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  مالحظة استهاللية    
تـتــناوهلا الفصـول    الـيت مل  يثـاق األمـن يف مـواد امل   يغطي الفصل الثاين عشر نظر جملـس   

السابقة. وهو يتكون من أربعة أجزاء: يتناول اجلزء األول منها املادة السـردية املتعلقـة مبقاصـد    
ــا   ــدة ومبادئهـ ــم املتحـ ــي ،األمـ ــواد وهـ ــرة ١ املـ ــادة )،٢ (الفقـ ــرة ٢ واملـ ــادة )،٤ (الفقـ  ٢ واملـ

 ٢٤ املـادتني  يف ُينظر الثاين، اجلزء ويف ).٧ (الفقرة ٢ ملادةوا )،٦ (الفقرة ٢ واملادة )،٥ (الفقرة
 جملـس  ممارسـة  يتنـاول  فهـو  الثالث اجلزء أما وصالحياته. األمن جملس بوظائف يتعلق فيما ٢٥ و

 بالترتيبـات  يتعلـق  فيمـا  ،٥٤ إىل ٥٢ واملـواد  امليثـاق،  مـن  الثـامن  الفصـل  أحكـام  خبصوص األمن
 سـردية  مـادة  ويشـمل  امليثـاق،  يف واردة متنوعـة  أحكـام  يف ينظـر  فهو الرابع اجلزء وأما اإلقليمية.

  .١٠٣ ةباملاد صلة  ذات
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  األولاجلزء 
  من امليثاق) ٢  و ١  النظر يف مقاصد األمم املتحدة ومبادئها (املادتان    

  ٢  ، الفقرة١املادة  -ألف 
  ٢  ، الفقرة١املادة   
  هـي:] املتحدة األمم [مقاصد  
 احتـرام  أسـاس  علـى  األمم نيب لوديةا العالقات إمناء  

 بــــني احلقــــوق يف بالتســــوية يقضــــي الــــذي املبــــدأ
 مصــريها، تقريــر منــها لكــل يكــون وبــأن الشــعوب
 لتعزيـــز املالئمـــة األخـــرى التـــدابري اختـــاذ وكـــذلك
  .العام  السلم

  
  مالحظــة  
ــاء يف   ــرة أثنـ ــد الفتـ ــتعراض، قيـ ــارة وردت االسـ  إشـ
 قــرار يف وذلــك مليثــاقا مــن )٢( ١ املــادة إىل واحــدة صــرحية
ــة متصــل ــة: الصــحراء يف باحلال  مــن اجمللــس أكــد فقــد الغربي
 حزيران/يونيـه  ٢٩ املؤرخ )٢٠٠١( ١٣٥٩ بالقرار جديد،
ــواردة األحكــام ،٢٠٠١ ــادة يف ال ــاق مــن )٢( ١ امل  .)١(امليث
 املـادة  يف املكـرس  املبـدأ  إىل ضـمنية  إشارات كذلك ووردت

  .)٢(الرئاسية ناتوالبيا القرارات من عدد يف )٢( ١
__________ 

 )، الفقرة الثالثة من الديباجة.٢٠٠١( ١٣٥٩القرار   )١(  

 اتالـــة يف الصـــحراء الغربيـــة، انظـــر القـــرارفيمـــا يتعلـــق باحل  )٢(  
 ١٣٠١و)، الفقــرة اخلامســة مــن الديباجــة؛  ٢٠٠٠( ١٢٩٢

 ١٣٠٩)، الفقـــــرة اخلامســـــة مـــــن الديباجـــــة؛ و    ٢٠٠٠(
)، ٢٠٠٠( ١٣٢٤الفقرة الرابعة من الديباجة؛ و ، )٢٠٠٠(

)، الفقـــرة ٢٠٠١( ١٣٤٢والفقـــرة الرابعـــة مـــن الديباجـــة؛  
)، الفقـرة الرابعـة مـن    ٢٠٠١( ١٣٤٩والرابعة من الديباجة؛ 

فقرتني السادسة والثامنـة مـن   ال) ٢٠٠١( ١٣٥٩والديباجة؛ 
)، الفقرة السادسة مـن الديباجـة   ٢٠٠٢( ١٤٢٩والديباجة؛ 
ــرة  ــرة ٢٠٠٣( ١٤٩٥و ؛١والفقـ ــا يتصـــل . و١)، الفقـ فيمـ

، )٢٠٠٣( ١٤٨٣قرار الباحلالة بني العراق والكويت، انظر 
باحلالة فيمـا يتعلـق    صلفيما يتالفقرة اخلامسة من الديباجة. و

 يف ١ املـادة  مـن  ٢ بالفقرة مرتني االحتجاج جرىو  
 مناقشـــــة إىل ذلـــــك يـــــؤدي أن دون اجمللـــــس، مـــــداوالت
 املعقــودة ،٤٨٤١ اجللســة يف األوىل، احلالــة ففــي دســتورية.

ــرين ١٤ يف ــوبر تشــ ــأن ،٢٠٠٣ األول/أكتــ ــة بشــ  يف احلالــ
 املراقـب  احـتج  فلسـطني،  قضية ذلك يف مبا األوسط، الشرق
ــدائم ــذه لفلســطني ال ــادة هب ــا امل  إســرائيل بتشــييد يتصــل فيم

 ،٤٦٢٥ اجللسـة  يف الثانيـة،  احلالـة  ويف .)٣(‘‘عازل جدار’’لـ
 احلالـة  بشـأن  ٢٠٠٢ األول/أكتـوبر  تشـرين  ١٦ يف املعقـودة 

 اجلـزاءات  أن إىل العـراق  ممثـل  ذهـب  والكويـت،  العـراق  بني
 نتـهاكا ا تشـكل ’’ العـراق  علـى  املتحـدة  األمـم  مـن  املفروضة
 بـاحترام  اخلاصـة  ،امليثـاق  مـن  األوىل املـادة  مـن  الثانيـة  للفقرة
ــدأ ــيادة مب ــني الس ــوق يف الشــعوب ب ــا احلق  تقريــر يف وحقه
 خالفـات  تسـبب ’’ جـزاءات  فـرض  جيوز ال حيث ،‘‘املصري
 حبـق  تضـر  أو للدولـة،  القانونيـة  احلقـوق  مـع  وتتعارض دولية
  .)٤(‘‘مصريه تقرير يف شعب

 أن دون مـرارا  املصـري  تقرير بدأمب االحتجاج وجرى  
 جـــدول بنـــود نظـــر يف دســـتورية مناقشـــة إىل ذلـــك يـــؤدي

__________ 

 ١٢٩١قــــرار الجبمهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، انظــــر    
الفقرات الثانية والثالثة من الديباجة. وفيما يتعلـق  ، )٢٠٠٠(

)، ٢٠٠١( ١٣٦٦باحلالة يف تيمور الشرقية، انظـر القـرارين   
الفقــرتني  ،)٢٠٠٢( ١٣٩٢والفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة؛  

 اتالفقـر  ،)٢٠٠٢( ١٤١٠و ؛ن الديباجةالثانية واخلامسة م
، S/PRST/2002/13والديباجـة؛   مـن الثانية والثالثـة والسادسـة   

ــة  ، الفقـــــــراتS/PRST/2001/32الفقـــــــرة األوىل؛ و  الثالثـــــ
 واخلامسة والسادسة.

  )٣(  S/PV.4841 (فلسطني). ٦، الصفحة 

  )٤(  S/PV.4625 و Corr.1 ٩، الصفحة. 
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 احلالـة ’’و ،)٥(‘‘الشـرقية  تيمـور  يف احلالـة ’’ املعنونـة  األعمال
 ،)٧(‘‘األوسـط  الشرق يف احلالة’’و ،)٦(‘‘الغربية الصحراء يف
ــرارات’’و ــن جملـــــس قـــ  ١١٩٩و ),١٩٩٨( ١١٦٠ األمـــ
 ،)١٩٩٩( ١٢٣٩و ),١٩٩٨( ١٢٠٣و ),١٩٩٨(
 أخــرى إشــارات وردت أنــه ومــع    .)٨(‘‘)١٩٩٩( ١٢٤٤و

 األحيـان  من كثري يف كانت فقد املصري، تقرير مبدأ إىل أيضا
ــرة ومــن عارضــة ــذكرها اجملــال يتســع ال حبيــث الكث ــا. ل  هن
 أو هبـا،  رحـب  أو انتخابـات،  إجراء إىل اجمللس دعا وكذلك
 ومنــها احلــاالت، مــن عــدد يف إلجرائهــا، دعمــه عــن أعــرب

 أفريقيــا ومجهوريــة ،)٩(واهلرســك بالبوســنة املتعلقــة احلــاالت
 ،)١٢(الشـــرقية وتيمـــور ،)١١(ديفـــوار وكـــوت ،)١٠(الوســـطى
 ،)١٦(وسرياليون ،)١٥(وليربيا ،)١٤(وهاييت ،)١٣(بيساو - وغينيا

__________ 

ــال،     )٥(   ــى ســبيل املث  ١٠و ٣، الصــفحات S/PV.4537انظــر، عل
 .٣٩و ٣٨و ٣٢و ٢٨و ٢١و ١٨و ١٢و

 .٥و ٤و ٢، الصفحات S/PV.4149انظر، على سبيل املثال،   )٦(  

 ٨و ٦، الصـــفحات S/PV.4231انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال،    )٧(  
 ٣٣و ٢٥و ١١، الصــــــــــفحات S/PV.4478، أو ٣٣و ٢٠و
 .٤٧و ٤٢و

 .٢٩و ١٠حتان ، الصفS/PV.4403انظر، على سبيل املثال،   )٨(  

 .S/PRST/2001/11انظر، على سبيل املثال،   )٩(  

 .S/PRST/2000/5انظر، على سبيل املثال،   )١٠(  

 .S/PRST/2003/20انظر، على سبيل املثال،   )١١(  

)، الفقــرة ٢٠٠١( ١٣٣٨انظــر، علــى ســبيل املثــال، القــرار    )١٢(  
 ؛ وS/PRST/2000/26 اخلامســـــة مــــــن الديباجــــــة؛ و 

S/PRST/2000/39. 

ــبيل املثــــــال،      )١٣(   ــر، علــــــى ســــ  و S/PRST/2000/11انظــــ

S/PRST/2000/37. 

 .S/PRST/2000/8انظر، على سبيل املثال،   )١٤(  

ــرارين   )١٥(   ــر القــ ــن  ٢٠٠٢( ١٤٠٨انظــ ــابعة مــ ــرة الســ )، الفقــ
 (و). ٣)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٠٩الديباجة و

ــرارات    )١٦(   ــر القــ ــن  ٢٠٠١( ١٣٤٦انظــ ــة مــ ــرة الرابعــ )، الفقــ
)، الفقرة اخلامسة من الديباجـة؛  ٢٠٠١( ١٣٧٠والديباجة؛ 

ــة وكوســوفو، ،)١٨(وطاجيكســتان ،)١٧(والصــومال  جبمهوري
  .)١٩(االحتادية يوغوسالفية

 اجمللـس  عـاجل  اليت األمثلة بعض التالية احلاالت ومتثل  
 ،١ املـادة  مـن  ٢ الفقـرة  يف املكرس باملبدأ متعلقة مسائل فيها

ــة يتصــل فيمــا وذلــك ــة الشــرقية تيمــور يف باحلال  )؛١ (احلال
 ١١٩٩و ),١٩٩٨( ١١٦٠ األمــــــن جملــــــس وقــــــرارات

 ،)١٩٩٩( ١٢٣٩و ),١٩٩٨( ١٢٠٣و ),١٩٩٨(
ــة )١٩٩٩( ١٢٤٤و ــني واحلالـــــة )؛٢ (احلالـــ  قالعـــــرا بـــ

  ).٣ (احلالة والكويت

  ١ احلالة  
  الشرقية تيمور يف احلالة  
 اجللسة األمن جملس عقد ،٢٠٠٢ أيار/مايو ٢٠ يف  
 اجللسـة،  تلك ويف الشرقية. تيمور استقالل مبناسبة ،٤٥٣٧

 مـن  بذلـه  مـا  علـى  الشـرقية  تيمـور  شـعب  مـتكلمني  عدة هنأ
ــود ــى للحصــول جه ــائل االســتقالل عل ــة، بالوس  الدميقراطي
ــه ــه ممارســته اومن ــر يف حلق ــة وأشــارت .)٢٠(املصــري تقري  نائب
ــام األمــني ــاجلرأة املتســمة إلســهاماتا إىل الع ــيت ب ــها ال  قدمت

__________ 

 ١٤٠٠و)، الفقرة اخلامسة مـن الديباجـة؛   ٢٠٠٢( ١٣٨٩و
)، ٢٠٠٢( ١٤٣٦)، الفقرة الثامنة مـن الديباجـة؛ و  ٢٠٠٢(

 الفقرة الثالثة من الديباجة.

 .S/PRST/2001/1انظر، على سبيل املثال،   )١٧(  

 .S/PRST/2000/17انظر، على سبيل املثال،   )١٨(  

 و S/PRST/2001/8نظـــــــر، علـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال،  ا  )١٩(  

S/PRST/2001/34. 

  )٢٠(  S/PV.4537 كوستاريكا، بالنيابـة عـن    ١٤-١٢، الصفحات)
(الفلـبني)؛ والصـفحتان    ١٧-١٦جمموعة ريو)؛ والصفحتان 

(فرتويـــــال)؛  ٢١-٢٠(الربازيـــــل)؛ والصـــــفحتان  ١٩-١٨
(جامايكــــا، بالنيابــــة عــــن اجلماعــــة  ٢٤-٢٢والصــــفحتان 

(اجلمهوريــــة العربيـــــة   ٢٩-٢٨يــــة)؛ والصــــفحتان   الكاريب
 ٣٢(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة     ٢٩السورية)؛ والصفحة 

ــا)؛ والصـــفحتان  (املكســـيك)؛ والصـــفحتان  ٣٨-٣٧(غينيـ
 (كولومبيا). ٣٩-٣٨
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 ٥ اتفـاق  علـى  بتوقيعهمـا ١٩٩٩ عام يف والربتغال إندونيسيا
 عــن التعــبري الشــرقيني للتيمــوريني أتــاح الــذي ،)٢١(أيار/مــايو
ــم ــر يف إرادهت ــأ .)٢٢(املصــري تقري ــل وهن ــا ممث ــيم] لالربتغ  [إقل
 وأكـد  املصري تقرير يف ...حقه مارس’’ الذي الشرقية تيمور

 التــارخيي باحلــدث إندونيســيا ممثــل واحتفــل .)٢٣(‘‘اســتقالله
 كاملـة  دولـة  بوصفها الشرقية تيمور دولة والدة’’ يف املتمثل
 الـذي  بالـدور  مـتكلمني  عـدة  ونـوه  .)٢٤(‘‘ومسـتقلة  السيادة
 االسـتقالل  مـنح  إعـالن  تنفيذ حبالة املعنية اخلاصة اللجنة أدته

 مــن العامــة، اجلمعيــة وبرفــع ،املســتعمرة والشــعوب للبلــدان
 قائمـة  مـن  الشـرقية  تيمـور  ،٥٦/٢٨٢ القـرار  اختاذهـا  خالل
  .)٢٥(الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم

ــة ويف   ــا، اجللسـ ــان يف اجمللـــس، رحـــب ذاهتـ ــن بيـ  مـ
 يـأيت ’’ لذيا استقالهلا، على الشرقية تيمور حبصول الرئيس،
 يف بـدأت  اليت االنتقالية واملرحلة‘‘ املصري تقرير لعملية تتوجيا

 إىل فيـــه تنضـــم الـــذي اليـــوم إىل وتطلـــع ،١٩٩٩ أيار/مـــايو
 أيضـا  لـس اجمل كدأو فيها. عضوا دولة بوصفها املتحدة األمم
 وسـالمتها  السياسي واستقالهلا الشرقية تيمور بسيادة التزامه

 هبــا املعتــرف حــدودها داخــل نيــةالوط ووحــدهتا اإلقليميــة
  .)٢٦(دوليا

 يف املعقـودة  ٤٥٤٢ اجللسـة  يف اجمللـس  نظـر  وعقب  
 الشـرقية  تيمـور  مـن  املقـدم  الطلـب  يف ٢٠٠٢ أيار/مايو ٢٣

 ١٤١٤ القــرار اختــذ ،)٢٧(املتحــدة األمــم عضــوية يف لقبوهلــا
__________ 

ــال بشــأن        )٢١(   ــة الربتغ ــيا ومجهوري ــة إندونيس ــني مجهوري ــاق ب اتف
 .، املرفق األول)S/1999/513مسألة تيمور الشرقية (

  )٢٢(  S/PV.4537 ٤-٢، الصفحات. 

 .١٢-١٠حات فاملرجع نفسه، الص  )٢٣(  

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

(كوبـا)؛   ١٧(إسبانيا)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  
 (بلغاريا). ٣٤(فرتويال)؛ والصفحة  ٢١والصفحة 

  )٢٦(  S/PRST/2002/13.الفقرتان األوىل والتاسعة ، 

  )٢٧(  S/2002/558. 

 تيمـور  بقبول العامة اجلمعية مبوجبه وصيأ الذي ،)٢٠٠٢(
  .)٢٨(املتحدة مماأل يف عضوا الشرقية

  ٢ احلالة  
    ،)١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمن   

، )١٩٩٨( ١٢٠٣ ، و)١٩٩٨( ١١٩٩
   )١٩٩٩( ١٢٤٤ ، و)١٩٩٩( ١٢٣٩ و

اليت تتوخى حتديد يف إطار العملية السياسية   
لكوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية،  الوضع املقبل
إىل م أشار األمني العا، )٢٩()١٩٩٩( ١٢٤٤وفقا للقرار 

ضرورة وضع خريطة طريق سياسية لكل من بعثة األمم 
 اليت تشمل واجباهتااملتحدة لإلدارة االنتقالية يف كوسوفو، 

مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف وتيسري هذه العملية، 
كوسوفو. وأبلغ اجمللس أنه طلب إىل ممثله اخلاص إعداد 

امسة املتمثلة معايري يقاس هبا التقدم احملرز يف اجملاالت احل
يف سيادة القانون، وأداء املؤسسات الدميقراطية لوظائفها، 
واالقتصاد، وحرية التنقل، وإعادة املشردين داخليا 

. وأبلغ )٣٠(، واملسامهات يف االستقرار اإلقليميوالالجئني
 تشرين األول/ ٩األمني العام اجمللس، يف تقريره املؤرخ 

جيري اإلعالن عنها يف ، بأن عملية املعايري ٢٠٠٢أكتوبر 
وضع املعايري قبل حتديد ’’كوسوفو حتت شعار 

  .)٣١(‘‘املركز
، ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٦وببيان رئاسي مؤرخ   

 وضع’’ لسياسة الكامل تأييده عن اإلعراب اجمللس كرر
 اجملاالت يف األهداف حتديد مع ‘‘املركز حتديد قبل املعايري

 الدميقراطية املؤسسات أداء: وهي الثمانية األساسية
__________ 

 لالطالع على التفاصيل، انظر الفصل السابع.  )٢٨(  

 (هـ). ١١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٤٤القرار   )٢٩(  

  )٣٠(  S/2002/436 ٥٤، الفقرة. 

  )٣١(  S/2002/1126 ٢، الفقرة. 
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 الالجئني وعودة احلركة، وحرية القانون، وسيادة ملهامها،
 امللكية، وحقوق واالقتصاد، الداخل، يف واملشردين
 اجمللس عربوأ .كوسوفو محاية وفيلق بلغراد، مع واحلوار

 األساس توفر لتنفيذها مفصلة خطة بتقدمي الترحيب عن
 حتقيقوذكر أن  احملرز، التقدم قياس إمكانية إلتاحة الالزم
 سياسية عملية يف للشروع ضروري أمر’’ األهداف هذه
 ١٢٤٤ للقرار وفقا كوسوفو، مستقبل حتديد إىل ترمي

)٣٢()‘‘١٩٩٩(.  
نيسان/أبريل  ٢٣، املعقودة يف ٤٧٤٢ويف اجللسة   
، أعاد معظم املتكلمني تأكيد دعمهم لألخذ بنهج ٢٠٠٣

مع احلالة يف  وضع املعايري قبل حتديد املركز يف التعامل
. وأدان )٣٣()١٩٩٩( ١٢٤٤كوسوفو الوارد يف القرار 

ممثل اململكة املتحدة ما يصدر عن أي من اجلانبني من 
بيانات أحادية عن املركز النهائي لكوسوفو واتفق مع 

 الستيفاء به القيام يتعني كبريا عمال هناك أنب القائلني
 ترسيخ من بد ال وأكد كذلك أنه .النموذجية املعايري
 تسوية هناك تكون أن قبل كوسوفو يف الدميقراطي احلكم
أما ممثل الصني فأعرب عن القلق إزاء  .)٣٤(كوسوفو ملركز

من صدور بعض  )٣٥(ما جاء يف تقرير األمني العام
التعليقات بني احلني واحلني بشأن وضع كوسوفو يف 

 األمن جملس قراراملستقبل. وأكد من جديد اعتقاده أن 
 إليه تستند الذي األساس ميثل زال ما) ١٩٩٩( ١٢٤٤

__________ 

  )٣٢(  S/PRST/2003/1. 

  )٣٣(  S/PV.4742 ــفحة ــفحة   ٦، الصـ ــيلي)؛ والصـ ــا)؛  ٩(شـ (أملانيـ
حتـاد الروسـي)؛   (اال ١٣(بلغاريـا)؛ والصـفحة    ١١والصفحة 
(الواليات املتحـدة)؛   ١٨(فرنسا)؛ والصفحة  ١٥والصفحة 
(اليونان، بالنيابة عـن   ٢٦(أنغوال)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 

 االحتاد األورويب).

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

  )٣٥(  S/2003/421،  ٤٤الفقرة. 

. )٣٦(كوسوفو مبسألة يتعلق فيما الدويل اجملتمع سياسة
 ١٢٤٤ورغم تأييد ممثل باكستان لتنفيذ القرار 

 فريدا هنجا ”املركز قبل املعايري“ هنج عترب)، فإنه ا١٩٩٩(
 أن رىوقال إنه ي كوسوفو، يف احلالة على إال ينطبق الو

 الرئيسي االهتمام مركز يكون أن ينبغي املركز مسألة حل
 االستثنائية عدا ما احلاالت مجيع يف’’ اجمللس ألعمال
 وأعاد ممثل ألبانيا تأكيد موقفه من أن .)٣٧(‘‘منها

 املركز أمام الطريق دمتّه اجلارية يف كوسوفو العمليات
 وحيترم يبني أن’’ ينبغي الذي األمر لكوسوفو، النهائي
  .)٣٨(‘‘مستقبلها تقرير يف بتهاورغ الشعوب مجيع حق

كانون األول/ديسمرب  ١٢وببيان رئاسي مؤرخ   
 إجراء مكانية، أعرب اجمللس عن تأييده إل٢٠٠٣

 احلكم مؤسسات حترزه الذي للتقدم شامل استعراض
 إحراز أن على وشدد .لمعايريل متثالالا يف املؤقتة الذايت
 لكوسوفو املقبل املركز حتديد عملية يف التقدم من مزيد
 النتيجة على سيتوقف) ١٩٩٩( ١٢٤٤ للقرار وفقا

  . )٣٩(الشامل االستعراض هذا عنها سيسفر اليت اإلجيابية

  ٣احلالة   
    احلالة بني العراق والكويت  
آذار/مارس  ٢٦، بتاريخ ٤٧٢٦ويف اجللسة   
، اليت ُعقدت عقب بدء األعمال العسكرية ضد ٢٠٠٣
هود املكثفة اجلألن  هأسف، أعرب األمني العام عن العراق

__________ 

  )٣٦(  S/PV.4742،  ١٤الصفحة. 

هــذا املوقــف نفســه يف  . وتكــرر ٨املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٧(  
ــر   ــة (انظــــ ــات الحقــــ ــفحة S/PV.4770جلســــ ؛ ١٧، الصــــ

 ).١٧الصفحة  ،S/PV.4886؛ و٩، الصفحة S/PV.4853و

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

  )٣٩(  S/PRST/2003/26، .الفقرة اخلامسة 
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تكلل ىل حل سلمي، من خالل اجمللس، مل للتوصل إ
عدم متكن اجمللس من االتفاق يف وقت وألن  بالنجاح

عبئا ى عاتق اجمللس سابق على مسار عمل مجاعي يلقي عل
على مبدأين توجيهيني . وشدد، يف هذا السياق، أكرب

 هقراراتو اجمللس ينبغي أن ترتكز عليهما مجيع جهود
احترام سيادة العراق  ، مها:املتعلقة بالعراق يف املستقبل

احترام حق الشعب و ،وسالمته اإلقليمية واستقالله
العراقي يف تقرير مستقبله السياسي والسيطرة على موارده 

وخالل املناقشة، كرر عدد من املتكلمني  .)٤٠(الطبيعية
تأكيدهم أمهية هذين املبدأين يف التماس حل للحالة يف 

  .)٤١(العراق
 آذار/ ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٢وبالقرار   
، أعاد اجمللس تأكيده مجلة أمور، منها ٢٠٠٣مارس 
سي يف تقرير مستقبله السيا’’ يشعب العراقالحق احترام 

   .)٤٢(‘‘والسيطرة على موارده الطبيعية
أيار/مايو  ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٣وبالقرار   
عراقي يف حتديد على حق الشعب ال اجمللس شدد، ٢٠٠٣

مستقبله السياسي حبرية والسيطرة على موارده الطبيعية، 
عرب عن تصميمه على ضرورة أن حيل اليوم الذي وأ

شجع وحيكم فيه العراقيون أنفسهم على وجه السرعة، 
__________ 

  )٤٠(  S/PV.4726 ٥-٣، الصفحات. 

ــفحات    )٤١(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــة   ٢١-١٩املرجـ ــة العربيـ (اجلماهرييـ
(جنـــــــوب أفريقيـــــــا)؛  ٢٦-٢٥بيـــــــة)؛ والصـــــــفحتان اللي

 ٣١-٣٠(اهلنــــــد)؛ والصــــــفحتان  ٣٠-٢٩والصــــــفحتان 
(مجهوريــــــة مقــــــدونيا  ٥٠-٤٩(بولنــــــدا)؛ والصــــــفحتان 
ــابقة)؛  ، S/PV.4726 (Resumption 1)اليوغوســــالفية الســ

-٣٥(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحتان  ١١-١٠الصــفحتان 
والصـفحتان  (إسـبانيا)؛   ٣٧-٣٦(فرنسا)؛ والصفحتان  ٣٦
ــفحتان   ٣٨-٣٧ ــيلي)؛ والصــــ ــا)؛  ٣٩-٣٨(شــــ (بلغاريــــ

 (أملانيا). ٤٢-٤١والصفحتان 

 ) الفقرة السابعة من الديباجة.٢٠٠٣( ١٤٧٢القرار   )٤٢(  

اجلهود اليت يبذهلا شعب العراق من أجل تشكيل حكومة 
ساواة متثله استنادا إىل مبدأ سيادة القانون الذي يكفل امل

يف احلقوق وأمام العدالة جلميع املواطنني العراقيني دومنا 
وبنفس  .)٤٣(الدين أو نوع اجلنساعتبار لألصل العرقي أو 

أيار/مايو  ٨الرسالة املؤرخة اجمللس أيضا الحظ القرار، 
من املمثلني الدائمني للواليات إىل الرئيس املوجهة  ٢٠٠٣

يطانيا العظمى لرب املتحدة األمريكية واململكة املتحدة
م بالصالحيات واملسؤوليات ، وسلَّ)٤٤(وأيرلندا الشمالية

وااللتزامات احملددة مبوجب القانون الدويل املنطبق على 
تني باالحتالل حتت هاتني الدولتني، بوصفهما دولتني قائم

طلب من السلطة أن تعمل، . و)‘‘السلطة’’قيادة موحدة (
ة والقوانني الدولية مبا يتسق مع ميثاق األمم املتحد

األخرى ذات الصلة، على حتقيق رفاه الشعب العراقي عن 
طريق اإلدارة الفعالة لإلقليم، مبا يف ذلك بصفة خاصة 
العمل على استعادة األحوال اليت يتوافر فيها األمن 
واالستقرار، وهتيئة الظروف اليت ميكـن فيها للشعب 

  .)٤٥(ي أن يقرر حبرية مستقبله السياسيالعراق
 آب/ ١٤، املعقودة يف ٤٨٠٨ويف اجللسة   

)، ٢٠٠٣( ١٥٠٠، اختذ اجمللس القرار ٢٠٠٣أغسطس 
، بإنشاء ٢٠٠٣متوز/يوليه  ١٣رحب بالقيام، يف ومبوجبه 

اجمللس احلاكم يف العراق الذي ميثل القطاع العريض من 
البالد، كخطوة هامة حنو تشكيل شعب العراق حكومة 

وتتوىل مستقبال ممارسة السيادة يف  معترفاً هبا دوليا متثله
ن املتكلمني . وعقب التصويت، أعرب عدد م)٤٦(العراق
__________ 

)، الفقرتـــان الرابعـــة واخلامســـة مـــن ٢٠٠٣( ١٤٨٣القـــرار   )٤٣(  
 الديباجة.

  )٤٤(  S/2003/538. 

مـن الديباجـة   )، الفقـرة الثالثـة عشـرة    ٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار   )٤٥(  
 من املنطوق. ٤والفقرة 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٠٠القرار   )٤٦(  
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كم باعتباره خطوة أوىل عن ترحيبهم بإنشاء جملس احل
صوب قيام دولة ذات سيادة تنعم باالستقرار والدميقراطية 

 ،القرارأن  وأكد ممثل الواليات املتحدة. )٤٧(يف العراق
جلس احلاكم يف العراق، يعجل عراب عن تأييده للماإلب

باليوم الذي يكون فيه شعب العراق مسيطرا على شؤونه 
ود أيضا أن . أما ممثل باكستان فقال إنه كان ي)٤٨(اخلاصة

على مبادئ أخرى، مثل حق يف القرار يتم التأكيد 
الشعب العراقي يف اختيار مستقبله السياسي وشكل 

. ورأى ممثل )٤٩(حكومته ويف ممارسة حقه يف تقرير املصري
يف إىل توافق اآلراء  ام وفدهنضما ، رغماملكسيك

مرحلة كيف العراق،  املؤقت كماحلب بإنشاء جملس يرحالت
أوىل منطقية، ستؤدي إىل تشكيل حكومة متثيلية حقا 

هبذا اجمللس ال  ترحيبالأن  ،متارس سيادة الشعب العراقي
جملس  نوذلك أل ،هارقرإف به قانونيا، أو اعترااليعين 

وشدد  .)٥٠(خيضع لسلطة قوات االحتالل ما زالاحلكم 
ممثل اجلمهورية العربية السورية، الذي امتنع عن 

تشكيل جملس احلكم االنتقايل التصويت، على أن 
هد الطريق أمام تشكيل مي من أنه إال كتسب مصداقيتهي ال

حكومة وطنية متثل خمتلف أطياف اجملتمع العراقي، وتكون 
إن فحتقيق تطلعات الشعب العراقي. وبالتايل، قادرة على 

الشعب العراقي وحده هو الذي يعطي الشرعية جمللس 
اجمللس، يف مجلة أن يعمل وأعرب عن األمل يف  احلكم.
على إقامة حكومة وطنية منتخبة حتظى بدعم أمور، 

  .)٥١(الشعب العراقي واعتراف األسرة الدولية
__________ 

  )٤٧(  S/PV.4808 (أملانيـــا)؛  ٥(إســـبانيا)؛ والصـــفحة  ٥، الصـــفحة
 (الصني). ٧(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ٧والصفحة 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  

 .٤ املرجع نفسه، الصفحة  )٤٩(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٠(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥١(  

تشرين  ١٦، املعقودة يف ٤٨٤٤ويف اجللسة   
 ١٥١١، اختذ اجمللس القرار ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

حق الشعب العراقي يف )، وبه أكد اجمللس جمددا ٢٠٠٣(
يتحكم يف ثرواته أن يقرر حبرية مستقبله السياسي وأن 

كد من جديد عزمه على ضرورة التعجيل أالطبيعية، و
حبلول اليوم الذي يتوىل فيه العراقيون حكم أنفسهم 

على الطابع القرار، شدد اجمللس أيضا  بنفسو .بأنفسهم
املؤقت الضطالع سلطة التحالف املؤقتة (السلطة) 
باملسؤوليات والسلطات وااللتزامات احملددة مبوجب 
القانون الدويل املنطبق واملعترف هبا واملنصوص عليها يف 

)، واليت ستنتهي عندما يقيم شعب ٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار 
عترف هبا دوليا تقسم العراق حكومة ممثلة للشعب م

  .)٥٢(توىل املسؤوليات املنوطة بالسلطةاليمني الدستورية وت
ذكر ممثل االحتاد الروسي أن  وعقب التصويت  

من األمور اجلوهرية تضافر اجلهود يف البحث عن تسوية 
سياسية مستقرة طويلة األمد متكّن العراقيني من أخذ زمام 

خبة بصورة قيادة البلد بأيديهم بواسطة حكومة منت
أشار إىل  )،٢٠٠٣( ١٥١١. وفيما يتعلق بالقرار شرعية

الثانية  تأيت يف املرتبة متعددة اجلنسياتمهام تلك القوة  أن
، وأن واليتها )٥٣(بعد مهام النهوض باستعادة سيادة العراق

إذا أضاف أنه ستنتهي حاملا يستعيد العراق سيادته. و
بعض يف ية طلبت حكومة العراق املنتخبة بصورة شرع

سينظر يف  اجمللس فإناملساعدة للحفاظ على األمن، 
تمىن لو أن وذكر ممثل أملانيا أن وفده كان ي .)٥٤(الطلب

__________ 

 )، الفقرة الثانية من الديباجة.٢٠٠٣( ١٥١١القرار   )٥٢(  

 اجمللس أذن)، ٢٠٠٣( ١٥١١من القرار  ١٣مبوجب الفقرة   )٥٣(  
بتشــكيل قــوة متعــددة اجلنســيات تكــون حتــت قيــادة موحــدة 
باختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل اإلسهام يف صون األمـن  

 .العــراقواالستقرار يف 

  )٥٤(  S/PV.4844 ٤-٣، الصفحتان. 
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 توقيتوضوحاً فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية كانت أكثر 
ألن ذلك هو السبيل الوحيد  نقل السلطة إىل العراقيني

الراهنة الذي ميكن من خالله توضيح أن احلالة السياسية 
وأكد ممثل فرنسا أيضا أن من . يف العراق حالة مؤقتة

املستصوب وضع نص واضح حيدد مواعيد أقرب وأكثر 
دقة لنقل املسؤوليات والعملية االنتقالية السياسية. وقال 

تولّي العراقيني إن بلده ما زال مقتنعا، بصفة خاصة، بأن 
رية زمام مصريهم يف ظل السيادة ميثل نقطة انطالق ضرو

للسماح بتعمري العراق وإحالل االستقرار فيه؛ ولتهميش 
العناصر اليت اختارت العنف يف العراق؛ وحشد اجملتمع 

وعلق ممثل باكستان قائال . )٥٥(الدويل إىل جانب العراق
ان بوسع القرار أن يكسب قدرا كبريا من الوضوح إنه ك

واملصداقية لو أنه نص صراحة على املبادئ اليت ستوجه 
االنتقال السياسي يف العراق: احترام استقالل ملية ع

العراق السياسي، ووحدته وسالمة أراضيه، وحق 
العراقيني يف أن خيتاروا بأنفسهم مصريهم السياسي 
وشكل احلكم الذي يبغونه، والسيادة الدائمة والسيطرة 
على مواردهم الطبيعية، وعدم التدخل يف شؤوهنم 

  .)٥٦(الداخلية
نفسها، الحظ ممثل اململكة املتحدة ويف اجللسة   

متاماً بشأن  هحوضو رغم)، ٢٠٠٣( ١٥١١أن القرار 
 ،نقل السيطرة على العراق إىل شعبه يف أسرع وقت ممكن

مل حيدد للعراقيني توقيتات زمنية مصطنعة إلمتام ذلك  فهو
ضع شعب العراق يف مقعد والنقل. وبدالً من ذلك، فإنه 
. وأكد ممثل )٥٧(املؤقتة العراقيةالقيادة من خالل اإلدارة 
ت أقدام يثّب) ٢٠٠٣( ١٥١١الواليات املتحدة أن القرار 

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٥٦(  

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٧(  

القيادة العراقية يف حتديد أفق سياسي لنقل السلطة وجيعل 
من الواضح أن القيادة العراقية املؤقتة جتّسد السيادة 

وشدد على أن التحالف  العراقية خالل الفترة االنتقالية.
املعلن املتمثل يف نقل مسؤوليات  هيد عن هدفلن حي

وسلطات احلكم إىل الشعب العراقي يف أقرب وقت ممكن 
  .)٥٨(عملياً

  ٤، الفقرة ٢املادة   -باء 
  ٤، الفقرة ٢املادة   
ميتنع أعضـاء اهليئـة مجيعـا يف عالقـاهتم الدوليـة عـن         

التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتخدامها ضـــد     
سي أليـة دولـة  االستقالل السياسالمة األراضي أو 

األمــم يتفــق ومقاصــد   علــى أي وجـــه آخــر ال  أو
  .املتحدة

  
    مالحظــة  
ــلة   تتضـــح   أدنـــاه ممارســـة جملـــس األمـــن ذات الصـ

)، كمـا تصـورها مقرراتـه ومداوالتـه.     ٤( ٢ بأحكام املـادة 
وإضافة إىل ذلك، كانـت هنـاك بضـع رسـائل حتتـوي علـى       

شــمولة خــالل الفتــرة امل )٤( ٢ إشــارات صــرحية إىل املــادة
  .)٥٩(بالتقرير

__________ 

 .١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨(  

ــال،     )٥٩(   ــبيل املثـ ــى سـ ــر، علـ ــالة الانظـ ــة املرسـ ــرين  ٥ؤرخـ تشـ
ــوبر  ــرئيس امل ٢٠٠٠األول/أكتــ ــة إىل الــ ــن وجهــ ــل  مــ ممثــ
 ١٤ؤرخــــــة امل ئلرســــــاوال؛ )S/2000/961( يوغوســــــالفيا
 ٢٩و  ،٢٠٠١نيســـان/أبريل  ١٢و، ٢٠٠١شـــباط/فرباير 

وجهة إىل األمني العـام مـن ممثـل قـربص     امل ٢٠٠١أيار/مايو 
)S/2001/136 ،وS/2001/395 وS/2001/541(ــاوال ؛  ئلرســــــــ
ــة امل ــه  ١١ؤرخــــــ ــانون  ٢٠، ٢٠٠٢حزيران/يونيــــــ كــــــ

وجهــة امل ٢٠٠٣آذار/مــارس  ٩ و ،٢٠٠٢األول/ديســمرب 
، S/2002/659إىل األمــــــني العــــــام مــــــن ممثــــــل العــــــراق ( 

 نيتطــــــابقتامل نيرســــــالتوال؛ )S/2003/296، وS/2002/1400و



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1273 
 

  )٤( ٢املقررات ذات الصلة باملادة   
 بـالتقرير  ةشمولمل يتخذ جملس األمن أثناء الفترة امل  

بيـد  ). ٤( ٢ صرحية إىل املـادة أي مقررات تضمنت إشارة 
 اتتضـمن إشـار  عددا من املقررات اليت اختـذها اجمللـس    أن

 ٢ دةاملـا  ميكن اعتبارها ذات صلة باملبدأ املنصوص عليـه يف 
ــن       ).٤( ــدد م ــه لع ــس األطــراف، يف معاجلت ــا اجملل ــد دع فق

احلاالت، إىل االمتناع عن أي أعمـال تشـتمل علـى العنـف     
، كمـــا دعـــا األطـــراف إىل )٦٠(وإىل ممارســـة ضـــبط الـــنفس

ــة   ــال العدائي ــف األعم ــفه وإد  ، وأ)٦١(وق ــن أس ــرب ع ــهانع  ت
__________ 

ــ ــه  ١١ نيؤرختامل ــ ٢٠٠٢حزيران/يوني ممثــل مــن  تنيوجهامل
؛ )S/2002/657( اجمللــــس األمــــني العــــام ورئــــيسمــــايل إىل 

ــة   ــالة املؤرخـ ــارس  ٢٤والرسـ ــة إىل ا ٢٠٠٣آذار/مـ ملوجهـ
ــة      ــدول العربيــ ــة الــ ــدائم للجامعــ ــل الــ ــن املمثــ ــرئيس مــ الــ

)S/2003/365(. 

