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باجلزاءات تتصلمسائل عامة  - ٤٥

 ١٧ت يف الفتـرة مـن   يـ جرأاملداوالت الـيت    
شباط/فرباير  ٢٥إىل  ٢٠٠٠نيسان/أبريل 

 ٤٣٩٤ و ٤١٢٨(اجللســــــــــات  ٢٠٠٣
  )٤٧١٣  و
نيســــان/أبريل  ١٧، املعقــــودة يف ٤١٢٨يف اجللســــة   
من يف جدول أعماله البنـد املعنـون   ؛ أدرج جملس األ)١(٢٠٠٠

ويف تلــك اجللســة، أدىل ‘‘. بــاجلزاءات تتصــلمســائل عامــة ’’
، وكـــذلك ممثلـــو اســـتراليا، )٢(مجيـــع أعضـــاء اجمللـــسببيانـــات 

وأملانيا، وإيطاليا، وباكستان، والربتغال، وبلغاريا (بالنيابة عـن  
ة، واجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــوتركيـــا، )، )٣(االحتـــاد األورويب

والسويد، والعـراق،  ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 
ــدا،   ــا، ونيوزيلن ــدى األمــم   وكوب ــدائم لسويســرا ل واملراقــب ال

    املتحدة، ووكيل األمني العام للشؤون السياسية.
ووجه الرئيس (كندا) اهتمـام اجمللـس إىل مـذكرة مـن       

 ، قرر أعضـاء اجمللـس  ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٧الرئيس مؤرخة 
مبوجبها أن ينشئوا على أساس مؤقت فريقـا عـامال غـري رمسـي     

زاءات كيفيـة زيـادة فعاليـة اجلـ     عـن يتوىل وضع توصيات عامة 
  .)٤(اليت تفرضها األمم املتحدة

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١(  
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع       

لقـوات  باء، فيما يتعلق باستخدام تدابري ال يدخل فيها استعمال ا
مــن امليثــاق؛ والفصــل احلــادي عشــر،  ٤١املســلحة وفقــا للمــادة 

اجلزء الثامن، الفرع باء، فيما يتعلق باملشاكل االقتصادية اخلاصة 
 من امليثاق. ٥٠من النوع الوارد وصفه يف املادة 

 كانت كندا ممثلة بوزير خارجيتها.  )٢(  

شـيكية ورومانيـا   أعربت إستونيا وبلغاريا وبولندا واجلمهوريـة الت   )٣(  
وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيـا ومالطـة وهنغاريـا    

 عن تأييدها للبيان.

  )٤(  S/2000/319. 

وأشــار وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية، يف        
اجلزاءات اليت يفرضـها  أن  مالحظاته االستهاللية، إىل أنه رغم

أداة مـن األدوات   يف السـنوات األخـرية   جملس األمن أصـبحت 
ــية إلنفــاذ الســال   ــإن الصــعوبات الــيت تواجههــا يف    مالرئيس ، ف

التنفيـذ، وآثارهــا غــري املقصــودة علـى الســكان املــدنيني وعلــى   
الدول اجملاورة أو دول ثالثـة، أثـارت الشـكوك بشـأن فعاليتـها      
وجتعل من الضروري النظر يف إجـراء حتسـينات يف تصـميمها.    

على أن اجلزاءات احملددة اهلـدف حتديـدا سـليما، ميكـن      وشدد
أن تؤدي دورا رئيسيا يف حتقيق االمتثال لقـرارات اجمللـس وأن   

التخفيـف مـن اآلثـار غـري      إىل جانـب تعمل مبثابة تـدبري وقـائي   
املقصودة. وأشار إىل أن األمانة العامة إسهاما منـها يف مفهـوم   

لـدروس املسـتقاة مـن    أجرت استعراضـا ل  ‘‘الذكية’’اجلزاءات 
ــرائح       ــة الشـ ــرورة محايـ ــد ضـ ــرية، وأكـ ــزاءات األخـ ــم اجلـ نظـ
ــذي       ــة، يف نفــس الوقــت ال ــة املعني ــن ســكان الدول الضــعيفة م

تعزيـز فعاليتـها.    لمـن أجـ  يتحسن فيه االسـتهداف بـاجلزاءات   
نظـم اجلـزاءات بآليـة ذات مصـداقية     تزويـد   ينبغي هوأضاف أن

ــاون مـــ    ــون ذلـــك بالتعـ ــن أن يكـ ــد، وميكـ ــات للرصـ ع املنظمـ
اإلقليمية أو دون اإلقليمية، وأن تزود األمانـة بـاملوارد واخلـربة    
ــال؛       ــى حنــو فع ــة إلدارة نظــم اجلــزاءات عل املتخصصــة الالزم

أن يكــون اجمللــس وجلنــة اجلــزاءات عــالوة علــى ذلــك، ينبغــي 
 احلصـول علـى  التابعة له يف موقف يتيح هلمـا، عنـد االقتضـاء،    

ــر أي نظــام معــ    ــيم شــامل ألث ــق  تقي ني للجــزاءات. وفيمــا يتعل
بضــرورة التقليــل إىل أدىن حــد مــن اآلثــار الســالبة للجــزاءات، 
قال وكيل األمني العام إنه ينبغي للمجلـس أن ينظـر يف إدراج   

