمساعدة على تنفيـذ اتفـاق أروشـا    ١٩٩٣اين/نوفمرب الث
 .  )٦٤(للسالم

ــرارات  بو ــاتعــدد مــن الق ــة والبيان ، كــرر الالحق
مجيـع   تـه دعوود دعمـه لعمليـة أروشـا للسـالم،     اجمللس تأكي

األطــراف الــيت ال تــزال خــارج عمليــة الســالم إىل وقــف       
ــال واملشــاركة    ــال القت ــةأعم ــة الكامل ــان ب. ف)٦٥(يف العملي بي

علـــى ســـبيل  ،٢٠٠١أيلول/ســـبتمرب  ٢٦ يس مـــؤرخلـــرئل
ــال،  ــترح مــعاملث ــة  اجمللــسب ي ، بتشــكيل احلكومــة االنتقالي

أعــرب عــن قلقــه إزاء زيــادة العنــف مــؤخرا، وأشــار إىل       
ــاحلاجــة املاســة إىل التوصــل إىل تســوية    ــق  اع رتلل عــن طري

املشـاركني يف  ، والقـائمني بالتيسـري  ودعـا بالتـايل    التفاوض.
ــالم   ــادرة السـ ــدي،   مبـ ــأن بورونـ ــة بشـ ــة واإلقليميـ حكومـ

ــدي،  ــة وبورون ، واجلماعــات املســلحة إىل  األطــراف املوقع
وقــــف إلطــــالق  لتوصــــل إىللالكامــــل  هماهتمــــامإيــــالء 
 .  )٦٦(النار

ــان وب ــنبيــ ــ مــ ــؤرخالــ ــباط/فرباير  ٧ رئيس مــ شــ
ــيت اختــذهتا حكومتــ   ، رحــب اجمل٢٠٠٢ ــاخلطوات ال  الــس ب

طبيـع العالقـات   بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة لت 
ــدد،   ــذا الصـ ــهما. ويف هـ ــن ت بينـ ــرب عـ ــيرحأعـ ــان  هبـ بالبيـ

كـــانون الثاين/ينـــاير،  ٧املشـــترك الـــذي صـــدر عنـــهما يف  
__________ 

  )٦٣(  S/PRST/2000/29. 

  )٦٤(  S/2001/1207  لالطــــالع علــــى التفاصــــيل، انظــــر الفصــــل .
 هاء. - اخلامس، الفرع األول

  )٦٥(  S/PRST/2001/6؛ وS/PRST/2001/17؛ وS/PRST/2001/26؛ 
ــرار  ؛ S/PRST/2001/33)؛ و٢٠٠١( ١٣٧٥والقــــــــــــــــــــــــ

 .S/PRST/2002/40و

  )٦٦(  S/PRST/2001/26. 
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يف أقـرب وقـت   العناصر املتفق عليهـا   اأن تنفذ اوأهاب هبم
 .  )٦٧(ممكن

 كـــانون األول/ ١٨ رئيس مـــؤرخالـــ مـــنبيـــان وب
رحب اجمللس بتوقيع اتفاق وقـف إطـالق   ، ٢٠٠٢ديسمرب 

النــار بــني حكومــة بورونــدي االنتقاليــة واجمللــس الــوطين       
يف  قـوات الـدفاع عـن الدميقراطيـة    -اطيـة للدفاع عن الدميقر

ــانون األول/ديســـمرب  ٢يف  ،أروشـــا بعـــد و .)٦٨(٢٠٠٢كـ
 كــانون األول/ ٤ مــؤرخ ،الــرئيسمــن  آخــر بيــانذلــك، ب

الـــذي أحرزتـــه  ، رحـــب اجمللـــس بالتقـــدم٢٠٠٣ديســـمرب 
علـى  وال سيما التوقيع، يف بريتوريـا،   ،األطراف البوروندية

ــوبر و   ٨بروتوكــويل  ــاين/  ٢تشــرين األول/أكت  تشــرين الث
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٦يف  ويف اخلتــام، ،٢٠٠٣نــوفمرب 
االتفــاق الشــامل لوقــف إطــالق النــار بــني  وإبــرام ، ٢٠٠٣

حكومــة بورونــدي االنتقاليــة واجمللــس الــوطين للــدفاع عــن 
، يف دار السـالم ، اع عن الدميقراطيةقوات الدف-الدميقراطية

 .  )٦٩(٢٠٠٣تشرين الثاين/نوقمرب  ١٦يف 

 احلالة يف كوت ديفوار   

ــ ــؤرخ ، )٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار بــ ــباط/ ٤املــ  شــ
ــر  ــس ، ٢٠٠٣فرباي ــر اجملل ــوى    أق ــه الق ــذي وقعت ــاق ال االتف

 ٢٣، يف ماركوسـي – كـوت ديفـوار يف لينـاس   السياسية يف
يــع القــوى السياســية ، ودعــا مج٢٠٠٣كــانون الثاين/ينــاير 

__________ 

  )٦٧(  S/PRST/2002/3  كـــانون  ١٨. وببيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ
، أشار اجمللس إىل البالغ وجدد نـداءه  ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

 ).S/PRST/2002/40إىل األطراف بتنفيذ االتفاق وإمتامه (

  )٦٨(  S/PRST/2002/40. 

  )٦٩(  S/PRST/2003/30. 

ــوار   ــوت ديفـ ــيف كـ ــذا إىل أن تنفـ ــامالذه تنفيـ ــدون  كـ وبـ
 .  )٧٠(تأخري

مبوجـب  لـس  أنشـأ اجمل ويف ضوء هـذه التطـورات،   
ــرار  ــؤرخ ، )٢٠٠٣( ١٤٧٩الق ــايو  ١٣امل  ،٢٠٠٣أيار/م

تيسـري تنفيـذ   بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار مـن أجـل   
، وذلـك  )٧١(ماركوسـي  - ساتفاق لينااألطراف اإليفوارية 

اجلماعــة قــوات الســتكمال عمليــات القــوات الفرنســية و   
 .  )٧٢(االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية   

 شـباط/  ٢٤املـؤرخ  ، )٢٠٠٠( ١٢٩١ ينقراربال
 حزيـران/  ١٦املؤرخ ، )٢٠٠٠( ١٣٠٤، و ٢٠٠٠فرباير 
ــه  ــدهأكــد اجمللــس جمــددا  ، ٢٠٠٠يوني القــوي التفــاق   تأيي

ــع يف لوســاكا يف     ــار املوق ــه  ١٠وقــف إطــالق الن متوز/يولي
هــذا ودعــا الطــرفني إىل الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب    ١٩٩٩
ــاق ــرار ومبوجــب ال. )٧٣(االتف اجمللــس أيضــا  ، وســع األولق

ــدة    ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة بعثـ ــاق واليـ ــة  نطـ يف مجهوريـ
ــة  ــو الدميقراطيــ ــالقرار   الكونغــ ــال بــ ــأة عمــ  ١٢٧٩، املنشــ

رصــد تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــالق النــار   تقــوم ب، ل)١٩٩٩(
 .  )٧٤(والتحقيق يف انتهاكات وقف إطالق النار

__________ 

أكد اجمللـس مـن جديـد    . ١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار   )٧٠(  
 ١٤٧٩ماركوســي مبوجــب القــرار  - ستأييــده التفــاق لينــا

 .٢٠٠٣أيار/مايو  ١٣املؤرخ  )٢٠٠٣(

وقعت مجيـع القـوى السياسـية يف كـوت ديفـوار علـى اتفـاق          )٧١(  
. ولالطـالع  ٢٠٠٣ماركوسي يف كانون الثاين/ينـاير  -ليناس

 .١املرفق  ،S/2003/99على التفاصيل، انظر 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٩القرار   )٧٢(  

ــة يف مجه   )٧٣(   ــال العدائيــ ــتمرار األعمــ ــو بعــــد اســ ــة الكونغــ وريــ
الدميقراطية، كرر اجمللس توجيـه ندائـه ببيـان أدىل بـه الـرئيس      

 ). S/PRST/2000/28( ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٧بتاريخ 

 .٧ و ٤)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٢٩١القرار   )٧٤(  
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ــ ــؤرخ ، )٢٠٠٠( ١٣٣٢القرار وب كــانون  ١٤امل
باالتفاقــات الــيت مت رحــب اجمللــس ، ٢٠٠٠األول/ديســمرب 

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٧يـــوم التوصـــل إليهـــا يف مـــابوتو 
 القوات، وبـالتوقيع  بني كشتبااال، فيما يتعلق بفض ٢٠٠٠

، ٢٠٠٠كـانون األول/ديسـمرب    ٦، يف على اتفاق هـراري 
نيسـان/أبريل   ٨عمال خبطة كمباال لفض االشتباك املؤرخة 

ميـــع األطـــراف يف اتفـــاق جب أهـــاب وكـــذلك. )٧٥(٢٠٠٠
وقــف األعمــال أن تف إطــالق النــار املوقــع يف لوســاكا وقــ

، تنفيـذ االتفـاق  ل بينـها فيما واصل تكثيف احلوار توالعدائية 
فضال عـن اتفاقـات كمبـاال ومـابوتو وهـراري، وأن تتخـذ       

للتعجيل بعمليـة   ،االتفاقاتخطوات إضافية، يف إطار هذه 
 .  )٧٦(السالم

 أيـار/  ٣رئيس مـؤرخ  الـ  مـن بيـان  ب ،أكد اجمللـس و
ألزمـة  علـى ا أن احلل الوحيد القابـل للتطبيـق   ، ٢٠٠١مايو 

التنفيـذ  يتمثـل يف  ال زا مـ يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   
الكامل التفاق لوساكا لوقف إطالق النار وقرارات جملـس  

علـى   اجمللـس  األمن ذات الصلة. وعـالوة علـى ذلـك، أكـد    
ــة      ــع األســباب اجلذري ــة األخــذ بنــهج شــامل يعــاجل مجي أمهي

ــ ــة يف   رتللـ ــلمية دائمـ ــوية سـ ــذا اع مـــن أجـــل حتقيـــق تسـ هـ
 .  )٧٧(البلد

ــ مـــنبيـــان وب س آب/أغســـط ١٥ رئيس مـــؤرخالـ
 متـوز/  ٣٠، رحب اجمللـس بـالتوقيع يف بريتوريـا يف    ٢٠٠٢
مجهوريــة  يتعلــى اتفــاق الســالم بــني حكــوم ٢٠٠٢يوليــه 

ــة   ــو الدميقراطي ــدا بشــأن انســحاب    والكونغ ــة روان مجهوري
__________ 

)، الفقرة السابعة من الديباجة. وأكد ٢٠٠٠( ١٣٣٢القرار   )٧٥(  
ــه لربوتوكــول لوســاكا وخلطــيت    ــاال  اجمللــس جمــددا دعم كمب

 شـــباط/ ٢٢) املـــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤١وهـــراري بـــالقرارين 
 حزيـــران/ ١٥)، املـــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٥٥، و٢٠٠١فربايـــر 
 .٢٠٠١يونيه 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٣٢القرار   )٧٦(  

  )٧٧(  S/PRST/2001/13. 

القوات الرواندية من أراضي مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   
وحل القوات املسلحة الرواندية السابقة وقوات إنترامهـوي  

ــة  امل ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــودة يف مجهوريـ ــاد  .)٧٨(وجـ وأعـ
 كـانون األول/  ٤املـؤرخ   )٢٠٠٢( ١٤٤٥القرار باجمللس 

ــد دعمــه  ، ٢٠٠٢ديســمرب  ــاق الســالم  تأكي الســالف التف
رحـب بتوقيـع مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      ، كمـا  ذكرال

 .  )٧٩(اتفاق لوانداعلى وأوغندا 
ــه  وب ــان أدىل بـ ــبيـ ــاريخرئيس الـ ــايو أي ١٦ بتـ ار/مـ

ء ، رحـــب اجمللـــس باالتفـــاق بشـــأن االلتـــزام بإحيـــا٢٠٠٣
، املوقـع يف دار السـالم يف   عملية هتدئة األوضاع يف إيتوري

، ودعــا األطــراف إىل تنفيــذه تنفيــذا  ٢٠٠٣أيار/مــايو  ١٦
 .  )٨٠(تاما وبدون تأخري

 احلالة بني إريتريا وإثيوبيا 

ــ ــايو  ١٢) املـــؤرخ ٢٠٠٠(١٢٩٧قرار البـ أيار/مـ
ــس أدان، ٢٠٠٠ ــد اجملل ــا،    جت ــا وإريتري ــني إثيوبي ــال ب د القت

ــات موضــوعية للســالم، اســتئناف  إليهمــاطلــب و يف  حمادث
إشـراف منظمـة   ب دون شروط مسبقة،و، أقرب وقت ممكن

الوحدة األفريقية، على أساس االتفاق اإلطاري الذي متـت  
ــه يف  ــة عليـــ ــانو ١٧املوافقـــ  ١٩٩٨ن األول/ديســـــمرب كـــ

اجمللـس أيضـا البيـان الصـادر عـن       أيـد . و)٨١(هتنفيـذ وطرائق 
ــة   ،٢٠٠٠أيار/مــايو  ٥يف  رئــيس منظمــة الوحــدة األفريقي

ــ ــه ي ســجلذال ــيت حتققــت يف  جنــازاتاإل في املفاوضــات  ال
منظمة الوحـدة األفريقيـة، ومـن بينـها نقـاط التالقـي        بقيادة

 .  )٨٢(اليت مت التوصل إليها بني الطرفني
__________ 

  )٧٨(  S/PRST/2002/24. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٤٥القرار   )٧٩(  

  )٨٠(  S/PRST/2003/6. 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٧القرار   )٨١(  

 .٧املرجع نفسه، الفقرة   )٨٢(  
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 ٣١املـــــــــــؤرخ   )٢٠٠٠( ١٣١٢قرار البـــــــــــو
وقـف إطـالق النـار    لاتفـاق  إبـرام  عقب ، ٢٠٠٠ليه متوز/يو

، )٨٣(٢٠٠٠حزيران/يونيـــه  ١٨بـــني إثيوبيـــا وإريتريـــا، يف 
حزيران/يونيـه   ٣٠عـام املـؤرخ   واستنادا إىل تقريـر األمـني ال  

ــ تنيلالرســاو ،)٨٤(٢٠٠٠ ، أنشــأ )٨٥(مــن الطــرفني تنيردواال
، يف وكلفهـا  يتريـا اجمللس بعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإر    

تشــغيل آليــة التحقــق مــن وقــف   ءلــة أمــور، بوضــع وبــدمج
 .  )٨٦(األعمال العدائية

املـؤرخ   )٢٠٠٠( ١٣٢٠قرار البـ أعرب اجمللس و
ــبتمرب  ١٥ ــاق   ٢٠٠٠أيلول/سـ ــوي التفـ ــده القـ ــن تأييـ ، عـ

ــا    وقـــف األعمـــال العدائيـــة بـــني حكومـــة مجهوريـــة إثيوبيـ
، املوقـــع يف حكومـــة دولـــة إريتريـــااالحتاديـــة الدميقراطيـــة و

 تني، والرسـال ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٨ائر العاصمة يف اجلز
 ان فيهـا الـيت تطلبـ  مـن كلتـا احلكـومتني     تني املوجهتنيالرمسي

. ودعـا اجمللـس   )٨٧(مساعدة األمم املتحدة يف تنفيـذ االتفـاق  
ــرفني ــا الطـ ــانون   إ أيضـ ــب القـ ــا مبوجـ ــاء بالتزاماهتمـ ىل الوفـ

__________ 

، بدأت احملادثات غـري املباشـرة بـني    ٢٠٠٠ر/مايو أيا ٣٠يف   )٨٣(  
املبعـوث الشخصـي   والطرفني برئاسة وزير العـدل يف اجلزائـر   

وتوجت لرئيس منظمة الوحدة األفريقية يف اجلزائر العاصمة، 
، S/2000/601ة (اتفاق وقف األعمـال العدائيـ  ب هذه احملادثات

ــق) ــمرب   ١٢يف و .املرفـ ــانون األول/ديسـ ــت، ٢٠٠٠كـ  وقعـ
اتفـــاق الســـالم الشـــامل    علـــىإثيوبيـــا وإريتريـــا   احكومتـــ

)S/2000/1183لـــى إهنـــاء مبوجبـــه عي وافـــق الطرفـــان ذ)، الـــ
بصـفة دائمـة واالحتـرام والتنفيـذ      العدائية العسـكرية األعمال 

ص االتفـاق،  يـة. كمـا نـ   عدائالكامل التفاق وقف األعمـال ال 
 ُيسـند إليهـا  إنشـاء جلنـة حمايـدة للحـدود     علـى  يف مجلة أمور، 
املربمـة يف  املعاهـدة  املنصوص عليها يف دود احلحتديد وترسيم 

املربمـة يف   االستعمار استنادا إىل املعاهـدات ذات الصـلة  عهد 
 .والقانون الدويل الساريعهد االستعمار 

  )٨٤(  S/2000/643. 

  )٨٥(  S/2000/612 و S/2000/627. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣١٢القرار   )٨٦(  

 )، الفقرة اخلامسة من الديباجة.٢٠٠٠( ١٣٢٠القرار   )٨٧(  

ــاق وقــف األعمــال ال    ــك اتف ــا يف ذل ــدويل، مب ــةعدائال . )٨٨(ي
اجمللـــــس إىل مواصـــــلة   مهـــــاوباإلضـــــافة إىل ذلـــــك، دعا 
ــوية    ــرام تسـ ــات وإبـ ــلمية املفاوضـ ــة دون  سـ ــاملة وهنائيـ شـ

 .  )٨٩(إبطاء
 الـرئيس مـؤرخ  مـن  بيـان  بهذا النداء،  ويف أعقاب

أحـاط اجمللـس علمـا مـع     ، ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١
عمـال  و، تجبوالت احملادثات غري املباشرة الـيت جـر   التقدير
)، أهـاب بـالطرفني   ٢٠٠٠( ١٣٢٠من القرار  ١٤ة بالفقر

مواصلة املفاوضات والتوصل دون تأخري إىل تسوية سـلمية  
 .  )٩٠(هنائية وشاملة
شـباط/فرباير   ٩ الـرئيس مـؤرخ  مـن  بيان الحـق  بو
قــوي التفــاق وقــف  اجمللــس جمــددا تأييــده ال  أكــد، ٢٠٠١

املـربم  اتفاق السـالم  ب هبيرحأعرب عن تية، وعدائاألعمال ال
 ١٢املوقــع يف اجلزائــر العاصــمة يف    ،بــني الطــرفني  احقــال

، وتأييده )“اتفاق اجلزائر(” ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب 
الطـرفني علـى مواصـلة العمـل     كال وشجع اجمللس أيضا  له.

ــذا    حنــو التنفيــ  ــر، ويف ه ــاق اجلزائ ــوري التف ــل والف ذ الكام
رحب أيضا باالتفاق الذي توصل إليه الطرفـان يف   ،الصدد

على املضي قـدما يف إنشـاء املنطقـة     ٢٠٠١باط/فرباير ش ٦
 .  )٩١(٢٠٠١شباط/فرباير  ١٢األمنية املؤقتة يف 

__________ 

 .١املرجع نفسه، الفقرة   )٨٨(  

 .١٤املرجع نفسه، الفقرة   )٨٩(  

  )٩٠(  S/PRST/2000/34. 

  )٩١(  S/PRST/2001/4 .   وكرر اجمللس اإلعراب عن تأييـده التفـاقي
قـررات الالحقـة. انظـر، علـى سـبيل      العديد مـن امل يف اجلزائر 

آذار/مــــارس  ١٥) املــــؤرخ ٢٠٠١(١٣٤٤املثــــال، القــــرار 
ــرار و؛ S/PRST/2001/14و؛ ٢٠٠١ ) ٢٠٠١( ١٣٦٩القــــــــ

ــؤرخ  ــبتمرب  ١٤املـــــ ؛ S/PRST/2002/1و؛ ٢٠٠١أيلول/ســـــ
؛ ٢٠٠٢آذار/مــارس  ١٥املــؤرخ  )٢٠٠٢( ١٣٩٨القــرار و
ــرار و ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٣٠القــــ ــطس  ١٤) املــــ آب/أغســــ

أيلول/سـبتمرب   ٦املـؤرخ   )٢٠٠٢( ١٤٣٤القرار و؛ ٢٠٠٢
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) ٢٠٠١( ١٣٤٤القرار بــدعــا اجمللــس الطــرفني  و
ىل مواصــلة العمــل حنــو  إ، ٢٠٠١آذار/مــارس  ١٥املــؤرخ 

، مبــا يف ذلــك بينــهماالتفاقــات لالتنفيــذ الكامــل والفــوري  
ــا تبقــى مــن خطــو    ــا يتصــل  ســرعة إجنــاز م ات، وخاصــة م

ــة     ــة األمنيـ ــة املنطقـ ــة إلقامـ ــوات الالزمـ ــادة ترتيـــب القـ بإعـ
 .  )٩٢(املؤقتة

ــه  بو ــان أدىل بـ ــبيـ ــؤرخالـ ــايو  ١٥ رئيس مـ أيار/مـ
، شــجع اجمللــس الطــرفني علــى مواصــلة العمــل مــن  ٢٠٠١

ــ ــا أجـــل تنفيـ ــامال وفوريـ ــذا كـ ــاقني تنفيـ ــذا ذ االتفـ ، ويف هـ
 ومـع التأكيـد  ة. بنـاء الثقـ  عمليـة ل تـدابري   االسياق، أن تتخـذ 

التزامه املستمر بالتوصـل إىل تسـوية سـلمية    على من جديد 
قــد  نيفالحـظ اجمللـس مـع االرتيـاح أن الطـر     ، اعرتهنائيـة للـ  

 ٢٠٠١أيار/مـايو   ١على اقتراح األمني العام املـؤرخ   اوافق
ــأ ــات   بش ــوين جلــنيت احلــدود واملطالب ــن  ، ن تك بصــفتهما م

اع. ولذلك رتالنهائية للالعناصر احلامسة يف التسوية السلمية 
مـع جلنـة احلـدود،     بشـكل كامـل  الطـرفني إىل التعـاون    ادع

ــق ب    ــا يتعلـ ــة فيمـ ــؤولياهتما املاليـ ــاء مبسـ ــأوالوفـ ــة اعمـ ل جلنـ
 .)٩٣(احلدود

 أيلـــول/ ١٤)، املـــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٦٩القرار بـــو  
ل يعّجــال حبــ نأ، دعــا اجمللــس الطــرفني إىل  ٢٠٠١ســبتمرب 

ــاقي ا   ــا التف ــر واملســائل العالقــة وفق ــة  جلزائ ــا، يف مجل أن يفي
حريـــة احلركـــة  اأن يـــوفر(أ)  أمـــور، بااللتزامـــات التاليـــة: 

ــا      ــا وإريتري ــة األمــم املتحــدة يف إثيوبي ــراد بعث والوصــول ألف
ــا؛    ــة مبهامه ــام البعث ــة لقي ــداداهتا الالزم ال أن يســّه(ب)  وإم

مسـرة يكـون آمنـا وقـابال     إقامة ممر جوي بني أديـس أبابـا وأ  
ــراح الــذي قدمــه يف هــذا   ، وذلــك بلالســتخدام قبــول االقت

__________ 

آذار/مــارس  ١٤املــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٤٦٦؛ والقــرار ٢٠٠٢
٢٠٠٣. 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٤القرار   )٩٢(  

  )٩٣(  S/PRST/2001/14. 

ــام؛   ــدد املمثــــل اخلــــاص لألمــــني العــ ــوفرا  الصــ (ج) أن تــ
عــن امليليشــيات والشــرطة احملليــة داخــل الكاملــة علومــات امل

وعــن حقــول األلغــام؛ (د) أن تربمــا   املنطقــة األمنيــة املؤقتــة
أن يفرجـا عـن أسـرى احلـرب     ؛ (هــ)  اتفاق مركـز القـوات  

يعيـــداهم حتـــت إشـــراف جلنـــة    واحملتجـــزين املتـــبقني وأن  
. وبـالقرار نفسـه شـجع اجمللـس     )٩٤(الصليب األمحـر الدوليـة  

ــة     ــة علــى دعــم عملي أيضــا مجيــع الــدول واملنظمــات الدولي
  .)٩٥(السالم

ــرار       ــس، مبوجــب الق ــرر اجملل ) ٢٠٠٢( ١٤٣٤وق
بصــــفة ، أن يســــتعرض ٢٠٠٢أيلول/ســــبتمرب  ٦املــــؤرخ 
ذ التزاماهتمــا التقــدم الــذي حيــرزه الطرفــان يف تنفيــ  متــواترة

ــر،   ــاقي اجلزائـ ــال باتفـ ــة    عمـ ــق جلنـ ــن طريـ ــا يف ذلـــك عـ مبـ
  .)٩٦(احلدود

ــو   ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٦٦القرار بـــ  آذار/ ١٤)، املـــ
، بعد أن أشـار اجمللـس إىل أن عمليـة السـالم     ٢٠٠٣مارس 

 اكـد مؤاحلـدود،   املتمثلـة يف ترسـيم  تدخل مرحلتها احلامسة 
ــذ الســريع ل   ــة ضــمان التنفي حلــدود مــع  ااملتعلــق بقــرار لأمهي

احلفــاظ علــى االســتقرار يف مجيــع املنــاطق املتــأثرة بــذلك       
حـــث كـــال مـــن إثيوبيـــا وإريتريـــا علـــى مواصـــلة  القـــرار، 

االضطالع بالتزاماهتما مبوجب اتفاقي اجلزائر. كما دعامهـا  
ــدود       ــة احلـ ــع جلنـ ــوري مـ ــل وفـ ــكل كامـ ــاون بشـ إىل التعـ

__________ 

 .٥)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٦٩القرار   )٩٤(  

 .٧املرجع نفسه، الفقرة   )٩٥(  

س األمــن . وعــدل جملــ ٢)، الفقــرة ٢٠٠٢( ١٤٣٤القــرار   )٩٦(  
آب/أغسـطس   ١٤) املـؤرخ  ٢٠٠٢( ١٤٣٠مبوجب القـرار  

بعثــة األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا بغيــة  ، واليــة ٢٠٠٢
تعـيني   هنظم لقـرار مساعدة جلنة احلدود يف التنفيذ السريع وامل

 .احلدود
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احلـــــدود  عـــــينيلتمكينـــــها مـــــن الوفـــــاء بواليتـــــها يف ت   
  .)٩٧(وترسيمها

 ١٧وأعــرب اجمللــس، ببيــان مــن الــرئيس مــؤرخ          
مبـا التـزم بـه الطرفـان علنـا      ، عـن ترحيبـه   ٢٠٠٣متوز/يوليه 

 ١٢مـــن تنفيـــذ كامـــل وســـريع التفـــاق اجلزائـــر املـــربم يف  
 هد تأكيــــد التزامــــاعــــأ، و٢٠٠٠كــــانون األول/ديســــمرب 

كــذلك رّحــب اجمللــس ســامهة يف إمتــام عمليــة الســالم. وبامل
نيســان/  ١٣قــرار ترســيم احلــدود املــؤرخ  بقبــول الطــرفني 

  .)٩٨(بوصفه قرارا هنائيا ملزما ٢٠٠٢أبريل 
) املــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٧وحــث اجمللــس، بــالقرار   

، حكوميت إثيوبيـا وإريتريـا علـى    ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٢
االضطالع مبسؤولياهتما واختاذ مزيد من اخلطـوات العمليـة   

ئــر، وجــدد لــذلك للوفــاء بالتزاماهتمــا مبوجــب اتفــاقي اجلزا
  .)٩٩(نداءه للطرفني بالتعاون الكامل مع جلنة احلدود

  بيساو -  احلالة يف غينيا  

 أيـار/  ٥أعرب اجمللس، ببيان مـن الـرئيس مـؤرخ       
بيســاو  -، عــن ترحيبــه مببــادرة رئــيس غينيــا    ٢٠٠٣مــايو 

ــانس    ستضــافة املفاوضــ ال ــة كازام ات بشــأن مســألة مقاطع
مـع حكومـة السـنغال مـن     ناشده أن يواصل تعاونـه البنَّـاء   و

  .)١٠٠(أجل اإلسهام يف إجياد حل هلذه املسألة

__________ 

ــرار   )٩٧(   ــة   ٢٠٠٣( ١٤٦٦القـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة اخلامسـ )، الفقـ
 من املنطوق. ٢والفقرة 

  )٩٨(  S/PRST/2003/10. 

 .٤ و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٥٠٧القرار   )٩٩(  

)١٠٠(  S/PRST/2003/8. 

احلالة يف غينيـا عقـب اهلجمـات األخـرية       
  على طول حدودها مع ليربيا وسرياليون

ــرئيس مـــؤرخ     ــان مـــن الـ ــانون األول/ ٢١وببيـ  كـ
الغـارات الـيت قامـت    ، بعد أن أدان اجمللـس  ٢٠٠٠ديسمرب 

 علـى  يربيـا وسـرياليون  هبا مجاعات املتمردين القـادمني مـن ل  
الحــظ باهتمــام مــا التزمـت بــه مجاعيــا غينيــا وليربيــا  ، غينيـا 

ــرياليون يف  ــرين ملـــ  وسـ ــة والعشـ ــة الرابعـ ــدورة العاديـ ؤمتر الـ
رؤساء دول وحكومات اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب     

 كـــانون األول/ ١٦و  ١٥أفريقيـــا املعقـــود يف بامـــاكو يف 
االلتزامـات تنفيـذا   ها إىل تنفيذ تلك اودع، ٢٠٠٠ديسمرب 

  .)١٠١(كامال دون تأخري
  احلالة يف ليربيا  
ــؤرخ   وب   ــرئيس مـ ــن الـ ــان مـ ــطس  ٢٧بيـ آب/أغسـ
، أعرب اجمللس عن ترحيبه باتفـاق السـالم الشـامل    ٢٠٠٣

ــردين       ــات املتم ــا ومجاع ــة ليربي ــه حكوم ــذي توصــلت إلي ال
 ١٨واألحزاب السياسية وقادة اجملتمـع املـدين يف أكـرا يـوم     

وحث اجمللس مجيع األطـراف علـى   . ٢٠٠٣آب/أغسطس 
احترامـــا كـــامال وأن تنفـــذ أن حتتـــرم وقـــف إطـــالق النـــار 

  .)١٠٢(التزاماهتا مبوجب اتفاق السالم الشامل
ــ   ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار وبـ ــول/ ١٩) املـ  أيلـ
، أكد اجمللس جمـددا، دعمـه التفـاق السـالم     ٢٠٠٣سبتمرب 

 ١٧ الشامل والتفاق وقف إطالق النار يف ليربيـا املوقـع يف  
، وحث األطـراف علـى املضـي قـدما     ٢٠٠٣حزيران/يونيه 

ــور      ــاقني علــى الف ــذ هــذين االتف  مــن أجــل ضــمان  يف تنفي
ــلميا    ــة س ــة االنتقالي ــنف .)١٠٣(تشــكيل احلكوم ــرار،  سوب الق

__________ 

)١٠١(  S/PRST/2000/41. 

)١٠٢(  S/PRST/2003/14. 

)، الفقرة الثالثة عشـرة مـن الديباجـة.    ٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار   )١٠٣(
وأعــاد اجمللــس تأكيــد دعمــه التفــاق الســالم الشــامل بــالقرار  
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أنشأ اجمللس بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا لتقـدمي الـدعم، يف     
مجلـــة أمـــور، لتنفيـــذ اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار وعمليـــة  

  .)١٠٤(السالم
  احلالة يف سرياليون  
ر شــباط/فرباي ٧) املــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٩القرار بــ  
ــع  ، كــرر اجمللــس مناشــدته األطــ  ٢٠٠٠ راف أن تفــي جبمي

 ٧التزاماهتـــا مبوجـــب اتفـــاق الســـالم، املوقـــع يف لـــومي يف 
ــه  ــالم    ١٩٩٩متوز/يوليـــ ــالل الســـ ــادة إحـــ ــري إعـــ ، لتيســـ

، وشـدد  واالستقرار واملصاحلة الوطنية والتنمية يف سرياليون
علــى أن املســؤولية عــن جنــاح عمليــة الســالم تقــد يف هنايــة   

  .)١٠٥(املطاف على عاتق شعب سرياليون وزعمائها
ــ   ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٤القرار وبـ كـــانون  ٢٢) املـ

باتفـاق وقـف    ، أحـاط اجمللـس علمـا   ٢٠٠٠األول/ديسمرب 
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٠إطالق النـار املوقـع يف أبوجـا يف    

ــة.  بــني حكومــة ســري  ٢٠٠٠ اليون واجلبهــة املتحــدة الثوري
وبعــد أن أعــرب اجمللــس عــن قلقــه إزاء عــدم وفــاء اجلبهــة    
بشكل كامل التزاماهتا مبوجب االتفـاق، دعاهـا إىل الربهنـة    
بصــورة أكثــر إقناعــا علــى التزامهــا بوقــف إطــالق النــار        

  .)١٠٦(وعملية السالم
)، أعـــرب اجمللـــس عـــن ٢٠٠١( ١٣٤٦القرار وبـــ  

تفاق وقف إطـالق النـار املوقّـع يف أبوجـا     قلقه العميق ألن ا
مل ُينفــــذ بالكامــــل،  ٢٠٠٠مرب تشــــرين الثــــاين/نوف ١٠يف
طالب اجلبهة املتحـدة الثوريـة بـأن تتخـذ خطـوات فوريـة       و

__________ 

ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٢١ ــانون ا ٢٢) املــــ ــمرب كــــ ألول/ديســــ
٢٠٠٣. 

 .٣ و ١)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار   )١٠٤(

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٨٩القرار   )١٠٥(

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٣٤القرار   )١٠٦(

طلــب إىل . و)١٠٧(للوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب ذلــك االتفــاق  
مجيع األطراف يف الصراع الناشب يف سـرياليون أن تكثـف   

ىل التنفيذ الكامل والسـلمي التفـاق   جهودها بغية التوصل إ
ــة الســالم، آخــذة يف      ــار واســتئناف عملي وقــف إطــالق الن

وقـرارات جملـس   تفـاق  االحسباهنا األساس الذي يقوم عليه 
نفس القرار، نقح اجمللـس مفهـوم   وب .)١٠٨(األمن ذات الصلة

ــه      ــدرج في ــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون، لي ــات لبعث العملي
علــى تعزيــز عمليــة سياســية    مســاعدة حكومــة ســرياليون   

تــؤدي إىل جتديــد برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة  
اإلدمــــاج وإجــــراء انتخابــــات حــــرة ونزيهــــة يف الوقــــت   

  .)١٠٩(املناسب
 كـــانون الثـــاين/ ١٩بيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ وب  
بعقــد االجتمــاع اخلــامس ، رحــب اجمللــس ٢٠٠١ديســمرب 

قتصادية لـدول  آللية التنسيق بني األمم املتحدة واجلماعة اال
تشــــرين  ١٦غــــرب أفريقيــــا وســــرياليون يف نيويــــورك يف 

يف عمليـة السـالم يف    ، وبالتقدم احملـرز ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 
ــة     ســرياليون. و ــدمي املســاعدة املالي ــدويل تق ناشــد اجملتمــع ال

ــادة إدمـــاج    ــامج نـــزع ســـالح وتســـريح وإعـ ــة لربنـ الالزمـ
للســالم يف املقــاتلني الســابقني ولألنشــطة األخــرى املعــززة   

  .)١١٠(سرياليون
ــ   ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠٠ القراروبــــ  آذار/ ٢٨) املــــ
حكومــة ســرياليون واجلبهــة اجمللــس شــجع ، ٢٠٠٢مــارس 

ــذ      ــة إىل التنفي ــز جهودمهــا الرامي ــة علــى تعزي املتحــدة الثوري
اجمللـس  رحب . كما )١١١(وقف إطالق النار الكامل التفاق

__________ 

 .٧)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٦القرار   )١٠٧(

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٠٨(

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٠٩(

)١١٠(  S/PRST/2001/38. 

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٠القرار   )١١١(
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، وي عقـده رؤسـاء دول احتــاد هنـر مــان   باجتمـاع القمـة الــذ  
وحث الرؤساء على مواصلة احلوار وعلـى تنفيـذ التزامـاهتم    

مبـا يف ذلـك مـن    ، ببناء السالم وإرساء قواعد األمناملتعلقة 
اجلهود اليت تبـذهلا اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب       خالل
  .)١١٢(أفريقيا

  احلالة يف الصومال  
ــؤرخ    وب   ــرئيس مـ ــن الـ ــان مـ ــه  ٢٩بيـ حزيران/يونيـ
ــن   ٢٠٠٠ ــس ع ــيت    كا، أعــرب اجملل ــود ال ــده للجه ــل تأيي م

تبــذهلا اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة إلجيــاد حــل   
رحــب مببــادرة رئــيس كمــا سياســي لألزمــة يف الصــومال. 

جيبويت الرامية إىل إعـادة السـالم واالسـتقرار إىل الصـومال     
حــث الــدول واملنظمــات الدوليــة الــيت يــدها أمت التأييــد، وأو

ــدعم الس   ــالء الـ ــتطيع إيـ ــدمي    تسـ ــود وتقـ ــذه اجلهـ ــي هلـ ياسـ
ــويت مــن أجــل هــذا      ــة جيب ــة حلكوم ــة والتقني املســاعدة املالي

حــث اجمللــس بقــوة وأخــريا،  الغــرض علــى أن تفعــل ذلــك.
ــع       ــية يف اجملتمـ ــة والسياسـ ــوى االجتماعيـ ــع القـ ــي مجيـ ممثلـ
الصومايل على املشـاركة علـى حنـو نشـط وبـروح بنـاءة يف       

ــالم    ــومايل للسـ ــوطين الصـ ــؤمتر الـ ــال املـ ــأعمـ احلة يف واملصـ
ــدد،   ــذا الصـ ــا حـــث اجمللـــسجيبـــويت. ويف هـ ــادة  أيضـ القـ

املتحاربني وزعماء الفصائل على الكف عن عرقلـة اجلهـود   
  .  )١١٣(الرامية إىل حتقيق السالم وعن حماولة تقويضها

كـانون الثاين/ينـاير    ١١بيان من الـرئيس مـؤرخ   وب  
للسـالم وبإنشـاء    أرتـا لس بنتـائج مـؤمتر   اجملرحب ، ٢٠٠١

 ،معيــة الوطنيــة االنتقاليــة واحلكومــة الوطنيــة االنتقاليــة     اجل
حث بقـوة كـل اجلماعـات    كما عرب عن تأييده لذلك. أو

__________ 

ــرة     )١١٢( ــداءات   . ١١املرجــع نفســه، الفق ــذه الن ــس ه وجــدد اجملل
 ١٤٣٦بقـــرارات الحقـــة (علـــى ســـبيل املثـــال، القـــراران      

 )).٢٠٠٣( ١٥٠٨) و٢٠٠٢(

)١١٣(  S/PRST/2000/22. 

السياسية يف البلد، وخباصـة الـيت ظلـت منـها خـارج عمليـة       
ــاء مــع     ــة للســالم، علــى الــدخول يف حــوار ســلمي وبّن عرت
ــة      ــق املصــاحلة الوطني ــة حتقي ــة بغي ــة االنتقالي ــة الوطني احلكوم

ري االنتخابــات الدميقراطيــة املقــرر إجراؤهــا يف عــام     وتيســ
١١٤(٢٠٠٣(  .  

ــرئيس مـــؤرخ  وب   ــرين األ ٣١بيـــان مـــن الـ  /ولتشـ
رتـا  أعمليـة  ، بعد أن أكـد اجمللـس جمـددا أن    ٢٠٠١أكتوبر 

ــالم      ــق السـ ــة لتحقيـ ــل األســـس العمليـ ــل أفضـ ــالم تظـ للسـ
ــة يف الصــومال   ــة    ،واملصــاحلة الوطني ــة الوطني حــث احلكوم

ــة، وال فصــائل والزعمــاء السياســيني والتقليــديني يف  االنتقالي
الصومال على بذل كل جهد ممكن من أجل حتقيق السالم 
واملصاحلة دون شروط مسبقة ومن خـالل احلـوار وإشـراك    

كمـا  مجيع األطراف، وذلك بروح من التراضي والتسامح. 
مجيع األطراف إىل اإلحجام عن القيام بأعمال تقـوض   ادع

الـدول املعنيـة يف القـرن     دعـا اجمللـس   مث رتا للسـالم. أعملية 
األفريقي إىل املشـاركة البنـاءة يف جهـود إحـالل السـالم يف      

عتــرف باملســامهة القيمــة الــيت قدمتــها جيبــويت واالصــومال، 
ــة  ــالم ألعمليـ ــا للسـ ــم ،رتـ ــذا   ارحبـ ــتمر يف هـ ــدورها املسـ بـ
  .)١١٥(الشأن

ــؤرخ   وب   ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــارس  ٢٨بيــ آذار/مــ
وة القــرارات الــيت اختــذها اجتمــاع لــس بقــاجملد ّيــ، أ٢٠٠٢

، كوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــةالقمـــة التاســـع للهيئـــة احل
ــوم يف  ــود يف اخلرطــ ــاير  ١١ و ١٠املعقــ ــانون الثاين/ينــ كــ

شــباط/فرباير  ١٤يف هليئــة اوجلنــة وزراء خارجيــة  ،٢٠٠٢
بعقد مـؤمتر للمصـاحلة الوطنيـة بشـأن الصـومال يف       ٢٠٠٢

ــريويب يف نيســان/أبريل   ــة الوطنيــة   ٢٠٠٢ن ، يضــم احلكوم
__________ 

)١١٤(  S/PRST/2001/1.      ــا ــة أرت ــه لعملي ــد دعم ــس تأكي ــاد اجملل وأع
علـى سـبيل املثـال،    للسالم بعدة بيانات مـن الـرئيس الحقـة (   

S/PRST/2001/30 وS/PRST/2002/8 (. 

)١١٥(  S/PRST/2001/30. 
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االنتقالية ومجيع األطراف الصومالية األخرى بدون شروط 
ــأمســبقة. و د اجمللــس بقــوة الــدعوة الــيت وجههــا اجتمــاع   ّي

ــويت (   ــا وجيبـــ ــا وإثيوبيـــ ــع إىل كينيـــ ــة التاســـ دول ’’القمـــ
ــق املصــاحلة    ‘‘املواجهــة ) مــن أجــل تنســيق جهودهــا لتحقي

بوصــفه  ،كينيــا الوطنيــة يف الصــومال حتــت إشــراف رئــيس 
ــة   ــدول املواجه ــارة إىل املنســق ل ــد اإلش أن املشــاركة  . وبع

ــة     ــع دول املواجه ــاءة واملنســقة جلمي ــا   تالبن ــرا حامس ــرب أم عت
اجمللس مجيـع   ادع ،الستعادة السلم واالستقرار يف الصومال

هليئــة االــدول يف املنطقــة، مبــا فيهــا الــدول غــري األعضــاء يف  
ــة بالت احل ــة املعني ــة الدولي ــةكومي ــاءة يف ال، إىل املســامهة نمي بن

جهود حتقيق السالم يف الصـومال، مبـا يف ذلـك عـن طريـق      
جلـــب اجملموعـــات الصـــومالية الـــيت  اســـتخدام نفوذهـــا يف 

اجمللـس   عـرب وأخـريا، أ تنضم بعد إىل العمليـة السـلمية.    مل
الـذي  نشـاء فريـق االتصـال املعـين بالصـومال،      عن تأييده إل

 إمتام عملية أرتـا للسـالم،   وليةمبسؤ، يف مجلة أمور، يضطلع
بعثـة عمـل إىل املنطقـة، تتـألف مـن أعضـاء اجمللـس        وإليفاد 

، يف عـرب اجمللـس  أاملهتمني وموظفني مـن األمانـة العامـة. و   
ــذا الصــدد،  ــاجل، علــى أســاس       ه ــن إصــراره علــى أن ُيع ع

التقرير الذي سـتقدمه البعثـة وتقريـر األمـني العـام الالحـق،       
هبا املزيد مـن الـدعم علـى حنـو عملـي      الكيفية اليت قد يقدم 

وملمــــوس جلهــــود الســــالم يف الصــــومال وعلــــى أســــاس 
    .)١١٦(شامل

 متوز/يوليـه  ٢٢) املـؤرخ  ٢٠٠٢( ١٤٢٥القرار وب  
ــه ا   ، ٢٠٠٢ ــذي تؤديـ ــدور الـ ــد اجمللـــس الـ ــع تأكيـ ــة مـ هليئـ

ودول املواجهــة، أعــرب  كوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة احل
طنيـة للصـومال املتوقـع عقـده     تأييده ملـؤمتر املصـاحلة الو  عن 

ــؤدي هــذا املــؤمتر إىل إحــراز تقــدم     يف نــريويب وتوقعــه أن ي

__________ 

)١١٦(  S/PRST/2002/8. 

