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    مواجهة التحديات اجلديدة للسالم واألمن الدوليني جملس األمن واملنظمات اإلقليمية: - ٥٢
     اإلجراءات األولية

نيسان/أبريل  ١١ اليت أجريت يف داوالتامل  
   )٤٧٣٩(اجللسة  ٢٠٠٣

نيســــان/أبريل  ١١، املعقــــودة يف ٤٧٣٩يف اجللســــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعماهلــا البنــد املعنــون ٢٠٠٣

جملـــس األمـــن واملنظمـــات اإلقليميـــة: مواجهـــة التحـــديات   ’’
 .)١(‘‘اجلديدة للسالم واألمن الدوليني

 أدىل، جـــرت مناقشـــة حتاوريـــة، و   لســـة اجلوخـــالل    
ممثـل  واألمني العـام،  وكذلك ، )٢(بيانات معظم أعضاء اجمللسب

منظمة الـدول   و)، وممثل)٣(االحتاد األورويب لنيابة عناليونان (با
األمريكيـــة، واالحتـــاد األفريقـــي، وجامعـــة الـــدول العربيـــة،      

واجلماعـــة االقتصـــادية  ،ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا
 .)٤(دول غرب أفريقيال

، علـى االهتمـام املشـترك    هيف بيانـ ، أكد األمني العـام و  
ــني ا ــم املتحــدة   ب ــة واألم عاجلــة التحــديات  مبملنظمــات اإلقليمي

 لســالم واألمــن. وذكــر أن األمــم املتحــدةا الراهنــة الــيت تواجــه
ــة إىل التعامــل مــع جمموعــة    ت،اعتمــد مــن يف مســاعيها الرامي

آسـيا وأوروبـا   ويف أفريقيـا   نيإلقليمـي الشركاء اعلى ألزمات، ا
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١(  
شــر، اجلــزء الثالــث، الفــرع هــذه اجللســة، انظــر الفصــل الثــاين ع

ألف، فيما يتعلق باالعتبارات العامة ألحكـام الفصـل الثـامن مـن     
 امليثاق.

 مل يدل ممثل املكسيك ببيان.  )٢(  

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

 ها للبيان.عن تأييد

كانت املكسيك ممثلة بوزير خارجيتها؛ واالحتاد األورويب بنائب   )٤(  
وزيـــر اخلارجيـــة لليونـــان؛ واالحتـــاد األفريقـــي بـــوزير احلكومـــة  
اإلقليمية واحمللية جلنـوب أفريقيـا. وحضـر اجللسـة أيضـا جمموعـة       

 من الربملانيني من املكسيك ورئيس اجلمعية العامة.

الكـثري عـن    وأمريكا الالتينية، واستخلصت من هذه التجارب
 إىل نظـام  ألمـن بانعـدام ا اجلماعي  اإلجساساحلاجة إىل حتويل 

مــن  قصــدالبالضــبط مــن اجلمــاعي. وأضــاف أن هــذا هــو   لأل
 .  )٥(الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة

مــة الــدول األمريكيــة إىل أن أشــار األمــني العــام ملنظو  
ألمن يف األمـريكتني تكمـن يف   يت تواجه الاالتحديات الرئيسية 

ــار  وأالتهديــــدات غــــري العســــكرية، مثــــل اإلرهــــاب،   االجتــ
أو الكـوارث   ،االجتار غري املشـروع باألسـلحة   وأ ،باملخدرات
بالتفصــيل خمتلــف الصــكوك اإلقليميــة الــيت  عــرض الطبيعيــة. و

منـع نشـوب    تتنـاول التهديـدات والـيت   أنشئت للتصدي لتلـك  
 .  )٦(اعات يف املقام األول من خالل الوسائل السلميةرتال

 بالتفصـيل األمني العـام جلامعـة الـدول العربيـة     وتطرق   
العراق والشـرق   مسأليتاإلشارة إىل ته، مع ىل مشاركة منظمإ

، وناقش دور اجمللس يف مقابـل  ما يقولعلى كمثالني األوسط 
وأعرب عـن أسـفه ألن اجمللـس بقـي صـامتا بعـد        اجلهود. تلك
ــراق    أن ــدأت احلــرب يف الع ــى   ب ــر عل ــك أثّ  تهمصــداقيألن ذل

. وأعـــرب أيضـــا عـــن األســـف ألن اجمللـــس مل     هدور وعلـــى
لوضـع حـد   الـيت أطلقتـها اجلامعـة    بادرة السالم مل وفقايتصرف 

مــع أمهيــة عمليــات  هقــاتفورغــم ااع العــريب اإلســرائيلي. صــرلل
شـجع علـى إجيـاد    صنع السـالم وبنـاء السـالم،    حفظ السالم و
 ،للتعامل مع الواقع احلـايل. واقتـرح   ةسرعوأكثر آليات خمتلفة 