. S/PRST/2000/32فيمــا يتصــل باحلالــة يف جورجيــا، انظــر       )٦٠(  
ــن     ــس األمـ ــرارات جملـ ــل بقـ ــا يتصـ  ،)١٩٩٨( ١١٦٠وفيمـ

 ١٢٣٩و ،)١٩٩٨( ١٢٠٣و ،)١٩٩٨( ١١٩٩و
 و S/PRST/2000/35، انظــر )١٩٩٩( ١٢٤٤، و)١٩٩٩(

S/PRST/2001/8   ــة يف بورونــدي، انظــر . وفيمــا يتصــل باحلال
ــرار  ــرة ٢٠٠١( ١٣٧٥القـ . S/PRST/2003/30 و ٢)، الفقـ

وفيما يتصل باحلالـة املتعلقـة جبمهوريـة الكونغـو الدميقرايطـة،      
ــرارين   ــر القـــ ــرة ٢٠٠٢( ١٣٩٩انظـــ  ١٤٩٣؛ و٩)، الفقـــ

ــرة ٢٠٠٣( ــرق   ٨)، الفقــ ــة يف الشــ ــق باحلالــ ــا يتعلــ . وفيمــ
؛ ٨)، الفقــــرة ٢٠٠١( ١٣٣٧ات القـــرار األوســـط، انظــــر  

ــرة ٢٠٠١( ١٣٦٥و ــرة ٢٠٠٢( ١٣٩١و؛ ٩)، الفق )، الفق
)، ٢٠٠٣( ١٤٦١و؛ ٩)، الفقـــــــــــــرة ٢٠٠٢( ١٤٢٨؛ ٩

ــرة  ــرة ٢٠٠٣( ١٤٩٦؛ و٨الفقـــــــــــــــــ  ؛٧)، الفقـــــــــــــــــ
إريتريـا،  و احلالة بـني إثيوبيـا  بتصل ي امفيو. S/PRST/2000/3و

ــر  ــرار الانظـ ــرة ٢٠٠٢( ١٤٣٠قـ ــفيو. ٦)، الفقـ ــل ي امـ تصـ
 S/PRST/2001/30 الصـــــــــــومال، انظـــــــــــر الوضـــــــــــع يفب
احلالة يف ليربيا، انظر القرار بتصل ي امفيو. S/PRST/2003/2و

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٨

ــرارين   فيمــا يتصــل ب   )٦١(   ــدي، انظــر الق  ١٢٨٦الوضــع يف بورون
ــرة ٢٠٠٠( ــرة ٢٠٠١( ١٣٧٥؛ و ٣)، الفقـــــ ؛ ٣)، الفقـــــ
؛ S/PRST/2001/17و؛ S/PRST/2000/29و
؛ S/PRST/2001/33و؛ S/PRST/2001/26و

نتهاكات اتفاقـات وقـف إطـالق النـار، وطالـب بـاحترام       ال
ــك ــ تلـ ــددا، يف   و. )٦٢(اتاالتفاقـ ــس جمـ ــد اجمللـ ــذلك أكـ كـ

اسـتخدامها   مقرراته، مبدأ عدم التهديد باستخدام القوة أو
أكد من جديد موقفــه املنـاهض   كما يف العالقات الدولية، 

لتدخل الدول يف الشؤون الداخلية للـدول األخـرى، وأدان   
القيام بعمـل عدائــي عـرب حـدود دولـة عضـو، علـى النحـو         

  .املفصل أدنـاه
  

__________ 

ــل  . S/PRST/2002/40؛ وS/PRST/2001/35و ــا يتصـــــ وفيمـــــ
ــن   ب ــس األمـــــ ــرارات جملـــــ  ١١٩٩و)، ١٩٩٨( ١١٦٠قـــــ
و  ،)١٩٩٩( ١٢٣٩و)، ١٩٩٨( ١٢٠٣و)، ١٩٩٨(

فيمـــا يتعلـــق   و. S/PRST/2000/40)، انظـــر  ١٩٩٩( ١٢٤٤
إىل رئــيس املوجهــة  ٢٠٠١مــارس آذار/ ٤بالرســالة املؤرخــة 

ــن املم  ــن مــ ــس األمــ ــدونيا   جملــ ــة مقــ ــدائم جلمهوريــ ــل الــ ثــ
ــر     ــدة، انظـــ ــم املتحـــ ــدى األمـــ ــابقة لـــ ــالفية الســـ اليوغوســـ

S/PRST/2001/7 .احلالـة فيمـا يتعلـق جبمهوريـة     وفيما يتصل ب
)، ٢٠٠٣( ١٤٦٨الكونغــــو الدميقراطيــــة، انظــــر القــــرارين 

ــرة  ــرة ٢٠٠٣( ١٤٨٤؛ و٨الفقـــــــــــــــــ ؛ ٥)، الفقـــــــــــــــــ
وفيمـــــــــا يتصـــــــــل . S/PRST/2003/6؛ وS/PRST/2002/27و
قضــية فلســطني،  ذلــك ضــع يف الشــرق األوســط، مبــا يف الوب

ــرارين   ــر القـــ ــرة ٢٠٠٠( ١٣٢٢انظـــ  ١٣٩٧و؛ ٤)، الفقـــ
ــرة ٢٠٠٢( ــرة ٢٠٠٢( ١٤٠٢و؛ ١)، الفقــــــ ؛ ٢)، الفقــــــ
 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٣٥و

ــا يتصــل ب   )٦٢(   ــرار  فيم ــا، انظــر الق  ١٣٣٩ اتالوضــع يف جورجي
؛ ١٥)، الفقــــرة ٢٠٠١( ١٣٦٤و؛ ١٠)، الفقــــرة ٢٠٠١(
ــرة ٢٠٠٢( ١٣٩٣و ــرة ٢٠٠٢( ١٤٢٧و؛ ٨)، الفق )، الفق
ــرة ٢٠٠٣( ١٤٦٢و؛ ٨ )، ٢٠٠٣( ١٤٩٤؛ و١٠)، الفقــــ

ــرة  ــل ب . ١٩الفقـ ــا يتصـ ــةاحلوفيمـ ــدونيا   الـ ــة مقـ يف مجهوريـ
وفيمـا يتصـل   . S/PRST/2001/20اليوغوسالفية السابقة، انظر 

ــة احلب وفيمــا يتصــل . S/PRST/2003/4يف بورونــدي، انظــر ال
هوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، انظــر    احلالــة فيمــا يتعلــق جبم  ب

ــرار ــرة ٢٠٠٠( ١٣٠٤ اتالقـــــــــ  ١٣٣٢و  ؛٣)، الفقـــــــــ
 ١٤٩٣الفقـــــرة اخلامســـــة مـــــن الديباجـــــة؛ و     ،)٢٠٠٠(
ــرة ٢٠٠٣( ــل  . S/PRST/2001/15؛ و١٤)، الفقـ ــا يتصـ وفيمـ
ــا، انظــر القــرارين   ب ــة يف ليربي )، الفقــرة ٢٠٠٣( ١٤٩٧احلال

 .S/PRST/2003/14؛ و٤)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٠٩؛ و١٢
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باسـتعمال القـوة    التهديدتأكيد مبدأ عدم   
    أو استخدامها

تأكيد أعاد اجمللس من جديد، بعدد من مقرراته،   
مبدأ عدم التهديد باستعمال القوة أو استخدامها يف 

  ).٤( ٢يف املادة  املتمثلالعالقات الدولية 
 مناسبة اجتماع جملس األمن على مستوىففي   

أيلول/سبتمرب  ٧يف  درؤساء الدول واحلكومات، املعقو
القرار ب ،اعتمد اجمللس ،)٦٣(قمة األلفيةمؤمتر أثناء  ٢٠٠٠
اضطالع جملس )، اإلعالن املتعلق بكفالة ٢٠٠٠( ١٣١٨

ن الدوليني، األمن بدور فعال يف صون السلم واألم
، الذي أعاد فيه تأكيد أمهية االلتزام سيما يف أفريقيا  وال

وة أو عدم استخدامها مببادئ عدم التهديد باستخدام الق
يف العالقات الدولية على أي وجه يتعارض مع مقاصد 
األمم املتحدة، وتسوية املنازعات الدولية بالوسائل 

  .)٦٤(السلمية
وفيما يتصل باحلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو   

، مبجموعة من لس جمدداالدميقراطية، أكد اجمل
اع عن استعمال باالمتن’’التزام مجيع الدول ، )٦٥(القرارات

القوة ضد السالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي ألي 
خرى تتناىف ومقاصد األمم دولة، أو بأي طريقة أ

  ‘‘.املتحدة
__________ 

  )٦٣(  S/PV.4194. 

 )، املرفق، الفرع أوال، الفقرة الثانية.٢٠٠٠( ١٣١٨القرار   )٦٤(  

)، الفقــرة الثانيــة مــن الديباجــة؛    ٢٠٠٠( ١٢٩١القــرارات   )٦٥(  
 ١٣٣٢و)، الفقــرة الثالثــة مــن الديباجــة؛    ٢٠٠٠( ١٣٠٤و
)، ٢٠٠١( ١٣٤١و)، الفقرة الثالثـة مـن الديباجـة؛    ٢٠٠٠(

)، الفقرة الثالثة ٢٠٠١( ١٣٥٥واجة؛ الفقرة الثالثة من الديب
ــرة، الثانيــــة مــــن   ٢٠٠١( ١٣٧٦ومــــن الديباجــــة؛  ) الفقــ

)، الفقــرة الثالثــة مــن الديباجــة؛  ٢٠٠٢( ١٤١٧والديباجــة؛ 
 ١٤٩٣)، الفقــرة الثالثــة مــن الديباجــة؛ و   ٢٠٠٢( ١٤٤٥و
 )، الفقرة الثالثة من الديباجة.٢٠٠٣(

وفيما يتصل باحلالة يف الشرق األوسط، أعاد   
بكامل سيادة  التزامه’’، تأكيد )٦٦(اجمللس، ببيان رئاسي

ووحدته قليمية إلمته االله السياسي، وساللبنان واستق
ويف هذا السياق،  ،الوطنية داخل حدوده املعترف هبا دوليا

كد اجمللس أن على مجيع الدول أن متتنع عن التهديد أ
قليمية أو إلمة االباستعمال القوة أو استعماهلا ضد الس

ية دولة، أو بأي شكل آخر يتناىف ألل السياسي الستقالا
  ‘‘.مم املتحدةألمع مقاصد ا

تــدخل الــدول يف عــدم  بــدأمإعــادة تأكيــد   
  الشؤون الداخلية لدول أخرى

أعاد اجمللس، يف بعض احلاالت، تأكيد موقفه   
. لتدخل الدول يف الشؤون الداخلية لدول أخرىاملعارض 

فبخصوص احلالة يف أفغانستان، مثال، أكد اجمللس جمددا، 
، أن )٦٧(٢٠٠٠نيسان/أبريل  ٧ببيان رئاسي مؤرخ 

ون الداخلية ألفغانستان، مبا التدخل اخلارجي يف الشؤ’’
يف ذلك اشتراك مقاتلني وأفراد عسكريني أجانب، وتوريد 
األسلحة وغريها من املواد املستخدمة يف الصراع، ينبغي 

إىل مجيع الدول اختاذ أيضا طلب و‘‘. أن يتوقف فورا
تدابري صارمة ملنع أفرادها العسكريني من ختطيط العمليات 

املشاركة فيها، والقيام فورا بسحب القتالية يف أفغانستان و
األفراد التابعني هلا، وضمان توقف اإلمداد بالذخائر 

. كما أعرب وغريها من املواد املستخدمة يف شن احلرب
عن قلقه العميق إزاء استمرار اشتراك آالف من اجمللس 

غري مواطين أفغانستان يف القتال يف أفغانستان إىل جانب 
حزيران/يونيه  ١٧رئاسي مؤرخ  . وببيانقوات الطالبان

من املهم بالنسبة  أن هداعتقأعرب اجمللس عن ا، )٦٨(٢٠٠٣
__________ 

  )٦٦(  S/PRST/2000/3. 

  )٦٧(  S/PRST/2000/12. 

  )٦٨(  S/PRST/2003/7. 
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لتحقيق االستقرار يف أفغانستان إقامة عالقـــات بنــــاءة 
ومتعاضدة على الصعيدين الثنائي واإلقليمي بني أفغانستان 

على أساس من ’’ومجيع الدول، وال سيما مع جرياهنا، 
وعدم التدخل يف الشؤون اخلاصة للدول االحترام املتبادل 

   .‘‘األخرى
وكذلك، فيما يتصل باحلالة يف الصومال، أكد   

تشديده على أنه ، )٦٩(اجمللس جمددا مبجموعة من مقرراته
عدم ’’يتعني على مجيع الدول، ال سيما دول املنطقة، 

ذلك التدخل  وأن‘‘ التدخل يف الشؤون الداخلية للصومال
ية، ، وسالمتها اإلقليمتلك الدولةيادة بإمكانه أن يهدد س

  .واستقالهلا السياسي، ووحدهتا
باحلالة يف كوت  وباإلضافة إىل ذلك، فيما يتصل  

كانون  ٢٠لس، ببيان رئاسي مؤرخ ديفوار، شدد اجمل
احترام سيادة كوت  ، على ضرورة٢٠٠٢األول/ديسمرب 

مجيع  ودعا ديفوار ووحدهتا السياسية وسالمتها اإلقليمية
االمتناع عن أي تدخل يف كوت ’’الدول إىل 

) ٢٠٠٣( ١٤٦٤. عالوة على ذلك، بالقرار )٧٠(‘‘ديفوار
مجيع الدول  ا اجمللسدع، ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٤املؤرخ 

أي ’’دعم عملية السالم مبنع  إىلاجملاورة لكوت ديفوار 
 .)٧١(هذا البلد ‘‘عمل قد يقّوض أمن وسالمة أراضي

  .)٧٢(حقوجدد مناشدته يف قرار ال

__________ 

)، ٢٠٠٣( ١٤٧٤و)، الفقرة الثالثـة مـن الديباجـة؛    ٢٠٠٢( ١٤٢٥القرارات   )٦٩(  
 )، الفقـرة الثالثـة مـن الديباجـة؛    ٢٠٠٣( ١٥١٩الفقرة الرابعـة مـن الديباجـة؛ و   

؛ S/PRST/2002 / 8و؛ S/PRST/2001/30و؛ S/PRST/2001/1و

 .S/PRST/2002/35و

  )٧٠(  S/PRST/2002/42. 

 .١١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٦٤قرار ال  )٧١(  

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

إدانة األعمال العدائية عرب حدود دولة   
  ن الدولم

دعا اجمللس يف عدة حاالت قيد نظره إىل وقف     
مشاركة احلكومات األجنبية يف الرتاعات وطالب 
بانسحاب القوات األجنبية من أراضي اآلخرين. فعلى 
سبيل املثال، فيما يتصل باحلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو 

دعا اجمللس مرارا مبقرراته إىل انسحاب مجيع ، الدميقراطية
القوات األجنبية من إقليم مجهورية الكونغو 

 ١٦) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٤. وبالقرار )٧٣(الدميقراطية
تأكيد إدانته التامة اجمللس كرر ، ٢٠٠٠حزيران/يونيه 

للقتال بني القوات األوغندية والقوات الرواندية يف 
ادة مجهورية الكونغو يف انتهاك لسي’’كيسانغاين 

طالب بأن تنسحب و ،‘‘الدميقراطية وسالمتها اإلقليمية
القوات األوغندية والرواندية وقوات املعارضة الكونغولية 
املسلحة وغريها من اجلماعات املسلحة فورا وبصورة 

أن تسحب أوغندا كما طالب بكاملة من كيسانغاين، 
الكونغو انتهكتا سيادة مجهورية ’’ورواندا، اللتان 

، مجيع قواهتما من إقليم ‘‘الدميقراطية وسالمتها اإلقليمية
  .)٧٤(مجهورية الكونغو الدميقراطية دون مزيد من اإلبطاء

ويف حاالت أخرى، طالب اجمللس بوقف األعمال     
العسكرية واالمتناع عن مواصلة استعمال القوة وطالب 

__________ 

)، الفقرة السادسـة مـن الديباجـة؛    ٢٠٠٠( ١٢٩١القرارات   )٧٣(  
ــرة ٢٠٠٠( ١٣٠٤و ــرة ٢٠٠٠( ١٣٣٢و؛ ٤)، الفق )، الفق

ــرة ٢٠٠١( ١٣٤١و؛ ١٠ )، ٢٠٠١( ١٣٥٥و؛ ٢)، الفقــــ
 ١٤١٧و؛ ٢)، الفقــــــــــرة ٢٠٠١( ١٣٧٦و؛ ٣الفقــــــــــرة 

ــرة )، ا٢٠٠٢( ــرة ٢٠٠٢( ١٤٤٥و؛ ١١لفقــــ ؛ ٢)، الفقــــ
ــرات. ٢٠٠٣( ١٤٦٨و  ؛١٢-١١)، الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. S/PRST/2002/5؛ وS/PRST/2001/29و ؛S/PRST/2000/2و

دور فعــال يف بــجملــس األمــن ضــطالع ضــمان ب وفيمــا يتصــل
 .S/PRST/2000/28صون السلم واألمن الدوليني، انظر 

 .٤و ٣و ٢)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣٠٤القرار   )٧٤(  
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تريا، فيما يتصل باحلالة بني إثيوبيا وإريفبسحب القوات. 
التزام مجيع الدول األعضاء  أكد اجمللس جمددا يف قراراته

 بسيادة إثيوبيا وإريتريا واستقالهلما وسالمتهما اإلقليمية،
الطرفني معا بوقف كل العمل العسكري،  وطالب
  .)٧٥(ع عن أي استخدام للقوة، مرة أخرىواالمتنا
وفيما يتصل باحلالة يف الشرق األوسط، مبا يف   

 ١٤٠٢لسطني، دعا اجمللس، بالقرار ذلك قضية ف
إىل انسحاب ، ٢٠٠٢آذار/مارس  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٢(

مبا فيها رام  ،القوات اإلسرائيلية من املدن الفلسطينية
 ٢٤) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٣٥، وطالب بالقرار )٧٦(اهللا

بانسحاب قوات االحتالل  ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 
ة إىل املواقع اإلسرائيلية من املدن الفلسطينية هبدف العود

  .)٧٧(٢٠٠٠رابط فيها قبل أيلول/سبتمرب اليت كانت ت
يف عدد من  ،عالوة على ذلك، أدان اجمللس  

 داخلالدول بعض املناسبات، عمليات التوغل من جانب 
طالبت الدول، وال سيما الدول اجملاورة، ودول أخرى، 

املايل للجماعات املسلحة والعسكري  بوقف تقدمي الدعم
عدم ع، أو أصر على رتااملشاركة يف الواألطراف 

الدول لزعزعة االستقرار يف املنطقة إحدى م إقليم استخدا
 املعنية.

__________ 

ــراراا  )٧٥(   ــة    ٢٠٠٠( ١٢٩٧ نلقـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثالثـ )، الفقـ
)، الفقــــرة الثالثــــة مــــن ٢٠٠٠( ١٢٩٧ نوالفقــــرة القــــرارا

)، الفقــرة اخلامســة ٢٠٠٠( ١٢٩٨؛ و ٢الديباجــة والفقــرة 
ــرة   ــة والفقـ ــرة ٢٠٠٠( ١٢٩٨؛ و ٢,٢مـــن الديباجـ )، الفقـ

 .٢اخلامسة من الديباجة والفقرة 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٢القرار   )٧٦(  

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٣٥القرار   )٧٧(  

يف الصومال، أصر اجمللس، يف  باحلالة فيما يتصلف  
على عدم استعمال أراضي الصومال لزعزعة قرراته، م

  .)٧٨(يف املنطقة دون اإلقليمية االستقرار
اليون، الحظ اجمللس وفيما يتعلق باحلالة يف سري  

 آذار/ ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٠مع القلق، بالقرار 
حالة عدم االستقرار على احلدود بني ، ٢٠٠٣مارس 
طلب من القوات املسلحة لليربيا وأي ن وليربيا، وسرياليو

حتجم عن القيام بأي عمليات ’’جمموعات مسلحة أن 
   .)٧٩(‘‘اقتحام غري مشروعة داخل أراضي سرياليون

يما يتعلق باحلالة يف غينيا عقب اهلجمات وف  
ربيا األخرية اليت وقعت على امتداد حدودها مع لي

كانون  ٢١مؤرخ وسرياليون، أدان اجمللس، ببيان رئاسي 
الغارات اليت قامت هبا مجاعات ، ٢٠٠٠األول/ديسمرب 

كد من جديد . وأاملتمردين القادمني من ليربيا وسرياليون
واستقالهلا السياسي وسالمتها  التزامه بسيادة غينيا

عرب عن قلقه الشديد إزاء املعلومات اليت أو، اإلقليمية
دعم عسكري ’’تفيد حبصول مجاعات املتمردين على 

مجيع الدول، وال سيما ليربيا، ’’طلب إىل و، ‘‘خارجي
االمتناع عن تقدمي أي دعم عسكري وعن القيام بأي 

األوضاع على عمل من شأنه أن ُيسهم يف زيادة زعزعة 
اجمللس كذلك  اودع‘‘. حدود غينيا وليربيا وسرياليون

كافة دول املنطقة إىل منع األفراد املسلحني من استخدام 
إقليمها الوطين للتحضري هلجمات وشنها على البلدان 

  .)٨٠(اجملاورة
وفيما يتصل باحلالة يف ليربيا، طالب اجمللس   

 آذار/ ٧رخ ) املؤ٢٠٠١( ١٣٤٣حكومة ليربيا، بالقرار 
__________ 

  )٧٨(  S/PRST/2001/1 و S/PRST/2001/30. 

 .١٤)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٠القرار   )٧٩(  

  )٨٠(  S/PRST/2000/41. 
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بأن توقف فورا دعمها للجبهة املتحدة ، ٢٠٠١مارس 
عات املتمردة الثورية يف سرياليون ولغريها من اجلما

. عالوة على ذلك، طالب اجمللس )٨١(املسلحة يف املنطقة
عن مجيع دول املنطقة  تتوقفبأن يف عدد من قراراته 

تقدمي الدعم العسكري للجماعات املسلحة يف البلدان 
إجراءات ملنع األفراد املسلحني اورة وأن تتخذ اجمل

واجلماعات املسلحة من استخدام أراضيها إلعداد وشن 
هجمات على البلدان اجملاورة، وأن متتنع عن اختاذ أي 
إجراء من شأنه أن يسهم بصورة إضافية يف زعزعة الوضع 

  .)٨٢(يف تلك املنطقة
 وفيما يتصل باحلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو  

) ٢٠٠٣( ١٤٦٨بالقرار طالب اجمللس الدميقراطية، 
مجيع احلكومات يف ، ٢٠٠٣آذار/مارس  ٣٠املؤرخ 

أن تكف على الفور عن تقدمي بمنطقة البحريات الكربى 
 الدعم العسكري واملايل إىل مجيع األطراف املشاركة يف

وامتدت هذه  .)٨٣(الصراع املسلح يف منطقة إيتوري
) ٢٠٠٣( ١٤٩٣ار دول يف القرطالبة لتشمل مجيع الامل

بأن ، وبه طالب اجمللس ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٨املؤرخ 
الدول كافة، وخباصة دول املنطقة، مبا فيها ’’تكفل 

، عدم تقدمي أي ‘‘حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية
مساعدة مباشرة أو غري مباشرة، ال سيما املساعدة 

عات املسلحة العسكرية أو املالية، إىل احلركات واجلما
  .)٨٤(يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املوجودة

__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )٨١(  

ــرة     )٨٢(   ــه، الفقـ ــع نفسـ ــرارات ؛ و٤املرجـ )، ٢٠٠٢( ١٤٠٨القـ
 ١٤٩٧و؛ ٩)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٣( ١٤٧٨و؛ ٤الفقــــــــــرة 

ــرة ٢٠٠٣( ــرة ٢٠٠٣( ١٥٠٩و؛ ٩)، الفقــــ ؛ ١٣)، الفقــــ
 .٣)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١ و

 .١١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٦٨القرار   )٨٣(  

 .١٨)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار   )٨٤(  

  )٤( ٢مداوالت جملس األمن املتعلقة باملادة   
خالل الفترة قيـد االسـتعراض، شـهدت مـداوالت       

  .)٨٥()٤( ٢اجمللس حاالت أشري فيها ضمنا إىل املادة 
ــاه   وتصــــــور احلــــــاالت   ــواردة أدنــــ الــــــثالث الــــ
املبـدأ املنصـوص عليـه يف    واملقررات ذات الصلة ب املناقشات

)، وذلـــك فيمـــا يتصـــل بكـــل مـــن (أ) احلالـــة  ٤( ٢املـــادة 
ــو الدمي   ــة الكونغــ ــة جبمهوريــ ــة  املتعلقــ ــة (احلالــ )؛ ٤قراطيــ

)؛ (ج) الرسـالة  ٥احلالة بني العراق والكويت (احلالة  (ب)
املوجهــــة إىل  ٢٠٠٣تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٥املؤرخــــة 

مهوريــة العربيــة رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم للج
تشـرين   ٥السورية لدى األمـم املتحـدة، والرسـالة املؤرخـة     

األول/أكتــوبر املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل 
  ).٦(احلالة  لدى األمم املتحدةالدائم للبنان 

  ٤احلالة   
ــو      ــة الكونغــــ ــة جبمهوريــــ ــة املتعلقــــ احلالــــ

  الدميقراطية

__________ 

جبمهوريـة   املتعلقةاحلالة ب فيما يتصلانظر، على سبيل املثال،   )٨٥(  
ــة،   ــو الدميقراطي ــة ١٢ الصــفحة، S/PV.4092الكونغ  (مجهوري
ــة) ــا يتصـــل ؛الكونغـــو الدميقراطيـ ــا  ب وفيمـ ــة بـــني إثيوبيـ احلالـ

ــا، و ــفحة، S/PV.4227إريتريـ ــتني) ١٠ الصـ ــا  ؛(األرجنـ وفيمـ
 ٥ الصفحة، S/PV.4726احلالة بني العراق والكويت، ب يتصل

ــا يتصـــل ؛(العـــراق) ــ وفيمـ ــوية  بـ دور جملـــس األمـــن يف التسـ
 ؛(املكسـيك)  ١٢ الصفحة، S/PV.4753السلمية للمنازعات، 

إىل املوجهـة   ٢٠٠٣أكتوبر  ٥الرسالة املؤرخة ب وفيما يتصل
ــة      ــة العربي ــدائم للجمهوري رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل ال

)، والرســــالة S/2003/939الســــورية لــــدى األمــــم املتحــــدة (
إىل رئــيس جملــس األمــن املوجهــة  ٢٠٠٣أكتــوبر  ٥ املؤرخــة

، (S/2003/943من املمثل الـدائم للبنـان لـدى األمـم املتحـدة (     
S/PV.4836 ،ــفحة ــرب) و ٢٢ الصـــــ ــفحة (املغـــــ  ٢٢الصـــــ

ــةوفيمــا يتعلــق باحل ؛(األردن)  يف الشــرق األوســط، مبــا يف  ال
 (فلسطني). ٤ الصفحة، S/PV.4841قضية فلسطني،  ذلك
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 الثاين/كانون  ٢٤، املعقودة يف ٤٠٩٢يف اجللسة   
، شدد األمني العام، يف إحاطته اإلعالمية، ٢٠٠٠يناير 

يف  ذلك على ضرورة تفهم حدود استعمال القوة باعتبار
. وأعرب رئيس مجهورية الكونغو )٨٦(صدر األولويات

الدميقراطية عن أمله يف أن يتمكن اجمللس من التوصل إىل 
جزء من أراضي بلده الوطنية ‘‘ إلهناء احتالل’’اتفاق 

جيوش االحتالل من رواندا وأوغندا ’’على أيدي 
). ١٩٩٩( ١٢٣٤وفقا ألحكام القرار ‘‘ وبوروندي

من  ٢من املادة  ٤و ٣وأشار كذلك إىل أن الفقرتني 
أن يفض األعضاء منازعاهتم الدولية بامليثاق تقضيان 

بالوسائل السلمية كما تقضيان بأن ميتنع األعضاء عن 
استخدامها ضد سالمة  التهديد باستعمال القوة أو

األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي 
  .)٨٧(وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة

أن اجمللس والحظ رئيس مجهورية زمبابوي   
مة الة للحفاظ على السصصجيتمــع فــي جلسة خم

قليمية جلمهورية الكونغو الدميقراطية، على النحو إلا
مم ألا ول من ميثاقألة الثانية من الفصل ااملكرس يف املاد

القوات املتحالفة التابعة للجماعة وأضاف أن املتحدة. 
فريقي ليست هلا أي مطامح أو خطط ألمنائية للجنوب اإلا

 أنو ،إقليمية مبيتة أخرى يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
يف الكونغو بناء على دعوة حكومة ذلك  ةموجوداجلماعة 
دافــع عــن أحد تي يتمتع بالسيادة هناك لكــي البلد الذ

وهو مبدأ احترام  المم املتحدة أألأهم مبادئ ميثاق ا
مة أراضيها وعدم التدخل يف الشؤون السيادة الدول وس

. وباملثل، أكد ممثل ناميبيا )٨٨(الداخلية لبلد يتمتع بالسيادة

__________ 

  )٨٦(  S/PV.4092 ٥، الصفحة. 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  

لى وجود ناميبيا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بناء عأن 
إحدى واستجابة لطلب من  تهادعوة صرحية من حكوم

ريقي. األفمنائية للجنوب إلاجلماعة ا الدول األعضاء يف
باتفاق وقف  ناميبيا التزامورغم تكراره التأكيد على 

، ١٩٩٩متوز/يوليه  ١٠املوقع يف لوساكا يف  ق النارالإط
مشكلة تدخل بعض احملاورين  فإنه أشار إىل وجود

ن هلم فيما أليقدمون مساعدة كبرية  الين خرين الذآلا
هنم يسعون وراء أليبدو جداول أعماهلم اخلفية اخلاصة و

حتقيق نتيجة متثل انتهاكا صرحيا لسيادة مجهورية الكونغو 
هلا السياسي، القليمية، واستقإلمتها االالدميقراطية، وس

  .)٨٩(ووحدهتا
أما رئيس أوغندا فرأى، من جانبه، أن لبلده   

دان األخرى اجملاورة جلمهورية الكونغو الدميقراطية والبل
، كما أقر هبا هبا املنطقة تأقّرشواغل أمنية مشروعة، 

كما . لوقف إطالق النار يف اتفاق لوساكا، اجملتمع الدويل
رهايب الذي يضطلع بــه إللس الدور ااجمليدرك طلب أن 

السودان، الذي يستخدم أحيانا إقليم مجهورية الكونغو 
، لزعزعة استقرار هشاسا أو بدونندميقراطية، بتعاون كيال

مة الالسب . والقضية، يف رأيه، ال تتعلقالبلدان اجملاورة
قليمية إلمة االدعم السي هدلبألن  ،قليمية للكونغوإلا

توقع سحب مجيع أضاف أنه يو .جلميع البلدان يف أفريقيا
حـدة مـم املتألجنبية وفقا جلدول زمين تضعـه األالقوات ا

حتت  ،مبوجب اتفاق لوساكا ،فريقيةألومنظمــة الوحــدة ا
وبعد أن . )٩٠(مم املتحدة للفصل بني املواقعألإشراف قوة ا

اإلبادة اجلماعية يف رواندا أشار رئيس رواندا إىل جرمية 
بينها وبني احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو  وربط

وقف إطالق ق مببادئ اتفا هالتزام بلدالدميقراطية، أعلن 

__________ 

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  

 .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٠(  
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ق النار بكل الترم وقف إطحت روانداأن النار، مشريا إىل 
ما يكتسي أمهية . عالوة على ذلك، أضاف أن أمانة

تفاق، اليت الهو املادة الثانية من ا مأساسية بالنسبة هل
تتناول أمن مجهورية الكونغو الدميقراطية والبلدان اجملاورة 

احلل الدائم للرتاع  واعترف قلة من املتكلمني بأن .)٩١(هلا
يقتضي أن تؤخذ الشواغل األمنية املشروعة للدول اجملاورة 

  .)٩٢(بعني االعتبار
وأبرز أمني عام منظمة الوحدة األفريقية، يف بيانه،   

املبادئ وهي ، هااملبادئ الواردة يف ميثاقب متسك املنظمة
عضاء ووحدهتا وسالمة ألاملتمثلة يف احترام سيادة دوهلا ا

ن هذه ونظرا ألــا والتسوية السلمية للمنازعات. أراضيه
املبادئ قد تعرضت لتهديد خطري يف مجهورية الكونغو 

بعاد الداخلية واخلارجية لذلك ألالدميقراطية بسبب ا
، بالتعاون مع املنطقة املنظمة جاهدةت عملفقد الصراع، 

. وردد ميسر )٩٣(خرين، علــى إهناء الصراعآلوالشركاء ا
األطراف الكونغولية اآلراء اليت أعرب عنها  احلوار بني

ُحرمة السيادة بشأن  أمني عام منظمة الوحدة األفريقية
ن للبلد املعين، موضحا أقليمية إلمة االالوطنية والس

تتمثل اع فــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطية رتأصــول ال
جتماعية داخل القتصادية واالاملشاكــل السياسيــة وا يف
ضافة إىل ُبعد خارجي يتصل بالشواغل إللد نفسه، باالب
  .)٩٤(والبلدان اجملاورة هلذا البلدمنية ألا

وشدد عدد من املتكلمني، يف مجلة أمور، على   
أمهية احترام السالمة اإلقليمية جلمهورية الكونغو 

__________ 

 .٢٤-٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٩١(  

  )٩٢(  S/PV.4092 (Resumption 1) (األرجنــتني)؛  ٢١، الصــفحة
S/PV.4092 (Resumption 2) (هولنـــــدا)؛  ٢، الصـــــفحة

 (ماليزيا). ٨والصفحة 

  )٩٣(  S/PV.4092 ٢٦، الصفحة. 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

الدميقراطية وغريها من الدول يف املنطقة واستقالهلا 
ورة انسحاب مجيع السياسي وسيادهتا الوطنية وضر

. وباإلضافة إىل ذلك، )٩٥(القوات األجنبية بشكل منظم
لمبادئ ل قال ممثل األرجنتني إنه يلزم إيالء االعتبار

عدم التدخل يف  الدويل مثل خرى للقانونألالرئيسية ا
جلمهورية الكونغو الدميقراطية، واحلق  الداخليــــــة شؤونال

، ردية أو مجاعيةبصورة ف الثابت يف الدفاع عن النفس
حرمة و ،راضي بالقوةألوعدم شرعية اكتساب ا

بسبب  هأما ممثل االحتاد الروسي فالحظ أن. )٩٦(احلدود
، ستكون أية تســـوية بالضرورة لصراعذا الطابــع املعقَد هل

ن أمن حدود مجيع الدول يف اضم، تقتضي معقَدة أيضا
الدول  ز التعاون بني هذهبعزتاملنطقة وعدم املساس هبا و

عــدم التــدخل يف الشؤون الداخلية ’’على أساس مبادئ 
خرى وعدم استخدام القوة، وفقا مليثاق األمم ألللدول ا
  .)٩٧(‘‘املتحدة

بيانا رئاسيا أكد  ويف نفس اجللسة، أصدر اجمللس  
قليمية جلمهورية الكونغو إلمة االالس به من جديد

سيادهتا على الدميقراطية وسيادهتا الوطنية، مبا يف ذلك 
مم املتحدة ألمواردها الطبيعية، وفقا ملبادئ ميثاق ا

كرر يف هذا الصدد نداءه من و ،فريقيةألومنظمة الوحدة ا
نسحاب املنظــم العمال القتالية واألأجل الوقف الفوري ل

جنبية من أراضي مجهورية الكونغو ألجلميع القوات ا
  .)٩٨(النارق التفاق لوساكا لوقف إطالالدميقراطية وفقا 

__________ 

  )٩٥(  S/PV.4092 (Resumption 1) (مـايل)؛ والصـفحة    ٩، الصفحة
 ١٩(بـــنغالديش)؛ والصـــفحة  ١٨(كنـــدا)؛ والصـــفحة  ١٠

ــفحة S/PV.4092 (Resumption 2)(تـــــونس)؛   ٣، الصـــ
 (ماليزيا). ٨(جامايكا)؛ والصفحة  ٤(الصني)؛ والصفحة 

  )٩٦(  S/PV.4092 (Resumption 1) ٢٢، الصفحة. 

  )٩٧(  S/PV.4092 (Resumption 2) ١٠، الصفحة. 

  )٩٨(  S/PRST/2000/2. 
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شباط/فرباير  ٢٤، املعقودة يف ٤١٠٤ويف اجللسة   
ذكر ممثل )، ٢٠٠٠( ١٢٩١، قبل اختاذ القرار ٢٠٠٠

 مشروععلق أمهية خاصة على أن حكومته ت أوكرانيا أن
امليثاق يقترن بتأكيد جديد وواضح على مقاصد  )٩٩(القرار
متناع عن العلى التزام مجيع الدول با والتأكيد ه،ومبادئ
مة الخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الساست
ية دولة، أو بأيـــة أل ل السياســـيالستقالقليمية أو اإلا

 .)١٠٠(املنظمة تتماشى مع مقاصد الطريقة من الطرق اليت 
)، أكد اجمللس من جديد املبادئ ٢٠٠٠( ١٢٩١وبالقرار 

نسحاب املنظم جلميع الكرر الدعوة إىل االسالفة الذكر و
راطية جنبية من إقليم مجهورية الكونغو الدميقألات االقو

  .)١٠١(ق النارالتفاق وقف إطالوفقا 
 حزيران/ ١٦) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٤وبالقرار   
مبوجب الفصل ، كرر اجمللس، متصرفا ٢٠٠٠يونيه 

تأكيد إدانته التامة للقتال بني القوات ، يثاقاملالسابع من 
نغاين يف انتهاك األوغندية والقوات الرواندية يف كيسا

دميقراطية وسالمتها اإلقليمية، لسيادة مجهورية الكونغو ال
طالب بأن تكف هذه القوات والقوات املتحالفة معها و

طالب بأن تنسحب القوات ، كما عن مواصلة القتال
األوغندية والرواندية وقوات املعارضة الكونغولية املسلحة 

كاملة من  وغريها من اجلماعات املسلحة فورا وبصورة
أ) أن ( يلي:  مبا اجمللسطالب وكذلك . كيسانغاين

تسحب أوغندا ورواندا، اللتان انتهكتا سيادة مجهورية 
الكونغو الدميقراطية وسالمتها اإلقليمية، مجيع قواهتما من 
إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية دون مزيد من اإلبطاء، 

النار طالق وفقا للجدول الزمين احملدد يف اتفاق وقف إ
__________ 

  )٩٩(  S/2000/143. 

)١٠٠(  S/PV.4104 ٢، الصفحة. 

)، الفقرات الثانيـة والثالثـة والسادسـة    ٢٠٠٠( ١٢٩١القرار   )١٠١(
 من الديباجة.

(ب) أن ُتقابلَ كل مرحلة ؛ وخطة كمباال لفض االشتباك
من مراحل االنسحاب تنجزها القوات األوغندية 
والرواندية بإجراء مماثل من جانب األطراف األخرى وفقا 

اتفاق حكام (ج) أن ُينهى، وفقا أل للجدول الزمين نفسه؛
وقف إطالق النار، كل وجود أو نشاط عسكري أجنيب 

ليم مجهورية سواء كان مباشرا أو غري مباشر، يف إق آخر،
، يف هذا الصدد، بأن اجمللس طالب. والكونغو الدميقراطية

حتجم مجيع األطراف عن القيام بأي عمل هجومي خالل 
  .)١٠٢(الشتباك وانسحاب القوات األجنبيةعملية فض ا

كانون  ١٤) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٢وبالقرار   
إىل انسحاب قوات  جمللسا ادع، ٢٠٠٠األول/ديسمرب 

أوغندا ورواندا ومجيع القوات األجنبية األخرى من إقليم 
 ١٣٠٤مجهورية الكونغو الدميقراطية، امتثاال للقرار 

حث هذه القوات وقف إطالق النار، و) والتفاق ٢٠٠٠(
  .)١٠٣(على اختاذ خطوات عاجلة لإلسراع هبذا االنسحاب

فرباير شباط/ ٢، املعقودة يف ٤٢٧١ويف اجللسة   
بعد أن أشار األمني العام إىل أحكام القرار ، ٢٠٠١
تطلع إىل انسحاب مجيع القوات )، ٢٠٠٠( ١٣٠٤

األجنبية يف وقت مبكر، على النحو املنصوص عليه يف 
. ودعا رئيس مجهورية )١٠٤(وقف إطالق النار اتفاق

السلطات يف رواندا، وأوغندا،  الكونغو الدميقراطية
انتهاج عالقات حسن اجلوار وبوروندي للعودة إىل 

وأكد  .بشكل أفضل، بغية حتقيق تسوية سلمية للخالفات
 وقف إطالق النارإعادة تنشيط اتفاق كذلك التزام بلده ب

على اخلواص  ةافظاحمل ، يف مجلة أمور، إىلحبيث يؤدي
االستقالل والسيادة والسالمة  لبلده، مبا يف ذلكاألساسية 

__________ 

)، الفقرة الثامنـة عشـرة مـن الديباجـة     ٢٠٠٠( ١٣٠٤القرار   )١٠٢(
 من املنطوق. ٥-٢والفقرات 

 .١٠الفقرة )، ٢٠٠٠( ١٣٣٢القرار   )١٠٣(

)١٠٤(  S/PV.4271 ٤، الصفحة. 
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ليت أعاد اجمللس التأكيد عليها اإلقليمية ووحدة األراضي، ا
يدعم شعب  أناجملتمع الدويل وناشد أيضا  باستمرار.

، الذي جيب أن يتم السالم حوارحتركه حنو الكونغو يف 
  .)١٠٥(‘‘بدون أي تدخل’’بني أبناء الكونغو 

عدد من املتكلمني أن انسحاب القوات  اعتربو  
 األجنبية ضروري إلحالل السالم يف مجهورية الكونغو

حكومة ورأي ممثل الواليات املتحدة أن  .)١٠٦(الدميقراطية
، أن يثاقاملمجهورية الكونغو الدميقراطية حيق هلا، مبوجب 

تطالب القوات األجنبية غري املدعوة مبغادرة أراضيها. 
رواندا وأوغندا حيق  حكوميتأكد يف الوقت ذاته أن و

ضي ، أن تطالبا بعدم استخدام األرايثاقاملهلما، مبوجب 
. الكونغولية كنقطة انطالق لشن هجمات على بلديهما

ما أن اجملتمع الدويل حمق يف الدعوة ك ،ورأى كذلك أنه
إىل انسحاب القوات األوغندية والرواندية من مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، فكذلك جيب أن يدعو مجيع املوقعني 
على اتفاق لوساكا إىل التخلي عن دعم أفراد القوات 

  .)١٠٧(دية املسلحة السابقة وإنترامهويانالرو
وردا على خمتلف البيانات اليت أُديل هبا يف اجللسة،   

أضاف رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية أن هدف 
تحقق ما مل ُتجرب القوات اليت يلن  التحول الدميقراطي

أو بآخر على االنسحاب من  بشكل بلده ‘‘اجتاحت’’
 إلقليمية ووحدة ترابهستعيد سالمته ايحـىت  أراضيه

حتت احتالل ’’رزح ي بلدهأن  وسلط الضوء علىالوطين. 

__________ 

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٥(

ــفحة    )١٠٦( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة  ١٠املرجــ ــا)؛ والصــ  ١٨(فرنســ
ــا)؛ والصــفحة    ٢١(موريشــيوس)؛ والصــفحة   ١٩(كولومبي

 ٢٤(النــــرويج)؛ والصــــفحة   ٢٢(أوكرانيــــا)؛ والصــــفحة  
 (سنغافورة). ٢٦(االحتاد الروسي)؛ والصفحة 

 .٩-٧رجع نفسه، الصفحات امل  )١٠٧(

يف أقرب وقت  لهبد من وضع حد  ال ،‘‘أجنيب
  .)١٠٨(ممكن

موجهة  ٢٠٠١متوز/يوليه  ١٣وبرسالة مؤرخة   
إىل األمني العام، أعرب ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية 

الكونغويل  إرادة أصبحت رواندا والتجمع’’عن قلقه إزاء 
، أال وهي ‘‘غوما جيهران هبا - من أجل الدميقراطية 

يف املقاطعات الشرقية جلمهورية  ‘‘إنشاء دولة انفصالية’’
 ألمبدلانتهاكا األمر الذي يشكل الكونغو الدميقراطية، 

كرس يي ذالمنظمة الوحدة األفريقية ميثاق  الوارد يف
نتهك ي املوروثة عن االستعمار، كما أنه حرمة احلدود

ومقاصده، واألحكام ذات األمم املتحدة ميثاق مبادئ 
كافة قرارات جملس األمن اليت أعادت مجيعها بالصلة 

التأكيد على سيادة مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجيع 
. )١٠٩(دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي

 ١٩برسالة مؤرخة  ،رفض ممثل رواندا وردا على ذلك
موجهة إىل الرئيس، ادعاء ممثل  ٢٠٠١وز/يوليه مت

مجهورية الكونغو الدميقراطية، مشريا، يف مجلة أمور، إىل 
مسألة املواطنة اليت رأى أهنا تؤثر يف البلدان اجملاورة مثل 

  .)١١٠(رواندا
متوز/يوليه  ٢٤، املعقودة يف ٤٣٤٨ويف اجللسة   
مجيع ن علق ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية بأ، ٢٠٠١

من التأكيد على استعدادهم  واقادة املنطقة متكن
 ١٣٠٤لقرار لوفقا  بلدهلالنسحاب من أراضي 

أطراف معينة بالفعل  . غري أنه يف حني تقوم)٢٠٠٠(
أطراف أخرى ترددا يف القيام  بديت، بسحب بعض فرقها

وتقرن أطراف أخرى االنسحاب بالتناوب وإعادة ، بذلك
دن املتعدادها إلبقاء قوات يف االنتشار، وتعرب عن اس

__________ 

 .٢٨-٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٨(

)١٠٩(  S/2001/694 ١، الصفحة. 