دول خـــط املواجهـــة  فيـــه شـــاركأن تعلـــى حنـــو عاجـــل و
  .)١١٧(مشاركة عملية تركِّز على النتائج

 ١٢وأعــرب اجمللــس، ببيــان مــن الــرئيس مــؤرخ        
للنــهج  ، عــن دعمــه القــوي ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب 

عـه اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة       املوحد الـذي تتب 
ــق ــة يف الصــومال، و  إزاء حتقي ــد  املصــاحلة الوطني كــرر تأكي

دعمه القوي لعملية املصاحلة الوطنيـة يف الصـومال، ومـؤمتر    
املصاحلة الوطنية يف الصومال الذي جتـري أعمالـه يف مدينـة    

ــا حــث اجمللــس كــل األطــراف يف مجيــع  . وإلــدوريت بكيني
طـار  لصومال على املشـاركة يف هـذه العمليـة وفقـا إل    أحناء ا

توقع أن يتم االلتزام باملقررات العمل الذي وضعته اهليئة، و
الــيت تتخــذ يف مجيــع مراحــل هــذه العمليــة، وتنفيــذها علــى  
وجـه السـرعة، مبـا يف ذلـك اإلعـالن املتعلـق بوقـف أعمـال         
ــومال      ــة يف الصـ ــاحلة الوطنيـ ــة املصـ ــل عمليـ ــال وهبياكـ القتـ

دئهـــا، وهـــو اإلعـــالن الـــذي وقَّعتـــه مجيـــع الوفـــود يف  ومبا
(املشـــار  ٢٠٠٢تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٧إلـــدوريت يف 

لـس  اجملحـب  ور ).‘‘إعالن إلـدوريت ’’إليه فيما بعد باسم 
 ،بإعالن إلدوريت باعتباره خطوة هامة صوب إهناء العنـف 

ــع األطــراف جبب اهــوأ ــع أعمــال العنــف   ت أن مي وقــف مجي
لــس كــذلك اجملرحــب و .عدائيــةل العمــااألم وقــف تــرحتو

ــاركة يف    ــادر عـــن األطـــراف املشـ ــترك الصـ ــاإلعالن املشـ بـ
ــيو يف  ــاع مقديشـ ــمرب  ٢اجتمـ ــانون األول/ديسـ  ٢٠٠٢كـ

الحـظ اجمللـس مـع االرتيـاح بـدء      . و)‘‘إعالن مقديشـيو ’’(
املرحلــة الثانيــة يف عمليــة املصــاحلة الوطنيــة الصــومالية يف      

رحب هبـا  ، و٢٠٠٢ كانون األول/ديسمرب ٢يف إلدوريت 
بقوة مجيـع  اجمللس شجع لذلك وكخطوة مهمة إىل األمام. 

األطراف على مواصلة مشاركتها البناءة وفقا إلطار العمل 
الذي وضعته اللجنة الفنية التابعة للهيئة احلكوميـة الدوليـة،   

__________ 

 )، الفقرة الرابعة من الديباجة.٢٠٠٢( ١٤٢٥القرار   )١١٧(
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متحلني بروح التسامح والفهم املتبادل يف كـل مرحلـة مـن    
ــة.  ــا، جــدد ا  مراحــل العملي ــه مبســاعدة  جمللــس وختام التزام

األطــراف علــى تنفيــذ اخلطــوات والنتــائج الكفيلــة بتحقيــق  
الســالم، الــيت جيــري اعتمادهــا علــى مــدار عمليــة املصــاحلة  

  .)١١٨(الوطنية الصومالية
ــؤرخ   وب   ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــارس  ١٢بيــ آذار/مــ
لــس األمــن تأكيــد تأييــده الثابــت لعمليــة  اجملكــرر ، ٢٠٠٣

ال وملـــؤمتر املصـــاحلة الوطنيـــة املصـــاحلة الوطنيـــة يف الصـــوم
ــااملعقــود يف كي ــع األطــراف يف   و ،ني أحنــاء شــجع بقــوة مجي

العمليـة الـيت تتـيح فرصـة     هـذه  الصومال علـى املشـاركة يف   
طلــب و بلــد.الالســالم واالســتقرار يف  إقــرارعــادة إلفريــدة 

اجمللس إىل األطراف الصومالية التقيد بالقرارات الـيت تتخـذ   
ها علـى جنـاح السـرعة، مبـا يف ذلـك      خالل العمليـة وتنفيـذ  

إعالن وقف األعمال القتالية وإعالن إلدوريت، فضال عـن  
  .)١١٩(مقديشيو إعالن

 تشـــرين الثـــاين/ ١١بيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ وب  
دعمــه   تأكيــد اجمللــس جمــددا   إىل جانــب ، ٢٠٠٣نــوفمرب 

د بالتقـدم  اشـ أ ،القوي لعملية املصاحلة الوطنية يف الصـومال 
 .املاثلـة أمامهـا  عتـرف بالتحـديات   امليـة و الذي أحرزتـه الع 
بـالقرارات ذات الصـلة الـيت اختـذهتا القمـة      ورحـب كـذلك   

العاشـــــرة للهيئـــــة احلكوميـــــة الدوليـــــة املعنيـــــة بالتنميـــــة، 
ــة      ــة للهيئ ــة التيســري التابع ــوزاري األول للجن ــاع ال واالجتم
ــرين األول/    ــومال يف تشـ ــالم يف الصـ ــة السـ ــة بعمليـ  واملعنيـ

ــوبر  ــادة الصــوماليني  اجمللــس  وحــث .٢٠٠٣أكت ــع الق مجي
على املشـاركة البّنـاءة يف اجتمـاع القـادة الـذي تزمـع جلنـة        

ينيـا  التيسري التابعة للهيئة الدولية املعنيـة بالتنميـة عقـده يف ك   
من أجل تسـوية اخلالفـات    ٢٠٠٣نوفمرب يف تشرين الثاين/

__________ 

)١١٨(  S/PRST/2002/35. 

)١١٩(  S/PRST/2003/2. 

القائمة بينهم، والتوصل إىل اتفاقات بشأن حكومـة يكتـب   
ــم للصــراع يف الصــومال شــامل    هلــا البقــ  اء وإجيــاد حــل دائ

  .)١٢٠(جلميع األطراف

تشــرين األول/أكتــوبر  ٢رســالة مؤرخــة   
موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن     ٢٠٠٣

من املمثـل الـدائم للسـودان لـدى األمـم      
  املتحدة

ــرئيس مـــؤرخ  وب   ــرين األول/ ١٠بيـــان مـــن الـ  تشـ
باتفــــاق ، أعــــرب اجمللــــس عــــن ترحيبــــه  ٢٠٠٣أكتــــوبر 

 ،كينيــا ،ت األمنيــة الــذي مت التوصــل إليــه يف نيفاشــاالترتيبـا 
/اجليش الشـــعيب لتحريـــر بـــني حكومـــة الســـودان واحلركـــة

كـرر اجمللـس ترحيبـه بـالتوقيع علـى بروتوكـول       السودان. و
ــا لتســوية الصــراع يف       ــل أساســا عملي ــذي ميث مشــاكوس ال

تطلــع إىل إبــرام اتفــاق شــامل للســالم بنجــاح،  و ،الســودان
ورحــب اجمللــس كــذلك  ل مشــاكوس.بنــاء علــى بروتوكــو

ــار، وأكــد للطــرفني اســتعداده      باســتمرار وقــف إطــالق الن
  .)١٢١(لدعمهما يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل

  احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية  

ــال   ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٢ر اقربــ ــباط/ ٢٩) املــ  شــ
، مـع اإلشـارة إىل الشـواغل املعـرب عنـها يف      ٢٠٠٠فرباير 

مني العام فيما يتعلق بإمكانية التوصـل إىل  التقرير األخري لأل
تنفيذ بتوافق اآلراء خلطة التسوية واالتفاقات الـيت اعتمـدها   
ــاون مــن أجــل       ــى التع ــان، حــث اجمللــس الطــرفني عل الطرف

  .  )١٢٢(التوصل إىل حل دائم
__________ 

)١٢٠(  S/PRST/2003/19. 

)١٢١(  S/PRST/2003/16. 

 رة السادسة من الديباجة.)، الفق٢٠٠٠( ١٢٩٢القرار   )١٢٢(
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أيار/مــايو  ٣١) املــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠١وبــالقرار   
تحــدة متديـــــد واليــة بعثــة األمــم امل   ، قــرر اجمللــس  ٢٠٠٠

، لفترة إضـافية مـدهتا شـهران   لالستفتاء يف الصحراء الغربية 
توقع من الطرفني أن يقدما إىل املبعوث الشخصي لألمـني  و

العام مقترحـات حمـددة وملموسـة مـن أجـل حـل املشـاكل        
املتعـددة املتعلقـة بتنفيـذ خطـة التسـوية، واستكشـاف مجيـع        

ل السبل والوسائل من أجل التوصل يف وقـت مبكـر إىل حـ   
  .)١٢٣(دائم ومتفق عليه لرتاعهما على الصحراء الغربية

ــالقرار     حزيــران/ ٢٩) املــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٥٩وب
عـددا مـن الوثـائق،    يف االعتبـار  اجمللـس  أخذ ، ٢٠٠١يونيه 
اجلبهـة الشـعبية لتحريـر    املقترحات الرمسية اليت قدمتها هي: 

 بشـأن  )جبهـة البوليسـاريو  (الساقية احلمراء ووادي الذهب 
مشــروع االتفــاق اإلطــاري بشــأن  و ،خطــة التســوية تنفيــذ

ــة الـــوارد يف املرفـــق األول لتقريـــر    مركـــز الصـــحراء الغربيـ
مــذكرة احلكومــة اجلزائريــة بشــأن مشــروع و األمــني العــام،

ــة   ــحراء الغربيـ ــز الصـ ــس   )١٢٤(مركـ ــجع اجمللـ ــذلك، شـ . ولـ
علـى   ، برعاية من املبعوث الشخصي لألمني العـام، الطرفني

اق اإلطــاري والتفــاوض بشــأن أي  مناقشــة مشــروع االتفــ 
__________ 

بسلسلة مـن القـرارات   . و١)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠١القرار   )١٢٣(
الالحقة، واصل جملس األمن متديد والية البعثة لفتـرة إضـافية   

شــهرين إىل ســتة أشــهر، وتوقــع مــن الطــرفني أن   مــن مــدهتا 
يعقدا حمادثات مباشرة حتت رعاية املبعوث الشخصي لألمني 

ــل ا   ــة حــ ــام حملاولــ ــاالعــ ــذ   ملشــ ــة بتنفيــ ــددة املتعلقــ كل املتعــ
ــه      خطــة ــى حــل سياســي يقبل ــاق عل ــة االتف التســوية، وحماول

ــى ال  ــا علـ ــان لرتاعهمـ ــرار   الطرفـ ــر القـ ــة. انظـ ــحراء الغربيـ صـ
 ١٣٤٢ و )،٢٠٠٠( ١٣٢٤ و، )٢٠٠٠( ١٣٠٩

 )،٢٠٠١( ١٣٥٩ و ،)٢٠٠١( ١٣٤٩، و)٢٠٠١(
 ١٤٠٦ و ،)٢٠٠٢( ١٣٩٤ و)، ٢٠٠٢(١٣٨٠و
)، ٢٠٠٣( ١٤٦٣ ، و)٢٠٠٢( ١٤٢٩و ، )٢٠٠٢(
 ١٤٩٥ و )،٢٠٠٣( ١٤٨٥ و )،٢٠٠٣( ١٤٦٩و
 ).٢٠٠٣( ١٥١٣و ، )٢٠٠٣(

)، الفقرات السابعة والثامنة والتاسـعة  ٢٠٠١( ١٣٥٩القرار   )١٢٤(
 من الديباجة.

تغـــيريات حمـــددة قـــد يـــودان إدخاهلـــا علـــى هـــذا املقتـــرح   
وكذلك على مناقشة أي مقترح آخر إلجياد حل سياسـي،  

 .)١٢٥(قد يقدمه الطرفان من أجل التوصل إىل اتفاق يقبالنه
أنــه يف الوقــت الــذي جتــري فيــه املناقشــات   وأكــد كــذلك 
الرمسيــة الــيت قدمتــها ســُينظر يف املقترحــات  الســالفة الــذكر

جبهــة البوليســاريو لتــذليل العقبــات الــيت حتــول دون تنفيــذ  
بـــالنظر إىل عـــدم إمكـــان ر إىل أنـــه اشـــوأخطـــة التســـوية، 

 فـإن  على أي شيء حلـني االتفـاق علـى كـل شـيء      االتفاق
بـــدخوهلما يف هـــذه  تضـــارلطـــرفني لـــن لواقـــف النهائيـــة امل

  .)١٢٦(املفاوضات
متوز/يوليـه   ٣٠رخ ) املـؤ ٢٠٠٢( ١٤٢٩وبالقرار   
 شـباط/  ١٩، بعد تقدمي تقرير األمني العـام املـؤرخ   ٢٠٠٢
ــر  ــه   ٢٠٠٢فرباي ــواردة في ــة ال ــارات األربع ــ، )١٢٧(واخلي  ادع
مجيع األطـراف ودول املنطقـة إىل التعـاون التـام مـع      اجمللس 

    .)١٢٨(األمني العام ومبعوثه الشخصي
متوز/يوليـه   ٣١) املـؤرخ  ٢٠٠٣( ١٤٩٥وبالقرار   
 أيـار/  ٢٣د النظر يف تقرير األمني العام املـؤرخ  بع، ٢٠٠٣
ــايو  ــالم  )١٢٩(٢٠٠٣مـ ــة السـ ــه  ، وخطـ ــن مبعوثـ ــة مـ املقدمـ

ــة     )١٣٠(الشخصــي ــر شــعب الصــحراء الغربي مــن أجــل تقري
ملصـــــــــريه، وكـــــــــذلك يف ردود الطـــــــــرفني والـــــــــدول  

ــاورة ــس،  ،)١٣١(اجملـ ــرب اجمللـ ــل   أعـ ــب الفصـ ــرفا مبوجـ متصـ
يت قـدمها  الـ لسـالم  ا ةخطـ السادس مـن امليثـاق، عـن تأييـده     

__________ 

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )١٢٥(

 .٤ و ٣املرجع نفسه، الفقرتان   )١٢٦(

)١٢٧(  S/2002/178. 

 .٢فقرة )، ال٢٠٠٢( ١٤٢٩القرار   )١٢٨(

)١٢٩(  S/2003/565. 

 املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )١٣٠(

 املرجع نفسه، املرفق الثالث.  )١٣١(
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ــه الشخصــي    ــر شــعب   األمــني العــام ومبعوث مــن أجــل تقري
علـى   حـال سياسـيا أمثـل    هابوصـف  ،الصحراء الغربية ملصريه

الطــرفني إىل  ادعــ. كمــا )١٣٢(أســاس االتفــاق بــني الطــرفني 
العمل مع األمم املتحدة وفيما بينـهما لقبـول خطـة السـالم     

    .)١٣٣(وتنفيذها
  آسيا  
  احلالة يف أفغانستان  
، ٢٠٠٠نيسـان/أبريل   ٧ن الـرئيس مـؤرخ   ببيان م  

اع يف أفغانســتان ال ميكــن رتمــن جديــد أن الــ  أكــد اجمللــس
ــد إىل الســلم     ــه بالوســائل العســكرية وأن الســبيل الوحي حل
ــة هــو الوصــول عــن طريــق التفــاوض إىل     واملصــاحلة الوطني
ــدة      ــة ذات قاع تســوية سياســية هتــدف إىل تنصــيب حكوم

ــل اجل   ــددة األعــراق، متث ــعريضــة ومتع ــة  مي ع وتكــون مقبول
الحـظ اجمللـس أن اجلبهـة املتحـدة     بعـد أن  لألفغان مجيعـا. و 

ـراء حمادثــــــات ألفغانسـتان أعربــت عـــــن اسـتعدادها إلجـــــ  
أن تسـتأنف األطـراف، وال سـيما    ر بطلبه ذكِّمع الطالبان، 

الطالبــان، املفاوضــات حتــت رعايــة األمــم املتحــدة دومنــا       
ــدون شــروط مســبقة يف    ــأخري وب ــل   ت ــال الكام إطــار االمتث

ــأن   ــذا الشـ ــة واجمللـــس يف هـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ  .)١٣٤(لقـ
السـتة  ’’ جمموعـة أعضـاء   وعالوة على ذلـك، حـث اجمللـس   

ــة علــى تنفيــذ إعــالن    )١٣٥(‘‘زائــد اثــنني واألطــراف األفغاني
ع يف طشـــقند بشـــأن املبـــادئ األساســـية لتســـوية الصـــرا     

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٥القرار   )١٣٢(

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )١٣٣(

)١٣٤(  S/PRST/2000/12. 

تتـألف مـن أوزبكسـتان     ‘‘الستة زائـد اثـنني  جمموعة ’’كانت   )١٣٥(
هورية إيران اإلسـالمية والصـني   وباكستان وتركمانستان ومج

وطاجيكســـتان، باإلضـــافة إىل االحتـــاد الروســـي والواليـــات  
 املتحدة.

أعضــاء ، وخباصــة اتفــاق )١٣٦(أفغانســتان بالوســائل الســلمية
ــدعم العســكري ألي طــرف     اجملموعــة علــى عــدم تقــدمي ال

  .)١٣٧(أفغاين ومنع استخدام أقاليمها هلذه األغراض
كـــــانون  ٦) املـــــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٨٣وبـــــالقرار   

ــمرب  ــس  ٢٠٠١األول/ديســ ــد اجمللــ ــق  ، أيــ ــاق املتعلــ االتفــ
بالترتيبات املؤقتة يف أفغانستان ريثما ُيعاد إنشاء مؤسسـات  

ني العـام  نحـو الـوارد يف رسـالة األمـ    حكومية دائمـة علـى ال  
ب اهـــ، وأ)١٣٨(٢٠٠١ديســـمرب كـــانون األول/ ٥املؤرخـــة 

بكافــة اجلماعــات األفغانيــة أن تنفــذ هــذا االتفــاق بالكامــل 
ــلطة    ــاون الكامــــل مــــع الســ ــيما عــــن طريــــق التعــ وال ســ

ــة ــس جمــددا     )١٣٩(املؤقت ــة، أكــد اجملل ــرارات الحق ــدة ق . وبع
  .)١٤٠(تأييده لالتفاق السالف الذكر

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٥٣القرار وبـ كـــانون  ٢٤) املـ
إعالن عـن ترحيبـه بـ    ، أعرب اجمللـس ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

كـــابول بشـــأن عالقـــات حســـن اجلـــوار؛ الـــذي وقَّعتـــه يف 
اإلدارة  ٢٠٠٢كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٢٢كـــــابول يف 

ــاورة     ــدول اجملـــ ــات الـــ ــتان وحكومـــ ــة ألفغانســـ االنتقاليـــ
وتركمانسـتان  ألفغانستان: أوزبكسـتان وإيـران وباكسـتان    

 ادعــه هلــذا اإلعــالن. ويــد، وعــن تأيوالصـني وطاجيكســتان 
ــا  ــذ     أيضـ ــم تنفيـ ــالن ودعـ ــرام اإلعـ ــدول إىل احتـ ــع الـ مجيـ
  .)١٤١(أحكامه

__________ 

)١٣٦(  A/54/174-S/1999/812املرفق ،. 

)١٣٧(  S/PRST/2000/12. 

)١٣٨(  S/2001/1154 وُيعرف أيضا بـ)’’اتفاق بون(‘‘. 

 .٢ و ١)، الفقرتان ٢٠٠١( ١٣٨٣القرار   )١٣٩(

ــرارات   )١٤٠( )، ٢٠٠٢( ١٤٠١ )، و٢٠٠١( ١٣٨٦القــــــــــــــــــ
 ).٢٠٠٢( ١٤١٩ و

. وأعـــاد اجمللـــس ٢و ١)، الفقرتـــان ٢٠٠٢( ١٤٥٣القـــرار   )١٤١(
تأييده لإلعـالن بشـأن عالقـات حسـن اجلـوار وجـدد دعوتـه        

ــرار     ــب القــ ــالن مبوجــ ــرام اإلعــ ــراف إىل احتــ  ١٤٧١األطــ
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  احلالة يف تيمور الشرقية  
آب/أغســــطس  ٣ببيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ      
، بعــد أن أعــرب اجمللــس عــن تقــديره للتقــدم الــذي  ٢٠٠٠

ــة، رحــب    ــه اإلدارة االنتقالي ــام احملــرز يف   باأحرزت ــدم اهل لتق
 جمال بناء عالقات صحية بـني تيمـور الشـرقية وإندونيسـيا.    

بقــوة اخلطــوات الــيت اختــذهتا اإلدارة    كــذلك أيــد اجمللــس   
االنتقاليـــة مـــن أجـــل تـــدعيم دور شـــعب تيمـــور الشـــرقية  
ومشاركته املباشرة يف إدارة إقليمه، ال سيما إنشـاء اجمللـس   

نتقاليــــة، هبــــدف بنــــاء الــــوطين وإعــــادة تنظــــيم اإلدارة اال
ــق      ــة إىل حتقيـــ ــة املؤديـــ ــيم يف املرحلـــ ــدرات يف اإلقلـــ القـــ

  .)١٤٢(االستقالل
يف  ثالثــة مــن مــوظفي األمــم املتحــدة وعقــب قتــل   

علــى  ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ٦يف  أتــامبوا، تيمــور الغربيــة، 
ــد امليليشــيات  ــدهور احلالــة      ي ــى ت ــس عل املســلحة، رد اجملل

أيلول/سـبتمرب   ٨) يف ٢٠٠٠( ١٣١٩األمنية باختاذ القـرار  
إىل حكومـة إندونيسـيا   . وهبذا القـرار، دعـا اجمللـس    ٢٠٠٠

أن تتخــذ خطــوات فوريــة، وفــاء منــها مبســؤولياهتا، لنـــزع   
ســالح امليليشــيات وحلــها فــورا، وإعــادة بســط القــانون       

ــة    طقاوالنظــام يف املنــ ــة، وكفال املتضــررة مــن تيمــور الغربي
وبالنسـبة للعـاملني يف   األمن والسالمة يف خميمات الالجـئني  

اجملــال اإلنســاين، ومنــع عمليــات اإلغــارة العــابرة حلــدود       
  .)١٤٣(تيمور الشرقية

__________ 

وبيانـه الـذي أدىل    ٢٠٠٣آذار/مـارس   ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣(
 ٢٠٠٣يونيـــــــــه حزيران/ ١٧بـــــــــه الـــــــــرئيس املـــــــــؤرخ 

)S/PRST/2003/7 .( 

)١٤٢(  S/PRST/2000/26. 

. وأعــاد اجمللــس مطالبتــه ١)، الفقــرة ٢٠٠٠( ١٣١٩القــرار   )١٤٣(
حكومة إندونيسيا برتع سالح املليشيات وحلها يف بيان مـن  

ــؤرخ   ــرئيس مـــــ ــمرب   ٦الـــــ ــانون األول/ديســـــ  ٢٠٠٠كـــــ
)S/PRST/2000/39.( 

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٣٨وبـ كـــانون  ٣١) املـ
إدارة األمـم املتحـدة   ، مدد اجمللس والية ٢٠٠١الثاين/يناير 

ــة يف تيمــور الشــرقية  ــة حلفــظ الســالم   االنتقالي ، وهــي عملي
باملسؤولية الكاملة عـن إدارة تيمـور   متعددة األبعاد تضطلع 

شـجع اجلهـود   الشرقية خالل فترة انتقاهلا إىل االسـتقالل، و 
الراميــة إىل حتقيــق هــدف اســتقالل تيمــور الشــرقية حبلــول    

بأن إدارة األمم املتحدة االنتقاليـة   اعترفم ،٢٠٠١هناية عام 
مسؤولة عن كفالة إجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة بالتعـاون     

  .)١٤٤(مور الشرقيةمع شعب تي
ــؤرخ       ــرئيس مـ ــن الـ ــان مـ ــبتمرب  ١٠وببيـ أيلول/سـ
إلدارة األمــم املتحــدة تقــديره ، أعــرب اجمللــس عــن ٢٠٠١

االنتقالية يف تيمور الشرقية اليت يسَّـرت لعمليـة االنتخابـات    
ب جبميـع األطـراف أن حتتـرم    اهأأن تكون سلسة ومتثيلية و

فر األسـاس  نتائج االنتخابات وأن تنفذها بتمامها، فهـي تـو  
 وحــثالــالزم لقيــام مجعيــة تأسيســية ذات قاعــدة واســعة.   

لس مجيع األطراف إىل العمـل معـا علـى صـياغة دسـتور      اجمل
يصّور إرادة شعب تيمور الشرقية، وإىل التعاون علـى إمتـام   
اخلطوات النهائية حنو االسـتقالل بنجـاح، يف إطـار العمليـة     

  .)١٤٥(يمور الشرقيةاملعقدة الرامية إىل حتقيق االستقرار يف ت
تشرين األول/أكتوبر  ٣١وببيان للرئيس مؤرخ   
مبا أحرز من تقدم سياسي حىت  ، رحب اجمللس٢٠٠١

يــــد أة مستقلة فــي تيمور الشرقية، واليوم حنو إنشاء دول
توصية اجلمعيـــة التأسيسية الداعية إىل إعالن االستقالل يف 

مع اقه وأعرب اجمللس عن اتف .٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٠
األمني العام يف تقديره أن انسحاب الوجود الدويل قبل 
األوان ميكن أن يؤثر بصورة تزعزع االستقرار يف عدد من 

__________ 

ــرار   )١٤٤( ــة مـــ  ٢٠٠١( ١٣٣٨القـ ــرة اخلامسـ ــة )، الفقـ ن الديباجـ
 من املنطوق. ٢والفقرة 

)١٤٥(  S/PRST/2001/23. 
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يف أن على األمم املتحدة ، واجملاالت ذات األمهية القصوى
أن تواصل عملها يف تيمور الشرقية حلماية اإلجنازات 

تقالية، الكربى اليت حققتها إدارة األمم املتحدة االن
وملواصلة هذه اإلجنازات بالتعاون مع األطراف الفاعلة 
األخرى، وملساعدة حكومة تيمور الشرقية على ضمان 

  .)١٤٦(األمن واالستقرار
أيار/مايو  ١٧) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٠وبالقرار   
علما بوجود حتديات يف ، بعد أن أحاط اجمللس ٢٠٠٢

والطويل يف جمايل األمن واالستقرار على املديني القصري 
ى أن كفالة األمن على حدود رأتيمور الشرقية املستقلة و

تيمور الشرقية واحملافظــة على استقرارهـــا الداخلي 
واخلارجي أمـران ضروريان لصيانة السلم واألمن يف 

بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور أنشأ  املنطقة،
 لتحقيق’’، اليت تشمل واليتها تنفيذ برامج الشرقية

  .)١٤٧(‘‘االستقرار والدميقراطية وإقامة العدل
رقية أول دستور لتيمور الش بعد أن بدأ سريانو  

 ١٤وإجراء االنتخابات الرئاسية يف  آذار/مارس ٢٢يف 
 ٢٠نيسان/أبريل، أعرب اجمللس، ببيان من الرئيس مؤرخ 

بنيل تيمور الشرقية  ، عن ترحيبه٢٠٠٢أيار/مايو 
يده القوي لقيادة تيمور الشرقية وهي تأيوعن  الستقالهلا

تتسلم زمام السلطة يف حكم دولة تيمور الشرقية اجلديدة 
  .)١٤٨(ذات السيادة

__________ 

)١٤٦(  S/PRST/2001/32. 

)، الفقرة اخلامسة عشرة من الديباجة ٢٠٠٢( ١٤١٠القرار   )١٤٧(
. وجرى متديد الوالية الحقا مبوجب القـرار  ٤و ١والفقرتان 
٢٠٠٣( ١٤٨٠.( 

)١٤٨(  S/PRST/2002/13. 

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٠رسالة مؤرخة   
موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن     ٢٠٠٠

القــــائم باألعمــــال بالنيابــــة للبعثــــة مــــن 
  الدائمة جلزر سليمان لدى األمم املتحدة

املعقودة  ٤٢٢٤ئيس صدر يف اجللسةببيان من الر  
لس بقوة ، أيد اجمل٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦يف 

 تشرين األول/ ١٥يوم  اتفاق تاونسفيل للسالم، املربم
، لوقف القتال بني قوة صقور مااليتا ٢٠٠٠أكتوبر 

وحركة إيساتابو للتحرر وإلعادة السالم واالنسجام 
مجيع  كذلكلس اجملشجع و العرقي يف جزر سليمان.

 األطراف على التعاون يف تعزيز املصاحلة بشكل حيقق
حث مجيع األطراف أهداف اتفاق تاونسفيل للسالم، و

على مواصلة التعاون وفقا لذلك االتفاق، وبالذات لغرض 
إعادة السالم واالنسجام العرقي واحملافظة عليهما، ونبذ 
 استخدام القوة املسلحة والعنف، وتسوية خالفاهتا عن

طريق التشاور والتفاوض السلمي، وتأكيد احترامها 
  .)١٤٩(حلقوق اإلنسان وسيادة القانون

ــداد      ــى امتـ ــتان وعلـ ــة يف طاجيكسـ احلالـ
  األفغانية –احلدود الطاجيكية 

، ٢٠٠٠آذار/مارس  ٢١ببيان من الرئيس مؤرخ   
لس بالتقدم احلاسم يف تنفيذ االتفاق العام إلقرار اجملرحب 

وطين يف طاجيكستان الذي مت إحرازه السالم والوفاق ال
بفضل اجلهود اليت بذهلا رئيس مجهورية طاجيكستان 

على وجه ورحب اجمللس  وقادة جلنة املصاحلة الوطنية.
اخلصوص بإجراء أول انتخابات برملانية متعددة األحزاب 

 ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٢٧وتعددية يف طاجيكستان يف 
طرية، على النحو وذلك بالرغم من املشاكل والعيوب اخل

__________ 

)١٤٩(  S/PRST/2000/33. 
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الذي أشارت إليه البعثة املشتركة ملراقبة االنتخابات يف 
أنه بإجراء تلك االنتخابات أيضا طاجيكستان. والحظ 

تكون الفترة االنتقالية املنصوص عليها يف االتفاق العام قد 
لس مع اجملالحظ ويف هذا الصدد،  اقتربت من هنايتها.

مت بدور مهم يف حتقيق االرتياح أن األمم املتحدة قد قا
اجلهود الفعالة اليت بذلتها مجيع رحب بو ،هذا النجاح

، وهي على وجه تنفيذ االتفاق العاماألطراف املشاركة يف 
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان اليت  التحديد:

يدعمها فريق االتصال التابع للدول الضامنة واملنظمات 
التعاون يف أوروبا، وقوات الدولية، وبعثة منظمة األمن و

  .)١٥٠(حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املستقلة
  اــأوروب  
  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
 حزيران/ ٢١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٥بالقرار   

على التزامه بدعم اجمللس شدد ، بعد أن ٢٠٠٠يونيه 
تنفيذ االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسك 

دايتون بشأن إقامة احتاد البوسنة ، واتفاق )١٥١(ومرفقاته
 ،)١٥٢(١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠واهلرسك املؤرخ 

طلب إىل األطراف أن تتقيد بدقة بالتزاماهتا مبوجب هذين 
ذكّر األطراف بأهنا، وفقا التفاق السالم، قد و؛ االتفاقني
تعاون تعاونا كامال مع مجيع الكيانات أن تالتزمت ب

__________ 

)١٥٠(  S/PRST/2000/9   ورحب اجمللس مرة أخرى بالنجـاح الـذي .
حققتــه عمليــة الســالم يف طاحيكســتان ببيــان مــن الــرئيس       

 ). S/PRST/2000/17( ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٢مؤرخ 

، املرفــق) S/1995/999جـرى التفــاوض بشــأن اتفـاق الســالم (    )١٥١(
ــاريس يف    ــه يف بــــ ــع عليــــ ــون وُوقّــــ ــانون  ١٤يف دايتــــ كــــ

مـن املعتـاد أن يشـار إىل    . وقـد أصـبح   ١٩٩٥األول/ديسمرب 
 ‘‘.اتفاق دايتون’’هذا االتفاق بوصفه 

)١٥٢(  S/1995/1021املرفق ،. 

. وبنفس القرار، )١٥٣(ملشتركة يف تنفيذ تسوية السالما
، مدد اجمللس والية )١٥٤(ومبجموعة من القرارات التالية

ذ يتنف لمن أجبعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك 
إصالح وكاالت إنفاذ القوانني يف البوسنة واهلرسك 

يف تعزيز سيادة القانون،  املسامهةهيكلتها ومن مث  ةدإعاو
  .)١٥٥(لنحو املبني يف اتفاق دايتونعلى ا

  احلالة يف كرواتيا  
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٥بــ ــانون  ١٣) املــ كــ

، كرر اجمللس تأكيد بالغ قلقه إزاء عـدم  ٢٠٠٠الثاين/يناير 
إحراز تقدم ملمـوس حنـو تسـوية مسـألة بريفالكـا املتنـازع       
عليهــا يف املفاوضــات الثنائيــة املســتمرة بــني الطــرفني عمــال  

طبيــع العالقــات بــني مجهوريــة كرواتيــا ومجهوريــة باتفــاق ت
ــربم يف    ــة، املـــ ــالفيا االحتاديـــ ــطس  ٢٣يوغوســـ آب/أغســـ

، والحـــــظ أن وجـــــود مـــــراقيب األمـــــم املتحـــــدة  ١٩٩٦
العســـكريني مـــا زال ضـــروريا للمحافظـــة علـــى األوضـــاع 
املفضـــية إىل التوصـــل، عـــن طريـــق التفـــاوض، إىل تســـوية  

ــا  ــألة بريفالكـــ ــس إىل   .)١٥٦(ملســـ ــا اجمللـــ ــتئناف ودعـــ اســـ
__________ 

مـن الديباجـة والفقرتـان     ٣)، الفقـرة  ٢٠٠٠( ١٣٠٥القرار   )١٥٣(
من املنطوق. وأكد اجمللس جمددا بعدة قرارات الحقـة   ٣و ١

دعمــه التفــاق الســالم وواصــل دعوتــه األطــراف إىل احتــرام  
 ).٢٠٠٢( ١٤٢٣) و٢٠٠١( ١٣٥٧ر القرار االتفاق. انظ

ــرارات ١٥٤(  ١٤١٨)، و٢٠٠١( ١٣٥٧)، و٢٠٠٠( ١٣٠٥) القـ
)، ٢٠٠٢( ١٤٢١)، و٢٠٠٢( ١٤٢٠)، و٢٠٠٢(
   ).٢٠٠٢( ١٤٢٣و

 .١٩)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٥القرار   )١٥٥(

ــرار   )١٥٦( ــرة مـــن  ٢٠٠٠( ١٢٨٥القـ ــة والعاشـ )، الفقرتـــان الثامنـ
، بريفالكـا  يف ملتحـدة ا األمـم  مـراقيب  كلفـت بعثـة   الديباجـة. 

)، برصـد جتريـد شـبه    ١٩٩٦( ١٠٣٨نشأة مبوجب القـرار  امل
جزيرة بريفالكا واملنـاطق اجملـاورة هلـا يف كرواتيـا ومجهوريـة      
يوغوسالفيا االحتادية من السالح وعقـد اجتماعـات منتظمـة    

 االتحـ  مـن  تخفيـف والمع السلطات احمللية لتعزيز االتصـال  
 من وتدعيم الثقة بني الطرفني.التوتر وحتسني السالمة واأل
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أن حيترمـا التزاماهتمـا    املناقشات، وحث الطرفني أيضا على
، القــات تنفيــذا كــام الوأن ينفــذا اتفــاق تطبيــع الع  املتبادلــة

ــان      وأكــد بصــفة خاصــة احلاجــة املاســة إىل أن يفــي الطرف
ــق      ــن طريـ ــل، عـ ــا بالتوصـ ــة بالتزامهمـ ــن نيـ ــرعة وحبسـ بسـ

ــا    ــازع عليه . )١٥٧(التفــاوض، إىل حــل ملســألة بريفالكــا املتن
ومبوجب عدة قرارات الحقة، جدد اجمللس دعوته الطـرفني  

  .)١٥٨(إىل التوصل إىل حل عن طريق التفاوض هلذه املسألة
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٣٥وبـ كـــانون  ١٢) املـ

بعــــد الترحيــــب بــــالتزام الطــــرفني    ، ٢٠٠١الثاين/ينــــاير 
باســتئناف احملادثــات الثنائيــة بينــهما يف أســرع وقــت ممكــن  

 طلـــب )١٥٩(ألة بريفالكـــا املتنـــازع عليهـــافيمـــا يتعلـــق مبســـ
ــات    اجمللــس ــى  وإىل الطــرفني اســتئناف احملادث شــجعهما عل

االستفادة من التوصـيات واخليـارات املتعلقـة بوضـع تـدابري      
 ١٢٥٢لبنـــــاء الثقـــــة، الـــــيت قـــــدمت إليهمـــــا يف القـــــرار 

)١٦٠()١٩٩٩(.  
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٨٧وبـ كـــانون  ١٥) املـ

لـس باسـتمرار إحـراز تقــدم    ، رحـب اجمل ٢٠٠٢الثاين/ينـاير  
يف تطبيــــع العالقــــات بــــني حكــــوميت مجهوريــــة كرواتيــــا 

حــدود للجلنــة  بتشــكيلومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة و 
شتركة بني الدولتني، وحث الطرفني على التعجيـل ببـذل   امل

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الفقرة   )١٥٧(

، ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ١٣) املـؤرخ  ٢٠٠٠( ١٣٠٧القرارات   )١٥٨(
، ٢٠٠١كــانون الثاين/ينــاير  ١٢) املــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٣٥و
 .٢٠٠١متوز/يوليه  ١١) املؤرخ ٢٠٠١( ١٢٦٢و

 .S/2001/13 و S/2000/1265انظر   )١٥٩(

الفقــــرة التاســــعة مــــن الديباجــــة  )،٢٠٠١( ١٣٣٥القـــرار    )١٦٠(
 من املنطوق. ٣والفقرة 

لتوصل إىل تسـوية عـن طريـق التفـاوض      اىلالرامية إاجلهود 
  .)١٦١(ملسألة بريفالكا املتنازع عليها

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٣٧وبـ ــرين  ١١) املـ تشـ
ــوبر  ــاح أن اجمللـــس الحـــظ ، ٢٠٠٢األول/أكتـ ــع االرتيـ مـ

احلالـــة العامـــة يف املنطقـــة الـــيت تقـــع حتـــت مســـؤولية بعثـــة 
شــجعه التقــدم الــذي  بني ال تــزال مســتقرة وهادئــة، و املــراق

أحــرزه الطرفــان يف تطبيــع عالقاهتمــا الثنائيــة، وخباصــة عــن  
ــق املفاوضــات  ــة إىل إجيــاد ترتيــب انتقــايل لشــبه     طري الرامي
وقـرر   بعثـة الد بالدور الذي تقوم بـه  اشوأ جزيرة بريفالكا،

    .)١٦٢(٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٥إهناءها يف 
ــؤرخ     ــرئيس مــــ ــن الــــ ــان مــــ ــانون  ١٢وببيــــ كــــ

بـالربوتوكول الـذي    ، رحب اجمللـس ٢٠٠٢األول/ديسمرب 
ــة يوغوســ     ــة مجهوري ــا وحكوم ــة كرواتي ــه حكوم الفيا وقَّعت

، والــذي ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب   ١٠االحتاديــة يف 
ــرة       ــبه جزيــ ــدود يف شــ ــرب احلــ ــا عــ ــا مؤقتــ ــىء نظامــ ينشــ

ــى أن   .)١٦٣(بريفالكــا ــل الربوتوكــولوشــدد اجمللــس عل  ميث
خطــوة أخــرى حنــو املضــي قــدما يف تعزيــز الثقــة وعالقــات  

رحــب بــالتزام احلكــومتني   و ،حســن اجلــوار بــني البلــدين   
ــلة املفاوضـــات  ــة التوصـــل إىل  مبواصـ ــا بغيـ ــأن بريفالكـ بشـ

  .)١٦٤(تسوية ودية جلميع املسائل العالقة
  احلالة يف قربص  

__________ 

. وجـــدد اجمللـــس هـــذه ٣)، الفقـــرة ٢٠٠٢( ١٣٨٧القـــرار   )١٦١(
 ١٢) املـــؤرخ  ٢٠٠٢( ١٤٢٤الـــدعوة مبوجـــب القـــرارين   

تشـــرين  ١١) املـــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٣٧و ٢٠٠٢متوز/يوليـــه 
 .٢٠٠٢األول/أكتوبر 

ــرار   )١٦٢( ــن الدي  ٢٠٠٢( ١٤٣٧القـ ــة مـ ــرة اخلامسـ ــة )، الفقـ باجـ
 من املنطوق. ١والفقرة 

)١٦٣(  S/2002/1348. 