اءات اإلنسانية يف قراراته ذات الصـلة، وإنشـاء   ستثنأحكام باال
آلية مناسبة تـزود اجمللـس بتقييمـات مرحليـة لفعاليـة اجلـزاءات       

. كمـا  ةوالسياسـي  ةاالقتصـادي -ةواالجتماعيـ  ةها اإلنسـاني راثآو
دعا اجمللس إىل النظـر يف أن يـدرج يف قراراتـه أحكامـا ملعاجلـة      
األثـــر الـــذي حتدثـــه اجلـــزاءات علـــى الـــدول غـــري املســـتهدفة   
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مــن ميثــاق  ٥٠والتخفيــف مــن املخــاوف الناشــئة عــن املــادة   
ت اجمللـس  األمم املتحدة. وأضاف أن من املفيد أن تتسم قرارا

مبزيد مـن الوضـوح والتوحيـد يف اللغـة واملصـطلحات التقنيـة،       
مــع إدراج معــايري حمــددة لرفــع اجلــزاءات أو  وأن جيتمــع ذلــك 

تعليقهــا يف القــرارات. والحــظ أن الــدول األعضــاء، رغــم أن  
السلطات الوطنية تتحمل املسؤولية عن إنفاذ تـدابري اجلـزاءات   

املشورة واملساعدة يف  تاج إىلاليت يفرضها اجمللس، كثريا ما حت
ىل أن اجلـزاءات  إاالضطالع هبذه املسؤولية. واختتم باإلشـارة  

ــا       ــم املتحــدة ودوهل ــا مل تكــن األم ــة م ال ميكــن أن تكــون فعال
ــة      ــى اســتعداد لتحمــل مســؤوليات إضــافية وتنمي األعضــاء عل

  .)٥(القدرة الالزمة للتأكد من قيامها بالرصد واإلنفاذ
أقــر املتكلمــون بصــفة عامــة بــأن      وخــالل املناقشــة،   

الوقـــت قـــد حـــان إلجـــراء اســـتعراض حتليلـــي للسياســـات       
واملمارسات القائمـة يف جمـال اجلـزاءات، بغيـة معاجلـة املسـائل       
املرتبطــة بتصــميمها وإدارهتــا وفعاليتــها؛ ورحبــوا بإنشــاء فريــق 
ــابع للمجلــس بغــرض وضــع توصــيات بشــأن حتســني     عامــل ت

أن اجلـزاءات مل تـزل أداة ضـرورية    فعالية اجلزاءات؛ وسلموا بـ 
ــار       ــق إزاء اآلثـ ــن القلـ ــوا عـ ــس؛ وأعربـ ــدي اجمللـ ــة يف يـ وهامـ
اإلنسانية السلبية للجـزاءات علـى السـكان املـدنيني يف البلـدان      
املســتهدفة وآثارهــا االقتصــادية الســيئة علــى الــدول الثالثــة،       
ورحبوا باالجتاه السائد حنو اعتماد املزيد من اجلزاءات احملـددة  

ــزاءات   ا ــإدارة اجلــ ألهــــداف؛ وأكــــدوا ضــــرورة النــــهوض بــ
  وفعاليتها.
اءات، أكـد كـثري   وفيما يتصل بالغرض العام مـن اجلـز    

ينبغــي عــدم اســتخدامها كخيــار لكفالــة      مــن املــتكلمني أنــه  
االمتثال إال بعد أن تستنفد مجيع اخليـارات السـلمية األخـرى،    

كــون يف حــني أشــار آخــرون إىل أن اجلــزاءات ال ينبغــي أن ت   
غايــة يف حــد ذاهتــا بــل وســيلة إىل غايــة. وفيمــا يتعلــق مبفهــوم  

__________ 

  )٥(  S/PV.4128،  ٦-٢الصفحات. 

من املتكلمني مـع   اجلزاءات املستهدفة، اتفقت الغالبية العظمى
الــــرأي القائــــل بــــأن مــــن األفضــــل أن تســــتخدم اجلــــزاءات  

عاقــب عليــه لضــمان   الســتهداف املســؤولني عــن الســلوك امل   
ع إحلـاق الضـرر   االمتثال مبزيد من الفعالية لقرارات اجمللس ومن

باملــدنيني. عــالوة علــى ذلــك، ذكــرت عــدة وفــود أنــه ينبغــي   
النظــر مليــا يف تــأثري اجلــزاءات علــى الــدول الثالثــة، متاشــيا مــع  

  .)٦(من امليثاق ٥٠أحكام املادة 
وفيما يتعلق مبعـايري توقيـع اجلـزاءات وإهنائهـا، الحـظ        

 عــدد مــن املــتكلمني أنــه ال ينبغــي فــرض اجلــزاءات إال عنــدما  
يكون اجمللس قد أثبت بوضوح وجود خطر يتهـدد السـالم أو   

. وأشـــار ممثـــل الواليـــات املتحـــدة إىل ضـــرورة  )٧(انتـــهاك لـــه
املواءمــة بعنايــة بــني نظــم اجلــزاءات واحلالــة املعنيــة الــيت يــتعني   

بلــة لإلنفــاذ حــىت تتســم بيقهــا عليهــا، وأن تكــون هادفــة وقاتط
ظ أنـه مبجـرد فـرض    كي. والحيف فرض التغيري السلوبالفعالية 