)١١٠(  S/2001/716. 
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وفيما يتعلق  غنية باملوارد الطبيعية. اليت اتفق أهنا يةدوداحل
اليت أثارهتا بعض األطراف، وخباصة بالشواغل األمنية 

حجة أخرى أكد املمثل أن تلك الشواغل رواندا، 
 أنبر وذكّلبلده.  تستهدف اإلبقاء على احتالل رواندا

استفاد من التعاون  ١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٧من عام  بلده
، بغية املساعدة على إعادة مع رواندا تقينال عسكريال

أحدا  ، وأوضح أنتنظيم القوات املسلحة الكونغولية
ة بأكملها، أية شواغل أمنية، طيلة تلك الفتر ،يذكر  مل
أية شواغل تتعلق بقوات جيش رواندا السابق أو   وال

 تعترف مبدى رواندا ملوقال إن  بأنشطة االنتراهاموي.
عندئذ عللت ذلك بضرورة ، وإهنا تدخلها إال بعد شهور

الدفاع عن الكونغوليني الذين يفترض الشك يف 
جنسيتهم، والذين قيل إن السلطات الكونغولية 

، أكد )١١١(٤٢٧٣. ويف إشارة إىل اجللسة تضطهدهم
 املمثل أن رئيس رواندا مل يدل جبواب مقنع على األسئلة

تتعلق بوجود قوات العدوان على ’’ يتاملوجهة إليه ال
أراض كونغولية، واحلدود املشتركة املعرضة لالختراق، 
وضرورة بناء جمتمع رواندي حر وآمن ودميقراطي يرتكز 

وشدد ‘‘. على حقوق اإلنسان واملساواة واحترام التنوع
، وأن بلده أية برامج خفية يف رواندا لهليس على أن بلده 

مسؤولية عن اإلبادة اجلماعية  أية’’تحمل يال الذي 
قاعدة  يز استخدام أراضيهجي، لن ‘‘١٩٩٤الرواندية لعام 

لشن عمليات تستهدف زعزعة استقرار البلدان اجملاورة 
عالوة على  .غب يف أن تكون على عالقة طيبة بهاليت تر
يف منطقة البحريات ضمانات األمن ن أ ذهب إىلذلك، 

ة مجهورية ب سيادأال تكون على حسا الكربى ينبغي

__________ 

)١١١(  S/PV.4273 احلالـة يف  ’’، يف إطار بند جدول األعمال املعنون
 ‘‘.منطقة البحريات الكربى

وأال تتدخل يف سالمتها  الكونغو الدميقراطية
  .)١١٢(اإلقليمية
، )١١٣(٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٤وببيان رئاسي مؤرخ   

كرر جملس األمن مطالبته مجيع األطراف بالتعجيل بوضع 
الصيغ النهائية للخطط الشاملة لالنسحاب املنظم جلميع 

الدميقراطية القوات األجنبية من أراضي مجهورية الكونغو 
ونزع سالح مجيع اجلماعات املسلحة املشار اليها يف 

، من اتفاق لوساكا لوقف ١- ٩املرفق ألف، الفصل 
إىل  اوإعادهت اوإعادة إدماجه اإطالق النار، وتسرحيه
فيما يتعلق و ، وبتنفيذ تلك اخلطط.االوطن وإعادة توطينه

إجراء أمهية  اجمللس كدأ ،حلوار بني األطراف الكونغوليةبا
حوار مفتوح وممثل وشامل، متحرر من التدخل اخلارجي، 

  ويفضي إىل تسوية قائمة على توافق اآلراء.
تشرين  ٩) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٦وبالقرار   

من جديد التزام مجيع اجمللس كد ، أ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 
الدول باالمتناع عن استعمال القوة ضد السالمة اإلقليمية 

ألي دولة أو بأي طريقة أخرى واالستقالل السياسي 
التأكيد على أيضا د اعأو تتناىف ومقاصد األمم املتحدة،

االستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية جلمهورية الكونغو 
 .الدميقراطية وسيادهتا، مبا يف ذلك على مواردها الطبيعية

بانسحاب بعض القوات األجنبية من  كذلك رحبو
، مبا يف ذلك الوحدة الناميبية مجهورية الكونغو الدميقراطية

الكامل بأكملها، بوصفه خطوة إجيابية حنو االنسحاب 
لب إىل مجيع الدول اليت طجلميع القوات األجنبية، و

تسحب قواهتا بعد أن تبدأ، دون تأخري، يف تنفيذ   مل

__________ 

)١١٢(  S/PV.4348 ٣٧-٣٦، الصفحتان. 

)١١٣(  S/PRST/2001/19ة والتاسعة.، الفقرتان السابع 
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) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٤انسحاهبا الكامل وفقا للقرار 
  .)١١٤(٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٦

 حزيران/ ١٤) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٧وبالقرار   
من جديد التزام مجيع اجمللس كد ، بعد أن أ٢٠٠٢يونيه 

الدول باإلحجام عن استخدام القوة ضد السالمة اإلقليمية 
أي طريقة أخرى بواالستقالل السياسي ألي دولة، أو 

رحب  تتسق مع أهداف ومبادئ األمم املتحدة، ال
 ،الكونغو الدميقراطية بااللتزام الذي أعلنه رئيس مجهورية

بعدم  ،أثناء بعثة جملس األمن املوفدة إىل البحريات الكربى
ات املسلحة املشار إليها يف اتفاق ماعتقدمي الدعم إىل اجل

حث حكومة مجهورية و ،لوساكا لوقف إطالق النار
الكونغو الدميقراطية على أن تتخذ على حنو عاجل مجيع 

يمها لدعم هذه خدام إقلاخلطوات الالزمة لكفالة عدم است
  .)١١٥(اجملموعات املسلحة

آب/أغسطس  ٨، املعقودة يف ٤٥٩٦ويف اجللسة   
، عقب التوقيع على اتفاق السالم بني حكوميت ٢٠٠٢

مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية رواندا بشأن 
انسحاب القوات الرواندية من أراضي مجهورية الكونغو 

ملسلحة الرواندية السابقة وتفكيك القوات االدميقراطية 
وإنتراهاموي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، املوقع يف 

، أعرب ممثل )١١٦(٢٠٠٢ هيوليمتوز/ ٣٠بريتوريا يف 
مجهورية الكونغو الدميقراطية عن شكره للمجلس على 

بالتقدم امللحوظ الذي حتقق ’’لترحيب لعقد جلسة 
ملدة  هلدضد ب تاليت شن ‘‘مؤخرا إلهناء حرب العدوان

يندرج  اتفاق بريتوريا. وأكد أن أربع سنوات تزيد على
__________ 

ــرار   )١١٤( ــة   )، الف٢٠٠١( ١٣٧٦القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة الثانيــ قــ
 من املنطوق. ٢ والفقرة

)، الفقرة الثالثة من الديباجـة والفقـرة   ٢٠٠٢( ١٤١٧القرار   )١١٥(
 من املنطوق. ١٠

)١١٦(  S/2002/914.املرفق ، 

ع يتفق مو يف إطار اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار
قرارات ذات الصلة اليت تدعو إىل النصت عليه   ما

. وأشار املمثل اب املنظم جلميع القوات األجنبيةاالنسح
يف  بالدهمن بني البلدان اليت هبت ملساعدة إىل أن 

، ‘‘فاع عن سيادهتا الوطنية وسالمة أراضيهاالد’’
أنغوال وزمبابوي  أعادت بينماانسحبت ناميبيا متاما، 
فيما يتعلق بالقوى غري أما  جزءا كبريا من قواهتما.

حتركات انسحاب إال من جانب  تالحظاملدعوة، فلم 
قد رواندا، من جهتها،  . وأضاف أنأوغندا وبوروندي

، وما زالت الدولة الوحيدة زادت من قواهتا بشكل كبري
اليت تنخرط يف عمليات عسكرية واسعة النطاق على 

وأكد أن اتفاق بريتوريا ميثل  األراضي الكونغولية.
 آب/ ٢رب يف احلمنذ بدء  ‘‘فرصة السالم األكثر جدية’’

استجابة لشواغل رواندا األمنية،  وفريو ١٩٩٨أغسطس 
دام األمن منذ عاين من انعيي ذال وه بلدهبالرغم من أن 
. وأعرب عن اعتقاده أن اتفاق بريتوريا أربع سنوات

أيضا استعادة السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية يتوخى 
، خلطر كبري بسبب الوجود الرواندي ي تعرضذ، اللبلده
قة البحريات الكربى إىل احلالة جيسد عناصر عودة منطو
 بلدهربم ين ألهناك أمهية ملحة . وأكد املمثل أن يةلعادا

مع حكوميت أوغندا وبوروندي اتفاقني مماثلني التفاق 
  .)١١٧(بريتوريا
وأشاد ممثل رواندا أيضا بالتوقيع على اتفاق   

صوب  ‘‘ يسبق هلا مثيلمل’’خطوة  بريتوريا، الذي اعتربه
 . وأشار إىل أن اجمللس واصل حث رواندااعرتتسوية ال

سوياً حلل  ومجهورية الكونغو الدميقراطية على العمل
الصراع من جذوره، مبعىن إجياد سبل لتثبيط القوات 
املسلحة الرواندية السابقة ومجاعة انتراهاموي عن شن 

__________ 

)١١٧(  S/PV.4596 ٧-٤، الصفحات من. 
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هجمات على رواندا من قواعد داخل أراضي مجهورية 
املسلحة  القواتنزع سالح وقال إن  الكونغو الدميقراطية.

وتسريح املذكورة يف اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار 
، يف رأيه، مل يطبق بشكل قاتليها وإعادهتم إىل أوطاهنمم

تقليل التهديد ألمن البلدان املعنية فعال، ومن مث مل جير 
إسهام اتفاق بريتوريا يف . وأضاف أن وعلى رأسها رواندا

العملية هو التزام شديد من حكومة مجهورية الكونغو 
ة الدميقراطية بتتبع القوات العسكرية الرواندية ومجاع

 تعهد. وذكر أن بلده انتراهاموي وجتميعها ونزع سالحها
من مجهورية الكونغو الدميقراطية  بدوره بسحب جنوده

واحلكم عليها بأهنا السالفة الذكر مبجرد البدء يف العملية 
رواندا . وأشار املمثل كذلك إىل أن عملية ال رجعة فيها

ا يف هوجود مواطني هاتدرك متاماً املشاكل اليت تسبب في
، وترحب مجهورية الكونغو الدميقراطية وأنشطتهم فيها

اتفاق  التفاوض بشأنمجهورية الكونغو الدميقراطية بقرار 
  .)١١٨(بريتوريا
آب/أغسطس  ١٥وببيان رئاسي مؤرخ   
 باتفاق السالم املربم يف، رحب اجمللس )١١٩(٢٠٠٢

بني حكوميت مجهورية  ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٣٠ بريتوريا يف
ورية الكونغو الدميقراطية وبرنامج تنفيذ رواندا ومجه

انسحاب اجلنود الروانديني من أراضي مجهورية الكونغو 
الدميقراطية وحل القوات املسلحة الرواندية السابقة 
. وقوات اإلنترهاموي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

ب اجمللس أيضا بالتزام حكومة رواندا، مبوجب اتفاق ورحَّ
سحب جنودها من أراضي مجهورية ، بشأن بريتوريا

تقدمي رواندا خلطة ب وأحاط علماالكونغو الدميقراطية، 
  .‘‘الطرف الثالث’’انسحاب أولية لقواهتا إىل 

__________ 

 .٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٨(

)١١٩(  S/PRST/2002/24. 

تشرين األول/أكتوبر  ١٨وببيان رئاسي مؤرخ   
لس مبا أحرز من تقدم يف جمال اجملرحب ، )١٢٠(٢٠٠٢

انسحاب القوات األجنبية من أراضي مجهورية الكونغو 
ب اهأو. الدميقراطية، وشدد على إمتام هذا االنسحاب

اع أن توقف األعمال القتالية رتلس جبميع أطراف الاجمل
مجهورية  ةحكوم ادععلى الفور وبدون شروط مسبقة، و

الكونغو الدميقراطية ومجيع احلكومات يف املنطقة إىل 
استخدام نفوذها على مجيع األطراف لتحقيق ذلك، 

يام بأي عمل قد يؤدي إىل زيادة تفاقم واالمتناع عن الق
 كذلكلس اجملشدد و احلالة أو تقويض عملية السالم.

على لزوم عدم تقدمي أي حكومة أو قوة عسكرية أو أي 
منظمة أخرى أو فرد ألي إمدادات عسكرية أو غريها أو 
أي شكل آخر من أشكال الدعم ألي من اجلماعات 

لكونغو الدميقراطية الضالعة يف القتال يف شرق مجهورية ا
  .وبوروندي

كانون  ٤) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٤٥وبالقرار   
بتوقيع مجهورية  اجمللس رحب، ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

أيلول/سبتمرب  ٦ق لواندا يف الكونغو وأوغندا على اتفا
بالقرار الذي اختذته مجيع  أيضا رحبو .)١٢١(٢٠٠٢

األطراف األجنبية بسحب قواهتا بصورة كاملة من أراضي 
مجهورية الكونغو الدميقراطية، وبالتقدم احملرز يف تنفيذ 

عمليات انسحاب قوات  مبا يف ذلكهذه العمليات، 
علما اجمللس ط احوأ. وزمبابويورواندا أوغندا و أنغوال

بالتزام أوغندا مبوجب اتفاق لواندا بأن تكمل سحب 
كانون األول/ديسمرب  ١٥جاوز قواهتا يف موعد ال يت

__________ 

)١٢٠(  S/PRST/2002/27. 

لقـوات األوغنديـة مـن مجهوريـة     ابانسـحاب  املعاهدة املتعلقـة    )١٢١(
بـني مجهوريـة    الكونغو الدميقراطية وتطبيع العالقات والتعاون

، S/2003/213الكونغـــــو الدميقراطيـــــة ومجهوريـــــة أوغنـــــدا (
 املرفق).
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لتفاعل اإلجيايب بني حكوميت مجهورية رحب باو ،٢٠٠٢
وناشد  ،تفاقاالالكونغو الدميقراطية وأوغندا منذ توقيع 

منظمة األمم املتحدة يف بعثة الطرفني العمل سويا مع 
على هتيئة الظروف اليت من مجهورية الكونغو الدميقراطية 

كرر . وشأهنا أن تسمح بتنفيذ االتفاق على الوجه األكمل
أنه ال ينبغي ألي حكومة أو قوة عسكرية  هتأكيداجمللس 

أو أي منظمة أخرى أو أي أفراد تقدمي دعم عسكري أو 
أي شكل آخر من أشكال الدعم ألي من اجلماعات 
الضالعة يف القتال يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية 

حكومة مجهورية اجمللس شجع . ووال سيما يف إيتوري
رواندا وأوغندا، على الكونغو الدميقراطية وحكوميت 

والتعاون  االتوايل، على اختاذ خطوات حنو تطبيع عالقاهت
على  امن أجل ضمان األمن املتبادل على طول حدوده

شجع بريتوريا ولواندا؛ و ييف اتفاقالنحو املنصوص عليه 
كذلك حكوميت مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي 

  .)١٢٢(على اختاذ خطوات مماثلة
، )١٢٣(٢٠٠٣أيار/مايو  ١٦ئاسي مؤرخ وببيان ر  

لس مجيع األطراف يف املنطقة إىل وضع حد جلميع اجمل ادع
أشكال الدعم الذي تقدمه للجماعات املسلحة واالمتناع 
عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل عودة السالم إىل 

كد أل اإلدارة االنتقالية إليتوري وإيتوري، وخباصة عم
يد بسيادة مجهورية الكونغو من جديد التزامه الشد

  الدميقراطية على أراضيها كافة.
أيار/مايو  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٤وبالقرار   
اجمللس، متصرفا مبوجب الفصل السابع من طلب ، ٢٠٠٣

إىل مجيع األطراف الكونغولية ومجيع الدول يف امليثاق، 
منطقة البحريات الكربى أن متتنع عن أي نشاط عسكري 

__________ 

 .٢٠و ١٧و ١٦و ٢و ١)، الفقرات ٢٠٠٢( ١٤٤٥القرار   )١٢٢(

)١٢٣(  S/PRST/2003/6. 

الوضع يف من شأنه أن يواصل زعزعة أو أي نشاط 
طلب أيضا وقف كل دعم إيتوري، ويف هذا الصدد 

للجماعات وامليليشيات املسلحة، وال سيما وقف إمدادها 
طالب مجيع األطراف عدات العسكرية، كما باألسلحة وامل
بأن متنع فعال تقدمي ومجيع الدول يف املنطقة الكونغولية 
  .)١٢٤(ذلك الدعم

  ٥احلالة   
  الة بني العراق والكويتاحل  
 آذار/ ٢٦، يف ٤٧٢٦عقد جملس األمن اجللسة   
، فيما يتصل باحلالة بني العراق والكويت، ٢٠٠٣مارس 

آذار/مارس  ٢٤وذلك استجابة لرسالتني مؤرختني 
موجهتني إىل رئيس اجمللس من ممثلي العراق  ٢٠٠٣
. وطلب ممثل العراق، بصفة خاصة، يف )١٢٥(وماليزيا

وقف ’’ غيةمجلس بلد اجتماع عاجل لعقرسالته 
العدوان األمريكي الربيطاين وسحب القوى الغازية فورا 

جلمهورية العراق والتأكيد على  ‘‘خارج احلدود الدولية
احترام سيادة العراق واستقالله السياسي وُحرمة أراضيه 

  .)١٢٦(وامتناع مجيع الدول عن التدخل يف شؤونه الداخلية
ل ممثل العراق إن بلده ويف تلك اجللسة، قا  

 ٢٠شامل منذ  يتعرض لعدوان عسكري أمريكي بريطاين
، األمر الذي يشكل انتهاكا للقانون ٢٠٠٣آذار/مارس 

) من ٧) والفقرة (٤الدويل وامليثاق، وال سيما الفقرة (
. وأكد أن اجمللس مل خيّول هاتني الدولتني ٢املادة 

يسمح  ) مل٢٠٠٢( ١٤٤١استخدام القوة وأن القرار 
__________ 

ــرار   )١٢٤( ــة،   ٢٠٠٣( ١٤٨٤القـ ــن الديباجـ ــعة مـ ــرة التاسـ )، الفقـ
 من املنطوق. ٧والفقرة 

)١٢٥(  S/2003/362، S/2003/363.على التوايل ، 

)١٢٦(  S/2003/362. 
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. وأيد هذه احلجة األخرية ممثل )١٢٧(باستخدامها
باملثل، أبرز ممثل ماليزيا أن . و)١٢٨(اجلماهريية العربية الليبية

 العمل العسكري مل يكن بإذن من اجمللس، وأن االستعمال
القانون  يهدد األسس اليت يقوم عليها للقوة الوقائي
ة ضد استعمال القو. وشدد ممثل اليمن على أن )١٢٩(الدويل

الغري خارج حدود الدفاع عن النفس وبدون ختويل من 
جملس األمن ميثل انتهاكا واضحا ملبادئ القانون الدويل 

. واعترب ممثال اليمن واجلماهريية العربية الليبية )١٣٠(يثاقاملو
العراقي يف تغيري النظام  ةواملتمثلالسياسة املعلنة أن كذلك 

لة ذات سيادة وعضو على دولة مستق ‘‘عدوانا’’ثل متإمنا 
 العراق يف منظمة األمم املتحدة، وتدخال يف شؤون

كلمني اآلخرين بأن العمل . وأقر عدد من املت)١٣١(الداخلية
عمال ’’يشكل انتهاكا للميثاق، وأطلقوا عليه  العسكري
هجوما ’’ و‘‘ عمال من أعمال العدوان’’ و‘‘ انفراديا

ثل رأى مم. وعالوة على ذلك، )١٣٢(‘‘أحادي اجلانب
نفرادية على العراق االرب مجهورية إيران اإلسالمية أن احل

فهي مل ُتشن  ،ال تفي بأي من معايري الشرعية الدولية
ال ميكن، اعتبار و ،دفاعا عن النفس ضد أي هجوم مسلح

للقوى ’’العراق، خطرا وشيكا على األمن الوطين 
  .)١٣٣(‘‘احملاربة

__________ 

)١٢٧(  S/PV.4726 ٧-٥، الصفحات. 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٨(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(

 .١٦نفسه، الصفحة  املرجع  )١٣٠(

)١٣١(  S/PV.4726 ٢٠(الـــــــيمن)؛ والصـــــــفحة    ١٦، الصـــــــفحة 
 (اجلماهريية العربية الليبية).

ــفحة    )١٣٢( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة  ٢٣املرجـ ــيا) والصـ  ٢٦(إندونيسـ
ــا)؛ والصــفحة   ــل)؛ والصــفحة   ٣٤(كوب (فييــت  ٣٩(الربازي

ــام)؛ و ــفحة )S/PV.4726 (Resumption 1 نــ  ١١، الصــ
 تحدة).(مجهورية ترتانيا امل

)١٣٣(  S/PV.4726 ٤١، الصفحة. 

له وينبغي أن يكون استعمال القوة، حسبما قا  
بعد استنفاد ممثال األرجنتني واملغرب، مبثابة املالذ األخري، 

مجيع الوسائل السلمية، وينبغي أن يأذن به جملس 
جيب أن . أما ممثل فرتويال، فرأى أن اجمللس )١٣٤(األمن

ولذلك جيب توجيه  ،يرفض رفضا قاطعا استعمال القوة
جهود اجمللس صوب التوصل إىل وقف فوري إلطالق 

  .)١٣٥(ع هناية الستعمال القوةضوو النار
وعلى النقيض من ذلك، أعرب ممثل بولندا عن   

 ١٤٤١ألن العراق مل يلتزم بأحكام القرار  أسفه
حتذيرا بعاقبة وخيمة ’’القرار تضمن  ورأى أن) ٢٠٠٢(

من  ‘‘يف حال عدم االمتثال، باالستناد إىل الفصل السابع
متبقٍ سوى مل يعد من خيار  واستطرد قائال إنه يثاق.امل

الوسائل السلمية لتسوية  بعد استنفاد استخدام القوة
 نظرا المتناع النظام العراقي عن تنفيذ األزمة العراقية

قرارات جملس األمن، وال سيما القرارات املرتبطة بأسلحة 
، اليت تشكل هتديدا للسالم واألمن الدمار الشامل

ت جملس قرارا . وأشار ممثل استراليا إىل أن)١٣٦(الدوليني
 ٦٨٧) و ١٩٩٠( ٦٧٨مبا فيها القرارات  ،األمن السارية

توفر السلطة الستعمال  ،)٢٠٠٢( ١٤٤١) و ١٩٩١(
القوة لتجريد العراق من أسلحة التدمري الشامل وإعادة 

أما ممثل اململكة املتحدة  .)١٣٧(إىل املنطقة السلم واألمن
العمل الذي تقوم به اململكة املتحدة إىل  فشدد على أن

جانب شركائها يف التحالف للدفاع عن قرارات األمم 
 ،روعا ومتعدد األطراف على حد سواءاملتحدة يعترب مش

ن استعمال القوة مأذون به يف الظروف الراهنة مبوجب أو
__________ 

 ٥٥(األرجنــتني)؛ والصــفحة   ٤٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٣٤(
 (املغرب).

 .٥٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٥(

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٦(

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٧(
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) ١٩٩١( ٦٨٧) و ١٩٩١( ٦٧٨قرارات جملس األمن 
وأما ممثل الواليات املتحدة  .)١٣٨()٢٠٠٢( ١٤٤١و 

تشكل ردا مناسبا التحالف  ايقوم هبفأبرز أن األعمال اليت 
القرار ذهب إىل أن و، تمتع باملشروعية وليس رداً انفرادياًي

لعراق يف ) قد وجد بصورة صرحية أن ا٢٠٠٢( ١٤٤١
وبالنظر إىل انتهاكات العراق  ،حالة انتهاك مادي مستمر

املادية اإلضافية، يكون أساس وقف إطالق النار القائم قد 
 ٦٧٨م القوة مأذونا به مبوجب القرار زال وأصبح استخدا

)١٣٩()١٩٩٠(.  
  ٦احلالة   
تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة   

موجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٣
من املندوب الدائم للجمهورية العربية 
 السورية لدى األمم املتحدة

)S/2003/939(  
تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة   

ألمن موجهة إىل رئيس جملس ا ٢٠٠٣
من املمثل الدائم للبنان لدى األمم 

  )S/2003/943( املتحدة
، عقد جملس ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٥يف   

استجابة للطلب الوارد يف رسالة  ٤٨٣٦األمن اجللسة 
موجهة إىل رئيس  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٥مؤرخة 

. وبتلك )١٤٠(اجمللس من ممثل اجلمهورية العربية السورية
اختراق ’’عقد اجتماع للنظر يف املمثل لب طالرسالة، 

الطريان احلريب اإلسرائيلي لألجواء السورية واللبنانية 

__________ 

)١٣٨(  S/PV.4726 (Resumption 1) ٢٩-٢٨، الصفحتان. 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(

)١٤٠(  S/2003/939. 

بالقذائف املوجهة على موقع مدين  يف نفس اليومواعتدائه 
  ‘‘.داخل األراضي السورية 

ويف تلك اجللسة أعرب ممثل اجلمهورية العربية   
انتهاك  يف، ‘‘العدوان غري املربر’’هذا السورية عن إدانته 

لميثاق والتفاقية فصل القوات بني سورية ل صارخ
. وقال ممثل )١٤١(١٩٧٤وإسرائيل، اليت مت توقيعها يف عام 

متادي وتكرار اخلروقات اإلسرائيلية لألجواء إن  لبنان
اللبنانية وللخط األزرق الذي ترعاه قوات األمم املتحدة 

 األمم لالعتداء على دولة عضو يف أدىيف جنوب لبنان، 
شرعة األمم املتحدة ومبادئ القانون . ودفع بأن املتحدة
حتظر أي اعتداء من أي دولة عضو على دولة ’’الدويل 

األمن  أخرى مهما كان السبب دون اجمليء أوال إىل جملس
  .)١٤٢(‘‘لطرح قضيتها

رد إسرائيل ’’غري أن ممثل إسرائيل ذهب إىل أن   
تحارية املروعة الدفاعي احملسوب على التفجريات االن
اجلمهورية يف  ‘‘بالقنابل ضد مرفق لتدريب اإلرهابيني

سورية هو عمل واضح للدفاع عن النفس وفقا العربية ال
تلك األعمال تأيت بعدما وأبرز أن من امليثاق.  ٥١للمادة 

مارست إسرائيل قدرا هائال من ضبط النفس رغم أعمال 
مئات  اإلرهاب اليت ال ُتحصى واليت أدت إىل مصرع

سورية تتحمل اجلمهورية العربية الأن األرواح الربيئة، و
 بلدهبعدما ناشد و ،املسؤولية املباشرة واجلنائية عنها

سورية اجلمهورية العربية الواجملتمع الدويل ككل مرارا 
. وقال إن إلرهاب واالمتثال للقانون الدويلوقف دعمها ل

هديد اخلطري أية دولة واجهت هذا الت شأهنا شأن ،إسرائيل
وألمد طويل، جيب أن متارس حقها وواجبها املتأصلني يف 

__________ 

)١٤١(  S/PV.4836 و Corr.1 ٤، الصفحة. 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٢(
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دعا ممثل الواليات املتحدة . و)١٤٣(الدفاع عن مواطنيها
تصعيد التوتر يف الشرق  ىتفادإىل مجيع األطراف 

وأضاف  األوسط وإىل التفكري بعناية يف عواقب أعماهلا.
حة سورية ومن املصلاجلمهورية العربية الأن من مصلحة 

اجلمهورية األوسع للسالم يف الشرق األوسط أن توقف 
سورية إيواء ودعم اجلماعات اليت تقوم بإرتكاب العربية ال

  .)١٤٤(أعمال اإلرهاب مثل العمل الذي حصل يف حيفا
وأدان عدد من املتكلمني اهلجوم اجلوي   

اإلسرائيلي على اجلمهورية العربية السورية بوصفه انتهاكا 
الدويل وامليثاق و/أو دعوا األطراف إىل  لقواعد القانون

؛ )١٤٥(ممارسة ضبط النفس وإحياء العملية السياسية
وعارض بعضهم اهلجوم بشدة، مطلقني عليه عمال من 
أعمال العدوان على إحدى الدول األعضاء ومرددين 
احلجج اليت استخدمها ممثل اجلمهورية العربية 

  .)١٤٦(السورية
قواعد ثاق حيدد والحظ ممثل باكستان أن املي  

صارمة الستخدام القوة من جانب الدول األعضاء، 
احلالة األوىل عند ممارسة  :وُيَتوخى ذلك يف حالتني ال غري

حق الدفاع عن النفس ضد عمل عدواين مباشر أو 
استخدام القوة؛ واحلالة الثانية عند االستخدام اجلماعي 

 من امليثاق، بإذن صريح من ٤٢للقوة مبوجب املادة 
__________ 

 .٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٣(

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٤(

 ١١(إســــبانيا)؛ والصــــفحة  ١١املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١٤٥(
ــفحة    ــدة)؛ والصــ ــدة)؛ املتحــ ــة املتحــ ــاد  ١٢(اململكــ (االحتــ

(بلغاريـا)؛   ١٣(أملانيا)؛ والصـفحة   ١٣لصفحة الروسي)؛ وا
 (املكسيك). ١٤(شيلي)؛ والصفحة  ١٤والصفحة 

(جامعـــة الــــدول العربيــــة)؛   ١٨املرجـــع نفســــه، الصــــفحة    )١٤٦(
ــفحة  ــفحة  ٢١والصـــ ــر)؛ والصـــ (فلســـــطني)؛  ٢٤(اجلزائـــ
 ٢٩(مجهوريــة إيــران اإلســالمية)؛ والصــفحة  ٢٨والصــفحة 

 (قطر). ٣١والصفحة (اليمن)؛  ٣٠(لبحرين)؛ والصفحة 

إن اهلجوم الذي شنته إسرائيل واستطرد قائال  لس.اجمل
على أراضي اجلمهورية العربية السورية ال يستويف هذين 
الشرطني الصارمني اللذين حددمها امليثاق بشأن استخدام 

انتهاك للميثاق  يف ياتعسف اهجوم ، ومن مث اعتربهالقوة
اليت اختذها جملس األمن بشأن  ذات الصلةللقرارات و
. وأعرب ممثل املغرب عن رأي مفاده )١٤٧(شرق األوسطال

ضحية للجوء أن اجلمهورية العربية السورية كانت 
ذلك  :إسرائيل إىل استخدام القوة، منتهكة بذلك امليثاق

من امليثاق تطالب مجيع الدول األعضاء ) ٤( ٢املادة أن 
باالمتناع عن استخدام القوة ضد السالمة اإلقليمية أو 

 اهلجوم ذهب إىل أنالسياسي ألية دولة. واالستقالل 
اجلمهورية انتهاكا صارخا لسيادة  شكلاإلسرائيلي 
ال ميكن أن وأنه  ،سورية وسالمتها اإلقليميةالعربية ال

 ،انوين الوحيد الذي تصوره امليثاقكون موضع التربير القي
وأوضح ممثل األردن  .)١٤٨(أي الدفاع املشروع عن النفس

من املادة  ٤كان أن يتجاوز الفقرة  رفط ال جيوز أليأنه 
 .اليت حترِّم استخدام القوة إال يف حالتني ،يثاقاملمن  ٢

 ٥١استخدام القوة مبوجب املادة  يف احلالة األوىلوتتمثل 
من ميثاق األمم املتحدة، وهي املادة اليت تعرب عن مبدأ 

ولكن ممارسة هذا احلق من ِقبل أي  .الدفاع عن النفس
 أماطة بوقوع اعتداء مسلح مسبق عليها. دولة مشرو

جملس األمن استخدام القوة  ارقرفتتمثل يف إاحلالة الثانية، 
من هاتني  اأيقال إن مبوجب الفصل السابع من امليثاق. و

يف حالة اهلجوم اجلوي اإلسرائيلي على  احلالتني ال تنطبق
  .)١٤٩(اجلمهورية العربية السورية

  
  

__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٨(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٩(



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1289 
 

    ٥، الفقرة ٢املادة  -جيم 
  ٥ الفقرة ،٢ املادة  
ــاء مجيـــع يقـــدم   ــا كـــل األعضـ  مـــن وســـعهم يف مـ
 وفــــق تتخــــذه عمــــل أي يف املتحــــدة األمــــم إىل عــــون
 دولــــة أيــــة مســــاعدة عــــن ميتنعــــون كمــــا امليثــــاق، هــــذا
 أو املنــع  أعمــال  مــن عمــال  إزاءهــا  املتحــدة األمــم  تتخــذ
  القمع.

  
    مالحظة  
 إشــارة أي تــرد مل ،قيــد االســتعراض الفتــرة خــالل  

 أو األمـــن جملـــس قـــرراتم يف )٥( ٢ املـــادة إىل رحيةصـــ
) صـراحة يف تقريـر   ٥( ٢ه أشري إىل املـادة  أن غري مداوالته.

وذلـك   الفريق املعين بعمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم   
يف ســياق منــع نشــوب الرتاعــات. فأيــد الفريــق، كإحــدى   

جلـوء األمـني العـام    توصياته الرئيسية بشأن العمـل الوقـائي،   
ــات   ب ــاد بعث ــواترا إىل إيف ــر ت ــائق إىل  شــكل أكث تقصــي احلق

شــدد علــى التزامــات الــدول األعضــاء،     و ،منــاطق التــوتر 
كــل مــا يف  ’’) مــن امليثــاق، بتقــدمي   ٥( ٢مبوجــب املــادة  

ــون   ــن ع ــم      ‘‘وســعها م ــا األم ــوم هب ــيت تق ــذه األنشــطة ال هل
  .)١٥٠(املتحدة

 قـرارات  عـدة ، باإلضـافة إىل ذلـك،   اجمللـس  اختذو   
 عالقـة  هلا كونت قد اليت الرئاسية البيانات من عدداً وأصدر
 وميكــن  ).٥( ٢ املــادة  يف عليــه  املنصــوص  أدباملبــ  ضــمنية 
ــار ــة اعتب ــة األمثل ــداءات املســاعدة    التالي ــا ن ــا فيه  املتصــلةمب

 ضــمن ةفروضــامل والتــدابريســاعي األمــني العــام احلميــدة؛ مب
 ؛الســـالم حفــظ  عمليــات ؛ وامليثــاق  مــن  ٤١ املــادة  إطــار 

 اليت يأذن هبا اجمللـس؛  إجراءات اإلنفاذ للترتيبات اإلقليميةو
 ممثلــة ،الــيت يــأذن يهــا اجمللــس اجلنســيات املتعــددة والقــوات

__________ 

)١٥٠(  S/2000/809 ٣٤، الفقرة. 

 يتعلـق  مـا في قيد االستعراض الفترة خالل اجمللس ملمارسات
  ).٥( ٢  املادة يف عليه املنصوص باملبدأ

املساعدة املتعلقة باملساعي احلميدة لألمني   
  العام

ــ   ــا      فيم ــيت يضــطلع هب ــدة ال ــق باملســاعي احلمي ا يتعل
األمني العام وممثلوه، على سبيل املثـال، حـث اجمللـس مجيـع     

ــراف، ببيــان رئاســي مــؤرخ     ــانون الثاين/ينــاير   ٢٦األط ك
ــو     ٢٠٠٠ ــة الكونغ ــة جبمهوري ــة املتعلق ــا يتصــل باحلال ، فيم

 يفمـني العـام   ألعلى أن تقدم للممثل اخلـاص ل الدميقراطية، 
املسـاعدة  ’’مـا حيتاجـه مـن     كونغـو الدميقراطيـة،  مجهورية ال
  .)١٥١(ع مبهامهالضطالل ‘‘والتعاون

 إطــار يف املفروضــة بالتــدابريعلقــة املت املســاعدة  
  امليثاق من ٤١ املادة

 مـن  كثري يف وردت ،قيد االستعراض الفترة خالل  
املـادة  إىل  ضمنية إشاراتيف مقررات جملس األمن  األحيان

 مبوجــب اجمللــس يفرضــها الــيتلتــدابري ) فيمــا يتصــل با٥( ٢
 دعــا احلــاالت، مــن عــدد يفوالفصــل الســابع مــن امليثــاق.  

 لـدعم  جهودهـا  تعزيز أو إجراءات، اختاذ إىل الدول اجمللس
. اجمللــــس يفرضــــها الــــيت األخــــرى التــــدابري أو اجلــــزاءات

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، طلـــب اجمللـــس صـــراحة إىل الـــدول  
ذات  تتعـاون مـع اللجـان    األعضاء، يف بعـض احلـاالت، أن  

الصــلة وهيئــات الرصــد وهيئــات اخلــرباء املنشــأة لإلشــراف 
  على تنفيذ تدابري اجلزاءات ومع هيئات التفتيش.

ففيمــا يتعلــق باحلالــة يف ليربيــا، علــى ســبيل املثــال،   
) ٢٠٠١( ١٣٤٣إىل مجيــع الــدول، بــالقرار  طلــب اجمللــس

ملالئمــة أن تتخــذ التــدابري ا، ٢٠٠١آذار/مــارس  ٧املــؤرخ 
__________ 

)١٥١(  S/PRST/2000/2. 
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ــها،     ــراد والشــركات اخلاضــعني لواليت ــة تصــرف األف لكفال
وفقــا لتــدابري احلظــر املفروضــة مــن جانــب األمــم املتحــدة،  

ــددة مبوجــــب القــــ     ــا التــــدابري احملــ  ١١٧١رارين خصوصــ
ــب  )٢٠٠٠( ١٣٠٦) و ١٩٩٨( ــذ، حســــــ ، وأن تتخــــــ

ــاء     ــة املالئمــة إلهن االقتضــاء، اإلجــراءات القضــائية واإلداري
شروعة اليت يقـوم هبـا أولئـك األفـراد وتلـك      األنشطة غري امل

  .)١٥٢(الشركات
ــالقرار    ــان/ ١٨) املـــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٥وبـ  نيسـ
طلـــب )، فيمـــا يتصـــل باحلالـــة يف أنغـــوال، ٢٠٠٠أبريـــل (
إىل ، وطلـب  إىل األمني العـام أن ينشـئ آليـة للرصـد    اجمللس 

يف االضـطالع  تعاونـا كـامال    هـا مجيع الـدول أن تتعـاون مع  
وة علــى ذلــك، يف بيــان رئاســي مــؤرخ  . عــال)١٥٣(بواليتــها

الـدول  ، ناشد اجمللس )١٥٤(٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥
األعضاء االمتثـال الكامـل لتنفيـذ نظـام اجلـزاءات املفـروض       

)، يونيتــا( علــى االحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال     
نشأة عمـال  املإىل التعاون التام مع جلنة جملس األمن  هاودعا

ــالقرار  ــة رصــد اجلــزاءات املفروضــة    )١٩٩٣( ٨٦٤ب وآلي
  .على يونيتا
وفيمــا يتصــل باحلالــة يف الصــومال، دعــا اجمللــس        
، ٢٠٠٢أيار/مـــايو  ٣) املـــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠٧بـــالقرار 

مجيــع الــدول واحلكومــة الوطنيــة االنتقاليــة والســلطات      ’’
ــة يف الصــومال ــة    ‘‘احمللي ــام مــع رئــيس اللجن إىل التعــاون الت

الـذي  ) وفريـق اخلـرباء   ١٩٩٢( ٧٥١قرار املنشأة عمال بـال 
يف ســعيهما للحصــول علــى  سينشــأ مبوجــب نفــس القــرار   

إىل مجيـع  . وطلـب اجمللـس أيضـا    املعلومات وفقا هلذا القرار
الدول أن تقدم إىل اللجنة تقارير عن التـدابري الـيت تتخـذها    

__________ 

 .٢١)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )١٥٢(

 .٤و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٢٩٥القرار   )١٥٣(

)١٥٤(  S/PRST/2001/36. 