)١٦٤(  S/PRST/2002/34. 
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ــالقرار     نيســــان/ ١٤) املــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٥بــ
تأييــده التــام  ، بعــد أن أعــرب اجمللــس عــن    ٢٠٠٣أبريــل 
 ٢٦الــيت قــدمها األمــني العــام يف  ‘‘املتوازنــة بدقــة’’للخطــة 

ف املعنيــــة إىل مجيــــع األطــــرا ادعــــ، ٢٠٠٣شــــباط/فرباير 
التفاوض يف إطار مهمة املسـاعي احلميـدة الـيت يضـطلع هبـا      
ــة للتوصـــل إىل تســـوية       ــني العـــام، مســـتخدمني اخلطـ األمـ

  .)١٦٥(شاملة
ــس        ــد االســتعراض، واصــل اجملل ــرة قي وخــالل الفت

متديد والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قـربص الـيت   
جتـدد القتـال   )، يف منـع  ١٩٦٤( ١٨٦تتمثل، وفقـا للقـرار   

ــراك    ــة األتــ ــانيني والقبارصــ ــة اليونــ ــائفيت القبارصــ بــــني طــ
واملسامهة يف صون واسـتعادة القـانون والنظـام والعـودة إىل     

  .)١٦٦(األوضاع الطبيعية
  احلالة يف جورجيا  
ــالقرار   ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٧ بــ ــانون  ٣١) املــ كــ

ر املتعلــق باعتمــاد اقربــالالترحيــب  مــع، ٢٠٠٠الثاين/ينــاير 
لتدابري لتسـوية الصـراع فــي أخبازيـــا، جورجيـا،      املزيد من ا

عضـاء يف رابطـة الـدول    ألالذي اختذه جملس رؤساء الدول ا
ــوم   جع ، شــ١٩٩٩ديســمرب ول/ألكــانون ا ٣٠املســتقلة ي

مـني  ألالطرفني على اغتنام فرصة تعيني ممثل جديـد ل  اجمللس
. إضــافة إىل  )١٦٧(مالالعــام لتجديــد التزامهمــا بعمليــة الســ    

الصــراع إىل أن الــرتاع دعوتــه لطــرىف جمللــس اكــرر ذلــك، 
مـم املتحـدة،   ألم الـيت تقودهـا ا  اليعززا التزامهما بعملية الس

توســيع نطــاق احلــوار بينــهما، وأن يبــديا دون  الوأن يواصــ
ــارزة يف القضــايا     ــائج ب إبطــاء العزميــة الضــرورية لتحقيــق نت

__________ 

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٥القرار   )١٦٥(

 .٥)، الفقرة ١٩٦٤( ١٨٦القرار   )١٦٦(

)، الفقرة الرابعة من الديباجة والفقرة ٢٠٠٠( ١٢٨٧القرار   )١٦٧(
 من املنطوق. ٢

الرئيســية مــن املفاوضــات، وبوجــه خــاص بشــأن توزيـــع       
وســوخومي يف إطــار  دســتورية بــني تبليســيحيات الالالصــ

مة الحترام التـام لسـيادة جورجيـا وسـ    التسوية شاملة، مع ا
. وأخـريا،  )١٦٨(أراضـيها داخـل حـدودها املعتـرف هبـا دوليـا      

الطرفني بأن يلتزمـا التزامـا دقيقـا باتفـاق      الكاجمللس طالب 
وبــنفس . )١٦٩(وقــف إطــالق النــار والفصــل بــني القــوات     

أخــرى الحقــة، مــدد اجمللــس واليــة  القــرار وســبعة قــرارات
، املنشـــأة عمـــال مـــم املتحـــدة يف جورجيـــاألبعثـــة مـــراقيب ا

ــالقرار  ــاق  ١٩٩٣( ٨٥٨بـ ــال التفـ ــن االمتثـ ــق مـ )، للتحقـ
وقـــف إطـــالق النـــار بـــني حكومـــة جورجيـــا والســـلطات  

يف انتـهاكات االتفـاق   األخبازية يف جورجيـا، والتحقيـق يف   
هــذه احلــوادث أو  يةتســواملبلــغ عنــها أو املزعومــة وحماولــة 

  .)١٧٠(هاتسويتاإلسهام يف 
، ٢٠٠٠أيار/مـايو   ١١وببيان من الـرئيس مـؤرخ     

أن حل القضـايا املتصـلة بتحسـني احلالـة     اعتقادا من اجمللس 
ــة   ــة االجتماعيـ ــانية، والتنميـ ــة  –اإلنسـ ــادية، وكفالـ االقتصـ
فإنـه   ،العملية السلمية ناالستقرار يف منطقة النـزاع سييسرا

ــ ــاز ووضـــع مشـــروع اتفـــاق متعلـــق  الطـــرفني ادعـ  إىل إجنـ
بالســالم وضــمانات لتجنــب املواجهــة املســلحة ومشــروع   
بروتوكول يتعلق بعـودة الالجـئني إىل منطقـة غـايل وتـدابري      

  .)١٧١(اإلنعاش االقتصادي، والتوقيع عليهما
متوز/يوليـه   ٢٨) املـؤرخ  ٢٠٠٠( ١٣١١وبالقرار   
ــب اجمللـــس بـــ  ، ٢٠٠٠ ن انبـــاجلا هختـــذذي االقرار الـــرحـ

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الفقرة   )١٦٨(

 .٩لفقرة املرجع نفسه، ا  )١٦٩(

ــرارات   )١٧٠(  ١٣٣٩و)، ٢٠٠٠( ١٣١١)، و٢٠٠٠( ١٢٨٧القـ
)، ٢٠٠٢( ١٤٢٧و)، ٢٠٠١( ١٣٦٤و)، ٢٠٠١(
 ١٤٩٤)، و٢٠٠٣( ١٤٦٢و)، ٢٠٠٢( ١٣٩٣و
)٢٠٠٣.( 

)١٧١(  S/PRST/2000/16. 
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بتعجيل إعـداد مشـروع بروتوكـول بشـأن عـودة الالجـئني       
حيلولـة دون اسـتئناف أعمـال    إىل منطقة غايل وضمانات لل

بــالتزام الطــرفني بعــدم اســتخدام  . ومــع ترحيبــه )١٧٢(القتــال
بـأن  ، فقد طالبهما القوة حلل أي من املسائل املتنازع عليها

بـني  فصـل  الإطـالق النـار و  وقف يلتزما التزاما دقيقا باتفاق 
  .)١٧٣(القوات

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٣٩وبـ كـــانون  ٣١) املـ
ــاير  ــاب اجمللـــس  ٢٠٠١الثاين/ينـ ــيما  ، أهـ ــالطرفني، ال سـ بـ

اجلانــب األخبــازي، أن يتخــذا جهــودا فوريــة لتجــاوز حالــة 
اجلمــــود وإجــــراء مفاوضــــات بشــــأن املســــائل السياســــية 

اع ومجيـع املسـائل املعلقـة يف عمليـة     رتاألساسية املتصـلة بـال  
  .)١٧٤(السالم اليت تضطلع األمم املتحدة بقيادهتا

ــؤرخ      ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــارس  ٢١وببيــ آذار/مــ
ــا ٢٠٠١ ــى االشــتراك يف   اجملشــجع ، بينم لــس اجلــانبني عل

بنجـاح  ، أعـرب عـن ترحيبـه    عملية السـالم بـالتزام متجـدد   
عقد االجتمـاع الثالـث املتعلـق بتـدابري بنـاء الثقـة فيمـا بـني         

ـــ  ــورجي واألخبـ ــانبني اجلــ ــا يف اجلــ  ١٦و  ١٥ازي يف يالطــ
، واســــتئناف احلــــوار فيمــــا بينــــهما، ٢٠٠١آذار/مــــارس 

كمــا أعــرب اجمللــس . )١٧٥(هنــاك بالوثــائق املوقعــةكــذلك و
ــه   ــؤدي عــن أمل إىل التقريــب بــني   تلــك التطــورات يف أن ت

موقفي اجلـانبني والتشـجيع علـى االسـتمرار يف عقـد حـوار       
اع، تشـمل  رتلبناء يهدف إىل حتقيق تسوية سياسية شاملة ل

تســوية الوضــع السياســي ألخبازيــا داخــل دولــة جورجيــا       
  .)١٧٦(وغريها من القضايا الرئيسية

__________ 

 ) الفقرة السادسة من الديباجة.٢٠٠٠( ١٣١١القرار   )١٧٢(

 .١١ و ٥املرجع نفسه، الفقرتان   )١٧٣(

 .٥)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٣٩القرار   )١٧٤(

)١٧٥(  S/2001/242، .املرفق 

)١٧٦(  S/PRST/2001/9. 

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٣وبـ كـــانون  ٣١) املـ
االنتــهاء مــن إعــداد   باجمللــس رحــب ، ٢٠٠٢الثاين/ينــاير 

املبادئ األساسية لتوزيع االختصاصـات  ’’قة املتعلقة بـ ثيالو
وأعــرب عــن  طــاب إحالتــهاوخ ‘‘بـني تبليســي وســوخومي 

ــة    باعتبارمهــا دعمــه هلمــا  ــدء يف عملي عنصــرين إجيــابيني للب
. )١٧٧(تيســري إجــراء مفاوضــات جمديــة بــني الطــرفنيالســالم 

ــذلك  حــث و ــس ل ــب    اجملل ــيما اجلان ــوة، وال س الطــرفني بق
األخبـــازي، علـــى اســـتالم الوثيقـــة وخطـــاب إحالتـــها يف      

ــب، وإيالئهمــا االهتمــام الكامــل   ــتح،  املســتقبل القري واملنف
ــدخول يف مفاوضـــا  ــاءة بشـــأن مضـــموهنما دون   والـ ت بنـ

 عــــالوة علــــى ذلــــك، رغــــم إدانــــة اجمللــــس  .)١٧٨(تــــأخري
ــار والفصـــل بـــني   النتـــهاكات اال تفـــاق وقـــف إطـــالق النـ

رحـب بـالربوتوكول الـذي وقعـه اجلانبـان يف      ، فإنه القوات
بشــــأن احلالــــة يف وادي  ٢٠٠٢كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٧

إىل تنفيـــــذه الكامـــــل  ادعـــــ، وه بقـــــوةيـــــدأكـــــودوري و
علــى كفالــة  . وأخــريا، حــث اجمللــس الطــرفني)١٧٩(والسـريع 

إعــادة التنشــيط املطلوبــة لعمليــة الســالم يف مجيــع جوانبــها   
الرئيســية، واســتئناف عملــهما يف اجمللــس التنســيقي وآلياتــه  

الثالــث ذات الصــلة، واالســتفادة مــن نتــائج اجتمــاع يالطــا 
، اجلـانبني اجلـورجي واألخبـازي    بـني بشأن تدابري بنـاء الثقـة   

املناسـبة بطريقـة   وتنفيذ املقترحات اليت اتفق عليها يف تلـك  
  .)١٨٠(هادفة وتعاونية

متوز/يوليـه   ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٢( ١٤٢٧وبالقرار   
املبــادئ ’’إىل تأييــده لوثيقــة  أن أشــار اجمللــس، بعــد ٢٠٠٢

، ‘‘األساسية لتوزيع االختصاصات بني تبليسي وسوخومي

__________ 

 .٤ و ٣)، الفقرتان ٢٠٠١( ١٣٩٣القرار   )١٧٧(

 .٦املرجع نفسه، الفقرة   )١٧٨(

 .٩ و ٨املرجع نفسه، الفقرتان   )١٧٩(

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٨٠(
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ــدء مفاوضــات الوضــع    أســف لعــد  م إحــراز تقــدم بشــأن ب
السياسي، خاصة، لرفض اجلانـب األخبـازي إجـراء مناقشـة     

  .)١٨١(بشأن مضمون هذه الوثيقة

ــن      ــس األمــــــ ــرارات جملــــــ  ١١٦٠قــــــ
)، ١٩٩٨( ١١٩٩ و)، ١٩٩٨(
 ١٢٣٩ و)، ١٩٩٨( ١٢٠٣و
  )١٩٩٩( ١٢٤٤و  ،)١٩٩٩(

 كـــانون األول/  ١٩ببيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ      
عن قلقه البـالغ إزاء   أن أعرب اجمللس ، بعد٢٠٠٠ديسمرب 

ــربيا يف     ــويب صـ ــة يف جنـ ــديات الواقعـ ــة يف بعـــض البلـ احلالـ
مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة، وخاصـة يف منطقـة األمـان      

بشـدة أعمــال العنـف الــيت ترتكبـها اجلماعــات    ، أدان الربيـة 
وقـف  الإىل  اية اإلثنية يف جنويب صـربيا، ودعـ  املتطرفة األلبان

رحـب  . كمـا  تام ألعمال العنـف يف هـذه املنطقـة   الفوري ال
اجمللس ببدء احلـوار بـني السـلطات الصـربية واليوغوسـالفية      
وممثلي اجملتمعات املتأثرة الـذي ميكـن أن ييسـر التوصـل إىل     

ــام . ويف تســوية دائمــة للمشــكلة   ــذا املق لــس اجملحــب ر ،ه
ــل ــوب     باملثـ ــل صـ ــالفية بالعمـ ــلطات اليوغوسـ ــالتزام السـ بـ

دميقراطيــة البــادئ املســوية ســلمية تســتند إىل  التوصــل إىل ت
) واالتفــاق الــتقين ١٩٩٩( ١٢٤٤واحتــرام أحكــام القــرار 

بالتـدابري   الوارد فيه. وأخريا، رحب جملس األمن العسكري
احملددة اليت اختذها الوجـود األمـين الـدويل (قـوة كوسـوفو)      

بـــاحلوار البنـــاء بـــني قـــوة كوســـوفو     و ملعاجلـــة املشـــكلة، 
يوغوسالفية والصربية، مبا يف ذلك مـن خـالل   والسلطات ال

  .)١٨٢(جلنة التنفيذ املشتركة
__________ 

. وأعاد اجمللس ٦و ٤و ٣)، الفقرات ٢٠٠٢( ١٤٢٧القرار   )١٨١(
ــالقرار    اإل ــدم بـ ــراز تقـ ــدم إحـ ــفه لعـ ــن أسـ ــراب عـ  ١٤٦٢عـ
 .٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٣(

)١٨٢(  S/PRST/2000/40. 

ــؤرخ      ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــارس  ١٦وببيــ آذار/مــ
ــ، ٢٠٠١ ــال العنـــف يف   اجمل ادعـ ــع أعمـ ــاء مجيـ لـــس إىل إهنـ

حـث  األعمـال ذات الـدوافع العرقيـة، و    كوسوفو، وخاصة
ــذه     ــة هـ ــى إدانـ ــوفو علـ ــيني يف كوسـ ــادة السياسـ ــع القـ مجيـ

ة اجلهــود مــن أجــل نشــر التســامح بــني   األعمــال ومضــاعف
مجيــع األطــراف إىل دعــم جهــود   ادعــو القوميــات اإلثنيــة.

يف كوســوفو مــن أجــل لــإلدارة املؤقتــة بعثــة األمــم املتحــدة 
إقامة جمتمع دميقراطي متعدد األعـراق مسـتقر يف كوسـوفو    
وتــوفري الظــروف املالئمــة إلجــراء االنتخابــات يف عمــوم      

ــان نفســه،   كوســوفو. ــه  أعــرب اجمللــس  وبالبي إزاء عــن قلق
احلالة األمنيـة يف بعـض البلـديات يف صـربيا اجلنوبيـة نتيجـة       
 أعمال العنـف الـيت تقـوم هبـا اجلماعـات املسـلحة األلبانيـة.       

 ١٢لــيت وقعــت يف ات وقــف إطــالق النــار اباتفاقــورحــب 
 إىل االلتــزام الصــارم بأحكامهــا. ادعــو ٢٠٠١آذار/مــارس 

هلـذه األزمـة لـن تتحقـق إال      كـد أن التسـوية السـلمية   كما أ
باخلطـــة الـــيت وضـــعتها ، ورحـــب لـــذلك بـــاحلوار املكثـــف

ــة و   ــة يوغوســالفيا لصــربيا اجلنوبي ــا مــن  أحكوم ــد مبادرهت ي
ــة        ــن خــالل عملي ــم م أجــل التوصــل إىل حــل ســلمي ودائ

ــة.    ــاء الثق ــدابري بن ــس إىل    احلــوار وت أن وأخــريا، أشــار اجملل
ن عــامال مهمــا يف التنفيــذ الســريع لتــدابري بنــاء الثقــة ســيكو

ــلم  ــة اســـتمرار الـــدعم  أية، وحتقيـــق التســـوية السـ كـــد أمهيـ
  .)١٨٣(السياسي واملايل للعملية من جانب اجملتمع الدويل

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٩وببيان من الرئيس مؤرخ    
الوثيقــــة  علــــى توقيعالبــــ، رحــــب جملــــس األمــــن ٢٠٠١

ــة يف       ــإلدارة املؤقتـ ــدة لـ ــم املتحـ ــة األمـ ــني بعثـ ــتركة بـ املشـ
تشــرين  ٥يف  ســوفو ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة   كو

جع علـى مواصـلة إقامـة    شـ  وكـذلك . ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

__________ 

)١٨٣(  S/PRST/2001/8. 
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حـــوار بنـــاء بـــني بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف  
  .)١٨٤(كوسوفو وسلطات مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

شــــباط/فرباير  ١٣وببيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ   
لتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ ا، بعـــد أن الحـــظ اجمللـــس ٢٠٠٢
) واإلطــــار الدســــتوري للحكــــم  ١٩٩٩( ١٢٤٤القــــرار 

 ىلإلني املنتخـــبني يف كوســـوفو املمـــثدعـــا الـــذايت املؤقـــت، 
كســر اجلمــود الــذي يكتنــف تشــكيل اهلياكــل التنفيذيــة       
ملؤسســــات احلكــــم الــــذايت املؤقــــت وإىل الســــماح هلــــذه 

جـة  املؤسسات بأداء وظائفها، وفقا لإلطار الدسـتوري ونتي 
  .)١٨٥(االنتخابات

نيســــان/أبريل  ٢٤وببيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ   
بالتقــدم احملــرز يف تشــكيل اهليئــات ، بعــد الترحيــب ٢٠٠٢

التنفيذيـة للمؤسســات املؤقتــة للحكـم الــذايت يف كوســوفو،   
جبمهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة، لتشـــمل ممـــثلني جلميـــع 

 املؤسسـات املؤقتـة للحكـم الـذايت    ، شجع اجمللـس  الطوائف
ويف  لألمـني العـام   على القيام، بتعاون تام مع املمثل اخلاص

)، بتنفيــذ املهــام الــيت ١٩٩٩( ١٢٤٤امتثــال صــارم للقــرار 
  .)١٨٦(أوكلها إليها اإلطار الدستوري

، ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٦وببيان من الرئيس مؤرخ   
مجيـع احملـاوالت الراميـة إىل إنشـاء     أعرب اجمللس عن إدانتـه  
ســات، فضــال عــن القيــام مببــادرات، وصــيانة هياكــل ومؤس

إىل  ، ودعـا واإلطـار الدسـتوري   ١٢٤٤تتعارض مع القرار 
ــة يف       ــإلدارة املؤقتـ ــدة لـ ــم املتحـ ــة األمـ ــلطة بعثـ ــرام سـ احتـ

ــع أحنــاء كو  ــى إجــراء   وشــجعســوفو، كوســوفو يف مجي عل
حـــوار مباشـــر بـــني برشـــتينا وبلغـــراد حـــول املســـائل ذات 

أعمـــال  ان اجمللـــس. وبعـــد أن أداألمهيـــة العمليـــة للجـــانبني
__________ 

)١٨٤(  S/PRST/2001/34. 

)١٨٥(  S/PRST/2002/4. 

)١٨٦(  S/PRST/2002/11. 

ــة بكوســوفو،       ــة األلباني ــيت ترتكــب داخــل الطائف ــف ال العن
، رتكب ضد الطائفـة الصـربية بكوسـوفو   وكذلك العنف امل

املؤسســات احملليــة والزعمــاء احمللــيني علــى ممارســة      حــث 
نفوذهم من أجل هتيئة األجواء الالزمة لسيادة القـانون عـن   

نشـاط مـن   طريق إدانة مجيـع أعمـال العنـف وعلـى العمـل ب     
كمـا  أجل دعم اجلهود اليت تبذهلا الشرطة واهليئة القضائية. 

اجمللــس علــى وجــوب أن تقــوم مجيــع الطوائــف ببــذل أكــد 
احلوار فيمـا بـني    حسنيجهود جمددة إلجياد الزخم الالزم لت

ــة و ــزاجملموعــات العرقي ــة املصــاحلة، وذلــك علــى   تعزي عملي
دوليـــة األقـــل مـــن خـــالل التعـــاون الكامـــل مـــع احملكمـــة ال

ــهاكات اجلســيمة    حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن االنت
للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسـالفيا  

  .)١٨٧(١٩٩١السابقة منذ عام 
  الشرق األوسط  
  احلالة يف الشرق األوسط  
خالل الفترة قيد االستعراض، واصل اجمللس متديـد    
ــة  ــة فــض اال  والي ــوة األمــم املتحــدة ملراقب ، املنشــأة شــتباكق

)، لرصــد وقــف إطــالق النــار ١٩٧٤( ٣٥٠عمـال بــالقرار  
بني إسرائيل واجلمهورية العربيـة السـورية واإلشـراف علـى     

  .)١٨٨(الفصل بني القوات اإلسرائيلية والقوات السورية
وواصـــل اجمللـــس أيضـــا متديـــد واليـــة قـــوة األمـــم    

 ٤٢٥، املنشــأة عمــال بــالقرارين   املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان  
)، لتأكيــــد انســــحاب القــــوات ١٩٧٨( ٤٢٦) و١٩٧٨(

__________ 

)١٨٧(  S/PRST/2003/1. 

ــرارات   )١٨٨(  ١٣٥١و)، ٢٠٠٠( ١٣٢٨و)، ٢٠٠٠( ١٣٠٠القـ
)، ٢٠٠٢( ١٤١٥و)، ٢٠٠١( ١٣٨١و)، ٢٠٠١(
 ١٥٢٠و  ،)٢٠٠٣( ١٤٨٨و)، ٢٠٠٢( ١٤٥١و
)٢٠٠٣.( 
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اإلسرائيلية، واستعادة السـالم واألمـن الـدوليني، ومسـاعدة     
  .)١٨٩(حكومة لبنان يف استعادة سلطتها الفعلية يف املنطقة

  ذلــكاحلالــة يف الشــرق األوســط، مبــا يف  
  قضية فلسطني 

تشـــــرين  ٧) املـــــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٢بـــــالقرار    
بـالغ القلـق إزاء   عـن  رب اجمللـس  ، أعـ ٢٠٠٠األول/أكتوبر 

 ٢٨يف  األحداث اليت وقعت يف احلـرم الشـريف يف القـدس   
ــد مــن    أســفر ممــا، ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  عــن وقــوع العدي
إىل الوقف الفوري ألعمـال العنـف   . ودعا القتلى واجلرحى

وإىل اختاذ مجيع اخلطـوات الالزمـة لضـمان توقـف العنـف،      
ديدة، وعـودة احلالـة إىل   وجتنب القيام بأعمال استفزازية ج

إىل االسـتئناف الفـوري   . كما دعـا اجمللـس   وضعها الطبيعي
ــة الســالم يف الشــرق األوســط     للمفاوضــات يف إطــار عملي
على األساس املتفق عليه، هبدف حتقيق تسوية هنائية مبكـرة  

  .)١٩٠(اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيينبني 
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٧وبــــ  آذار/ ١٢) املــــ
بـــالوقف الفـــوري جلميـــع اجمللـــس طالـــب ، ٢٠٠٢ مـــارس

اب أعمـــال العنـــف، مبـــا يف ذلـــك مجيـــع أعمـــال اإلرهــــ      
اجلـانبني اإلسـرائيلي   ، ودعا واالستفزاز والتحريض والتدمري

ــة عمــــل تنــــت    ــذ خطــ ــاون يف تنفيــ ــطيين إىل التعــ والفلســ
ــياتالو ــواردة يف توصـ ــتئناف   الـ تقريـــر ميتشـــل هبـــدف اسـ

    .)١٩١(ية سياسيةاملفاوضات بشأن التوصل إىل تسو
__________ 

 ١٣٣٧و)، ٢٠٠٠( ١٣١٠و)، ٢٠٠٠( ١٢٨٨القرارات )  )١٨٩(
)، ٢٠٠٢( ١٣٩١و)، ٢٠٠١( ١٣٦٥و)، ٢٠٠١(
 ١٤٩٦و  ،)٢٠٠٣( ١٤٦١و)، ٢٠٠٢( ١٤٢٨و
)٢٠٠٣.( 

 )، الفقــــرة الثانيــــة مــــن الديباجــــة،٢٠٠٠( ١٣٢٢القــــرار   )١٩٠(
 من املنطوق. ٦و ٤والفقرتان 

 .٢ و ١)، الفقرتان ٢٠٠٢( ١٣٩٧القرار   )١٩١(

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠٢وبــــ  آذار/ ٣٠) املــــ
ــة، مبــا يف   ٢٠٠٢مــارس  ، يف أعقــاب اســتمرار تفــاقم احلال

ذلـــك الـــتفجريات االنتحاريـــة الـــيت وقعـــت يف إســـرائيل      
واهلجمات العسكرية على مقر رئيس السـلطة الفلسـطينية،   

يـذ وقــف  الطـرفني إىل أن ُيقــِدما فـورا علــى تنف  دعـا اجمللــس  
إىل انســـحاب القـــوات  ادعـــكمـــا  .إلطـــالق النـــارفعلـــي 

لـى أن  عالطـرفني   وحـث اإلسرائيلية من املـدن الفلسـطينية،   
يتعاونا تعاونا تامـا مـع املبعـوث اخلـاص لتنفيـذ خطـة عمـل        

ميتشـيل هبـدف    الـواردة يف تقريـر  توصـيات  والتينت األمنية 
  .)١٩٢(استئناف التفاوض على تسوية سلمية

نيســــان/أبريل  ١٠وببيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ   
لس البيان املشـترك الصـادر يف مدريـد يـوم     اجملد ّي، أ٢٠٠٢

ــان/أبريل  ١٠ ــر    ٢٠٠٢نيســ ــام، ووزيــ ــني العــ ــن األمــ عــ
ــات       ــة الواليـ ــر خارجيـ ــي، ووزيـ ــاد الروسـ ــة االحتـ خارجيـ
املتحــدة، ووزيــر خارجيــة إســبانيا، وممثــل االحتــاد األورويب 

. واألمنيـــة املشـــتركة الســـامي لشـــؤون السياســـة اخلارجيـــة
إىل حكومــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية  وطلــب اجمللــس

ومجيع الدول يف املنطقـة أن تتعـاون مـع اجلهـود الراميـة إىل      
. وعلــى  )١٩٣(حتقيــق األهــداف الــواردة يف البيــان املشــترك    

متوز/يوليـــه  ١٨غـــرار ذلـــك، ببيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ  
ــد اجمللــس  ، ٢٠٠٢ ــان أي ــة ’’بي املشــترك  ‘‘اجملموعــة الرباعي
ودعـــا األطـــراف إىل   ٢٠٠٢متوز/يوليـــه  ١٦در يف الصـــا

  .)١٩٤(حتقيق األهداف الواردة يف البيان
أعرب اجمللـس  بعد أن ، )٢٠٠٢( ١٤٣٥وبالقرار   

إزاء إعادة احتالل مقر رئـيس السـلطة الفلسـطينية     هقلقعن 
ــة رام اهللا يف  ــبتمرب  ١٩يف مدينــ ــدن  ٢٠٠٢أيلول/ســ واملــ

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٢القرار   )١٩٢(

)١٩٣(  S/PRST/2002/9، .املرفق 

١٩٤()  S/PRST/2002/20. 
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ــالفلســطينية األخــرى، أ  ــد مطالاع ــف مجيــع   د تأكي ــه بوق بت
ــا،    ــا تام ــف وقف ــال العن ــف   وأعم ــأن توق ــب إســرائيل ب طال

وأن ا يف رام اهللا ويف املنـاطق احمليطـة هبـا،    هتختذاالتدابري اليت 
مــن املــدن الفلســطينية هبــدف العــودة إىل      اب قواهتــســحت

 .٢٠٠٠املواقع اليت كانت تـرابط فيهـا قبـل أيلول/سـبتمرب     
ي بالتزامهـا الصـريح   بالسلطة الفلسـطينية أن تفـ   كما أهاب

بكفالة تقدميها املسـؤولني عـن ارتكـاب األعمـال اإلرهابيـة      
الـيت  عن دعمـه الكامـل للجهـود    . وأخريا أعرب إىل العدالة

حكومــة إســرائيل والســلطة  ادعــتبــذهلا اجملموعــة الرباعيــة و
الفلســطينية ومجيــع الــدول يف املنطقــة إىل التعــاون مــع هــذه 

ــة الــيت  عتــرف يف هــذا الســيا ااجلهــود، و ق باســتمرار األمهي
ــؤمتر      ــا م ــيت أقره ــادرة ال ــا املب ــه   التتســم هب ــذي عقدت ــة ال قم

آذار/مـــارس  ٢٨و ٢٧يـــومي  اجلامعـــة العربيـــة يف بـــريوت
١٩٥(٢٠٠٢(.  

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٥وبـ ــرين  ١٩) املـ تشـ
ــاين/نوفمرب  ــده   ٢٠٠٣الث خريطــة ، أعــرب اجمللــس عــن تأيي

قائمــة علــى األداء الطريــق الــيت وضــعتها اللجنــة الرباعيــة، ال
ــرتاع اإلســرائيلي     ــم لل الفلســطيين  –واملفضــية إىل حــل دائ

أن ، وأهــاب بــاألطراف يقــوم علــى أســاس وجــود دولــتني  
خريطة الطريـق بالتعـاون مـع اهليئـة     إطار تفـي بالتـزاماهتا يف 

  .)١٩٦(الرباعية

__________ 

 .٥-١)، الفقرات ٢٠٠٢( ١٤٣٥القرار   )١٩٥(

 .٢ و١)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٥١٥القرار   )١٩٦(

ــركت      -  جيم   ــيت أشــ ــررات الــ املقــ
األمــــني العــــام يف جهــــود اجمللــــس    

وية الســــــلمية الراميــــــة إىل التســــــ 
  للمنازعات

من امليثاق تـنص علـى أن لألمـني     ٩٩مع أن املادة   
العام أن ينبه جملس األمن إىل أية مسألة يـرى أهنـا قـد هتـدد     
حفظ السلم واألمـن الـدوليني، ال يضـع امليثـاق توصـيفا أو      

مـا  ور الذي يقوم به األمني العـام في حتديدا خبالف ذلك للد
ومع ذلـك، كـثريا مـا تتطلـب      يتعلق مبسائل السلم واألمن.

جهود جملس األمن الرامية إىل التسوية السلمية للمنازعـات  
إشراك األمـني العـام، الـذي يقـوم، بالتنسـيق مـع اجمللـس أو        

  بناء على طلبه، بتيسري اجلهود السلمية بطرائق شىت.
ــرة قيــد االســتعراض، اعتــرف اجمللــس      وخــالل الفت

، بالـدور اهلـام الـذي    بدرجة متزايدة، يف عدد من املقررات
ــام ب  ــات   أيطالَـــب األمـــني العـ ــع نشـــوب الرتاعـ ــه يف منـ دائـ

املســلحة، وطلــب إليــه أن يقــدم مقترحــات فيمــا يتعلــق مبــا  
إلنذار املبكر والوقاية. فببيان مـن الـرئيس   من تدابري ل ذُيتخ

، فيما يتصل بنظـر اجمللـس يف   ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٠مؤرخ 
ــون  ــد املعنــ ــن’’البنــ ــات  دور جملــــس األمــ ــع الرتاعــ يف منــ

إىل ما يضطلع به األمني العـام مـن   ، أشار اجمللس ‘‘املسلحة
 ٩٩دور أساسي يف منع الصـراعات املسـلحة وفقـا للمـادة     

عرب عـن اسـتعداده الختـاذ إجـراءات وقائيـة      أ، ويثاقاملمن 
مالئمــة اســتجابة للمســائل الــيت توجــه الــدول األعضــاء أو   

هنــا تنطــوي علــى خمــاطر أ ويــرىاألمــني العــام انتباهــه اليهــا 
كـــذلك شـــجع اجمللـــس وهتـــدد الســـلم واألمـــن الـــدوليني. 

اجلهــود املســتمرة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل   
ه يف هـذا الصـدد،   نـوّ درهتا يف جمال اإلنذار املبكر، وتعزيز ق

 بأمهية تنـوع مصـادر املعلومـات، بـالنظر إىل تعـدد العوامـل      
األمـني العـام    ادعـ لك لذو .اليت تسهم يف إذكاء الصراعات

إىل تقدمي توصيات للمجلس، آخذا يف اعتبـاره آراء الـدول   
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األعضاء ومستندا إىل التجارب املكتسبة يف املاضي، بشـأن  
واضـعا   ،أكثر اسـتراتيجيات اإلنـذار املبكـر فعاليـة ومالءمـة     

يف اعتبـــاره احلاجـــة إىل ربـــط اإلنـــذار املبكـــر باالســـتجابة   
ني العـام إىل أن يقـدم إىل اجمللـس    اجمللس األمـ ودعا املبكرة. 

تقــارير عـــن تلـــك املنازعــات وأن يشـــمل ذلـــك، حســـب   
االقتضـــاء، مســـألة اإلنـــذار املبكـــر، وأن يقـــدم مقترحـــات  

  .)١٩٧(بشأن ما ينبغي اختاذه من تدابري وقائية
) ٢٠٠١( ١٣٦٦وأقــــّر اجمللــــس أيضــــا، بــــالقرار   
بالـدور الـذي يضـطلع    ، ٢٠٠١آب/أغسـطس   ٣٠املؤرخ 
اعـات املسـلحة وبأمهيـة    رت العـام يف منـع نشـوب ال   به األمني

ــا للمــادة   ــز دوره وفق ــاق األمــم املتحــدة   ٩٩تعزي . مــن ميث
منـع نشـوب   حماولـة  بـأن   اجمللس ا منوبذلك القرار، تسليم

ال يتجـــزأ مـــن مســـؤوليته  اجـــزءمتثـــل اعـــات املســـلحة رتال
ــدوليني    ــن ال ــداألساســية عــن صــون الســالم واألم  ا، وتأكي

راتيجية شــاملة تتــألف مــن تــدابري عمليــة  مهيــة وضــع اســتأل
 قـرّ أفإنـه   ،اعات املسلحةرتوهيكلية ترمي إىل منع نشوب ال

اليت أمجلها األمني العام يف تقريـره عـن منـع     ١٠ ـباملبادئ ال
بالـدور األساسـي الـذي    و )١٩٨(اعات املسـلحة صـر نشوب ال

ــة      ــع نشــوب الصــراعات املســلحة وبأمهي ــه يف من يضــطلع ب
ــة   ــود املبذولــ ــادة  اجلهــ ــا للمــ ــز دوره وفقــ ــن  ٩٩لتعزيــ مــ

ــاقامل ــرار، أ .)١٩٩(يثـ ــنفس القـ ــوبـ ــاءاهـ ــدول األعضـ  ،ب بالـ
، وكذلك املنظمـات والتنظيمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة    

دعم عمليـــة وضـــع اســـتراتيجية شـــاملة ملنـــع نشـــوب تـــ أن
، وأعـرب عــن  علـى حنــو مـا اقترحـه األمــني العـام     اعـات رتال

نذار املبكر أو املنـع الـيت   للنظر فورا يف حاالت اإل استعداده

__________ 

)١٩٧(  S/PRST/2000/25. 

)١٩٨(  S/2001/574. 

)، الفقرتان الثامنة واحلادية عشرة من ٢٠٠١( ١٣٦٦القرار   )١٩٩(
 الديباجة.

األمـني  لـذلك  جع شـ . و)٢٠٠(يوجه األمني العام انتباهه إليهـا 
العام على أن حييـل إىل جملـس األمـن تقييمـه ألي هتديـدات      

وليني مــع إيــالء النظــر الواجــب حمتملــة للســالم واألمــن الــد
ــلة،   ــة ذات الصـ ــة ودون اإلقليميـ ــاد اإلقليميـ حســـب  لألبعـ

ودعـا اجمللـس    .)٢٠١(يثـاق املمـن   ٩٩وفقـا للمـادة    االقتضاء،
ــام   ــني العـ ــا األمـ ــات    أيضـ ــس املعلومـ ــل إىل اجمللـ إىل أن حييـ

ــم املتحــدة، عــن      ــة األم ــيالت املتاحــة داخــل منظوم والتحل
حــاالت االنتــهاك اجلســيم للقــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك       
القــانون اإلنســاين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان، وعــن   

ــئة عـــ   ــة الناشـ ــرتاع احملتملـ ــاالت الـ ــها  حـ ــور منـ ــة أمـ ن مجلـ
املنازعـــات العرقيـــة والدينيـــة واإلقليميـــة، والفقـــر وانعـــدام  

لنظــر جــديا يف هــذه تصــميمه علــى االتنميــة، وأعــرب عــن 
املعلومـــات والتحلـــيالت املتعلقـــة حبـــاالت متثـــل، يف رأيـــه، 

تعزيـز   كما أيد اجمللس .)٢٠٢(هتديدا للسالم واألمن الدوليني
م يف منـــع نشـــوب الـــدور الـــذي يضـــطلع بـــه األمـــني العـــا 

االســتعانة ببعثــات تقصــي    ةدبــازاعــات، مبــا يف ذلــك   رتال
ــد إىل      ــيت توف ــددة التخصصــات ال ــة املتع ــاء الثق ــائق وبن احلق
ــع       ــة م ــة إقليمي ــتراتيجيات وقائي ــوتر، ووضــع اس ــاطق الت من
الشــركاء اإلقليمــيني ومــع األجهــزة والوكــاالت املالئمــة      

ة املــوارد التابعــة لألمــم املتحــدة، وحتســني القــدرة وقاعــد     
    .)٢٠٣(قائي داخل األمانة العامةالالزمتني للعمل الو

ــرة     ــا ألح  وخــالل الفت ــتعراض، وفق كــام قيــد االس
كــثريا مــا دعــا اجمللــس األطــراف يف  مــن امليثــاق، ٣٣املــادة 

نــزاع أو موقــف مــا إىل التعــاون يف املفاوضــات الــيت ُتعقَــد   
ــود       ــده جله ــام، أو أعــرب عــن تأيي ــة األمــني الع حتــت رعاي

__________ 

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٠(

 .٥املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠١(

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٢(

 .١٨املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٣(
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صاحلة اليت يقـوم هبـا األمـني العـام، أو طلـب صـراحة إىل       امل
األمني العام االضطالع بدور نشط يف عملية حتقيـق تسـوية   
سياسية، أو أقر مبادرة األمني العام يف إطار مهمة املسـاعي  

ويف هـذا السـياق، زادت اسـتعانة     احلميدة اليت يضطلع هبا.
واملمــثلني  األمــني العــام بــاملبعوثني اخلاصــني واملستشــارين    

ــوده   ــام جبهـ ــاعدته يف القيـ ــائل    .)٢٠٤(ملسـ ــالل رسـ ــن خـ فمـ
متبادلة، على سبيل املثال، أحاط جملس األمن علما بـاعتزام  
ــبحريات      ــة الــ ــاص ملنطقــ ــل خــ ــيني ممثــ ــام تعــ ــني العــ األمــ

 ور، مبهمـة مـ ، يف مجلـة أ كُلّف املمثل اخلاص. و)٢٠٥(الكربى
ت عقـد متثيل األمني العام يف االجتماعات واملداوالت الـيت  

يف إطار عملية أروشا للسالم يف بوروندي ومعاجلة األبعـاد  
اإلقليمية للرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة. كـذلك،   

أروشـا   ببورونـدي، عقـب التوقيـع علـى اتفـاق     فيما يتعلـق ب 
املشـــاركة يف ســـتمرار الللســالم، كُلِّـــف املمثـــل اخلــاص با  

ويل للتصــدي ضــمن اجلهــود العامــة الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــد 
للحالـــــة السياســـــية واإلنســـــانية اخلطـــــرية يف بورونـــــدي  

  .)٢٠٦(بعادها اإلقليميةألو
وعالوة علـى قيـام األمـني العـام مبسـاعيه احلميـدة،         

ــات سياســية خاصــة أو       ــدة إنشــاء بعث ــرح بدرجــة متزاي اقت
__________ 

شــؤون املستشــار اخلــاص لألمــني العــام ل علــى ســبيل املثــال،    )٢٠٤(
املمثل واملستشار اخلاص لألمني العام بشأن قربص، وقيا، أفري

ــبحريات الكــربى، ومستشــار األمــني العــام     اخلــاص ملنطقــة ال
حـث  للمهام اخلاصـة يف أفريقيـا. وخـالل الفتـرة قيـد النظـر،       

تشــرين  ٣١ مــؤرخ رئيسمــن الــبيــان باجمللــس األمــني العــام، 
ــوبر  ــيني  S/PRST/2001/ 31( ٢٠٠١األول/أكتـ ــى تعـ )، علـ

نساء ممثالت خاصات ومبعوثات خاصات للقيام باملسـاعي  لا
 .احلميدة بامسه، وفقا خلطة عمله االستراتيجية

)٢٠٥(  S/2000/907 و S/2000/908.  وأحــاط اجمللــس علمــا يف وقــت
الحق، من خالل تبادل الرسائل، باعتزام األمني العـام تعـيني   

 ٢٠٠٢ممثــل خــاص آخــر ملنطقــة الــبحريات الكــربى يف عــام 
)S/2002/1174 و S/2002/1175 (. 

)٢٠٦(  S/2000/907. 

اســتمرار تلــك البعثــات يف عــد مــن األمــاكن حــول العــامل    
ــع نشــوب  لالضــطالع جبهــود حفــظ الســالم مــن أجــل    من

ــدمي     ــك تقـ ــا يف ذلـ ــدالع، مبـ ــا إىل االنـ ــات أو عودهتـ الرتاعـ
املســــاعدة السياســــية واإلنســــانية واإلمنائيــــة، فضــــال عــــن 
ــة      ــى إقامــ ــة علــ ــة االنتقاليــ ــات الوطنيــ ــاعدة احلكومــ مســ
مؤسســات قــادرة علــى البقــاء. وأقــر اجمللــس رمسيــا جهــود   

 ٢٠األمني العام يف هـذا السـياق ببيـان مـن الـرئيس مـؤرخ       
، صــدر فيمــا يتصــل بنظــر اجمللــس يف   ٢٠٠١/فرباير شــباط

وهبـذا  ‘‘. بناء السالم: حنو اتبـاع هنـج شـامل   ’’البند املعنون 
لس أمهية وجود ممثلني خاصني لألمني العـام  اجملكد أالبيان، 

ــم      ــا األمـ ــطلع هبـ ــبة تضـ ــرى مناسـ ــيق أخـ ــات تنسـ أو ترتيبـ
املتحدة، مثـل نظـام املنسـق املقـيم، يف عمليـة تنسـيق وضـع        

ــرا ــة    ب ــذها مــن قبــل املنظمــات الدولي ــاء الســالم وتنفي مج بن
  .)٢٠٧(تعاون الوثيق مع السلطات احملليةوالبلدان املاحنة، بال

ــة      ــايل أمثل ــام الت ــبني العــرض الع ــة حســب وي  ، مرتب
للمقــررات الــيت قــام فيهــا     الــزمين، هاتسلســلاملنطقــة ويف 

جملس األمن، علـى وجـه التحديـد، بطلـب مسـاعي األمـني       
ومنــــع نشــــوب  لتســــوية الســــلمية للمنازعــــاتالعــــام يف ا

، أو أيد تلك املساعي أو أقرهـا  الرتاعات أو تكرار حدوثها
  أو شجعها أو رحب هبا.