اجلزاءات، يكمن عـبء اإلثبـات بغـرض تعليقهـا أو إهنائهـا يف      
تهدف بـاجلزاءات وأشـار إىل أنـه    السلوك الظـاهر للكيـان املسـ   

ينبغــي إهنــاء اجلــزاءات بســبب االفتقــار إىل العــزم أو نقــص    ال
. وأصــر عــدة ممــثلني علــى أن يكــون  )٨(اإلرادة أو نفــاد الصــرب

ــوح    ــدد بوضـ ــرض حمـ ــزاءات غـ ــايري    للجـ ــا معـ ــون هلـ وأن تكـ
. كـذلك أبـرزت بعـض الوفـود     )٩(موضوعية لتعليقها أو إهنائها

__________ 

(ماليزيـا)؛   ١٧(ناميبيـا)؛ والصـفحة    ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٦(  
ــفحة  ــفحة   ٢٤والصـ ــونس)؛ والصـ ــي)؛   ٣٠(تـ ــاد الروسـ (االحتـ
(باكســتان)؛ والصــفحة  ٣٨(كنــدا)؛ والصــفحة  ٣١ والصــفحة

ــفحة   ٤٦ ــا)؛ والصـــ ــفحة   ٥٤(بلغاريـــ ــراق)؛ والصـــ  ٥٧(العـــ
 ٥٨(مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الســـابقة)؛ والصـــفحة     

 (تركيا).

ــه، الصــفحات     )٧(   ــا)؛ والصــفحة   ١٢-١٠املرجــع نفس  ١٩(فرنس
ــا)؛ والصـــفحة   ٤٠(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ٣٠(ماليزيـ

 (كوبا). ٥١-٥٠اهريية العربية الليبية)؛ والصفحتان (اجلم

 .٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨(  

(ناميبيـا)؛   ١٤(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٩(  
(األرجنـتني)؛ والصـفحة    ٢١(الصني)؛ والصفحة  ١٦والصفحة 
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، بينمـا دعـا   )١٠(حينمـا تفـرض جـزاءات   أمهية حتديد مدة معينة 
آخـــرون إىل اســـتخدام مصـــطلحات أكثـــر توحيـــدا ودقـــة يف  

  .)١١(القرارات املتعلقة باجلزاءات تعزيزا للتنفيذ الوطين املتناغم
ذ اجلزاءات، طالبت غالبية املتكلمني وفيما يتعلق بتنفي  

مبزيــد مــن الفعاليــة يف تنفيــذ ورصــد نظــم اجلــزاءات واتفقــت    
علــى ضــرورة حتســني القــدرات علــى تنفيــذ ورصــد اجلــزاءات  
علــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل. وأعربــت بعــض       
ــإلدارة    ــة لـ ــوارد الكافيـ ــوفري املـ ــاده أن تـ ــود عـــن رأي مفـ الوفـ

ــا   ــذ شــرط مســبق ب ــة نظــم اجلــزاءات،   والتنفي ــة لفعالي لغ األمهي
وطالبت بصفة خاصة بتحسني قدرة األمانة العامة على تقـدمي  

أنـه  . وشـددت وفـود أخـرى علـى     )١٢(الدعم للجـان اجلـزاءات  
ينبغي مساعدة الدول األعضاء يف تطبيـق اجلـزاءات وإنفاذهـا،    
وذلـــك يف جمـــاالت مـــن بينـــها التشـــريعات الوطنيـــة والرصـــد 

  .)١٣(واإلنفاذ
ــة ويف   تشــــرين  ٢٥، املعقــــودة يف )١٤(٤٣٩٤ اجللســ

 )١٥(معظـم أعضـاء اجمللـس   ببيانات ، أدىل ٢٠٠١األول/أكتوبر 
__________ 

(االحتاد  ٣١(جامايكا)؛ والصفحة  ٢٨(تونس)؛ والصفحة  ٢٥
 (كوبا). ٥١(باكستان)؛ والصفحة  ٣٨لصفحة الروسي)؛ وا

(ماليزيـا)؛   ١٨(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )١٠(  
 (االحتاد الروسي). ٣٠(مايل)؛ والصفحة  ٢٧والصفحة 

ــفحة    )١١(   ــه، الصــ ــفحة  ٢١املرجــــع نفســ  ٣٦(األرجنــــتني)؛ والصــ
 (املراقب الدائم لسويسرا). ٥٢(الربتغال)؛ والصفحة 

(ناميبيـا)؛   ١٥(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٠جع نفسه، الصـفحة  املر  )١٢(  
(األرجنتني)؛ والصـفحة   ٢١(ماليزيا)؛ والصفحة  ١٩والصفحة 

 ٢٥(أوكرانيــــا)؛ والصــــفحة   ١٣(هولنــــدا)؛ والصــــفحة   ٢٣
ــونس)؛ والصــفحة   ــدا)؛  ٣٣(جامايكــا)؛ والصــفحة   ٢٨(ت (كن

 (الربتغال). ٣٦والصفحة 

 ٢٣ديش)؛ والصـــــفحة (بـــــنغال ٦املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )١٣(  
(جامايكـا)؛   ٢٩(تـونس)؛ والصـفحة    ٢٥(هولندا)؛ والصـفحة  

 (استراليا). ٤٥والصفحة 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١٤(  
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع       

واملراقــب الــدائم لسويســرا واألمــني  )١٦(أملانيــا والســويد ممــثالو
  العام املساعد للشؤون السياسية.