هــذه الــدول لكفالــة اإلنفــاذ الكامــل والفعــال للحظــر علــى 
ــع الــدول، وال ســيما دول  طلــب كمــا األســلحة،  مــن مجي

ا عـن  املنطقة، أن توايف اللجنة جبميع املعلومات املتاحة لديه
. إضــافة إىل ذلــك،  )١٥٥(انتــهاكات احلظــر علــى األســلحة   

ــالقرار  ــانون األول/ ١٦) املـــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٩بـــ  كـــ
ــدول يف املنطقــة   اجمللــس باهــأ، ٢٠٠٣ديســمرب  ــع ال جبمي

املنشـأ   مـع فريـق الرصـد   إنشاء مراكز تنسيق لتعزيز التعاون 
  .)١٥٦(وتيسري تبادل املعلومات مبوجب ذلك القرار

ــت، يف        ــراق والكوي ــني الع ــة ب ــا يتصــل باحلال وفيم
ـــ  ــام اجمللـ ــالقرار حــــني قــ ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٢س، بــ ) املــ

والقــــرارات الالحقــــة، بتمديــــد  ٢٠٠٠حزيران/يونيــــه  ٨
)، ١٩٩٥( ٩٨٦برنامج النفط مقابل الغذاء املنشأ بـالقرار  

ر نقل اللـوازم اإلنسـانية الـيت    تيّسمجيع الدول أن اشد فإنه ن
إىل  )١٩٩٠( ٦٦١تأذن هبا اللجنة املنشأة مبوجـب القـرار   

، وأن تتخـذ مجيـع التــدابري املناسـبة األخـرى لكفالــة     العـراق 
ــا إىل    ــة إليهـ ــتد احلاجـ ــانية الـــيت تشـ ــوازم اإلنسـ وصـــول اللـ

. وحــث اجمللــس كــذلك الشـعب العراقــي بأســرع مــا ميكـن  
الدول، وال سيما حكومة العراق، على إبـداء تعاوهنـا    مجيع

  .)١٥٧(‘‘تنفيذا فعاال’’الكامل يف تنفيذ هذا القرار 
عــالوة علــى ذلــك، فيمــا يتعلــق أيضــا باحلالــة بــني    

) ٢٠٠٢( ١٤٤١العراق والكويت، أشار اجمللس، بـالقرار  
أن قيــام جلنــة ، إىل ٢٠٠٢تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٨املــؤرخ 
ــم  ــيش  املتحــدة األم ــق والتفت املنشــأة عمــال   للرصــد والتحق

ــالقرار  ــة   )١٩٩٩( ١٢٨٤ب ــة للطاق ــة الدولي ــام الوكال ، وقي
الذرية مبباشرة أعماهلما على حنو فعـال أمـر أساسـي لتنفيـذ     

__________ 

 .٩و ٨و ٤)، الفقرات ٢٠٠٢( ١٤٠٧لقرار ا  )١٥٥(

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   )١٥٦(

ــرارات   )١٥٧(  ١٣٣٠؛ و١٦) الفقـــــــــــرة ٢٠٠٠( ١٣٠٢القـــــــــ
)، ٢٠٠١( ١٣٦٠؛ و٢١و ١٦)، الفقرتـــــــــــــــــان ٢٠٠٠(

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٥٤؛ و١٣و ١٠الفقرتان 
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 ) وغــريه مــن القــرارات ذات الصــلة،١٩٩١( ٦٨٧القــرار 
أن تقــــدم الــــدعم ’’طلــــب إىل مجيــــع الــــدول األعضــــاء و

ــل ــد والت  ‘‘الكامـ ــة الرصـ ــة  للجنـ ــيش والوكالـ ــق والتفتـ حقـ
  .)١٥٨(‘‘يف أداء واليتيهما’’الدولية للطاقة الذرية 

  املساعدة املتعلقة بعمليات حفظ السالم  
ــدول         ــس، طُلــب إىل ال ــررات اجملل يف عــدد مــن مق

حفظ السـالم، مبـا يف    عملياتاألعضاء تقدمي املساعدة إىل 
فعلى سبيل املثـال،   .)١٥٩(ذلك توفري القوات والدعم املادي

ــا وإريتريــا، أهــاب اجمللــس،     فيمــا يتصــل باحلالــة بــني إثيوبي
، ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ٣١) املـؤرخ  ٢٠٠٠( ١٣١٢بالقرار 

األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا     لبعثـة  بالطرفني أن يـوفرا  
ــدعم     ’’ ــها واملســاعدة وال ــام عمل ــة الوصــول إىل مه إمكاني

    .)١٦٠(‘‘واحلماية الالزمة ألداء مهامها
ملتعلقـة بـإجراءات اإلنفـاذ الـيت     املساعدة ا    

تضطلع هبا الترتيبات اإلقليمية املأذون هبا 
  من جملس األمن

يف بعض احلاالت، طلـب جملـس األمـن إىل الـدول         
ــن      ــاذ املتخــذة م ــدابري اإلنف ــدم املســاعدة لت األعضــاء أن تق
الترتيبات اإلقليمية اليت أذن هبا جملس األمـن. ففيمـا يتصـل    

 اجمللـس  ناشـد ار، علـى سـبيل املثـال،    باحلالة يف كوت ديفو
متوز/يوليـــه  ٢٥، ببيـــان رئاســـي مـــؤرخ الـــدول األعضـــاء

__________ 

)، الفقـرة الثانيـة عشـرة مـن الديباجـة      ٢٠٠٢( ١٤٤١القرار   )١٥٨(
 من املنطوق. ١٠رة والفق

ــرارات املتخــذة مبوجــب الفصــل        )١٥٩( ــى أحكــام الق لالطــالع عل
السابع من امليثاق اليت طُلب فيهـا إىل الـدول األعضـاء تقـدمي     
املســاعدة إىل عمليــات حفــظ الســالم، انظــر الفصــل احلــادي 
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 .٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣١٢القرار   )١٦٠(

تقـــدمي دعـــم تعبـــوي ومـــايل لبعثـــة اجلماعـــة   ،)١٦١(٢٠٠٣
، املـأذون  يف كـوت ديفـوار   االقتصادية لدول غرب أفريقيـا 

ــالقرار       ــاق ب ــن امليث ــابع م ــار الفصــل الس ــا يف إط  ١٤٦٤هب
كيما يتسىن هلـا   ،٢٠٠٣شباط/فرباير  ٤) املؤرخ ٢٠٠٣(

  مواصلة أداء الوالية اهلامة املنوطة هبا.
 متعـــــددة بـــــالقوات املتعلقـــــة املســـــاعدة  

  األمن جملس هبا يأذن اليت اجلنسيات
 تقــدمي إىل الــدول اجمللــس دعــا احلــاالت، بعــض يف  
ــاعدة ــوات إىل املسـ ــددة القـ ــيات متعـ ــيت اجلنسـ ــا أذن الـ  هبـ
ــال، ســبيل فعلــى اجمللــس. ــة املث فيمــا يتعلــق   خبصــوص احلال

) ٢٠٠٣( ١٥٠١جبمهورية الكونغـو الدميقراطيـة، بـالقرار    
، متصــرفا اجمللــسأذن ، ٢٠٠٣آب/أغســطس  ٢٦املــؤرخ 

ــاق،   ــابع مـــن امليثـ ــار الفصـــل السـ ــاء  يف إطـ ــدول األعضـ للـ
الــيت  املشـتركة يف قــوة الطــوارئ املؤقتــة املتعــددة اجلنســيات 

ــالقرار    ــا بــ ــبق أن أذن هبــ ــوم )٢٠٠٣( ١٤٨٤ســ ، أن تقــ
مي املساعدة إىل القوة التابعة لبعثة منظمة األمم املتحـدة  بتقد

واملنـاطق   بونيـا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املنتشرة يف 
احمليطة هبا، إذا ما طلبت منها البعثـة املسـاعدة وإذا اقتضـت    

  .)١٦٢(ظروف استثنائية ذلك
ويف حاالت أخرى، طلب اجمللس، مبوجب   
من جانب الدول األعضاء ، التعاون الكامل )١٦٣(قراراته

__________ 

)١٦١(  S/PRST/2003/11. 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٠١القرار   )١٦٢(

ــةاحلب فيمــا يتصــل   )١٦٣( ــرار   ال  اتيف البوســنة واهلرســك، انظــر الق
)، الفقــرة ٢٠٠١( ١٣٥٧و؛ ١٦)، الفقــرة ٢٠٠٠( ١٣٠٥
)، ٢٠٠٣( ١٤٩١؛ و١٦)، الفقـــــرة ٢٠٠٢( ١٤٢٣؛ ١٦

قـرار  اليف أفغانسـتان، انظـر    الـة احلب وفيما يتصـل . ١٦الفقرة 
فيما يتعلق  الةاحلب وفيما يتصل. ٧لفقرة )، ا٢٠٠١( ١٣٨٦

 ١٤٨٤قــــرار الجبمهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، انظــــر    
ــةاحلب وفيمــا يتصــل. ٨)، الفقــرة ٢٠٠٣( ــا، انظــر  ال يف ليربي

 الــةاحلب وفيمــا يتصــل. ١١)، الفقــرة ٢٠٠٣( ١٤٩٧القــرار 
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مع القوات متعددة اجلنسيات. فعلى سبيل املثال، فيما 
) ٢٠٠١( ١٣٨٦يتصل باحلالة يف أفغانستان، بالقرار 

اجمللس شجع ، ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٢٠املؤرخ 
تقدمي ما قد ’’الدول اجملاورة وغريها من الدول على 

اعدة تطلبه القوة الدولية للمساعدة األمنية من مس
  .)١٦٤(‘‘ا يف ذلك اإلذن بالتحليق والعبورمب’’، ‘‘الزمة

   األنشطة األخرى لألمم املتحدة  
خالل الفترة قيد االستعراض، طلب اجمللس إىل   

الدول األعضاء أن تدعم اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة 
يف جماالت مكافحة اإلرهاب وحل الرتاعات وتقدمي 

  املساعدة اإلنسانية.
يتصل بالتهديدات اليت يتعرض هلا السالم  ففيما  

على سبيل واألمن الدوليان بسبب األعمال اإلرهابية، 
 أيلول/ ٢٨املؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٧٣املثال، بالقرار 

، قرر اجمللس، متصرفا مبوجب الفصل ٢٠٠١سبتمرب 
االمتناع عن ’’أن على مجيع الدول السابع من امليثاق، 

، الصريح أو ‘‘تقدمي أي شكل من أشكال الدعم
الضمـين، إىل الكيانات أو األشخاص الضالعني يف 
األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية جتنيد 
أعضاء اجلماعات اإلرهابية ومنع تزويد اإلرهابيني 

  .)١٦٥(بالسالح
فيما خيص احلالة وفيما يتعلق باملساعدة اإلنسانية،   

 ١٤٨٣بني العراق والكويت، طلب اجمللس، بالقرار 

__________ 

)، الفقـرة  ٢٠٠٣( ١٥١١بني العراق والكويت، انظر القرار 
١٤. 

ــرار  )١٦٤( ــرة ٢٠٠١( ١٣٨٦ القـ ــل  ٧)، الفقـ ــا الفصـ ــر أيضـ . انظـ
 احلادي عشر، اجلزء السادس، الفرع باء.

 (أ). ٢)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار   )١٦٥(

إىل مجيع ’’، ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٣(
الدول األعضاء اليت هي يف وضع يسمح هلا بتلبية 
 النداءات اإلنسانية اليت توجهها األمم املتحدة وغريها من

، أن تقوم بذلك على املنظمات الدولية من أجل العراق
  .)١٦٦(‘‘الفور

    ٦، الفقرة ٢املادة   -دال 
  )٦الفقرة ( ٢ املادة  
 فيهـا  األعضاء غري الدول تسري أن على اهليئة تعمل  

 الســلم حفـظ  ضـرورة  تقتضــيه مـا  بقـدر  املبــادئ هـذه  علـى 
  .الدويل واألمن 

  مالحظة  
 أي تـــــرد مل ،اضســـــتعرقيـــــد اال الفتـــــرة خـــــالل  
 جملــــس  قــــررات م يف )٦( ٢ املــــادة إىل صــــرحية  إشــــارة
ــ .األمــــن ى ذلــــك، مل تتضــــمن أي مقــــررات  عــــالوة علــ
ــارة ــري  ’’إىل  إشـ ــدول غـ ــدة  الـ ــم املتحـ ــاء يف األمـ ‘‘ األعضـ
وصفها بأهنا إشـارة ضـمنية إىل املبـدأ املنصـوص عليـه       ميكن

ــادة  ــه إىل  ٦( ٢يف املــ ــه جملــــس األمــــن يف مقرراتــ ). واجتــ
ــارة إىل ــع”اإلشـ ــدول مجيـ ــاطة أو “الـ ــد” إىل ببسـ  “ولالـ

. )١٦٧(ةمعينــ إجــراءات اختـاذ  الــدول إىل يطلـب  كــان عنـدما 
) خــــالل ٦( ٢ة إىل املـــادة  ومل تـــرد أي إشـــارات صـــرحي   

مـــداوالت اجمللـــس، ومل تنشـــأ أي مناقشـــة دســـتورية فيمـــا 
  يتصل بتلك املادة.  

  

__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار   )١٦٦(

ــق باإلشــارات إىل    )١٦٧( ــدول ’’فيمــا يتعل ــع ال ــدول’’أو ‘‘ مجي  ‘‘ال
سـابع  الفصـل ال  املتخـذة مبوجـب  مقـررات اجمللـس    الواردة يف

من امليثاق، انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء السادس املعنون 
 “.من امليثاق ٤٨التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة ”
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    ٧، الفقرة ٢املادة  -هاء 
    ٧، الفقرة ٢املادة   
لــيس يف هــذا امليثــاق مــا يســوغ لألمــم املتحــدة أن   

ــلطان      ــميم السـ ــن صـ ــون مـ ــيت تكـ ــؤون الـ ــدخل يف الشـ تتـ
ــداخلي  ــا    ال ــه م ــيس في ــا، ول ــة م يقتضــي األعضــاء أن   لدول

يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا امليثـاق، علـى   
هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصـل   أن 

  السابع.
  

    مالحظة  
املقـررات  ، مل تـرد يف  ضاستعراالقيد خالل الفترة   

  ).٧( ٢لس إشارات صرحية إىل املادة اجملاليت اختذها 
عدة يف  )٧( ٢إىل املادة  ةصرحي ةإشارووردت   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير. إضافة إىل  )١٦٨(رسائل

 )١٦٩(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١٦ذلك، يف رسالة مؤرخة 
موجهة إىل الرئيس من األمني العام، حييل هبا رسالة بنفس 
التاريخ موجهة إىل األمني العام من وزير خارجية العراق، 

 قرار حكومته السماح بعودة وجه الوزير االهتمام إىل
مفتشي األسلحة التابعني لألمم املتحدة إىل العراق من غري 

التزام مجيع الدول األعضاء ، وأكد من جديد أمهية شروط
لس واألمم املتحدة باحترام سيادة العراق وسالمته اجملب

اإلقليمية واستقالله السياسي، وفق ما نصت عليه قرارات 
من ميثاق األمم  ٢املادة ’’ة وجملس األمن ذات الصل

  ‘‘.املتحدة
__________ 

تشـــرين   ٥انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، الرســـالة املؤرخـــة        )١٦٨(
رئيس مـــــن ممثـــــل الـــــوجهـــــة إىل امل ٢٠٠٠أكتـــــوبر األول/

مـايو  أيار/ ٢٦)، والرسالة املؤرخـة  S/2000/961يوغوسالفيا (
 / S/2001وجهة إىل األمني العام مـن ممثـل العـراق (   امل ٢٠٠١

 ٢٠٠٢ديسـمرب  كـانون األول/  ٢٠ )، والرسالة املؤرخـة 532
 .)S/2002/1400وجهة إىل األمني العام من ممثل العراق (امل

)١٦٩(  S/2002/1034. 

جرى التطرق ويف أثناء مداوالت جملس األمن،   
)، وإن ٧( ٢املادة  مرارا إىل املبدأ املنصوص عليه يف

جير االحتجاج به صراحة، على النحو املبني يف احلاالت   مل
الواردة أدناه. وتتناول أول حالتني املناقشات املواضيعية 

إلنسانية للمسائل املعروضة على جملس بشأن اجلوانب ا
)، وبشأن محاية املدنيني يف حاالت الرتاع ٧األمن (احلالة 

فتلّم مبداوالت اجمللس  ٩). أما احلالة ٨املسلح (احلالة 
صوص احلالة بني العراق ذات الصلة يف جلستني عقدتا خب

قدت إحدامها عقب القرار الذي اختذته ُعوالكويت: 
سماح بعودة مفتشي األسلحة التابعني حكومة العراق بال

لألمم املتحدة إىل العراق بدون شروط، الوارد يف الرسالة 
، املوجهة إىل األمني ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١٦املؤرخة 

، وعقدت الثانية عقب )١٧٠(العام من وزير خارجية العراق
األعمال العسكرية اليت قامت هبا الواليات املتحدة 

 ٢٠اؤمها ضد العراق وبدأت يف واململكة املتحدة وحلف
  .٢٠٠٣آذار/مارس 

  ٧احلالة   
صون السالم واألمن: اجلوانب اإلنسانية   

  للمسائل املعروضة على جملس األمن
آذار/مارس  ٩، املعقودة يف ٤١٠٩يف اجللسة   
، أجرى اجمللس مناقشة مواضيعية بشأن البند ٢٠٠٠

 صون السالم واألمن: اجلوانب اإلنسانية’’املعنون 
من جدول ‘‘ للمسائل املعروضة على جملس األمن

اخنرط املتكلمون يف مناقشة األعمال. ويف أثناء املناقشة، 
الدور الذي يؤديه جملس األمن ومسؤوليته يف التعامل مع 
األزمات اإلنسانية وتوفري املساعدات اإلنسانية. وذهب 

زمات ألممثل فرنسا، على وجه اخلصوص، إىل أن ا
__________ 

 املرجع نفسه.  )١٧٠(
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كن أن تبلغ درجة خطرية، إىل درجة أن نسانية ميإلا
يف  األمر سياسية، وقد يتطلبال تكون إ الستجابة هلا الا

ظل بعض الظروف، استعمال القوة أيضا لوضع حد 
نساين الدويل إلنسان والقانون اإلنتهاكات حقوق اال

نتهاكات هي حبد التلك األن  ،املرتكبة على نطاق واسع
وليني، وهي بالتايل تربر تربيرا من الدألذاهتا هتديد للسلم وا

مم املتحدة. ألجــــراء، وفقا مليثاق اإلاختاذ هذا ا الكام
تلك هي احلالة اليت كانت سائدة يف واستطرد قائال إن 

أن  اليسع اجمللس إالكوسوفو. ويف ظل هذه الظروف، 
  .)١٧١(يضطلع مبسؤولياته املوكلة إليه مبوجب امليثاق

نشطة ألا رورةضورغم تسليم ممثل تونس ب  
 اأساسي اواجب بوصفهانسانية يف الصراعات املسلحة، إلا
من، ألف عليه على اجملتمع الدويل، وخباصة جملس االخ ال

هذه نسانية إلإدارة أنشطة املساعدة افقد شدد على أن 
صارما ملبادئ سيادة  الأن متتثل امتثاجيب بالضرورة ’’

قليمية، وعدم إلمتها االهلا السياسي، وسالالدول، واستق
، كما ينص عليها ميثاق ‘‘التدخل يف شؤوهنا الداخلية

  .)١٧٢(تفاقيات الدولية الساريةالمم املتحدة واألا
ينبغي دراسة إىل أنه  وأشار ممثل باكستان  
ساسية األعايري املت العمل الوقائي يف إطار الاحتما
احترام مبدأ سيادة الدولة وعدم التدخل  ، وأحدهاةاخلمس
أن هذا املبدأ ميكن أن ميتد  الإ ،ون الداخلية للدوليف الشؤ

ت اليت يناضل فيها الشعب اخلاضع للحكــم الليشمل احلا
جنيب أو السيطرة اخلارجية ألل االحتالستعماري أو االا

من أجــل احلصــول علــى حقــه غري القابل للتصرف يف 
يف إشارة صرحية أما ممثل اهلند فجادل، .)١٧٣(تقرير املصري

__________ 

)١٧١(  S/PV.4109 ٧، الصفحة. 

 .١٤-١٣ن املرجع نفسه، الصفحتا  )١٧٢(

)١٧٣(  S/PV.4109 (Resumption 1) ١٠، الصفحة. 

ي دولة أن أل ةسياديال وققاحل من بأن)، ٧( ٢إىل املادة 
يف . والتقرر ما إذا كانت حتتاج إىل مساعدة إنسانية أم 

ن القسر إف أال تلتمس تلك املساعدةإذا اختارت رأيه أهنا، 
من جانب اجمللس أو أي هيئة أخرى أو استخدام القوة 

  .)١٧٤(املادةلتلك كا انتها شكلسي
  ٨احلالة   
  الرتاع املسلححاالت املدنيني يف محاية   
نيسان/أبريل  ١٩، املعقودة يف ٤١٣٠يف اجللسة   
، أجرى اجمللس مناقشة مواضيعية بشأن محاية ٢٠٠٠

املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح. وأشار خمتلف املتكلمني 
إىل ضرورة مراعاة مقاصد األمم املتحدة ومبادئها، وال 

الهلا السياسي وسالمتها سيما احترام سيادة الدول واستق
  . )١٧٥(اإلقليمية وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية

الذي بلد الاحلكومة يف  ورأى ممثل الصني أن  
يدور فيه صراع مسلح متيل إىل إقرار التدابري الضرورية 
حلماية املدنيني وفقا لطابع الصراع وخصائصه والظروف 

لصدد، فإن الفعلية للمدنيني يف منطقة الصراع. ويف هذا ا
مواقف الدول ذات السيادة ينبغي أن حتظى باحترام جملس 

أن اختاذ إجراءات دون تفهم وتعاون البلدان إذ  ،األمن
 شارأو املعنية ميكن أن يؤدي بتلك البلدان إىل املقاومة.

إىل أن أية حماولة لتسييس الشواغل اإلنسانية،  أيضا
األخرى  والتدخل دون مربر يف الشؤون الداخلية للدول

أو، واألدهى من ذلك، اإلطاحة حبكومة شرعية بذريعة 
دئ ميثاق محاية املدنيني، أمر يتعارض مع مقاصد ومبا

__________ 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٤(

)١٧٥(  S/PV.4130 و Corr.1 ٢٣(الصني)؛ والصفحة  ١٩، الصفحة 
ــفحة  ــونس)؛ والصــــ ــا)؛  ٣٠(تــــ  S/PV.4130(أوكرانيــــ

(Resumption 1) و Corr.1 (مصـر)؛ والصـفحة    ١٦، الصفحة
 (البحرين). ٢٠
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من رأى ممثل تونس كذلك و .)١٧٦(األمم املتحدة
الضروري احترام مبادئ سيادة الدول، واستقالهلا 
السياسي، وسالمة أراضيها، وعدم التدخل يف شؤوهنا 

ضمان موافقة وتعاون األطراف،  فضال عنالداخلية، 
  .)١٧٧(وخاصة حكومات البلدان املعنية

وعلى املنوال نفسه، أعرب ممثل مصر عن اعتقاده   
، تقدمي املساعدات اإلنسانية للمدنيني وقت احلربأن 

 ،لصليب األمحر الدوليةاحتت مظلة األمم املتحدة أو جلنة 
لبها، جيب أن يكون مبوافقة الدول املعنية أو بناء على ط

كما جيب أن حيترم بصورة كاملة سيادة الدول وسالمة 
تخذ ُتأال أصر كذلك على و .أراضيها واستقالهلا السياسي

وسيلة مستترة لتحقيق أغراض املساعدات اإلنسانية 
  .)١٧٨(سياسية ألي دولة أو جمموعة من الدول

 ١٢٩٦ويف اجللسة ذاهتا، اختذ اجمللس القرار   
يد التزامه بـمقاصد ميثاق كد من جدأ)، وفيه ٢٠٠٠(

الفقرات األمم املتحدة بصيغتها الواردة يف املادة األوىل (
) من امليثاق ومببادئ امليثاق بصيغتها الواردة يف ٤-١من 

) من امليثاق، مبا يف ذلك ٧-١الفقرات املادة الثانية (
التزامه مببادئ االستقالل السياسي واملساواة يف السيادة 

الدول وباحترام سيادة مجيع مية جلميع والسالمة اإلقلي
  .)١٧٩(الدول

  ٩احلالة   
  احلالة بني العراق والكويت  
تشرين  ١٦، املعقودة يف ٤٦٢٥يف اجللسة   

، فيما يتصل باحلالة بني العراق ٢٠٠٢األول/أكتوبر 
__________ 

)١٧٦(  S/PV.4130 و Corr. 1 ١٩، الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(

)١٧٨(  S/PV.4130 (Resumption 1) و Corr.1 ١٦، الصفحة. 

 )، الفقرة السادسة من الديباجة.٢٠٠٠( ١٢٩٦القرار   )١٧٩(

 ٢والكويت، تطرق املتكلمون إىل املبدأ الوارد يف املادة 
ظام اجلزاءات املفروضة )، مقترنا باملناقشة املتعلقة بن٧(

  على العراق وبدور اجمللس يف تسوية املوقف.
وأكد عدد من املتكلمني جمددا، طوال املداوالت،   

احترامهم لسيادة العراق وسالمته اإلقليمية واستقالله 
ووجه ممثل اإلمارات العربية املتحدة  .)١٨٠(السياسي

دعو االهتمام إىل أحكام قرارات اجمللس ذات الصلة اليت ت
إىل احترام سيادة العراق وسالمته اإلقليمية وعدم التدخل 

  .)١٨١(يف شؤونه الداخلية
العقوبات وأكد ممثل العراق يف مداخلته أن نظام   
اليت  ،)٧(٢املادة  مواد عديدة من امليثاق، من بينها خيالف

يف الشؤون اليت  ‘‘تسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل’’ال 
  .)١٨٢(‘‘لداخلي لدولة مامن صميم السلطان ا’’تكون 

وذهب ممثل ماليزيا إىل أن التركيز داخل اجمللس   
على تعزيز دبلوماسية األمم املتحدة يف  ينبغي أن ينصّب

حل املشكلة من خالل عمليات تفتيش وتدمري لألسلحة 
شرعية على حرب إضفاء ال’’بصورة فعالة؛ وليس على 

إزاحة  ورأى أن. ‘‘تغيري يف النظامضد العراق إلحداث 
عمل غري ’’رئيس الدولة أو احلكومة يف دولة ذات سيادة 

__________ 

)١٨٠(  S/PV.4625 و Corr.1  ٢١(مصـر)؛ والصـفحة    ١٩، الصـفحة 
ــفحة   ــتان)؛ والصـــ ــونس)؛ و ٢٩(باكســـ  S/PV.4625(تـــ

(Resumption 1)  (كوبـــا)؛ و ٢٨، الصـــفحةS/PV.4625 

(Resumption 2) ــفحة ــفحة   ٣، الصـ ــرب)؛ والصـ  ١٣(املغـ
ــد)؛ والصــفحة   ــويت)؛ والصــفحة   ١٦(اهلن (منظمــة  ٢٥(جيب

 S/PV.4625 (نيبــال)؛ و ٣٢املــؤمتر اإلســالمي)؛ والصــفحة 

(Resumption 3) و Corr.1 (الصني). ١١، الصفحة 

)١٨١(  S/PV.4625 و Corr.1٢٣ ، الصفحة. 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٢(
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. واستخدم ممثل فييت )١٨٣(‘‘مشروع ويتعارض مع امليثاق
  .)١٨٤(نام حجة مماثلة

آذار/مارس  ٢٦، املعقودة يف ٤٧٢٦ويف اجللسة   
 ٢٤استجابة للطلب الوارد يف رسالتني مؤرختني  ٢٠٠٣

من ممثلي موجهتني إىل رئيس اجمللس  ٢٠٠٣آذار/مارس 
، شدد األمني العام على أن أحد )١٨٥(العراق وماليزيا

املتعلقة بالعراق يف  اجمللس قراراتاملبادئ التوجيهية ل
املستقبل هو احترام سيادة العراق وسالمته اإلقليمية 

الغزو العسكري . وأكد ممثل العراق أن )١٨٦(واستقالله
ة ساكسوين الواسع النطاق، واحلرب العدواني -  األنغلو
يشكالن خرقا ماديا فاضحا للقانون الدويل  بلدهضد 

السابعة والرابعة  تانوبالذات الفقر ،ومليثاق األمم املتحدة
. وشدد ممثل باكستان على املبادئ )١٨٧(من املادة الثانية

املنصوص عليها يف امليثاق، ومنها مبدأ عدم التدخل يف 
ة سيادة الشؤون الداخلية للدول، يف احتواء الرتاع واستعاد

  .)١٨٨(القانون يف العراق

__________ 

)١٨٣(  S/PV.4625 (Resumption 2) ٨، الصفحة. 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٤(

)١٨٥(  S/2003/362 و S/2003/363.على التوايل ، 

)١٨٦(  S/PV.4726 ٥، الصفحة. 

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٧(

)١٨٨(  S/PV.4726 (Resumption 1) ٢٧، الصفحة. 
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  اجلزء الثاين
  من امليثاق) ٢٥و  ٢٤النظر يف وظائف جملس األمن وسلطاته (املادتان     

    ٢٤املادة  -ألف  
    ٢٤املادة   
رغبــة يف أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه   ‐ ١  

األمــم املتحــدة ســريعا فعــاال، يعهــد أعضــاء تلــك اهليئــة إىل  
رئيسية يف أمر حفظ السـلم واألمـن   جملس األمن بالتبعات ال

الدويل ويوافقون على أن هذا اجمللـس يعمـل نائبـا عنـهم يف     
  قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات.

يعمــــــل جملــــــس األمــــــن، يف أداء هــــــذه   ‐ ٢  
الواجبـــــات وفقـــــاً ملقاصـــــد األمـــــم املتحـــــدة ومبادئهـــــا. 

القيـام   والسلطات اخلاصة املخّولة جمللس األمن لتمكينه مـن 
هبذه الواجبات مبينة يف الفصول السادس والسـابع والثـامن   

  والثاين عشر.
يرفع جملس األمن تقارير سـنوية، وأخـرى     ‐ ٣  

  خاصة، إذا اقتضت احلال إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها.
  

    مالحظة  
ض، مل تــرد يف أي مــن اسـتعر االقيــد خـالل الفتــرة    

 ٢٤صـرحية إىل املـادة    لس إشـارة اجملقررات اليت اعتمدها امل
يف عــدد مــن غــري أن اإلشــارة وردت ضــمنا  .)١(مــن امليثــاق

، وهــي احلكــم ٢٤املــادة  إىلالقــرارات والبيانــات الرئاســية  
أعضـــاء األمـــم املتحـــدة مـــن خاللـــه بـــاجمللس  الـــذي أنـــاط

وتتعلق غالبيـة  املسؤولية الرئيسية عن صون السالم واألمن، 
دول األعمـال الـيت تعـاجل    والبيانـات ببنـود جـ   القرارات تلك 
__________ 

التقرير الســنوي الــذي بــ فيمــا يتعلــق ،)٣( ٢٤املــادة  تعــاجل  )١(  
الفصل السـادس،  ، يف يقدمه جملس األمن إىل اجلمعية العامة

 هاء. فرعاجلزء األول، ال

وهبـذه املقـررات، أكـد    املسائل املواضيعية واملسائل اجلامعـة.  
ــيجــب املمبو‘‘ مســؤوليته الرئيســية’’اجمللــس جمــددا  اق عــن ث

صون السـالم واألمـن العـامليني، أو كررهـا، أو أشـار إليهـا،       
  .)٢(أو وضعها يف اعتباره

__________ 

احلالـة فيمـا يتعلـق جبمهوريـة     ب فيمـا يتصـل  على سبيل املثـال،    )٢(  
ــرار   ــر القـ ــة، انظـ ــو الدميقراطيـ )، ٣٠٠٠( ١٢٩١ اتالكونغـ

)، الفقرة الثانية ٢٠٠٠( ١٣٠٤وباجة؛ الفقرة الثانية من الدي
)، الفقــــرة التاســــعة مــــن ٢٠٠١( ١٣٤١ومــــن الديباجــــة؛ 

)، الفقرة التاسـعة مـن الديباجـة.    ٢٠٠١( ١٣٥٥الديباجة؛ و
دور فعـال يف  بـ لـس األمـن   اضـطالع جم ضـمان  ب وفيما يتصـل 

صــون الســلم واألمــن الــدوليني، وال ســيما يف أفريقيــا، انظــر  
ــرة  )، امل٢٠٠٠( ١٣١٨قــــرار ال رفــــق، الفــــرع األول، الفقــ

اعــات املســلحة، رتمايــة املــدنيني يف الحب وفيمــا يتصــلالثالثــة. 
)، الفقرة اخلامسة من الديباجـة،  ٢٠٠٠( ١٢٩٦قرار الانظر 

ع املســلح، رتااألطفــال والــب وفيمــا يتصــل. S/PRST/2002/6و
)، الفقــــرة الرابعــــة مــــن   ٢٠٠٠( ١٣١٤انظــــر القــــرارين  

الفقـرة الرابعـة مـن الديباجـة.     )، ٢٠٠١( ١٣٧٩الديباجة؛ و
ــ وفيمــا يتصــل  ١٣٢٥قــرار الاملرأة والســالم واألمــن، انظــر  ب

تعزيـز  ب وفيمـا يتصـل  )، الفقرة الثالثـة مـن الديباجـة.    ٢٠٠٠(
 ١٣٥٣قــرار الالتعــاون مــع البلــدان املســامهة بقــوات، انظــر   

ــة.   ٢٠٠١( ــن الديباجـ ــة مـ ــرة اخلامسـ ــل )، الفقـ ــا يتصـ  وفيمـ
ــن يف  مب ــدوليني:   ســؤولية جملــس األم صــون الســلم واألمــن ال

فريوس نقص املناعة البشرية / اإليدز وعمليات حفظ السالم 
)، الفقـــرة اخلامســـة ٢٠٠٠( ١٣٠٨قـــرار الالدوليـــة، انظـــر 

دور بـ  وفيما يتصـل . S/PRST/2001/16عشرة من الديباجة، و
قـرار  الاعـات املسـلحة، انظـر    رتجملس األمن يف منع نشـوب ال 

ــرة ال٢٠٠١( ١٣٦٦ ــة،   )، الفقــــ ــن الديباجــــ ــة مــــ سادســــ
ــل . S/PRST/2000/25و ــا يتصـ ــم  حب وفيمـ ــوظفي األمـ ــة مـ مايـ

املتحدة واألفراد املرتبطني هبا والعاملني يف اجملـال اإلنسـاين يف   
)، الفقـرة األوىل  ٢٠٠٣( ١٥٠٢قـرار  المناطق الرتاع، انظـر  

تعزيــز الســالم واألمــن: تقــدمي  ب وفيمــا يتصــلمــن الديباجــة. 
الالجــــــئني يف أفريقيــــــا، انظــــــر  املســــــاعدة اإلنســــــانية إىل

S/PRST/2000/1 .احلفاظ على السالم واألمن: ب وفيما يتصل
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وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، وردت كــذلك       
يف عـدة مناسـبات يف أعمـال     ٢٤صرحية إىل املـادة  إشارات 
يف  ٢٤وتوجــد أيضــا إشــارات صــرحية إىل املــادة  .)٣(اجمللــس

  .)٤(عدد من رسائل اجمللس

__________ 

اجلوانب اإلنسانية للقضايا املعروضة على جملس األمن، انظـر  
S/PRST/2000/7 .صــون الســلم واألمــن وبنــاء ب وفيمــا يتصــل

وفيمـا  . S/PRST/2000/10السالم بعـد انتـهاء الصـراع، انظـر     
ــل ــالمب يتصــ ــاء الســ ــر   بنــ ــامل، انظــ ــج شــ ــاع هنــ ــو اتبــ : حنــ

S/PRST/2001/5 .األســـلحة الصـــغرية، انظـــر ب وفيمـــا يتصـــل
S/PRST/2001/21 .يف أفريقيـــا، انظـــر باحلالـــة  وفيمـــا يتصـــل
S/PRST/2002/2. 

يف أفريقيـــا، انظـــر باحلالـــة  فيمـــا يتصـــلعلـــى ســـبيل املثـــال،   )٣(  
S/PV.4087 )Resumption 1 ــ(ج ٢٢)، الصــــــفحة وب نــــ
ــا)؛  ــفحة S/PV.4460أفريقيــ ــا)،   ٤٣، الصــ ــوب أفريقيــ (جنــ

(جنـــــوب  ١٣)، الصـــــفحة S/PV.4538 )Resumption 1و
أفريقيا). وفيما يتصل باحلالة فيمـا يتعلـق جبمهوريـة الكونغـو     

 ٢)، الصـفحة  S/PV.4092 )Resumption 1الدميقراطية، انظـر  
)، الصــفحة S/PV.4143 )Resumption 1(جنــوب أفريقيــا)، و

ــابوي). وفيمـــا   ١٢ ة صـــلالعامـــة املت ســـائليتصـــل بامل(زمبـ
(العـراق). وفيمـا    ٥٦، الصفحة S/PV.4128باجلزاءات، انظر 

ــوات،    ــامهة بقــ ــاون مــــع البلــــدان املســ يتصــــل بتعزيــــز التعــ
S/PV.4257 (اهلنــــــــــــــد)؛ و ١٦، الصــــــــــــــفحةS/PV.4257 

)Resumption 1 ــا يتصـــل  أ( ١٧)، الصـــفحة يرلنـــدا). وفيمـ
ون السـلم  دور فعـال يف صـ  بـ لـس األمـن   اضـطالع جم بضمان 

ــا، انظــر     ــدوليني، وال ســيما يف أفريقي ــن ال ، S/PV.4288واألم
(مصر). وفيما يتصل بدور جملس األمن يف منع  ١٥الصفحة 

 S/PV.4334 )Resumptionنشوب الصراعات املسلحة، انظر 

(نيجرييا). وفيما يتصل باحلالة بـني العـراق    ٢٣الصفحة )، 1
 ١٧)، الصـفحة  S/PV.4336 )Resumption 1والكويت، انظر 

، Corr. 1و S/PV.4625(العـــراق)؛  ٢٢الصـــفحة (كنـــدا)؛ و
(العــراق)،  ٩والصــفحة األمــني العــام)،   ة(نائبــ ٤الصــفحة 

ــفحة  )، S/PV.4625 )Resumption 2(األردن)؛  ٢٤والصـــ
ــفحة  ــرب)؛ و ٢الصــــ ــفحة (املغــــ ــا)؛  ٢٦الصــــ (جامايكــــ

S/PV.4625 (Resumption 3) (ســـنغافورة)،  ١٩، الصـــفحة
ــا)؛  ٣١(أيرلنــــــدا)، والصــــــفحة  ٢٥ والصــــــفحة (بلغاريــــ
S/PV.4709 ــفحة  ٩، الصـــــــفحة  ٢٠(الكويـــــــت)، والصـــــ
ــفحة S/PV.4726(األردن)، و ــا   ٤٠، الصـ ــا). وفيمـ (جامايكـ

__________ 

ــل باحل ــةيتصـ ــا يف   الـ ــط، مبـ ــرق األوسـ ــك يف الشـ ــية  ذلـ قضـ
ــر   ــطني، انظـ ، Corr. 1) وS/PV.4357 )Resumption 1فلسـ

) S/PV.4506 )Resumption 1(البحــــرين)؛  ١٦الصــــفحة 
(مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة)،    ٢٢، الصــــفحة Corr. 1و
(ســنغافورة).  ١٨)، الصــفحة S/PV.4515 )Resumption 1و

، S/PV.4403وفيمــا يتصــل بالوضــع يف تيمــور الشــرقية، انظــر 
(سنغافورة). وفيمـا يتصـل بالوضـع يف البوسـنة      ١٩الصفحة 

ران (مجهوريـة إيـ   ١٩الصـفحة   ،S/PV.4568واهلرسك، انظـر  
ــفحة  ــالمية)؛ الصـــــ ــفحة  ٢١اإلســـــ  ٢٤(األردن)، والصـــــ

الصفحة ، Corr. 1) وS/PV.4568 )Resumption 1(منغوليا)، و
ــر     ٣ ــغرية، انظــ ــلحة الصــ ــل باألســ ــا يتصــ ــي). وفيمــ (فيجــ

S/PV.4623 )Resumption 1 (مصــر). وفيمــا   ٦)، الصــفحة
ــن للشــهر    اخل ةناقشــامليتصــل ب ــة عــن أعمــال جملــس األم تامي

(سـنغافورة). وفيمـا    ١١، الصـفحة  S/PV.4677احلايل، انظـر  
يتصـــل بـــدور جملـــس األمـــن يف تســـوية املنازعـــات بـــالطرق  

(الكـــامريون).   ٣٣، الصـــفحة  S/PV.4753الســـلمية، انظـــر  
األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم،    عمليـــات وفيمـــا يتصـــل ب 

S/PV.4772 (مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية)؛  ١٣، الصــــفحة
(باكســتان). وفيمــا  ٢٧ (نيجرييــا)، والصــفحة ٢١الصــفحة 

يتصــل بالعدالــة وســيادة القــانون: دور األمــم املتحــدة، انظــر  
S/PV.4835 (البحرين). ٤٥، الصفحة 

فيما يتصل باحلالة بني إريتريا وإثيوبيا، انظر الرسـالة املؤرخـة     )٤(  
لـس مـن ممثـل إثيوبيـا     اجملإىل رئـيس  املوجهـة   ٢٠٠٠أبريل  ٧
)S/2000/296 ،يتصل باحلالة بـني العـراق   ). وفيما ٤ الصفحة

ــاالوالكويـــت، انظـــر  ــامل ئلرسـ ــامل ةتطابقـ ــانون  ٢٢ ةؤرخـ كـ
ــاير الثاين/ ــاين/  ٤و، ٢٠٠١ين  ٢و، ٢٠٠٢نوفمرب تشــرين الث

ديسـمرب  كـانون األول/  ٣١و ،٢٠٠٢ديسـمرب  كانون األول/
إىل املوجهـــــة  ٢٠٠٣ينـــــاير كـــــانون الثاين/ ٢٧و  ،٢٠٠٢

، S/2001/68العـراق (  لس من ممثلاجملاألمني العام وإىل رئيس 
، S/2002/1316و؛ ٣ الصــفحة، S/2002 /1222و؛ ٨ الصــفحة
، S/2003/108؛ و٣ الصــــفحة، S/2002/1439و؛ ٣ الصــــفحة
ــاع هنــج     ٤ الصــفحة ــاء الســالم: حنــو اتب ــا يتصــل ببن ). وفيم

 ٢٠٠١ينـاير  كانون الثاين/ ٢٥شامل، انظر الرسالة املؤرخة 
ــة إىل ــون    املوجهـ ــل تـ ــن ممثـ ــام مـ ــني العـ ، S/2001/82س (األمـ
 ٢٣و  ٢٠ؤرخـــة املرســـائل ال). وفيمـــا يتصـــل ب٥ الصـــفحة

من فرنسا، واململكـة  املوجهة ، ١٩٩١ديسمرب كانون األول/
ــات    ــمالية والواليـ ــدا الشـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ املتحـ

فرباير شــباط/ ١٤املتحــدة األمريكيــة، انظــر الرســالة املؤرخــة 
ــة  ٢٠٠١ ـــ  املوجهـــ ــن ممثــ ــيس اجمللـــــس مـــ ــايل إىل رئـــ ل مـــ
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ــةوتوضــيح   ــادة    ا لكيفي ــه للم ــس وتطبيق تفســري اجملل
اســتخالص عــدد مــن احلــاالت مــن املــداوالت    جــرى، ٢٤

س أعضـــاء اجمللـــس يف مناقشـــة دور اجمللـــ اشـــترك فيهـــاالـــيت 
 .هومسؤوليات

ــتتعلـــــق و   ناقشـــــات مب ١٦إىل  ١٠ مـــــن االتاحلـــ
واليــة الالــدول األعضــاء إىل مســألة  هــامواضــيعية تطرقــت في

هيئـــات األمـــم املتحـــدة  يف مقابـــلجلـــس األمـــن املنوطـــة مب
 األخرى وفقا للميثاق.