  
  اــأفريقي  
  احلالة يف أنغوال  
ــالقرار     ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٤بـ ــان/ ١٣) املـ  نيسـ

تأكيـد رأيـه القائـل بـأن      اجمللس بعد أن أعاد، ٢٠٠٠أبريل 
دة يف أنغــوال ميكــن أن يســهم اســتمرار وجــود األمــم املتحــ

بدرجة كبرية يف تشجيع السلم واملصاحلة الوطنيـة وحقـوق   
، قام بتمديد واليـة مكتـب األمـم    اإلنسان واألمن اإلقليمي

__________ 

)٢٠٧(  S/PRST/2001/5. 
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إىل األمـني العـام مواصـلة اجلهـود      املتحدة يف أنغوال وطلب
اليت يبـذهلا مـن أجـل تنفيـذ مهـام مكتـب األمـم املتحـدة يف         

 ١٢٦٨يف قــرار جملــس األمــن    بنيأنغــوال علــى النحــو املــ   
استكشـاف تـدابري   ، اليت تشـمل، يف مجلـة أمـور،    )١٩٩٩(

فعالــة مــن أجــل اســتعادة الســلم، وتقــدمي املســاعدة لشــعب 
ــو ــا الأنغـ ــاعدة ا اليف جمـ ــدرات واملسـ ــاء القـ ــانية إلت بنـ نسـ

إىل األمني العـام   اجمللس طلب. كما نسانإلوتعزيز حقوق ا
ــة   التطــورات يف أنغــوال،  أشــهر عــنتقــدمي تقريــر كــل ثالث

يف ذلــك توصــياته بشــأن تــدابري إضــافية ميكــن أن ينظــر   مبــا
  .)٢٠٨(ية تعزيز عملية السالم يف أنغوالفيها اجمللس بغ

ــؤرخ       ــرئيس مـ ــن الـ ــان مـ ــبتمرب  ٢٠وببيـ أيلول/سـ
لس باملسامهة اإلجيابية اليت يقـدمها مكتـب   اجمله ّو، ن٢٠٠١

للصــراع  األمــم املتحــدة يف أنغــوال مــن أجــل إجيــاد حــل       
كـد مـن جديـد دعمـه الكامـل ألعمـال املكتـب        وأ األنغويل

  .)٢٠٩(وممثل األمني العام
ــع علــى بروتوكــول لوســاكا،      بينمــا وعقــب التوقي

 آب/ ١٥) املـؤرخ  ٢٠٠٢( ١٤٣٣أعرب اجمللس، بالقرار 
عــن تقــديره لألعمــال الــيت اضــطلع هبــا  ، ٢٠٠٢أغســطس 

مــم أن وجــود األ، وأكــد مكتــب األمــم املتحــدة يف أنغــوال 
املتحــدة يف أنغــوال ميكــن أن يســهم يف تــدعيم الســالم مــن   
ــوق     ــكرية، وحقـ ــية والعسـ ــوق السياسـ ــز احلقـ ــالل تعزيـ خـ

ــق األهــداف اإلنســانية واالقتصــادية   ــه اإلنســان، وحتقي ، فإن
 أهنــى واليــة املكتــب وأنشــأ بعثــة األمــم املتحــدة يف أنغــوال   

__________ 

. ومــن خــالل ٣و ٢و ١)، الفقــرات ٢٠٠٠( ١٢٩٤القــرار   )٢٠٨(
تبادل الحق للرسائل بني األمني العام ورئـيس جملـس األمـن،    
وافق اجمللس على متديد والية مكتب األمم املتحدة يف أنغـوال  

علـى التفاصـيل،   . ولالطالع ٢٠٠٢آب/أغسطس  ١٥حىت 
، S/2001/351و، S/2000/987و، S/2000/977انظـــــــــــــــــــــــر 

، S/2002/411و، S/2001/973و، S/2001/956و، S/2001/387و
 .S/2002/769و ،S / 2002/768و ،S/2002/412و

)٢٠٩(  S/PRST/2001/24. 

ــة مواصــلة ل  ــة فيمــا   )٢١٠(مكتــبلكبعث ــة البعث . ومتثلــت والي
مســاعدة األطــراف يف إبــرام بروتوكــول لوســاكا (أ)  يلــي:

اإلشـراف علـى إجنـاز    ، وترؤس اللجنـة املشـتركة   من خالل
ــة مبوجــب        ــزال معلق ــيت ال ت ــا وال ــق عليه ــام املتف ــة امله قائم

مســـاعدة حكومـــة أنغـــوال يف  (ب)  بروتوكـــول لوســـاكا؛
بنــاء ، تشــمل، يف مجلــة أمــور، املهــامعــدد مــن االضــطالع ب
د الســــالم وتعزيــــز ســــيادة توطيــــ لمــــن أجــــاملؤسســــات 

ــانون ــيني    )٢١١(الق ــرار بتع ــنفس الق ــس ب ــل . ورحــب اجملل ممث
خاص مقيم لألمني العام ليكون رئيسا لبعثة األمـم املتحـدة   
يف أنغوال، وليشرف على وضـع هنـج منسـق ومتكامـل إزاء     
أنشطة األمم املتحدة يف أنغوال على النحــــو الـذي تعكسـه    

  .)٢١٢(والية البعثة
   بوروندياحلالة يف  
حزيران/يونيــــه  ٢٩ببيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ    
علـى قيـام األمـني العـام، عـن طريـق       شجع اجمللس ، ٢٠٠١

الـــيت بقيـــت ممثليـــه، مبواصـــلة إشـــراك اجلماعـــات املســـلحة 
ــة أروشــا للســالم    واإلســهام يف اجلهــود  خــارج إطــار عملي

  .)٢١٣(عرتاالتوصل إىل تسوية سياسية لل املنسقة الرامية إىل
ــالقرا   ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٥ر وبـ ــرين  ٢٩) املـ تشـ

ــوبر  ــ، أ٢٠٠١األول/أكتـ ــذهلا   اجمللـــس دّيـ ــود الـــيت يبـ اجلهـ
األمـــني العـــام مـــن أجـــل تعزيـــز دور األمـــم املتحـــدة يف       
بورونــدي، وال ســيما العمــل الــذي يقــوم بــه ممثلــه اخلــاص  

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٣٣القرار   )٢١٠(

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢١١(

 .٢رة املرجع نفسه، الفق  )٢١٢(

)٢١٣(  S/PRST/2001/17. 
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بصفته رئيسا للجنـة رصـد   املعين مبنطقة البحريات الكربى، 
  .)٢١٤(اتفاق أروشا تنفيذ

ــام اجمللــس باســتمرار، مــن   وباإل   ضــافة إىل ذلــك، ق
ــس        ــيس جمل ــام ورئ ــني الع ــني األم ــائل ب ــادل للرس خــالل تب
األمـن، بتمديـد واليــة عمليـة األمــم املتحـدة يف بورونــدي،     

، الـــيت اشـــتملت ١٩٩٣املنشـــأة يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 
ــري     ــى تيسـ ــور، علـ ــة أمـ ــها، يف مجلـ ــام  واليتـ ــتعادة النظـ اسـ

ــذ اتفــاق أروشــا   الدســتوري يف بورونــدي مــ  ن خــالل تنفي
ــار    ــاحلة واتفاقـــــات وقـــــف إطـــــالق النـــ ــالم واملصـــ للســـ

  .)٢١٥(الالحقة
ــرئيس مـــؤرخ     ــان مـــن الـ ــانون األول/ ٢٢وببيـ  كـ
بقـرار األمـني العـام دراسـة     ، رحب اجمللـس  ٢٠٠٢ديسمرب 

صـيات يف هـذا الشـأن    بغـرض تقـدمي تو   يف بوروندياحلالة 
ــس، و ، يف صــددهــذا الطلــب إليــه أن يشــرع، يف   إىل اجملل

 ة وعمليات التقييم املالئمـة للطـرق  تنفيذ األعمال التحضريي
اليت ميكن أن تتبعها األمـم املتحـدة لتقـدمي أكفـأ مسـتويات      
ــا.      ــذا تام ــاق أروشــا للســالم تنفي ــذ اتف ــرض تنفي ــدعم بغ  ال

بـالتقرير األخـري الـذي    وبنفس البيـان، أحـاط اجمللـس علمـا     
ــني ــه األمـ ــة يف بورونـــدي قدمـ ــن احلالـ ــام عـ رحـــب ؛ و العـ

باألعمال اليت يقوم هبا املمثل اخلاص لألمني العـام وموظفـو   
 ظـل ظـروف كـثريا    مكتب األمـم املتحـدة يف بورونـدي يف   

جتديـد واليـة    وبالتـايل وافـق اجمللـس علـى    ما تكـون صـعبة،   
  .)٢١٦(املكتب

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
__________ 

)، الفقـــرة السادســـة مـــن الديباجـــة. ٢٠٠١( ١٣٧٥القـــرار   )٢١٤(
تشـرين   ٨وأكد اجمللس جمددا تأييده ببيان من الرئيس مؤرخ 

 ). S/PRST/2001/33( ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

ــر   )٢١٥(  S/2001/1076و، S/2000/1097و، S/2000/1096انظــــــــــــــــ
 .S/PRST/2009/30. انظر أيضا S/2001/1027و

)٢١٦(  S/PRST/2003/30. 

ــؤرخ       ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــباط/فرباير  ١٠ببيــ شــ
بالتقـــدم اهلـــام الـــذي لـــس اجملم يســـلب ت، إىل جانـــ٢٠٠٠

أحرزتـــه حكومـــة مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى يف تنفيـــذ      
ن الاتفاقــات بــانغي وميثــاق املصــاحلة الوطنيــة اللــذين ميــث      

مــم ألثــين علــى بعثــة اأ، ســتقرار يف البلــدالم واالأســس الســ
ــاص     ــل اخلـ ــطى واملمثـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــدة يف مجهوريـ املتحـ

م الما بــه يف جمــال اســتعادة الســمــني العــام نظــرا ملــا أســهألل
. وأعــرب اجمللــس أيضــا بــنفس البيــان  )٢١٧(البلــدمــن يف ألوا

مـم املتحـدة   ألمني العام إنشاء مكتـب ا ألبقرار اعن ترحيبه 
ــاء الســـ  ــدعم بنـ ــطى اللـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ  .)٢١٨(م يف مجهوريـ

ــت ال ــة وكان ــة بوالي ــب املنوط ــل يفاملكت ــم  تتمث ــود دع جه
ىل تعزيـــز الســـالم واملصـــاحلة احلكومـــة االنتقاليـــة الراميـــة إ

ــة الوطن ــة، وتــدعيم املؤسســات الدميقراطي حشــد ، وتيســري ي
ــدعم السياســي واملــوارد  ــدويل أل  علــى ال غــراض الصــعيد ال

. وببيـان  )٢١٩(إلعمار الوطين واالنتعاش االقتصادي يف البلدا
أقـر اجمللـس   ، ٢٠٠١أيلول/سـبتمرب   ٢٦من الرئيس مـؤرخ  

املتحدة لدعم بناء السـالم  إجراء تنقيح لوالية مكتب األمم 
يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى إلدراج تــدابري خمتلفــة لتعزيــز 
ــام     ــة بالنظـ ــاالت املتعلقـ ــيما يف اجملـ ــب، وال سـ ــة املكتـ واليـ

__________ 

)٢١٧(  S/PRST/2000/5. 

 ٢٠٠٠ /فربايرشـباط  ١٥أنشئ مكتب دعم بنـاء السـالم يف     )٢١٨(
ملدة سنة واحدة من خالل تبـادل للرسـائل بـني األمـني العـام      

ــن. انظــر     ــس األم ــيس جمل . S/1999/1236و S/1999/1235ورئ
 مـن  خالل الفترة قيد االستعراض قرر اجمللـس، علـى أسـاس   و
ربــع فتــرات ألوصــيات األمــني العــام، متديــد واليــة املكتــب  ت

ــا يف   ــهت آخرهــ ــرى، انتــ ــانون األول/ ٣١أخــ ــمرب كــ ديســ
ــر ٢٠٠٤ ، S/2001/886و، S/2000/944و، S/2000/943. انظـــ

 ،S/2003/890و، S/2003/889و، S/2002/930و، S/2002/929و
 .S/PRST/2001/25و 

 .S/1999/35للمزيد من التفاصيل، انظر   )٢١٩(



النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق - الفصل العاشر 
 

 

11-21843 1071 
 

القضائي وبناء السالم وحتسـني فعاليـة قدراتـه علـى اإلنـذار      
  .)٢٢٠(املبكر ويف جمال حقوق اإلنسان

  احلالة يف كوت ديفوار  
األمـني العـام، ببيـان مـن الـرئيس       أثىن اجمللـس علـى    
ــه مــن  ، ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب   ٢٠مــؤرخ  ــا بذل مل

ــع       جهــود مــن أجــل تشــجيع تســوية تفاوضــية بالتنســيق م
لـــدول غـــرب أفريقيـــا. وطلـــب إليـــه  اجلماعـــة االقتصـــادية

أن يواصل بذل تلك اجلهود، وال سـيما بتـوفري كـل    اجمللس 
، ة االقتصــاديةالــدعم واملســاعدة الالزمــني لوســاطة اجلماعــ 

  .)٢٢١(أن يبقيه بانتظام على علم باحلالةو
شـباط/فرباير   ٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٦٤وبالقرار   
ماركوســـي،  – لينـــاس، بينمـــا أقـــر اجمللـــس اتفـــاق ٢٠٠٣

لألمني العام للدور احليوي الذي اضـطلع   أعرب عن امتنانه
علــى حنــو ســلس، الــيت عقــدت بــه يف إجــراء االجتماعــات 

املسامهة يف التوصل إىل تسـوية هنائيـة    شجعه على مواصلةو
إىل األمـني  اجمللس طلب . وكذلك لألزمة يف كوت ديفوار

توصيات عن السبل اليت ميكن هبـا لألمـم    يهالعام أن يقدم إل
 –املتحـــدة أن تـــدعم دعمـــا تامـــا تنفيـــذ اتفـــاق لينـــاس       

ماركوســي، بنــاء علــى الطلــب املقــدم مــن مــؤمتر املائــدة        
اسـية يف كـوت ديفـوار، ومـن مـؤمتر      املستديرة للقـوى السي 

. وأخريا، رحـب اجمللـس   رؤساء الدول بشأن كوت ديفوار
ديفـوار، يتخـذ   ة األمني العام تعـيني ممثـل خـاص لكـوت     بنّي

ــه أن يفعــل ذلــك يف أقــرب   مقــره يف أبيــدجان، و طلــب إلي
  .)٢٢٢(وقت ممكن

__________ 

)٢٢٠(  S/PRST/2001/25  انظـــــــر أيضـــــــا .S/PRST/2001/18 و 

S/2001/886. 

)٢٢١(  S/PRST/2002/42. 

 .٦ و ٥ و ٤)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار   )٢٢٢(

أيار/مــايو  ١٣) املــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٩وبــالقرار   
وي للممثـل اخلـاص   أييـده القـ  ت، أكد اجمللـس جمـددا   ٢٠٠٣

وافــق علــى منحــه ســلطة كاملــة يف تنســيق  لألمــني العــام، و
كافـــة أنشـــطة منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار 

بعثــة . وبــنفس القــرار، أنشــأ اجمللــس وتســيري تلــك األنشــطة
سـند إليهـا واليـة تيسـري     مم املتحدة يف كوت ديفـوار، وأ ألا

ــاق     ــة التف ــراف اإليفواري ــذ األط ــاتنفي ــ –سلين ي. ماركوس
وافق على إنشاء فريق مصـغر مـن املـوظفني لـدعم     وكذلك 

املمثل اخلاص لألمني العام يف الشؤون السياسـية والقانونيـة   
ــائط      ــات ووس ــة واالنتخاب ــة وشــؤون الشــرطة املدني واملدني

ن اإلنســـانية وقضـــايا اإلعـــالم والعالقـــات العامـــة والشـــؤو
  .)٢٢٣(حقوق اإلنسان

ــق جب    ــا يتعلـ ــة فيمـ ــو  احلالـ ــة الكونغـ مهوريـ
  الدميقراطية

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩١بــ ــباط/ ٢٤) املــ  شــ
تأكيــد تأييــده القــوي للممثــل  ، أعــاد اجمللــس٢٠٠٠فربايــر 

مــني العــام يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،     ألاخلــاص ل
ــة  مــم املتحــدة يفألولســلطته العامــة علــى أنشــطة ا  مجهوري

راف التعــاون طــألطلــب إىل مجيــع االكونغــو الدميقراطيــة، و
  .)٢٢٤(الكامل معه

، ٢٠٠٢متوز/يوليـه   ٢٣وببيان من الرئيس مؤرخ   
بـــذهلا تلـــس بـــاجلهود واملســـاعي احلميـــدة الـــيت  اجملرحـــب 

ــا  ــة جنـــوب أفريقيـ ــاد  )٢٢٥(مجهوريـ ــة االحتـ ــفها رئيسـ ، بوصـ
ملســـاعدة مجهوريـــة الكونغـــو    األمـــني العـــام واألفريقـــي، 

ن معاجلـة  الدميقراطية ورواندا علـى التوصـل إىل اتفـاق بشـأ    
مشـــكلة اجلماعـــات املســـلحة وإحـــراز تقـــدم فيمـــا يتعلـــق  

__________ 

 .٣و ٢ و ١)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٧٩القرار   )٢٢٣(

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩١القرار   )٢٢٤(

)٢٢٥(  S/PRST/2002/22. 
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بانسحاب القوات الروانديـة يف سـياق االنسـحاب الكامـل     
ــو     ــة الكونغـ ــيم مجهوريـ ــن إقلـ ــة مـ ــوات األجنبيـ ــع القـ جلميـ
الدميقراطيـــة وفقـــا التفـــاق لوســـاكا لوقـــف إطـــالق النـــار   

  لس ذات الصلة.اجملولقرارات 
تشـــرين  ١٨وببيـــان الحـــق مـــن الـــرئيس مـــؤرخ    

مجيع اجلهات الفاعلـة  ، شجع اجمللس ٢٠٠٢األول/أكتوبر 
ــة، مبــا فيهــا أطــراف الصــراع وكــذلك اجملتمــع املــدين     احمللي
ــات، وذلـــك    ــة علـــى الـــدخول يف حمادثـ واملنظمـــات الدينيـ
هبــدف إهنــاء األعمــال القتاليــة والتوصــل إىل اتفــاق علــى       

ليـة  قاعدة للتعـايش السـلمي يف املنطقـة خـالل الفتـرة االنتقا     
. ويف هـذا الصـدد، شـجع    يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة 

ــى أن ينظــر يف اســتخدام مســاعيه    اجمللــس  ــام عل األمــني الع
منظمـة   بعثةوتيسري هذه احملادثات مع تقدمي احلميدة لتعزيز 

الـدعم عنـد    األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة 
  .)٢٢٦(االقتضاء
كـــــانون  ٤خ ) املـــــؤر٢٠٠٢( ١٤٤٥وبـــــالقرار   

ــمرب  ــع ت٢٠٠٢األول/ديســ ــرح، مــ ــس ب يــ ــع اجمللــ بتوقيــ
مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا علـى اتفـاق بريتوريـا    

قراطيـة وأوغنـدا علـى اتفـاق     وتوقيع مجهورية الكونغو الدمي
جبهــود  ه، يف مجلــة أمــور،بــيرحأعــرب أيضــا عــن ت، لوانــدا

  .)٢٢٧(نيلتسهيل اعتماد هذين االتفاق األمني العام

  احلالة بني إثيوبيا وإريتريا  
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٠بــ ــول/ ١٥) املــ  أيلــ
م األمـني العـام تعـيني    ازتعابـ اجمللـس  رحب ، ٢٠٠٠سبتمرب 

ممثل خاص يكون مسؤوال عن مجيع جوانب أعمـال األمـم   
 طلـب . ولوفاء بواليـة بعثـة األمـم املتحـدة    املتحدة املتعلقة با

__________ 

)٢٢٦(  S/PRST/2002/27. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٤٥القرار   )٢٢٧(

ظمـــة الوحـــدة إىل األمـــني العـــام أن ينســـق مـــع من كـــذلك
  .)٢٢٨(األفريقية تنفيذ اتفاق وقف أعمال القتال

 تشـــرين الثـــاين/ ٢١وببيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ   
لس عن تأييـده املسـتمر للجهـود    اجملعرب أ، ٢٠٠٠نوفمرب 

، ضــمن مجلــة   الــيت يبــذهلا األمــني العــام ومبعوثــه اخلــاص     
  .)٢٢٩(اعرتللتوصل إىل حل سلمي دائم لل آخرين،
شـباط/فرباير   ٩س، مـؤرخ  وبقرار الحق من الـرئي   
عن تأييده القوي للدور الذي يقوم ، أعرب اجمللس ٢٠٠١

به األمني العام يف مواصلة العمل على تنفيـذ اتفـاق اجلزائـر    
العاصمة، مبا يف ذلك عن طريق مساعيه احلميـدة، وجلهـود   
ممثلـــه اخلـــاص وإلســـهامات كيانـــات األمـــم املتحـــدة ذات 

  .)٢٣٠(الصلة
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٨وبــــ  آذار/ ١٥) املــــ
عزمــه علــى  ، بعــد أن أعــرب اجمللــس عــن    ٢٠٠٢مــارس 

األمــني  ادعـ ني يف تنفيـذ قــرار جلنـة احلــدود،   مسـاندة الطــرف 
ــام     ــة قي العــام إىل التقــدم بتوصــيات إىل اجمللــس بشــأن كيفي
البعثة بدور مالئم يف عملية ترسيم احلدود، وال سيما فيمـا  

  .)٢٣١(دودالة األلغام ألغراض ترسيم احليتعلق بإز
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٦٦وبــــ  آذار/ ١٤) املــــ
لممثــل لعــن تأييــده القــوي اجمللــس عــرب ، أ٢٠٠٣مــارس 

__________ 

 .٤ و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٣٢٠القرار   )٢٢٨(

)٢٢٩(  S/PRST/2000/34. 

)٢٣٠(  S/PRST/2001/4 . مــن  يف كــثري وكــرر اجمللــس تأكيــد دعمــه
ألمـني  ا الـيت يقـوم هبـا    لمسـاعي احلميـدة  لالقرارات الالحقـة.  

)، ٢٠٠١( ١٣٤٤ اتانظر، على سبيل املثـال، القـرار   .العام
 ١٣٤٠) و ٢٠٠٢( ١٣٩٨، و)٢٠٠١( ١٣٦٩ و
 .S/PRST/2001/14)، و٢٠٠٢(

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٣٩٨القرار   )٢٣١(
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عملــــه مــــن أجــــل دعــــم عمليــــة لاخلــــاص لألمــــني العــــام 
  .)٢٣٢(السالم

  بيساو - احلالة يف غينيا  
لــس بتبــادل للرســائل بــني األمــني العــام ورئــيس اجمل  

مــن علمــا خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، أحــاط جملــس األ
مكتـب األمـم املتحـدة    بعزم األمني العام علـى متديـد واليـة    

، املنشـأ عمـال بـالقرار    بيسـاو  -لدعم بناء السـالم يف غينيـا   
ــة   . )٢٣٣()١٩٩٩( ١٢٣٣ ــة، يف مجل ــة البعث واشــتملت والي

تشــرين  ١أمــور، علــى تيســري تنفيــذ اتفــاق أبوجــا املــربم يف 
افـة اجلهـات   وإجراء حوار فيما بني ك ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 

الفاعلــة، وتعزيــز املصــاحلة الوطنيــة مــن أجــل دعــم اجلهــود  
الوطنيـــة الراميـــة لتوطيـــد الســـالم والدميقراطيـــة وســـيادة      

  .)٢٣٤( القانون، مبا يف ذلك تعزيز املؤسسات الدميقراطية

احلالة يف غينيـا عقـب اهلجمـات األخـرية       
  على طول حدودها مع ليربيا وسرياليون

 كـــانون األول/  ٢١خ ببيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤر     
، مــع اإلشــادة باجلماعــة االقتصــادية لــدول ٢٠٠٠ديســمرب 

للدور اهلام الذي تقوم به مـن أجـل   غرب أفريقيا وبرئيسها 
استعادة السالم واألمن يف البلدان الثالثة األعضـاء يف احتـاد   

إىل األمني العام النظر فيما ميكـن أن  ، طلب اجمللس هنر مانو
مـن دعـم    ،وال سـيما األمـم املتحـدة    يقدمه اجملتمع الـدويل، 

إىل اجلماعــــة االقتصــــادية لــــدول غــــرب أفريقيــــا لكفالــــة 

__________ 

 .١٧)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٦٦القرار   )٢٣٢(

)٢٣٣(  S/2000/201 وS/2000/202 و؛S/2000/941 وS/2000/942 ؛
؛ S/2002/917 و S/2002/916 و ؛S/2001/961و S/2001/960و
 .S/2003/1097و S / 2003/1096و

)٢٣٤(  S/2000/201. 

ود غينيــــا مــــع ليربيــــا ومــــع اســــتتباب األمــــن علــــى حــــد
    .)٢٣٥(سرياليون

  احلالة يف ليربيا  
 كـــانون األول/  ١٣ببيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ      
حتقيقـا لألهـداف املتمثلـة يف إهنـاء العنـف      ، ٢٠٠٢ديسمرب 

حلة الوطنيـة، ذكـر اجمللـس أنـه ملتـزم بتشـجيع       وتعزيز املصـا 
قيام مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف ليربيا بـدور  

املمثـل  مـن جانـب مكتـب     اطانشـ أكثـر  مشاركة وموسع، 
لغــرب أفريقيــا الــذي أنشــئ مــؤخرا.   اخلــاص لألمــني العــام

تقــدمي ومشلــت املهــام الــيت حــددها اجمللــس، يف مجلــة أمــور، 
الســلطات الليربيــة واجلمهــور يف ليربيــا مــن     املســاعدة إىل 

ــانون     ــيادة القـ ــة وسـ ــات الدميقراطيـ ــز املؤسسـ ــل تعزيـ ؛ أجـ
املسامهة يف اإلعداد إلجراء انتخابات حرة ونزيهة يف عـام  و

ــة  ٢٠٠٣ ــة  و ؛ورصــد هــذه العملي تشــجيع املصــاحلة الوطني
ــادرات       ــم املب ــق دع ــك عــن طري ــا يف ذل وحــل الصــراع، مب

م حكومـة ليربيـا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ      دعوالقائمة يف امليدان؛ 
  .)٢٣٦(قات السالم اليت سيجري اعتمادهااتفا

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٩وبـ ــول/ ١٩) املـ  أيلـ
علمـا بـاعتزام األمـني العـام     اجمللـس  ط احـ أ، ٢٠٠٢سـبتمرب  

نقــل املهــام وإهنــاء واليــة مكتــب األمــم املتحــدة يف ليربيــا،   
األمـم املتحـدة يف   كتب إىل بعثـة  املالرئيسية اليت يضطلع هبا 

فيمـــا يتعلـــق بـــدعم تنفيـــذ اتفـــاق الســـالم وعمليـــة ليربيـــا، 
بتعــيني األمــني العــام ممثلــه اخلــاص لليربيــا   رحــبو الســالم،

__________ 

٢٣٥()  S/PRST/2000/41. 

)٢٣٦(  S/PRST/2002/36.  ،بعد التوصل إىل اتفاق مع حكومة ليربيا
لرسـائل بـني األمـني    لمت تنقيح والية املكتب عن طريق تبـادل  

 ).S/2003/469 و S/2003/468العام ورئيس جملس األمن (
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ة األمـم املتحـدة   بعثة وتنسيق مجيـع أنشـط  اللتوجيه عمليات 
    .)٢٣٧(يف ليربيا

  احلالة يف سرياليون  
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٣٦بــ ــول/ ٢٤) املــ  أيلــ
بـالتزام األمـني العـام بإجيـاد      اجمللـس  رحـب ، ٢٠٠٢سبتمرب 

ــاء الســالم يف     ــا، مبــا يكفــل بن ــدائر يف ليربي حــل للصــراع ال
املنطقة دون اإلقليمية، وذلك عـن طريـق أمـور منـها إنشـاء      

  .)٢٣٨(فريق اتصال

  احلالة يف الصومال  
كـانون الثاين/ينـاير    ١١ببيان مـن الـرئيس مـؤرخ       
ىل إعـداد اقتـراح بشـأن    األمـني العـام إ  ، دعا اجمللس ٢٠٠١

الســبل الــيت مــن  ، جيمــل فيــهبعثــة لبنــاء الســلم يف الصــومال
شأهنا أن تدفع عملية السالم قدما، وذلـك مـع إيـالء عنايـة     

غـري أن األمــني العــام،   .)٢٣٩(خاصـة للحالــة األمنيـة يف البلــد  
، أشـار  ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ١١يف تقريره املؤرخ 

سمح بنشر مكتب لبناء السـالم يف  األمنية ال تإىل أن احلالة 
ــة    ــد واليـ ــى بتمديـ ــد، وأوصـ ــدة   البلـ ــم املتحـ ــب األمـ مكتـ

ملــدة ســنتني، نظــرا للــدور القــيم الــذي  السياســي للصــومال
ــها     ــالغ عن ــة يف الصــومال واإلب ــه يف رصــد احلال  .)٢٤٠(يؤدي

وكانت والية املكتب تشمل، يف مجلـة أمـور، املسـاعدة يف    

__________ 

 )، الفقرتان التاسعة عشرة والعشـرون ٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار   )٢٣٧(
 من املنطوق. ٢من الديباجة، والفقرة 

 .١٣، الفقرة )٢٠٠٢( ١٤٣٦القرار   )٢٣٨(

)٢٣٩(  S/PRST/2001/1. 

)٢٤٠(  S/2001/963  ومــن خــالل تبــادل للرســائل بــني األمــني العــام .
ــد واليــة        ــذلك بتمدي ــس ك ــن، قــام اجملل ــس األم ــيس جمل ورئ
مكتــب األمــم املتحــدة السياســي للصــومال لفتــرة الســنتني       

٢٠٠٣-٢٠٠٢ )S/2001/1097 و S/2001/1098 .( 

خالل إجـراء االتصـاالت   تعزيز قضية السالم واملصاحلة من 
مــــع القــــادة الصــــوماليني واملنظمــــات املدنيــــة والــــدول      
واملنظمـــات املعنيـــة، ورصـــد احلالـــة يف الصـــومال؛ ودعـــم  
ــويت وأدت إىل تشــكيل     ــة جيب ــذهتا حكوم ــيت اخت ــادرة ال  املب

  احلكومة الوطنية االنتقالية.
ــرئيس مـــؤرخ     ــرين األول/ ٣١وببيـــان مـــن الـ  تشـ
أن يتخــذ  إىل األمــني العــام، طلــب اجمللــس ٢٠٠١أكتــوبر 

، مـن  اخلطوات دعما لعملية السـالم يف الصـومال  عددا من 
ــة   ــوات التاليـ ــها اخلطـ ــني    (أ)  :بينـ ــتركة بـ ــة مشـ ــاد بعثـ إيفـ

ــة      ــيم شــامل للحال ــر إلجــراء تقي ــادة مــن املق الوكــاالت بقي
األمنيــة يف الصــومال مبــا يف ذلــك مقديشــيو، باالســتناد إىل   

إعداد مقترحـات  (ب)  لقائمة؛معايري األمم املتحدة العامة ا
بشأن الطريقة اليت ميكن لألمم املتحدة أن تقدم من خالهلـا  
املزيد من املساعدة يف تسـريح أفـراد امليليشـيات، وتـدريب     
 أفــــراد الشــــرطة التــــابعني للحكومــــة الوطنيــــة االنتقاليــــة؛ 

النظر يف إمكانية إدخال تعديالت، حسـب االقتضـاء،    (ج)
ــم ا   ــب األمـ ــة مكتـ ــى واليـ ــؤون   علـ ــي لشـ ــدة السياسـ ملتحـ

التشــاور مــع مجيــع األطــراف املعنيــة بشــأن  (د)  الصــومال؛
علـى حتقيـق    ، يف مجلـة أمـور،  لعمـل لالطرق العملية والبناءة 

اتســاق الـــُنهج املتعلقـــة بالسياســـات املتبعـــة إزاء الصـــومال  
  .)٢٤١(للسالم واملصاحلة يف البلدوتعزيز الدعم املقدم 

ــؤرخ      ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــارس آذ ٢٨وببيــ ار/مــ
مـن خـالل مستشـاره    األمـني العـام،    ، شجع اجمللس٢٠٠٢

اخلاص ومكتب األمم املتحدة السياسي يف الصومال، علـى  
ــة     ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــادرة اهليئ ــدعم مب  أن ي

 لـس إىل األمـني العـام   اجملطلب  كماة.لياتبنشاط يف الفترة ال
عـاون الوثيـق   على أكمل وجـه ممكـن، بالت   أن يستخدم ممثله

مـــع املنســـق املقـــيم لألمـــم املتحـــدة يف الصـــومال، لتنســـيق 
__________ 

)٢٤١(  S/PRST/2001/30. 
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والعمـل علـى توسـيعها بشـكل     أنشطة بنـاء السـالم اجلاريـة    
ــد ــاء      .متزاي ــة لبن ــده لضــرورة نشــر بعث وكــرر اجمللــس تأكي

الســالم الشــامل بعــد انتــهاء الــرتاع حاملــا تســمح الظــروف  
  .)٢٤٢(األمنية بذلك

ــرئيس مـــؤرخ     ــان مـــن الـ ــا ١٢وببيـ  نون األول/كـ
لــس األمــني العــام علــى تقــدمي   اجملجع شــ، ٢٠٠٢ديســمرب 

دعمه الفعال لعملية املصاحلة الوطنية الصومالية اليت ترعاها 
اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة وإىل عمليــة املــؤمتر  

عالوة على ذلك، تسليما من اجمللـس   اجلارية يف إلدوريت.
اع مــن رتبعــد انتــهاء الــ وضــع برنــامج شــامل لفتــرة مــابــأن 

أجل نزع السالح وتسريح القوات وإعادة تأهيلـها وإعـادة   
ــامهة   ــا سيشــــكل مســ ــةإدماجهــ ــالم  يف قيمــ إحــــالل الســ

أن يواصـل  ، طلب إىل األمني العام واالستقرار يف الصومال
تنفيــذ األنشــطة التحضــريية بشــكل متناســق يف امليــدان مــن  

انتهـــــاء   ــرة ما بعـد أجل إيفاد بعثة لبناء سالم شامل يف فتــ
ملــــا تســــمح األحــــــوال األمنيــــة اع يف الصــــومال، حارتالــــ

  .)٢٤٣(بذلك

  احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٢بــ ــباط/ ٢٩) املــ  شــ
تأكيـد دعمـه الكامـل للجهـود      اجمللس كرر، ٢٠٠٠فرباير 

ه مني العـام ومبعوثـه الشخصـي وممثلـ    ألاملستمرة اليت يبذهلا ا
سـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة    المم املتحـدة ل ألاخلاص وبعثة ا

تفاقــات الــيت اعتمــدها الطرفــان،  اللتنفيــذ خطــة التســوية وا
بشــأن إجــراء اســتفتاء حــر ونزيــه وحمايــد مــن أجــل تقريــر    

اعتـزام  اجمللـس أيضـا   يـد  . وأشعب الصحراء الغربيـة ملصـريه  
ــه الشخصــي بــأن يتشــاور مــع    ألا مــني العــام تكليــف مبعوث

__________ 

)٢٤٢(  S/PRST/2002/8. 

)٢٤٣(  S/PRST/2002/35. 

الطرفني، وبأن يستكشف كذلك السبل والوسائل الكفيلـة  
، مــع مراعــاة حــل للــرتاع ســريع ودائــم ومتفــق عليــهبإجيــاد 
  .)٢٤٤(ات احلالية واحملتملةالعقب

ــالقرار     حزيــران/ ٢٩) املــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٩٥وب
، عقب عرض املقترحات الرمسيـة املقدمـة مـن    ٢٠٠١يونيه 

ووادي الــذهب اجلبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية احلمــراء     
)، ومذكرة التفاهم املقدمة مـن حكومـة   (جبهة البوليساريو

تأييدا كامال اجلهـود الـيت يبـذهلا األمـني      اجمللس يداجلزائر، أ
العام لـدعوة مجيـع األطـراف إىل االجتمـاع مباشـرة أو مـن       

ــه  خــــالل مباحثــــات غــــري  ــة مبعوثــ ــرة حتــــت رعايــ  مباشــ
  .)٢٤٥(يالشخص
متوز/يوليـه   ٣٠) املـؤرخ  ٢٠٠٢( ١٤٢٩وبالقرار   
تقريـر األمـني العـام املـؤرخ     ، بعد أن نظر اجمللس يف ٢٠٠٢

ــباط/فرباير  ١٩ ــواردة    ٢٠٠٢شــ ــة الــ ــارات األربعــ واخليــ
جلهود اليت يبـذهلا األمـني العـام ومبعوثـه     ا بقوة أيد ،)٢٤٦(فيه

الشخصي هبدف إجياد حل سلمي هلـذا النــزاع الـذي طـال     
بــذل لة إىل مواصــ كــذلك املبعــوث الشخصــي ادعــو .أمــده
عـــرب عنـــها يمـــع مراعـــاة الشـــواغل الـــيت   ،اجلهـــود تلـــك

عــرب عــن اســتعداده للنظــر يف أي هنــج يــنص   أو ،الطرفــان
ــد ي  ــر املصـــري قـ ــام و علـــى تقريـ ــه األمـــني العـ ــقترحـ  همبعوثـ

الشخصــي، مــع التشــاور حســب االقتضــاء مــع اجلهــات       
  .)٢٤٧(األخرى ذات اخلربة يف هذا اجملال

__________ 

ــرار   )٢٤٤( ــة   ٢٠٠٠( ١٢٩٢القـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة اخلامسـ )، الفقـ
من املنطوق. وبعدة مقررات الحقة، جدد اجمللس  ٢والفقرة 

دعمــه الكامــل للمبعــوث اخلــاص لألمــني العــام. انظــر، علــى  
 ١٣٠٩و)، ٢٠٠٠( ١٣٠١القـــــــرارات ل، ســـــــبيل املثـــــــا

)، ٢٠٠١( ١٣٤٢و)، ٢٠٠٠( ١٣٢٤و)، ٢٠٠٠(
 ).٢٠٠١( ١٣٥٩و ،)٢٠٠١( ١٣٤٩و

 .٢)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٥٩القرار   )٢٤٥(

)٢٤٦(  S/2002/178. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٢٩القرار   )٢٤٧(
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متوز/يوليـه   ٣١) املـؤرخ  ٢٠٠٣( ١٤٩٥وبالقرار   
العـام املـؤرخ    يف تقريـر األمـني  اجمللس نظر ، بعد أن ٢٠٠٣

، ويف خطـة السـالم املقدمـة مـن     )٢٤٨(٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٣
مبعوثه الشخصي مـن أجـل تقريـر شـعب الصـحراء الغربيـة       

، وكـــــــذلك يف ردود الطـــــــرفني والـــــــدول )٢٤٩(ملصــــــريه 
، متصرفا مبوجب الفصـل  تأييده القوي واصل ،)٢٥٠(اجملاورة
للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام      س مــن امليثــاق، الســاد

د باملثـل خطتـهما للسـالم مـن أجـل      يّـ أومبعوثه الشخصي و
تقريــر شــعب الصــحراء الغربيــة ملصــريه بوصــف ذلــك حــال 

  .)٢٥١(ل، على أساس االتفاق بني الطرفنيسياسيا أمث

تشــرين األول/أكتــوبر  ٢رســالة مؤرخــة   
موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن     ٢٠٠٣
ملمثـل الـدائم للسـودان لـدى األمـم      من ا

  املتحدة

تشرين األول/أكتـوبر   ١٠ببيان من الرئيس مؤرخ   
بـــالتوقيع علـــى بروتوكـــول الترحيـــب  مـــع إبـــداء، ٢٠٠٣

إبـــرام اتفـــاق شـــامل ، والتطلـــع إىل النجـــاح يف مشـــاكوس
األمــني العــام، يف علــى أساســه، طلــب اجمللــس إىل  للســالم 

لتحضـريية، بالتشـاور   هذا الصـدد، أن يشـرع يف األعمـال ا   
مــع األطــراف املعنيــة، وامليسِّــرين التــابعني للهيئــة احلكومــة   
الدوليــة املعنيــة بالتنميــة واملــراقبني الــدوليني، بشــأن الطريقــة 
اليت ميكن هبا لألمم املتحدة أن تقـدم الـدعم الكامـل لتنفيـذ     

  .)٢٥٢(اتفاق السالم الشامل

__________ 

)٢٤٨(  S/2003/565. 

 املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٢٤٩(

 الثالث. املرجع نفسه، املرفق  )٢٥٠(

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٥القرار   )٢٥١(

)٢٥٢(  S/PRST/2003/16. 

 ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٣٠رسالة مؤرخة   
األمني العام إىل رئيس جملـس  موجهة من 

  ) S/2001/434األمن (

تبادل للرسائل بني األمني العـام ورئـيس    من خالل  
إنشــاء  األمــني العــام بــاعتزامجملــس األمــن، رحــب اجمللــس  

ــا      ــرب أفريقي ــام لغ ــل اخلــاص لألمــني الع ــب املمث . )٢٥٣(مكت
وتشـــمل الواليـــة الـــيت أنيطـــت باملكتـــب، يف مجلـــة أمـــور، 

، باســم محيــدة ومهــام خاصــة   ســاعٍاالضــطالع بــأدوار م 
مبـــا فيهـــا  يف بلـــدان املنطقـــة دون اإلقليميـــة األمـــني العـــام،

واجلهـود الراميــة إىل بنــاء  اجملـاالت املتعلقــة مبنـع الصــراعات   
  .)٢٥٤(السالم

ــرئيس مـــؤرخ     ــان مـــن الـ ــانون األول/ ١٩وببيـ  كـ
بإنشاء مكتب ممثـل األمـني    اجمللسحب ، ر٢٠٠١ديسمرب 

ليكفــل، ضــمن مجلــة أمــور، تعزيــز     العــام لغــرب أفريقيــا   
مواءمــة وتنســيق مــا تتخــذه منظومــة األمــم املتحــدة مــن        

إجيـاد شـراكة مثمـرة    وإجراءات من منظور إقليمي متكامل 
مــع اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، واملنظمــات  
األخـــــرى دون اإلقليميـــــة، واجلهـــــات الفاعلـــــة الدوليـــــة 

لـس أنـه جيـب    اجملكد أو والوطنية، ومن بينها اجملتمع املدين.
ملنظومـة   ارئيسـي  اأن يظل تعزيز التكامل دون اإلقليمي هدف

اعــات يف رتاألمــم املتحــدة يف البحــث عــن حلــول دائمــة لل  
  .)٢٥٥(غرب أفريقيا

  احلالة يف أفريقيا  
كــانون الثاين/ينــاير  ٣١ببيــان مــن الــرئيس مــؤرخ    
ــم املتحــدة إىل تكثيــف    اجمل ادعــ، ٢٠٠٢ ــة األم لــس منظوم

__________ 

)٢٥٣(  S/2001/1128 و S/2001/1129. 

)٢٥٤(  S/2001/1128. 

)٢٥٥(  S/PRST/2001/38. 
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ا، مبــا يف ذلــك تقــدمي املســاعدة يف حــدود املـــوارد      تعاوهنــ 
املتاحـــة، مـــع منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة واملنظمـــات دون  
اإلقليمية يف أفريقيـا يف ميـدان بنـاء القـدرات، وال سـيما يف      

شــدد اجمللــس و اإلنــذار املبكــر ملنــع الــرتاع وحفــظ الســالم.
ــة   ــة: (أ) أيضــا علــى أمهي  التفاعــل الفعلــي بــني األمــور التالي

ــدة األفريقيــــة       ــة الوحــ ــم املتحــــدة ومنظمــ ــة األمــ منظومــ
واملنظمـــات دون اإلقليميـــة مـــن خـــالل تبـــادل املعلومـــات  

لتنســيق والفهــم  (ب) ا والتحليــل يف مرحلــة منــع الــرتاع؛   
 الواضــح لــدور كــل منــها يف دفــع عمليــات الســالم قــدما؛  

الـــدعم املنســـق للجهـــود الوطنيـــة واإلقليميـــة لبنـــاء      (ج) 
 لــس بإنشــاء مكتــباجملرحــب لســياق، ا ويف هــذا الســالم.