ا قدمه واستمع اجمللس يف البداية إىل إحاطات إعالمية  
  ممثال أملانيا والسويد، على التوايل.املراقب الدائم لسويسرا و

وأعرب املراقب الـدائم لسويسـرا عـن ترحيبـه مبفهـوم        
ــتهِدفة،   ــزاءات املسـ ــة   واجلـ ــية لعمليـ ــائج الرئيسـ ــار إىل النتـ أشـ

إنترالكن، الـيت ركـزت علـى مسـألة جـدوى هـذه اجلـزاءات.        
جلعـــل وأكـــد أن أحـــد الشـــروط املســـبقة الـــيت ال غـــىن عنـــها 

القـدرة علـى    يتمثـل يف سـتهدفة أكثـر فعاليـة    اجلزاءات املالية امل
التحديد الفعـال للمسـتفيد    مبا يف ذلك ،حتديد اهلدف بوضوح

مـن  ، مشـريا إىل أن  الفعلي من األصول من الناحية االقتصـادية 
املرجح أن تكون اجلزاءات املالية املستهدفة أكثر فعالية عنـدما  

منسـقة   كجزء من اسـتراتيجية سياسـية ودبلوماسـية    ينظر إليها
  .)١٧(أوسع نطاقا

-وركز ممثل املانيا مالحظاته علـى نتـائج عمليـة بـون      
برلني، املصـممة السـتحداث اجلـزاءات املسـتهدفة فيمـا يتعلـق       

ــى األســلحة وحظــر الســفر. و    ــات احلظــر عل الحــظ أن بعملي
ــة      ــات منتظمـ ــراء استعراضـ ــب إجـ ــتهدفة تتطلـ ــزءات املسـ اجلـ

القـرارات املتعلقـة    أكثـر لتحديد فعاليتها ونتائجهـا، وذكـر أن   
ــدا   ــاجلزاءات حتدي ــار   ميكــن أن تفشــل للهــدف ب ــة افتق يف حال

  .)١٨(بعض الدول األعضاء إىل اإلرادة السياسية لتنفيذها
- وســلم ممثــل الســويد بــأن عملــييت إنتــرالكن وبــون    

برلني أظهرتا أنـه ميكـن عمـل املزيـد لتطـوير مفهـوم اجلـزاءات        
__________ 

ــدخل فيهــا اســتع     ــدابري الــيت ال ي ــق بالت ــاء، فيمــا يتعل مال القــوة ب
 من امليثاق. ٤١املسلحة وفقا للمادة 

 مل يدل ممثال أيرلندا وبنغالديش ببيانات يف هذه اجللسة.  )١٥(  

 كانت السويد ممثلة بوزير الدولة للشؤون اخلارجية.  )١٦(  

  )١٧(  S/PV.4394،  ٤-٣الصفحتان. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
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ه تعتزم مواصـلة ذلـك   املستهدفة وممارستها، وأعلن أن حكومت
لتنفيــــذ اجلــــزاءات  ســــتوكهوملالعمــــل مــــن خــــالل عمليــــة  

املستهدفة، اليت سـتركز، يف مجلـة أمـور، علـى كيفيـة التوصـل       
إىل إدراج قرارات جملـس األمـن مبزيـد مـن االتسـاق والفعاليـة       
يف التشريعات الوطنية وكيفية تقدمي املساعدة للدول األعضـاء  

بينـــها تـــوفري الـــدعم الـــتقين  يف تنفيـــذ اجلـــزاءات، بطـــرق مـــن
  .)١٩(واملايل

وأبرز األمـني العـام املسـاعد للشـؤون السياسـية أمهيـة         
بــرلني، ورحــب بقــرار حكومــة     - عملــييت إنتــرالكن وبــون  

والحظ أنـه إذا أريـد للجـزاءات    السويد مواصلة تلك العملية. 
أن تكون أداة نافعة حتت تصرف اجمللس، فـإن مـن الضـروري    

ينبغي إجياد حلـول  و بشأن تنفيذها ورصدها، إجراء حوار بناء
بـالرغم  أشار إىل أنه، عملية لصعوبات رصد نظم اجلزاءات. و

بصـفة  من أن مهمـة التنفيـذ والرصـد الفعـالني للجـزاءات تقـع       
ا رئيســية علــى عــاتق الــدول األعضــاء، فــإن تلــك الــدول كــثري 

ــا ــذا    مـ ــاعدة يف هـ ــاج إىل مسـ ــة وحتتـ ــدرة الالزمـ ــها القـ تنقصـ
ــذلك أن تقــدم الصــدد. و ــة عامــة لألمــم املتحــدة   اقتــرح ل أمان

للـدول   الالزمـة  املساعدة موسعة واملنظمات اإلقليمية املختصة
األعضــاء. كمــا أعــرب عــن رأي مفــاده أن إنشــاء آليــة دائمــة  
ــة        ــر منهجي ــى حنــو أكث ــة عل ــيح املتابع ــد يت لرصــد اجلــزاءات ق

ن مـن التعـاون بشـكل أفضـل     النتهاكات نظم اجلـزاءات وميكّـ  
ى تنفيــذها. وشــدد علــى أن اجلــزاءات املســتهدفة ميكــن أن علــ