غـزو   هأبـرز  الـذي يف ضوء تدهور احلالة يف الشـرق األوسـط،   
ع، عقــد رتالــلاجمللــس واجلمعيــة العامــة  تصــديالعــراق وعــدم 

، الــدويلعــن الســالم مــؤمتر دويل حتــت رعايــة األمــم املتحــدة  
 .  )٧(، والتحديات اليت تواجههونهوص

__________ 

  )٥(  S/PV.4739  وCorr.1،  ٥-٤الصفحتان. 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

 .٢٠-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  
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ذكر األمني العام ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا     و  
للتحـديات   تصـدي علـى ال  هتازيـادة قـدر   ، من أجـل أن املنظمة

األمنية احلديثة، قررت وضع استراتيجية للتصـدي للتهديـدات   
ــرن احلـــادي والعشـــرين و   ــد اخليـــارات املتاحـــة   ليف القـ تحديـ

حفــظ الســالم األمــن والتعــاون يف نظمــة ملامكانيــة مشــاركة إل
التعـاون  علـى  . وسلط الضوء على عدد من األمثلة تهايف منطق

يــة مــع شــركاء متعــددين، مبــا يف ذلــك بعثــات  نفيذواملرونــة الت
األمــــم املتحــــدة يف املنطقــــة كمــــا هــــو احلــــال يف كوســــوفو 

ــا،  ــتنيوجورجي ــت الل ــا أول ــاون يف    فيهم ــن والتع ــة األم منظم
ــا اهتمامــ  ــل جهودلا خاصــا أوروب ــاتكام ــم    ه ــود األم ــع جه م

مسـؤولية  لليـوي  احلاملتحدة الـيت هـي يف الواقـع حجـر الزاويـة      
   .)٨(متعددة األطراف واإلجراءات

وأشار ممثل االحتاد األفريقي إىل أن املبادرات املتخـذة    
حتقيــق االســتقرار يف  عــناألفارقــة املســؤولية مــن منطلــق تــويل 

ــه جملــس الســالم واألمــن، جيــب   ، مبــا يف ذلــك إنشــاء  ممنطقت
ــجيع ــورا تشـ ــا تطـ ــ ها باعتبارهـ ــذه   اهامـ ــوء هـ ــر يف ضـ . وذكـ

عمل مع اجمللس علـى حتمـل   سيالتطورات، أن االحتاد األفريقي 
املسؤولية اجلماعية عن حتديد املشاكل ووضع االسـتراتيجيات  

 .  )٩(املناسبة حللها
ذكر فــوحتــدث ممثــل اليونــان باســم االحتــاد األورويب،   
ــ ــم ياد األورويب أن االحتـــ اجمللـــــس اضـــــطالع رمـــــي إىل دعـــ

املســؤولية الرئيســية عــن صــون الســلم واألمــن الــدوليني مــن    ب
خالل تطوير القدرة على إدارة األزمات. وأضـاف أن االحتـاد   

ــد  ــذل جه ــق ااألورويب ب ــوير قدر امنس ــهلتط ــى   ت ــة عل التنظيمي
التصــدي بفعاليــة للتحــديات النامجــة عــن الرتاعــات الداخليــة.  

الحتــاد األورويب  ا يكثــف هبــا الســبل الــيت   بالتفصــيل وتنــاول
مـع منظومـة األمـم املتحـدة يف عمليـات إدارة       التعاون العملـي 

__________ 

 .٢٦-٢٤املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

 .٣٢-٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  

بعثة الشـرطة التابعـة لالحتـاد األورويب يف     ومن بينهااألزمات، 
  .)١٠(البوسنة واهلرسك

ــدول      وذكــر األمــني التنفيــذي للجماعــة االقتصــادية ل
الـذي يواجـه منطقـة غـرب      غرب أفريقيا أن التحدي الرئيسي

أفريقيا هو الكم اهلائل من الرتاعات اليت تتعامل معها اجلماعـة  
يف سياق آليتها ملنع الرتاعات وإدارهتـا وحلـها وحفـظ السـالم     
واألمـــن. وأشـــار إىل احلالـــة يف كـــوت ديفـــوار وليربيـــا لبيـــان 
احلاجة امللحة إىل التعاون بـني اجلماعـة واجمللـس يف جمـال حـل      

. ففــي حالــة كــوت ديفــوار، دعــا األمــني التنفيــذي   الرتاعــات
اجمللس إىل تقدمي الدعم الالزم ملواصلة العمليـات الـيت تضـطلع    
هبــا بعثــة اجلماعــة. وفيمــا يتعلــق بليربيــا، الــيت يشــكل عــدم         
ــى      ــدان اجملــاورة، حــث اجمللــس عل ــدا للبل االســتقرار فيهــا هتدي

  .)١١(النظر يف إجياد آلية رصد مناسبة لوقف إطالق النار
واتفــق مجيــع املمــثلني يف بيانــاهتم علــى أن للمنظمــات   