ــا و   ــام  األمــم املتحــدة يف غــرب أفريقي طلــب إىل األمــني الع
اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتشــغيل هــذا املكتــب تشــغيال   

مـــع االرتيـــاح أن مهـــام كـــذلك لـــس اجملالحـــظ و كـــامال.
املساعي احلميدة اليت اضطلع هبا زعمـاء سياسـيون بـارزون    

تســـوية تقـــدم كـــبري يف المـــن أفريقيـــا قـــد يســـرت حتقيـــق  
شــــجع منظمــــة الوحــــدة السياســــية لــــبعض الرتاعــــات؛ و

األفريقيـــة واملنظمـــات دون اإلقليميـــة، مـــع مراعـــاة احلالـــة  
اخلاصة للرتاعات، على العمل علـى تعـيني شخصـيات مثـل     
املبعــوثني اخلاصــني، واالســتعانة عنــد االقتضــاء باألســاليب   

ــكيل   ــا يف ذلـــك تشـ ــات، مبـ ــة حلـــل الرتاعـ ــالس  التقليديـ جمـ
لــــس علــــى أمهيــــة الطــــابع اجملشــــدد أخــــريا، و .احلكمــــاء
هلـذه اجلهـود ويركـز علـى ضـرورة التنسـيق املالئـم         الوقائي
  .)٢٥٦(بينها

  

__________ 

)٢٥٦(  S/PRST/2002/2. 

  آسيـــــــــا  
  احلالة يف أفغانستان  
، ٢٠٠٠نيسـان/أبريل   ٧ببيان من الـرئيس مـؤرخ     
لـس جمـددا موقفـه بوجـوب اسـتمرار األمـم       اجملكد بعد أن أ

ــود     املتحــدة يف تأ ــادي يف اجله ــا األساســي واحلي ــة دوره دي
الدوليـــة الراميـــة إىل التوصـــل إىل تســـوية ســـلمية للصـــراع  

رحب بتعـيني ممثـل شخصـي جديـد لألمـني العـام       ، األفغاين
وباألنشطة اليت تضـطلع هبـا بعثـة األمـم املتحـدة اخلاصـة يف       
ــة إىل       ــة السياســية الرامي ــن أجــل تيســري العملي أفغانســتان م

  .  )٢٥٧(عرتاية سياسية دائمة للالتوصل إىل تسو
ــالقرار   ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٣ وبـ كـــانون  ١٩) املـ

ــد، أ٢٠٠٠األول/ديســـــمرب  ــود املمثـــــل  اجمللـــــس يـــ جهـــ
الشخصي لألمني العـام ألفغانسـتان الراميـة إىل دفـع عمليـة      
السالم قُدما من خالل املفاوضات السياسية بـني األطـراف   

ــدة مت     ــة عريضــة القاع ــة حكوم ــة هبــدف إقام ــددة األفغاني ع
األطـراف املتحاربـة إىل    ادعـ واألعراق متثـل مجيـع الفئـات،    

التعاون التام مع املمثل اخلاص لألمني العام يف ما يبذله مـن  
 مباحثـات  جهود للتوصل إىل وقف إلطالق النار والبدء يف

  .)٢٥٨(تفضي إىل تسوية سياسية
ــالقرار      ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٨وبـ ــرين  ١٤) املـ تشـ

باعتزام املمثـل اخلـاص   اجمللس رحب ، ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 
عاجــــل ملختلــــف العمليــــات  الــــدعوة إىل عقــــد اجتمــــاع

ــة، و ــأاألفغانيـ ــدة اهـ ــة املتحـ ــتان ب باجلبهـ ــع  ألفغانسـ ومجيـ
دون  أن تشــارك فيــه األفغــان املمــثلني يف تلــك العمليــات    

وأقـر اجمللـس    .)٢٥٩(تأخري وحبسن نيـة ودون شـروط مسـبقة   
__________ 

)٢٥٧(  S/PRST/2000/12. 

 )، الفقرة الرابعة من الديباجة.٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٢٥٨(

لفقرتـــان اخلامســـة والثامنـــة مـــن )، ا٢٠٠١( ١٣٧٨القـــرار   )٢٥٩(
 من املنطوق. ٣الديباجة، والفقرة 
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. مــني العــامالنــهج الــذي أوضــحه املمثــل اخلــاص لأل  أيضــا 
أعــرب اجمللــس عــن كامــل تأييــده للممثــل اخلــاص وأخــريا، 

لألمني العام يف عمله علـى إجنـاز واليتـه، مؤكـدا أن األمـم      
ــود     ــم جهـ ــيا يف دعـ ــؤدي دورا رئيسـ ــي أن تـ ــدة ينبغـ املتحـ
ــة      ــدة انتقالي ــة إىل إنشــاء إدارة جدي ــاين الرامي الشــعب األفغ

بـالقرار  متهيدا لتشكيل حكومة جديدة. وعلى غرار ذلـك،  
ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٨٣ ــمرب   ٦) املــــ ــانون األول/ديســــ كــــ
من جديد تأييده التام للممثل اخلـاص  اجمللس كد أ، ٢٠٠١

 هيــد، معربــا عــن تأيقــر املهــام املســندة إليــه ألألمــني العــام و
  .)٢٦٠(بونالتفاق 
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠١وبــــ  آذار/ ٢٨) املــــ
قـدمي  ة لتألمم املتحداإنشاء بعثة  اجمللس قر، أ٢٠٠٢مارس 

، بالوالية واهليكـل املبيـنني يف تقريـر    املساعدة إىل أفغانستان
ــام  ــة، يف    .)٢٦١(األمــني الع ــة الرئيســية للبعث واشــتملت الوالي
 قيـام مـن خـالل    ةتشجيع املصـاحلة الوطنيـ  على مجلة أمور، 

  .)٢٦٢(بذل املساعي احلميدةب لألمني العام اخلاص مثلامل

  احلالة يف تيمور الشرقية  
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٣٨بــ ــانون  ٣١) املــ كــ

على العمل الـذي تقـوم بـه    ، أثىن اجمللس ٢٠٠١ /ينايرالثاين
إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية وعلى قيـادة  

. وطلـب كـذلك إىل املمثـل    لعـام هلـا  املمثل اخلاص لألمـني ا 
أن يواصـــل اختـــاذ خطـــوات لتفـــويض مزيـــد مـــن  اخلـــاص 

ارة االنتقالية لتيمـور الشـرقية إىل   السلطة تدرجييا داخل اإلد
شـعب تيمــور الشــرقية حــىت يــتم نقــل الســلطة بالكامــل إىل  

شــجع . كمــا ولــة تيمــور الشــرقية بعــد اســتقالهلاحكومــة د
__________ 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٨٣القرار   )٢٦٠(

)٢٦١(  S/2002/278. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠١القرار   )٢٦٢(

ــى     ــرقية علـ ــور الشـ ــة يف تيمـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ إدارة األمـ
ــدعم الكامـــ   ــدمي الـ ــلة تقـ ــال إىل   مواصـ ــل االنتقـ ــن أجـ ل مـ

  .)٢٦٣(االستقالل
ـــ    ــرين األول/ ٣١رئيس مـــؤرخ وببيـــان مـــن ال  تشـ
عن تقـديره للممثـل اخلـاص    ، أعرب اجمللس ٢٠٠١أكتوبر 

لألمـــني العـــام يف تيمـــور الشـــرقية وإلدارة األمـــم املتحـــدة  
االنتقاليـــة يف تيمـــور الشـــرقية جلهودمهـــا يف وضـــع خطـــط  
مفصــــلة لوجــــود األمــــم املتحــــدة يف تيمــــور الشــــرقية يف  

الحظـه األمـني    لـس علمـا مبـا   اجملط احـ كـذلك أ و املستقبل.
االنتقاليـة حـىت االسـتقالل،    العام من وجوب متديـد اإلدارة  

د خطــط األمــني العــام لتعــديل حجــم اإلدارة االنتقاليــة  ّيــأو
لـس  اجمليـد  أو وهيكلها خالل األشـهر السـابقة لالسـتقالل.   

توصيات األمني العام الداعية الستمرار بعثـة متكاملـة    أيضا
ضـاء  ة احلجـم حسـب االقت  تابعة لألمم املتحدة تكون خمفض
ــا بعــد االســتقالل، و   ــرة م ــام أن  يف فت طلــب إىل األمــني الع

ــع       ــة بالتشــاور م ــذه البعث ــداد هل يســتمر يف التخطــيط واإلع
ــن      ــدا م ــدم إىل اجمللــس مزي شــعب تيمــور الشــرقية، وأن يق

  .)٢٦٤(التوصيات اليت تتضمن قدرا أكرب من التفاصيل
ــالقرار      ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٢وبـ كـــانون  ٣١) املـ
على العمل الـذي تقـوم بـه     اجمللس ين، أث٢٠٠٢لثاين/يناير ا

إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية وعلى قيـادة  
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام هلــا يف مســاعدة شــعب تيمــور 

  .)٢٦٥(ساء أسس االنتقال إىل االستقاللالشرقية على إر
أيار/مــايو  ١٧) املــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٠وبــالقرار   
بعزم األمني العام على تعيني منسـق  اجمللس رحب ، ٢٠٠٢

__________ 

الثالثــــة مــــن الديباجــــة،  )، الفقــــرة٢٠٠١( ١٣٣٨القــــرار   )٢٦٣(
 .٤و ٣ والفقرتان

)٢٦٤(  S/PRST/2001/32. 

 )، الفقرة الثانية من الديباجة.٢٠٠٢( ١٣٩٢القرار   )٢٦٥(
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ئي بوصــفه نائــب ممثلــه خـاص لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنـا  
ــة التحــول الســلس يف دور األمــم   أاخلــاص و كــد علــى أمهي
  .)٢٦٦(و املساعدة اإلمنائية التقليديةاملتحدة حن
وبعد بـدء سـريان أول دسـتور لتيمـور الشـرقية يف        

ــراء ا  ٢٢ ــارس وإجــ ــية يف  آذار/مــ ــات الرئاســ  ١٤النتخابــ
 ٢٠نيسان/أبريل، أعرب اجمللس، ببيان من الـرئيس مـؤرخ   

ود األمــني العــام عــن امتنانــه البــالغ جلهــ ، ٢٠٠٢أيار/مــايو 
الحــظ بارتيــاح الــدور الــذي أدتــه األمــم  وممثلــه اخلــاص، و

املتحدة يف إعادة إحالل السـالم يف ربـوع تيمـور الشـرقية،     
ــن   ــي تــ ــد لكــ ــاس وطيــ ــاء أســ ــرقية  ويف بنــ ــور الشــ عم تيمــ

  .)٢٦٧(بالدميقراطية وتتوفر هلا أسباب البقاء واالستقرار

ــداد      ــى امتـ ــتان وعلـ ــة يف طاجيكسـ احلالـ
  األفغانية –احلدود الطاجيكية 

، ٢٠٠٠أيار/مــايو  ١٢ببيــان مــن الــرئيس مــؤرخ    
بشـأن   هعن تقديره العتزام األمني العام إبالغأعرب اجمللس 

املتحـــــدة يف  طرائـــــق إنشـــــاء وتشـــــغيل مكتـــــب لألمـــــم 
طاجيكستان ُيعىن ببناء السـالم يف مرحلـة مـا بعـد الصـراع      

وعقــب  .)٢٦٨(مــن أجــل توطيــد الســالم وتعزيــز الدميقراطيــة
طاجيكســتان يف بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف إهنــاء عمــل 

مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم     ، أنشئ ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٥
ــاء الســالم يف طاجيكســت   ن يف وقــت الحــق مــن خــالل  ابن

. )٢٦٩(تبادل للرسائل بني األمني العام ورئـيس جملـس األمـن   
__________ 

 )، الفقرة الثانية عشرة من الديباجة.٢٠٠٢( ١٤١٠القرار   )٢٦٦(

)٢٦٧(  S/PRST/2002/13. 

)٢٦٨(  S/PRST/2000/17. 

)٢٦٩(  S/2000/519 و S/2000/518.   ،وخالل الفترة قيد االسـتعراض
مــن خــالل رســائل متبادلــة بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس  

مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء      يـد واليـة   األمن، جرى متد
حزيران/يونيـه   ١ثـالث مـرات حـىت     السالم يف طاجيكسـتان 

تــوفري اإلطــار والقيــادة ومتثلــت الواليــة املنوطــة باملكتــب يف 
ــهاء      ــاء الســالم بعــد انت علــى الصــعيد السياســي ألنشــطة بن

، ا منظومــة األمــم املتحــدة يف البلــد اع الــيت تضــطلع هبــ رتالــ
  .)٢٧٠(وتعبئة الدعم الدويل حتقيقا لتلك الغاية

 ١٩٩٨آذار/مـارس   ٣١سالة مؤرخـة  ر  
موجهة إىل رئيس جملس األمن من القائم 
ــابوا    ــة الدائمــة لب ــة للبعث باألعمــال بالنياب
غينيــــا اجلديــــدة لــــدى األمــــم املتحــــدة  

)S/1998/287(  

بتبــادل للرســائل بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس     
األمن، أحـاط اجمللـس علمـا بعـزم األمـني العـام علـى متديـد         

، الــيت األمــم املتحــدة السياســي يف بوغانفيــل  مكتــبواليــة 
تشمل، يف مجلة أمور، رصد تنفيـذ اتفـاق لينكـولن للسـالم     

وتقدمي التقـارير  واألمن والتنمية يف بوغانفيل واتفاق أراوا، 
اللجنــــة االستشــــارية لعمليــــة فضــــال عــــن رئاســــة عنــــه، 
    .)٢٧١(السالم

وعقــب انتـــهاء التمديـــد األخــري لواليـــة املكتـــب،     
موجهـة   ٢٠٠٣كانون األول/ديسـمرب   ٢٣مؤرخة برسالة 

إىل األمني العام، أحاط اجمللس علما بعزم األمني العام علـى  
تفـرغ  ل راقيب األمم املتحدة يف بوغانفيـل مل إنشاء بعثة صغرية
__________ 

 ،S/2002/501 ، وS/2001/446 و ،S/2001/445. انظـر  ٢٠٠٤
 .S/2003/543 و ،S/2003/542، وS/2002/502و

)٢٧٠(  S/2000/518. 

)٢٧١(  S/2000/1139 وS/2000/1140 و؛S/2001/1202 
. يف رســــــالة S/2002/1380و S/2002/1379؛ وS/2001/1203و

، أبلغ األمـني العـام   ٢٠٠١أكتوبر تشرين األول/ ٢٢مؤرخة 
ــم املتحــدة السياســي      ــب األم ــأن مكت ــس ب ــل اجملل يف بوغانفي

ؤدي وظــائف إضــافية يف جمــال مجــع األســلحة والــتخلص  ســي
منها على النحو املنصوص عليه يف اجلزء هاء من اتفاق سالم 

 ).S/2001/988بوغانفيل (



 ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1080 11-21843 
 

ــي يف     ــدة السياسـ ــم املتحـ ــة ملكتـــب األمـ ــام املتبقيـ ــن املهـ مـ
جهـود األطـراف خـالل الفتـرة االنتقاليـة       وتـدعم بوغينفيل 

  .)٢٧٢(ؤدية إىل إجراء االنتخاباتامل
  األمريكتــــان  
  املسألة املتعلقة هباييت  
آذار/مـــــارس  ١٥ببيـــــان مـــــن الـــــرئيس مـــــؤرخ   
مــني العــام، وبعثــة  أللــس علــى ممثــل ا اجمل ثــىن، أ)٢٧٣(٢٠٠٠

، الـيت أهنيـت   مـم املتحـدة يف هـاييت   ألالشرطة املدنية التابعة ل
، وعلــى مجيــع  والبعثــة املدنيــة الدوليــة يف هــاييت    واليتــها،

البعثــات الســابقة الــيت نشــرت يف هــاييت ملســاعدهتا حكومــة 
ــة      ــة اهلايتي ــوة الشــرطة الوطني ــى دعــم اكتســاب ق هــاييت عل

حتراف املهين، وتعزيز النظـام القضـائي يف هـاييت وغـريه     الل
  نسان.إلمن املؤسات الوطنية، وتعزيز حقوق ا

  
  ـــــــاأوروب  
  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
ــالقر    حزيـــران/ ٢١) املـــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٥ار بـ

تأييده التام ملواصلة الدور الـذي  اجمللس كد أ ،٢٠٠٠يونيه 
املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم املتعلق بالبوسـنة  يقوم به 

يف رصــــد تنفيــــذ اتفــــاق الســــالم ويف توجيــــه واهلرســــك 
املنظمات والوكاالت املدنية العاملـة يف مسـاعدة األطـراف    

فـــاق الســـالم، ويف تنســـيق أنشـــطة هـــذه     علـــى تنفيـــذ ات 
  .)٢٧٤(املنظمات والوكاالت

__________ 

)٢٧٢(  S/2003/1199. 

)٢٧٣(  S/PRST/2000/8. 

. وأكــد اجمللــس دعمــه   ٤)، الفقــرة ٢٠٠٠( ١٣٠٥القــرار   )٢٧٤(
 ١٣٩٦)، و٢٠٠١( ١٣٥٧جمـــددا فيمـــا بعـــد بـــالقرارات    

 ).٢٠٠٣( ١٤٩١)؛ و٢٠٠٢( ١٤٢٣)، و٢٠٠٢(

ــرئيس مـــؤرخ     ــان مـــن الـ ــانون األول/ ١٢وببيـ  كـ
عن تقديره العميق للجهود  ، أعرب اجمللس٢٠٠٢ديسمرب 

اليت بذهلا األمـني العـام وممثلـه اخلـاص وملـوظفي بعثـة األمـم        
اليت قـدموها  املتحدة يف البوسنة واهلرسك، على املسامهات 

  .)٢٧٥(فيذ اتفاق السالملتن

  احلالة يف قربص  
مبجموعة من الرسائل املوجهة إىل األمني العام مـن    

النوايا احلسـنة   هامرئيس جملس األمن، أحاط اجمللس علما مب
  .)٢٧٦(اليت قام هبا األمني العام ومستشاره اخلاص يف قربص

ــالقرار    ــان/ ١٤) املـــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٥وبـ  نيسـ
تقريــر األمــني العــام املــؤرخ باجمللــس رحــب ، ٢٠٠٣أبريــل 

عــن مهمــة املســاعي احلميــدة الــيت   ٢٠٠٣نيســان/أبريل  ١
اجلهـود غـري العاديـة    علـى  وأثـىن   ،)٢٧٧(ضطلع هبا يف قـربص ا

اليت يبذهلا األمني العام ومستشاره اخلاص والفريق التابع لـه  
يف إطــار مهمــة املســاعي احلميــدة الــيت      ١٩٩٩منــذ عــام  

ــرار جم   ــربص وقــ ــا يف قــ ــطلع هبــ ــن  يضــ ــس األمــ  ١٢٥٠لــ
ملبادرتــه . كــذلك أثــىن اجمللــس علــى األمــني العــام )١٩٩٩(

ــن أجــل        ــرفني م ــى الط ــاملة عل ــوية الش ــة للتس ــرض خط بع
تضييق فجـوة اخلالفـات بينـهما، باالسـتفادة مـن احملادثـات       

حتــت رعايــة  ١٩٩٩الــيت بــدأت يف كــانون األول/ديســمرب 
اخلطة يف  األمم املتحدة، مث املفاوضات اليت أعقبتها، لتنقيح

شــباط/فرباير  ٢٦ويف  ٢٠٠٢رب كــانون األول/ديســم  ١٠
تأييده التـام للخطـة   . وبعد ذللك أعرب اجمللس عن ٢٠٠٣

، والـيت  ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٢٦اليت قدمها األمني العام يف 

__________ 

)٢٧٥(  S/PRST/2002/33. 

)٢٧٦(  S/2000/1189و ، S/2001/557و ،S/2001/1183و ،S/2002/1403. 

)٢٧٧(  S/2003/398. 
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وطلـب   تشكل أساسا فريدا إلجراء مزيد مـن املفاوضـات،  
  .)٢٧٨(أن يواصل مساعيه احلميدة يف قربص يهإل

  يف جورجيا احلالة  
ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٧بــ ــانون  ٣١) املــ كــ

ا ، أعـرب اجمللــس عـن تأييــده الشـديد ملــ   ٢٠٠٠الثاين/ينـاير  
مني العام وممثله اخلاص من جهود دائبـة، مبسـاعدة   أليبذله ا
عن فريق أصـدقاء   الحتاد الروسي بوصفه امليسر، فضالمن ا

ض مــن والتعــاون يف أوروبــا، بغــر ألمــني العــام ومنظمــة األا
ستقرار على الوضع والتوصـل إىل تسـوية   التشجيع إضفاء ا

ــا السياســي  سياســية شــاملة، تتضــمن تســوية ملركــز أ    خبازي
مـني العـام مـن    ألمـا يبذلـه ا  . كمـا أيـد   داخل دولة جورجيا

ــة بتحســني ا     ــاد الســبل الكفيل ــي إىل إجي ــود ترم ــزام الجه لت
و التوصـل  يتجـزء مـن العمـل حنـ     الكجـزء   اإلنسـان  قوقحب

  .)٢٧٩(ية سياسية شاملةإىل تسو
، ٢٠٠٠أيار/مـايو   ١١وببيان من الـرئيس مـؤرخ     

لتعزيــز رحــب اجمللــس جبهــود املمثــل اخلــاص لألمــني العــام   
ني الطــرفني اجلــورجي االتصـاالت علــى مجيــع املســتويات بــ 

الطـرفني إىل مواصـلة توسـيع نطـاق هـذه       ادعواألخبازي، و
ــاالت ــذلك  . االتصـ ــد كـ ــال   وأيـ ــام كـ ــدة األمـــني العـ مناشـ

الطــرفني أن يســتخدما آليــة جملــس التنســيق علــى حنــو أكثــر 
فعاليـــة، وأن ينظـــرا جبديـــة يف الورقـــة الـــيت أعـــدها املمثـــل  

وانضـم   اخلاص بشأن تنفيذ تـدابري بنـاء الثقـة املتفـق عليهـا.     
األمـني العـام يف تشـجيع الطـرفني علـى أن      اجمللس أيضا إىل 

__________ 

 .٥و ٤و ٢و ١)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٧٥القرار   )٢٧٨(

. وجتدد هذا الدعم ٧و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٢٨٧القرار   )٢٧٩(
مبقررات اجمللس الالحقة. انظر، على سبيل املثـال، القـرارات   

 ١٣٣٩، و٢٠٠٠متوز/يوليــه  ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣١١
 ١٣٦٤، و٢٠٠١كــانون الثاين/ينــاير  ٣١) املــؤرخ ٢٠٠١(
ــه  ٣١) املــؤرخ ٢٠٠١( ــان الرئاســي ٢٠٠١متوز/يولي ، والبي

S/PRST/2000/32. 

ــة ع      ــر يف املقترحــات القائم ــتعداد للنظ ــى اس ــا عل ــى يكون ل
اليت سـيقدمها املمثـل اخلـاص     ،أساس مقررات جملس األمن

يف الوقــت املناســب بشــأن مســألة توزيــع االختصاصــات       
  .)٢٨٠(الدستورية بني تبليسي وسوخومي

تشرين  ١٤وببيان من الرئيس مؤرخ   
جبميع اجلهود ، رحب اجمللس ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب 

فيف املبذولة، وخاصة تلك اليت يبذهلا املمثل اخلاص، لتخ
  .)٢٨١(حدة التوتر وتعزيز الثقة بني الطرفني

كانون  ٣١) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٣٩وبالقرار   
بقوة اعتزام املمثل اخلاص اجمللس يد ، أ٢٠٠١الثاين/يناير 

 ةتضمناملورقة الأن يقدم، يف املستقبل القريب، مشروع 
مقترحات حمددة إىل الطرفني بشأن مسألة توزيع 

بليسي وسوخومي، بوصف الصالحيات الدستورية بني ت
. وببيان من )٢٨٢(ذلك أساسا إلجراء مفاوضات جمدية

اجمللس ب اه، أ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٢٤الرئيس مؤرخ 
املقترحات سالفة الذكر، بالطرفني أن يقبال بشكل بنَّـاء 

سف لعدم متكن أ )٢٠٠١( ١٣٦٤والحقا، باملقرر 
  .)٢٨٣(تقدميهااملمثل اخلاص من 

كانون  ٣١املؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٣٩٣وبالقرار   
إزاء  هدعمو هبيرح، أبدى اجمللس ت٢٠٠٢الثاين/يناير 

ع املبادئ األساسية لتوزي’’ الوثيقةاالنتهاء من إعداد 

__________ 

)٢٨٠(  S/PRST/2000/16    وجتدد هذا الدعم من جانـب اجمللـس مـن .
ــرار   ــالل القــ ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣١١خــ ــه  ٢٨) املــ متوز/يوليــ

 ).٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣١١(انظر القرار  ٢٠٠٠

)٢٨١(  S/PRST/2000/32. 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٣٩القرار   )٢٨٢(

)٢٨٣(  S/PRST/2001/12  ١٣٦٤والقرار )٥)، الفقرة ٢٠٠١. 
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يد جهود أ، و‘‘االختصاصات بني تبليسي وسوخومي
  .)٢٨٤(يف هذا الشأناملمثل اخلاص املبذولة 

ــن      ــس األمــــــ ــرارات جملــــــ  ١١٦٠قــــــ
)، ١٩٩٨( ١١٩٩)، و١٩٩٨(
 ١٢٣٩)، و١٩٩٨( ١٢٠٣و
  )١٩٩٩( ١٢٤٤)، و١٩٩٩(

، ٢٠٠١آذار/مارس  ١٦ببيان من الرئيس مؤرخ   
باجلهود املستمرة اليت يبذهلا املمثل اخلاص اجمللس  شادأ

لألمني العام وقائد القوة الدولية يف كوسوفو من أجل 
نفيذا كامال، يف ظل ) ت١٩٩٩( ١٢٤٤تنفيذ القرار 

العمل اليت رحب مبجاالت األولوية يف ظروف صعبة، و
لس اجملرحب كما  حددها املمثل اخلاص لألمني العام.

بإنشاء فريق عامل حتت إشراف املمثل اخلاص لألمني 
العام لوضع إطار قانوين للمؤسسات املؤقتة املعنية بإقامة 

شدد على ل يف كوسوفو، وحكم ذايت دميقراطي ومستق
ذا أمهية أن تكون كافة اجلماعات العرقية ممثلة يف عمل ه

  .)٢٨٥(الفريق
تشرين الثاين/نوفمرب  ٩وببيان من الرئيس مؤرخ   
بالتقدم احملرز يف جمال التحضري ، رحب اجمللس ٢٠٠١

 ١٧ لالنتخابات اليت ستجرى يف مجيع أحناء كوسوفو يف
املمثل اخلاص لألمني  ادعو ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب 

__________ 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٣٩٣القرار   )٢٨٤(

)٢٨٥(  S/PRST/2001/8 . ه للممثل اخلاص لألمـني  تأييدوأكد اجمللس
الدائبة من  اجهودمه يفالعام وقائد القوة الدولية يف كوسوفو 

عـدة بيانــات  ب) ١٩٩٩( ١٢٤٤لقـرار  لكامــل للتنفيـذ ا ا أجـل 
الحقـــــة مـــــن الـــــرئيس. انظـــــر، علـــــى ســـــبيل املثـــــال،       

S/PRST/2001/27، وS/PRST/2002/11 ،وS/PRST/2002/16، 
 .S/PRST/2002/29و

يل العام ومجيع األطراف املعنية إىل مواصلة السعي يف سب
  .)٢٨٦()١٩٩٩( ١٢٤٤التنفيذ الكامل للقرار 

شباط/فرباير  ١٣وببيان من الرئيس مؤرخ   
عرب جملس األمن عن تأييده التام للممثل ، أ٢٠٠٢

اخلاص لألمني العام لدى توليه منصبه كرئيس لبعثة األمم 
عرب عن أاملتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، كما 

مم املتحدة لإلدارة املؤقتة تقديره جلميع العاملني يف بعثة األ
يف ضمان  ‘‘جهود ال تكلّ’’يف كوسوفو ملا يبذلونه من 

  .)٢٨٧()١٩٩٩( ١٢٤٤التنفيذ الكامل للقرار 
نيسان/أبريل  ٢٤وببيان من الرئيس مؤرخ   
رحب د اجمللس جبهود املمثل اخلاص واش، أ٢٠٠٢

باألولويات املعلنة يف تقرير األمني العام وكذلك بطلبه 
ط مرجعية لقياس ما حيرز من تقدم يف التنمية وضع نقا

) ١٩٩٩( ١٢٤٤املؤسسية يف كوسوفو، وفقا للقرار 
للحكم الذايت املؤقت يف  واإلطار الدستوري

  .)٢٨٨(كوسوفو
رحب ، ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٦وببيان مؤرخ   

ألمني العام عن أنشطة بعثة املمثل اخلاص للس بتقرير اجمل
التطورات ة يف كوسوفو وحدة لإلدارة املؤقتاألمم املت

كرر اإلعراب عن تأييده و، )٢٨٩(األخرية يف كوسوفو
مع  ‘‘وضع املعايري قبل حتديد املركز’’الكامل لسياسة 

حتديد األهداف يف اجملاالت األساسية الثمانية وهي: أداء 
املؤسسات الدميقراطية ملهامها، وسيادة القانون، وحرية 

يف الداخل،  احلركة، وعودة الالجئني واملشردين
واالقتصاد، وحقوق امللكية، واحلوار مع بلغراد، وفيلق 

__________ 

)٢٨٦(  S/PRST/2001/34. 

)٢٨٧(  S/PRST/2002/4. 

)٢٨٨(  S/PRST/2002/11. 

)٢٨٩(  S/2003/113. 
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عرب اجمللس عن الترحيب بتقدمي خطة أو محاية كوسوفو.
مقارنة  نكمي الذياألساس خط مفصلة لتنفيذها توفر 

، حسبما نوقش مع املمثل اخلاص به قياس التقدم احملرز
 كانون لألمني العام أثناء البعثة اليت قام هبا اجمللس يف

بعزم املمثل . كذلك رحب اجمللس ٢٠٠٢األول/ديسمرب 
اخلاص لألمني العام على نقل االختصاصات املتبقية 
ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة حبلول هناية العام، باستثناء 
االختصاصات اليت عهد هبا إىل املمثل اخلاص لألمني العام 

 يانواختتم اجمللس الب .)١٩٩٩( ١٢٤٤مبوجب القرار 
امل للممثل اخلاص لألمني عن تأييده الكجمددا اإلعراب ب

زعماء كوسوفو على التعاون الوثيق مع بعثة  ثّحبالعام و
القوة األمنية واألمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 

من أجل ضمان مستقبل أفضل  الدولية يف كوسوفو
  .)٢٩٠(لكوسوفو وحتقيق االستقرار يف املنطقة

  طـــألوسرق اـــالش  
  الة يف الشرق االوسط، مبا يف ذلكاحل  
  قضية فلسطني  

آذار/مارس  ١٢) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٧بالقرار   
لمنسق لباجلهود الدبلوماسية  اجمللس رحب، ٢٠٠٢

، الرامية إىل حتقيق ، يف مجلة آخريناخلاص لألمم املتحدة
ذه وعن تشجيعه هلشامل ودائم يف الشرق األوسط،  سالم
تأييده جلهود األمني العام كما أعرب عن  .)٢٩١(اجلهود

__________ 

)٢٩٠(  S/PRST/2003/1. 

ادســـة مـــن الديباجـــة. )، الفقـــرة الس٢٠٠٢( ١٣٩٧القـــرار   )٢٩١(
تشجيعه جلهـود املنسـق اخلـاص لألمـم املتحـدة       وجدد اجمللس

 .٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٤) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠٣بالقرار 

الرامية إىل مساعدة الطرفني على وقف العنف واستئناف 
  .)٢٩٢(عملية السالم

  احلالة بني العراق والكويت  
 آب/ ١٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٠بالقرار   

بعثة األمم املتحدة ، أنشأ جملس األمن ٢٠٠٣أغسطس 
العام يف  ملساندة األمني لتقدمي املساعدة إىل العراق

 ١٤٨٣املقررة مبوجب القرار  بواليته االضطالع
العمل ). واشتملت الوالية، يف مجلة أمور، على ٢٠٠٣(

ومع شعب العراق، واجلهات  ،بصورة مكثفة مع السلطة
املعنية األخرى لتعزيز اجلهود املبذولة الستعادة وإنشاء 
 املؤسسات الوطنية واحمللية الالزمة للحكم املمثل للشعب،

مبا يف ذلك العمل اجلماعي من أجل تيسري العملية اليت 
يف  تفضي إىل قيام حكومة ممثلة للشعب معترف هبا

  العراق.

الترتيبــات الــيت أشــركت املقــررات  - دال 
  أو الوكاالت اإلقليمية

مل يطلب جملس  ،ضاستعراالقيد أثناء الفترة يف   
األمن فحسب إىل األطراف يف الرتاع أن تتعاون مع 

ترتيبات اإلقليمية بل كثريا ما أعرب أيضا، وفقا للمادة ال
من امليثاق، عن تأييده وتقديره جلهود السالم اليت  ٥٢

تضطلع هبا الترتيبات اإلقليمية أو طلب إىل األمني العام أن 
مع الترتيبات  قترانبااليضطلع جبهود من ذلك القبيل 

ق من هذا امللحاإلقليمية. ويغطي الفصل الثاين عشر 
بالتفصيل مقررات اجمللس املتعلقة باجلهود املشتركة أو 
املوازية اليت اضطلع هبا اجمللس والوكاالت أو الترتيبات 

__________ 

ــرة ٢٠٠٢( ١٣٩٧القــرار   )٢٩٢( ــده  ٣)، الفق . وجــدد اجمللــس تأيي
ــالقرار    ــام ب ــود األمــني الع ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠٢جله  ٣٠) امل

 .٢٠٠٢آذار/مارس 
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قيد سلمية للمنازعات أثناء الفترة اإلقليمية يف التسوية ال
  .ضاستعراال

  اجلزء الرابع
  املناقشة الدستورية املتعلقة بتفسري أو تطبيق

  يثاقأحكام الفصل السادس من امل
  مالحظة  
الضوء على  من الفصل العاشراجلزء هذا يسلط   

أهم احلجج اليت أثريت يف مداوالت جملس األمن خبصوص 
تفسري أحكام حمددة من امليثاق تتعلق بدور اجمللس يف 
التسوية السلمية للمنازعات. وهو يتضمن بوجه خاص 
املناقشات املتعلقة باختصاص اجمللس بالنظر يف نزاع أو 

ة، والصالحية املخولة له لتقدمي توصيات مالئمة يف حال
  إطار الفصل السادس من امليثاق.

ملواضيعية اليت عقدت يف ثناء املناقشات اويف أ  
ج جديدة ُهُنب ية األخذإمكان متكلمني عدةأكد اجمللس، 

 متثلولدور جملس األمن احملدد مبوجب الفصل السادس. 
فكرة آليات يف دس تفسري الفصل الساأبرز منوذج لتطور 

ن متكّأن  اليت حيتملاعات، رتاإلنذار املبكر ومنع نشوب ال
ة فيما يتعلق باملنازعات اجمللس من اختاذ إجراءات مبكر

من الوفود على  كثري. ويف هذا الصدد، شدد الناشئة
. )٢٩٣(الدور الذي ميكن أن تقوم به املنظمات اإلقليمية

ل تلك خالون كلمتناول املتوعالوة على ذلك، 
إمكانات وجدوى الصكوك املنصوص عليها يف  املناقشات

املنصوص  الصكوكيثاق باملقارنة مع املالفصل السادس من 
  عليها يف الفصل السابع.

__________ 

بشــأن  ٤١٧٤و ٤٧٥٣املثــال، اجللســتني انظــر، علــى ســبيل   )٢٩٣(
و ‘‘  جملس األمن يف فض املنازعـات بـالطرق السـلمية   دور ’’
، علـــى ‘‘املســـلحةجملـــس األمـــن يف منـــع الصـــراعات دور ’’

 التوايل.

إىل مثانية أقسام فرعية،  التايلوينقسم النص   
على أحكام الفصل السادس وعلى املادة  هاتركيز صّبين

جملس  اهتمام توجيه ، اليت تتناول دور األمني العام يف٩٩
،  قد هتدد السلم واألمن الدولينياملسائل اليتإىل األمن 

: (أ) أمهية أحكام الفصل السادس وذلك على النحو التايل
(ب) أمهية أحكام  ؛اعاتتزفيما يتعلق مبنع نشوب ال

(ج) التزام  ؛أحكام الفصل السابعب الفصل السادس مقارنةً
بالوسائل السلمية يف  تسوية منازعاهتابالدول األعضاء 

جملس األمن وتوصيات  ٣٣املادة  ) من١الفقرة ( ضوء
 ؛٣٣املادة ) من ٢الفقرة (تسوية املنازعات يف ضوء ب

؛ ٣٤إىل التحقيق يف ضوء املادة جملس األمن جلوء  (د)
 ؛٣٥) إحالة املنازعات إىل جملس األمن يف ضوء املادة ـ(ه

 من )٣(الفقرة  ء(و) إحالة املنازعات القانونية يف ضو
اإلحالة من األمني العام يف ضوء املادة  (ز) ؛٣٦املادة 
؛ (ح) اجلهود اليت يبذهلا األمني العام من أجل التسوية ٩٩

وتقابل البنود . ٣٣السلمية للمنازعات يف ضوء املادة 
يف كل من األقسام  املدرجة يف كل من األقسام الفرعية

 ،صعبويل اجمللس. جدول أعما يفمدرجة  ابنودالفرعية 
إقامة متييز واضح بني املناقشات يف بعض احلاالت، 

واملناقشات ذات الفصل السادس بالدستورية ذات الصلة 
  الفصل السابع.ب الصلة

أمهية أحكام الفصل السادس فيما   
  اعاتتزيتعلق مبنع نشوب ال

فض املنازعات دور جملس األمن يف   
  السلمية  بالطرق

أيار/مايو  ١٣ملعقودة يف ، ا٤٧٥٣يف اجللسة   
د األمني العام أن الفصل السادس من أن أكّ، بعد ٢٠٠٣

امليثاق يقع يف صميم نظام األمن اجلماعي للمنظمة، أوجز 
الدروس اليت ميكن استخالصها من اخلربة املكتسبة يف 
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السنوات األخرية وكيفية إدخال بعض التحسينات. 
 عدة توصيات وأشار األمني العام على وجه اخلصوص إىل

عن منع  ٢٠٠١من تقريره الصادر يف حزيران/يونيه 
، ومن بينها ما يلي: )٢٩٤(نشوب الرتاعات املسلحة

 زيادة ؛ (ب)ة اإلقليميةاالستفادة من اآلليات الوقائي  (أ)
زيادة تقدمي  ؛ (ج)اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية

منظومة األمم املتحدة لتقارير إىل جملس األمن بشأن 
حقوق اإلنسان، ونتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اال

عات زانماعات عن رتالحاالت وعن احتماالت نشوء 
إقليمية أو عن الفقر أو غري ذلك من ودينية وعرقية 
أن املسؤولية األساسية . ورغم تسليم األمني العام بالعوامل

عات تقع على عاتق احلكومات زانمعن التسوية السلمية لل
لدى اجمللس أدوات قد أكد أن اع املعين، فوأطراف الرت

يف  كثرية حتت تصرفه، ويف وسعه أن يؤدي دوراً رئيسياً
ضغط على املتورطني مباشرة ال مع، منع نشوب الرتاعات

ليجنحوا إىل السلم، األمر الذي أقر به اجمللس ذاته يف 
يف وسع اجمللس أن وأضاف أن  ).٢٠٠١( ١٣٦٦القرار 

اب اجلذرية والتصدي هلا يف وقت يبادر بتحديد األسب
مبكر، حني يتاح أكرب قدر من فرص احلوار البّناء وغريه 

أن يكفل األخذ بنهج متكامل ، ومن الوسائل السلمية
جيمع بني كافة العوامل وكافة اجلهات الفاعلة، مبا فيها 

وأضاف، عالوة على ذلك، أن اجمللس  اجملتمع املدين.
املتحدة األخرى فيما تبذله أن يدعم أجهزة األمم ميكنه 

من جهود حلل املنازعات أو التصدي للحاالت املتفجرة 
قبل أن يستفحل أمرها وتتحول إىل أخطار كاملة تتهدد 

  .)٢٩٥(السالم واألمن الدوليني

__________ 

)٢٩٤(  S/2001/574. 

)٢٩٥(  S/PV.4753،  ٣-٢الصفحتان. 

على  اهتميبتعقيف  واعترف عدة متكلمني،  
األمني العام، بالدور األساسي جمللس األمن يف  مالحظات

عن ضرورة قيام  واللمنازعات وأعرب التسوية السلمية
استكشاف أحكام الفصل السادس بمتزايد بشكل لس اجمل
لجهات الفاعلة لرغم االعتراف بأن و. رجوع إليهاوال

شدد اعات، رتتؤديه يف جمال منع نشوب ال ااألخرى دور
 واني بوجه خاص على أمهية دور اجمللس وأعربكلمتعدة م

أكثر نشاطا يف منع  على حنو شاركأن ييف  معن أمله
. )٢٩٦(جهود الدبلوماسية الوقائية يفاعات ورتالنشوب 

على سبيل املثال، أكد ممثل أملانيا على ضرورة التحول ف
أن من املهم  ، وأن‘‘من ثقافة رد الفعل إىل ثقافة الوقاية’’

يراجع جملس األمن بصفة دورية الدور الذي يقوم به يف 
وهذا جمال أنيط فيه تسوية الرتاعات بالطرق السلمية، 

 مبجلس األمن دور رئيسي، ولو أنه غري قاصر عليه، عمال
. وأشار ممثل )٢٩٧(بأحكام الفصل السادس من امليثاق

عين، تأن فحوى الفصل السادس من امليثاق إىل الكامريون 
يف مجيع الظروف أن يف مجلة أمور، أن على اجمللس 

جل أن من أ ‘‘وقائي يتسم بالتصميم’’يتصرف على حنو 
. وذكر ممثل .)٢٩٨(‘‘حيول دون انطالق هدير املدافع’’

الكالم عن التسوية السلمية للمنازعات ال ميكن إسبانيا أنه 

__________ 

(املكســيك)؛ والصــفحة ١٤-١٣املرجــع نفســه، الصــفحات   )٢٩٦(
ــبانيا)؛ وا ١٥ ــة املتحـــدة)؛  ١٧-١٦لصـــفحتان (إسـ (اململكـ

ــفحتان  ــفحة   ٢٠-١٩والصـ ــا)؛ والصـ ــيلي)؛  ٢٣(أملانيـ (شـ
(االحتــاد الروســي)؛  ٣٢(فرنســا)؛ والصــفحة  ٢٧والصــفحة 

ــفحتان  ــفحة   ٣٤-٣٣والصـــــ ــامريون)؛ والصـــــ  ٣٦(الكـــــ
 ٣-٢الصـفحتان   ،S/PV.4753 (Resumption 1)(باكسـتان)؛  

والبلدان املنتسبة إليـه)؛   (اليونان، بالنيابة عن االحتاد األورويب
 (كولومبيا). ١١والصفحة 

)٢٩٧(  S/PV.4753،  ١٨الصفحة. 