تــؤدي كــذلك دورا هامــا يف الــردع والوقايــة، وحــث اجمللــس  
علـــى النظـــر يف االســـتعانة بـــاجلزاءات يف ذلـــك الســـياق يف      

ــام، أعــرب عــن    ــدعم  املســتقبل. ويف اخلت ــز ال ــاده أن تعزي اعتق
د املوضوعي املقدم للجان اجلـزاءات، الـذي يشـمل تـوفري املزيـ     

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

من اخلربة التقنية وقدرة حتليلية معززة، يقتضي تكريس مـوارد  
  .)٢٠(كافية

املتكلمون استمرار  لنأعويف املناقشة اليت تلت ذلك،   
وأعربـوا  تأييدهم ملفهوم اجلزاءات املستهدفة واملراقبـة الوثيقـة،   

بــرلني، اللــتني  - عــن دعمهــم لنتــائج عملــييت إنتــرالكن وبــون
لــس يف صــياغة نظــم اجلــزاءات يف    ســتوفران أداة قيمــة للمج 

املستقبل، هبدف جتنب العواقب السلبية بالنسبة لعامة السـكان  
قـدما   ضـي والبلدان الثالثـة؛ ورحبـوا بقـرار حكومـة السـويد امل     

برليـــد مـــن خـــالل عمليـــة -بنتـــائج عملـــييت إنتـــرالكن وبـــون
ــتوكهومل ــا يتعلـــق بطـــرق حتســـني الرصـــد والتنفيـــذ   سـ . وفيمـ

رنســا إىل إنشــاء آليــة دائمــة لرصــد     للجــزاءات، دعــا ممثــل ف  
ات، اجلــزاءات، تكــون متاحــة لكــل مــن اجمللــس وجلــان اجلــزاء 

 املتبعـة جتـاه  النـهج   ومن شأهنا أن تسمح مبزيـد مـن التـآزر بـني    
خمتلف املواضيع واألزمات، وال سيما يف أفريقيـا، الـيت تتـرابط    

ــنفس املســألة، رحــب   )٢١(فيهــا عــدة حــاالت  . وفيمــا يتعلــق ب
العمل على اقتراح إنشاء وحـدة دائمـة    مبواصلةون ممثلون آخر
. وأخـريا، شـجع عـدد    )٢٢(نظـم اجلـزاءات  فعالية رصد تكلف ب

مشــروع  أن يعتمــد دون إبطــاء مــن املــتكلمني اجمللــس علــى    
التقرير الذي أعده الفريق العامل املعين باملسائل العامة املتصـلة  

ريـر،  ، مؤكـدين أن التوصـيات الـواردة يف ذلـك التق    باجلزاءات
الوثيقــة اخلتاميــة لعملــييت  تشــكلباإلضــافة إىل التوصــيات الــيت 

ــون  ــرالكن وب ــة    - إنت ــوفر األدوات الضــرورية لكفال ــرلني، ت ب
__________ 

 .١٠-٨فسه، الصفحات املرجع ن  )٢٠(  

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

  )٢٢(  S/PV.4394،  (أوكرانيا)؛  ١٢الصفحةS/PV.4395 (Resumption 

ــفحة Corr.1و  (1 ــفحة   ٤، الصــ ــدة)؛ والصــ ــة املتحــ  ٥(اململكــ
 ٨(موريشــــــيوس)؛ والصــــــفحة   ٧(النــــــرويج)؛ والصــــــفحة  

 (كولومبيا).
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لمجلس أو سـيتخذها يف  احلالية لتنفيذ أفضل لتدابري اجلزاءات 
  .)٢٣(املستقبل
ــة    ــودة يف ٤٧١٣ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٥، املعقـ شـ
ــاء اجمل )٢٤(٢٠٠٣ ــع أعضـ ــويد ، أدىل مجيـ ــل السـ ــس، وممثـ  )٢٥(لـ

  واألمني العام املساعد للشؤون السياسية، ببيانات.
للمجلـس،   ستوكهوملنتائج عملية ممثل السويد  وقدم  

أشــار إىل أن اهلــدف الرئيســـي منــها كـــان يتمثــل يف زيـــادة     ف
كفاءة اجلـزاءات املسـتهدفة بإصـالح تنفيـذها وحتسـينه، سـواء       

عضـاء، مـع   بني الدول األداخل منظومة األمم املتحدة أو فيما 
يف  التقليــل إىل أدىن حــد مــن النتــائج الســلبية غــري املقصــودة      

، علـــى وجـــه اتولويـــإحـــدى األالوقـــت ذاتـــه. وأضـــاف أن 
ــهوض     ــة للنــ ــدابري الالزمــ ــد التــ ــل يف حتديــ ــوص، تتمثــ اخلصــ
ــان       ــني جلـ ــا بـ ــيق فيمـ ــالغ والتنسـ ــد واإلبـ ــالتخطيط والرصـ بـ

ــظ    ــد. والحـ ــة بالرصـ ــات القائمـ ــزاءات واهليئـ ــر  اجلـ أن التقريـ
يتضمن اقتراحات عديدة يف هذا الصدد، مشريا إىل حفنة مـن  

 تعـيني تشمل، يف مجلة أمـور،   وهي التوصيات الواردة بالتقرير
منســق للجــزاءات يتــوىل مواصــلة حتســني ودعــم املزيــد مــن        
التعاون بني الكيانـات املعنيـة بـاجلزاءات، وإعـداد أطـر قانونيـة       