 خبصـوص ناقشات فتستعرض بعض امل ١٧الة أما احل  
ــال ــوننيدبنـــ ــنة وا’’ين املعنـــ ــة يف البوســـ ــكاحلالـــ و  ‘‘هلرســـ
ــدةا عمليـــات’’ جـــدول  مـــن‘‘ فـــظ الســـالمحل ألمـــم املتحـ

اجمللس مسألة اإلعفاء من املالحقـة   افيه تناول يتال ،األعمال
ــري        ــدول غ ــن ال ــرادا م ــيت تشــمل أف القضــائية يف احلــاالت ال
األطـــراف يف نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة      

لــة يف ااحلباملناقشــات ذات الصــلة  أوردتالدوليــة. وأخــريا، 
)، ١٨ة الــ(احل الشــرق األوســط مبــا يف ذلــك قضــية فلســطني

  ).١٩ الةاحلواحلالة بني العراق والكويت (
  ١٠احلالة   
صون السالم واألمن: اجلوانـب اإلنسـانية     

  للمسائل املعروضة على جملس األمن
ــة    ــتهل اجللسـ ــودة يف ٤١٠٩يف مسـ  آذار/ ٩، املعقـ

مـم املتحـدة   ألا ميثـاق ، أكد الرئيس جمـددا أن  ٢٠٠٠مارس 
__________ 

)S/2001/140، وفيمــا يتصــل بالتهديــدات الــيت  ٢ الصــفحة .(
يتعــرض هلــا الســالم واألمــن الــدوليان مــن جــراء األعمــال        

ديسـمرب  كـانون األول/  ٢٢اإلرهابية، انظـر الرسـالة املؤرخـة    
ــة جملــس    املوجهــة  ٢٠٠٣ ــيس جلن ــيس اجمللــس مــن رئ إىل رئ

حـة  ) بشأن مكاف٢٠٠١( ١٣٧٣األمن املنشأة عمال بالقرار 
اإلرهاب، حييل فيها التقريـر الثالـث املقـدم مـن أنغـوال عمـال       

ــ ــرار   ٦الفقرة بــ ــن القــ ، S/2003/1210) (٢٠٠١( ١٣٧٣مــ
 ).٤ الصفحة

من املسؤولية الرئيسية عن صـيانة السـلم   أليلقي على جملس ا
، وشــدد علــى أن اجمللــس حيتــاج إىل اتبــاع  مــن الــدولينيألوا

ــذه ال     ــر اســتباقية يف اضــطالعه هب  .وظــائفهنــج عــريض أكث
علـى اجمللـس   عالوة علـى ذلـك، أعـرب عـن رأي مفـاده أن      

ــائل ا    ــع املس ــل م ــانية املإلمســؤولية التعام ــنس ــارتبط ت الة حب
  .)٥(حياهلا جراءات املناسبةإلاع واختاذ ارتال

ويف اجللسة نفسـها، أشـار ممثـل كنـدا إىل أنـه بينمـا         
، عرتاالـ نشـوب  نـهج شـامل جتـاه منـع     يدعو ألخـذ اجمللـس ب  

ت الستجابة السـريعة للحـا  العلى اجمللس أن يكون مستعدا ل
بـدعم فـرص حصـوهلم علـى      ،فيها حاجة السكان تشتدليت ا

مايــة واملســاعدة وبوضــع حلــول سياســية ملعاجلــة أســباب  احل
ــات األا ــانية. إلزم ــالنظر إىل  نس ــه ب ــل  وذهــب إىل أن أن العم
حتياجـات  السـباب الصـراع ولكـن    أليستجيب  النساين إلا

نسـانية بعمـل   إلساسي أن ُتضاهى اجلهود األمن اف ،الضحايا
مـن،  ألجملس ا ال سيمامماثل من اجلهات السياسية الفاعلة، و

تقع  وذكر ممثل فرنسا أن اجمللس .)٦(ملعاجلة وتسوية الصراع
ت ترتكـب  الاملسؤولية الرئيسية عن التصدي حلـا  هعلى عاتق

ــانون ا  ــا انتـــهاكات للقـ ـــوق  إلفيهـ ـــي وحقـــــ نســـاين الدولــــ
يف تيمــور  ، كمــامــــــن الــدولينيألنســان وهتــدد الســلم واإلا

اتق اجمللـس  تقـع علـى عـ   مـن مث  الشرقية علـى سـبيل املثـال. و   
نســانية إلت االاملســؤولية عــن مواصــلة معاجلــــــــة احلــا أيضــا 

هـو  كمـا   ،نشطـــــة الـيت يضـطلع هبـا   ألجبميع جوانبها فــــي ا
. وشــدد املمثــل كــذلك علــى أنــه بــرغم أن احلــال يف العــراق

ت الالتخفيف من معانـاة املـدنيني هـو مهمـة مـن مهـام وكـا       
ـــم املتحــدة واملنظمــات ألا يتنصــل  الينبغــي أ، نســانيةاإل مـــــ

. وذهـب  )٧(زمـات ألاجمللس من مسؤولياته عــــــن التصـدي ل  

__________ 

  )٥(  S/PV.4109 ٢، الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  



النظر يف أحكام مواد أخرى يف امليثاق -  الفصل الثاين عشر  
 

1300 11-21843 
 

حتمـل املسـؤولية   جملـس األمـن    ىيتعني عل هإىل أنممثل تونس 
ــات     األنشــطة يف جمــال ــن واجب ــا م اإلنســانية بوصــفها واجب

    .)٨(اجملتمع الدويل
مـن، يف الوفـاء   ألعلـى جملـس ا  ورأى ممثل الصني أن   

مـن الـدوليني، ويف   ألساسية عن صون السـلم وا ألامبسؤوليته 
ــا  ــه حلـ ــراعالاستعراضـ ــا    ت الصـ ــويل اهتمامـ ــلح، أن يـ املسـ

ــائل ا ــذ يف     إلللمس ــن الصــراعات وأن يأخ ــانية النامجــة ع نس
ــل املســاعدة ا   الا ــل مث ــار خصوصــا عوام ــة نســانيةإلعتب ، بغي

مــع  نســانية أو ختفيفهــا، إلزمــات األاملســاعدة علــى إهنــاء ا  
واعتــرب ممثــل   .)٩(لدولــة املتلقيــة للمســاعدة  احتــرام ســيادة ا 

مـن  ألبـني مهـام جملـس ا    مع عدم املساواةاالحتاد الروسي أنه 
ــا املنظمــات ا    ــيت تضــطلع هب ــام ال ــى  إلوامله نســانية، جيــب عل

نشــــطة تلــــك أللــــس أن يقــــدم دعمــــا سياســــيا نشــــطا اجمل
 تسـانده عامة جيـب أن  صفة نساين بإلن العمل األاملنظمات، 

آخـرون أيضـا مـن الضـروري      رأىو .)١٠(نمألسلطة جملس ا
ــة     ــل محايـ ــة، أن يكفـ ــاالت معينـ ــه حـ ــس، يف معاجلتـ للمجلـ

  .)١١(املدنيني وأن يويل اعتبارا للجوانب اإلنسانية للرتاعات
أكــد كــثري مــن املــتكلمني علــى   ويف هــذا الســياق،   

أمهية تعزيز آليات التنسيق يف األنشطة اإلنسانية بني اهليئـات  
وشــدد  .)١٢(ة األمــم املتحــدة وغريهــاذات الصــلة يف منظومــ

__________ 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

 ١١(جامايكــــا)؛ والصــــفحة  ٩املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١١(  
(أوكرانيـا)؛   ١٩(مايل)؛ والصفحة  ١٢(ماليزيا)؛ والصفحة 

S/PV.4109 (Resumption 1) ــا)؛  ١٨، الصــــفحة (بلغاريــ
 (الربازيل). ١٩والصفحة 

  )١٢(  S/PV.4109 (جامايكـا)؛   ١٠(كندا)؛ والصفحة  ٥، الصفحة
(تــونس)؛ والصــفحة  ١٤(مــايل)؛ والصــفحة  ١٣والصــفحة 

(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١٧(ناميبيــا)؛ والصــفحة  ١٥

عدة متكلمني، يف الوقت ذاتـه، علـى ضـرورة احتـرام واليـة      
. فحـذر ممثـل   )١٣(جيمع أجهزة األمـم املتحـدة وفقـا للميثـاق    

ــال،   ــوازن   بوجــوبمصــر، علــى ســبيل املث احملافظــة علــى الت
الذي حدده امليثاق بني مسـؤوليات اهليئـات الرئيسـية    يق قالد

ائفهـــا، حـــىت تـــتمكن كـــل منـــها مـــن  لألمـــم املتحـــدة ووظ
ــى     ــى علــ ــا دون أن تطغــ ــطالع مبهامهــ ــؤوليات االضــ مســ

ــزام      األخــرى. ــى االلت ــدوره عل ــه ل وحــث اجمللــس يف معاجلت
بكافــــة أحكــــام امليثــــاق وطبقــــا للــــدور احملــــدد للمجلــــس 
ومســـــؤولياته يف التصـــــدي ألي هتديـــــد لألمـــــن والســـــلم  

رب ممثـــل كولومبيـــا عـــن القلـــق مـــن     . وأعـــ)١٤(الـــدوليني
ـــ  أن ــن يكـ ــى   اجمللــــس لــ ــحيحة علــ ــورة صــ ــادرا بصــ ون قــ

ــاء ــة   الوفـ ــة املنوطـ ــن    بالواليـ ــلم واألمـ ــظ السـ ــن حفـ ــه عـ بـ
ــدوليني ــرج عـــن     الـ نطـــاق امليثـــاق،  إذا اضـــطلع بـــدور خيـ

ــو ــ وهـ ــل يف دورالـ ــم  توج املتمثـ ــة األمـ ــتجابة منظومـ ــه اسـ يـ
ــدة ــره املتحـ ــانية.   ابأسـ ــوارئ اإلنسـ ــاالت الطـ أن  ورأىحلـ

يف اجلمعيــة العامــة حيــث ة الطــوارئ اإلنســانيمســألة نــاقش ت
ــا مــن أجــل أن      ــدول األعضــاء أن تعمــل مع ــع ال ميكــن جلمي

أمــا  .)١٥(‘‘يف االجتــاه الصــحيح’’العمــل اإلنســاين  ‘‘توجــه’’
ممثل الربازيل فرأى أن دور اجمللـس هـو أن يضـيف إىل عمـل     
هيئات األمم املتحدة األخـرى، مبـا فيهـا اجمللـس االقتصـادي      

ة، دون أن حيـــاول أن حيـــل   واالجتمـــاعي واجلمعيـــة العامـــ  
  .)١٦(حملها

__________ 

 ١٨، الصــفحة S/PV.4109 (Resumption 1)(هولنــدا)؛  ١٨
 (الربازيل). ١٩(بلغاريا)؛ والصفحة 

  )١٣(  S/PV.4109 ٢٣(األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحة  ٢١، الصـــــفحة 
ــر)؛ و ــفحة S/PV.4109 (Resumption 1) (مصـ  ١٠، الصـ
 (باكستان).

  )١٤(  S/PV.4109 ٢٣، الصفحة. 

  )١٥(  S/PV.4109 (Resumption 1) ٩، الصفحة. 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
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لـس  اجملويف اجللسة نفسها، أشـار ممثـل اهلنـد إىل أن      
ــادة     ــذي ألقــى يف امل ــاق، ال ـــع امليث ــى جملــس   ٢٤مــن صنـ عل

 .ولية عـن صـون السـلم وا مـن الـدوليني     ألمن باملسؤولية األا
ــاق   ــب إىل أن امليثـ ــدد، ذهـ ــذا الصـ ــتكلم يف أي ال  ويف هـ يـ

وأكــد نســانية. إل أو اجلوانــب انســاينإلموضــع عــن العمــل ا
الــذين يعمــل اجمللــس نائبــا  ،مــم املتحــدةألأعضــاء ا املمثــل أن

 ،مالحفـظ السـ  ينظم فقوا على أن تا ،٢٤لمادة عنهم وفقا ل
كآليـة   وهو نشاط آخر مل يـرد ذكـره يف امليثـاق،    من ناحية،
ــة.  ــة أخــرى،   عملي ــن ناحي ــاق وم ــق   ال يوجــد اتف ــا يتعل فيم
للمجلـس  أن يكـون  مـا إذا كـان ينبغـي    نساين، واإل باجلانب
  .)١٧(دور فيه

ــان رئاســي مــؤرخ     ، )١٨(٢٠٠٠آذار/مــارس  ٩وببي
إىل مســــؤوليته الرئيســــية مبوجــــب بعــــد أن أشــــار اجمللــــس 

 عتــرف بأمهيــة، امــن الــدولينيألوا عــن صــون الســلم يثــاقامل
مــن الــدوليني، ولنظــره يف ألنســاين لصــون الســلم واإلالبعــد ا

تصلة حبماية مجيـع املـدنيني وسـواهم مـن     نسانية املإلالقضايا ا
عتــرف كــذلك ااع املســلح. ورتت الــالغــري املقــاتلني يف حــا 

نسـاين ميكـن أن تشـكل    إلزمات ذات الطـابع ا ألاجمللس بأن ا
ــبابا لل  ــت أس ــها أن    رتيف ذات الوق ــا، وميكن ــائج هل ــات ونت اع

اعـات  رتتؤثر على اجلهـود الـيت يبـذهلا اجمللـس ملنـع نشـوب ال      
مـــن ألخـــرى للســـلم واأللتصـــدي للتهديـــدات اوإهنائهـــا، وا

لـس علـى أمهيـة    اجملشـدد  . وبـنفس البيـان الرئاسـي،    الدوليني
ــا    ــزة ووكـ ــني أجهـ ــال بـ ــيق الفعـ ــدة  ألت االالتنسـ ــم املتحـ مـ

قليميــة ذات الصــلة وســائر املنظمــات احلكوميــة إلواهليئــات ا
ــة       ــات الفاعل ــن اجله ــا م ــة وغريه ــات الدولي ــة واملنظم الدولي

ــانية يف املإلا ــا نسـ ــدان يف حـ ــاء   اليـ ــة وبنـ ــراع اجلاريـ ت الصـ

__________ 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

  )١٨(  S/PRST/2000/7. 

عـرب عـن اسـتعداده للنظـر يف سـبل حتسـني هـذا        أم، والالس
  التنسيق.

  
  ١١احلالة   
صـون السـالم    عـن مسؤولية جملس األمـن    

واألمــن الــدوليني: فــريوس نقــص املناعــة     
متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب      البشرية/
  والعمليات الدولية حلفظ السالم )(اإليدز

ــالق    ــه  ١٧) املــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٨رار ب متوز/يولي
 الـــذي تقــوم بـــه  مااهلــ  علـــى الــدور اجمللــس  شــدد  ، ٢٠٠٠

اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف التصـدي  
ــرية/متالزمة نقــــص املناعــــة   لفــــريوس نقــــص املناعــــة البشــ

كـد احلاجــة إىل تنسـيق جهـود مجيــع    وأ املكتسـب (اإليـدز)،  
ذا ات الصلة مـن أجـل التصـدي هلـ    منظمات األمم املتحدة ذ

وباء مبا يتفق مع والية كل منـها، وتقـدمي املسـاعدة حيثمـا     ال
وشــدد . لعامليــة املبذولــة ملواجهــة الوبــاءأمكــن، إىل اجلهــود ا

أن فــريوس نقــص املناعــة  اجمللــس أيضــا، بــنفس القــرار، علــى
ــد     ــدز)، قـ ــة املكتســـب (اإليـ ــرية/متالزمة نقـــص املناعـ البشـ

  .)١٩(الستقرار واألمنلح مجاحه، هتديدا يشكل، إذا مل يكب
ــة    ــودة يف ٤٢٥٩ويف اجللســـ ــانون  ١٩، املعقـــ كـــ

، أشـــار ممثـــل الواليـــات املتحـــدة إىل أن ٢٠٠١الثاين/ينـــاير 
وفــده أدخــل قضــية فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز يف 
ــاير   ــرة يف كـــانون الثاين/ينـ جـــدول أعمـــال اجمللـــس ألول مـ

مــا إذا  مناقشــات بشــأن، وأشــار إىل أنــه جــرت  )٢٠(٢٠٠٠
__________ 

)، الفقــرات الثالثــة والرابعــة واحلاديــة ٢٠٠٠( ١٣٠٨القــرار   )١٩(  
 عشرة من الديباجة.

ــة   )٢٠(   ــودة يف ٤٠٨٧يف اجللســ ــاير  ١٠، املعقــ ــانون الثاين/ينــ كــ
احلالـة يف أفريقيـا: تـأثري    ’’، ناقش اجمللس البند املعنون ٢٠٠٠

متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) علـى السـلم واألمـن    
 ‘‘.يف أفريقيا
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أعلـى هيئـة دوليـة جتيـز التـدخل      ’’كان ينبغي جمللـس األمـن،   
 ، أن يتناول هذه املسألة على اإلطـالق. ‘‘الدويل عرب احلدود

ورغم اعترافه بأن آخرين يرون مـن املناسـب أن تتـرك هـذه     
ــا للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، أكــد أن     املســألة متام

وضوع كانت جديرة بـأن جتـرى،   املناقشة السابقة يف هذا امل
ألن اســـتمرار هـــذا العمـــل مـــن جانـــب اجمللـــس فيـــه إنقـــاذ  

. ويف هــذا الصــدد، أشــار بعــض املــتكلمني إىل   )٢١(لــألرواح
) وذهبوا إىل أن فريوس نقص املناعة ٢٠٠٠( ١٣٠٨القرار 

البشرية/اإليدز يشكل هتديـدا للسـالم واألمـن، ومـن مث فـإن      
  .)٢٢(الللمجلس دورا يؤديه يف هذا اجمل

مـا يسـاوره مـن     سـجال مغري أن ممثل كوسـتاريكا،    
القلق فيما يتعلق خبطـر إصـابة أفـراد عمليـات حفـظ السـالم       
بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز أو نشــرهم إيــاه، قــال 

 املبذولــة هــوداجلعلــى اجلمعيــة العامــة أن تــدرس وتنســق  إن 
مـاعي  ملكافحة هذا الوباء. وعلى اجمللـس االقتصـادي واالجت  

أن يقّيم اآلثار االجتماعية والتنموية املترتبة على هـذا املـرض   
ــا.  ــن يف   أن  أكــدو ويتصــدى هل ــس األم ــذا اختصــاص جمل ه

  .)٢٣(للغايةال حمدود اجمل
  ١٢احلالة   
  بناء السالم: حنو اتباع هنج شامل  
شــــباط/فرباير  ٥، املعقــــودة يف ٤٢٧٢يف اجللســــة   
ســالم مهمــة   ، اعتــرف عــدة مــتكلمني بــأن بنــاء ال    ٢٠٠١

متعددة األبعاد، تقتضـي وجـود شـراكة وتنسـيق أفضـل بـني       

__________ 

  )٢١(  S/PV.4259 ١٣، الصفحة. 

 S/PV.4259 (اململكة املتحدة)؛ و ٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  

(Resumption 1) ــفحة ــفحة   ٣، الصــ ــدا)؛ والصــ  ٩(أيرلنــ
(الســـويد، بالنيابـــة عـــن االحتـــاد     ١٠(كنـــدا)؛ والصـــفحة  

 األورويب والبلدان املنتسبة إليه).

  )٢٣(  S/PV.4259 (Resumption 1) ١٣، الصفحة. 

جملــس األمــن واألجهــزة األخــرى مــن قبيــل اجلمعيــة العامــة   
ــن الوكــاالت      ــاعي، فضــال ع ــس االقتصــادي واالجتم واجملل

  .)٢٤(األخرى املسؤولة عن بناء السالم
ــدم         ــم ع ــه، رغ ــات املتحــدة أن ــل الوالي وأوضــح ممث

وجيــه وكـاالت األمــم املتحــدة  مسـؤولية جملــس األمـن عــن ت  
اتفــق اجمللــس يف  ، فقــداملتعــددة الــيت تشــترك يف بنــاء الســالم

ــمن     ــالم تقـــع ضـ ــاء السـ ــدابري بنـ املاضـــي علـــى أن بعـــض تـ
ــلاختصاصــه ــادة     ، مث ــزع الســالح والتســريح وإع أنشــطة ن

وأعـرب ممثـل    .)٢٥(اإلدماج وإعادة بناء قوات الشرطة احملليـة 
ــاده أن اجمل   ــا عــن رأي مف ــس كولومبي ــه   ل ــي أن ينظــر إلي ينبغ

ــاره أحــد  ــراأل باعتب ــاط ــه يصــبح يف بعــض   ةف الفاعل ، ولكن
بـني املشـاركني يف عمليـة     ‘‘الطرف األقـل فاعليـة  ’’األحيان 

. أمــا ممثــل مصــر فأكــد مــن جانبــه أمهيــة       )٢٦(بنــاء الســالم 
ــية يف املنظمـــة بعملـــها يف نطـــاق    اضـــطالع اهليئـــات الرئيسـ

مسألة بناء السالم تقـع  يثاق، ورأى أن لموفقا لاختصاصاهتا 
يف اختصاصات كل من اجلمعية العامة واجمللـس االقتصـادي   

يعطــي  علــى أنجملــس األمــن   ومــن مث حــث واالجتمــاعي، 
املزيد من االهتمام للرتاعات الناشبة بالفعل أو تلك املعرضـة  

ــاء الســالم بشــكل حمكــوم أو     ولالنفجــار  ــى بن أن يركــز عل
الـرتاع، وذلـك حـىت     بعـد انتـهاء   متحكم فيـه يف حـاالت مـا   

الســالم  عــن مهمتــه الرئيســية يف احلفــاظ علــى     ’’يبتعــد  ال
ومع تسليمه بدور اجمللس يف عمليـة بنـاء   . ‘‘نياألمن الدوليو

__________ 

  )٢٤(  S/PV.4272 الواليـات   ١٢(فرنسا)؛ والصـفحة   ٥، الصفحة)
 ٢٠اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة    ( ١٣املتحـدة)؛ والصـفحة   

 ٣٣(الصـــــني)؛ والصـــــفحة  ٢٢(كولومبيـــــا)؛ والصـــــفحة 
ــنغالديش)؛  ــفحة S/PV.4272 (Resumption 1)(بـ  ٥، الصـ

 ٣١(مصــــــر)؛ والصــــــفحة   ١٣(اجلزائــــــر)؛ والصــــــفحة  
ــفحة   ــتني)؛ والصــ ــفحة   ٣٣(األرجنــ ــا)؛ والصــ  ٤٣(ماليزيــ

 (تونس).

  )٢٥(  S/PV.4272 ١٢، الصفحة. 

 .١٩، الصفحة املرجع نفسه  )٢٦(  
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السالم، أعرب أيضـا عـن القلـق بشـأن التـداخل يف وظـائف       
. وأبـدى ممثـل اهلنـد قلقـا     )٢٧(اهليئات الرئيسية لألمـم املتحـدة  

طوي عليه عمليات بنـاء السـالم   ما تنمماثال، فرأى أن معظم 
 ‘‘خارج واليـة جملـس األمـن   ’’بعد انتهاء الصراعات يكمن 

  .)٢٨(‘‘يف نطاق اختصاص اجلمعية العامة’’ويقع 
شباط/فرباير  ٢٠وببيان رئاسي مؤرخ   
د اجمللس تأكيد مسؤوليته الرئيسية مبوجب اع، أ)٢٩(٢٠٠١

 ،ميثاق األمم املتحدة عن صون السلم واألمن الدوليني
د جمددا أمهية إدراج عناصر بناء السالم، حسب كما أك

كرر و. االقتضاء، ضمن واليات عمليات حفظ السالم
لس اإلعراب عن استعداده للنظر يف سبل حتسني اجمل

التعاون مع سائر هيئات األمم املتحدة وأجهزهتا املعنية 
مباشرة ببناء السالم، وعلى وجه اخلصوص اجلمعية العامة 

ن يضطلعان بدور اواالجتماعي اللذقتصادي واجمللس اال
  .رئيسي يف هذا امليدان

  ١٣احلالة   
 اتدور جملس األمن يف منع نشوب الرتاع  

  ةاملسلح
حزيران/يونيه  ٢١، املعقودة يف ٤٣٣٤يف اجللسة   
، أعرب كثري من املتكلمني عن دعمهم بشكل ٢٠٠١

مة عام إلجياد مزيد من التفاعل بني اجمللس واجلمعية العا
واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف التعامل مع مسألة منع 
نشوب الرتاعات. كما ناقشوا توزيع االختصاصات اليت 
حددها امليثاق بني األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة. وشدد 

دورا رئيسيا، البعض، يف هذا السياق، على أن للمجلس 
__________ 

  )٢٧(  S/PV.4272 (Resumption 1) ١٤-١٣، الصفحتان. 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

  )٢٩(  S/PRST/2001/5. 

ولكنه غري حصري، يقوم به يف جمال منع نشوب 
د ممثل العراق، على سبيل املثال، أن أكف. )٣٠(تالرتاعا

خص اجلمعية العامة بدور يف إحالل السلم واألمن امليثاق 
الدوليني ومنع نشوب الرتاعات وتسويتها وبشكل خاص 

منه. إال أن امتداد جملس األمن  ١٤و  ١١و  ١٠يف املواد 
إىل خارج سلطاته وجتاوزه على صالحيات اجلمعية العامة 

أما ممثل  .)٣١(وتقليص واليتها اجلمعيةراجع دور أدى إل ت
من امليثاق حتيل  ٢٤مع أن املادة تيجرييا فذهب إىل أنه 

إىل جملس األمن املسؤولية الرئيسية عن صيانة السلم 
واألمن الدوليني، فإن أية استراتيجية ناجحة ملنع نشوب 
الصراعات ستتطلب تعاون كل العناصر الفاعلة يف األمم 

  .)٣٢(املتحدة
، ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٠وببيان رئاسي مؤرخ   

دوره يف اختاذ اخلطوات  من جديدأكد جملس األمن 
 اضع، وااملالئمة الرامية إىل منع نشوب الصراعات املسلحة
عن صون  يف اعتباره مسؤوليته األساسية مبوجب امليثاق

. عالوة على ذلك، شدد اجمللس السلم واألمن الدوليني
ستراتيجيات فعالة لبناء السالم يف فترات وجود ال ماعلى 

يف منع نشوب الصراعات من من أمهية ما بعد الصراعات 
سلم أيضا باحلاجة إىل إقامة تعاون وثيق فيما بني ، وجديد

__________ 

  )٣٠(  S/PV.4334 ١٢(اململكـــة املتحـــدة)؛ الصـــفحة  ٩، الصـــفحة 
 ٢٤(االحتـــاد الروســـي)؛ الصـــفحة  ١٧ (تـــونس)، الصـــفحة

 ٣٤ (أوكرانيـــــا)؛ و الصـــــفحة ٢٥(النـــــرويج)؛ الصـــــفحة 
(السـويد،   ٢)، الصـفحة  ١(االسـتئناف   S/PV.4334ندا)؛ (ك

 ٥ الصـفحة و ؛بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسـبة) 
 ١٠الصفحة و(األرجنتني)؛  ٧والصفحة (مجهورية كوريا)؛ 

 ١٨(مصـــــر)؛ الصـــــفحة   ١٦ (كوســـــتاريكا)، الصـــــفحة 
ــفحة   ــيك)؛ الصـــ ــفحة  ٢٠(املكســـ ــل)، الصـــ  ٢٧ (الربازيـــ

 (نيبال). ٣٤(بيالروس)، والصفحة  ٣٢ حة(العراق)، الصف

  )٣١(  S/PV.4334 (Resumption 1) ٢٧، الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
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هيئات منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات والترتيبات 
عرب أاألخرى يف جمال بناء السالم بعد انتهاء الصراع و

كد أو. للنظر يف سبل النهوض هبذا التعاونعن استعداده 
إصالحها  بعدلس أن منظمة مثل األمم املتحدة اجمل

ضرورية  ستظل، ودعمها وتزويدها بأسباب الفعالية
اليت ميثل منع نشوب للمحافظة على السالم واألمن، 
 ١٣٦٦وبالقرار  .)٣٣(الرتاعات عنصرا أساسيا فيها

رب ، أع٢٠٠١آب/أغسطس  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠١(
على متابعة هدف منع نشوب  اجمللس عن تصميمه
ا ال يتجزأ من مسؤوليته بوصفه جزء’’الصراعات املسلحة 

  .)٣٤(‘‘األساسية عن صون السالم واألمن الدوليني
  ١٤احلالة   

   األسلحة الصغرية   
آب/أغسطس  ٢، املعقودة يف ٤٣٥٥يف اجللسة   
 الجتاربا املعين املتحدة األمم، عقب انتهاء مؤمتر ٢٠٠١

 من اخلفيفة واألسلحة الصغرية باألسلحة املشروع غري
إىل  ٩، الذي عقد يف نيويورك يف الفترة من جوانبه مجيع
اعترف كثري من املتكلمني بأن ، ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠

جمللس األمن إسهاما مهما يقدمه فيما يتعلق مبسألة 
 برنامجاألسلحة الصغرية، مشريين إىل أن بعض أحكام 

 الصغرية باألسلحة املشروع غري االجتار ملنع لالعم
 والقضاء ومكافحته جوانبه مجيع من اخلفيفة واألسلحة

هلا صلة بدور  )٣٥(، الذي اعُتمد يف ختام املؤمترعليه
اجمللس. وحذر ممثل الواليات املتحدة اجمللس، يف الوقت 

 يتعدى موسع بدور االضطالع إىل يسعى أن ذاته، من

__________ 

  )٣٣(  S/PRST/2000/25. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٦٦القرار   )٣٤(  

  )٣٥(  A/CONF.192/15 ٢٤، الفقرة. 

فيما يتعلق بالعالقة مع اجلمعية العامة، و .)٣٦(اختصاصاته
 ضرورةالصغرية،  ةاألسلحخبصوص أكد ممثل الربازيل، 

 نشأت اليت للعملية موازية عملية إجياداجمللس  تجنبأن ي
 من بالوقاية: وأن دوره يتعلق، يف مجلة أمور، املؤمتر يف
 أسلحة نزعو األسلحة، على احلظر وتنفيذ اعات،رتال

. أما ممثل )٣٧(إدماجهم وإعادة وتسرحيهم قنيالساب املقاتلني
 من اعتماده متجنوب أفريقيا فشدد على أن برنامج العمل 

 شاركةمل واقترح العامة، اجلمعية هبا بادرت عملية خالل
 بعض على تقتصر أن’’ املوضوع هذا يف األمن جملس

. )٣٨(‘‘اجمللس أعمال جبدول املرتبطة احملددة اجملاالت
أشار ممثل السودان، متكلما بالنيابة عن عالوة على ذلك، 

 يكون أن جيبجمموعة الدول العربية، إىل أن دور اجمللس 
. )٣٩(‘‘العامة اجلمعية هبا تضطلع اليت اجلهود هلذه داعما’’

وأكد ممثل باكستان أن اجمللس ميكن أن يسهم يف مسألة 
 تقع اليتاألسلحة الصغرية، وذلك بالتركيز على اجملاالت 

، األمر الذي القانونية وواليته اختصاصه نطاق يف مباشرة
 احلل يعين وفاءه بواجباته املنصوص عليها يف امليثاق جتاه

  .)٤٠(املسلحة اعاترتال نشوب ومنع للمنازعات السلمي
ويف اجللسة نفسها، شجع بعض املتكلمني على   

ألمن وهيئات املنظمة األخرى، التنسيق بني جملس ا
امة والوكاالت املتخصصة، يف تعزيز سيما اجلمعية الع  وال

األخذ بنهج متسق إزاء األسلحة الصغرية على نطاق 
  .)٤١(املنظومة

__________ 

  )٣٦(  S/PV.4355 ٦، الصفحة. 

  )٣٧(  S/PV.4355 (Resumption 1) and Corr.1 ٨، الصفحة. 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

  )٤١(  S/PV.4355 ١١(جامايكـــــــا)؛ والصـــــــفحة  ٩، الصـــــــفحة 
ــنغالديش)؛ والصــــفحة   ــني)؛ والصــــفحة   ١٨(بــ  ٣٠(الصــ



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1305 
 

آب/أغسطس  ٣١وببيان رئاسي مؤرخ   
 األسلحة تكديس أن بالغ بقلقاجمللس  الحظ،)٤٢(٢٠٠١
 ضوابط أي بدون وانتشارها اخلفيفة واألسلحة الصغرية

 من لعديدا يف لالستقرار زعزعة من ذلك يسببه وما
 املسلحة الصراعات حدة تكثيف يف يسهم العامل مناطق
 وينال السالم، اتفاقات استمرارية ويقوض أمدها، وإطالة
 جمال يف األولية مبسؤولياته القيام يف لساجمل فاعلية من

 باعتماد لساجمل رحبو .الدوليني واألمن السلم صون
 على ةاملساعد يف مسؤولية عليه بأن سلم، وعملال برنامج
  ه.تنفيذ

 تشرين األول/ ٣١وببيان من الرئيس مؤرخ   
 دراسة عن مبسؤوليته اجمللس سلم، )٤٣(٢٠٠٢أكتوبر 
 مسألة معاجلة يف مسامهته من يزيد أن له تتيح اليت الُسبل
 اخلفيفة واألسلحة الصغرية باألسلحة املشروع غري االجتار

  نظره. على املعروضة احلاالت يف

  ١٥احلالة   
  املدنيني يف حاالت الرتاع املسلحمحاية   
آذار/مارس  ١٥، املعقودة يف ٤٤٩٢يف اجللسة   
، استمع اجمللس إىل آراء داعمة بشأن الدور الذي ٢٠٠٢

يضطلع به جملس األمن يف محاية املدنيني يف حاالت الرتاع 
املسلح. وأشار ممثل فرنسا إىل أن غالبية ضحايا الرتاع قد 

دنيني، وأكد من جديد مسؤولية انتقلت من اجلنود إىل امل
اجمللس األولية عن صون السالم واألمن، وشدد على أن 

__________ 

ــفحة   ــنغافورة)؛ والصــــ ــريو)؛  ٣٤(ســــ  S/PV.4355(بــــ

(Resumption 1) and Corr. 1 (الربازيل). ٨، الصفحة 

  )٤٢(  S/PRST/2001/21. 

  )٤٣(  S/PRST/2002/30. 

. وأعرب ممثل )٤٤(املناقشة اجلارية هلا ما يربرها متاما
الواليات املتحدة عن رأي مفاده أن محاية املدنيني كانت 
تعّد دائما من صميم مهمة األمم املتحدة وجملس األمن يف 

. أما ممثل اجلمهورية العربية )٤٥(التعامل مع الرتاعات
أن اجمللس قد قرر أن يركز على مسألة  أكدالسورية ف

 السلم على للحفاظ مبكر إنذارعنصر ك محاية املدنيني
 مسؤولية عاتقه على تقع الدوليني. وقال إن اجمللس واألمن
 بالتزاماهتا، الوفاء على األعضاء الدول تشجيع يف خاصة
 التعاون لتحسني السبل إجيادجيب إنه و ،املدنيني حلماية
 االقتصادي واجمللس العامة واجلمعية األمن جملس بني

ونوه ممثل . )٤٦(اختصاصه حسب كل واالجتماعي،
) ١٩٩٩( ١٢٦٥االحتاد الروسي إىل أن القرارين 

لعمل اجمللس  اراسخ اأساس) فد أرسيا ٢٠٠٠( ١٢٩٦و
يويل  أن ‘‘من الطبيعي’’ محاية املدنيني، ورأى يف جمال

  .)٤٧(جملس األمن اهتمامه هلذه املسألة
آذار/مارس  ١٥وببيان رئاسي مؤرخ   
لس تأكيد قلقه إزاء املشاق اليت اجملد أعا، )٤٨(٢٠٠٢

عترف مبا ايتحملها املدنيون خالل الصراعات املسلحة، و
، هلذا األمر من أثر على السالم الدائم واملصاحلة والتنمية

لرئيسية مبوجب ميثاق األمم يف اعتباره مسؤوليته ا اخذآ
على  اشددمن صون السالم واألمن الدوليني، واملتحدة ع

إىل اتقاء نشوب الصراعات  ةميارالتدابري الأمهية اختاذ 
  وتسويتها.

__________ 

  )٤٤(  S/PV.4492 ٧، الصفحة. 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

  )٤٨(  S/PRST/2002/6. 
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كانون  ٢٠وببيانني رئاسيني الحقني مؤرخني   
كانون األول/ديسمرب  ١٥و ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

إلبقاء على ا، أكد اجمللس من جديد ضرورة )٤٩(٢٠٠٣
ع املسلح بوصفها رتاالحاالت مسألة محاية املدنيني يف 

  يف جدول أعمال اجمللس. بندا مهما

  ١٦احلالة   
  احلالة يف أفريقيا  
الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب   

  الرتاعات يف أفريقيا وحلها 
أيار/مارس  ٢٢، املعقودة يف ٤٥٣٨يف اجللسة   
الفريق العامل رئيس  قدمها، عقب إحاطة إعالمية ٢٠٠٢

، املخصص املعين مبنع نشوب الرتاعات يف أفريقيا وحلها
التدابري الالزمة إلزالة الحظ ممثل كوبا أن الكثري من 

اع يف أفريقيا ولدعم السالم والتنمية املستدامة رتأسباب ال
وتتوافق مع  ‘‘تتجاوز والية جملس األمن...من الواضح’’

ل اجلمعية العامة واجمللس واليات هيئات أخرى، مث
االقتصادي واالجتماعي. ولذلك، ينبغي أن يكون النظر 
املتأين يف األنشطة اليت يضطلع هبا جملس األمن يف أفريقيا، 

 قد ال يكونإحدى وظائف الفريق العامل ألن اجمللس 
وقال كذلك إن شواغل  ا.هب ضطالعاهليئة املناسبة لال

وإمنا أيضا ، حمض يميفاهم منظورمن  ةنابع تليسوفده 
مبهام تتجاوز فيها اجمللس يقوم  اليت من معاناة البلدان

. اختصاصه ويكون غري مستعد هلا على النحو الواجب
جهود  ‘‘يكمل’’وأكد أن عمل الفريق العامل ينبغي أن 

ال أن يكون ’’األجهزة األخرى ملعاجلة املشاكل األفريقية 
رب أيضا عن أمله يف وأع .جتنبا لالزدواجية‘‘ بديال عنها

أن يسهم يف حتسني التنسيق والتواصل بني اجلمعية العامة 
__________ 

  )٤٩(  S/PRST/2002/41 و S/PRST/2003/27.على التوايل ، 

. )٥٠(وجملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي
وذهب ممثل اهلند إىل أن بناء السالم يف أعقاب الرتاعات 
ال يقع ضمن اختصاصات اجمللس، بل يندرج يف 
نه اختصاصات هيئات املنظمة وأجهزهتا األخرى. ورأى أ

إىل اشتراك وتعاون جملس  تاجحتميكن هلذه اهليئات، حيثما 
  .)٥١(ذلك تطلب منهاألمن أن 

  ١٧احلالة   
  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  
موجهة إىل  ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٣برسالة مؤرخة    

عقد  رئيس جملس األمن، طلب ممثل كندا إىل اجمللس
لة يف البوسنة واهلرسك، مشددا على أن جلسة عن احلا

يف البوسنة ألمم املتحدة امتديد بعثة املوضوع ليس جمرد 
احملتمل أن يكون بقرار من ’’تعلق ي، بل واهلرسك

على موثوقية  ، يف مجلة أمور،يؤثر سلبا ‘‘رجعة فيه ال
مصداقية ’’ ، وفاوضات اليت جترى بشأن املعاهداتامل

بة هلذا الطلب، عقد اجمللس واستجا .)٥٢(‘‘جملس األمن
، فيما يتصل ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٠، يف ٤٥٦٨اجللسة 

  باحلالة يف البوسنة واهلرسك.
ويف تلك اجللسة، أثار ممثل كندا خماوف بشأن   

اليت تدور يف جملس األمن وتتعلق باستثناءات املناقشات 
واسطة احملكمة السالم من املالحقة القضائية ب فظحفراد أل

سلطة إعادة ة الدولية. وأكد أن اجمللس مل خيوَّل اجلنائي
. وقال كذلك إن مشروعات القرارات كتابة املعاهدات

__________ 

  )٥٠(  S/PV.4538 ٣٠-٢٩، الصفحتان. 

 .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥١(  

  )٥٢(  S/2002/723. 
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تتجاوز والية ’’عناصر تتضمن  )٥٣(اجلاري توزيعها
إقرارها من شأنه أن يقوض مصداقية ’’وإن ‘‘ اجمللس
وعلى غرار ذلك، أشار ممثال نيوزيلندا  .)٥٤(‘‘اجمللس

سلطة اجمللس والدور الذي ينيطه وجنوب أفريقيا إىل أن 
ان ألن يصبحا موضعا للشك، إذا به امليثاق معرض

حاول اجمللس تغيري الشروط اليت مت التفاوض بشأهنا يف   ما
معاهدة من املعاهدات بدون موافقة الدول األطراف 

. وأعرب متكلمون آخرون أيضا عن قلقهم إزاء )٥٥(فيها
أيهم، صالحيات مشروعية االقتراح الذي يتجاوز، يف ر

  .)٥٦(اجمللس
من امليثاق، أعرب  ٢٤ويف إشارة حمددة إىل املادة   

ألن اتباع هنج ممثل مجهورية إيران اإلسالمية عن أسفه 
يف جملس األمن  دائم أحادي اجلانب من ِقبل دولة عضو

يف مجلة أمور، إىل هتديد مستقبل عمليات حفظ  ،يؤدي
ن إ كذلكوقال . السالم اليت تضطلع هبا األمم املتحدة

هذا النهج خيالف روح ونص امليثاق، وال سيما املادة 
بالنيابة عن ’’، اليت تنص على أن اجمللس يعمل ٢٤

من غري ورأى ممثل األردن  .)٥٧(‘‘األعضاء بصورة عامة
املتصور تقريبا أن يفكر اجمللس، نظرا لاللتزامات اليت 

للخطر من امليثاق، يف أن يعرض  ٢٤تفرضها عليه املادة 
__________ 

 مل تصدر بوصفها من وثائق اجمللس.  )٥٣(  

  )٥٤(  S/PV.4568 ٣، الصفحة. 

ــدا)؛ والصــفحة   ٧-٦املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٥٥(    ٨(نيوزيلن
 (جنوب أفريقيا).

ــفحة    )٥٦(   ــه، الصـ ــع نفسـ ـــ  ١٨املرجـ ــتاريكا، بالنياب ــن (كوسـ ة عـ
(مجهوريــة إيــران اإلســالمية)؛  ١٩جمموعــة ريــو)؛ والصــفحة 

ــفحة  ــفحة   ٣٣والصــ ــيك)؛ والصــ ــال)؛  ٣٨(املكســ (فرتويــ
S/PV.4568 (Resumption 1) وCorr. 1 ــفحة  ١٥، الصــ

(اململكة  ٢٠(كوبا)؛ والصفحة  ١٨(األرجنتني)؛ والصفحة 
 املتحدة).

  )٥٧(  S/PV.4568 ١٩، الصفحة. 

حياة املاليني من الناس بتهديد عمليات حفظ السالم 
اجلارية حاليا بسبب اختالفات يف الرأي بشأن احملكمة 

ممثل منغوليا، مستشهدا صراحة ر أشاو .)٥٨(اجلنائية الدولية
الدول األعضاء تنظر إىل من امليثاق، إىل أن  ٢٤باملادة 

الذي  لرئيسي يف األمم املتحدةاجمللس بوصفه اجلهاز ا
تقتصر مهمته على تعزيز السلم واألمن الدوليني  ال

بضمان سيادهتا واستقالهلا يف حاالت تتعلق فحسب، بل 
   .)٥٩(التهديدات أو األزمات

) من ١وأشار ممثل فيجي صراحة إىل الفقرة (  
لس وسلطاته، مبا فيها اجملوظائف ، فقال إن ٢٤املادة 

تعديل تلك الواردة يف الفصل السابع، ال تشمل 
من شأنه أن ينتهك املبادئ  هاتعديلإن و ،املعاهدات

  .)٦٠(الراسخة يف قانون املعاهدات الدولية
غري أن ممثل الواليات املتحدة ذهب إىل أن   

 ١٦االقتراح املقدم من وفده، الذي استخدمت فيه املادة 
أحكام كل من يعد متسقا، مع من نظام روما األساسي، 

ألمن لصون سؤولية األولية جمللس امع املوالنظام األساسي ا
  .)٦١(السلم واألمن الدوليني

متوز/يوليه  ١٢) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٢٢وبالقرار   
عمليات األمم املتحدة ’’، يف إطار البند املعنون ٢٠٠٢

، طلب اجمللس، متصرفا مبوجب الفصل ‘‘حلفظ السالم
احملكمة اجلنائية الدولية ملدة  تعلقأن السابع من امليثاق، 

، ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١اثين عشر شهرا، اعتبارا من 
تابعني وظفني مب ا اليت تتعلقياقضاللتحقيق أو املقاضاة يف ا
عرب عن وأ ليست طرفا يف نظام روما األساسي، دولل

__________ 

 .٢١حة املرجع نفسه، الصف  )٥٨(  

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

  )٦٠(  S/PV.4568 (Resumption 1) و Corr.1 ٣، الصفحة. 