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٨(
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الدبلوماسية  تدابريلى دون تعليق أمهية مماثلة ع
  .)٢٩٩(الوقائية

وإزاء هذه اخللفية، شدد العديد من الوفود أيضا   
 هات وحلمنع الرتاعات واخلالفا عن أن املسؤوليةعلى 

مع و. )٣٠٠(طراف املعنيةاأل علىتقع أوال وقبل كل شيء 
ت، اعارتاالعتراف بضرورة التركيز على منع نشوب ال

 ألن ‘‘صعب املنع’’أن من حذر ممثل اململكة املتحدة 
  .)٣٠١(تدخالأن يعترب اختاذ إجراءات مبكرة ميكن 

ملنع  الالزمة دواتاألليات وباآلوفيما يتعلق   
يقوم طرق لبعض الاقترحت عدة وفود  ،اعاترتالنشوب 

نع نشوب مبفيما يتعلق  تحسني عملهمن خالهلا بجمللس ا
. وأشار ممثل )٣٠٢(اإلنذار املبكرب تعلقي ما ومنهااعات، رتال

 وضع نيسنال رعلى مجرى أنه إىل الواليات املتحدة 
آليات لتمكني اجمللس من منع بعض املنازعات من 

يف إطار العمل  مر فيهايستلزم األالوصول إىل مرحلة 
الفصل السابع. وأشار كذلك إىل أن الفصل السادس قد 

السالم، وهو مفهوم حفظ  نشوءب عوستيلتسع نطاقه ا
أداة قيمة يف تسوية  كان هيف امليثاق ولكن يرد ذكره  مل

  .)٣٠٣(املنازعات
__________ 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٩(

(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحتان     ١٧املرجع نفسه، الصـفحة    )٣٠٠(
ــفحة  ٢٥-٢٤ ــا)؛ والصــ ــاد الروســــي)؛  ٣٢(بلغاريــ (االحتــ

 ،S/PV.4753 (Resumption 1)ون)؛ (الكــامري ٣٣والصــفحة 
 (كولومبيا). ١٢الصفحة 

)٣٠١(  S/PV.4953،  ١٦الصفحة. 

ــفحة    )٣٠٢( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة  ١٣املرجـ ــيك)؛ والصـ  ١٥(املكسـ
 ١٩(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٦(إسبانيا)؛ والصـفحة  

(اجلمهورية  ٣١(بلغاريا)؛ والصفحة  ٢٥(أملانيا)؛ والصفحة 
 ٢الصـفحة   ،S/PV.4753 (Resumption 1)العربيـة السـورية)؛   

 (اليونان بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه).

)٣٠٣(  S/PV.4753،  ٢٢الصفحة. 

وأعرب عدد من املتكلمني عن تأييدهم للجهود   
املساعي ’’جراء إله اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثي

على أمهية التنسيق بني  وا، وشدد)٣٠٤(والوساطة ‘‘احلميدة
اجمللس واملنظمات اإلقليمية يف تسوية املنازعات بالطرق 

إىل دور  أيضا أثناء املناقشة ار البعض. وأش)٣٠٥(السلمية
وبعثات املراقبة يف منع اندالع حفظ السالم عمليات 

رار يف الوضع اعات وحتقيق االستقرتاملزيد من ال
. وأخريا، أبرزت عدة وفود أمهية معاجلة )٣٠٦(العسكري

أن إىل أشار ممثل املكسيك فاعات. رتاألسباب اجلذرية لل
مفيدة جدا يف منع  اعمليات حفظ السالم قد ثبت أهن

الكامنة،  اأسباهبالرتاعات يف املستقبل، ومعاجلة نشوب 
لى عف األطرا اجلمع بنيآليات لبناء الثقة و استحداثو

ممثل أملانيا أن بعض  الحظ. و)٣٠٧(طاولة املفاوضات
الدروس املستفادة من جتربة األمم املتحدة يف جمال بناء 

 يف الواقعقد تكون مالئمة السالم بعد انتهاء الرتاع 
اع أو حاالت رتالنشوء حاالت ما قبل ى لعتطبيق أيضا لل
ما قبل حاالت أن إدارة  وضحوبعد أن أاع الناشئ. رتال

تطلب بعض املكونات ت نشوئهما بعد نشوء الرتاع و
، نيالسالم واالستقرار املستدام حاللة إلضروريطابقة التامل

__________ 

(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٠٤(
(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ٢٢(أملانيا)؛ والصفحة  ١٩
 ٣٦(فرنســــا)؛ والصــــفحة  ٢٧(بلغاريــــا)؛ والصــــفحة  ٢٥

 ٣الصــــفحة  ،S/PV.4753 (Resumption 1)(باكســــتان)؛ 
(اليونان بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلـدان املنتسـبة إليـه)؛    

 (إثيوبيا). ١٦والصفحة 

لالطالع على مزيد عن دور املنظمـات اإلقليميـة يف التسـوية      )٣٠٥(
ء الثالـث،  السلمية للمنازعات، انظر الفصل الثاين عشر، اجلز

 الفرع باء.

)٣٠٦(  S/PV.4753 ــفحة ــفحة   ١٣، الصـــ ــيك)؛ والصـــ  ١٧(املكســـ
 ٢٧(الواليات املتحدة)؛ والصـفحة   ٢٢(الصني)؛ والصفحة 
 (االحتاد الروسي). ٣٢(فرنسا)؛ والصفحة 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٧(
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يوجد من ما  بعني االعتباره ال بد من أن يؤخذ أكد أن
بني السالم واألمن وسيادة القانون، وحقوق  ترابط

  .)٣٠٨(لألشخاصاإلنسان وتعزيز الرفاه املادي 
أقر  بيانبأدىل رئيس اجمللس  ويف اجللسة نفسها،  

 ؤدياجمللس بأن األمم املتحدة وأجهزهتا ميكن أن تفيه 
يف منع ودورا هاما يف منع نشوء منازعات بني األطراف، 

اعات، ويف احتواء نزاملنازعات القائمة وحتوهلا إىل تفاقم 
  .)٣٠٩(وتسوية الرتاعات عند حدوثها

نشوب دور جملس األمن يف منع   
  سلحةاعات املرتال
 ٢٠للمجلس، املعقودة يف  ٤١٧٤يف اجللسة   

ح املناقشة، الحظ األمني تافت، لدى ا٢٠٠٠متوز/يوليه 
أن استراتيجيات على يف اآلراء  ناشئ توافق وجودالعام 

عاجل األسباب اجلذرية تجيب أن  اعاتصرمن الالوقاية 
العنيفة. ووصف  أعراضه تقتصر على الأاع، وصرلل

تكون  لكي ادة األبعاد، مشريا إىل أهنمتعدبأهنا  الوقاية
تمع جتعل اجملخطاء اهليكلية اليت األ عاجلت يتعني أنفعالة، 

ع. وشدد على أن أفضل شكل من أشكال رتامياال إىل ال
تنمية ال يتمثل يفاعات على املدى الطويل رتمنع نشوب ال

ر اشأ نوبعد أقتصادية. من الوجهة اال توازنةواملصحية ال
إىل خمتلف املبادرات اليت اضطلع هبا منذ توليه ام األمني الع

مهام منصبه، الحظ أن أي نوع من العمل يف بناء السالم 
ملنع جتدد  مصّمي ألنهوقاية، اع يشكل رتبعد انتهاء ال

أن اجمللس نفسه على إىل املؤشرات األخرية  وأملحع. رتاال
يقوم أن  اقترحأكثر جدية، ومأخذا أيضا نع امليأخذ 

(أ) عقد اجتماعات دورية على مستوى  مبا يلي: لساجمل
__________ 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٨(

)٣٠٩(  S/PRST/2003/5. 

نع أو املتعلقة باملوزراء اخلارجية ملناقشة القضايا املواضيعية 
وثق مع األجهزة الرئيسية أ(ب) العمل بشكل  ؛الفعلي

(ج) دراسة طرق التفاعل عن كثب مع اجلهات  األخرى؛
 اخلربة والتجربة يف جمال اليت لديهاالفاعلة من غري الدول 

أن الوقاية مكلفة، األمني العام  ورغم مالحظةالوقاية. 
أن التدخل واإلغاثة وإعادة بناء اجملتمعات احملطمة  وضحأ

نع املودعا إىل جعل  منها بكثري. تكلفة هبظواألرواح أ
يف القرن احلادي والعشرين، حجر الزاوية لألمن اجلماعي 

التفكري يتحقق بواسطة اإلمياءات الكربى أو  الاجتاه وهو 
على املدى القصري، ولكن من خالل تغيري املواقف 

 .)٣١٠(املتأصلة

أكدت غالبية يف املناقشة اليت تلت ذلك، و  
اعات املسلحة أقل كلفة رتاملتكلمني على أن منع نشوب ال

من وجهة سواء ، عهااندال بعداعات رتمن التعامل مع ال
الية. امل وأاالقتصادية  وأالسياسية أو ، يةنظر اإلنسانال

مني العام على أمهية مع األ عدة متكلمنيفق تاولذلك 
. )٣١١(‘‘ثقافة الوقاية’’إىل  ‘‘ثقافة رد الفعل’’التحول من 

 إىل أمهيةمن الوفود  كثريوحتقيقا هلذه الغاية، أشار 
 أريد منع نشوبعلى حل األسباب اجلذرية إذا   التركيز

. الظهور ىلالعودة إمن  ااعات يف املقام األول أو منعهرتال
د على األسباب االجتماعية يشدجرى التولذلك 

األمني العام،  أشار إليهااعات اليت رتواالقتصادية لل
التنمية  عن طريقاعات رتمنع التشديد على لاوكذلك 

__________ 

)٣١٠(  S/PV.4174، ٥-٢حات الصف. 

 ١٤(األرجنــتني)؛ والصــفحة   ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣١١(
(أوكرانيا)؛  ٢٩(كندا)؛ والصفحة  ٢٤(هولندا)؛ والصفحة 

(فرنسا، بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلـدان   ٣١والصفحة 
ــه)؛   ١٠الصــفحة  ،S/PV.4174 (Resumption 1)املنتســبة إلي

 (السنغال).
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. والحظت وفود أخرى أن اجملتمع الدويل )٣١٢(االقتصادية
اعات احملتملة من خالل رتعاجل مسألة اليينبغي أن 
. ويف هذا )٣١٣(ة أكثر مشوال وعاملية وتكامالاستراتيجي

ني على أمهية جهود بناء كلمالصدد، أكد عدد من املت
ع اليت هتدف إىل منع تكرار رتاالسالم بعد انتهاء ال

 .)٣١٤(اعاترتالحدوث 

 وممثل وأيده يف ذلكممثل االحتاد الروسي، حذر و  
أن اخلدمات من ماليزيا وباكستان وتونس والصني 
أن متنح على أساس ينبغي  توفريها ليت جيرياالوقائية 
مع إيالء االعتبار الواجب ملبادئ للدول األعضاء طوعي 

السيادة والسالمة اإلقليمية وعدم التدخل يف الشؤون 
ثل هولندا يف هذا الصدد، الحظ ممو. )٣١٥(الداخلية للدول

ع بني رتاال حنوموجه ميثاق األمم املتحدة  يف حني أنأنه 
اعات ذات طابع رتاألغلبية الساحقة من ال فإنالدول، 

أن اجمللس يف حاجة إىل تفسري  ذهب إىلداخلي. ولذلك 
__________ 

)٣١٢(  S/PV.4174 ــفحة ــفحة  ٩، الصــــ ــنغالديش)؛ والصــــ  ١٢(بــــ
ــفحة   ــتني)؛ والصــ ــفحة   ١٤(األرجنــ ــدا)؛ والصــ  ١٦(هولنــ

(مــايل)؛  ٢٢(تــونس)؛ والصــفحة  ١٨(الصــني)؛ والصــفحة 
(فرنسا، بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلـدان   ٣٢والصفحة 

ــه؛  ــبة إليـ ــفحة  ،S/PV.4174 (Resumption 1)املنتسـ  ٦الصـ
ــفحة  ــتان)؛ والصــــ ــرويج)؛  ٧(باكســــ ــفحة (النــــ  ٩والصــــ

 (أوغندا). ١٨(الربازيل)؛ والصفحة 

)٣١٣(  S/PV.4174 ١٧(االحتاد الروسـي)؛ والصـفحة    ١٣، الصفحة 
 S/PV.4174 (Resumption(اليابان)؛  ٣٥(تونس)؛ والصفحة 

ــفحة  ،(1 ــفحة   ٧الصـــ ــرويج)؛ والصـــ ــل)؛  ٩(النـــ (الربازيـــ
(مجهوريــــة  ١٥(إندونيســــيا)؛ والصــــفحة   ١٤والصــــفحة 

 كوريا).

)٣١٤(  S/PV.4174،  ١٨(هولنـــــــدا)؛ والصـــــــفحة  ١٥الصـــــــفحة 
 S/PV.4174 (Resumption(اليابان)؛  ٣٥(تونس)؛ والصفحة 

 (النرويج). ٨(كولومبيا)؛ والصفحة  ٣الصفحة  ،(1

)٣١٥(  S/PV.4174 ١٦(االحتاد الروسـي)؛ والصـفحة    ١٣، الصفحة 
(ماليزيـا)؛   ٢٠(تونس)؛ والصـفحة   ١٧(الصني)؛ والصفحة 

S/PV.4174 (Resumption 1)،  (باكستان). ٥الصفحة 

لكي من امليثاق  ٢املادة من  )٧( للفقرةأكثر مرونة 
اختاذ اإلجراءات الالزمة يف مواجهة  يتمكن من

 .)٣١٦(اعاترتال

لس األمن ه جمقوم بالذي يدور بال وفيما يتعلق  
كثري اعات، أشار رتنع نشوب اليف معلى وجه التحديد 

يف منع يؤديه  اهام ادور لمجلسلني إىل أن كلمتمن امل
صون السلم واألمن  عن مسؤوليته ىلإ نظربال، انشوهب

وفقا ملمثل الصني، أن  ،ينبغي للمجلسف. )٣١٧(الدوليني
. وقال )٣١٨(اعاترتيف منع نشوب ال ‘‘رائدا ادور’’ ـيؤدي

األمم املتحدة،  على أن يف ‘‘ال جدال’’ممثل األرجنتني أنه 
التزاما أدبيا وقانونيا ’’، وجملس األمن على وجه اخلصوص

عدة وجرى التشديد أيضا من قبل  .)٣١٩(‘‘مبنع الصراعات
منع نشوب احلاجة إىل حتسني أدوات ووسائل على وفود 

ممثل فرنسا، حث على سبيل املثال، ف. )٣٢٠(اعاترتال
  والبلدان املنتسبةمتحدثا بالنيابة عن االحتاد األورويب

األمانة  قدرات، على توفري املوارد الالزمة لتعزيز )٣٢١(إليه
__________ 

)٣١٦(  S/PV.4174،  ١٤الصفحة. 

 ١٧(هولنــــدا)؛ والصــــفحة  ١٤املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٣١٧(
(فرنسـا،   ٣٤(أوكرانيا)؛ والصفحة  ٢٧(تونس)؛ والصفحة 

بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه)؛ والصفحة 
 ٩الصـــفحة  ،S/PV.4174 (Resumption 1)(اليابـــان)؛  ٣٥

 (الربازيل).

)٣١٨(  S/PV.4174،  ١٦الصفحة. 

)٣١٩(  S/PV.4174،  ١٢الصفحة. 

(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة   ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٢٠(
ــا)؛ والصــفحتان   ٢٠ ــة عــن   ٣٥-٣٤(ماليزي (فرنســا، بالنياب

ــه)؛   ــبة إليــ ــدان املنتســ ــاد األورويب والبلــ  S/PV.4174االحتــ

(Resumption 1)، (باكســتان)؛ والصــفحة  ٦-٥تان الصــفح
 (السنغال). ١٢

إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا        )٣٢١(
ــا؛ وقــربص     ــا وهنغاري ــا وليتواني وســلوفاكيا وســلوفينيا والتفي

 ومالطة.
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اجمللس  التحليل وحثوفعل الرد وبكر امل يف جمال اإلنذار
على االستفادة بقدر الضرورة من جمموعة من املوارد 

بعثات إيفاد ال، مبا يف ذلك املوجودة حتت تصرفهاملتنوعة 
العدائية  نشوب األعمال بعدليس اع، رتإىل مناطق ال

. ويف اجللسة نفسها، )٣٢٢(قبل ذلك بفترة، ولكن فحسب
، شدد فيه اجمللس على )٣٢٣(بيانبأدىل رئيس جملس األمن 

نشوب مسألة منع  يف تعمقامل النظر مواصلةضرورة 
لمجلس، حبلول لأن يقدم إىل األمني العام  اعات ودعرتاال

اعات صرال منع نشوب عن ، تقريرا٢٠٠١مايو أيار/شهر 
حول ما يتخذ من مبادرات يف  يتضمن حتليال ،املسلحة

منظومة األمم املتحدة، على أن يضع يف االعتبار اخلربة 
 .السابقة املكتسبة وآراء ومالحظات الدول األعضاء

رئاسي، قدم األمني العام تقريرا اللبيان با وعمال  
منع  إىل أنفيه ،أشار )٣٢٤(٢٠٠١ هيونيحزيران/ ٧بتاريخ 

أحد االلتزامات الرئيسية للدول  هو اعاترتشوب الن
 فاضوأاألعضاء املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة. 

 اتعرتاالنشوب أن جهود األمم املتحدة يف جمال منع 
، وأكد هومبادئيثاق املمقاصد  متفقة معكون تجيب أن 

على يضطلع به  اعات نشاطرتعلى أن منع نشوب ال
صل السادس من امليثاق. ومع أفضل وجه مبوجب الف

ذلك، أكد األمني العام أن املسؤولية الرئيسية عن منع 
اعات تقع على عاتق احلكومات الوطنية، مع رتنشوب ال

لجهود الوطنية لاألمم املتحدة واجملتمع الدويل من دعم 
القدرات  بناء على منهما مساعدةاعات ورتملنع نشوب ال

وقائية الستراتيجية اال وتستلزمالوطنية يف هذا الصدد. 
 مع بنيجي هنج شامل اتباع وفقا لألمني العام، ،فعالةال

__________ 

)٣٢٢(  S/PV.4174،  ٣٥-٣٤الصفحتان. 

)٣٢٣(  S/PRST/2000/25. .وانظر اجلزء الثالث، الفرع ألف 

)٣٢٤(  S/2001/574 و Corr. 1. 

قوق املتعلقة حبالدبلوماسية واإلنسانية ووالسياسية  التدابري
واملؤسسية وغريها من التدابري املتخذة  واإلمنائية اإلنسان

اجلهات الفاعلة بالتعاون مع  ،من قبل اجملتمع الدويل
على حد  الطويلوالقصري  األجلني يف ،ةاإلقليميو ةوطنيال

على أن أحد األهداف  ، بصفة خاصة،شددو. سواء
معاجلة ينبغي أن يتمثل يف الرئيسية الختاذ إجراءات وقائية 

االقتصادية والثقافية والبيئية - األسباب االجتماعية
اهليكلية من األسباب وغريها العميقة اجلذور واملؤسسية 

املباشرة السياسية اء املظاهر ا ما تكمن وركثرياليت 
التنمية املستدامة اعات ورت، وأن منع نشوب الاعاترتلل

  .كل منهما اآلخر يعززنشاطان واملنصفة 
 /حزيران ٢١يف املعقودة ، ٤٣٣٤ويف اجللسة   

رة أخرى يف تقرير األمني ، نظر اجمللس م٢٠٠١ يونيه
 كيفيةالبشأن توصيات اجمللس على  فيه الذي عرضالعام، 

منظومة األمم اليت تبذهلا هود اجلزيادة تعزيز اليت يتم هبا 
أكثر، حدد األمني العام  وبتحديد ،يداناملاملتحدة يف 
ممكنة لتعزيز دوره الوقائي التقليدي، على أربعة سبل 

تقصي احلقائق بعثات النحو التايل: (أ) زيادة استخدام 
 (ب) وضع ؛املناطق املضطربة يفوبعثات بناء الثقة 

قليميني قليمية مع الشركاء اإلاإلية وقاللاستراتيجيات 
؛ (ج) إنشاء شبكة غري اوكاالهتوأجهزة األمم املتحدة و

منع نشوب غراض رمسية من الشخصيات البارزة أل
القدرات واملوارد يف جمال قاعدة (د) حتسني  ؛اعاترتال

 ةنائب تأكدو.)٣٢٥(األمانة العامة لدىاإلجراءات الوقائية 
التقرير، على ضرورة  هاعرضيف  جمددا، العام األمني

 ‘‘فعلالرد ’’تكثيف اجلهود من أجل االنتقال من ثقافة 
لوقاية أدوات ا‘‘ كثرأ’’أن  وأكدت. ‘‘الوقاية’’ ثقافةإىل 
وصفها يف الفصل السادس، يرد اليت  هي‘‘ فائدة’’

__________ 

 .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢٥(
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مبادئ اقترحها األمني العام،  ١٠ وسلطت الضوء على
 ُيسترشد هبا يفينبغي أن ووس املستفادة، استنادا إىل الدر

 وتطرقتاعات. رتيف املستقبل ملنع نشوب الاملتبعة النهج 
ىل املقترحات الواردة يف التقرير لتعزيز دور جملس إأيضا 

األمن واجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي 
على وجه اخلصوص، واسترعت االهتمام، واألمني العام. 

ات بشأن املنظمات اإلقليمية وضرورة قيام توصيالإىل 
زيادة تدفق املساعدة اإلمنائية الرمسية، بالدول املاحنة 

إرادة  تقتضياعات رتمنع نشوب الفعالية إىل أن  توأشار
ومع . الدويلوالصعيدين الوطين كل من على سياسية 

اع، سواء رتاليف اع والتدخل رتا ارتفاع تكلفة الهديكتأ
منع نشوب  أن ا رأتإهنفاملادية،  وأرية البش الوجهةمن 

النهج وأكثرها فعالية من حيث هو أفضل الصراعات 
  .)٣٢٦(التكلفة للحفاظ على السالم

ني تعهد كلميف أثناء املناقشة، أيدت غالبية املتو  
ثقافة رد ’’األمم املتحدة من ب باالنتقالاألمني العام 

ن تكون يف ، اليت ينبغي أ‘‘ثقافة الوقاية’’إىل  ‘‘الفعل
د . وأيد عد)٣٢٧(صميم اختصاصات املنظمة مبوجب امليثاق

أن املسؤولية املتمثلة يف  منهم أيضا فرضية األمني العام
اعات تقع على عاتق رتالرئيسية عن منع نشوب ال

ىل إ. وأشار ممثل االحتاد الروسي )٣٢٨(احلكومات الوطنية
__________ 

)٣٢٦(  S/PV.4334،  ٥-٢الصفحات. 

(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٢٧(
ــفحة  ١٦ ــفحة  ١٩(تــــونس)؛ والصــ ــدا)؛ والصــ  ٢١(أيرلنــ

 S/PV.4334(موريشــــيوس)؛  ٣٠(فرنســــا)؛ والصــــفحة  

(Resumption 1)،  ريـا)؛ والصـفحة   (مجهوريـة كو  ٥الصفحة
 ٢٣(ماليزيــــا)؛ والصــــفحة  ٢١(اليابــــان)؛ والصــــفحة  ١٢

 (نيجرييا).

)٣٢٨(  S/PV.4334 (الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ١٠، الصــفحة
ــي)؛  ١٦ ــاد الروســ  ،S/PV.4334 (Resumption 1)(االحتــ

 (نيجرييا). ٢٣(كوستاريكا)؛ والصفحة  ١٠الصفحة 

املهتمة واجلهات  اتكوماحل من ضرورة موافقة كل
فيما يتعلق باجلهود  هاودعملة السياسية الداخلية الفاع

ملثل، ذكر ممثل . وبا)٣٢٩(اعاترتالرامية إىل منع نشوب ال
ف النظم االجتماعية، ختالالصني أنه نظرا ال

من فواأليديولوجيات، ونظم القيم واملعتقدات الدينية، 
باملبادئ األساسية لالحترام املتبادل  التقّيدالضروري 

ة وعدم التدخل يف الشؤون يالسياد يميةاإلقلسالمة لل
أنه إىل . وأشار ممثل باكستان )٣٣٠(الداخلية للدول األخرى

ا الدول األعضاء واجملتمع املدين وحدمهقد تتحمل بينما 
هذا ف، الدولاعات داخل رتبعض املسؤولية يف حاالت ال

اعات بني الدول، حيث تقع رتال ينطبق على حاالت ال
  .)٣٣١(األمم املتحدة على عاتقاملسؤولية النهائية 

نهج ب األخذ احلاجة إىل عدة متكلمنيوأكد   
 إعادة يشملاعات، رتمتعدد األبعاد ملنع نشوب ال

، وفرض قيود على انتشار األسلحة إىل الوطن الالجئني
قصرية األجل وطويلة  املساعدة اإلمنائية تقدميالصغرية، و

أشار كما . )٣٣٢(على حد سواء للدول املتضررةاألجل 
إىل ضرورة معاجلة األسباب اجلذرية خالل املناقشة البعض 

اعات والتنمية رتفرضية أن منع نشوب الإىل اعات ورتلل
. )٣٣٣(كل منهما اآلخريعزز  نشاطاناملستدامة واملنصفة 

أثناء املناقشة على أن األمم املتحدة يف مت التأكيد لذلك، 
__________ 

)٣٢٩(  S/PV.4334،  ١٦الصفحة. 

 .١٤نفسه، الصفحة  املرجع  )٣٣٠(

٣٣١()  S/PV.4334 (Resumption 1)،  ٢٩الصفحة. 

)٣٣٢(  S/PV.4334 ١٦(كولومبيــــــا)؛ والصــــــفحة   ٦، الصــــــفحة 
 (مايل). ٢٨(النرويج)؛ والصفحة  ٢٣(تونس)؛ والصفحة 

 ١٢(جامايكــــا)؛ والصــــفحة  ٨املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٣٣٣(
 ٣٠(الصـني)؛ والصـفحة    ١٤(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة   

 S/PV.4334(بـــنغالديش)؛  ٣٣(موريشـــيوس)؛ والصـــفحة 

(Resumption 1)،  (مجهوريـة كوريـا)؛ والصـفحة     ٦الصفحة
 (املكسيك). ١٨(كوستاريكا)؛ والصفحة  ١٠
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ا يف كثري من يف الوقاية ورمب ةالوحيد ةالفاعلاجلهة ليست 
األنسب ألخذ زمام املبادرة،  اجلهةكون تاألحيان ال 

جهود األمم املتحدة لتعزيز قدرة الدول األعضاء  وعلى أن
. ويف هذا أمهية خاصةتتسم ب على منع نشوب الصراعات

 ضرورة أن متسكمن الوفود على  كثريالصدد، شدد 
 مةاجلمعية العا وأاجمللس  تسواء كان - اجلهات الفاعلة 

أو لس االقتصادي واالجتماعي أو اجملاألمني العام، أو 
 -أو املنظمات اإلقليمية أجهزة األمم املتحدة األخرى 

يف اعات رتيف تنسيق االستجابات الوقائية لل القيادةزمام ب
ني أمهية دور املنظمات كلم. وأكد غالبية املت)٣٣٤(ابدايته

ملدين وجمتمع اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع ا
اعات. وباإلضافة إىل رتاألعمال يف جمال منع نشوب ال

ممثلني عن تأييدهم لدور األمني العام عدة ذلك، أعرب 
، يثاقاملمن  ٩٩اعات، مبوجب املادة رتيف منع نشوب ال

. ويف هذا )٣٣٥(فضال عن عزمه على تعزيز هذا الدور
يف لبدء انية األمني العام بالصدد، رحب بعض املتكلمني 

إقليمية دورية إىل قدمي تقارير إقليمية أو دون ممارسة ت
جملس األمن بشأن التهديدات اليت يتعرض هلا السالم 

  ن.اواألمن الدولي
كان اعات، رتالنشوب منع أدوات بوفيما يتعلق   

 نصيمن املسلم به عموما أن الفصل السادس من امليثاق 
فة إىل باإلضافاعات. رتأدوات هامة ملنع نشوب ال على

 يفرض، قياوفقا ملمثل جنوب أفري ،من امليثاق ١املادة 
على جملس  ‘‘مسؤولية أخالقية وقانونية’’الفصل السادس 

__________ 

 انظر الفصل الثاين عشر، اجلزء الثالث، الفرع باء.  )٣٣٤(

)٣٣٥(  S/PV.4334 ١١(جامايكـــــــا)؛ والصـــــــفحة  ٨، الصـــــــفحة 
 ٢٦(فرنسا)؛ والصـفحة   ٢٢صفحة (الواليات املتحدة)؛ وال
 S/PV.4334(سـنغافورة)؛   ٢٨-٢٧(أوكرانيا)؛ والصفحتان 

(Resumption 1)،  ٢٢(اليابـــان)؛ والصـــفحة  ١٣الصـــفحة 
 (نيجرييا). ٢٣(ماليزيا)؛ والصفحة 

دورا رئيسيا يف منع نشوب  ؤديأن يتتمثل يف األمن 
بأن ممثل األرجنتني اعتراف مع و. )٣٣٦(اعات املسلحةرتال

 باعتبارةيف الغالب ُينظر إليه اعات رتمنع نشوب ال
أن منع على شدد  ،‘‘الفصل السادسمسألة تتعلق ب’’

دون ، يف بعض احلاالت احملددة، حيولاعات ال رتنشوب ال
يثاق. وأضاف أنه يف بعض املتطبيق الفصل السابع من 

كان من جدول أعمال اجمللس،  يفحاليا املدرجة اعات رتال
تطبيق حظر على توريد األسلحة يف مرحلة مبكرة شأن 
. وأيد عدد من )٣٣٧(هساعد على منع تفاقمي أناع رتمن ال
اجمللس على هبا ث اليت حيني توصية األمني العام كلماملت

دعم عناصر بناء السالم يف إطار عمليات حفظ السالم، 
فضال عن توصيته بأن يدرج اجمللس، حسب االقتضاء، 

رتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف عنصرا خاصا ب
فظ السالم وبناء حلملتحدة ألمم ااعمليات واليات 
 عن تأييدهمون آخرون كلم. وأعرب مت)٣٣٨(السالم

تشجيع الدول األعضاء وجملس األمن بلتوصية األمني العام 
ر الوقائي قبل شنالعمليات بأكثر بنشاط على االستفادة 

. وبشكل أكثر )٣٣٩(، حسب االقتضاءاتاعرتع الندالا
الوقائي ميكن  رممثل اليابان أن النشمالحظة رغم حتديدا، 

أعرب فإنه اعات، رتقدم مسامهة حامسة ملنع نشوب اليأن 
 اوفحص اجمللس تقييما ة أن جيريعن رأي مفاده ضرور

__________ 

)٣٣٦(  S/PV.4334 (Resumption 1)،  ٢٥الصفحة. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٧(

)٣٣٨(  S/PV.4334 ج ٩، الصـــــــفحة) ١٨امايكـــــــا)؛ والصـــــــفحة 
 S/PV.4334 (Resumption(كنـدا)؛   ٣٥(تونس)؛ والصـفحة  

(الســـويد، بالنيابـــة عـــن االحتـــاد األورويب     ٤الصـــفحة  ،(1
 والبلدان املنتسبة إليه).

)٣٣٩(  S/PV.4334 ١٩(جامايكـــــــا)؛ والصـــــــفحة  ٩، الصـــــــفحة 
ــفحة   ــدا)؛ والصــــ ــفحة   ٢٢(أيرلنــــ ــا)؛ والصــــ  ٢٣(فرنســــ
 ٣١(أوكرانيــــا)؛ والصــــفحة   ٢٥(النــــرويج)؛ والصــــفحة  

 ١٢الصــفحة  ،S/PV.4334 (Resumption 1)(موريشــيوس)؛ 
 (نيبال). ٣٥(اليابان)؛ والصفحة 
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. وأعرب عدد )٣٤٠(الالسابقة يف هذا احمل جلهودهكاملني 
بعثات تقصي ب لالضطالععن تأييدهم أيضا ني كلممن املت

  .)٣٤١(احلقائق كجزء من الدبلوماسية الوقائية

  اء السالم: حنو اتباع هنج شاملبن  
فرباير شباط/ ٥، املعقودة يف ٤٢٧٢يف اجللسة   
، أشار رئيس جملس األمن، الذي قدم بصفته ممثل ٢٠٠١

، يف )٣٤٢(للمناقشة اأساس املتخذةتونس ورقة العمل 
اليت لمناقشات لامتدادا  متثل اجللسةكلمته االفتتاحية أن 

التقرير  بشأنة لسابقا ١٠ ـعلى مدى السنوات الدارت 
، ومنع نشوب )٣٤٣(وملحقها ‘‘خطة للسالم’’املعنون 

 وأهنا، ‘‘استراتيجيات اخلروج’’اعات املسلحة ومسألة رتال
هتدف إىل تقييم مسؤوليات األمم املتحدة للتوصل إىل 

  .)٣٤٤(مقترحات ملموسة يف صون السلم واألمن الدوليني
ر إىل نظأنه بينما ُي يف بيانه، ،الحظ األمني العامو  

ري أساسا يف حاالت ما بعد انتهاء جي باعتبارهبناء السالم 
أداة وقائية  على أنه ميكن أيضا أن ينظر إليهفإنه ع، رتاال

إىل أن  راشوأاع. رتميكن أن تعاجل األسباب اجلذرية لل
حشد  يتمثل يفأحد التحديات الرئيسية لبناء السالم 
بل اجملتمع الدويل، اإلرادة السياسية واملوارد املستدامة من ق

ومن اجمللس عددا من األفكار اجليدة، يدمج أن  واقترح
__________ 

)٣٤٠(  S/PV.4334 (Resumption 1)،  ١٢الصفحة. 

)٣٤١(  S/PV.4334 ٨(كولومبيــــــــا)؛ والصــــــــفحة  ٦، الصــــــــفحة 
(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ١١(جامايكــا)؛ والصــفحة 

(أوكرانيا)؛ والصفحة  ٢٥وسي)؛ والصفحة (االحتاد الر ١٧
الصــفحة  ،S/PV.4334 (Resumption 1)(موريشــيوس)؛  ٣١
 ٢٣(ماليزيــــا)؛ والصــــفحة  ٢٢(اليابــــان)؛ والصــــفحة  ١٢

 (نيجرييا).

)٣٤٢(  S/2001/82، .املرفق 

)٣٤٣(  S/24111 و S/1995/1، .على التوايل 

)٣٤٤(  S/PV.4272،  ٢الصفحة. 

عمليات حفظ تنفيذ اتفاقات السالم وتصميم  بينها
 كان حمقا يفأن اجمللس  وأضافاملقبلة.  هوالياتم، يف السال
أن بناء السالم ميكن أن يكون عنصرا حيويا يف ب هفااعتر

بعض  فيها عليه أن يدرجبعثات حفظ السالم، وأن 
اإلنذار املبكر، والدبلوماسية، والنشر كاألدوات الوقائية 

جيب أال أنه أكد األمني العام والوقائي ونزع السالح، 
وإمنا  فكرة طارئةوظيفة إضافية أو كنظر إىل بناء السالم ُي

ثبتت جدواها. وناشد الدول األعضاء ية ورأداة حم بوصفه
براز إل سياسيد العلى الصعيبذل املزيد من اجلهد ت أن

يف الوقت  واستخدامه هوحتسين هتطويروفهوم امل أمهية
  .)٣٤٥(املناسب
بناء  تصّورإىل يف بياناهتم،  ،متكلمنية عد ذهبو  
 ُيعترف فيهامن سلسلة متصلة  اجزءباعتباره السالم 

اع وحفظ السالم وبناء السالم، رتبالعالقة بني الفقر وال
 ،جيببل  ،ميكن هأن يكاجاما ةممثل تالحظو .)٣٤٦(والتنمية

على الرغم الرتاع  منع نشوببناء السالم يف  يوظّفأن 
سياق حاالت ما  ضمن جيري التفكري فيهكثريا ما  همن أن
ىل ممثل كولومبيا إ وباملثل، أشار .)٣٤٧(اعرتهاء البعد انت

اع من ناحية، وصون رتالنشوب الصلة القوية بني منع 
دراسة ’’ودعا إىل، ىأخرمن ناحية السلم وبناء السالم 

 .)٣٤٨(‘‘هذه األمور معا والتعامل معها بصورة شاملة
وأكدت عدة وفود احلاجة إىل استراتيجية متكاملة تعاجل 

__________ 

 .٥-٢ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٤٥(

(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٤٦(
ــرويج)؛ والصــفحة   ٢٧ ــا)؛ والصــفحة   ٢٩(الن  ٣٢(أوكراني

ــنغالديش)؛  ــفحة  ،S/PV.4272 (Resumption 1)(بـ  ٤الصـ
(السويد، بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه)؛ 

 (رومانيا). ٢٤والصفحة 

)٣٤٧(  S/PV.4272،  ٩الصفحة. 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٨(
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وتكرار  دالعهاالن امنع اتاعرتاألسباب الكامنة وراء ال
ع استراتيجية شاملة لبناء من أجل وضو. )٣٤٩(حدوثها
امل ، الحظ بعض األعضاء أن اتباع هنج متكالسالم
الفقر وتعزيز التنمية  استئصالمعاجلة قضايا  يقتضي

املستدامة كجزء ال يتجزأ من بناء السالم ومنع نشوب 
  . )٣٥٠(على املدى الطويل اعاترتال

  ج بال استراتيجية وخرال   
تشرين  ١٥يف املعقودة ، ٤٢٢٣يف اجللسة   

عن ، عقد اجمللس مناقشة مفتوحة ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب 
يف جملس األمن فيما يتعلق بإهناء رار عملية صنع الق

ني إىل كلممتة عمليات السالم. وخالل املناقشة، أشار عد
عملية السالم ولكنه جزء من ء ال يعين إهنا “اخلروج”أن 

اعات وصنع السالم رتسلسلة متصلة من منع نشوب ال
ن أممثل أملانيا وذكر  .)٣٥١(وإنفاذ السالم إىل بناء السالم

من اتقاء ’’ تدمتللمهام املتكاملة اليت من املهم التصدي 
ال جيري رغم أنه  ،‘‘بناء السالم حىت بلوغ الصراعات

__________ 

ــا)؛ والصـــفحة  ١٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٣٤٩(  ٢٦(كولومبيـ
ــفحة   ــرويج)؛ والصـــ ــا)؛  ٢٩(النـــ  S/PV.4272(أوكرانيـــ

(Resumption 1)  السـويد، بالنيابـة عـن االحتـاد      ٣، الصـفحة)
ــه)؛ والصــفحة   ــة  ١١األورويب والبلــدان املنتســبة إلي (مجهوري

 ٢٤(الســــــنغال)؛ والصــــــفحة  ١٥حة كوريــــــا)؛ والصــــــف
ــفحة   ــا)؛ والصـــ ــفحة   ٢٧(رومانيـــ ــا)؛ والصـــ  ٣١(منغوليـــ

 (تونس). ٤٢(األرجنتني)؛ والصفحة 

)٣٥٠(  S/PV.4272 االحتـاد   ٢٣(الصـني)؛ والصـفحة    ٢٢، الصفحة)
ــفحة  ــرويج)؛  ٢٧الروســــــي)؛ والصــــ  S/PV.4272(النــــ

(Resumption 1) ٤٢(منغوليــا)؛ والصــفحة   ٢٦، الصــفحة 
 (تونس).

)٣٥١(  S/PV.4223 ــفحات ــفحة   ١٠-٨، الصــــ ــا)؛ والصــــ (فرنســــ
 ٣١(أوكرانيــا)؛ والصــفحة  ٢٥(بــنغالديش)؛ والصــفحة ١١

 ٣الصـفحة   ،S/PV.4223 (Resumption 1)(اململكـة املتحـدة)؛   
ــا)؛ والصــفحة   ــا)؛ والصــفحة    ١١(أملاني ــوب أفريقي  ١٨(جن
 (فنلندا). ٢٦(إيطاليا)؛ والصفحة 

 اشريم ،من الناحية العمليةتمييز الواضح دائما هذا ال دائما
تصلة مينبغي اعتبار بعثات حفظ السالم سلسلة  هإىل أن

ما تتسم به عمليات يف ضوء متعددة اجلوانب من املهام 
لواليات اممثل والحظ . )٣٥٢(قيد متزايدالسالم من تع

أنه ، أوكرانيا وتايلندممثل كل من  وحذا حذوهاملتحدة، 
استراتيجية ”صطلح امل ال ينبغي أبدا السماح بأن يتخذ

حتوال متعجال أو عشوائيا عن هدف ’’عين م ‘‘روجاخل
بل أن يقصد ، ‘‘ى حتديده على الصعيد االستراتيجيجر
أعرب . وإزاء تلك اخللفية، )٣٥٣(ةشاملتنفيذ استراتيجية  به

وضع استراتيجية شاملة لألمم ل تأييدهممثل أوكرانيا عن 
اعات على أساس االستخدام رتنع نشوب الملاملتحدة 

. )٣٥٤(الواسع النطاق للدبلوماسية الوقائية وبناء السالم
بني وظيفية إقامة صلة ضرورة ودعا ممثل إيطاليا إىل 

كن يت ميجراءات الاعات واإلرتمنع نشوب المرحلة 
 هتديد وحتولت إىلاالضطالع هبا إذا تدهورت األزمة 

 يةن هذه االستراتيجأم واألمن الدوليني. وأضاف للسال
 مرحلةوهو بناء السالم،  كفالةأن تشمل  أيضا جيب

 ألن، الم املستدام بعد انتهاء العمليةلتحقيق الس ةضروري
يكون له أيضا  ميكن أن لهالتخطيط  إذا أُحسنبناء السالم 
وشدد . )٣٥٥(ةلتمات حمنتكاساأي  يوقف ، إذ قدأثر وقائي
ز على الصلة بني زيد من التركيمبتكلمني اآلخرين بعض امل

ن املزيد من االلتزام املتواصل من إ قائلني، السالم والتنمية
حلد من الفقر وتعزيز التنمية باجانب اجملتمع الدويل 

__________ 

)٣٥٢(  S/PV.4223 (Resumption 1) ٣، الصفحة. 

)٣٥٣(  S/PV.4223،  ٢٥(الواليات املتحـدة)؛ والصـفحة    ٥الصفحة 
ــا)؛ ــفحة S/PV.4223 (Resumption 1) (أوكرانيـ  ١٣، الصـ

 (تايلند).

)٣٥٤(  S/PV.4223،  ٢٥الصفحة. 

)٣٥٥(  S/PV.4223 (Resumption 1)،  ١٨الصفحة. 
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اعات رتء نشوب الخطوة باجتاه اتقاميثل املستدامة 
  . )٣٥٦(سواءحد على  يف بناء السالم اإسهامو

  مقارنةً صل السادسأمهية أحكام الف
  أحكام الفصل السابعب

دور جملس األمن يف فض املنازعات بالطرق   
  السلمية 

 ١٣املعقودة يف  ٤٧٥٣جلسة جملس األمن يف   
، افتتاح املناقشةلدى األمني العام،  أكد، ٢٠٠٣أيار/مايو 

مكان  ...حيتل’’أن الفصل السادس من امليثاق لى ع
وأبرز  ‘‘القلب من نظام األمن اجلماعي هلذه املنظمة

الفصل السادس يف اجمللس  هبا اليت استخدمخمتلف الطرق 
 دخل، أن اجمللس هامن بين ،ذكرالسنوات األخرية. و
 عملوع، رتاحوار مع أطراف ال بشكل أكثر تواترا يف

لس االقتصادي واالجتماعي ومع ق مع اجملوثأعلى حنو 
بعثات لتقصي  أوفدو، نظمات اإلقليمية ودون اإلقليميةامل

ىل استخدام إدعا األمني العام واحلقائق إىل امليدان، 
ه على تعيني عدد متزايد من مساعيه احلميدة، وشجع

على الرغم عوثني اخلاصني. وإضافة إىل ذلك، املمثلني واملب
 سبق فإنفصل السابع يف العقد األاللجوء إىل ال ازديادمن 

من األمهية ’’ يزل ملو تتناقصأمهية الفصل السادس مل 
  .)٣٥٧(يف أي وقت مضى ‘‘بقدر ما كان

السيد جامشيد ماركر،  مني العاماألبعد  وتكلم  
، ق لألمني العام يف تيمور الشرقيةاملمثل الشخصي الساب

القبضة ”الفصل السابع  ميثلإىل أنه يف حني  شارفأ
 تهفعاليلمجلس، ميكن إىل حد كبري تعزيز ل‘‘احلديدية

__________ 

)٣٥٦(  S/PV.4223 ــفحة ــونس)؛  ٢٢، الصــــــ  S/PV.4223(تــــــ

(Resumption 1)،  (الدامنرك). ٢٤-٢٣الصفحتان 

)٣٥٧(  S/PV.4753،  ٤-٢الصفحات. 