  .)٢٦(لتنفيذ اجلزاءات
ألمني العام املساعد للشـؤون السياسـية إىل أن   وأشار ا  
ات ثغــرقــد اســترعت االهتمــام إىل بعــض ال  ســتوكهوملعمليــة 

__________ 

  )٢٣(  S/PV.4394 (أوكرانيـا)؛   ١٢حة (فرنسـا)؛ والصـف   ١٠، الصفحة
S/PV.4395 (Resumption 1)  وCorr.1،   (جامايكـا)؛   ٣الصـفحة

 ١٣(مـايل)؛ والصـفحة    ١٠(كولومبيا)؛ والصفحة  ٨والصفحة 
 (الصني). ١٣(تونس)؛ والصفحة 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٢٤(  
الثالـث، الفـرع   هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء     

باء، فيما بتعلق باستخدام تـدابري ال يـدخل فيهـا اسـتعمال القـوة      
 من امليثاق. ٤١املسلحة وفقا للمادة 

 كانت السويد ممثلة بوزير الدولة للشؤون اخلارجية.  )٢٥(  

  )٢٦(  S/PV.4713،  ٤-٢الصفحات. 

املتعلقة بتنفيذ اجلـزاءات. وشـجع اجمللـس علـى أن يأخـذ بعـني       
ــة   ــائج عملي ــار نت ــدى إجــراء استعراضــات    ســتوكهوملاالعتب ل

أداة اجلـزاءات املسـتهدفة يف   اجلزاءات أو عند النظـر يف تطبيـق   
ــا  ــرب أيضـ ــتقبل. وأعـ ــل،   املسـ ــتمر العمـ ــه يف أن يسـ ــن أملـ عـ

سيما يف اجملاالت اليت ما زالت تنتظر املعاجلـة، كالنـهوض    وال
؛ وتعزيـــز لةبالتنســـيق بـــني مجيـــع اجلهـــات الفاعلـــة ذات الصـــ

التنســيق بــني أفرقــة اخلــرباء املختلفــة؛ وحتســني تصــميم قــوائم    
طـرق الـيت   ودراسـة ال اجلزاءات واستخدامها بالشـكل األمثـل؛   

ــة    ــة رادعـ ــا حتقيـــق قيمـ ــددة لميكـــن مـــن خالهلـ ــزاءات احملـ لجـ
لس وإدماجها يف اسـتراتيجية شـاملة   اليت يفرضها اجملاألهداف 

  .)٢٧(للدبلوماسية الوقائية
يف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أعــرب أعضــاء اجمللــس  و  

ــفة عامـــة عـــن ا   والترحيـــب  ســـتوكهوملعمليـــة لتقـــدير لبصـ
ــه  با ــذي قدمت ــُنع يف وضــإلســهام ال ــة  ج ُه ــر دق ســتخدام الأكث

بـرلني.   - إنترالكن وبـون  يتعملينتائج  إىل ااستناداجلزاءات، 
قــد  ةشــاملالالتأكيــد علــى أن اجلــزاءات أعــاد أعضــاء اجمللــس و

ــان   ــبىلإأدت يف بعـــض األحيـ ــري    عواقـ ــلبية غـ ــودة سـ مقصـ
السكان املـدنيني يف البلـد املسـتهدف والبلـدان الثالثـة،       بالنسبة

ــوا علــى  ــددة األهــداف وســيلة جيــدة      واتفق أن اجلــزاءات احمل
لتقليــل إىل أدىن حــد مــن هــذه احلــوادث. كمــا اتفــق أعضــاء   ل

القــرار املتعلــق اختــاذ اجمللــس علــى أنــه ينبغــي تــوخي احلــذر يف  
معظمهــم أشــار ، وهلــابتطبيــق اجلــزاءات ويف التصــميم الفعلــي 

عمليـة   تشـتمل علـى  ينبغي أن  ديدةاجل إىل أن أنظمة اجلزاءات
ر السياسـية  اثـ اآللقيام بانتظـام بتقيـيم   ا لمن أجلرصد وية لعض

إدخـال   عن تأييـده ممثل بلغاريا رب عوأ. لجزاءاتل واإلنسانية
زاءات اجلـ ، من شأنه أن يسـاعد علـى تركيـز    تقييم أويل شامل

سـؤولني مـع التقليـل إىل    املقرارات الصناع على حمددة اهلدف 
ممثلـو الصـني   حث ، ودةمن اآلثار اجلانبية غري املقصوأدىن حد 

ء تقيـيم  واالحتاد الروسي وفرنسا وباكستان اجمللس علـى إجـرا  
__________ 

 .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧(  
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 جـه . وفيمـا يتعلـق بإهنـاء اجلـزاءات، و    )٢٨(املتخـذة  لتدابرياألثر 
اســــتراتيجية اج مــــإد ضــــرورةبعــــض املــــتكلمني االنتبــــاه إىل 

مفهـوم   ين بـذلك ؤيـد ملخروج يف تصميم أنظمـة اجلـزاءات،   ل
ممثــل اجلمهوريــة العربيــة   وأبــرز . )٢٩(اجلــزاءات احملــددة املــدة  