ــديات    ــه يف التصـــدي للتحـ ــه تؤديـ ــة دورا ال غـــىن عنـ اإلقليميـ
والتهديدات اجلديدة، وأن التعاون بينها وبـني األمـم املتحـدة،    
وخباصة اجمللـس، يـتعني تعزيـزه. وحـددوا التحـديات الرئيسـية       

قليميـة مواجهتـها   اليت جيب على األمـم املتحـدة واملنظمـات اإل   
ومنع نشـوب الرتاعـات وإدارهتـا، وال سـيما      )١٢(بأهنا اإلرهاب

  .  )١٣(يف أفريقيا

__________ 

 .٣٨-٣٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٠(  

 .٤٣-٤٠فسه، الصفحات املرجع ن  )١١(  

(الواليـات   ١٣صـفحة  (شـيلي)؛ وال  ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )١٢(  
ــفحة  ــدة)؛ والصـ ــفحة   ٢٢املتحـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ  ٢٧(اململكـ

 ٣٤(بلغاريـــا)؛ والصـــفحة  ٢٨(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة 
 (الكامريون).

(شــيلي)؛  ١١(أملانيــا)؛ والصــفحة   ٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٣(  
(الكامريون)؛  ٣١(الواليات املتحدة)؛ والصفحة  ١٢والصفحة 
(إســبانيا)؛ والصــفحة   ٣٨(الصــني)؛ والصــفحة   ٣٤والصــفحة 

 (فرنسا) ٤٤
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ــتكلمني إىل املســؤولية الرئيســية       وتطــرق كــثري مــن امل
ــدوليني.       ــن ال ــها اجمللــس عــن صــون الســالم واألم ــيت يتحمل ال
واعترب بعضهم مما ال يقبل اجلدل أن يبقـى التفـويض بعمليـات    

ــة  ــن اإلقليمي ــس  األم ــد اجملل ــل باكســتان أن  )١٤(يف ي . ورأى ممث
املنظمــات اإلقليميــة ال ميكــن أن تكــون مفيــدة وناجعــة مــا مل   
تتصــرف علــى أســاس مبــادئ امليثــاق واســتجابة للشــرعية الــيت 

. ومـن نفـس املنطلـق، رأى    )١٥(ترسي قواعدها قرارات اجمللـس 
ــن خــالل       ــة م ــل شــيلي أن جيــري عمــل املنظمــات اإلقليمي ممث

ية ونشـطة مـع اجمللـس يف إطـار الفصـل الثـامن مـن        عالقة دينام
. وأشــار عــدة مــتكلمني، يف الوقــت  )١٦(ميثــاق األمــم املتحــدة 

ــات       ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــني األمـ ــل بـ ــة التكامـ ــه، إىل أمهيـ ذاتـ
. ويف هذا السياق، شدد ممثل فرنسا علـى أن كـل   )١٧(اإلقليمية

منظمــة ينبغــي أن تتــدخل أوال وقبــل كــل شــيء يف اجملــال الــيت 
. وذكر ممثـل الصـني   )١٨(كن أن تقدم فيه قيمة مضافة حقيقيةمي

ــه ينبغــي جمللــس األمــن، قبــل اختــاذ أي قــرار بشــأن املســائل      أن
األفريقية، أن يسعى للتنسيق والتعاون مـع املنظمـات اإلقليميـة    
ــك       ــه بشــكل أفضــل مواقــف تل املختصــة حــىت تعكــس قرارات

الكلمـة األوىل يف  املنظمات والبلدان املعنية، بـالنظر إىل أن هلـا   
  .)١٩(التسوية

أوجـــز بعـــض املمـــثلني مقترحـــات ملموســـة بشـــأن  و  
كيفية تعزيـز العالقـة بـني املنظمـات اإلقليميـة ومنظومـة األمـم        
املتحدة، مبا يف ذلك تبادل املعلومات مـن خـالل حـوار مـنظم     

__________ 

(االحتـــاد  ٢٧(أملانيـــا)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٤(  
 (بلغاريا). ٢٩الروسي)؛ والصفحة 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  

(االحتـــاد  ٢٧(أملانيـــا)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٧(  
 (فرنسا). ٤٣(الصني)؛ والصفحة  ٣٥لروسي)؛ والصفحة ا

 .٤٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

وتنميـة القـدرات مـن أجـل      )٢٠(موضـوعي على أساس منتظم و
  .)٢١(قليميةتسوية املنازعات احمللية واإل

عزمـه علـى   إىل ويف اخلتام، أشار الـرئيس (املكسـيك)     
 .)٢٢(اجللسةإليها  تتعميم النتائج اليت توصل

 
 
 

__________ 

(اململكـــة  ٢٣(أملانيـــا)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٢٠(  
 (فرنسا). ٤٣املتحدة)؛ والصفحة 

 (اململكة املتحدة). ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

 املرفق. ،S/2003/506؛ انظر ٤٦ه، الصفحة املرجع نفس  )٢٢(  