  )٦١(  S/PV.4568 ١٣، الصفحة. 
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بنفس الشروط وذلك يف  املذكورديد الطلب اعتزامه جت
شهرا جديدة، طاملا  ١٢متوز/يوليه من كل سنة لفترة  ١

  .)٦٢(اجة إىل ذلكاستمرت احل
 حزيران/ ١٢، املعقودة يف ٤٧٧٢ويف اجللسة   

، فيما يتصل بعمليات األمم املتحدة حلفظ ٢٠٠٣يونيه 
السالم، اعترض بعض املتكلمني، دون االحتكام صراحة 

، على التجديد املقترح ألحكام القرار ٢٤إىل املادة 
إزاء مشروعية ). فأبدى ممثل كندا قلقه ٢٠٠٢( ١٤٢٢
الدول  وقال إن ،ء الذي يوصي جملس األمن باختاذهاإلجرا

بسلطات ’’إىل اجمللس  تعهداألعضاء مبوجب امليثاق 
من أجل صون السلم  ‘‘معينة يف ظل بعض الظروف

دى املمثل كذلك استياءه ألن اجمللس وأب واألمن الدوليني.
، إجراءات يف الدول األعضاء بدعوى العمل باسم، يتخذ

هر يتهدد السالم واألمن عدم وجود أي خطر ظا
الدوليني، وهو الشرط األساسي املسبق للعمل يف إطار 

وأعرب ممثل نيوزيلندا أيضا  .)٦٣(الفصل السابع من امليثاق
) ٢٠٠٢( ١٤٢٢ديد القرار جتم اجمللس اعتزان ألعن قلقه 

يتسق مع نص ذلك احلكم والقصد ال على أساس سنوي 
امات اليت تضطلع هبا ومن مث فإنه ميس مباشرة االلتز .منه

الدول األطراف مبوجب نظام روما األساسي دون موافقة 
هذا النهج يوسع احلدود وذكر كذلك أن  هذه الدول.

املشروعة ملا يناط باجمللس من دور ومسؤولية مبوجب 
ال وأعرب ممثل األردن عن اعتقاده أن اجمللس  .)٦٤(امليثاق
بشأهنا مسبقا أن يعيد كتابة معاهدات مت التفاوض  ينبغي

  .)٦٥(وتضم اجملتمع الدويل بأسره

__________ 

 .٢و ١)، الفقرتان ٢٠٠٢( ١٤٢٢القرار   )٦٢(  

  )٦٣(  S/PV.4772 ٦، الصفحة. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  

 ١٤٢٢وأشار ممثل ليختنشتاين إىل أن القرار   
 يضر باجمللس ذاته أكثر من إضراره باحملكمة) ٢٠٠٢(

الكثري من التعليقات املقدمة قبل عام أن و اجلنائية الدولية،
توضح أن هذا القرار يثري بالفعل مسائل تتعلق مبصداقية 

وجه االهتمام إىل أن اختذه اجمللس. واإلجراء الذي 
املنظمة يف أمهية و تهيف وقت تتعرض فيه أمهي ،اجمللس

 يضّر يثريها العديد من النقاد،صرحية جمموعها لتساؤالت 
بنفسه بالتجديد التلقائي أو إىل ما ال هناية ألحكام القرار 

وكذلك أثار ممثل جنوب أفريقيا  .)٦٦()٢٠٠٢( ١٤٢٢
) وحث ٢٠٠٢( ١٤٢٢يد القرار تساؤالت بشأن جتد

على أن يستخدم سلطته حبكمة ومبا فيه مصلحة اجمللس 
البشر مجيعا، وأال يسمح لنفسه بتعريض احملكمة اجلنائية 
الدولية للخطر أو بإحباط غايات العدالة اجلنائية 

  .)٦٧(الدولية
ــن اإلشــارات        ــدد م ويف اجللســة نفســها، صــدر ع

ــادة   ــرحية إىل املـ ــأعرب مم٢٤الصـ ــران  . فـ ــة إيـ ــل مجهوريـ ثـ
مـن جانـب أحـد     ألن هنجـا انفراديـا  اإلسالمية عن األسـف  

حالــة واهيــة وغــري ســليمة يف جملــس   وجــدأ أعضــاء اجمللــس
يتعـارض مـع روح ونــص    وال شــك أن هـذا النـهج  واألمـن  

منه، الـيت تـنص علـى أن اجمللـس      ٢٤، ال سيما املادة يثاقامل
أكــد ممثــل و .)٦٨(يعمــل بالنيابــة عــن أعضــاء األمــم املتحــدة 

ــا أيضــا مــن جديــد أن الــدول األعضــاء    ة قــد جمتمعــنيجريي
املســـؤولية الرئيســـية عـــن صـــون الســـالم  أناطـــت بـــاجمللس

 .)٦٩(مـن امليثـاق   ٢٤واألمن الدوليني، وذلك مبوجب املادة 
، فأكـد  )٧٠(أما ممثل باكستان، رغـم تأييـده مشـروع القـرار    

__________ 

 .١٠فحة املرجع نفسه، الص  )٦٦(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

  )٧٠(  S/2003/630. 
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ن تتقيــد تقيــدا شــديدا بــاملوقف الــذي مفــاده أ أن حكومتــه 
ــالرغم مــن ســلطته ومســؤولياته الواســعة،      جملــس األمــن، ب
لـــيس خمـــوال أن يقـــوم بصـــورة انفراديـــة بتعـــديل أو إلغـــاء  
املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت دخلت فيهـا حبريـة دول   

سـلطات جملـس   أكـد مـن جديـد كـذلك أن     ذات سيادة. و
مــن ميثــاق  ٢٤مــن املــادة  ٢األمــن مقيــدة مبوجــب الفقــرة 

دة، اليت تلزمه بأداء واجباته وفقا ملقاصد امليثـاق  األمم املتح
ويف تلـــك اجللســـة، اعُتمـــد مشـــروع القـــرار   .)٧١(هومبادئـــ

)، الــــذي مــــّدد اجمللــــس ٢٠٠٣( ١٤٨٧بوصــــفه القــــرار 
ــرار    ــه أحكــام الق ــين عشــر   ٢٠٠٢( ١٤٢٢مبوجب ــدة اث ) مل

  شهرا.

  ١٨احلالة   
ــا يف ذلـــك     ــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ احلالـ

  قضية فلسطني
تشرين  ٢٢، املعقودة يف ٤٢٣١اجللسة يف    

، املعقودة بشأن احلالة يف الشرق ٢٠٠٢الثاين/نوفمرب 
األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني، أكد ممثل فلسطني 

 واضحة األمن جملس مسؤولية ،الةاحل ههلذ حد وضع، لهأن
 اختاذ أوالعليه  جيبوأشار إىل أنه  .ميثاقلل وفقا وثابتة

 الشعب ضد اإلسرائيلية حلملةا تنهي حمددة خطوات
 الدولية احلماية توفري لساجمل على ثانيا جيبو ،الفلسطيين
 .)٧٢(اإلسرائيلي االحتالل حتت لفلسطينينيل الالزمة

 جملس بأن وأعرب ممثل إسرائيل من جانبه عن إميانه
 عن األساسية املسؤولية تتحمل اليت اهليئة بوصفه األمن،
 يشجع أن واجبه من الدوليني، واألمن السلم صون

 واحللول الثنائية املفاوضات طريق إىل العودة على الطرفني
__________ 

  )٧١(  S/PV.4722 ٢٧، الصفحة. 

  )٧٢(  S/PV.4231 و Corr. 1 ٤، الصفحة. 

 يطالب أنوحث اجمللس كذلك على  .التوفيقية
 الستئناف هبا واتعهد اليت بااللتزامات بالتقيد الفلسطينيني

 العنف بإهناءوأن يطالبهم  إسرائيل مع األمين التعاون
ل إسرائيل للمجلس وأكد ممث .التفاوض مائدة إىل والعودة

 الفلسطينيون اختذ فورا إذا تتوقف سوف الدماء إراقة أن
  .)٧٣(التدابري هذه

ودعا عدة متكلمني اجمللس إىل الوفاء بالتزاماته   
والعمل دون إبطاء على وقف العنف. وأكد ممثل ماليزيا 
أن اجمللس، الذي يتحمل املسؤولية الرئيسية عن صون 

رقى إىل مستوى يمن أن  ه بد لالالسالم واألمن الدوليني، 
. أما ممثل )٧٤(تتعرض للخطروأن مصداقيته ه واجبات

اجلماهريية العربية الليبية فذكر أن على اجمللس إذا أراد أن 
يعرب عن إرادة اجملتمع الدويل وأن يصون السالم واألمن 

 املنصوص اختصاصاته يباشرالدوليني أن يكون عادال وأن 
. وتقدم )٧٥(عنه الصادرة القرارات يفو امليثاق، يف عليها

  .)٧٦(ممثل مصر بنداء مماثل
ويف جلسات الحقة بشأن هذا البند من جدول   

األعمال، أعرب بعض املتكلمني، مشريين صراحة إىل 
، عن اعتقادهم أن اجمللس ينبغي أن يضطلع )٧٧(٢٤املادة 

  باملسؤولية اليت أناطها به امليثاق.

__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  

 .٢٧ املرجع نفسه، الصفحة  )٧٥(  

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

، الصــفحة S/PV.4357 (Resumption 1) and Corr. 1انظـر،    )٧٧(  
، Corr. 1 و S/PV.4506 (Resumption 1)(البحــرين)؛  ١٦

ــفحة  ــدة)؛ و   ٢٢الصـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ  S/PV.4515(مجهوريـ

(Resumption 1) (سنغافورة). ١٨، الصفحة 
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  ١٩احلالة   
  راق والكويتاحلالة بني الع  
حزيران/يونيه  ٢٨، املعقودة يف ٤٣٣٦يف اجللسة   
 ١٥استجابة للطلب الوارد يف رسالة مؤرخة  ٢٠٠١

حزيران/يونيه موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل االحتاد 
، نظر اجمللس، يف مجلة أمور، يف آثار اجلزاءات )٧٨(الروسي

 املفروضة على العراق وطرق حتسني احلالة اإلنسانية يف
ذلك البلد. ويف تلك اجللسة، ذكّر ممثل كندا، مشريا إىل 
مشروع قرار مقدم من اململكة املتحدة لتعديل برنامج 

 حتددمن امليثاق  ٢٤، بأن املادة )٧٩(النفط يف مقابل الغذاء
 عن بالنيابة يتصرفوا أن’’ اجمللس أعضاء على أن بوضوح
 ولذلك، ناشد مجيع .‘‘بأسرها املتحدة األمم عضوية

 املصلحة أجل من مّتحدين يعملواأعضاء اجمللس أن 
 هو وهذا ؛‘‘امليثاق مبوجب واجبهم هو هذا’’، ألن العامة

  .)٨٠(‘‘لنا ممثلني بوصفهم منهم توقعنا’’
تشرين  ١٦، املعقودة يف ٤٦٢٥ويف اجللسة   

، عقب قرار حكومة العراق ٢٠٠٢األول/أكتوبر 
العراق، استئناف عمليات التفتيش على األسلحة يف 

ذكرت نائبة األمني العام أن عدم امتثال العراق لقرارات 
األمن يشكل حتديا للمنظمة وبصفة خاصة  سجمل

 ،األعضاء الدولللمجلس. وأكدت كذلك من جديد أن 
 األمن جملس إىل عهدت امليثاق، من ٢٤ املادة يف

، وأن الدوليني واألمن السلم حفظ يف الرئيسية باملسؤولية
 هذه مستوى إىل اجمللس يرتقي أن الضروري من

  .)٨١(املسؤولية
__________ 

  )٧٨(  S/2001/597. 

 كوثيقة من وثائق اجمللس.مل يصدر   )٧٩(  

  )٨٠(  S/PV.4336 (Resumption 1)،  ١٧الصفحة. 

  )٨١(  S/PV.4625 and Corr. 1 ٤، الصفحة. 

 الدولويف اجللسة نفسها، دعا ممثل األردن مجيع   
 حلإجياد  على العملإىل  املتحدة األمم منظمة يف األعضاء

 أية اختاذ وتفادي املتاحة، السلمية الوسائل مجيع وفق
 يف املتأزم الوضع وتأجيج بالسلم اإلخالل شأهنا من تدابري
 على يفرض، األمر الذي يرى أنه األوسط الشرق منطقة
 يثاق،امل يف عليها املنصوص مسؤولياته يتحمل أن لساجمل

  .)٨٢(٢٤ املادة من ٢ و ١ الفقرتني أحكام مبا فيها
وأعرب ممثل املغرب عن رأي مفاده أن قرارات   
الدول  ‘‘باسم’’ يتخذها ، ألنهُتحترم نمن أ ال بداجمللس 

ومتاشيا مع  املتحدة األمم مقاصدو ادئملب وطبقا األعضاء،
. وبإشارة صرحية إىل )٨٣(امليثاق من ٢٤ املادة أحكام
، أكد ممثل جامايكا أيضا من جديد أن اجمللس ٢٤ املادة

 والسلم األمن صون عن الرئيسية املسؤولية إليه أُوكلت
ينبغي أن  ، وأنهاملنظمة أعضاء مجيع عن بالنيابة الدوليني
 لدى املتحدة األمم ومبادئ دمقاص وفق يتصرف
األمر كذلك، فقد  أن ومبا .املسؤوليات هبذه اضطالعه
عموم أعضاء  أمام ةمساءلعرضة لل اجمللسأن  ذهب إىل

 أمهية ذات مسألة عند مناقشة وال سيما املتحدة، ألمم
  .)٨٤(للعامل بالغة

عراق أن احلظر ويف اجللسة ذاهتا، رأى ممثل ال  
انتهاكا صارخا لعدة أحكام  يشكل هبلداملفروض على 

، اليت ٢٤منصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، كاملادة 
تقتضي من اجمللس أن يعمل وفقا ملقاصد امليثاق 

  .)٨٥(ومبادئه

__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٢(  

  )٨٣(  S/PV.4625 (Resumption 2) ٢، الصفحة. 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  

  )٨٥(  S/PV.4725 ٩، الصفحة. 
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وبعد البدء يف العمل العسكري ضد العراق من   
جانب الواليات املتحدة وحلفائها، حث األمني العام 

املعقودة يف ، ٤٧٢٦يف اجللسة  الدول األعضاء،
 لترسيخ جمددا تتحد، على أن ٢٠٠٣آذار/مارس   ٢٦

 جملس أراد إن ضروري أمر هذا. وقال إن امليثاق مبادئ
 بوصفه امليثاق به أناطه الذي احلق دوره يسترجع أن األمن
 السلم صون عن الرئيسية املسؤولية تتحمل اليت اهليئة

  .)٨٦(الدوليني واألمن
رغم أمهية النظر يف  وذهب ممثل العراق إىل أنه،  

املسائل اإلنسانية، فإن على اجمللس أن يويل االهتمام أوال 
، وليس للجوانب اإلنسانية. ‘‘احلرب العدوانية’’لتوقف 

 املوضوع هذا مناقشةواستطرد قائال إن التركيز على 
 األمن حفظ يف األساسي دوره عن اجمللس هلاءإل حماولة
ى ممثل مجهورية إيران وباملثل، رأ .)٨٧(الدوليني والسلم

أن يرتقي إىل اجملتمع الدويل يتوقع من اجمللس  ناإلسالمية أ
مستوى واجباته فينادي بوقف إطالق النار فورا 

  .)٨٨(وانسحاب القوات األجنبية من العراق
وأعرب ممثل ماليزيا، الذي تكلم بالتيابة عن   

حركة عدم االحنياز، عن خيبة أمله لفشل احملاوالت 
ة لتجنب احلرب يف العراق ودعا اجمللس إىل أن يعلن املبذول

موقفه من األعمال العسكرية اجلارية ضد العراق. ودعا 
 الوالية حسب وسلطته صالحيته يستخدم أن اجمللس إىل
 املتعددة العملية إىل للعودة’’ امليثاق، مبقتضى له املمنوحة
 ،وأشار أيضا إىل أن اجمللس .املسألة هذه حلل‘‘األطراف

يتحمل  ،‘‘الدوليني واألمن السلم حارس بوصفه’’
 النظام استناد كفالة عن ‘‘ومضاعفة خاصة مسؤولية’’

__________ 

)٨٦(S/PV.4726 ٥، الصفحة. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  

 .٤٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  

. )٨٩(الدويل والقانون العدالة مبادئ إىل العامل يف الدويل
 بتحملوطالب ممثل جامعة الذول العربية اجمللس 

 والسلم األمن حفظ به املنوط اجلهاز باعتباره مسؤولياته،
 تأكيدو احلرب، هذه وقفحث اجمللس على و .الدوليني
، وهذه مسؤولية فوراً ‘‘الغازية القوات’’ انسحاب

. )٩٠(اجمللس. وقال إن مصداقية اجمللس تتوقف على ذلك
ا اجمللس مبسؤوليته، مشريا جامايكوكذلك ذكّر ممثل 

 . )٩١(٢٤بصراحة إىل املادة 

    ٢٥املادة   -باء 
    ٢٥املادة   
تحدة بقبـول قـرارات جملـس    يتعهد أعضاء األمم امل  

  .امليثاقهذا األمن وتنفيذها وفق 
    مالحظة  
 اضستعريتخذ جملس األمن خالل الفترة قيد اال مل  

 من امليثاق. بيد أن ٢٥أي مقررات حتتج صراحة باملادة 
من امليثاق وردت يف  ٢٥إشارات صرحية إىل املادة 

  .)٩٢(املداوالت اليت أجراها اجمللس يف عدة مناسبات
__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٠(  

 .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  

ــا يتصــل   )٩٢(   ــال فيم ــرتاع باألطف  S/PV.4176 انظــر املســلح، وال

(Resumption 1) ، ــفحة ــراق( ٢٠الصـ ــل ).العـ ــا يتصـ  وفيمـ
 ،Corr. 1و S/PV.4625 انظــر والكويــت، لعــراقا بــني باحلالــة

 S/PV. S/PV.4625 (Resumption ؛)باكسـتان ( ٢٠الصـفحة  

 S/PV.4625 ؛)العربيــــة الــــدول جامعــــة( ٨الصــــفحة  ،(1

(Resumption 3) وCorr. 1،   العربيـة  اجلمهوريـة ( ٨الصـفحة 
 ٢٩الصـــــفحة و ،)ســـــنغافورة( ٢٠الصـــــفحةو ،)الســـــورية

ــا(  ٣٦ والصــفحة ،)وريشــيوسم( ٣٣الصــفحة و ،)كولومبي
ــطني(  ،Corr. 1و),  S/PV.4709 (Resumption 1) ؛)فلسـ

ــلندا( ٣٤الصـــفحة   ،S/PV.4717 (Resumption 1)و ؛)أيسـ
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ويف إحدى هذه املناسبات، أشار أحد املتكلمني   
، ٤٥٦٨. ففي اجللسة ٢٥و ٢٤إىل العالقة بني املادتني 

، أشار ممثل منغوليا إىل ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٠املعقودة يف 
من امليثاق تنيط مبجلس األمن املسؤولية  ٢٤أن املادة 

الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني وأن الدول 
رئيسية يف األمم املتحدة اليت عترب اجمللس اهليئة الاألعضاء ت

تطالب بتعزيز السالم واألمن الدوليني فحسب، وإمنا   ال
أيضا حبماية سيادهتا واستقالهلا يف حالة التهديدات أو 
األزمات. وقال إن الدول األعضاء بسبب تلك الثقة 

من امليثاق، على القبول  ٢٥، يف املادة وافقت واإلميان
  . )٩٣(ات اجمللس وتنفيذهامبقرر

، ٢٥ملبدأ املنصوص عليه يف املادة اوقد أشري إىل   
دون االحتجاج به صراحة، يف عدد كبري من القرارات 
والبيانات الرئاسية. وعلى وجه اخلصوص، جرى التأكيد 
من جديد على الطابع امللزم ملقررات اجمللس، ضمن سياق 

، لعراق والكويتبني ا، يف قرار خبصوص احلالة ٢٥املادة 
 إىل األمني العام أن خيطر العراق على الفوربه اجمللس  طلب

. عالوة على ذلك، ببيان )٩٤(بذلك القرار، امللزم للعراق
فيما يتصل بالدور ، ٢٠٠٠ه متوز/يولي ٢٠رئاسي مؤرخ 

__________ 

 الشــرق يف باحلالــة وفيمــا يتصــل). الســلفادور( ١١الصــفحة 
ــط، ــا األوسـ ــا مبـ ــية فيهـ ــطني، قضـ ــر فلسـ  S/PV.4506 انظـ

(Resumption 1)،  ــفحة ــت( ٨الصـ ــفحة  ،)الكويـ  ١٢الصـ
ــراق( ــفحة  ،)العـــ ــنغافورة( ٣٨الصـــ ــفحة ،)ســـ  ٤٧ والصـــ
ــيك( ــفحة  ،S/PV.4510و ؛)املكســـــ ــطني( ٤الصـــــ  ؛)فلســـــ
ــدا( ١٦الصــفحة  ،S/PV.4525و  بالوضــع وفيمــا يتصــل). كن
ــنة يف ــك، البوســ ــر واهلرســ ــفحة  ،S/PV.4568 انظــ  ٢٤الصــ
ــا( ــل ). منغوليـ ــا يتصـ ــدور وفيمـ ــن جملـــس بـ ــوية يف األمـ  تسـ

 ٣٣الصـفحة   ،S/PV.4753 ظـر ان السـلمية،  بالطرق املنازعات
ــة وفيمــا يتصــل). الكــامريون(  دور: القــانون وســيادة بالعدال

 ).اليابان( ١١الصفحة  ،S/PV.4835 انظر املتحدة، األمم

)٩٣(S/PV.4568. 

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٤١القرار   )٩٤(  

الذي يقوم به جملس األمن يف منع نشوب الرتاعات 
 األعضاء لدولا مجيع التزام’’املسلحة، أشار اجمللس إىل 

 مبنع املتعلقة القرارات فيها مبا قراراته وتنفيذ بقبول
  .)٩٥(‘‘املسلحة الصراعات
ويف حاالت أخرى، طالب اجمللس الدول األعضاء   

باالمتثال للقرارات ذات الصلة، وذكّرها بأن عدم االمتثال 
يشكل انتهاكا للميثاق. ففيما يتصل باحلالة يف الصومال، 

بعد أن الحظ اجمللس مع األسف أن  على سبيل املثال،
حظر األسلحة املفروض على الصومال انتهك بشكل 

 ١٤٧٤بالقرار ، شدد ١٩٩٢مستمر منذ فرضه يف عام 
 االلتزام’’ على ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٨) املؤرخ ٢٠٠٣(

 بأن ‘‘الفاعلة اجلهات من وغريها الدول مجيع على الواقع
 من كدوأ ،)١٩٩٢( ٧٣٣ للقرار كامل حنو على متتثل
 ميثاق ألحكام انتهاكا’’ يشكل االمتثال عدم أن جديد
. ووردت أحكام مماثلة يف القرار )٩٦(‘‘املتحدة األمم

كانون األول/ديسرب  ١٦) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٩
٩٧(٢٠٠٣(.  

ويف مشروع قرار مل ُيعتمد خالل الفترة قيد   
التزام أعضاء األمم املتحدة ’’االستعراض، بعد اإلشارة إىل 

، كان اجمللس ‘‘بقبول مقررات جملس األمن وتنفيذها
سيدين عدم تنفيذ قراراته ويطالب بالتنفيذ الفوري 

  .)٩٨(للقرار

__________ 

  )٩٥(  S/PRST/2000/25. 

قـرة  )، الفقرة الثانية من الديباجـة والف ٢٠٠٣( ١٤٧٤القرار   )٩٦(  
 من املنطوق. ١

)، الفقرة الرابعة من الديباجة والفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   )٩٧(  
 من املنطوق. ١

  )٩٨(  S/2002/363. 
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وخالل الفترة قيد االستعراض، ُوجدت عدة   
الرسائل إشارة صرحية إىل  حاالت أشري فيها يف

  .)٩٩(٢٥ املادة
ويف إحدى هذه احلاالت، خالل مداوالت اجمللس   

بني العراق والكويت، جرى التطرق إىل بشأن احلالة 
، وهو الطابع اإللزامي ملقررات ٢٥جانب من تطبيق املادة 

  ).٢٠اجمللس (احلالة 

  ٢٠احلالة   
  احلالة بني العراق والكويت  
 ١٦ودة يف يومي ــــ، املعق٤٦٢٥ة ـــــيف اجللس  

، حث كثري من ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١٧  و
ذ قرارات جملس األمن ذات األعضاء العراق على تنفي

الصلة. ورأى ممثل باكستان، يف إشارة صرحية إىل املادة 
 ‘‘واضحا التزاما’’من امليثاق، أن هذه املادة تفرض  ٢٥
 أية دون األمن جملس قرارات بتنفيذ األعضاء الدول على

  .)١٠٠(شروط
غري أن عدة متكلمني أعربوا عن القلق إزاء ما   

نفيذ مقرراته فيما يتصل باحلالة اتسمت به حماولة اجمللس ت
ازدواجية ’’أو ‘‘ التمييز’’بني العراق والكويت من 

، مقارنة مبحاوالته املرتبطة باحلالة يف الشرق ‘‘املعايري
__________ 

ــر  )٩٩(   ــالتني انظـ ــؤرختني الرسـ ــاير  ٢ املـ ــانون الثاين/ينـ  ٢٠٠٢ كـ
 األمن جملس جلنة رئيس من األمن جملس رئيس إىل املوجهتني
ــأة ــال املنشـ ــالقرار عمـ ــأن) ٢٠٠١( ١٣٧٣ بـ ــة بشـ  مكافحـ

 الصــفحة ،S/2002/10و ٢٠ الصــفحة ،S/2002/2( اإلرهــاب
 ٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ٢٦ بتاريخ املتطابقتني والرسالتني ؛)٨

 فلسـطني  ممثـل  مـن  اجمللـس  ورئيس العام األمني إىل املوجهتني
)S/2002/1083،  حزيـران/  ٣ املؤرخـة  والرسالة ؛)٢الصفحة 

ــه ــة ممثــل مــن العــام األمــني إىل املوجهــة ٢٠٠٣ يوني  مجهوري
 ).٥٥ الصفحة ،S/2003/619( اإلسالمية إيران

)١٠٠(  S/PV.4625 و Corr. 1 ٢٠، الصفحة. 

. فقال ممثل جنوب )١٠١(األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني
أفريقيا إن على اجمللس أن يكفل االتساق يف الكيفية اليت 

 والغموض التحيزمقرراته وأن يتجنب  يعمل هبا على إنفاذ
 بوضوح حيدد أن ينبغي. وأبرز كذلك أن اجمللس قراراته يف

 وقابلة واضحة لالمتثال معايري يضع وأن قراراته، أهداف
 األعضاء الدول جهود ييسر أن شأنه من وهذا للتنفيذ،
. وباملثل، أعرب ممثل )١٠٢(اللتزاماهتا تامة بصورة لالمتثال

)، عن رأي ٢٠٠٢( ١٤٣٥ ارشارة إىل القراجلزائر، يف إ
 يكفل وأن ،ومنصفا متسقا يكونمفاده أن اجمللس جيب أن 

. وأشار ممثل )١٠٣(حالة كل يف لقراراته االمتثال بصرامة
 الصادرة للقرارات الدول كافة تنفيذ ضرورة األردن إىل

 املتخذة القراراتمبا فيها  متييز، دون األمن، جملس عن
 يتعلق اختذت فيما سواء األوسط، قالشر منطقة بشأن

وذهب ممثل  .)١٠٤(احملتلة الفلسطينية باألراضي أو بالعراق
 االمتثال حيث من العراق به يطالَب ماماليزيا إىل أن 

 اآلخرون، به يطالَب أن أيضاً جيب اجمللس لقرارات
 من وأفلتت منها الكثري جتاهلت اليت إسرائيل، سيما وال

اململكة العربية السعودية على أن وشدد ممثل  .)١٠٥(العقاب

__________ 

ــع  )١٠١(  ٣٠والصــــفحة  ؛)مصــــر( ٢٠الصــــفحة  نفســــه، املرجــ
 جامعـة ( ٨الصـفحة   ،S/PV.4625 (Resumption 1) ؛)تـونس (

 S/PV.4625 ؛)الســـودان( ٣٠والصـــفحة  ،)العربيـــة الـــدول

(Resumption 2)، ١١ والصـــفحة ؛)ماليزيـــا( ٩حة الصـــف 
 اململكــة( ٢٢والصــفحة  ؛)فلســطني( ٢١الصــفحة  ؛)لبنــان(

 ؛)اإلسالمي املؤمتر منظمة( ٢٤والصفحة  ؛)السعودية العربية
 ؛)قطـــــر( ٣٠الصـــــفحة  و ؛)زمبـــــابوي( ٢٩الصـــــفحة و

S/PV.4625 (Resumption 3) و Corr. 1،  ٨الصــــفحة 
 ).السورية العربية اجلمهورية(

)١٠٢(  S/PV.4625 و Corr. 1 ٧، الصفحة. 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(

 .٢٥-٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٤(

)١٠٥(  S/PV.4625 (Resumption 2)،  ٩الصفحة. 
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 ملزمة ،عنه تصدر الذي الفصل كان أياقرارات اجمللس، 
  .)١٠٦(الدوليني واألمن السلمقضايا  تتناول وأهنا خاصة

 دإىل أنه يوج ، من جانبه،أما ممثل إسرائيل فذهب  
، األمر الذي يفسر إسرائيل ضد موجه مزدوج معياربالفعل 
 مبوجب اعتمدت ملزمة، قرارات’’ بني التمييز يف اإلخفاق
 إجراءات حتدد قرارات وهي – امليثاق من السابعة املـادة
 اليت اإلجراءات عن مبعزل العراق، يتخذها أن جيب معينة

 املترابطة البيانات أو والتوصيات – آخر طرف أي يتخذها
 الفصل مبوجب اعتمدت واليت مبدأ، على القائمة
 األوسط الشرق يف فاألطرا مجيع دفع بغرض ‘‘السادس
واستطرد مؤكدا أن قرارات اجمللس  .األمام إىل للتحرك

الفلسطيين، خبالف القرارات  - بشأن الصراع اإلسرائيلي
 دون من إسرائيلية إجراءات تتوقع ال املتخذة بشأن العراق،

 يف أخرى أطراف جانب من وتنفيذ التزام من يقابلها ما
 اختاذها مت اليت اتبالقرار مقارنتها ميكن وال، الرتاع
 تشكله الذي للتهديد تتصدى اليتو السابع، الفصل مبوجب
 املنطقة من كل جتاه واحد لنظام العدوانية النوايا
  .)١٠٧(والعامل

غري أن ممثل اجلمهورية العربية السورية رفض   
‘‘ حتريفا’’فه صالرأي الذي أعرب عنه ممثل إسرائيل بو

 بتنفيذ الدول يعمج تطالب ٢٥ املادة أنللميثاق وأكد 
 ملزمة األمن جملس قرارات مجيع وأن األمن جملس قرارات
 ملزمة األمن جملس قرارات كل، ومن مث فتنفيذها وجيب
. وأشار ممثل سنغافورة صراحة إىل )١٠٨(األعضاء جلميع
 بـد الممثل موريشيوس، وأكد أنه حذا حذوه ، و٢٥املادة 
 عن النظر ّضبغ األمن، جملس قرارات جلميع االمتثال من

__________ 

 .٢٣-٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٦(

)١٠٧(  S/PV.4625 (Resumption 3) و Corr. 1 ٣-٢، الصفحتان. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(

 من السابع الفصل أو السادس الفصل إطار يف اختاذها
 فيما اجمللس قرارات من قرار أي إمهال ميكن وال، امليثاق
 .عاقبة لذلك يكون أن دون األمور من أمر بأي يتعلق

 حفاظا للمجلس، بد ال إنهواستطرد ممثل سنغافورة قائال 
 قراراته، يعمج تنفيذ بقوة يتابع أن وسلطته، مصداقيته على
 أو البلقان، أو األوسط، الشرق أو بالعراق، تعلقت سواء
ورفض ممثل فلسطني ما أشار إليه ممثل إسرائيل  .)١٠٩(أفريقيا

 تتخذ اليت القرارات طبيعة يف فارقا هناك نيف بيانه من أ
 الفصل مبوجب تتخذ اليت والقرارات السابع الفصل مبوجب
 اجمللس قرارات بعض بأن اإلحياء حماولة وأعلن أن .السادس
 يف يتمثل فرق بوجود ارهقرم إغ، رملزم غري وبعضها ُملزمة
 صحيح غري’’ أمر، السابع الفصل مبوجب إنفاذ آلية وجود
 قرارات ومجيع واضحة، ٢٥ املادةوأكد أن  ،‘‘قانونيا
  .)١١٠(ملزمة اجمللس

  
  

__________ 

 ٣٣(ســـنغافورة)؛ والصـــفحة  ٢٠رجـــع نفســـه، الصـــفحة امل  )١٠٩(
 (موريشيوس).

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(
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  اجلزء الثالث
  النظر يف أحكام الفصل الثامن من امليثاق

  ٥٢دة املا  
ــام     - ١   لــيس يف هــذا امليثــاق مــا حيــول دون قي

ــة      ــة تعــاجل مــن األمــور املتعلق تنظيمــات أو وكــاالت إقليمي
ــا يكــون العمــل اإلقليمــي       ــدويل م حبفــظ الســلم واألمــن ال

دامــــت هــــذه التنظيمــــات أو  صــــاحلا فيهــــا ومناســــبا مــــا
األمــم الوكــاالت اإلقليميــة ونشــاطها مالئمــة مــع مقاصــد   

  ومبادئها. املتحدة
الـداخلون يف   األمـم املتحـدة  يبذل أعضـاء    - ٢  

مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلـك الوكـاالت   
كــل جهــدهم لتــدبري احلــل الســلمي للمنازعــات احملليــة عــن 
طريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة هذه الوكـاالت  

  وذلك قبل عرضها على جملس األمن.
ــجع علــــ     - ٣   ــن أن يشــ ــى جملــــس األمــ ى علــ

االستكثار من احلل السـلمي هلـذه املنازعـات احملليـة بطريـق      
ــة أو بواســـطة تلـــك الوكـــاالت    هـــذه التنظيمـــات اإلقليميـ
اإلقليميــة بطلــب مــن الــدول الــيت يعنيهــا األمــر أو باإلحالــة 

  عليها من جانب جملس األمن.
ــادة حبــال مــن األحــوال      - ٤   ال تعطــل هــذه امل

  .٣٥  و ٣٤  تطبيق املادتني
  

  ٥٣املادة   
ــك التنظيمــات      - ١   ــن تل ــس األم يســتخدم جمل

والوكــاالت اإلقليميــة يف أعمــال القمــع، كلمــا رأى ذلــك   
مالئما، ويكون عملـها حينئـذ حتـت مراقبتـه وإشـرافه. أمـا       

جيــوز مبقتضــاها أو  التنظيمــات والوكــاالت نفســها فإنــه ال 
علــى يــدها القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال القمــع بغــري إذن   

تقــدم التــدابري الــيت تتخــذ ضــد أيــة   فيمــااجمللــس، وليســتثين 

من هـذه املـادة    ٢دولة من الدول األعداء املعرفة يف الفقرة 
أو التدابري الـيت يكـون    ١٠٧مما هو منصوص عليه يف املادة 

املقصـــود هبـــا يف التنظيمـــات اإلقليميـــة منـــع جتـــدُّد سياســـة 
العدوان مـن جانـب دولـة مـن تلـك الـدول، وذلـك إىل أن        

الذي قد ُيـعهد فيه إىل اهليئـة، بنـاء علـى طلـب     حيني الوقت 
احلكومات ذات الشـأن، باملسـؤولية عـن منـع كـل عـدوان       

  آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.
املـذكورة  “ الدولـة املعاديـة  ”تنطبق عبارة   - ٢  
من هذه املادة على أية دولة كانت يف احلـرب   ١ يف الفقرة

  ة موقعة على هذا امليثاق.العاملية الثانية من أعداء أية دول
  

  ٥٤املادة   
ــام         ــم تـ ــى علـ ــن علـ ــس األمـ ــون جملـ ــب أن يكـ جيـ

جيري من األعمال حلفظ السلم واألمن الـدويل مبقتضـى    مبا
ه ؤبواسطة وكاالت إقليميـة أو مـا يزمـع إجـرا     تنظيمات أو

  منها.
  

  مالحظة  
جملـس األمـن    قيد االستعراض، واصلوأثناء الفترة   
تنسـيقه مـع الترتيبـات أو الوكـاالت     نطـاق تعاونـه و  توسيع 

ــدوليني، علــى النحــو     ــة يف صــون الســلم واألمــن ال اإلقليمي
أتـاح  . وقـد  )١(املنصوص عليه يف الفصل الثـامن مـن امليثـاق   

املزيــد مــن إشــراك املنظمــات اإلقليميــة الفعلــي يف صــون       
ع مـن اخليـارات فيمـا    سوأ انطاقالسالم واألمن أمام اجمللس 

__________ 

الترتيبـات والوكـاالت   ”يشري الفصل الثامن مـن امليثـاق إىل     )١(  
ــةاإلقلي ــة يف   املرجــعويتبــع هــذا “. مي ممارســة اجمللــس املتمثل

املنظمــات ” اســتخدامه هلــذه املصــطلحات كمرادفــات لـــ    
 “.اإلقليمية
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 طـابع  تبـاين ف ،اإلقليميـة  تلـك الترتيبـات  لتعاون مـع  يتعلق با
واليــة تلــك املنظمــات   تبعــا لتبــاين هطرائقــوذلــك التعــاون 

ــها  ــدرهتا وجتربتـ ــها وقـ ــة   وهيكلـ ــطة املرتبطـ ــال األنشـ يف جمـ
  .بالسالم

وتأكيدا من جملس األمن لتوسيع نطاق تعاونه مع   
 ٢٠٠٣املنظمات اإلقليمية، عقد اجمللس يف نيسان/أبريل 

املواضيعية، مبشاركة من عدة منظمات  أوىل مناقشاته
جملس ’’، بشأن بند جدول األعمال املعنون )٢(إقليمية

األمن واملنظمات اإلقليمية: مواجهة التحديات اجلديدة 
  .)٣(‘‘لسالم واألمن الدولينيل

__________ 

 األمريكيـة،  الدول منظمة املشاركة اإلقليمية املنظمات مشلت  )٢(  
 أوروبـا،  يف والتعـاون  األمـن  ومنظمـة  العربية، الدول وجامعة
 االقتصـادية  واجلماعـة  األورويب، واالحتـاد  األفريقـي،  واالحتاد
 بشـأن  إضافية معلومات على ولالطالع. أفريقيا غرب لدول

ــة املنظمــات ممثلــي مشــاركة  اجمللــس، اجتماعــات يف اإلقليمي
 .الثاين املرفق الثالث، الفصل انظر

 رفيـع  االجتمـاع  عمليـة  العـام  األمـني  واصـل  ذلك، موازاة يف  )٣(  
 التعـاون  تعزيـز  بغيـة  اإلقليميـة  املنظمـات  رؤسـاء  مـع  املستوى
 سـيما،  وال املتحـدة،  واألمـم  اإلقليميـة  املنظمـات  بني املتبادل

ــار يف ــامن الفصــل إط ــن الث ــاق م ــم ميث ــأن املتحــدة، األم  بش
 مـؤرخ  رئاسـي  وببيـان . واألمـن  بالسـالم  الصلة ذات القضايا
 اجمللـس  رحـب  ،)S/PRST/2001/5( ٢٠٠١ شباط/فرباير ٢٠
 املتحــدة األمــم بــني املســتوى الرفيــع الرابــع االجتمــاع بعقــد

 يف العـام  األمـني  أوردهـا  وبنتائجـه كمـا   اإلقليميـة  واملنظمات
ــالته ــة رسـ ــباط/فرب ١٢ املؤرخـ ). S/2001/138( ٢٠٠١ ايرشـ
 األمـم  بـني  املسـتوى  الرفيـع  اخلـامس  االجتمـاع  اختتام ولدى

ــة واملنظمــات املتحــدة ــوز/ اإلقليمي ــه يف مت ــن ،٢٠٠٣ يولي  م
 تشـرين األول/أكتـوبر   ٢٢ بتـاريخ  متطـابقتني  رسالتني خالل
 اجلمعيــة ورئــيس األمــن جملــس رئــيس إىل مــوجهتني ٢٠٠٣
 العــــام األمــــني أحــــال ،)S/2003/1022- A/58/444( العامــــة

 أشـري  ذلـك،  وبعـد . االجتماع إليها خلص اليت االستنتاجات
 املسـتوى  الرفيع االجتماع نتائج اجمللس إىل مداوالت يف أثناء
 .اخلامس

ــد كشــفت ال    ــروق ــات الرئاســية  راتاق ــيت  والبيان ال
ث وعـن حـد   اضسـتعر قيـد اال أثناء الفترة يف اختذها اجمللس 

 زيادة يف االعتـراف باملنظمـات اإلقليميـة وبـدورها املتنـامي     
معظـــم م واألمـــن الـــدوليني. فالاحملتمـــل يف صـــون الســـأو 

 أنشطة املنظمات اإلقليمية اليت امتدحها اجمللس أو أقرهـا أو 
بــاجلهود الراميــة إىل التســوية الســلمية   أيــدها كانــت تتعلــق

ــرى، طُ  ــاالت أخـ ــات. ويف حـ ات لـــب إىل منظمـــ للمنازعـ
إقليميــة أن تســاعد يف رصــد وتنفيــذ تــدابري إلزاميــة فرضــها  
اجمللــس مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق. وعــالوة علــى 

، أذن اجمللس باستخدام القوة مـن  اتمناسبثالث ذلك، يف 
م قليميـة، دعمـا لعمليـات حفـظ السـال     اإلنظمـات  املجانب 

  املعنية يف أداء والياهتا.
ــاون     ــاالت التعـ ــع حـ ــع أن مجيـ ــات   ومـ ــع الترتيبـ مـ

اإلقليمية ميكن اعتبارها مندرجة ضمن إطار الفصـل الثـامن   
إىل االحتجـاج  يف بعـض مناسـبات   من امليثـاق، جلـأ اجمللـس    

بـاملواد ذات الصـلة فيـه، يف     ، أومـن امليثـاق   بالفصل الثـامن 
اجمللـــس، عـــدد مـــن مـــداوالت يف أثنـــاء  وورد .)٤(مقرراتـــه

وكـذلك إىل املـواد    صـرحية إىل الفصـل الثـامن،   الشارات اإل
، وال سـيما خـالل املناقشـات    من امليثـاق  ٥٤و  ٥٣و  ٥٢

  .)٥(املتعلقة باملسائل املواضيعية
__________ 

 األمــن ضــمان اضــطالع جملــس’’ املعنــون فيمــا يتصــل بالبنــد  )٤(  
 يف سـيما  وال الـدوليني،  واألمـن  السـلم  صـون  يف فعـال  بدور

 الفـــرع املرفـــق، ،)٢٠٠٠( ١٣١٨ القـــرار انظـــر ،‘‘أفريقيـــا
 يف احلالـة ’’ املعنون وفيما يتصل بالبند. األوىل السابع، الفقرة

. ٩ الفقـرة  ،)٢٠٠٣( ١٤٦٤ القـرار  انظـر  ،‘‘ديفـوار  كوت
 القــرار انظــر ،"ليربيــا يف احلالــة" املعنــون وفيمــا يتصــل بالبنــد

