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  السلمية بالطرق ملنازعاتفض ادور جملس األمن يف  - ٥٣
  اإلجراءات األولية

 ٢٠٠٣أيار/مــــــايو  ١٣املقــــــرر املــــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٤٧٥٣(اجللسة 

أيار/مــــايو   ١٣، املعقــــودة يف  )١(٤٧٥٣يف اجللســــة   
دور جملـس األمـن   ’’، أدرج جملس األمن البند املعنـون  ٢٠٠٣

يف جــدول أعمالــه. ويف ‘‘يف فــض املنازعــات بــالطرق الســلمية
ــان     ــري بريـ ــام، والسـ ــني العـ ــات األمـ ــة، أدىل ببيانـ تلـــك اجللسـ

السـابق)،   أوركوهارت (وكيل األمني العام للشؤون السياسية
ر (املمثـل اخلـاص السـابق لألمـني العـام      والسيد جامشيد مـارك 

لتيمور الشرقية)، والسيد نبيل العريب (القاضي مبحكمة العـدل  
الدوليـــة) ومجيـــع أعضـــاء اجمللـــس وممثلـــو إثيوبيـــا وأذربيجـــان  
ــا واهلنــد وهنــدوراس واليونــان    ــا وإندونيســيا وكولومبي وأرميني

  ).)٢((بالنيابة عن االحتاد األورويب
ــام  والحــظ   ــة، أن   ،األمــني الع ــه االفتتاحي يف مالحظات

حيتـل مكـان القلـب    الفصل السادس من ميثـاق األمـم املتحـدة    
نظام األمن اجلماعي املنظمة، وشدد على أن اجمللس ميكـن   من

 كمــا يقــراعــات، رتأن يــؤدي دورا رئيســيا يف منــع نشــوب ال 
). وأضـاف أن  ٢٠٠١( ١٣٦٦يف القـرار  بذلك اجمللس نفسه 

بتحديد األسباب اجلذريـة والتصـدي    يف وسع اجمللس أن يبادر
__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١(  
هذه اجللسة، انظر الفصـل العاشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع ألـف،       
فيمـــا يتعلـــق مبقـــررات جملـــس األمـــن بشـــأن التســـوية الســـلمية   

لدســتورية للمنازعــات؛ واجلــزء الرابــع، فيمــا يتعلــق باملناقشــة ا     
املرتبطــة بتفســري أو تطبيــق أحكــام الفصــل الســادس مــن امليثــاق، 
واألفــرع ذات الصــلة بأحكــام الفصــل الســادس فيمــا يتعلــق مبنــع 
نشوب الرتاعات وأمهية أحكام الفصل السـادس مقارنـة بأحكـام    

 الفصل السابع.

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )٢(  
ــيك ــا    التشـ ــربص والتفيـ ــلوفيينيا وقـ ــلوفاكيا وسـ ــا وسـ ية ورومانيـ

 وليتوانيا ومالطة وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

هلــا يف وقــت مبكــر، حــني يتــاح أكــرب قــدر مــن فــرص احلــوار  
البّنــاء وغــريه مــن الوســائل الســلمية. وميكنــه أن يكفــل األخــذ  
بنهج متكامل جيمع بني كافة العوامل وكافة اجلهات الفاعلـة،  
ــدعم أجهــزة األمــم      ــه أن ي مبــا فيهــا اجملتمــع املــدين. كمــا ميكن

ــه مــن جهــود حلــل املنازعــات أو     املتحــدة ا ألخــرى فيمــا تبذل
التصدي للحاالت املتفجـرة قبـل أن يسـتفحل أمرهـا وتتحـول      

 .  )٣(إىل أخطار كاملة تتهدد السالم واألمن الدوليني

وكيل األمني العام السابق للشـؤون السياسـية،   وأشار   
كـون عمليـة   تيف مجلة أمور، إىل أن التسوية السلمية ميكـن أن  

خمتلف املشاكل اليت تستدعي اتباع  حتف هباشوشة، مطويلة و
قيمـة إخباريـة،    هلـا  ما يكوننادرا  اهنج خمتلفة، وشدد على أهن

ــنجح خاصــة و ــدما ت ــع خ . عن ــدما تق ــات وعن ــنيالف أعضــاء  ب
وُينحــي فتــرة غــري طويلــة،   ب قبــل ذلــك مــا حــدث  ،كاجمللس

ــة اجمللــس يف ، ذاهتــامؤسســة اجمللــس   علــى بالالئمــة ــإن مكان  ف
ــ املســائل وغريهــا مــنة الســلمية التســوي ــة. ويف ت تقلص ال حمال

فعاليــــة التســــوية الســــلمية  تزايــــدالوقــــت نفســــه، أكــــد أن 
العــامل هــذا شــرطا أساســيا للمضــي قــدما يف  ميثــل للمنازعــات 

 .  )٤(الذي ال هناية لتعقيده

تيمـور  لاملمثل الشخصي السابق لألمني العـام  والحظ   
ــه يف حــني   ــلالشــرقية أن ــة  الفصــل الســ  ميث ابع القبضــة احلديدي

الكامنة من خـالل   تهلمجلس، ميكن إىل حد كبري تعزيز فعاليل
املتمثـل يف   للقفـاز احلريـري   تطبيق احلكيم يف الوقت املناسبال
بشــأن  مطروحــة لفصــل الســادس. ومــن بــني عــدة اقتراحــات ا

الســبل الكفيلــة بتعزيــز تســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية،   

__________ 

  )٣(  S/PV.4753،  ٤-٢الصفحات. 