ــورا، ب     ــع اجلــزاءات ف ــة إىل رف ــأن بمجــرد الســورية احلاج تم ي
ممثـل باكسـتان أنـه ينبغـي      رأى، يف حـني  التحقق مـن االمتثـال  

ــدرج اســـتجابة لالمتثـــال  زاءات اجلـــ تخفيـــفبأحكـــام  أن تـ
ــي ــات املتحــدة  عــرب أ. و)٣٠(اجلزئ ــل الوالي عــن رأي آخــر  ممث
لتغيري بــا امباشــر ربطهــا ربطــازاءات ينبغــي اجلــتــدابري ن قــائال إ

، بـدال مـن   هاوسـلوك  ةهدفستاألطراف الفاعلة املسياسات يف 
  .  )٣١(تعسفي د زمينحبدة اجلزاءات ملصطنع املربط ال

معظـــم اتفـــق اجلـــزاءات، نظـــم وفيمـــا يتعلـــق برصـــد   
أعضاء اجمللس علـى أن آليـات الرصـد وأفرقـة اخلـرباء هـي مـن        

وجـه  وتطبيـق اجلـزاءات.   لحـة للمجلـس   بني أهم األدوات املتا
بصـفة خاصـة    هتمـام كل من ممثلي الصني واالحتاد الروسي اال

 املفروضــة علــىنظــام اجلــزاءات علــى املطبقــة إىل آليــة الرصــد 
 اهنـ إ قـائلني االحتاد الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال (يونيتـا )،     

ــوذج ل  ــة منــ ــون مبثابــ ــتخدام يف اميكــــن أن تكــ ــروف الســ لظــ
ممثل أملانيا أن جمرد وجود آليـات للرصـد،   ورأى . )٣٢(األخرى
مبثابــة رادع  ، كــانحالــة التــدابري املتخــذة ضــد يونيتــاكمــا يف 

__________ 

ــا ٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٨(   (الصــني)؛  ٨)؛ والصــفحة (بلغاري
(االحتــــاد الروســــي)؛  ١٧(فرنســــا)؛ والصــــفحة  ٩والصــــفحة 
 (باكستان). ١٩والصفحة 

(فرنســا)؛  ٩(الصــني)؛ والصــفحة   ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٩(  
 ١٩(اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية)؛ والصـــفحة  ١٦والصـــفحة 
 (باكستان).

ــفحة    )٣٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــة ا ١٦املرجـ ــة العربيـ ــورية)؛ (اجلمهوريـ لسـ
 (باكستان). ١٩والصفحة 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

(االحتــاد  ١٨(الصــني)؛ والصــفحة   ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣٢(  
 الروسي).

لمتــــورطني يف انتــــهاك اجلــــزاءات، ويف الوقــــت نفســــه أداة  ل
وأعـرب  . )٣٣(ةتناسـب املغـري   األضـرار التبعيـة  مـن   لإلنذار املبكر

ــ مــــافرنســــا واململكــــة املتحــــدة عــــن ارتياحه  ممــــثال  اقالتفــ
لـداعي إىل إنشـاء   مـع االقتـراح ا   سـتوكهومل استنتاجات عملية 
ــة شــبه دائمــة   ــذ اجلــزاءات احملــددة اهلــد  آلي . )٣٤(فلرصــد تنفي

ىل إنشـــاء آليـــة إ ونخـــرآوعلـــى نفـــس املنـــوال، دعـــا أعضـــاء 
أوصـى  جلزاءات داخل األمانة العامة. فرصد ال مستقلةموحدة 

األمانـة  تنشـئ   أنبـ علـى سـبيل املثـال،     ،ممثل الواليات املتحدة
وثيق النتائج ذات الصـلة والتوصـيات   لترمسي غري  االعامة نظام

مــن أجــل إجيــاد  هاوتصــنيف الصــادرة عــن خمتلــف أفرقــة اخلــرباء
ــم  ــادة    قواسـ ــداخل وزيـ ــن التـ ــد مـ ــن احلـ ــتركة، فضـــال عـ مشـ
منسـق   تعـيني فرنسـا وشـيلي أن فكـرة     ممثالوأكد . )٣٥(الفعالية
ــاص ــزاءات خـ ــابع ل للجـ ــدة  تـ ــم املتحـ ــديرةألمـ ــامباال جـ  هتمـ

  .  )٣٦(وثيقال
إىل أمهيــة التنســيق  هتمــام االنيمــتكلمعــدة  اســترعىو  

ــا،  دعــايف تنفيــذ اجلــزاءات. و  ممــثال وعلــى غــرارهممثــل بلغاري
مبـا يف ذلـك   ، إىل التنسيق بني جلان اجلزاءات، غينيا واملكسيك

ــاق      ــة االتســ ــرض كفالــ ــتركة، بغــ ــات املشــ ــد االجتماعــ عقــ
ــة واالســتمرارية فيمــا بينــها  ممثــل  ادعــو.)٣٧(وجتنــب االزدواجي

ــني جلــان       ــا ب ــن االتصــاالت والتنســيق فيم ــد م الصــني إىل مزي
ممثـل  ع شّجوهيئات اخلرباء، يف حني  ءات وآليات الرصداجلزا
التعاون املنـتظم بـني األمانـة العامـة وجلـان      و التشاور علىغينيا 

ــة واإلقليميــة ودون       ــات الدولي ــن ناحيــة، واملنظم ــزاءات م اجل
__________ 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

(اململكــة  ١٥(فرنســا)؛ والصــفحة   ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     ()٣٤  
 املتحدة).