ــرة ،)٢٠٠٣( ١٤٩٧ ــة الفقـ ــة مـــن اخلامسـ ــا . الديباجـ وفيمـ
ــد ي ــون تصــل بالبن ــس دور’’ املعن ــن جمل ــع يف األم  نشــوب من

وفيما يتصـل  . S/PRST/2000/25 انظر ،‘‘املسلحة الصراعات
 .S/PRST/2002/2 انظر ،‘‘أفريقيا يف احلالة’’ املعنون بالبند

 حـاالت الـرتاع   يف املـدنيني  محايـة ’’ املعنون فيما يتصل بالبند  )٥(  
). الروسي االحتاد( ٣٦الصفحة  ،S/PV.4660 انظر ،‘‘املسلح
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وباإلضــافة إىل ذلــك، وردت إشــارات صــرحية إىل   
ووردت كــذلك إشــارة صــرحية   ،)٦(يف رســالتني ٥٢املــادة 

__________ 

 األمـم  منظومة بني التعاون تعزيز’’ املعنون وفيما يتصل بالبند
ــا ومنطقــة املتحــدة  ،‘‘واألمــن الســلم صــون يف وســط أفريقي
وفيمـــا . ٢٧الصـــفحة  ،S/PV.4630 (Resumption 1) انظـــر

 واألفـراد  املتحـدة  األمـم  مـوظفي  محاية’’ املعنون يتصل بالبند
 منـاطق  يف املساعدة اإلنسـانية  جمال يف والعاملني هبا املرتبطني
 االحتـــــاد( ١٢الصـــــفحة  ،S/PV.4100 انظـــــر ،‘‘الصـــــراع
ــون وفيمــا يتصــل بالبنــد ). الروســي ــع االجتمــاع’’ املعن  الرفي
ــتوى  انظــــر ،‘‘اإلرهــــاب مكافحــــة: األمــــن جمللــــس املســ

S/PV.4688،  وفيمــا يتصــل بالبنــد). املكســيك( ١٨الصــفحة 
 خـالل الشـهر   األمـن  جملـس  مالألع ختامية مناقشة’’ املعنون
ــايل ــر ،‘‘احلـ ــفحة  ،S/PV.4818 انظـ ــامريون( ٤الصـ  و ؛)الكـ

 ٤الصــفحة  ،S/PV.4445و ؛)الروســي االحتــاد( ١٠الصــفحة 
 وســـيادة العدالـــة’’ املعنـــون وفيمـــا يتصـــل بالبنـــد). تـــونس(

الصــفحة  ،S/PV.4835 انظــر ،‘‘املتحــدة األمــم دور: القــانون
 الســلم صــون’’ املعنــون البنــدوفيمــا يتصــل ب). أســتراليا( ٣٠

 جملــس علــى املعروضــة للمســائل اإلنســانية اجلوانــب: واألمــن
 ١١الصــفحة  ،,S/PV.4109 (Resumption 1) انظــر ،‘‘األمــن

 وفيمـــا يتصـــل بالبنـــد). اهلنـــد( ١٥والصـــفحة  ؛)باكســـتان(
ــون ــال خــروج ال’’ املعن ــتراتيجية ب  S/PV.4223 انظــر ،‘‘اس

(Resumption 1)،  وفيما يتصـل بالبنـد  ). تايلند( ١٣الصفحة 
ــون ــن جملـــس دور’’ املعنـ ــع يف األمـ ــوب منـ ــراعات نشـ  الصـ
ــلحة ــر ،‘‘املســ ــفحةS/PV.4334 انظــ ــرويج( ٢٣ ،الصــ ؛ )النــ

ــفحة  ،S/PV.4334 (Resumption 1)و ــوب( ٢٦الصــ  جنــ
 ٣٠ مؤرخــة رســالة’’ املعنــون وفيمــا يتصــل بالبنــد). أفريقيــا

 رئــيس ىلإ العــام األمــني مــن موجهــة ٢٠٠١ نيســان/أبريل
ــس ــن جمل الصــفحة  ،S/PV.4439 انظــر ،‘‘)S/2001/434( األم
 ).تونس( ٢٤

ــيس إىل موجهــة ٢٠٠٠ نيســان/أبريل ٥ مؤرخــة برســالة  )٦(    رئ
 املعنية الدولية احلكومية للهيئة رئيسا جيبويت، ممثل اجمللس من
 جلهــود الرئيســي احملفــل هــي اهليئــة أن أكــد آنــذاك، بالتنميــة
 الرئيســـية باملســـؤولية اعترافـــه مـــعو. الســـودان يف الســـالم
 التســوية يف ومشــاركته واألمــن الســلم عــن صــون للمجلــس
 السـودان  يف السـالم  مسألة تناول أن أكد للرتاعات، السلمية

 السـالم  عمليـة  علـى  سـليب  أثـر  هلـا  يكـون  قـد  إطار اجمللس يف
 يف أملـه  عـن  وأعـرب . اهليئة احلكوميـة الدوليـة   برعاية اجلارية

 امليثاق، من ٥٢ للمادة وفقا جهده، س قصارىاجملل يبذل أن

ــادة ــالة أخـــرى ٥٣ إىل املـ وأشـــارت منظمـــات . )٧(يف رسـ
يف  ٥٤ان إشارات صـرحية إىل املـادة   إقليمية يف بعض األحي

رســائل أحاطــت عــن طريقهــا اجمللــس علمــا باألنشــطة الــيت 
اضــطلعت أو تزمــع االضــطالع هبــا لصــون الســالم واألمــن 

  .)٨(الدوليني
__________ 

 لتسـوية  اهليئـة  هبـا  تقـوم  اليت احملمودة للجهود فرصة إلعطاء’’
ــافة). S/2000/288( ‘‘الســـودان يف الـــرتاع  ذلـــك، إىل باإلضـ
ــالة ــة برس ــه ٣١ مؤرخ ــة ٢٠٠٠ متوز/يولي ــيس إىل موجه  رئ
 يوغوســالفيا ممثــل مجهوريــة يوفــانوفيتش الســيد قــال اجمللــس،
 بـالده  علـى  ١٩٩٨ عام منذ املفروضة العقوبات إن اديةاالحت
 مـن  ٥٢ املـادة  متمشـية مـع   تكن مل األورويب االحتاد قبل من

 عقوبـات  ألن ونظـرا . اجمللـس  إىل أبدا ومل تتم إحالتها امليثاق
 مـع  وتتعـارض  الـدويل  القـانون  إىل تستند ال األورويب االحتاد
 عـدم  يف بأن ينظـر  اجمللس فقد طالب ومبادئه، امليثاق مقاصد
 أهنـا  ويعلـن  العقوبـات،  فـرض  السـتمرار  قانوين أساس وجود
 الســـرعة وجـــه علـــى رفعهـــا يـــتم أن ويقتـــرح قانونيـــة غـــري

)S/2000/753( 

، املوجهـة إىل  ٢٠٠١شـباط/فرباير   ١٤انظر الرسالة املؤرخة   )٧(  
 ). S/2001/136رئيس اجمللس من ممثل قربص (

ــر  )٨(   ــالة انظـ ــة الرسـ ــهمت ٢ املؤرخـ ــة إىل ٢٠٠٣ وز/يوليـ  املوجهـ
 والرســـائل ؛)S/2003/753( فيجـــي ممثـــل اجمللـــس مـــن رئـــيس

 ٢٥و ،(S/2000/863( ٢٠٠٠ أيلول/ســـــــبتمرب ٧ املؤرخـــــــة
ــبتمرب ــارس ٢١و، (S/2000/900) ٢٠٠٠ أيلول/ســــ  آذار/مــــ

٢٠٠١ (S/2001/257)، ــان/أبريل ٩و  ٢٠٠١ نيســــــــــــــــــــــ
)(S/2001/341 وS/2001/349)(، ٢٠٠١ آب/أغســــــطس ٦و 
)S/2001/769)،( ــوبر  ١٠و ــرين األول/أكتـــــــ  ٢٠٠١ تشـــــــ

S/2001/957)،( ٢٠٠٢ أيلول/ســـبتمرب ٢٣و )S/2002/1077، 
، S/2002/1080، وS/2002/1079و ،S/2002/1078و
ــبتمرب ٢٤و )،S/2002/1082)و ،S/2002/1081و  أيلول/ســـــــــــ

٢٠٠٢ (S/2002 / 1074)، تشــــرين األول/أكتــــوبر ٢٣و 
٢٠٠٢ )S/2002/1188)،( ٢٠٠٢ ين/نوفمربتشرين الثا ١١و 

S/2002/1238)،( ٢٠٠٣ آذار/مـــــــــارس ٣و S/2003/254)،( 
 حزيران/يونيــه ٣و )،(S/2003/365 ٢٠٠٣ آذار/مــارس ٢٤و

٢٠٠٣ )S/2003/613)،( ــه ٢١و  ٢٠٠٣ متوز/يوليـــــــــــــــــــــ
)S/2003/753)،( ــوبر ٦و ــرين األول/أكتـــــــــ  ٢٠٠٣ تشـــــــــ

S/2003/949)،( ٢٠٠٣ تشـــــــــــــرين الثـــــــــــــاين/نوفمرب ٤و 
)S/2003/1072(، ٢٠٠٣ رين الثــــــــــاين/نوفمربتشــــــــــ ١١و 
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ويــرد أدنــاه يف مخســة أفــرع ســرد ملمارســة اجمللــس   
يف إطــار الفصــل الثــامن مــن امليثــاق. ويســجِّل الفــرع ألــف 

اته ذات الصلة بشـأن مسـائل عامـة    مناقشات اجمللس ومقرر
ومواضــيعية تتطــرق إىل أحكــام الفصــل الثــامن مــن امليثــاق. 
ويصــوِّر الفــرع بــاء خمتلــف الطــرق الــيت شــجَّع هبــا اجمللــس   
ــود        ــره، جه ــد نظ ــددة قي ــع حــاالت حم ــه م ــد، يف تعامل وأيَّ
املنظمــــــات اإلقليميــــــة الراميــــــة إىل التســــــوية الســــــلمية  

حلــاالت الــيت شــاركت للمنازعـات. ويعــرض الفــرع جــيم ا 
إقليمية يف تنفيـذ التـدابري املنصـوص عليهـا يف      منظماتفيها 

الفصل السابع. ويصف الفرع دال أربع حاالت نظـر فيهـا   
ــاذ مــن جانــب منظمــات      ــوة لإلنف اجمللــس يف اســتخدام الق

وهـو   إقليمية أو أذن فيها بذلك. أما آخر جـزء يف الفصـل،  
ــات االتصـــ    ــرق وآليـ ــُيلّم بطـ ــاء، فـ ــرع هـ ــاور الفـ ال والتشـ

  واإلبالغ بني اجمللس واملنظمات اإلقليمية.  

    النظر العام يف أحكام الفصل الثامن -ألف 
لس يف عدة مناسبات، على النحو الـوارد  اجملناقش   

أدناه، أحكام الفصل الثامن مـن امليثـاق يف سـياق مداوالتـه     
  بشأن مسائل مواضيعية وشاملة.

ل يف كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعا  
صون السالم واألمـن الـدوليني، وال سـيما    

  يف أفريقيا
ــودة يف ٤١٩٤يف اجللســة    ــبتمرب  ٧، املعق أيلول/س
، شــدد رئــيس الصــني علــى ضــرورة إيــالء اهتمــام    ٢٠٠٠

وثيـــــق آلراء املنظمـــــات اإلقليميـــــة، كمنظمـــــة الوحـــــدة  
. وأكد رئيس فرنسا أيضـا علـى ضـرورة تعزيـز     )٩(األفريقية

__________ 

)S/2003/1179  (جامعـة  ممثـل  اجمللـس مـن   رئـيس  املوجهة إىل 
 .العربية الدول

  )٩(  S/PV.4194 ١٠، الصفحة. 

واملنظمـات اإلقليميـة، ولكنـه قـال إن     الشراكة بـني اجمللـس   
 مبكـرة  مرحلـة  يف وثيقة مشاورات إجراء مبكان األمهية من
 تنفيــذ تســهيل يف املتحــدة بــاألمم لالســتعانة التخطــيط عنــد
ــام تــويل أو اتفــاق . )١٠(اإلقليمــي املســتوى علــى بعمــل القي

ــع      ــاون مـ ــز التعـ ــي تعزيـ ــه ينبغـ ــايل إىل أنـ ــيس مـ ــار رئـ وأشـ
 إشـراف  حتـت  ،تمكني األمـم املتحـدة  املنظمات اإلقليميـة لـ  

 ويف املنــع، يف فعاليــة أكثــر تكــون أن مــن املنظمــات، تلــك
ــات نشــر ــة القاعــدة ذات العملي ــه  احمللي ــتعني. وأضــاف أن  ي
 متســـقة اســـتراتيجية اتبـــاع لـــساجملو الـــدويل اجملتمـــع علـــى

 الحتـاد وا األفريقيـة،  الوحـدة  منظمـة  قدرات لبناء ومستدمية
 التعـاون  وكـذلك  اإلقليميـة،  ملنظماتوا مستقبال، األفريقي

 )١٢(وطالب عدد من املتكلمني مبزيد مـن التنسـيق   .)١١(معها
  .)١٣(والتشاور مع املنظمات اإلقليمية

)، الــــــذي اتُّخــــــذ يف ٢٠٠٠( ١٣١٨وبــــــالقرار   
اجللسة نفسها، طلب جملس األمن تعزيز التعاون واالتصـال  

ــات اإلقل    ــم املتحــدة واملنظمــات أو الترتيب ــني األم ــة أو ب يمي
ــاق، وبصــفة     ــامن مــن امليث ــة، وفقــا للفصــل الث دون اإلقليمي

  .)١٤(خاصة فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم
آذار/مـــارس  ٧، املعقـــودة يف ٤٢٨٨ويف اجللســـة   
، شدد عدة مـتكلمني علـى ضـرورة تعزيـز التعـاون      ٢٠٠١

واالتصال مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة، مشـريين   
ــن اجت  ــة مـ ــوزاري    إىل أمثلـ ــد الـ ــع الوفـ ــس مـ ــات اجمللـ ماعـ

للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واللجنـة السياسـية   
__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

ــفحة     )١٢(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٨املرجـ ــتني)؛ والصـ  ١٥(األرجنـ
 (تونس).

 (ناميبيا). ١٣فحة املرجع نفسه، الص  )١٣(  

ــرة  ٢٠٠٠( ١٣١٨القـــرار   )١٤(   ــابع، الفقـ )، املرفـــق، الفـــرع السـ
 األوىل.
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ــذل ــار،     تنفيـ ــالق النـ ــف إطـ ــاكا لوقـ ــاق لوسـ ــا اتفـ وكالمهـ
ــوص  ــة خبصـــ ــق احلالـــ ــا يتعلـــ ــو   فيمـــ ــة الكونغـــ جبمهوريـــ
 األمــني زاحــر. ورأى ممثــل كنــدا أنــه رغــم إ)١٥(الدميقراطيــة

 علــى العامــة األمانــة بقــدرة النــهوض يف كــبريا تقــدما العــام
 هـذا  يقابل لم، فاإلقليمية ودون اإلقليمية اهليئات مع العمل
 مـا  أكثـر  فمـا ، األمـن  جملـس  جانـب  مـن  مماثـل  تقدم التقدم
، السـالم  اتفاقـات  بشـأن  التفاوض جرى حني اجمللس تغيب

إىل عــدم وفــاء األمــم املتحــدة بالتزاماهتــا. أدى األمــر الــذي 
 اهليئـات  يشـرك  األمـن  لـس جم كـان  حـني  غري أنه الحظ أنـه 

ــة ــة، دون أو اإلقليميـ ــثريا اإلقليميـ ــا فكـ ــة كانـــت مـ  النتيجـ
وعلـى   .)١٦(فعال بعمل اجمللس قيام إرجاء جمرد على تقتصر

ممثــل فرنســا بوجــود تعــاون بــني   غــرار ذلــك، رغــم تســليم
هــذا  تنفيــذفقــد أبــرز أمهيــة ت اجمللــس واملنظمــات اإلقليميــة،

ىل قــــدرة املنظمــــات . وأشـــار إ مرضــــية بطريقــــة التعـــاون 
 ، ودعـا إىل قراراهتـا  لتنفيذاإلقليمية ودون اإلقليمية احملدودة 

يف وقــت مبكــر يف إعــداد العمــل   األمــن جملــس أن يشــترك
اإلقليمي، حبيث يتوىل اجمللس والية مـن واليـات املنظمـات    

  .)١٧(اإلقليمية أو يضطلع مبهمة من مهامها

  بناء السالم: حنو اتباع هنج شامل  
ــة يف اجل   ــودة يف ٤٢٧٢لسـ ــباط/فرباير  ٥، املعقـ شـ
املناقشــة يف ضــوء ، رحــب عــدة مــتكلمني بتوقيــت  ٢٠٠١

ــدة      ــم املتحـ ــني األمـ ــع بـ ــتوى الرابـ ــع املسـ ــاع الرفيـ االجتمـ
__________ 

  )١٥(  S/PV.4288 (الســويد)؛  ٨(كنــدا)؛ والصــفحة   ٤، الصــفحة
، S/PV.4288 (Resumption 1)(األرجنــتني)؛  ١٠والصــفحة 
 ١١(فرنســا)؛ والصــفحة  ٦(مــايل)؛ والصــفحة  ٢الصــفحة 

 ٢٠كـة املتحـدة)؛ والصـفحة    (اململ ١٣(الصني)؛ والصـفحة  
 ٢٤(تونس)؛ والصـفحة   ٢٢(الواليات املتحدة)؛ والصفحة 

 (موريشيوس). ٢٩(النرويج)؛ والصفحة 

  )١٦(  S/PV.4288 ٥، الصفحة. 

  )١٧(  S/PV.4288 (Resumption 1)،  ٦الصفحة. 

ــة  ــات اإلقليميـ ــومني  )١٨(واملنظمـ ــباط/فرباير  ٧و ٦يف اليـ شـ
ــة يف     ٢٠٠١ ــع املنظمــات اإلقليمي ــاون م ــذي عــين بالتع ، ال

ــاء الســالم   ــة بن ــ)١٩(عملي ــتراتيجية   . وفيم ــق بوضــع اس ا يتعل
شاملة لبناء السالم، أكد عدد من املـتكلمني أن اتبـاع هنـج    
متكامـــل يقتضـــي التنســـيق الوثيـــق وحســـن التوقيـــت بـــني  
اجلهــات الفاعلــة علــى أرض الواقــع واملوجــودة يف املركــز،  
وعلــى وجــه اخلصــوص، بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات       

ــة ــة املت  )٢٠(اإلقليمي حــدة إىل أن قــدرة  . وأشــار ممثــل اململك
ــبيل املثــال،       ــى س ــيعها، عل ــة ميكــن توس ــات اإلقليمي املنظم

م مبضـاعفة األعمـال الـيت يقـو    بتبادل املعلومات والتحليل، و
تبادل املوظفني مـع األمانـة العامـة    هبا املبعوثون اخلاصون، و

أمـا   .)٢١(واإلعـارات  ،للمتخصصـني  ةيـ بـرامج تدريب  تنظيمو
 الضــروري أن تضــطلع ممثــل كولومبيــا فــرأى أنــه لــيس مــن

؛ بالدور الرئيسي يف تنفيذ بعثات بناء السـالم  األمم املتحدة

__________ 

  )١٨(  S/PV.4272 ــفحة ــفحة  ١٩، الصـــ ــنغافورة)؛ والصـــ  ٣١(ســـ
ــفحة   ــايل)؛ والصـــ ــيوس)؛  ٣٤(مـــ  S/PV.4272(موريشـــ

(Resumption 1)،   السـويد، ابالنيابـة عـن االحتـاد      ٤الصـفحة)
ــه)؛ والصــفحة   ــة  ١٠األورويب والبلــدان املنتســبة إلي (مجهوري

 (ماليزيا). ٣٢(منغوليا)؛ والصفحة  ٢٥كوريا)؛ والصفحة 

ــة     )١٩(   ــالة املؤرخــ ــيل، انظــــر الرســ  ١٢لالطــــالع علــــى التفاصــ
ــباط/فرباير  ــني    ٢٠٠١ش ــن األم ــة م ــيس  املوجه ــام إىل رئ الع

 ).S/2001/138اجمللس (

  )٢٠(  S/PV.4272 ١١(جامايكـــــــا)؛ والصـــــــفحة  ٩، الصـــــــفحة 
ــفحة   ــدة)؛ والصـ ــات املتحـ ــدة)؛   ١٣(الواليـ ــة املتحـ (اململكـ

(النـــــرويج)؛  ٢٨(أيرلنـــــدا)؛ والصـــــفحة   ٢٦والصـــــفحة 
ــنغالديش)؛ ٣٣(مــــايل)؛ والصــــفحة  ٣١والصــــفحة   (بــ

S/PV.4272 (Resumption 1)،  لســــويد)؛ (ا ٣الصــــفحة
ــفحة  ــفحة  ٩والصـ ــا)؛ والصـ ــران  ٢٠(نيجرييـ ــة إيـ (مجهوريـ

ــفحة  ــالمية)؛ والصـــ ــفحة  ٢٢اإلســـ ــان)؛ والصـــ  ٣٠(اليابـــ
 (األرجنتني).

  )٢١(  S/PV.4272 ١٣، الصفحة. 
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ــة، ميكــن أن تكــون املنظمــة       ــه حســب ظــروف معين ــل إن ب
  .)٢٢(الرائدة منظمة إقليمية

وذهب بعض املتكلمني أيضا إىل أن لدى كل مـن    
األمـــم املتحـــدة واجلهـــات الفاعلـــة اإلقليميـــة مـــواطن قـــوة 

ال منـــع نشـــوب الرتاعـــات وبنـــاء  وقـــدرات خمتلفـــة يف جمـــ
السالم، ومن مث ينبغي أن يكون التركيـز علـى حتقيـق أكـرب     
قدر من التكامل والتعاضـد بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات      
اإلقليمية، باالستفادة من املزايا النسـبية الـيت تتمتـع هبـا كـل      

  .  )٢٣(منهما

دور جملس األمن يف منع نشوب الرتاعات   
  املسلحة

متوز/يوليـــه  ٢٠، املعقـــودة يف ٤١٧٤ة يف اجللســـ    
، أعرب بعض املمثلني عن دعمهـم لتعزيـز التعـاون    ٢٠٠٠

ويف معرض التعليق علـى تزايـد   . )٢٤(مع املنظمات اإلقليمية
أمهيــة الــدور الــذي تؤديــه املنظمــات اإلقليميــة يف صــون       
السالم واألمن ومنع نشوب الرتاعـات، متاشـيا مـع واليتـها     

 ن امليثـاق، ذكّـر بعـض املـتكلمني    مبوجب الفصـل الثـامن مـ   
اجمللس بأن التدخل من جانب املنظمات اإلقليميـة يلـزم أن   

مــن  ٥٣يــتم بإذنــه، علــى النحــو الــذي تــنص عليــه املــادة    

__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  

  )٢٣(  S/PV.4272 (Resumption 1) السـويد، بالنيابـة    ٣ ، الصـفحة)
 ٢٤املنتسـبة إليـه)؛ والصـفحة    عن االحتـاد األورويب والبلـدان   

 (رومانيا، بالنيابة عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا).

  )٢٤(  S/PV.4174 ٨(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٦، الصــفحة 
(االحتــــاد الروســــي)؛  ١٣(اململكــــة املتحــــدة)؛ والصــــفحة 

(كنــدا)؛ والصــفحة  ٢٦(تــونس)؛ والصــفحة  ١٧والصــفحة 
ــفحة  ٢٨ ــا)؛ والصــ ــا)؛  ٣٣(أوكرانيــ  S/PV.4174(فرنســ

(Resumption 1) (كينيا). ٢٠، الصفحة 

وبينما حث متكلمون آخرون علـى املزيـد مـن     .)٢٥(امليثاق
التعاون مع الترتيبات اإلقليمية، أكـدوا مـن جديـد صـدارة     

ــى  )٢٦(م واألمــنجملــس األمــن يف صــون الســال   . عــالوة عل
ذلــك، شــدد ممثــل مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة علــى أنــه يلــزم  

 إطـار النهوض بالعمـل الوقـائي علـى الصـعيد اإلقليمـي، يف      
ــامن، و  ــة ميكــن أن تكــون   الفصــل الث ــات اإلقليمي أن الترتيب

ــذه اجمللـــس   ــراء الحـــق قـــد يتخـ ــة يف أي إجـ  .)٢٧(أداة فعالـ
بعيــدا ’’ن، رغــم كونــه وأشــار ممثــل كنــدا إىل أمثلــة للتعــاو

، بني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف     ‘‘عن الكمال
حاالت كجمهورية الكونغو الدميقراطيـة وإثيوبيـا وإريتريـا    

املنظمــات اإلقليميــة فيهــا حــاالت حتتــل وســرياليون، وهــي 
ودون اإلقليمية مكان الصدارة يف التفاوض من أجـل عقـد   

ذلك يف مرحلـة  بعد املتحدة األمم  ليهااتفاقات للسالم، وت
ــذ. ــق  التنفي ــنجح  ضــروري  ورأى أن التنســيق الوثي لكــي ي

. أمــا ممثــل إندونيســيا فطالــب بــأن )٢٨(هــذا اجلهــد املشــترك
تـدابري   تؤدي املنظمات اإلقليميـة دورا نشـطا يف بـدء اختـاذ    

وعلـق ممثـل    .)٢٩(نشوب الرتاعات وتنفيذ تلك التـدابري منع 
يتفـاوت  منع نشوب الرتاعات منظمة املؤمتر اإلسالمي بأن 

فعالــة  ةأن إنشــاء آليــ  ىل، مشــريا إمــن منطقــة إىل أخــرى  
لتنسيق أنشطة املنع وبناء السالم فيما بـني وكـاالت األمـم    

ــة  يف  حســبما ورد ،مــن شــأنه املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي

__________ 

  )٢٥(  S/PV.4174 ــفحة ــفحة   ١٦، الصـــــ  ٢٣(الصـــــــني)؛ والصـــــ
 (ناميبيا).

ــفحة    )٢٦(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة  ١٧املرجــ ــونس)؛ والصــ  ٢٨(تــ
 (أوكرانيا).

  )٢٧(  S/PV.4174 (Resumption 1) ١٧، الصفحة. 

  )٢٨(  S/PV.4174 ٢٦، الصفحة. 

  )٢٩(  S/PV.4174 (Resumption 1) ١٣، الصفحة. 
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االســتفادة مــن املزايــا يتــيح أن  ،الفصــل الثــامن مــن امليثــاق
  .)٣٠(لكل منظمة النسبية

سلم جملـس  وببيان رئاسي صادر يف نفس التاريخ،     
قليميــة يف منــع األمــن بأمهيــة دور املنظمــات والترتيبــات اإل 

كد من جديد على احلاجة إىل إقامـة  وأ الصراعات املسلحة
تعـاون وتنسـيق بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات والترتيبـات        

منـع الصـراعات    اإلقليمية يتسمان بالفعاليـة واالسـتمرار يف  
عـرب  أو يثـاق. املسلحة وفقا ألحكام الفصل الثـامن مـن   امل

ــيت      ــدعم اجلهــود ال عــن اســتعداده، يف إطــار مســؤولياته، ل
يبـــذهلا األمـــني العـــام بالتعـــاون مـــع قيـــادات املنظمـــات       
والترتيبـــات اإلقليميـــة لوضـــع اســـتراتيجيات وبـــرامج يـــتم 

حـث  ويف هذا الصـدد،   استخدامها على الصعيد اإلقليمي.
ــس  عزيــز وســائل التعــاون بــني األمــم املتحــدة      علــى تاجملل

ــاون يف     ــا يف ذلــك التع ــة مب ــات اإلقليمي واملنظمــات والترتيب
، عـالوة علـى   سلمو جمال اإلنذار املبكر وتبادل املعلومات.

ــك، ــدة    ذلـــ ــة الوحـــ ــدرة منظمـــ ــز قـــ ــة إىل تعزيـــ باحلاجـــ
  .)٣١(األفريقية
األمني العام يف تقريره املؤرخ واعترف   

يف جدول أعمال اجللسة  درج، امل٢٠٠١حزيران/يونيه  ٧
، بأن ٢٠٠١آب/أغسطس  ٣٠، املعقودة يف ٤٣٦٠

والية واسعة النطاق  يعطييثاق املمن  الفصل الثامن
للتعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف منع 

بسبب  ،املنظمات اإلقليميةورأى أن  اعات.رتنشوب ال
اعات بعدد من رتقرهبا، ميكن أن تساهم يف منع نشوب ال

توفري منرب حملي للجهود الرامية لتخفيف  ، فتستطيعالطرق

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  

  )٣١(  S/PRST/2000/25. 

ملسائل إزاء انهج إقليمي شامل األخذ بحدة التوتر وتعزيز 
  .)٣٢(عرب احلدودية وتيسريه

 آب/ ٣٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٦٦وبالقرار   
 اضعأهاب اجمللس بالدول األعضاء، وا، ٢٠٠١أغسطس 

مبوجب ميثاق األمم املتحدة يف اعتباره مسؤوليته الرئيسية 
من جديد  اؤكدمعن صون السالم واألمن الدوليني و

وكذلك  دوره يف منع نشوب الصراعات املسلحة،
املنظمات والتنظيمات اإلقليمية ودون اإلقليمية دعم ب

 ،عملية وضع استراتيجية شاملة ملنع نشوب الصراعات
 يف تقريره املؤرخ على حنو ما اقترحه األمني العام

إىل تعزيز قدرة . ودعا )٣٣(٢٠٠١حزيران/يونيه  ٧
املنظمات اإلقليمية، خاصة يف أفريقيا، على منع نشوب 
الصراعات، وذلك بتقدمي املساعدة الدولية إىل هيئات من 
بينها منظمة الوحدة األفريقية واملنظمة اليت ستخلفها، 

  .)٣٤(اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياو

نظمات اإلقليمية: مواجهة جملس األمن وامل  
لسالم واألمن لالتحديات اجلديدة 

  الدوليني
نيسان/أبريل  ١١، املعقودة يف ٤٧٣٩يف اجللسة   
، عقد جملس األمن أوىل مناقشاته املواضيعية بشأن ٢٠٠٣

جملس األمن واملنظمات اإلقليمية: مواجهة ’’البند املعنون 
وبينما أشار  ‘‘.لسالم واألمن الدولينيلالتحديات اجلديدة 

عدد من املتكلمني إىل مسؤولية اجمللس الرئيسية عن صون 
السالم واألمن الدوليني، ذكروا أن التعاون مع املنظمات 
اإلقليمية مهم وأن من الضروري تكوين عالقة دينامية مع 

__________ 

  )٣٢(  S/2001/574 ١٣٨-١٣٧، الفقرتان. 

 .٢٦املرجع نفسه، التوصية   )٣٣(  

 .٢٠و ١٩و ٣)، الفقرات ٢٠٠١( ١٣٦٦القرار   )٣٤(  
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املنظمات اإلقليمية، استنادا إىل أحكام الفصل الثامن من 
انيا مببادرة رئيس اجمللس . وبعد أن رحب ممثل أمل)٣٥(امليثاق

ملناقشة املسائل املتعلقة بالفصل الثامن، عقّب قائال إن 
. بطريقة إجيابية ىتجلتالفصل من امليثاق هذا إمكانيات 

ة إذا رفضت أولوية اجمللس بالنسبغري أنه أشار إىل أنه 
س القانون الدويل ا، فإن أسلصون األمن والسلم الدوليني

ومن شك. صبح موضع يق، امليثا ممثال يف ،ذاته
ضمان أن يبقى التفويض  الضروري، بناء على ذلك،

أنه . وأضاف املمثل بعمليات األمن اإلقليمية بيد اجمللس
 وبنيألمم املتحدة وجملس األمن ابني أولوية  للتوفيق

احلوار بني  ينبغي أن جيري، املنظمات اإلقليميةمع تكامل ال
ب ممثل فرنسا عن وأعر .)٣٦(منتظمة بصورة هذه اجلهات
. وشدد ممثل أنغوال جمددا على الدور )٣٧(موقف مماثل

الرئيسي الذي تؤديه املنظمات اإلقليمية، ولكنه أضاف 
أهنا ال ميكن أن تكون بديال عن دور األمم املتحدة 

. وعلق ممثل شيلي بأنه )٣٨(وطابعها بوصفها منظمة عاملية
من وذلك  ،ةلعمل املثمر للمنظمات اإلقليميا تعزيزينبغي 

خالل عالقة دينامية مفعمة بالطاقة مع جملس األمن يف 
أن هناك  ، مضيفاإطار عمل الفصل الثامن من امليثاق

فيما بني هذه املنظمات الوثيق للتآزر  واضحةمزايا 
وأكد ممثل الواليات املتحدة أن للمنظمات  .)٣٩(واجمللس

أهنا ومصلحة أكرب بكثري يف احلاالت اإلقليمية اإلقليمية 
ينبغي أن تعتمد األمم املتحدة وأبرز أنه  أكثر حساسية هلا،

اعتمادا متزايدا على املنظمات اإلقليمية للوفاء مبسؤوليتها 
__________ 

  )٣٥(  S/PV.4739 وCorr.1 ــفحة ــي)؛   ٢٦، الصـــ ــاد الروســـ (االحتـــ
 (الصني). ٣٤)؛ والصفحة (بلغاريا ٢٨والصفحة 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

 .٤٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

د بقرار ايف هذا الصدد، أشو ،عن جهود حفظ السالم
  .)٤٠(بإنشاء جملس للسلم واألمن االحتاد األفريقي القاضي

لشرق يف ا‘‘ احملزنةالظروف ’’ويف إشارة إىل   
أن األوسط، ذكر املراقب الدائم جلامعة الدول العربية 

يف التعامل مع املوقف املتوقع امعة قامت بدورها اجل
ما يتعلق بفلسطني أو بالعراق في، سواء املنطقةاملتدهور يف 

مبادئ ا يتماشى مع أو باألمن اإلقليمي، وكلها مب
مات لس واملنظاجملوأهداف امليثاق ومواده املتعلقة بدور 

وقال  حتقيق التسويات السلمية للمنازعات. يف اإلقليمية
الدبلوماسية  ، باالشتراك معالعربية كذلك إن اجلامعة

م مهمة جبهد ضخم لدع مجاعيعلى حنو  ، قامتالعربية
. لتفتيش عن أسلحة التدمري الشامل يف العراقا يفلس اجمل

الفصل الثامن يعطي  وذكّر ممثل اجلامعة العربية بأن
لمنظمات اإلقليمية مساحة ال بأس هبا يف التحرك من ل

 يف ذلكاملسؤولية األساسية  ، تاركاالرتاعات تسويةأجل 
 املنظماتن اجمللس ال يتعامل مع مجيع إ وقال ،مجلسلل

يستفيد ببعض تارة  فهو ،اإلقليمية بنفس املستوى
أخرى يف وضع  اتيتجاهل منظم ات بينمانظمامل

املنظمات باكستان من جديد أن وأكد ممثل  .)٤١(مشابه
على أساس  هاعمل بقدراإلقليمية ال تكون مفيدة إال 

  .)٤٢(يثاقاملمبادئ 
وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل ضرورة إجياد   

تقسيم معقول للعمل فيما بني اهلياكل اإلقليمية ودون 
أنه ينبغي ، وكرر ية لكل منهانسبراعاة امليزة المباإلقليمية، 
أي عملية إقليمية أو يضطلع هبا حتالف حلفظ أن تتالزم 

__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

 .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات )٤١(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1323 
 

السالم بإذن جملس األمن واملساءلة أمامه، وال سيما عندما 
  .)٤٣(تتضمن واليتها إجراءات اإلنفاذ

 ٥٢وذكر ممثل الكامريون، مستشهدا باملواد   
بالدور الذي ميكن من امليثاق، اليت تعترف  ٥٤ و ٥٣  و

نع نشوب أن تضطلع به املنظمات اإلقليمية يف م
املنظمات اإلقليمية تريد أن ، أن الصراعات وصون السالم

أكرب، وقد أصبحت بالفعل أكثر اخنراطا يف  بقدرتشارك 
عمليات منع نشوب الصراع وحفظ السالم اليت تضطلع 

. وعلق ممثل اليونان، )٤٤(هبا األمم املتحدة يف مناطقها
نتسبة متكلما بالنيابة عن االحتاد األورويب والبلدان امل

العملي، ، قائال إن االحتاد، فيما يتعلق بالتفاعل )٤٥(إليه
يكثف تعاونه العملي مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات 

عثة على ب ء. وسلط الضواإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى
 بوصفهاشرطة االحتاد األورويب يف البوسنة واهلرسك 

بني األمم  ‘‘أول مثال على اإلمكانيات العملية للتعاون’’
. املتحدة واالحتاد األورويب يف عمليات إدارة األزمات

تعزيز نظام األمن وأعرب كذلك عن اعتقاده أنه ل
الوكاالت  أوالترتيبات على ألمم املتحدة جيب لاجلماعي 

  .)٤٦(نشوب الرتاعاتيف منع  هااإلقليمية تعزيز دور

صون السالم واألمن وبناء السالم   
  بعد انتهاء الرتاع

آذار/مارس  ٢٣، املعقودة يف ٤١١٨يف اجللسة   
 بعض البلدان أكد ممثل اجلزائر أن تزايد إحجام، ٢٠٠٠

__________ 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

 .٣٣-٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٤(  

إستونيا وبولندا واجلمهوريـة التشـيكية وسـلوفاكيا وسـلوفينيا       )٤٥(  
ــا   ــا وليتوانيــــا ومالطــــة وهنغاريــــا؛ وبلغاريــ وقــــربص والتفيــ

 ورومانيا.

 .٣٨-٣٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦(  

سيما يف  الم، والاملشاركة يف عمليات حفظ الس عن
قليمية. إلأفريقيا، قد أدى إىل زيادة مشاركة املنظمات ا

مم ألقة بني االمن حدة مشكلة الع بدورههذا  وزاد
خلفية  على ،قليميةإلم االظ الساملتحدة ومنظمات حف

والقدرات املادية والسوقية  مشكلة متويل العمليات
ع بدورها الضطالا يفقليمية إلوالعسكرية للمنظمات ا

يف  . وأكد ممثل منغوليا دور املنظمات اإلقليمية)٤٧(اجلديد
 أنه بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، وأعرب عن رأي مفاده

قليمية بدور إلالدويل واملنظمات اينبغي أن يقوم اجملتمع 
ع رتاهام يف معاجلة مشاكل خمتلف اجملموعات بعد انتهاء ال

على أساس اقتسام جديد للسلطة أو أية ترتيبات أخرى 
قليمية هلا دور إلأن املنظمات ا وأشار إىليتفق عليها. 

خاص تقوم به، بالنظر إىل طبيعتها والتزاماهتا ومصاحلها، 
ميكن هليئة  الاعات، وهو دور رتد انتهاء اليف بناء السلم بع

  .)٤٨(دولية أخرى أن تقوم به بشكل فعال

تعزيز التعاون بني منظومة األمم   
جمال املتحدة ومنطقة وسط أفريقيا يف 

  صون السالم واألمن
تشرين  ٢٢، املعقودة يف ٤٦٣٠يف اجللسة   

بتعزيز ، طالب بعض املتكلمني ٢٠٠٢األول/أكتوبر 
جملس األمن واملنظمات اإلقليمية ودون  العالقة بني

. ويف هذا السياق، حث ممثل مصر )٤٩(اإلقليمية األفريقية
__________ 

  )٤٧(  S/PV.4118 ٢٣، الصفحة. 

  )٤٨(  S/PV.4118 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

  )٤٩(  S/PV.4630 ؛(مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة) ٢٤، الصــفحة 
منرك، ا(الـد  ٣٠الصـفحة  و ؛(غينيا االسـتوائية)  ٢٨الصفحة و
الصفحة و ؛)إليه نيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبةبال
ــر) ٣٢ ــفحة  ؛(مصـــ ــان)؛  ٣٤والصـــ  S/PV.4630(اليابـــ

(Resumption 1) دة (الواليــــــات املتحــــــ ١١، الصــــــفحة
ــة)؛  ــفحة واألمريكيـــ ــفحة و(الصـــــني)؛  ١٥الصـــ  ١٧الصـــ
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إىل إلقاء ثقله السياسي وراء مهام حفظ السالم اجمللس 
. )٥٠(احملدودة اليت تستطيع التجمعات اإلقليمية القيام هبا

واملنظمات دون  وبعد التأكيد على أن االحتاد األفريقي
بشكل وثيق مع األمم املتحدة ميكن أن تعمل اإلقليمية 

اإلجراءات و جماالت الدعوةيف  النسبيةعلى أساس امليزة 
ميكن  ، علق ممثل موريشيوس بأنهالوقائية وصنع السالم

، أن تؤدي ةمعين حاالتللمؤسسات دون اإلقليمية، يف 
ألمم املتحدة عـما إذا كان لدورا مهما يف تقدمي النصح 

ن املنظمة أن تؤدي دورا قياديا أو أن الوضع يستدعي م
دور كل من األمم  انتهى إىل أنتكون جمرد منسق. و

أن على هذا النحو املتحدة واملنظمات اإلقليمية ميكن 
 .)٥١(الرتاعات الناشئةيـتـحدد بوضوح يف أوىل مراحل 

نظراً وأوضح ممثل االحتاد الروسي أن املنظمات اإلقليمية، 
ا هلا من دراية أكرب باحلاالت الفريدة جغرافياً وم التقارهب

أخذ زمام املبادرة يف ميكن أن تعلى الصعيد احمللي، 
، على الدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للرتاعات

النحو الذي ظهر يف أنغوال، وإىل درجة معنية، يف 
من غري أنه أضاف أن  بيدمجهورية الكونغو الدميقراطية. 

حلفظ اإلقليمية بعمليات  ظماتاملناملسموح به قيام 
. )٥٢(‘‘يأذن جملس األمن إذناً صرحياً بذلك’’ما مل  السالم

وشدد ممثل املكسيك على أن التعاون بني األمم املتحدة 
رف به يف الفصل الثامن عُتواملنظمات اإلقليمية، الذي ا

ال ميكّن من معرفة احلالة على األرض على  ،من امليثاق

__________ 

ــورية)؛   ــة السـ ــة العربيـ ــفحة(اجلمهوريـ ــدا) ١٩ والصـ  ؛(أيرلنـ
 (الكامريون). ٣٦والصفحة 

  )٥٠(  S/PV.4630 ٣٣، الصفحة. 