للقفاز ’’ االستخدام احلصيفمن خالل الكامنة 
. ومن بني يف الوقت املناسب لفصل السادسل ‘‘احلريري

تعزيز التسوية السلمية حات بشأن كيفية قترم عدة
 االستفادةعلى  السيد ماركر اجمللس عللمنازعات، شج

إقناع يف ذ مبوجب الفصل السابع نفالإل ةاإللزامي تهسلطب
األطراف على املشاركة يف عمليات التسوية السلمية 

   .)٣٥٨(يف الفصل السادس توخاةامل
 عدةوخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، أقر   

دور الرئيسي جمللس األمن يف فض املنازعات بالمتكلمني 
عن ضرورة قيام اجمللس بشكل  وابالطرق السلمية، وأعرب

والرجوع  أحكام الفصل السادساستكشاف بمتزايد 
أكد بعض االعتراف بدور اجمللس،  رغم. و)٣٥٩(يهاإل

 اتنازعاعات واملرتاملتكلمني على أن املسؤولية عن منع ال
 .)٣٦٠(طرافاأل على عاتقتقع أوال وقبل كل شيء  هاوحل
ممثل الواليات  على غرارهو، االهتمام ممثل أملانياوجه ف

ات الفعلى توقع نشوء اخللس اجملقدرة  إىل ،املتحدة
أنسب بهلا اجمللس  ىتصد بأنعليها اعات، وعلقت رتوال
تني املبكر وامل اإلملام’’يتوقف إىل حد كبري على  طرقال

 ممثال وأيده يف ذلك، ممثل الصنيواعترف، . )٣٦١(‘‘باحلالة

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥٨(

)٣٥٩(  S/PV.4753 ــفحة ــفحة   ١٣، الصـــ ــيك)؛ والصـــ  ١٧(املكســـ
 ٢٣(الواليات املتحدة)؛ والصـفحة   ٢١(الصني)؛ والصفحة 
(أنغـوال)؛   ٢٩(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٢٦(شيلي)؛ والصـفحة  

S/PV.4753 (Resumption 1)،  اليونــان، بالنيابــة  ٢الصــفحة)
 ١٥عن االحتـاد األورويب والبلـدان املنتسـبة إليـه)؛ والصـفحة      

 (إثيوبيا).

)٣٦٠(  S/PV.4753 ١٧(املكســــــيك)؛ والصــــــفحة ١٣، الصــــــفحة 
 ٢٦(بلغاريـا)؛ والصـفحة    ٢٥(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة   

 (اهلند). ٦الصفحة  ،S/PV.4753 (Resumption 1)(فرنسا)؛ 

)٣٦١(  S/PV.4753 الواليات  ٢١(أملانيا)؛ والصفحة  ١٨، الصفحة)
 املتحدة).
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، على الفصل السادس أملانيا والواليات املتحدة، بأن
من املرونة يف استخدام  ازيدميتيح خالف الفصل السابع، 

. وأضاف ممثل )٣٦٢(الرامية إىل حل املنازعات دواتاأل
، على مر السنني، وضع آليات جرىأنه  الواليات املتحدة

بعض املنازعات  وصول حيول دون أن اجمللس من نيتمكل
اختاذ إجراءات الفصل السابع. فيها إىل املرحلة اليت يلزم 

اتسع الستيعاب ظهور  دقمعىن الفصل السادس وقال إن 
 ذكره يف امليثاق، إال أنه ردمل ي مفهومحفظ السالم وهو 

غري أن  .)٣٦٣(زال أداة ذات قيمة يف تسوية املنازعاتا م
ممثل اجلمهورية العربية السورية أشار إىل أنه ال يوجد 

 ورأى أنه ‘‘.حاجز حدي يفصل بني استخدام الفصلني’’
بعني ن يأخذ أ ملعند حتديد مسار الع ينبغي للمجلس

ردود فعل الشعوب املسؤول عن أمنها ’’االعتبار 
استخدام  ليس’’هذه الشعوب اليت  ،‘‘وسالمتها يف العامل

 عن اتفاقهلذلك أعرب و‘‘. يف مصلحتهاالفصل السابع 
 ونحيبذ نرأي العديد من اخلرباء القانونيني الذيمع 

الل واحللول الودية من خدبلوماسية الاستخدام الوسائل 
 ٣٣ملادة ا أحكاماالعتماد على املفاوضات السلمية و

 .)٣٦٤(اليت تشري إىل احللول السلميةامليثاق مواد وغريها من 
ما أعرب عنه السيد  ارددم، اجمللس ممثل باكستان وشجع

استخدام سلطته يف ، على قبل ذلك كاركر يف بيانه
قناع األطراف إلنفاذ اإللزامي مبوجب الفصل السابع اإل
املنازعات على املشاركة يف عمليات التسوية السلمية  يف

 .)٣٦٥(للمنازعات املنصوص عليها يف الفصل السادس
دوات املتاحة األعلى خمتلف  ازكّمر ،أعرب ممثل بلغارياو

__________ 

ــه، الصــــفحة    )٣٦٢( ــفحة  ١٧املرجــــع نفســ  ١٩(الصــــني)؛ والصــ
 (الواليات املتحدة). ٢١(أملانيا)؛ والصفحة 

 .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦٣(

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٤(

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٥(

للمجلس مبوجب الفصل السادس، عن رأي مفاده أنه 
ض التنويع يف استخدام هذه بعضرورة على الرغم من 

روح النهج العملي ’’ ود دائماستينبغي أن ، الصكوك
 اليت يف مواجهة احلاالت البالغة التنوع ‘‘واإلدراك السليم

  .)٣٦٦(اجمللسيتناوهلا 

تسوية نزاعاهتا بالوسائل بالتزام الدول األعضاء   
 ٣٣املادة  من )١(الفقرة  السلمية يف ضوء

توصيات جملس األمن املتعلقة بتسوية و
 ٣٣املادة  من )٢(املنازعات، يف ضوء الفقرة 

  من امليثاق
تفرض على التزام الدول األعضاء  ٣٣املادة  تنص  

من  ١حتمِّل الفقرة و بتسوية منازعاهتا بالطرق السلمية.
املسؤولية األساسية عن حل نزاع ما على  ٣٣املادة 

جملس فتعطي  ٣٣من املادة  ٢الفقرة  أما .األطراف املعنية
طراف إىل أن ألااألمن سلطة تقديرية تؤهله ألن يدعو 

ى ري حني، بالوسائل السلمية منازعاتمن  اما بينه تسوي
أعضاء  جلأذلك. ويف احلاالت الواردة أدناه، لضرورة 
أثناء يف أساسا وذلك  ٣٣بشكل صريح إىل املادة اجمللس 

مبنع نشوب  خاصةمواضيعية املناقشات املتعلقة مبسائل 
ة. ويف اعات وتسوية املنازعات بالوسائل السلميرتال

من  ٣٣إىل املادة إشارة صرحية وردت إحدى احلاالت، 
 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٢يف رسالة مؤرخة ممثل باكستان 

موجهة إىل رئيس جملس األمن فيما يتصل باحلالة بني اهلند 
 من بني. و)٣٦٧(وباكستان فيما يتعلق بالرتاع حول كشمري

__________ 

 .٢٥جع نفسه، الصفحة املر  )٣٦٦(

)٣٦٧(  S/2002/571 جملــس  هتمــاما تســترعيرســائل مماثلــة . وجهــت
احلالــة بــني اهلنــد وباكســتان فيمــا يتعلــق جبــامو       إىل األمــن 

وكشمري إىل رئيس جملس األمن واألمني العام من ممثل مايل، 
التــابع فريــق االتصــال املعــين جبــامو وكشــمري  ل ارئيســبصــفته 



 ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1096 11-21843 
 

متعلقة مبنطقة وسط  ةيف هذا الفرع دراس دراسات احلالة
احلالة يف منطقة البحريات تعلق بت ىخرأأفريقيا، و

على األبعاد  اجمللسركيز تزيادة ل كنموذجني، الكربى
اإلقليمية ودون اإلقليمية يف تسوية املنازعات بالوسائل 

  .السلمية

اعات رتدور جملس األمن يف منع نشوب ال  
 املسلحة 

 ٢٠لمجلس، املعقودة يف ل ٤١٧٤يف اجللسة   
بعض املتكلمني الضوء صراحة سلط ، ٢٠٠٠متوز/يوليه 

، وكيف ٣٣على أمهية األحكام املنصوص عليها يف املادة 
 اخلالفاتمن  كثريميكن أن تؤدي دورا هاما يف تسوية 

إىل اعات املسلحة. ودعا ممثل ناميبيا رتومنع نشوب ال
اع رتألدوات املتوافرة ملنع الا )٣٦٨(‘‘زيادة تعزيز وتكميل’’

طراف يف أي األ أنممثل باكستان حظ . وال٣٣يف املادة 
، ملزمة باستخدام الوسائل السلمية ٣٣نزاع، وفقا للمادة 

أن يدعو األطراف إىل  سلطةلس األمن جملللتسوية، وأن 
 ينبغيال  هوسائل. وأضاف أنتلك التسوية منازعاهتا ب

املسؤولية يف هذا الصدد حبجة أنه ينبغي حل  التنصل من
وذلك ، األطراف املعنية وحدهابواسطة عات الثنائية زانامل

الثنائية، ال سيما اليت تترتب عليها آثار زعات اناملألن 
 هي حبكم تعريفهابالنسبة للسالم واألمن العامليني، 

 .)٣٦٩(‘‘دولية زعاتانم’’

دور جملس األمن يف فض املنازعات بالطرق   
 السلمية 
__________ 

ممثل اجلماهريية من )، وS/2002/657مي (نظمة املؤمتر اإلسالمل
 ).S/2002/13العربية الليبية (

)٣٦٨(  S/PV.4174،  ٢٣الصفحة. 

)٣٦٩(  S/PV.4174 (Resumption 1)،  ٥الصفحة. 

 أيار/ ١٣املعقودة يف  ،٤٧٥٣يف جلسة اجمللس   
إىل  هتماماال مبياناهت يف متكلمنيوجه عدة ، ٢٠٠٣مايو 

ىل أمهية وإ، ٣٣األحكام املنصوص عليها يف املادة 
التفاوض  ومنها، لتسوية املنازعاتاألدوات املتاحة 

اللجوء إىل ووالتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم 
التسوية القضائية وغريها من الوسائل والترتيبات اإلقليمية 

إن بقوله ممثل اهلند علّق . ويف هذا الصدد، )٣٧٠(السلمية
ا أن هبقصد ُي مل ٣٣ئل املنصوص عليها يف املادة الوسا

غريها من الوسائل ’’، وأن اإلشارة إىل “شاملة”تكون 
تتيح لألطراف حرية  ‘‘السلمية اليت يقع عليها اختيارها

اجمللس غري ملزم بالقائمة . وأضاف أن أكرب يف االختيار
يف اختيار اإلجراءات  ٣٣من املادة  ١الفقرة  املدرجة يف

. وأبرز ممثل )٣٧١(ملساعدة األطراف على تسوية املنازعات
 أن حيددان من امليثاق ٣٣إسبانيا أن الفصل الثامن واملادة 

على الدول األعضاء أن تستخدم املنظمات اإلقليمية 
بالتايل و ،القائمة بني الوسائل األخرى للتسوية السلمية

دعم اإلجراءات املتخذة على على لس األمن جم شجع
 . )٣٧٢(املستوى اإلقليمي

 منطقة وسط أفريقيا   

 تشرين الثاين/ ٢٤، املعقودة يف ٤٨٧١يف اجللسة   
 ، ناقش جملس األمن التقرير املؤقت لبعثة٢٠٠٣نوفمرب 
متعددة االختصاصات إىل منطقة وسط أفريقيا التقييم 

إىل عدد  هايف تقرير أشارت البعثةو .)٣٧٣(دون اإلقليمية
__________ 

)٣٧٠(  S/PV.4753،  (شيلي)؛  ٢٣(إسبانيا)؛ والصفحة  ١٥الصفحة
ــة الســورية)؛   ٣٠والصــفحة  ــة العربي  S/PV.4753(اجلمهوري

(Resumption 1)،  اليونــان، بالنيابــة عــن االحتــاد  ٢الصــفحة)
 (اهلند). ٦األورويب والبلدان املنتسبة إليه)؛ والصفحة 

)٣٧١(  S/PV.4753 (Resumption 1)،  ٦الصفحة. 

)٣٧٢(  S/PV.4753،  ١٥الصفحة. 

)٣٧٣(  S/2003/1077. 
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، التوترات العرقية ومنهامن التحديات العابرة للحدود، 
، فضال عن حركة األسلحة واملخدرات تدفق الالجئنيو

، اليت ال ميكن حلها إال عرب احلدود واجلماعات املسلحة
كلي نهج دون إقليمي خذ بمن خالل التعاون واأل

 متكامل. و

بعثة تقرير  هضعريف أكد األمني العام املساعد و  
، احلاجة إىل التقييم املتعددة التخصصات، يف مجلة أمور

تقدمي املساعدة يف تنفيذ السياسات بقيام األمم املتحدة 
يف  املشتركة الكثريةلتحديات لدون اإلقليمية للتصدي 

 ممعظم املتكلمني عن اتفاقهوأعرب منطقة وسط أفريقيا. 
تحديات الرئيسية اليت مع التقييم الوارد يف التقرير بشأن ال
هنج اتباع بشأن أمهية وتواجه البلدان يف وسط أفريقيا، 

دون إقليمي للتصدي للعديد من التحديات الشاملة اليت 
تواجه تلك البلدان. وشدد عدد من املتكلمني على أمهية 
تعزيز اآلليات واملنظمات دون اإلقليمية القائمة، مبا يف 

عالوة  .)٣٧٤(وسط أفريقياذلك اجلماعة االقتصادية لدول 
على ذلك، رحبت عدة وفود باعتزام األمني العام تعيني 

ممثل الكامريون عن وأعرب . )٣٧٥(مبعوث خاص للمنطقة
بوجود دائم لألمم املتحدة أسفه إلغفال التقرير التوصية 

 أن رأىي ذطلب الالومتشيا مع  ،يف املنطقة دون اإلقليمية
 ليس معظمها فقط،، واحلكومات يف وسط أفريقيا مجيع

أن . وذكر ممثل فرنسا )٣٧٦(خالل زيارة البعثة تقدمت به
يف وسط التحديات العابرة للحدود اليت تواجه البلدان 

__________ 

)٣٧٤(  S/PV.4871 ١١(الكــــــامريون)؛ والصــــــفحة  ٥، الصــــــفحة 
 ٢٢ن)؛ والصـــــفحة (باكســـــتا ١٢(أملانيـــــا)؛ والصـــــفحة  

 (مجهورية الكونغو الدميقراطية). ٢٤(إيطاليا)؛ والصفحة 

)٣٧٥(  S/PV.4871 ــا)؛ والصــفحة   ٩، الصــفحة (الصــني)؛  ١٠(غيني
 ١٧(اجلمهورية العربيـة السـورية)؛ والصـفحة     ١٣والصفحة 

 (تشاد). ٣٢(االحتاد الروسي)؛ والصفحة 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٧٦(

جتعل من الضروري لدول املنطقة واجملتمع الدويل أفريقيا 
يف الوقت  ،فرنساوقال إن تنسيق االستجابات املناسبة. 

راح الداعي إىل تعيني االقت ظر يفالنينبغي  هتعتقد أن، ذاته
سياق املؤمتر الدويل املعين مبنطقة  ضمنمبعوث خاص 
. وأعلن ممثل أملانيا أن من الصعب )٣٧٧(البحريات الكربى
والية مبعوث بني ميكن جتنب التداخل أن نرى كيف 

خاص إضايف لوسط أفريقيا مع والية املمثل اخلاص ملنطقة 
تقوم  أنالبحريات الكربى. ولذلك فإن وفده يفضل 

بعثات األمم املتحدة يف منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية 
بتحديد اجملاالت املمكنة للتعاون هبدف معاجلة املسائل 

. وقال ممثل إسبانيا إنه يتفق مع )٣٧٨(املشتركة بفعالية
هلياكل القائمة يف اأن من األفضل استخدام يف تقرير ال

نية إنشاء منسق قبل النظر يف إمكافعال وبشكل املنطقة 
ممثل اململكة املتحدة واعترف . )٣٧٩(جديدة هياكل

ومتضافر يف معاجلة مشاكل اتباع هنج شامل ضرورة ب
واألمن والتنمية يف وسط أفريقيا، وشدد على أمهية  السالم
تنفيذية فعالة على نطاق منظومة األمم روابط إقامة 

األخذ املتحدة، وعند االقتضاء، عرب احلدود. وذكر أن 
احللول  زم الستكمالال كليدون إقليمي متكامل و نهجب

أنواع قوالب على من فرض  الوطنية، ولكنها حذر
عن . وأعرب ممثل االحتاد الروسي )٣٨٠(املتباينة املشاكل

بعض البلدان األفريقية إىل مناشدة اجملتمع  نزوعإزاء قلق ال
مكانيات الوطنية أو لإلكامل الستنفاد االالدويل قبل 

رمبا على هنج مفرط إىل ’’، ينطبقهذا  وقال إن اإلقليمية.
حد ما يدعو إىل إنشاء مكتب لألمم املتحدة يف وسط 

__________ 

 .٨ه، الصفحة املرجع نفس  )٣٧٧(

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٨(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٩(

 .١٥-١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨٠(
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أن  الحظ ممثل الواليات املتحدة بعد أنو .)٣٨١(‘‘أفريقيا
من املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى قد يتض

بعثة التقييم املتعددة  تقريرعددا من العناصر الواردة يف 
تعيني القرار بشأن  إرجاء اختاذبأوصى ، صصاتالتخ
 ذلك املؤمتربعوث اخلاص إىل ما بعد صدور نتائج امل

ضافة . وعالوة على ذلك، أعرب عن قلقه إزاء إهوتوصيات
هلياكل األمم املتحدة يف طبقة أخرى من البريوقراطية 

باإلصغاء ممثل شيلي . وأوصى )٣٨٢(منطقة وسط أفريقيا
بشأن انتشار مكاتب األمم املتحدة  األمني العام لشواغل

لكونغو، الذي تكلم بالنيابة اممثل وشدد . )٣٨٣(يف املنطقة
اجلماعة االقتصادية لدول يف األعضاء  ١١ ـعن الدول ال

هنج منسق  اتباعوسط أفريقيا، على أن من الضروري 
اإلقليمية املنطقة دون  وأن يكون لدى، دون إقليمي

. )٣٨٤(إقليمينظور تمتعون مبياألمم املتحدة عن  ونحماور
عن ممثل غينيا االستوائية املسؤولية اخلاصة للمجلس وأكد 
ألزمات يف املنطقة، وأعرب أيضا عن التقدير ل التصدي

للعمل الذي تقوم به جلنة األمم املتحدة االستشارية 
 الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا. وأكد أن

ن التطورات اإلجيابية األخرية، على الرغم م ،بلدان املنطقة
احلاجة إىل وجود سياسي دائم ال تزال هشة، وشدد على 

وشدد . )٣٨٥(يغطي املنطقة دون اإلقليميةألمم املتحدة ل
تعزيز  ضرورةعلى  املراقب الدائم لالحتاد األفريقي

إىل وفرة املنظمات دون اإلقليمية  مشريا، القدرات احلالية
وأعرب  ،واجدة يف وسط أفريقيالدولية املتواإلقليمية وا

وجود األمم املتحدة السياسي يساعد عن أمله يف أن 
__________ 

 .١٧ -١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨١(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٢(

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٣(

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٤(

 .٣٤-٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨٥(

اإلقليمي على تعزيز التنسيق بني خمتلف املبادرات. وفيما 
اهليكل، ذكر أن االحتاد هذا  هيتعلق بالشكل الذي يتخذ

املنطقة هذه بلدان ا هتاملرونة اليت أبدعتمد على ياألفريقي 
للنظر يف املسألة مرة أخرى مع  دادهاباستعدون اإلقليمية 

 ومع تأييدهيعينه األمني العام. املقرر أن املبعوث اخلاص 
شدد فإنه الطلب املقدم من بلدان املنطقة دون اإلقليمية، 

 تهكفاء من أمهيةًالتنسيق أقل الذي يتخذه شكل الأن على 
األمني العام للشؤون  نائبأشار . وأخريا، )٣٨٦(تهفعاليو

 إىلللجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا  السياسية
التقدم الذي أحرز مؤخرا حنو توطيد السالم أفريقيا إىل 

دينامية مثة  وقال إن، من يف عدد من البلدان يف املنطقةواأل
يف وسط أفريقيا وكرر  على قدم وساق تعملجديدة 

 . )٣٨٧(ألمم املتحدةل مكتب إقليمي دائمإقامة الدعوة إىل 

  منطقة البحريات الكربى احلالة يف  

تشرين  ٢٠، املعقودة يف ٤٨٦٥ويف اجللسة   
ألعمال اناقشة ملجملس األمن  اجتمع، ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

ويل بشأن منطقة البحريات التحضريية لعقد مؤمتر د
. ويف هذا )٣٨٨(ألمني العاملتقدمي تقرير  عقب ،الكربى

إىل عقد  اجمللسدعوة التقرير، شدد األمني العام على أن 
مؤمتر دويل بشأن منطقة البحريات الكربى يستتبع 

متيل إىل يف املنطقة أن املشاكل الداخلية باالعتراف 
االقتصادية والثقافية واالجتماعية الروابط االنتشار بسبب 

األمر الذي يفسر  سكان املنطقة بأسرها، الوثيقة بني
ر، ن اهلدف من املؤمتأضاف أهنج إقليمي. و باعات ضرورة

األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، بني يف إطار الشراكة 
__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٦(

 .٣٧-٣٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٨٧(

)٣٨٨(  S/2003/1099. 
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 زعماء بلدان لجمع بنيلالشروع يف عملية  يتمثل يف
 بينهم اتفاقإىل بغية التوصل منطقة البحريات الكربى 
برامج خمتارة للمساعدة  البدء يفعلى جمموعة من املبادئ و

قراطية ع وكفالة السالم الدائم والدميارتعلى إهناء دوامة ال
أيضا  املؤمتر من شأنقال إن والتنمية يف املنطقة بأسرها. و

ميثاق من أجل تيسري اعتماد  اإقليمي اإطار ئنشبأن 
الستقرار واألمن والتنمية. وأشار إىل أن املؤمتر ليس ل

، من عدة مراحل بل عملية مؤلفةرة واحدة مل جيريحدثا 
ات املؤمتر أولويلتركيز على ى العوحث البلدان األساسية 

  .)٣٨٩(ملموسة وعمليةسياسات  وضعمن أجل 

تأييدهم القوي لسة اجلمعظم املتكلمني يف وأبدى   
 ضروري النهج اإلقليمي ، واتفقوا على أنلمؤمترل

للتصدي لألزمة اليت تؤثر على منطقة البحريات الكربى. 
عن األمل يف أن يساعد عقد املؤمتر على توطيد  واوأعرب

قت مؤخرا يف عملييت السالم يف املكاسب اليت حتق
مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي. وأكد عدد من 

ا إذا كان مباملؤمتر حكم على سيتعني أن ُي هاملتكلمني أن
دم جتدد أعمال ملموسة لضمان عتدابري سيؤدى إىل 

، يف يف املستقبل )٣٩٠(االستقرار واجلرمية وزعزعةالعنف 
اجة إىل الدعم املايل على احل البعض اآلخر شددحني 

ه يف وقت وفرياجلهات املاحنة إىل ت وادعوالكايف، 
 . )٣٩١(مناسب

__________ 

)٣٨٩(  S/PV.4865، ٤ الصفحة. 

ــفحة    )٣٩٠( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة  ١٩املرجــ ــا)؛ والصــ  ١٥(فرنســ
(إيطاليا، بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليـه)؛  

 (إسبانيا). ٢٧والصفحة 

(مجهورية ترتانيا املتحـدة)؛   ١٠نفسه، الصفحة  املرجع  ()٣٩١(
(اجلمهوريـة العربيـة    ٢٤(الصـني)؛ والصـفحة    ٢٠والصفحة 
 السورية).

جلوء جملس األمن إىل التحقيق يف ضوء   
 ٣٤املادة 

جمللـس األمـن    مـن امليثـاق علـى أن    ٣٤تنص املـادة    
أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قـد يـؤدي إىل احتكـاك    

ن اسـتمرار هـذا   دويل أو قد يثري نزاعا لكي يقرر ما إذا كـا 
الرتاع أو املوقف من شأنه أن يعّرض للخطـر حفـظ السـلم    

هبـذه  ، جـرى االحتجـاج   التاليـة  األمثلةواألمن الدويل. ويف 
فيمـا يتعلـق    وذلك بصفة رئيسية، أو صراحةو/ضمنا  املادة

 اعات املسلحة.  رتمبنع نشوب ال

ــوب      ــع نشـــ ــن يف منـــ ــس األمـــ دور جملـــ
 اعات املسلحة رتال

ــة   ــس،ل ٤١٧٤ ويف اجللسـ ــودة يف  لمجلـ  ٢٠املعقـ
ممثـل الصـني إىل أن جملـس األمـن     أشـار  ، ٢٠٠٠متوز/يوليه 

اختـــذ بعـــض التـــدابري اإلجيابيـــة فيمـــا يتعلـــق مبنـــع نشـــوب   
اعــات، مبــا يف ذلــك إيفــاد رتاعــات والتســوية الســلمية للرتال

اع. وأشــار كــذلك رتبعثـات لتقصــي احلقــائق إىل منـاطق الــ  
إيفـاد بعثـات   م اإلنـذار املبكـر أو   إنشاء نظـ  ه ال ينبغيإىل أن
، الـيت تـؤثر علـى    احلقائق والبعثات اخلاصـة األخـرى   تقصي

إال بعد احلصول على موافقة مـن البلـدان أو    ،سيادة الدولة
إىل االسـتعانة  ممثل ماليزيا أيضـا   دعا. و)٣٩٢(األطراف املعنية

ِقَبـل  بعثات تقصي احلقائق، سواء من بأكثر تواترا  على حنو
 .  )٣٩٣(اجمللس نفسهمن العام أو األمني 

 حزيران/ ٢١، املعقودة يف ٤٣٣٤ويف اجللسة   
، اجتمع اجمللس ملناقشة تقرير األمني العام ٢٠٠١يونيه 

من املقترحات  ، الذي ضم عددااعاترتعن منع نشوب ال

__________ 

)٣٩٢(  S/PV.4174،  ١٦الصفحة. 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٣(



 ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1100 11-21843 
 

على اختاذ الرامية إىل تعزيز قدرة منظومة األمم املتحدة 
نائبة األمني  قريرالت تعرضو. )٣٩٤(وقائيةالجراءات اإل

اجمللس يوفد أن ت اقترحفاألمني العام،  نيابة عن، العام
 ياخلرباء متعددب مدعومةبعثات لتقصي احلقائق 

، هبدف وضع خصصات إىل مناطق الرتاع احملتملةالت
. وأيدت عدة وفود )٣٩٥(شاملة للوقايةاستراتيجيات 

اعات رتإيفاد بعثات لتقصي احلقائق إىل مناطق الاقتراح 
أن على ذلك بوعلق ممثل االحتاد الروسي  .)٣٩٦(ةاحملتمل

 هتاضرور، مرارابالفعل، و تهذه البعثات قد أثبت
مهم يف البحث عن احللول واضطلعت بدور ’’

املبالغة حذر من  ممثل كوستاريكا بيد أن .)٣٩٧(‘‘الالزمة
إذا  ستفقد جدواهاأهنا من ، ونطاق هذه البعثات يف

بني خرباء  وبدون“سطحيةسريعة و”كانت 
 ضرورة حتديدممثل اليابان أكد . وباملثل، )٣٩٨(ئهاأعضا

احملددة  ااختصاصاهت وحتديدذه البعثات، هلمعايري واضحة 
ممثل جنوب أشار و. )٣٩٩(ها بشكل جيدمتويلتوضيح و

فرق العمل املشتركة بني  األمني العاماستخدام أفريقيا إىل 
 ؤدي دوراهذه الفرق ميكن أن ت ، وأشار إىل أنالوكاالت

تقصي لجمللس ابعثات  الدور الذي تقوم به مليكقيمة،  ذا

__________ 

)٣٩٤(  S/2001/574. 

)٣٩٥(  S/PV.4334،  ٣الصفحة. 

)٣٩٦(  S/PV.4334،  االحتـ  ١٧(جامايكا)؛ والصـفحة   ٨الصفحة) اد
ــا)؛ والصـــــفحة  ٢٥الروســـــي)؛ والصـــــفحة   ٣١(أوكرانيـــ

 ١١الصــفحة  ،S/PV.4334 (Resumption 1)(موريشــيوس)؛ 
ــفحة   ــتاريكا)؛ والصــ ــفحة   ١٢(كوســ ــان)؛ الصــ  ٢٢(اليابــ

 (جنوب أفريقيا). ٢٦(ماليزيا)؛ والصفحة 

)٣٩٧(  S/PV.4334،  ١٧الصفحة. 

)٣٩٨(  S/PV.4334 (Resumption 1)،  ١١الصفحة. 

 .١٢الصفحة اع نفسه، املرج  )٣٩٩(

احلقائق. ونتيجة لذلك، أضاف أنه ينبغي النظر يف املواءمة 
 . )٤٠٠(بني النهجني

كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعـال    
 م واألمن الدوليني يف صون السال

ــس  ويف    ــة اجمللـــ ــودة يف  ،٤٢٢٠جلســـ  ١٣املعقـــ
ــاين/نوفمرب  ــادرة    رحــب ،٢٠٠٠ تشــرين الث ــايل مبب ــل م ممث

إىل بشـكل أكثـر تـواترا    إيفاد بعثات تقصي احلقـائق  اجمللس 
ــوتر  ــاطق التـ ــوك’’منـ ــريعة مل ةليسـ ــاتسـ ــع األزمـ ويف  .‘‘نـ

ــهالوقــت  ــر بأنــ ، ذات ــدابري  اختــاذينبغــي  هأق ــع نشــوب  ملالت ن
ــدم   رتال ــدأ ع ــا ملب ــة   اعــات وفق ــدخل يف الشــؤون الداخلي الت

   .)٤٠١(للدول

مــــن يف فــــض املنازعــــات دور جملــــس األ  
 بالطرق السلمية 

 ١٣جمللس األمن، املعقـودة يف   ٤٧٥٣ويف اجللسة   
اإلشـارة  يف معـرض  ممثـل أملانيـا،   أعـرب  ، ٢٠٠٣أيار/مايو 

ــة   ــف الوســـائل املتاحـ ــل مـــع    إىل خمتلـ للمجلـــس يف التعامـ
مبمارســة اجمللــس املتمثلــة يف إيفــاد   عــن ترحيبــه، املنازعــات

وأضـاف   غـري املسـتقرة  احلـاالت  بعثات لتقصي احلقائق إىل 
عـالوة   ،وأكـد . “قد يلزم تكثيفها شيئا ما’’ األداة هأن هذ

ــك  ــى ذل ــذه عل ــات اخلاصــة ’’، أن ه ــل تن ال ‘‘البعث ــط ق فق
قيد املراقبة وتثري قلـق  رسالة واضحة إىل الطرفني بأن احلالة 

ــاعد، اجمللـــــس ــل تســـ ــا يف  بـــ ــول ’’أيضـــ ــداد للحلـــ اإلعـــ
 يزيـد نيا أن اجمللس ينبغي أن ممثل إسبا وذكر. )٤٠٢(“املناسبة

__________ 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٠(

)٤٠١(  S/PV.4220،  ٢٠الصفحة. 

)٤٠٢(  S/PV.4753،  ٢٠الصفحة. 
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ــالحيات  ــتخدام صـ ــادة  ه اسـ ــب املـ ــه  ، ٣٤مبوجـ ــى وجـ وعلـ
اع، األمـر  رتمنـاطق الـ   الـيت يوفـدها إىل  البعثـات   اخلصوص،

علومات من امل’’كنه من احلصول على ميالذي من شأنه أن 
ــة  مــع ممارســة الضــغط علــى األطــراف يف    مصــادرها األولي

   .)٤٠٣(‘‘الوقت ذاته

 عات املسلحة رتا المحاية املدنيني يف  

 ١٩جمللس األمن، املعقودة يف  ٤١٣٠ويف اجللسة   
، ظاتهاألمني العام، يف مالحأشار ، ٢٠٠٠نيسان/أبريل 

إىل عدد من التوصيات الواردة يف تقريره األول املقدم إىل 
. )٤٠٤(اع املسلحصرجملس األمن بشأن محاية املدنيني يف ال

إىل مجهورية  إىلة إىل النجاح يف نشر بعث اإلشارة بعدو
داد جملس األمن للنظر يف رحب باستعأفريقيا الوسطى، 

مبا يف ذلك إيفاد بعثات ، بلوقائية يف املستقإنشاء بعثات 
تلك  يكون من شأنللمراقبة وتقصي احلقائق، عندما 

ع سلميا رتاالبعثات أن حتدث فارقا حقيقيا بني تسوية ال
بالنيابة عن  ،غالممثل الربت أعرب. و)٤٠٥(عرتاالعنف وبني 

__________ 

 .١٥ املرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٣(

 ٨أوصـــى األمـــني العـــام جملـــس األمـــن، يف تقريـــره املـــؤرخ    )٤٠٤(
ت معينــة الالنظر يف القيــام يف حــا ، بــ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب 

م، أو بتوفري وجود مـن نـوع   الحلفظ الس بتنفيذ عملية وقائية
اجمللــس زيــادة اســتخدام كمــا أوصــى بآخــر للرصــد الوقــائي. 

، ٣٦ إىل ٣٤ن مـ  ادوحكام ذات الصلة يف امليثاق، مثل املـ ألا
اعــات يف مرحلــة مبكــرة، رتوذلــك عــن طريــق التحقيــق يف ال

فاهتــا علــى جملــس    العضــاء إىل عــرض خ  ألودعــوة الــدول ا  
فـات؛  الئمـة ملعاجلـة اخل  الاذ إجـراءات م من، والتوصية باختـ ألا

ذات الصــلة مــن امليثــاق عــن طريــق اختــاذ   ٩٩وتعزيــز املــادة 
مــن ألإجــراءات عمليــة ملواجهــة املخــاطر الــيت هتــدد الســلم وا 

 ١٢الفقـرتني   ،S/1999/957(انظـر   مانة العامةألواليت حتددها ا
 ).١٣و

)٤٠٥(  S/PV.4130 و Corr.1، ٤ الصفحة. 

اآلراء اليت أعرب عنها  عن تأييده، )٤٠٦(االحتاد األورويب
 ،كلما أمكن ذلك ،ينبغي النظر هاألمني العام وأضاف أن

ل بعثات تقصي ن قبيالنشر املبكر للبعثات الوقائية ميف 
ممثل مصر على أن بوسع اجمللس القيام ووافق . )٤٠٧(احلقائق

 بغيةت لتقصي احلقائق بإجراءات معينة، مثل إيفاد بعثا
، اعات والتوصل إىل تسويات سلميةرتمنع نشوب ال

ألن تلك موافقة الدولة املعنية،  ضرورة نّوه إىلولكنه 
 .)٤٠٨(‘‘بطبيعتها اختيارية’’ اإلجراءات هي

نيسان/أبريل  ٢٣، املعقودة يف ٤٣١٢يف اجللسة و  
، اجتمع اجمللس ملناقشة التقرير الثاين لألمني العام ٢٠٠١

. ويف البيان الذي أدلت )٤٠٩(السالف الذكرعن املوضوع 
إيفاد  تواتر املزيد مندعت إىل به نائبة األمني العام، 

 للتعرف علىاعات رتبعثات تقصي احلقائق إىل مناطق ال
على وجه  اإلنسانية اتملساعدمن ااالحتياجات 

األمم املتحدة مفوضة علقت . وبعد ذلك، )٤١٠(التحديد
ميكن  ‘‘احلقائق من التثبت’’ بأن نسانالسامية حلقوق اإل

اعات رتيف محاية املدنيني يف ال هام دور يكون لهأن 
أوفدت إىل عدد من احلاالت اليت  باإلشارة. و)٤١١(املسلحة

 ومنها، حقوق اإلنسانبشأن بعثات تقصي احلقائق فيها 
ر الشرقية، وسرياليون، تيموو، ما يتعلق بأفغانستان

تلك أن تقارير  ة كذلكأضافت املفوضوكوسوفو، 
يف . و)٤١٢(أن تكون متاحة جمللس األمنال بد والبعثات 

__________ 

ســلندا وبلغاريــا وبولنــدا واجلمهوريــة التشــيكية     إســتونيا وأي  )٤٠٦(
ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص والتفيــا وليتوانيــا      

 وليختنشتاين ومالطة والنرويج وهنغاريا.

)٤٠٧(  S/PV.4130 (Resumption 1) و Corr.1،  ٤الصفحة. 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٨(

)٤٠٩(  S/2001/3312،  ٨الصفحة. 

)٤١٠(  S/PV.4312،  ٥-٤الصفحتان. 

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١١(

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٢(
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تكلمني توصية األمني العام عدة مأيد بعد ذلك، املناقشة 
استخدام بعثات تقصي احلقائق إىل تواتر فيما يتعلق بزيادة 

. )٤١٣(اع مع التركيز على املساعدة اإلنسانيةرتمناطق ال
 يوجدأن األمهية مبكان  منإن ممثل أوكرانيا أن وقال 

األجهزة األخرى وأعضاء اجمللس بني تبادل منتظم لآلراء 
التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مثل اجمللس االقتصادي 

اجمللس ال ليشارك  “امتسع’’واالجتماعي. وذكر أن هناك 
 الحظ. و)٤١٤(يف هذه البعثات فحسب، بل ليقودها أيضا

شرك يجمللس األمن أن ممثل اململكة املتحدة أنه ينبغي 
تقصي احلقائق، لع ببعثات ضطالاال بشأناع رتأطراف ال

عمليا، هذه اإلجراءات هي ’’أن مفاده وأعرب عن رأي 
اإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها األطراف الرئيسية 

علما مع  أحاطبناء على ذلك، و .“املمثَّــلة يف امليدان
اجمللس يشارك أن باالقتراح املقدم من أوكرانيا باالهتمام 

االقتصادي واالجتماعي يف بعثات تقصي احلقائق، ودعا 
ترتيبات واضحة للتنسيق مع هيئات األمم بالقيام القيام إىل 

أن نشر إىل ممثل إندونيسيا  نّبه. و)٤١٥(املتحدة األخرى
بعثات تقصي احلقائق ينبغي أن يرتكز على موافقة البلدان 

 . )٤١٦(املعنية

 األمن املرأة والسالم و  

 يوميجمللس األمن، املعقودة  ٤٢٠٨ويف اجللسة   
ممثل ذكر ، ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٥و  ٢٤

ن وجود أممثل نيوزيلندا، وأيده يف ذلك ، الواليات املتحدة
الم، املرأة يف مجيع مراحل بعثات حفظ السالم وبناء الس

__________ 

)٤١٣(  S/PV.4312 ١٤(أوكرانيــــــا)؛ والصــــــفحة  ١٢، الصــــــفحة 
 S/PV.4130 (Resumption (أيرلندا)؛ ٣١(تونس)؛ والصفحة 

ــفحة  ،Corr.1 و (1 ــاد    ٧الصـ ــن االحتـ ــة عـ ــويد، بالنيابـ (السـ
 (باكستان). ٢٨يه)؛ والصفحة األورويب والبلدان املنتسبة إل

)٤١٤(  S/PV.4312،  ١٢الصفحة. 

 .٤١املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٥(

)٤١٦(  S/PV.4130 (Resumption 1) و Corr.1،  ٤٢الصفحة. 

مرئيا ’’جيب أن يكون ، مبا يف ذلك بعثات تقصي احلقائق
اجمللس  يدرج ممثل إندونيسيا أنواقترح  .)٤١٧(‘‘اودائم

اختصاصات بعثات تقصي القضايا اجلنسانية يف 
بعثات م ضتممثل ناميبيا أن اقترح . وباملثل، )٤١٨(احلقائق

أقدم يف مسائل الفوراق بني  اخبري’’تقصي احلقائق 
، حىت ميكن للمجلس أن حيصل على تقدير ‘‘اجلنسني

  .)٤١٩(اعات الدائرة أو احملتملةرتكامل للبعد اجلنساين يف ال

 ع املسلح رتااألطفال وال  

 ١٤ة يف جمللس األمن، املعقود ٤٦٨٤ويف اجللسة   
، الحظ ممثل كوستاريكا أن ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير 

 حيثما توجهتقصي احلقائق لبعثات إيفاد هناك حاجة إىل 
قوق الطفل. خطرية حلنتهاكات ابارتكاب االهتامات 

أن توفر اإلنذار  أيضا ميكن هذه البعثاتوأضاف أن 
اليت ميكن أن تشكل خطرا على أمن  تاملبكر يف احلاال

 . )٤٢٠(األطفال

إحالة املنازعات إىل جملس األمن يف ضوء   
  ٣٥املادة 

الدول  ٣٥من املادة  ٢و  ١متنح الفقرتان   
األعضاء والدول غري األعضاء احلق يف أن تنبه جملس 

النوع املشار إليه يف  أو موقف مناألمن إىل أي نزاع 
 ثالاملق يف هذا احلصرحية إىل  ووردت إشارات. ٣٤املادة 
  .)٤٢١(التايل
__________ 

)٤١٧(  S/PV.4208  (الواليـات املتحـدة)؛    ١٧، الصـفحةS/PV.4208 

(Resumption 1)،  (نيوزيلندا). ٢٧الصفحة 

)٤١٨(  S/PV.4208 (Resumption 1)،  ٣٢الصفحة. 

)٤١٩(  S/PV.4208 (Resumption 2)،  ١٧الصفحة. 

)٤٢٠(  S/PV.4684 (Resumption 1) ٢٨، الصفحة. 