 .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  
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نفـاذ اإللزامـي مبوجـب    لإل تهسـلط  حث اجمللس علـى اسـتخدام  
باالخنراط يف عمليات التسـوية  الفصل السابع إلقناع األطراف 

 .  )٥(يف الفصل السادس املتوخاةالسلمية 

حمكمــة وجمللــس ا أن يعمــل يــةمهأالســيد العــريب وأبــرز   
، يف مجلــة أمــور، بالتنســيق فيمــا بينــهما مشــدداالعـدل الدوليــة  

تطبيـق الصـارم ألحكـام    اليف  أنه ينبغي للمجلس أن ينظـر على 
امليثــاق. وأكــد أمهيــة زيــادة   مــن) ٣( ٣٦و ) ٣( ٢٧املــادتني 

ر إىل اشـ وألوالية القضائية اإللزاميـة للمحكمـة،   باقبول الدول 
خطـة  ’’أن تلك التوصية واردة يف تقريـر األمـني العـام املعنـون     

 .)٦(‘‘للسالم
علـــــى  هممعظـــــم املـــــتكلمني يف ردود فعلـــــ وســـــلّم  
ــة اتاإلحاطــ ــدور الرئيســي للمجلــس يف  ب، اإلعالمي تســوية ال

 أن يتزايـد عـن احلاجـة إىل   وأعربـوا   املنازعات بالطرق السلمية
. ه إليهـا ورجوعـ  حكـام الفصـل السـادس   ألاستكشاف اجمللـس  

الفصـل السـادس، علـى خـالف الفصـل السـابع،        واعترفوا بأن
حــل املنازعــات،  أدواتمزيــدا مــن املرونــة يف اســتخدام  يتــيح
علــى أن  التأكيــدســلطات التحقيــق والتوصــية. ورغــم    مثــل 

ــع أوال       ــع وحــل الصــراعات واملنازعــات تق املســؤولية عــن من
مــتكلمني ة ، شــدد عــداألطــراف علــى عــاتقوقبــل كــل شــيء 

اجمللــس بــدور أكثــر نشــاطا يف منــع     أن يضــطلع علــى أمهيــة  
نتقـل مـن ثقافـة    ي أناعات واجلهود الدبلوماسـية الوقائيـة، و  رتال

مـن املـتكلمني، يف    واعتـرف كـثري  إىل ثقافة الوقايـة.  رد الفعل 
الدور املنـوط بـأجهزة األمـم املتحـدة األخـرى يف      بمجلة أمور، 

ــة،     ــة العامـ ــيما اجلمعيـ ــات، وال سـ ــلمية للمنازعـ ــوية السـ التسـ
 معـن تأييـده   واأعربـ و ؛وحمكمة العدل الدولية ،األمانة العامةو

املسـاعي  ب”لقيـام  له وللجهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام ومبعوثـ     
التنسـيق مـع   باجمللـس  قيـام  وا أمهيـة  وأكدالوساطة؛ و“ احلميدة

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

. ولالطالع على التقرير، انظـر  ١٢-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  
S/24111. 

املنظمــات اإلقليميــة يف تســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية؛   
يف  نيدور عمليات حفـظ السـالم وبعثـات املـراقب     إىل واروأشا

وحتقيـق االسـتقرار يف احلالـة     رتاعـات منع انـدالع املزيـد مـن ال   
ــرز  ــكرية؛ وأبــ ــة    واالعســ ــباب اجلذريــ ــدي لألســ ــة التصــ أمهيــ

 اعات.  رتلل
وبــه  ،)٧(أدىل الــرئيس ببيــان باســم اجمللــس وبعــد ذلــك  

  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:
كــد مــن جديــد التزامــه بصــون الســلم واألمــن الــدوليني عــن  أ  

طريق اختاذ تدابري مجاعية فعالة للحـؤول دون تعـريض السـلم لألخطـار     
به، ولفض املنازعات الدوليـة أو احلـاالت الـيت     وإلزالتها ومنع اإلخالل

أو تسويتها بالوسائل السلمية ومبـا يتفـق    قد تتسبب يف اإلخالل بالسلم
  ؛مع مبادئ العدالة والقانون الدويل

عترف بأن األمم املتحـدة وأجهزهتـا تسـتطيع أن تـؤدي دورا     ا  
هاما يف احلـؤول دون نشـوب املنازعـات بـني األطـراف، ومنـع تصـاعد        

دة املنازعات القائمة وحتوهلا إىل صـراعات واحتـواء الصـراعات عنـد     ح
  ؛حدوثها وحلها

ــتخدام أوســـع  أ   ــه باسـ ــددا التزامـ ــالكـــد جمـ ــراءات  وفعـ لإلجـ
ــوية     ــأن تسـ ــدة بشـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــام ميثـ ــواردة يف أحكـ ــائل الـ والوسـ
املنازعات سلميا، بوصف ذلك عنصرا أساسيا من عناصر عمله الرامـي  

  واألمن الدوليني وصوهنما. إىل تعزيز السلم

__________ 

  )٧(  S/PRST/2003/5. 