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

 (شيلي). ١٤(فرنسا)؛ والصفحة  ٩رجع نفسه، الصفحة امل  )٣٦(  

ــا)؛ والصــفحة   ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٧(   ــا)؛  ١١(بلغاري (غيني
 (املكسيك). ٢٢والصفحة 
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ــة اإلقلي ــاألمر مي . وأكــد ممثــل املكســيك  )٣٨(األخــرىاملهتمــة ب
أيضا على أمهية حتسني التنسيق بـني جلـان اجلـزاءات واجلهـات     
الفاعلة األخرى، مبا يف ذلـك الوكـاالت اإلنسـانية واملنظمـات     

  .  )٣٩(احملليةوالدولية غري احلكومية 
__________ 

 (غينيا). ١١(الصني)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

تعزيـز قـدرة األمانـة    لني كلمدعا عدد مـن املـت  وأخريا،   
ون آخــر طالــب، يف حــني )٤٠(م تنفيــذ اجلــزاءاتالعامــة يف دعــ

لــدول األعضــاء الــيت تفتقــر إىل  لتــوفري املــوارد املاليــة الكافيــة  ب
  .)٤١(داملوار
__________ 

 (املكسيك). ٢٣ (فرنسا)؛ والصفحة ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

(اجلمهوريـة   ١٦(غينيـا)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
 (املكسيك). ٢٣العربيةالسورية)؛ والصفحة 

  املرأة والسالم واألمن - ٤٦
  اإلجراءات األولية

تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١املقــرر املــؤرخ    
 ١٣٢٥): القرار ٤٢١٣(اجللسة  ٢٠٠٠

)٢٠٠٠(  
تشــــــــرين  ٢٤ودة يف ، املعقــــــــ٤٢٠٨يف اجللســــــــة   

، أدرج جملـس األمـن يف جـدول أعمالـه     ٢٠٠٠األول/أكتوبر 
ويف تلــك اجللســة، ‘‘. الم واألمــناملــرأة والســ’’البنــد املعنــون 

ستمع اجمللس إىل إحاطات إعالمية من األمني العـام، واألمـني   ا
العام املساعد واملستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسـانية والنـهوض   

ــديرة   ــاملرأة، وامل ــائي    ب ــم املتحــدة اإلمن ــة لصــندوق األم التنفيذي
 )١(للمــرأة، وتلــت ذلــك بيانــات أدىل هبــا مجيــع أعضــاء اجمللــس 

وممثلو إثيوبيا واستراليا واإلمارات العربيـة املتحـدة وإندونيسـيا    
ــا املتحــدة      ــة ترتاني ــيالروس ومجهوري وباكســتان وبوتســوانا وب

ــا  ــة كوري ــة وجنــ   ومجهوري ــو الدميقراطي ــة الكونغ وب ومجهوري
ــربص      ــاال وق ــنغافورة وغواتيم ــابوي وس ــدا وزمب ــا وروان أفريقي
وكرواتيا وليختنشـتاين ومصـر ومـالوي وموزامبيـق والنـرويج      

__________ 

أدىل ممثــل فرنســا ببيــان بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب: وأعربــت     )١(  
إســــتونيا وبلغاريــــا وبولنــــدا واجلمهوريــــة التشــــيكية ورومانيــــا 

والتفيا وليتوانيـا ومالطـة وهنغاريـا     وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص
 عن تأييدها للبيان.

ونيبــال ونيوزيلنــدا (بالنيابــة عــن منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ)  
  واهلند واليابان.

وأشار األمني العام إىل أن األمم املتحدة تبذل جهـودا    
اء يف بعثاهتا اخلاصـة حبفـظ السـالم    خاصة لتعيني مزيد من النس
ــادة الــ    ــاء الســالم، ولزي ــع   ووبن عي بالقضــايا اجلنســانية يف مجي

عملياهتــا. واعتـــرف بـــأن متثيـــل املـــرأة مـــا زال دون املســـتوى  
املطلوب على مستوى صنع القرار، من منع نشـوب الرتاعـات   
إىل حل الرتاعات إىل املصاحلة بعـد انتـهاء الـرتاع. وطلـب إىل     

ــاة يف   اجمللـــس  ــرأة والفتـ ــة للمـ ــاعد علـــى كفالـــة احلمايـ أن يسـ
حــاالت الــرتاع، وتقــدمي مقتــريف العنــف ضــد النســاء يف أثنــاء   

مكاهنا الصحيح علـى   احتالل املرأة من نيالرتاع للعدالة، ومتك
علــى مائــدة صــنع القــرارات املتعلقــة  مــع الرجــل قــدم املســاواة

  .)٢(بقضايا السالم واألمن
ة املسـاعدة واملستشـارة اخلاصـة    وأشارت األمينة العام  

للقضـــايا اجلنســـانية والنـــهوض بـــاملرأة إىل أن مشـــاركة املـــرأة 
ضــرورية يف مجيــع مراحــل مفاوضــات الســالم، ويف التخطــيط 
للمســــتقبل، ويف إعــــادة البنــــاء، ويف وضــــع االســــتراتيجيات 

__________ 

  )٢(  S/PV.4208،  ٤-٣الصفحتان. 