لمجلـــس، يف إطـــار البنـــد مـــن جـــدول  ل ٤٧٢٠يف اجللســـة   )٤٢١(
ــة  ’’األعمـــال  ــلحة اخلفيفـ ــلحة الصـــغرية واألسـ ــار األسـ انتشـ
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دور جملس األمن يف فض املنازعات   
 بالطرق السلمية 

 ١٣جمللس األمن، املعقودة يف  ٤٧٥٣ويف اجللسة   
الدول األعضاء  ، فيما يتعلق باستخدام٢٠٠٣أيار/مايو 

االحتاد األورويب  لنيابة عنثل اليونان بامم تكلم، ٣٥املادة 
إىل  ليأن حتد على التزام الدول بأكّفوالبلدان املنتسبة إليه، 

فيها إذا ما فشلت يف  اأطراف تكونلس املنازعات اليت اجمل
أي من الوسائل املبينة من خالل التوصل إىل حل مبكر 

ممثل بلغاريا أمهية أكد و. )٤٢٢(من امليثاق ٣٣يف املادة 
إىل  ئهامن زيادة جلوالدول كن مت يتال ،من امليثاق ٣٥

تصرف املتاحة لدوات األإىل أمهية تنويع  مشريا ،اجمللس
 . )٤٢٣(اجمللس مبوجب الفصل السادس

الفقرة  إحالة املنازعات القانونية يف ضوء  
  ٣٦املادة  من )٣(

من امليثاق على أن  ٣٦من املادة  ٣تنص الفقرة   
 ٣٦من وهو يقدم توصياته وفقا للمادة على جملس األ

أن يراعي أيضاً أن املنازعات القانونية جيب على أطراف ”
أن يعرضوها على حمكمة العدل  - بصفة عامة  - الرتاع 

  “.الدولية وفقاً ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة
، ناقشت الدول األعضاء مسألة ةالتالي األمثلةويف   

اللجوء بشكل أكثر تواترا إىل لس للمج ميكن ما إذا كان
 . ٣٦أحكام املادة 

__________ 

وأنشطة املرتزقة: األخطار اليت هتدد السالم واألمن يف غـرب  
بلـده   اشـكوى رمسيـة قـدمه   إىل ، أشـار ممثـل ليربيـا    ‘‘فريقيا أ

 ٣٥املـادة   ) مـن ١الفقرة ( مؤخرا إىل جملس األمن، متشيا مع
ــق  ــاق، يوث ــن امليث ــا م ــأجيج  ’’ فيه ــا يف ت ــريان مشــاركة غيني ن
 ).٢٤الصفحة ، S/PV.4720(انظر  ‘‘احلرب يف ليربيا

)٤٢٢(  S/PV.4753 (Resumption 1) ٢، الصفحة. 

)٤٢٣(  S/PV.4753 ٢٥، الصفحة. 

املنازعات  فضدور جملس األمن يف   
 بالوسائل السلمية 

 ١٣املعقودة يف  ٤٧٥٣جلسة جملس األمن ويف   
، الدور ، ناقش املتكلمون، يف مجلة أمور٢٠٠٣أيار/مايو 

الذي تقوم به حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية 
يف سياق التسوية السلمية للمنازعات. لقانون البحار 

 هاتنيوخالل املناقشة، أكد العديد من الوفود على أمهية 
 . هاوحل يف منع املنازعات القانونية تنيالقضائي تنياآللي

أشار وفيما يتعلق بدور حمكمة العدل الدولية،   
إىل التوصيات  العام، يف البيان الذي أدىل به،األمني 

، )٤٢٤(٢٠٠١حزيران/يونيه  ٧املؤرخ الواردة يف تقريره 
كمة احملإىل  الدول األعضاء لجوءب التوصية املتعلقة هافي  مبا

. )٤٢٥(يف مراحل مبكرة وبقدر أكثر تواترا لتسوية منازعاهتا
، اجمللس كمةباحملالسيد نبيل العريب، القاضي  ادع وباملثل،

اآلليات املنصوص عليها يف امليثاق  هإىل حتسني استخدام
اجمللس أن بإمكان شدد على أن واحملكمة. ب تعلقت واليت

املادة من  )٣(الفقرة حكام أل “الصارمتطبيق ال’’ينظر يف 
مرة  سوى ستخدمي مل، وأشار إىل أن هذا احلكم ٣٦

. وأضاف ١٩٤٧ عام واحدة فقط، يف قضية قناة كورفو
دعت ، كلما ميكن أن ينظر يف أن يطلبلس اجملأيضا أن 

توضيح املسائل لفتوى من احملكمة  ،الضرورة إىل ذلك
. ١٩٧٠ناميبيا يف عام لالقانونية، كما حدث بالنسبة 

الية قبول الدول للووشدد كذلك على أمهية زيادة 
بذلك إىل أن التوصية  اشريم، للمحكمة اجلربيةالقضائية 
، مع )٤٢٦(“لسالمخطة ل”يف التقرير املعنون  وردت
عندما أنه : ر احملكمةإىل تعزيز دو يهدفانآخرين  اقتراحني

__________ 

)٤٢٤(  S/2001/574  وCorr.1 ٥٠، الفقرة. 

)٤٢٥(  S/PV.4753 ٣، الصفجة. 

)٤٢٦(  S/24111. 
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ال يكون عرض نزاع ما على احملكمة بكامل هيئتها أمرا 
ميكن تفويض  وأنهها؛ دوائرعمليا، ميكن أن تستخدم 

 . )٤٢٧(كمةاحملطلب الفتاوى من األمني العام سلطة 

عدة متكلمني توصيات  رددوخالل املناقشة،   
 ٣٦ة املاد من )٣(الفقرة  األمني العام بتوجيه االنتباه إىل

يف امليثاق، وتشجيع اجمللس على زيادة استخدام أحكام 
 أنب. ويف هذا الصدد، علق ممثل املكسيك )٤٢٨(املادةهذه 

 ةللدول اليت مل تعلن بعد أهنا تقر بوالي من الضروري
حملكمة يف النظر يف مجيع املنازعات القانونية اليت تقوم ا

. )٤٢٩(لكبينها وبني دولة تقبل االلتزام نفسه، أن تفعل ذ
أنه حفاظا على مصداقية اآللية  وذكر ممثل الكامريون

املنشأة يف امليثاق، ينبغي أن يعتمد جملس األمن واألمم 
الظروف ذلك، أية تدابري إلجبار  ياملتحدة، عندما تقتض

الدول، عند الضرورة، على أن تنفذ فورا ودون مراوغة 
ارات القرارات املتخذة لإلجراءات السلمية، وال سيما قر

ممثل حظ ال، على غرار ذلكو. )٤٣٠(حمكمة العدل الدولية
 تنفيذلتأكد من اهندوراس، أن من مسؤولية جملس األمن 

. وأكد ممثل باكستان، )٤٣١(احملكمة الصادرة عناألحكام 
تقدمي القتراح ور، أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص يف مجلة أم

__________ 

)٤٢٧(  S/PV.4753١٢-١١ ، الصفحتان. 

 ١٦(املكســـيك)؛ والصـــفحة  ١٤املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٤٢٨(
ــا)؛ والصــفحة  ٢٠(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٣(أملاني

(اجلمهوريـة   ٣٠)؛ والصـفحة  (غينيا ٢٦(شيلي)؛ والصفحة 
 S/PV.4753(الكـامريون)؛   ٣٥العربية السـورية)؛ والصـفحة   

(Resumption 1) اليونــان، بالنيابــة عــن االحتــاد  ٢، الصــفحة)
 (هندوراس). ٤األورويب والبلدان املنتسبة إليه)؛ والصفحة 

)٤٢٩(  S/PV.4753 ١٤، الصفحة. 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٠(

)٤٣١(  S/PV.4753 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

كمة إلصدار احملإىل  بشكل أكثر تواترا الطلبات
 . )٤٣٢(وىفتا

، أشار وفيما يتعلق باحملكمة الدولية لقانون البحار  
إىل أمهية هذه اآللية  ، أثناء املناقشة،بعض املتكلمني

. )٤٣٣(القضائية يف سياق التسوية السلمية للمنازعات
وبشكل أكثر حتديدا، أعلن ممثل املكسيك أن احملكمة 
أصبحت متزايدة األمهية يف التسوية السلمية للرتاعات 

 بوجه، وقية األمم املتحدة لقانون البحاراتفابات الصلة ذ
. وحتدث )٤٣٤(عام يف املسائل املتعلقة بشؤون احمليطات

، األورويب والبلدان املنتسبة إليهممثل اليونان باسم االحتاد 
بشكل أكثر واملبكر وأعرب عن رأي مفاده أن اللجوء 

أن  كمة الدولية لقانون البحار من شأنهاحملتواترا إىل 
يسهم إسهاما كبريا يف صون السلم واألمن الدوليني 

 . )٤٣٥(وتعزيز سيادة القانون الدويل يف العالقات الدولية

دور جملس األمن يف منع نشوب   
 اعات املسلحة رتال

حزيران/يونيه  ٢١، املعقودة يف ٤٣٣٤يف اجللسة   
، اجتمع اجمللس ملناقشة تقرير األمني العام عن منع ٢٠٠١

األمني العام يف وقد قدم . )٤٣٦(اعات املسلحةرصنشوب ال
أربع توصيات فيما يتعلق بدور حمكمة العدل  تقريره

الدول األعضاء أن على الدولية، على النحو التايل: (أ) 
در أكثر تواترا تلجأ إىل احملكمة يف مراحل مبكرة وبق

__________ 

)٤٣٢(  S/PV.4753 ٣٦، الصفحة. 

 ٢٠(املكســـيك)؛ والصـــفحة  ١٤الصـــفحة املرجـــع نفســـه،   )٤٣٣(
(اليونـان،   ٢، الصـفحة  S/PV.4753 (Resumption 1)(أملانيا)؛ 

 بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه).

)٤٣٤(  S/PV.4753 ١٤، الصفحة. 

)٤٣٥(  S/PV.4753 (Resumption 1) ٢، الصفحة. 

)٤٣٦(  S/2001/574 و Corr.1. 
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اليت مل تقبل الدول األعضاء على ) ب؛ (لتسوية املنازعات
على ؛ (ج) تفعل ذلكأن العام للمحكمة  االختصاصبعد 

، أن تعتمد معاهدات على هاتوقيعلدى الدول األعضاء، 
أن ) د؛ (أحكاما تنص على إحالة املنازعات إىل احملكمة

تأذن اجلمعية العامة لألمني العام ولسائر هيئات األمم 
االستفادة من اختصاص احملكمة يف إصدار باملتحدة 

أجهزة األمم املتحدة، اليت تتمتع الفتاوى وأن تطلب سائر 
بالفعل هبذا اإلذن، فتوى احملكمة على حنو أكثر 

  .)٤٣٧(تواترا

األمني  دعوةأيد عدة متكلمني املناقشة، أثناء ويف   
ممثل اململكة وأعرب . )٤٣٨(كمةاحملالعام لتعزيز دور 

، األوىل والثانيةاألمني العام توصييت  هيدعن تأياملتحدة 
قبل بعد ت املنظمة اليت مليف اء عضالدول األوحث 

تفعل  على أن للمحكمة االختصاص اإللزامي
 وأيده يف ذلكلواليات املتحدة، اممثل وأعرب .)٤٣٩(ذلك
، عن رأي مفاده أن منظومة األمم نيجرييا وبيالروس ممثال

لمحكمة لاملتحدة حتتاج إىل حتسني التعاون والتنسيق، وأن 
 . )٤٤٠(لتحقيق هذا الغرض هتقدم إسهاما

ت من األمني العام يف ضوء اإلحاال  
  ٩٩ املادة

من امليثاق األمني العام أن يوجه  ٩٩املادة ختول   
انتباه جملس األمن إىل أية مسألة يرى أهنا قد هتدد حفظ 

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٧(

)٤٣٨(  S/PV.4334 (Resumption 1) (املكســـيك)؛  ١٩، الصـــفحة
(العـــــراق)؛  ٢٨(نيجرييـــــا)؛ والصـــــفحة   ٢٤والصـــــفحة 

 (املراقب الدائم لفلسطني). ٣٦والصفحة 

)٤٣٩(  S/PV.4334 ١٣، الصفحة. 

)٤٤٠(  S/PV.4334،   (الواليـات املتحـدة)؛   ١٠الصـفحة S/PV.4334 

(Resumption 1) ــا)؛ والصــفحة   ٢٣، الصــفحة  ٣٢(نيجريي
 (بيالروس).

السلم واألمن الدوليني. ويف مناقشات اجمللس الواردة 
ات الدول األعضاء عموما بتعزيز صالحي ترحبأدناه، 

ما يتعلق مبنع ، وال سيما في٩٩ام مبوجب املادة األمني الع
محاية  ويفاعات املسلحة واألزمات اإلنسانية، رتنشوب ال

اعات املسلحة. ويف عدد من احلاالت، مت رتاملدنيني يف ال
الدول األعضاء إحدى دولة من  ٩٩االستناد إىل املادة 

موجهة إىل رئيس جملس األمن واألمني رسائل صراحة يف 
طائرات إنفاذ فعلى سبيل املثال، فيما يتعلق بادعاء العام. 

ملناطق حظر  الربيطانيةالطائرات و الواليات املتحدة
مؤرختني رسالتني متطابقتني ب، ممثل العراقطريان، أعرب ال
إىل رئيس  تنيموجه ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٢
أن يوجه األمني العام لس واألمني العام، عن األمل يف اجمل
 هملسؤولياتاحلالة، وفقا  تلكجملس األمن إىل  هتماما
ن أاجمللس إىل طلب و، من امليثاق ٩٩يف املادة  ةحملددا
. وبعد )٤٤١(من امليثاق ٣٩ع بواجباته مبوجب املادة ضطلي

ه الواليات تداذلك، فيما يتعلق بالعمل العسكري الذي ق
رسالتني موجهتني إىل األمني العام ب، املتحدة ضد العراق

، على التوايل، ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢١و  ٩ني مؤرخت
من  ٩٩، مبوجب املادة شد ممثل العراق األمني العامنا

 اجلديدة اتالتطور هه جملس األمن إىل هذنبأن يامليثاق، 
 . )٤٤٢(‘‘هتديدا للسلم واألمن الدوليني’’اليت متثل 

  

  

__________ 

)٤٤١(  S/2002/1327. املوجهـة إىل األمـني    التاليـة  انظر أيضا الرسائل
مـن   ٩٩فيها صراحة إىل املـادة  ويستند العام من ممثل العراق 

 و S/2000/795و  S/2000/776و  S/2000/774امليثـــــــاق: 

S/2000/820 وS/2000/826 وS/2000/848 و S/2001/559. 

)٤٤٢(  S/2003/358 و S/2003/296. 
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م واألمن: اجلوانب اإلنسانية صون السال  
 األمن املعروضة على جملس  مسائللل

 ٩لس األمن، املعقودة يف جمل ٤١٠٩ويف اجللسة   
يف الوقت أمهية النظر ب، أقر املتكلمون ٢٠٠٠آذار/مارس 

منع تصعيد  يف سياقيف املسائل اإلنسانية املناسب 
ني. ويف هذا م واألمن الدولياعات وحفظ السالرتال

أن يدرج على األمني العام الصدد، شجع ممثل هولندا 
لمجلس، وأكد لته اإلعالمية اسانية يف إحاطاملسائل اإلن

هو  ٩٩صالحيته مبوجب املادة أن ممارسة األمني العام 
يف  هامهملاجمللس أداء أن  لضمانوسيلة ال غىن عنها 

فيها األزمات اإلنسانية السالم واألمن  تعّرضاحلاالت اليت 
م ممثل الربتغال بالنيابة عن تكل. و)٤٤٣(للخطر الدوليني

دعا األمني العام فورويب والبلدان املنتسبة إليه، االحتاد األ
له مبوجب  املمنوح متيازأكثر إىل االيف أحوال ىل اللجوء إ

من حتسني  ال بدأنه  الحظ ،ويف هذا الصدد. ٩٩املادة 
لتمكني جملس األمن من  هاواستخدامقدرة األمانة العامة 

م نتظاملرصد ال من مبقتضاها مكنتالنظر يف السبل اليت ي
اعات احملتملة أو االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان للرت

والقانون اإلنساين سواء عن طريق استخدام اآلليات 
اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف ل ن قبي، مةدوجوامل

ممثل  أعرب. و)٤٤٤(، أو بوسائل أخرىاملسائل اإلنسانية
املتكلمني السابقني يف حث األمني  هدييأتعن النرويج 

وذكر أيضا أن  ٩٩لمادة ل الكامل االستخدامم على العا
إلنذار املبكر لآليات فعالة إنشاء  يقتضيستخدام االهذا 

الفعالة الفرصة للدبلوماسية الوقائية وإتاحة لتوفري الوقت 
  . )٤٤٥(اعاترتحلل الاالستباقية والوساطة 

__________ 

)٤٤٣(  S/PV.4109 ١٨، الصفحة. 

)٤٤٤(  S/PV.4334 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٥(

ــوب      ــع نشـــ ــن يف منـــ ــس األمـــ دور جملـــ
 اعات املسلحة رتال

 ٢٠ملعقـودة يف  جمللس األمن، ا ٤١٧٤ويف اجللسة   
شـدد كـثري مـن املـتكلمني علـى الـدور       ، ٢٠٠٠متوز/يوليه 

 جعــلضــطلع بــه األمــني العــام يف ياحلاســم الــذي ميكــن أن 
ــع نشــوب ال  ــة رتاســتراتيجية من ــر فعالي . ويف )٤٤٦(اعــات أكث

 ٩٩عدد من املمـثلني صـراحة إىل املـادة     رجعهذا الصدد، 
وم بـه األمـني العـام يف    قـ يعلـى أمهيـة الـدور الـذي      واوشدد

ممثــل اململكــة املتحــدة، والحــظ . )٤٤٧(اســتخدام هــذا احلــق
األمـني العـام    ه يلـزم تزويـد  نأ ،ممثل باكستان وأيده يف ذلك

مانـة  لدى األا يكفي من املوارد جلعل قدرة اإلنذار املبكر مب
وأشـار أيضـا إىل أن مـن    . “قيقيـة احل احلياة’’يف  شيئا فاعال

واضــح التحليــل ال مــنألمانــة العامــة ا تــتمكنالضــروري أن 
مــوارد  القـائم علــى والتنفيــذ  لواملتكامـ  الشــامل والتخطـيط 

أن ’’جيدة. وعالوة علـى ذلـك، شـجع األمـني العـام علـى       
وأن يفعــل ذلــك، حــني تكــون   ‘‘بنــاء علــى قناعاتــه  يعمــل
املخولـة   صالحياتاليف إطار اهتمام اجمللس، ب جديرة احلالة

ر ممثل فرنسا اجمللـس  ، ذكّوباملثل .)٤٤٨(٩٩ه مبوجب املادة ل
الدور الذي يقوم به األمني العام يف تنبيه جملـس األمـن إىل   ب

 ه، والحــظ أنــمــن امليثــاق ٩٩عينــة وفقــا للمــادة حــاالت م

__________ 

)٤٤٦(  S/PV.4174 ٧(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٦، الصــفحة 
 ١٨(هولنـدا)؛ والصـفحة    ١٥ة)؛ والصـفحة  (اململكة املتحـد 

(فرنســا،  ٣٤(ماليزيـا)؛ والصــفحة   ١٩(تـونس)؛ والصــفحة  
ــه)؛    ــبة إليــ ــدان املنتســ ــاد األورويب والبلــ ــة عــــن االحتــ بالنيابــ

S/PV.4174 (Resumption 1) ــفحة ــل)؛  ٩، الصــ (الربازيــ
 (إندونيسيا). ١٤والصفحة 

)٤٤٧(  S/PV.4174 ــفحة ــفحة   ١٦، الصـــــ  ١٨(الصـــــــني)؛ والصـــــ
(فرنســـا، بالنيابــــة عـــن االحتــــاد    ٣٤(تـــونس)؛ والصــــفحة  

 S/PV.4174 (Resumptionاألورويب والبلـدان املنتسـبة إليـه)؛    

 (السنغال). ١٢(باكستان)؛ والصفحة  ٦، الصفحة (1

)٤٤٨(  S/PV.4174 ٧، الصفحة. 
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 اإلنـذار املبكـر  يف جمـال  األمانـة العامـة   ينبغي تعزيز قـدرات  
أداء  مــناألمــني العــام يــتمكن لكــي ، ورد الفعــل والتحليــل

. وذكــر ممثــل باكســتان أن )٤٤٩(فضــلأبشــكل  تلــك املهمــة
أكثر فعالية، علـى النحـو    ؤدي دوراياألمني العام ينبغي أن 

أحــد  مقيــدا بعنــادال جيــد نفســه أ، و٩٩املتــوخى يف املــادة 
تلـك  . وردد ممثل ماليزيـا  )٤٥٠(اع معينةنزف يف حالة اطراأل

، سياســيةحساســيات وجــود يف حالــة  همضــيفا أنــ، املقولــة
 اتترتيبـــأن يضـــع النســـب لألمـــني العـــام ســـيكون مـــن األ

تبـــادل غـــري رمســـي لـــآلراء. وأضـــاف أن اجمللـــس  إلجـــراء 
اإلعالميـة اجليـدة التوقيـت    حاطـات  اإلسيستفيد كـثريا مـن   

اع رتاألمانـة العامـة بشـأن حـاالت الـ      اليت تقـدمها تعمقة وامل
مبوجـب   إليهـا اجمللس اهتمام األمني العام  يوجهاحملتملة اليت 

، الــيت ينبغــي االســتناد إليهــا بشــكل   امليثــاق مــن ٩٩املــادة 
أن  إىل وبعـد اإلشـارة  أكثر تواترا مما كان عليه يف املاضـي.  

مبوجــب االحتجــاج هبــذه الصــالحية    ولاألمــني العــام خمــ  
مـن  أن يفعـل ذلـك   علـى   هينبغي تشجيع هأن أوضحامليثاق، 

. )٤٥١(اعــاترتملفهــوم منــع نشــوب ال أجــل وضــع مضــمون  
ــل،  ــل ى أروباملث ــام  أممث ــا أن األمــني الع ــؤدي وكراني  ادوري
جملــس  هتمــاماســترعاء اباعــات رتيف منــع نشــوب ال اأساســي

م واألمـن الـدوليني، وفقـا    األمن ألي مسألة قد هتـدد السـال  
الــدور أن . وذكــر ممثــل تــونس )٤٥٢(مــن امليثــاق ٩٩للمــادة 

اعــات هــو رتالـذي يقــوم بــه األمـني العــام يف منــع نشـوب ال   
مـن   ٩٩وفقا للمادة  هارسميأن له ي ينبغو، دور ال غىن عنه

، مـن امليثـاق   ٩٩أن املـادة   . وذكر ممثل الربازيـل )٤٥٣(امليثاق
قيمــة ال بالغــةأداة ألمــني العــام ل تــوفر الوقايــة،كمســامهة يف 

__________ 

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٩(

)٤٥٠(  S/PV.4174 (Resumption 1) ٦، الصفحة. 

)٤٥١(  S/PV.4174 ١٩، الصفحة. 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٢(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٣(

ينبغي أيضا التأكيـد  ه وأن ،الوقائي عمللس يف الاجملشراك إل
الــدور الــذي يضــطلع بــه املمثلــون اخلاصــون لألمــني   علــى 
 .  )٤٥٤(اليت يقوم هبااملساعي احلميدة  مهامالعام و

 حزيران/ ٢١، املعقودة يف ٤٣٣٤ويف اجللسة   
، اجتمع اجمللس للنظر يف تقرير األمني العام ٢٠٠١يونيه 

عن منع نشوب  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٧املؤرخ 
. ويف هذا التقرير، أشار األمني )٤٥٥(اعات املسلحةصرال

دور يف منع نشوب من  ألمني العامكان لإىل ما العام 
عن  وذلك، املنظمة إلنشاءمنذ األيام األوىل  اع املسلحرتال

ساعي احلميدة لألمني امل’’ أو“ الدبلوماسية اهلادئة’’طريق 
من  ٩٩ملادة مستمدة من ااملنع والية  وأضاف أن ‘‘.العام

ألمني العام أن لنص على أن ت يتميثاق األمم املتحدة، ال
إىل أية مسألة يرى أهنا قد هتدد  يوجه انتباه جملس األمن

أكد . وخالل املناقشة، )٤٥٦(حفظ السلم واألمن الدوليني
قدرات األمانة العامة تعزيز  ضرورة من جديدممثل فرنسا 

األمني كون ي حىتتحليل والرد والذار املبكر اإلنيف جمال 
 .)٤٥٧(٩٩مهامه وفقا للمادة  تأديةالعام يف وضع أفضل ل

باعتزام األمني العام  رة وممثل فرنساسنغافو ةممثل ورحبت
املبادرة مبمارسة تقدمي تقارير دورية إقليمية أو دون 
إقليمية إىل جملس األمن بشأن األخطار اليت هتدد السالم 

 .)٤٥٨(هذا الرأيممثل السويد ردد و ،واألمن الدوليني
وعلق ممثل باكستان قائال إن األمني العام، رغم املسؤولية 

عن توجيه اهتمام جملس األمن  ٩٩وجب املادة املناطة به مب
__________ 

)٤٥٤(  S/PV.4174 (Resumption 1) ٩، الصفحة. 

)٤٥٥(  S/2001/574 and Corr.1. 

 .٦٠-٥١املرجع نفسه، الفقرات   )٤٥٦(

)٤٥٧(  S/PV.4334 ٢٢، الصفحة. 

(فرنســــــا)؛ والصــــــفحة  ٢٢املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة   )٤٥٨(
 ٣، الصــفحة S/PV.4334 (Resumption 1)ورة)؛ (ســنغاف٢٨

 (السويد، بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه).
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هذا  مسألة قد هتدد السالم واألمن الدوليني، فإن إىل أي
يف  األمني العام ،السالسالم واألمن  ال يقيد األمني العام

استخدام مساعيه احلميدة وبعثات تقصي احلقائق ومبعوثيه 
  . )٤٥٩(اخلاصني ملنع نشوب الرتاعات

 اعات املسلحة رتمحاية املدنيني يف ال  

كانون  ١٠، املعقودة يف ٤٦٦٠يف اجللسة   
، اجتمع اجمللس للنظر يف آخر ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦ؤرخ تقرير لألمني العام، امل
. وقد )٤٦٠(املسلح صراعال، بشأن محاية املدنيني يف ٢٠٠٢

عددا من املبادرات العملية  ه،يف تقرير ،حدد األمني العام
 يف إىل زيادة الوعي باحلاجة إىل محاية املدنينيرامية ال

، يف مجلة أمور، تشمل )٤٦١(العمل اليومي لألمم املتحدة
اختاذ إجراءات ملموسة ردا على ب ٩٩تعزيز أمهية املادة 

ها األمانة ددحتلسالم واألمن اليت ل ةهددألخطار املا
ادة . وخالل املناقشة، أشار ممثل املكسيك إىل امل)٤٦٢(العامة
ساعدة جملس مبالسلطة املخولة إىل األمني العام إىل و ٩٩

اعات رتاألمن يف املسائل املتعلقة حبماية املدنيني يف ال
األمني العام،  ململكة املتحدةاممثل وشجع  .)٤٦٣(املسلحة

مزيد من على  ،كل من كندا والنمسا ممثال وكرر ذلك
تباره واضعا يف اع ٩٩صالحيته مبوجب املادة لاالستخدام 

__________ 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٩(

)٤٦٠(  S/2002/1300. 

 ‘‘.خريطة طريق حلماية املدنيني’’املرجع نفسه، املرفق،   )٤٦١(

 ٨ريـره املـؤرخ   سبق لألمني العام أن قدم هـذا االقتـراح يف تق    )٤٦٢(
عن محايـة املـدنيني يف الصـراع املسـلح      ١٩٩٩أيلول/سبتمرب 

)S/1999/957 ؛ انظــــــر أيضــــــا ١٣، الفقــــــرةS/2002/1300 ،
 ).٢٥الصفحة 

)٤٦٣(  S/PV.4660 ١٥، الصفحة. 

. وباملثل، الحظ ممثل االحتاد الروسي أن )٤٦٤(محاية املدنيني
تقدمي  علىأن يعمل بسرعة أكرب ينبغي األمني العام 

لمجلس بشأن احلاالت اليت ميكن أن لاملعلومات املناسبة 
، مبا يف م واألمن الدولينيتشكل خطرا على صون السال

نسانية ذلك حاالت احلرمان املتعمد ملوظفي املساعدة اإل
إىل املدنيني، فضال عن االنتهاكات وصول اآلمن المن 

 .)٤٦٥(اجلسيمة األخرى حلقوق املدنيني

 ع املسلح رتااألطفال وال  

 متوز/ ١٩يف تقريره املؤرخ ذكر األمني العام و  
، أنه يعتزم ع املسلحصرابشأن األطفال وال ٢٠٠٠يوليه 

ال إيالء اهتمام خاص للمسائل املتعلقة حبماية األطف
اعات املسلحة عند إعداد التقارير رتاملتضررين من ال

م السالباخلطر الدورية عن الرتاعات اليت ميكن أن هتدد 
، على النحو املنصوص عليه يف املادة واألمن الدوليني

اجمللس، طلب على أساس تلك التوصية، و .)٤٦٦(٩٩
تشرين  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٩مبوجب قراره 

تقاريره بإىل األمني العام أن يرفق ، ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 
اعات رتاملقدمة إىل اجمللس قائمة بأمساء األطراف يف ال

ال يف انتهاك تجنيد أو استخدام األطفب اليت تقوماملسلحة 
، يف احلاالت اليت ميكن أن تعرض على لاللتزامات الدولية

جمللس  ٤٦٨٤ويف اجللسة . )٤٦٧(٩٩للمادة  اجمللس وفقا
__________ 

)٤٦٤(  S/PV.4660  (اململكـة املتحـدة)؛    ٣٤، الصـفحةS /PV.4660 

(Resumption 1) ــفحة ــفحة   ١٣، الصـ ــدا)؛ والصـ  ٢١(كنـ
 لنمسا).(ا

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦٥(

)٤٦٦(  S/2000/712 ٤٦، الصفحة. 

. وعلــى ســبيل املثــال، ١٦)، الفقــرة ٢٠٠١( ١٣٧٩القــرار   )٤٦٧(
تشـرين   ٢٦قدم األمني العام جمللس األمن، يف تقريره املـؤرخ  

ــوفمرب)   ــاين (نـ ــأطراف  S/2002/1299( ٢٠٠٢الثـ ــة بـ )، قائمـ
فـــال أو تســـتخدمهم يف الرتااعـــات املســـلحة الـــيت جتنـــد األط

 انتهاك لاللتزامات الدولية.
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 أشار، ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١٤يف  املعقودة، األمن
ألمني العام أن يستفيد ا ةضرور إىلممثل كوستاريكا 

وذلك بأن  ،٩٩كاملة من سلطاته مبوجب املادة استفادة 
فيها جيري املسلح  للرتاعإىل اجمللس أي حاالت  حييل

يف  همماستخدأو االشباب دون سن الثامنة عشرة جتنيد 
  .)٤٦٨(القتال

الشرق األوسط، مبا يف ذلك احلالة يف   
  قضية فلسطني

 ١٩اجمللس يف اليت عقدها  ٤٥١٥يف اجللسة   
 مطالبةإىل  ممثل سنغافورة أشار، ٢٠٠٢نيسان/أبريل 
 اهةالرتتتمتع بمتعددة اجلنسيات قوة بنشر األمني العام 

أن األمني ونوه إىل يف الشرق األوسط، قوة واملصداقية وال
مبوجب املادة امليثاق ه به ينيط لذيا لتزامالبا العام قد ويف

احلالة يف الشرق  إىل اهتمام اجمللسوذلك بتوجيهه  ٩٩
 . )٤٦٩(األوسط

هـــود الـــيت يبـــذهلا األمـــني العـــام     اجل  
لمية تسوية املنازعات بالوسـائل السـ  ل

 ٣٣يف ضوء املادة 

ــوب      ــع نشـــ ــن يف منـــ ــس األمـــ دور جملـــ
  اعات املسلحةرتال

 ٢٠ملعقــودة يف جمللــس األمــن، ا ٤١٧٤يف اجللســة   
املــــتكلمني عــــن مــــن  كــــثري، أعــــرب ٢٠٠٠متوز/يوليــــه 

ـــ  ــهذتقــــديرهم للتحليــــل الـ ــام  ي قدمــ ــأناألمــــني العــ  بشــ
عدد من الوفـود   برز، وأاعاترتالنشوب استراتيجيات منع 

هـذا   لكـي يصـبح  يؤديـه  يتعني عليه أن الدور احلاسم الذي 
__________ 

)٤٦٨(  S/PV.4684 (Resumption 1) ٢٩، الصفحة. 

)٤٦٩(  S/PV.4515 (Resumption 1) ١٨، الصفحة. 

آليـات منـع نشـوب     ذكـروا جمـددا  . وةفعالـ  ستراتيجيةااملنع 
نظـم اإلنـذار املبكـر     مـن قبيـل   ،اعات اليت سبق حتديدهارتلا

علـى أن   واوالتنسيق داخل منظومـة األمـم املتحـدة، وشـدد    
تمتع، بصـورة مباشـرة أو مـن خـالل     يجيب أن األمني العام 

ختـاذ  الالزمـة ال اخلاصني، بكل من السلطة واملوارد  همبعوثي
ــع   ــة ملن  إىلهتــا عودنشــوب الرتاعــات أو  اإلجــراءات الالزم

الوسـائل  مـن  . وذكر ممثل الواليات املتحدة أن )٤٧٠(ظهورال
منـــع نشـــوب ى لـــعاألمـــم املتحـــدة قـــدرة املمكنـــة لتعزيـــز 

الـــيت ر ادواألالنظـــر يف تعزيـــز  ،اعـــات واإلنـــذار املبكـــررتال
 م، وال سـيما قـدراهت  ن لألمـني العـام  ون اخلاصواملمثليؤديها 

ة باإلضـاف . و)٤٧١(على حتديد البؤر الساخنة والتدخل املبكـر 
أمهيــة قصــوى علــى إىل ذلــك، علــق ممثــل االحتــاد الروســي  

ــهوض ــع ال ب الن اعــات املســلحة مــن قبيــل نظــم   رتوســائل من
ــإمكان، يف مجلــة أمــور، بمــع االســتعانة اإلنــذار املبكــر ات ي
ــا  أشــارو. )٤٧٢(األمــني العــام أن اإلجــراءات إىل ممثــل ماليزي

إيفـاد بعثـة    قيقيـة تشـمل  احلالوقائية أو الدبلوماسية الوقائيـة  
 بعــدع نــدليالــذي مل احملتملــة لنشــوب الــرتاع   نطقــة املإىل 
ع. وأضـاف أن هـذه البعثـات مـن     رتاعـن تفـادي الـ    سفرتو

يف جمــال الدبلوماســية الوقائيــة، مقارنــة   أن تكــوناألنســب 
 هـا تعامـل مع أن يقـد يكـون مـن األفضـل     و، يالوقائ بالعمل

 ،عيه احلميـدة أو ممثله يف سـياق مسـا   همبعوثأو األمني العام 

__________ 

)٤٧٠(  S/PV.4174 ٧(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٦، الصــفحة 
ــة املتحــدة)؛  ــدا)؛ والصــفحتان   ١٥والصــفحة  (اململك (هولن

 ٢٣(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ٢٠ (تونس)؛ والصفحة ١٨-١٧
(فرنسـا،   ٣٤(أوكرانيا)؛ والصفحة  ٢٨(ناميبيا)؛ والصفحة 

ــه)؛    ــبة إليــ ــدان املنتســ ــاد األورويب والبلــ ــة عــــن االحتــ بالنيابــ
S/PV.4174 (Resumption 1) ــفحة ــل)؛  ٩، الصــ (الربازيــ

(مجهوريـة ترتانيـا    ١٧(إندونيسيا)؛ والصفحة  ١٤والصفحة 
 املتحدة).

)٤٧١(  S/PV.4174 ٦، الصفحة. 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧٢(
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للقيـام هبـذه    لديها االستعدادأو فرادى الدول األعضاء اليت 
ممثـل أوكرانيـا   وأعـرب  . )٤٧٣(الدبلوماسية اهلادئة واحلساسـة 

ملنــــع نشــــوب  األمــــني العــــاماســــتراتيجيات عــــن تأييــــده 
ع األدوات املتاحـة، مبـا   ، اليت تشمل اسـتخدام مجيـ  اعاترتال

ــة   ــاء الثق ــك بن ــر، و، يف ذل ــذار املبك ــائق،   اإلن وتقصــي احلق
تـــــدابري دبلوماســـــية و ،طةوالوســـــا ،واملســــاعي احلميـــــدة 

. )٤٧٤(املبعـوثني وإيفـاد   ،املمـثلني اخلاصـني  وتعيني ، املواطنني
ــك، أكــد ممــثال   ــدور   وباإلضــافة إىل ذل ــل ال ــونس والربازي ت

 مهــامالــذي يضــطلع بــه املمثلــون اخلاصــون لألمــني العــام و 
اعــات رتنشــوب اليف منــع الــيت يقــوم هبــا املســاعي احلميــدة 

 .  )٤٧٥(املسلحة

 ٢١جمللس األمن، املعقودة يف  ٤٣٣٤ويف اجللسة   
، اجتمع اجمللس للنظر يف تقرير ٢٠٠١حزيران/يونيه 

عن منع  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٧األمني العام املؤرخ 
 األمني العامقد شدد . و)٤٧٦(اعات املسلحةصرنشوب ال
من  اهام اجزء متثلأن الدبلوماسية الوقائية  ه علىيف تقرير
اإلقناع وبناء الثقة وتبادل  وأنه يتبع فيها سبيل، مسؤولياته

املعلومات من أجل إجياد حلول للمشاكل الصعبة يف 
زايد على الطلب املت رأى يفمرحلة مبكرة للغاية. و

بأن  ااعترافالوقائي  العمليف هذا النوع من  تهمشارك
دوء اهل جانب ملتزما أن يفعل الكثرييف وسعه األمني العام 

النتائج دائما مل تكن ن حىت إ، والتكتم خارج األضواء
لذلك يعتزم تعزيز أضاف أنه . وتقييمها سهليواضحة أو 

من ، بدعم من الدول األعضاء، الوقائي التقليدي هدور
األمم بعثات بإيفاد  االستفادةزيادة  ، هيأربع طرقخالل 

__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧٣(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧٤(

)٤٧٥(  S/PV.4174 ــفحة ــونس)؛  ١٨، الصــــــ  S/PV.4174(تــــــ

(Resumption 1) (الربازيل). ٩، الصفحة 

)٤٧٦(  S/2001/574 و Corr.1. 

بناء الثقة واملتحدة املتعددة التخصصات لتقصي احلقائق 
وضع استراتيجيات وقائية بة؛ ثانيا، ضطرإىل املناطق امل

إقليمية مناسبة مع الشركاء اإلقليميني وهيئات ووكاالت 
؛ ثالثا، إنشاء شبكة غري رمسية من املختصةاألمم املتحدة 

حتسني اعات؛ رابعا، رتة ملنع نشوب الالشخصيات البارز
يف األمانة  إلجراءات الوقائيةاموارد و اتقدرقاعدة 
تعزيز لمتكلمني عن تأييدهم وأعرب عدة . )٤٧٧(العامة

اعات، رتالدور الذي يقوم به األمني العام يف منع نشوب ال
ممثل أوكرانيا وأيد . )٤٧٨(على النحو املقترح يف التقرير

بعض فكرة حتديد  مقترحات األمني العام، وأبرز
دمي ية لتقتكون مبثابة شبكة غري رمسلالشخصيات البارزة 

جهود األمني العام الرامية دعم  لمن أجلعمل ااملشورة و
. وأشاد ممثل )٤٧٩(هاوحل اعات املسلحةرتإىل منع ال
يف اآلونة اجلهود اليت يبذهلا األمني العام بسنغافورة 
اعات، رتم بدور أكثر نشاطا يف منع نشوب الياقاألخرية لل

ى علاألمانة العامة على احلاجة إىل تعزيز قدرات  وشدد
الزيارة اليت قام أن وأضاف اإلنذار املبكر.  رضبغالتحليل 

هبا األمني العام إىل الشرق األوسط ودوره النشط يف 
اجلهود  يفأحدث إسهام قدمه  اعملية الشرق األوسط، مه

اجلارية الرامية إىل حتقيق حل عادل ودائم يف الشرق 
توصيات األمني لعراق اممثل وكذلك أيد . )٤٨٠(األوسط

اجمللس على دعم مبادراته واالمتناع عن أي  م، وشجعالعا
. وعلق ممثل )٤٨١(تهيف مهم هسبب فشليأن  من شأنهعمل 

__________ 

 .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧٧(

)٤٧٨(  S/PV.4334ــفحتان ، ا ــفحة  ٩-٨لصـ ــا)؛ والصـ  ١١(جامايكـ
 ٢٧فرنســا؛ والصــفحة  ٢٢(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة 

 ١٣، الصـــفحة S/PV.4334 (Resumption 1)(ســـنغافورة)؛ 
 (مصر). ١٦(اليابان)؛ والصفحة 

)٤٧٩(  S/PV.4334 ٢٦-٢٥، الصفحتان. 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨٠(
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األمني العام يتحمل أنه على الرغم من أن بباكستان 
اجمللس إىل  توجيه اهتماماملسؤولية عن  ٩٩مبوجب املادة 

هذا ال فإن ، ة قد هتدد السلم واألمن الدولينيأي مسأل
وبعثات  استخدام مساعيه احلميدة يفمني العام األ يقيد

تقصي احلقائق واملبعوثني الشخصيني ملنع نشوب 
 . )٤٨٢(اعاترتال

دور جملس األمن يف فض املنازعات   
 بالطرق السلمية 

 ١٣املعقودة يف  ،٤٧٥٣جلسة جملس األمن ويف   
اجمللس قد  ، أشار األمني العام إىل أن٢٠٠٣ أيار/مايو
م ستخدييف السنوات األخرية أن تزايد بشكل م طلب إليه

بعوثني املاصني واخلمثلني املعني أن يمساعيه احلميدة و
. )٤٨٣(امليدان يفنشر بعثات لتقصي احلقائق وأن ياخلاصني، 

وأعرب عدة متكلمني عن تأييدهم للجهود اليت يبذهلا 
األمني العام للتسوية السلمية للمنازعات من خالل 

ممثل وأشار . )٤٨٤(الوساطةب قيامهمساعيه احلميدة و
صبح أداة فعالة أممثل األمني العام املكسيك إىل أن منصب 

. )٤٨٥(وأداة قوية جدا يف تعزيز التسوية السلمية للمنازعات
من أشار إىل أن ف، هذا املعىنممثل الواليات املتحدة وردد 

اضطالع  يفإسهاما كبريا جدا األشياء اليت أسهمت 
__________ 

)٤٨١(  S/PV.4334 (Resumption 1)٢٧حة ، الصف. 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨٢(

)٤٨٣(  S/PV.4753 ٤-٢، الصفحات. 

)٤٨٤(  S/PV.4753 ١٩(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة    ١٦، الصفحة 
 ٢٥(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ٢٢(أملانيا)؛ والصفحة 

ــفحة   ــا)؛ والصــــ ــفحة   ٢٧(بلغاريــــ ــا)؛ والصــــ  ٣٦(فرنســــ
 ٣فحة ، الصــــS/PV.4753 (Resumption 1)(باكســــتان)؛ 

(اليونان، بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليـه)؛  
 (إثيوبيا). ١٧-١٦والصفحتان 

)٤٨٥(  S/PV.4753 ١٣، الصفحة. 

تعيني املمثلني ساعي احلميدة بذل املبدوره يف األمني العام 
لعمل مع األطراف ليف امليدان  نبقوي، الذين اخلاصني
. وأضاف أن هاوتنفيذ لى إجياد احللول السلميةعاملعنية 

‘‘ األقوياء واألكفاء وذوي اخلربة’’ نياملمثلني اخلاص
بني صنع السالم حلقة وصل يف غاية األمهية  ريتوف ميكنهم

من  معنيبلد انتقال  لدىء السالم، وحفظ السالم وبنا
إعادة  ومن مث إىلاع إىل وقف إطالق النار، رتاالمرحلة 
  .)٤٨٦(البناء

  

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨٦(