  )٥١(  S/PV.4630 (Resumption 1) ١٤-١٣، الصفحتان. 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  

كّن أيضا من حتديد استراتيجية وجه أفضل فحسب، بل مي
  .)٥٣(تتناسب مع االحتياجات

عات ازنامل فضدور جملس األمن يف   
  بالطرق السلمية

أيار/مايو  ١٣، املعقودة يف ٤٧٥٣يف اجللسة   
، يف إشارة إىل الطرق املختلفة اليت سبق للمجلس ٢٠٠٣

أن استعان هبا بالفصل السادس يف السنوات األخرية، ذكر 
ام حماوالت اجمللس لتوثيق العمل مع املنظمات األمني الع

اإلقليمية ودون اإلقليمية من أجل منع نشوب الرتاعات 
. وأشار إىل بعض التوصيات )٥٤(يف أفريقيا وتسويتها

 ،)٥٥(٢٠٠١حزيران/يونيه  ٧الواردة يف تقريره املؤرخ 
. وأبرز من بينها االستفادة من اآلليات الوقائية اإلقليميةو

مني أمهية قيام اجمللس بالتنسيق مع املنظمات بعض املتكل
وأشار  .)٥٦(اإلقليمية يف تسوية الرتاعات بالطرق السلمية

عدد من املتكلمني إىل أن املنظمات اإلقليمية تؤدي دورا 
بالغ األمهية يف مساعدة اجمللس على فهم األسباب اجلذرية 
للرتاعات ويف إسداء املشورة بشأن أفضل الطرق للتعامل 

احلالة املعنية. وأكدوا كذلك أن لدى املنظمات  مع
اإلقليمية دراية أوثق وأن موقعها يتيح هلا بصفة خاصة أن 
توفر اإلنذار املبكر وأن حتتفظ بآليات سياسية لتسوية 

. وأكد ممثل غينيا، رغم إشارته إىل دور )٥٧(املنازعات
__________ 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  

  )٥٤(  S/PV.4753 ٣، الصفحة. 

  )٥٥(  S/2001/574. 

  )٥٦(  S/PV.4753 (أملانيـا)؛   ٢٠(إسبانيا)؛ والصفحة  ١٥، الصفحة
(بلغاريـا)؛ والصـفحة    ٢٥(شيلي)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 

 ٣٠(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة  ٢٧(غينيـــــا)؛ والصـــــفحة  ٢٦
 (الكامريون). ٣٤(اجلمهوية العربية السورية)؛ والصفحة 

ــع ن  )٥٧(   ــفحة  املرجــ  ٣٣(أملانيــــا)؛ والصــــفحة   ١٩فســــه، الصــ
 (الكامريون).
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اجمللس احلاسم يف فض املنازعات بالطرق السلمية، أن 
هي قنوات مالئمة ملنع املنازعات ت اإلقليمية املنظما

وأكد متكلمون آخرون على الدور  .)٥٨(وإدارهتا وفضها
الذي يؤديه اجمللس مبوجب الفصل الثامن لتشجيع التسوية 

. )٥٩(السلمية للمنازعات من خالل الترتيبات اإلقليمية
، الترتيبات اإلقليمية يف وحث ممثل اليونان الدول األطراف

النيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة متكلما ب
على حماولة حتقيق التسوية السلمية لرتاعاهتا من ،)٦٠(إليه

من  ٥٢و  ٣٣لمادتني وفقا لخالل هذه اآلليات، 
  . )٦١(امليثاق

  احلالة يف أفريقيا  
كانون الثاين/يناير  ٣١ببيان رئاسي مؤرخ   
ألساسية إىل مسؤوليته ا اشري، شدد اجمللس، م)٦٢(٢٠٠٢

عن صون السلم واألمن الدوليني وكذلك إىل أحكام 
الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة، على أمهية التشارك 
وزيادة التنسيق والتعاون، على أساس التكامل واملزايا 
املقارنة، بني األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية 

بتعزيز  واملنظمات دون اإلقليمية يف أفريقيا فيما يتعلق
د اجمللس على أمهية أكو السالم واالستقرار اإلقليميني.

زيادة التعاون وكفالة حتسني التنسيق بني األمم املتحدة 
 ومنظمة الوحدة األفريقية هبدف إجياد حل دائم للرتاعات.

__________ 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

  )٥٩(  S/PV.4753 (Resumption 1) ــا)؛  ١٢، الصـــفحة (كولومبيـ
 (أرمينيا). ١٧(إثيوبيا)؛ والصفحة  ١٦والصفحة 

واجلمهوريـة التشـكيية وسـلوفاكيا وسـلوفينيا      إستونيا وبولندا  )٦٠(  
انيا ومالطـة وهنغاريـا؛ وبلغاريـا وتركيـا     وقربص والتفيا وليتو
 ورومانيا؛ وأيسلندا.

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  

  )٦٢(  S/PRST/2002/2. 

عن استعداده لتوطيد تعاونه مع  كذلكلس اجملعرب أو
ها امية ودعريقية واملنظمات دون اإلقليمنظمة الوحدة األف

إىل إطالعه يف أقرب فرصة ممكنة على قراراهتا ومبادراهتا 
اليت ميكن أن تكون هلا آثار تتعلق مبسؤولياته مبوجب 

لس منظومة األمم اجمل ادعوعالوة على ذلك،  امليثاق.
املتحدة إىل تكثيف تعاوهنا مع منظمة الوحدة األفريقية 

دان بناء واملنظمات دون اإلقليمية يف أفريقيا يف مي
بكر ملنع الرتاع وحفظ القدرات، وال سيما يف اإلنذار امل

شدد اجمللس أيضا على أمهية التفاعل الفعلي بني السالم. و
منظومة األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية 
واملنظمات دون اإلقليمية من خالل تبادل املعلومات 

لواضح والتحليل يف مرحلة منع الرتاع؛ والتنسيق والفهم ا
لدور كل منها يف دفع عمليات السالم قدما؛ والدعم 

  املنسق للجهود الوطنية واإلقليمية لبناء السالم.
كانون  ٢٩، املعقودة يف ٤٤٦٠ويف اجللسة   

ركز كثري من املتكلمني على ضرورة ، ٢٠٠٢الثاين/يناير 
تعزيز وتطوير العالقة بني األمم املتحدة ومنظمة الوحدة 

نظمات دون اإلقليمية األفريقية بغية وضع األفريقية وامل
هنُج متكاملة ملنع نشوب الرتاعات، وتسوية الرتاعات، 
وبناء السالم بعد انتهاء الرتاع، وإعادة اإلعمار، 

االقتراح الذي قدمته وأيد بعض املتكلمني  .)٦٣(والتنمية
__________ 

  )٦٣(  S/PV.4460 ١٥(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة    ١٣، الصفحة 
 ٢٠(النـــــرويج)؛ والصـــــفحة   ١٩(أيرلنـــــدا)؛ والصـــــفحة  

 ٢٦(غينيـــــا)؛ والصـــــفحة   ٢١(املكســـــيك)؛ والصـــــفحة  
(اجلزائــر)؛  ٣٠الكونغــو الدميقراطيــة)؛ والصــفحة  (مجهوريــة

(زامبيــــــا)؛  ٣٣(الســــــنغال)؛ والصــــــفحة  ٣٢والصـــــفحة  
(جنوب أفريقيـا)؛   ٤٣مبيق)؛ والصفحة ا(موز ٣٧ والصفحة

S/PV.4460 (Resumption 1) (كولومبيــــا)؛  ٢، الصــــفحة
ــفحة  ٥والصـــفحة  ــاد الروســـي)؛  ٦(الصـــني)؛ والصـ (االحتـ

ــا)؛  ٨والصـــــفحة  (الكـــــامريون)؛  ١١صـــــفحة وال(بلغاريـــ
ــفحة  ــنغافورة)؛  ١٣والصــ ــفحة (ســ ــة ١٦والصــ (اجلمهوريــ

(الواليــــات املتحــــدة   ٢١العربيــــة الســــورية)؛ والصــــفحة   
نيابــة عــن االحتــاد    بال(إســبانيا؛   ٣٠والصــفحة  األمريكيــة)؛  
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الالزمة موريشيوس بإنشاء فريق عامل لدراسة الطرق 
منظمة الوحدة األفريقية واألمم  لتحسني العالقات بني

وبالنظر إىل مسؤولية األمم املتحدة الرئيسية  .)٦٤(املتحدة
يف األمور املتعلقة بالسالم واألمن الدوليني، رأى ممثل 

لتدابري اإلقليمية لدعم الز ينعزاملكسيك من الضروري 
ألن األمم املتحدة  ،ودون اإلقليمية اليت تعتمد يف أفريقيا

درة وال املوارد اليت متكنها من التصدي جلميع ال متلك الق
 .)٦٥(املشاكل اليت حيتمل أن تنشأ يف القارة األفريقية

من  ٢٤إىل املادة  ةوأعربت ممثلة جنوب أفريقيا، مشري
تنطلق من  الأن والية جملس األمن امليثاق، عن اعتقادها 

تشمل هذه الوالية صون السلم واألمن من بل ، العزلة
ات تتم مع املناطق اإلقليمية ودون اإلقليمية خالل ترتيب

وأشار  .)٦٦(على النحو احملدد يف الفصل الثامن من امليثاق
شريك لألمم ك، ممثل الكامريون إىل أن وسط أفريقيا

من امليثاق فيما  ٥٣و  ٥٢مبتطلبات املادتني  يفياملتحدة، 
تسوية الصراعات على الصعيد العمل على يتعلق ب

  .)٦٧(يإلقليما
فكرة بناء قدرة تبدو  والحظ ممثل اهلند أنه بينما  

هذه أفريقية على حفظ السالم جذابة يف مظهرها، إال أن 
مساندهتا سياسيا، بل واألهم، من خالل  ينبغي املنظمات

__________ 

ــدان املنتســبة  ــه األورويب والبل ــونس)؛  ٣٣)؛ والصــفحة إلي (ت
ــفحة  ــفحة  ٣٦والصـــ ــنغالديش)؛ والصـــ ــ ٣٩(بـــ ا)؛ (كوبـــ
(نيجرييــا)؛  ٤٨(كــوت ديفــوار)؛ والصــفحة  ٤٢والصــفحة 

S/PV.4460 (Resumption 2) (غانـا)؛ والصـفحة    ٢الصـفحة  ؛
 ١٦(أوكرانيـــا)؛ والصـــفحة  ١٢(جامايكـــا)؛ والصـــفحة  ٥

 (ماليزيا).

  )٦٤(  S/PV.4460 (اململكــة املتحــدة)؛   ١٣، الصــفحةS/PV.4460 

(Resumption 1)(فرنســــا)؛  ٢٠ ، الصــــفحةS/PV.4460 

(Resumption 2) (كينيا). ١٩الصفحة ؛ 

  )٦٥(  S/PV.4460 ٢١، الصفحة. 

 .٤٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

  )٦٧(  S/PV.4460 (Resumption 1)١١ ، الصفحة. 

صون السلم واألمن ، موضحا أن تغذيتها باملوارد الالزمة
الدوليني هو أوال وأخريا مسؤولية األمم املتحدة من خالل 

وال جمال لتمويه هذه احلقيقة بنقل هذا  ،لس األمنجم
الدور . ورغم إشارته إىل االلتزام إىل املنظمات اإلقليمية

اهلام الذي تقوم به املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف 
فقد بقي متشككا يف  ،إثيوبيا وإريتريا أو يف بوروندي

فريقيا، اجملتمع الدويل، الذي يتجلى على األخص يف أاجتاه 
نظمات اإلقليمية إىل امل ة واملبادراتسؤولياملحنو نقل 

، اليت قد ال تكون بالضرورة مستعدة ودون اإلقليمية
  . )٦٨(هلا

استعراض ختامي ألعمال جملس األمن يف   
  الشهر احلايل

الصراعات يف أفريقيا: بعثات جملس األمن   
السالم ب للنهوضوآليات األمم املتحدة 

  واألمن
ــة يف اجلل   ــودة يف ٤٧٦٦ســ ــايو  ٣٠، املعقــ أيار/مــ
، أكد عـدد مـن املـتكلمني أمهيـة التنسـيق والتعـاون       ٢٠٠٣

، يف )٦٩(بني جملس األمن واهليئات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة  
حني أبرز أخرون أمهيـة تزويـد الترتيبـات اإلقليميـة بالـدعم      

وأكـد ممثـل الكـامريون أن اجمللـس قـد       .)٧٠(املايل والسياسي
__________ 

  )٦٨(  S/PV.4460 (Resumption 2) ١٠-٩الصفحتان ؛. 

  )٦٩(  S/PV.4766 ،١٥والصــــفحة  ؛(موريشــــيوس) ١٠ الصــــفحة 
 ١٩الصـــــفحة وكســـــيك)؛ (امل ١٦والصـــــفحة  ؛(أنغـــــوال)

ــر)؛  ــفحة و(مصـــ ــدي) ٢٠الصـــ ــفحة  ؛(بورونـــ  ٢٤والصـــ
ــامريون)؛  ــفحة، S/PV.4766 (Resumption 1)(الكـ  ٣ الصـ

ــا) ــان)، والصــفحة   ٥والصــفحة  ؛(بلغاري ــا) ٧(الياب  ؛(ماليزي
ــة عــن    ١١الصــفحة و(شــيلي)؛  ٩والصــفحة  ــان، نياب (اليون

ــبة   ــدان املنتسـ ــاد األورويب والبلـ ــه االحتـ ــفح ؛)إليـ  ١٧ة والصـ
 (الفلبني).

  )٧٠(  S/PV.4766 ،٩ الصــفحة )١٩والصــفحة  ؛)اململكــة املتحــدة 
ــات املتحــدة ( ٢٧والصــفحة  ؛)مصــر(  S/PV.4766)؛ الوالي

(Resumption 1) ،ــفحة ــا) ٤ الصــ ــفحة  ؛(بلغاريــ  ٥والصــ
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حنو منتظم ومشـجع عالقـات مؤسسـية منوذجيـة     أنشأ على 
 وأشــار إىل ،مــع اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا  

ولكنـــه  كنمـــوذج علـــى ذلـــك، احلالـــة يف كـــوت ديفـــوار
أن اجمللس يكـون أحيانـاً شـديد االنتقائيـة      أضاف مستدركا

يف حــال وجــود قــرار إقليمــي متنــاقض بشــأن الصــراع قيــد 
اد الروســي ارتياجــه لتكثيــف وأبــدى ممثــل االحتــ .)٧١(النظــر

ــي       ــا االحتــاد األفريق ــيت يضــطلع هب ــود حفــظ الســالم ال جه
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعـة اإلمنائيـة   

، للجنوب األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة  
ــن  ــرب عــ ــه أعــ ــات اجمللــــس    ولكنــ ــن أن تقييمــ ــق مــ القلــ

ــة   ــات األفريقيـ ــق الواملؤسسـ ــاالت  تتفـ ــض احلـ  وأن يف بعـ
. )٧٢(تأييـد اجمللـس  ال تلقى دوما يف أفريقيا  ءشركاالطلبات 

ممثـــل تـــونس إىل دور االحتـــاد األفريقـــي، يف مجلـــة   أشـــارو
ــرب     ــاالت يف وســـط وغـ ــوية احلـ ــرى، يف تسـ ــات أخـ جهـ

ًيضــطلع  اجلهــود واملبــادرات الــيتتســتند أن ورأى أفريقيــا، 
األفريقية ذاهتـا عمـال   هبا إىل البارامترات اليت حددهتا الدول 

ــع       ــق م ــاون وثي ــي ويف تع ــداف االحتــاد األفريق ــادئ وأه مبب
  .)٧٣(اجمللس

__________ 

(شـــيلي)؛  ٩والصـــفحة  ؛(ماليزيـــا) ٧(اليابـــان)، والصـــفحة 
ورويب والبلـدان  (اليونان، نيابـة عـن االحتـاد األ    ١٢الصفحة و

ــبة ــه املنتســ ــفحة  ؛)إليــ ــا( ١٤والصــ ــفحة ؛ و)غينيــ  ١٦الصــ
ــورية ( ــة السـ ــة العربيـ ــفحة و)؛ اجلمهوريـ  ؛)الصـــني( ٢١الصـ

 .(تونس) ٢٥والصفحة  )؛االحتاد الروسي( ٢٢والصفحة 

  )٧١(  S/PV.4766 ٢٥، الصفحة. 

  )٧٢(  S/PV.4766 (Resumption 1) ، ٢٢الصفحة. 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

ــه تشــجيع جملــس األمــن    -باء  ــات ودعوت الترتيب
يف جمــال التســوية   للقيــام بعمــل   اإلقليميــة  

  السلمية للمنازعات
أثنـاء الفتـرة قيـد     يف مناسـبات شـىت،   أعرب اجمللس  

الــيت تبــذهلا   جهــودلاالســتعراض، عــن تشــجيعه ودعمــه ل   
املنظمات اإلقليميـة يف جمـال التسـوية السـلمية للمنازعـات،      
مبا يف ذلك عمليات السالم اليت ُيضـطلع هبـا حتـت إشـراف     
منظمات إقليمية، مـن قبيـل عمليـة لوسـاكا الـيت قامـت هبـا        
ــو      ــة الكونغ ــة عــن مجهوري ــة بالنياب منظمــة الوحــدة األفريقي

ــة.  ــدم وكــذلكالدميقراطي ــدعم  اجمللــس ق ــام لال ــة قي اجلماع
نشــر قــوة حفــظ الســالم  باالقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا  

دون اإلقليميـــة يف كـــوت ديفـــوار. ويف ســـرياليون، تولـــت 
ــة  ــة حفــظ  ملتحــدة بعــض املهــام املســندة إىل   ألمــم البعث بعث

ــا   لجماالتابعــة لالســالم  عــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
نسـيق  جنبا إىل جنب. وعـالوة علـى ذلـك، وبغيـة ت     تاعملو

اعــة االقتصــادية أنشــطة املنظمــة، وتعزيــز التعــاون مــع اجلم  
 قليمـي إمكتـب  إنشـاء أول   ، أيد اجمللسلدول غرب أفريقيا

ــم املتحــدة  ل مكتــب األمــم املتحــدة يف    -بنــاء الســالم لألم
أدنـاه،   ةممارسة اجمللس يف هـذا الصـدد مبينـ   و .غرب أفريقيا

  الترتيب الزمين.حسب حسب املنطقة و

  أفريقيا  
  حلالة يف كوت ديفوارا  
فيمــا يتعلــق باحلالــة يف كــوت ديفــوار، أيــد اجمللــس   

اجلهود اليت بذلتها اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا    
للتوصل إىل تسوية سلمية للرتاع، ومشل ذلك تقدمي الـدعم  

  لنشر قوة دون إقليمية حلفظ السالم.
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كــانون األول/ديســمرب  ٢٠فببيــان رئاســي مــؤرخ   
يــــد جملــــس األمــــن بقــــوة جهــــود اجلماعــــة  أ ،)٧٤(٢٠٠٢

 تشــجيع إجيــاد االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا الراميــة إىل 
حـث قـادة اجلماعـة االقتصـادية علـى      حل سلمي للـرتاع، و 

عــالوة علــى ذلــك،    مواصــلة بــذل جهــودهم وتنســيقها.   
لــس عـن كامــل تأييـده لنشــر قـوة فريــق املــراقبني    اجملرب أعـ 

دول غــرب أفريقيـا يف  ديـــة لالعسكريني للجماعـــة االقتصا
 ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب   ٣١، قبــل كــوت ديفــوار 

 اجلماعـة يف  على حنو ما يدعو إليه البيان اخلتامي ملؤمتر قمـة 
ــار ــد يف  داكــ ــذي اعتمــ ــمرب   ١٨، الــ ــانون األول/ديســ كــ
٧٥(٢٠٠٢(.  

شـباط/فرباير   ٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٦٤وبالقرار   
م للجهــود الــيت تبــذهلا إىل دعمــه التــا اجمللــسر اشــ، أ٢٠٠٣

اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا لتشـجيع التوصـل       
عــرب أيضــا عــن تقــديره    وأإىل تســوية ســلمية للصــراع،   

ألفريقـي مـن أجـل التوصـل إىل     للجهود اليت يبذهلا االحتـاد ا 
ــرار،   .)٧٦(تســوية ــنفس الق ــس رحــب وب ــوات  اجملل بنشــر ق

اإلسـهام يف  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا هبـدف   
أجـل تنفيـذ   التوصل إىل حل سلمي لألزمـة، وخاصـة، مـن    

  .)٧٧(ماركوسي – اتفاق لينا
نيسان/أبريل  ٢٩، املعقودة يف ٤٧٤٦ويف اجللسة   
ــادية    ٢٠٠٣ ــة االقتصـ ــذي للجماعـ ــني التنفيـ ــرب األمـ ، أعـ

 ااجمللس يواجـه حتـدي  لدول غرب أفريقيا عن رأي مفاده أن 
__________ 

  )٧٤(  S/PRST/2002/42. 

  )٧٥(  S/2002/1386.املرفق ، 

 )، الفقرة الرابعة من الديباجة.٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار   )٧٦(  

ماركوسـي  -. وقعت على اتفـاق لينـا  ٨املرجع نفسه، الفقرة   )٧٧(  
ــا     ــك يف لين ــة، وذل ــية اإليفواري ــوات السياس ــي، -الق ماركوس

ــا، يف  ــاير   ٢٣فرنســ ــانون الثاين/ينــ , S/2003/99( ٢٠٠٣كــ
 املرفق األول).

 يـتمكن مـن خالهلـا مـن     يف التوصل إىل الطـرق الـيت   متمثال
دعم اجلهود النبيلـة الـيت تبـذل علـى الصـعيد دون اإلقليمـي       
لصـون الســالم واألمــن، األمـر الــذي يعتــرب قبـل كــل شــيء    

 إضــافة إىل ذلــك، اقتــرح أنمجلــس. لاملســؤولية الرئيســية ل
احلـــاالت الناجحـــة الـــيت مت فيهـــا نشـــر ’’يف اجمللـــس نظـــر ي

ــي مب    ــعيد دون اإلقليمـ ــى الصـ ــوات علـ ــل  القـ ــب الفصـ وجـ
ــامنال ــاق لت  ‘‘ثــ ــن امليثــ ــقمــ ــتقرار اال حقيــ ــاالت يف ســ حــ

من احلكمـة أن   مل يكنعما إذا  هنفسسأل أن ياألزمات، و
ــوات.      ــذه الق ــة هل ــوارد الالزم ــس امل ــدم اجملل  انةســتعباالويق

 ذهــب إىل أنــه ينبغــي  بكــوت ديفــوار كمثــال علــى ذلــك، 
ــادية لـــدول غـــرب    ــة االقتصـ للمجلـــس أن يشـــجع اجلماعـ

وغريها مـن املنظمـات دون اإلقليميـة علـى مواصـلة      أفريقيا 
ــا إىل االضـــطالع بـــدور رائـــد  ــادإ ودعـ ــآزر  جيـ ــليم التـ السـ

وعالقات العمل التعاونية بني اجلماعـة االقتصـادية واجمللـس    
  .)٧٨(ملعاجلة مشاكل السلم واألمن

مــن النظــام الــداخلي، أصــدر     ٥٥ووفقــا للمــادة    
، ٤٧٤٧اجللســة اجمللــس عــن طريــق األمــني العــام يف هنايــة   

ــة يف   ــة خاصـ ــودة كجلسـ ــان/أبريل  ٢٩املعقـ ، ٢٠٠٣نيسـ
رحب فيه باإلجراءات اليت اختذهتا اجلماعة االقتصـادية  بيانا 

لدول غرب أفريقيـا هبـدف حـل األزمـة يف كـوت ديفـوار.       
 ١٣) املــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٩عــالوة علــى ذلــك، بــالقرار 

ألمـــم املتحـــدة يف ابعثـــة  أ اجمللـــسنشـــ، أ٢٠٠٣أيار/مـــايو 
كــوت ديفــوار، وأســند إليهــا واليــة تيســري تنفيــذ األطــراف 

ــا   ــة التفــاق لين ماركوســي، وذلــك الســتكمال   –اإليفواري
عمليــــات قـــــوات اجلماعـــــة االقتصــــادية لـــــدول غـــــرب   

  .)٧٩(أفريقيا

__________ 

  )٧٨(  S/PV.4746 ٩-٨، الصفحتان. 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٩القرار   )٧٩(  
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ــؤرخ     ــي مـ ــان رئاسـ ــه  ٢٥وببيـ ، ٢٠٠٣متوز/يوليـ
رحب اجمللـس بالنجـاح يف نشـر قـوة حفـظ السـالم التابعـة        

لــدول غـرب أفريقيــا يف اجلــزء الغــريب   للجماعـة االقتصــادية 
من البلد لدعم تنفيـذ وقـف إطـالق النـار الـذي مت التوصـل       

) ٢٠٠٣( ١٥١٤. وبـــالقرار ٢٠٠٣أيار/مـــايو  ٣إليـــه يف 
ــؤرخ  ــاين/نوفمرب   ١٣امل ــد ٢٠٠٣تشــرين الث  ، واصــل تأكي

لجهـود اليت تبـذهلا اجلماعـة االقتصـادية لـدول     دعمـه التـام ل
ــة  ــا الغربيــ ــأفريقيــ ــلمية  ا لبييف ســ ــوية ســ لتوصــــل إىل تســ

  .)٨٠(للنـزاع

احلالـــــة يف غينيـــــا يف أعقـــــاب اهلجمـــــات   
ــولاألخــرية علــى   ــع ليربيــا    ط حــدودها م

  وسرياليون
 ٢٠٠١نيســان/أبريل  ٣٠رســالة مؤرخــة   

موجهة مـن األمـني العـام إىل رئـيس جملـس      
  )S/2001/434األمن (

ــة    ــودة يف ٤٣١٩يف اجللســ ــايو  ١٤، املعقــ أيار/مــ
مل يتخــذ فيهــا أي إجــراء، نــاقش اجمللــس، يف  ، الــيت٢٠٠١

مجلة أمور، جهود اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا   
دفــع عمليــة الســالم قــدما لألمــام وتقريــر البعثــة   ىلالراميــة إ

نـّوه وكيـل   و .)٨١(املشتركة بني الوكاالت إىل غرب أفريقيا
ــة      ــود اجلماعـ ــالم جبهـ ــظ السـ ــات حفـ ــام لعمليـ ــني العـ األمـ

. وذكـر ممثـل   )٨٢(إلحراز تقدم يف عملية السـالم  االقتصادية
اجلماعــة االقتصــادية ينبغــي أن تشــارك مشــاركة  تــونس أن 

، وأعـرب  تامة يف أية أنشطة يف هذه املنطقـة دون اإلقليميـة  
البعثـة املشـتركة بـني الوكـاالت فيمـا      عن تأييـده لتوصـيات   

__________ 

 )، الفقرة التاسعة من الديباجة.٢٠٠٣( ١٥١٤القرار   )٨٠(  

  )٨١(  S/2001/434. 

  )٨٢(  S/PV.4319 ٣، الصفحة. 

ــز    ــادية لتعزيـ ــة االقتصـ ــاعدة إىل اجلماعـ يتعلـــق بتقـــدمي املسـ
ــدراهت ــل     ق ــن حتم ــها م ــة لتمكين ا املؤسســية والســوقية واملالي

أن األمـم املتحـدة وجملـس    بـ  ذكّر أيضامسؤولياهتا الثقيلة. و
األمن مطلوب منـهما تقـدمي الـدعم ملبـادرات هـذه املنظمـة       
ــامن مــن ميثــاق األمــم        ــة مبوجــب الفصــل الث دون اإلقليمي

ال ســيما مبادراهتــا حلــل هــذه املشــاكل بوســائل  واملتحــدة، 
ة وإهناء األزمة اإلنسانية اليت تعاين منها هـذه املنطقـة   سياسي

. وأيــد كــثري مــن املــتكلمني الــدور الــذي )٨٣(دون اإلقليميــة
تؤديــه اجلماعــة االقصــادية يف ســياق منطقــة غــرب أفريقيــا   

إىل مزيـد مـن التعـاون والتنسـيق بـني األمـم املتحـدة         اودعو
 عــالوة علــى ذلــك، أعــرب  .)٨٤(وبــني اجلماعــة االقتصــادية

هم بالتوصـــية الـــواردة يف بـــعـــدد مـــن املـــتكلمني عـــن ترحب
التقرير السالف الذكر بإنشاء مكتب لألمم املتحـدة لغـرب   

  .)٨٥(أفريقيا
واستنادا إىل نظر اجمللـس يف تقريـر البعثـة املشـتركة       

، أعـرب اجمللـس ببيـان    )٨٦(بني الوكـاالت إىل غـرب أفريقيـا   
عـن  ، )٨٧(٢٠٠١ن األول/ديسـمرب  وكان ١٩رئاسي مؤرخ 

__________ 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  

 ٢٠والصــفحة  ؛)مــايل( ١٨-١٧ املرجــع نفســه، الصــفحتان  )٨٤(  
 ٢٥والصــفحة  ؛)تــونس( ٢١)، والصــفحة اململكــة املتحــدة(
والصــفحة  ؛)االحتــاد الروســي( ٢٦الصــفحة و)؛ بــنغالديش(

 ٣١الصـــفحة و)؛ فرنســـا( ٢٩الصـــفحة ؛ و)كولومبيـــا( ٢٨
 ٣٥والصـــفحة  )؛ســـنغافورة( ٣٣والصـــفحة  ؛)جامايكـــا(

ــني)؛ و ــفحة (الصـــ ــا( ٣٦الصـــ ــفحة و)؛ أوكرانيـــ  ٣٧الصـــ
 ٣٩والصـــفحة  )؛النـــرويج( ٣٨والصـــفحة  ؛)موريشـــيوس(

 .(الواليات املتحدة)

اململكـة  ( ٢٠والصـفحة   ؛)مايل( ١٧ املرجع نفسه، الصفحة  )٨٥(  
 ٢٩والصــــفحة  ؛)بــــنغالديش( ٢٦)، والصــــفحة املتحــــدة

ــا( ــفحة و)؛ فرنســـ ــا( ٣١الصـــ ــفحة  ؛)جامايكـــ  ٣٥والصـــ
 .)أوكرانيا( ٣٧الصفحة ؛ و)الصني(

  )٨٦(  S/2001/434. 

  )٨٧(  S/PRST/2001/38. 
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ــد ــامال هتأيي ــذ     ل ت ــن أجــل تنفي ــا م ــيت مت اختاذه ــادرات ال لمب
بصفة خاصة بإنشاء مكتـب ممثـل األمـني    ورحب  توصياته.

العــام لغــرب أفريقيــا ليكفــل، ضــمن مجلــة أمــور، تعزيــز        
مواءمــة وتنســيق مــا تتخــذه منظومــة األمــم املتحــدة مــن        
إجــراءات مــن منظــور إقليمــي متكامــل باإلضــافة إىل إجيــاد  

رة مع اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا،   شراكة مثم
ــة، و  ــرى دون اإلقليميـ ــات األخـ ــة  واملنظمـ ــات الفاعلـ اجلهـ

كــد ضــرورة تعزيــز قــدرات اجلماعــة  . وأالدوليــة والوطنيــة
االقتصادية بقدر أكـرب يف اجملـاالت الـيت تسـمح هلـا بالعمـل       

ــع     ’’ـكــ ــد م ــاون املتزاي حمــرك للتكامــل دون اإلقليمــي والتع
  .‘‘م املتحدةمنظومة األم

  احلالة يف سرياليون  
ــه       ويف ســرياليون، أعــرب جملــس األمــن عــن ترحيب

باجلهود اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا   
ــه      ــدم دعم ــالطرق الســلمية، وق يف جمــال فــض املنازعــات ب
بتوســيع نطــاق عمليــة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم لتتــوىل 

فـظ السـالم التابعـة للجماعـة     املهام الـيت تقـوم هبـا عمليـة ح    
ظلــت كلتامهــا تعمــالن جنبــا إىل جنــب اللــتني االقتصــادية، 

  طوال الفترة املشمولة هبذا التقرير.
كـانون   ١١وأشار األمني العام، يف تقريره املـؤرخ    

ــاير  ــه    ، إىل أن٢٠٠٠الثاين/ين علــى إثــر القــرار الــذي اختذت
ــن يكــون فريــ      ــن ســرياليون، ل ــا م ــا بســحب قواهت ق نيجريي

سـتمرار يف أداء وظائفـه   الاملراقبني العسـكريني قـادرا علـى ا   
مـن ومحايـة حكومـة سـرياليون.     ألاحليوية املتمثلة يف تـوفري ا 

مـن بتوسـيع نطـاق    ألبـأن يـأذن جملـس ا    ىأوصـ وعليه، فقد 
ــالقرار مــم املتحــدة يف ســرياليون ألبعثــة ا  ١٢٧٠، املنشــأة ب

 ،١٩٩٩تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٢٢) املـــــؤرخ ١٩٩٠(

هبـا فريـق    كلّـف ع باملهـام الـيت   الضـط البعثة مـن ا التمكني ل
  .)٨٨(املراقبني العسكريني

شـباط/فرباير   ٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٩وبالقرار   
بـذهلا فريـق املـراقبني    يبـاجلهود الـيت   اجمللـس  رحب ، ٢٠٠٠

قتصادية لدول غرب أفريقيا، الالعسكريني التابع للجماعة ا
ــة ا ــاق   مــم املتحــدة يف ســرياليون ألوبعث ــذ اتف يف ســبيل تنفي
. )٨٩(١٩٩٩متوز/يوليــه  ٧م املوقــع يف لــومي بتــاريخ الالســ

قرار حكومـات نيجرييـا   وباإلضافة إىل ذلك، يف إشارة إىل 
وغينيا وغانا أن تسـحب مـن سـرياليون وحـداهتا املتبقيـة يف      

 ،)٩٠(قتصـادية الفريق املـراقبني العسـكريني التـابع للجماعـة ا    
غـىن   الفريق على مسامهته الـيت  للعن تقديره اجمللس عرب أ

م الل الدميقراطية من جديد وصون السـ العنها من أجل إح
اجمللـس، يف اختـاذه    كـد وأ. ستقرار يف سـرياليون المن واألوا

أمهيـــة أن تكـــون  ،)٩١(القــرار بتوســـيع نطـــاق واليــة البعثـــة  
ــة ا ــة     الاملرحلـ ــابع للجماعـ ــراقبني التـ ــق املـ ــني فريـ ــة بـ نتقاليـ

ــة ا الا ــة مــن   ألقتصــادية وبعث مــم املتحــدة يف ســرياليون خالي
م وحتقيـق  الالعقبات من أجـل النجـاح يف تنفيـذ اتفـاق السـ     

ــع   ســتقرار يف ســرياليون، و الا حــث، يف ذلــك الصــدد، مجي
توقيـت عمليـات نقـل     طراف املعنية على التشـاور حـول  ألا

. وبقـرارات وبيانـات رئاسـية الحقـة،     )٩٢(القوات وسـحبها 
شــجيع جلهــود اجلماعــة   واصــل اجمللــس تقــدمي الــدعم والت   

االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا يف ســـبيل الوصـــول إىل  

__________ 

  )٨٨(  S/2000/13 ٤٤-٤٣، الفقرتان. 

  )٨٩(  S/1999/777.املرفق ، 

 ١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب   ٢٣انظــر الرســالة املؤرخــة     )٩٠(  
 ).S/1999/1285املوجهة من األمني العام إىل رئيس اجمللس (

 انظر الفصل اخلامس لالطالع على التفاصيل.  )٩١(  

ــرار   )٩٢(   ــرات ٢٠٠٠( ١٢٨٩القــ  ١٢و ١٠-٧و ٢و ١)، الفقــ
 .١٤و
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 .)٩٣(تسوية دائمـة وهنائيـة لألزمـة يف منطقـة احتـاد هنـر مـانو       
ــالقرار      ــس بـ ــد اجمللـ ــوص، أكـ ــه اخلصـ ــى وجـ  ١٣٧٠وعلـ

أمهيــة  ٢٠٠١تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠١(
م مواصلة تقـدمي الـدعم السياسـي وغـريه مـن أشـكال الـدع       

ــذهلا اجلماعــة   لالــيت تقــدمها األمــم املتحــدة    لجهــود الــيت تب
االقتصادية لدول غرب أفريقيـا مـن أجـل حتقيـق االسـتقرار      

  .)٩٤(يف املنطقة

  احلالة يف ليربيا  
فيما يتعلق باحلالة يف ليربيا، أثىن جملس األمن و  

باستمرار على اجلهود اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية لدول 
االحتاد األفريقي من أجل استعادة السالم غرب أفريقيا و

بصفة خاصة، عقب أشاد اجمللس واالستقرار يف املنطقة. و
التوقيع على اتفاق وقف إطالق النار يف متوز/يوليه 

، بدور اجلماعة االقتصادية يف تيسري عملية ٢٠٠٣
  السالم، مشريا إىل الفصل الثامن من امليثاق.

لس جبهود ومبجموعة من القرارات، رحب اجمل  
اجلماعة االقتصادية املتواصلة الستعادة السالم واألمن يف 

. وببيان رئاسي )٩٥(املنطقة وإلحالل سالم دائم يف ليربيا
، أعرب عن ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٣مؤرخ 
أن جناح أي استراتيجية دولية شاملة لليربيا يتوقف  إدراكه

__________ 

)، الفقــرة الثانيــة مــن الديباجــة؛    ٢٠٠٠( ١٣١٥القــرارات   )٩٣(  
ــرة ٢٠٠١( ١٣٤٦و )، ٢٠٠١( ١٣٧٠و؛ ١١)، الفقــــــــــــ

ــرة  ــرة ٢٠٠٢( ١٤٠٠؛ و ١١الفقـــ  ١٤٣٦و؛ ١١)، الفقـــ
؛ ١٣)، الفقــــرة ٢٠٠٣( ١٤٧٠و؛ ١٢)، الفقــــرة ٢٠٠٢(
ــرة ٢٠٠٣( ١٥٠٨و ؛ S/PRST/2000/14و؛ ٨)، الفقــــــــــــــــ
 .S/PRST/2000/31و

 .١١)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٧٠القرار   )٩٤(  

ن السادسة والسابعة من ا)، الفقرت٢٠٠٢( ١٤٠٨القرارات   )٩٥(  
)، الفقرة السادسة من الديباجة؛ ٢٠٠٣( ١٤٧٨والديباجة؛ 

 الثامنة والتاسعة من الديباجة. نات)، الفقر٢٠٠٣( ١٥٠٩و

ي، ريقعلى املشاركة املباشرة والنشطة لالحتاد األف
أفريقيا وفريق االتصال  واجلماعة االقتصادية لدول غرب

الدويل، بالتعاون مع مكاتب األمم املتحدة يف املنطقة، 
) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٨وبالقرار  .)٩٦(وفقا لوالياهتا

دخال يأن  بالطرفني اجمللس ب، أها٢٠٠٣أيار/مايو  ٦
دون تأخري يف مفاوضات ثنائية لوقف إطالق النار حتت 

والوسيط  ية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيارعا
  .)٩٧(املعني حديثا من ِقبل اجلماعة االقتصادية

 آب/ ١) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٧وبالقرار   
باجلماعة االقتصادية لدول  اجمللس دأشا ٢٠٠٣أغسطس 

غرب أفريقيا لدورها القيادي يف تيسري تطبيق اتفاق وقف 
بني حكومة  ربمئية املإطالق النار ووقف األعمال العدا

مجهورية ليربيا وجبهة الليربيني املتحدين من أجل املصاحلة 
املوقع يف أكرا والدميقراطية وحركة الدميقراطية يف ليربيا، 

، وأعرب عن تقديره )٩٨(٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٧يف 
لدور الذي أّدته والذي ستواصل بالضرورة أداءه يف ل

ا مع الفصل الثامن من متشي’’عملية السالم يف ليربيا، 
  .)٩٩(‘‘يثاقامل

 آب/ ٢٧، املعقودة يف ٤٨١٥ويف اجللسة   
، أشار األمني التنفيذي للجماعة ٢٠٠٣أغسطس 

إن عالقة العمل االقتصادية لدول غرب أفريقيا إىل أن 
املمتازة بني جملس األمن واجلماعة االقتصادية يف حل 

 ينبغي أن مثال ساطع على الشراكة اليت’’األزمة الليربية 
تقوم بني هذه اهليئة واملنظمات اإلقليمية يف معاجلة املسائل 

__________ 

  )٩٦(  S/PRST/2002/36. 

ــرار   )٩٧(   ــن الديباجـــ ٢٠٠٣( ١٤٧٨القـ ــة مـ ــرة السادسـ ة )، الفقـ
 من املنطوق. ٥والفقرة 

  )٩٨(  S/2003/657.املرفق ، 

 )، الفقرة اخلامسة من الديباجة.٢٠٠٣( ١٤٩٧القرار   )٩٩(  
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وأضاف أنه ميكن  .‘‘اإلقليمية املتعلقة بالسلم واألمن
اعات رتال ةعاجلم من أجلكسب الكثري من تعميق التعاون 

ة بشكل نطقتلك املوعدم االستقرار السياسي يف 
ة . وببيان رئاسي أصِدر يف هناية اجللس)١٠٠(أفضل
اجلهود اليت بذلتها  عن تقديرهلس ، أعرب اجمل)١٠١(ذاهتا

اتفاق السالم الشامل يف التفاوض على اجلماعة االقتصادية 
حكومة ليربيا، واجملموعات املتمردة، واألحزاب  بني

يف  ، الذي مت التوقيع عليهالسياسية، وزعماء اجملتمع املدين
  .٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٨أكرا، غانا يف 

بالدور الذي قام به االحتاد األفريقي،  وفيما يتعلق  
) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٩رحب اجمللس مبوجب القرار 

باستمرار دعم االحتاد ، ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٩
األفريقي للدور القيادي الذي تنهض به اجلماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف عملية السالم يف ليربيا، 

لة دعمه لعملية شجع االحتاد األفريقي على مواصكما 
السالم من خالل التعاون والتنسيق الوثيقني مع اجلماعة 

  .)١٠٢(االقتصادية ومع األمم املتحدة

  احلالة يف بوروندي  
يف بوروندي، واصل جملس األمن دعم عملية و  

السالم بالتعاون مع منظمة الوحدة األفريقية/االحتاد 
 السالماألفريقي. وبعد إنشاء االحتاد األفريقي قوة حلفظ 

، جدد اجمللس الدعم ٢٠٠٣يف بوروندي يف نيسان/أبريل 
هلذا اجلهد اإلقليمي وبدأ النظر يف السبل الكفيلة مبواصلة 

  .دعم العمليات اإلقليمية حلفظ السالم على أرض الواقع

__________ 

)١٠٠(  S/PV.4815 ٦، الصفحة. 

)١٠١(  S/PRST/2003/14. 

 )، الفقرة التاسعة من الديباجة.٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار   ()١٠٢(

تشرين  ٢٩) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٥وبالقرار   
باجلهود املتواصلة اليت اجمللس د ، أشا٢٠٠١األول/أكتوبر 

بذهلا منظمة الوحدة األفريقية/االحتاد األفريقي والدعم ت
يف  الذي تقدمه من أجل تسوية الصراع بالوسائل السلمية

كانون  ١٨. وببيان رئاسي مؤرخ )١٠٣(بوروندي
، أشاد اجمللس بالدور الذي قام )١٠٤(٢٠٠٢األول/ديسمرب 

به االحتاد األفريقي، يف مجلة جهات فاعلة أخرى، يف 
اتفاق وقف إطالق النار بني دت إىل إبرام العملية اليت أ

لس الوطين للدفاع عن حكومة بوروندي االنتقالية واجمل
، الذي مت توقيعه جبهة الدفاع عن الدميقراطية- الدميقراطية

  .)١٠٥(يف أروشا ٢٠٠٢انون األول/ديسمرب ك ٢يف 
 كانون األول/ ٤، املعقودة يف ٤٦٥٥ويف اجللسة   
ملية السالم يف بوروندي أشار ميّسر ع، ٢٠٠٢ديسمرب 

 اتتطلب دعمإىل أن عملية تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار 
صعوبات نشر  هكادررغم إاألمم املتحدة. و ا منقوي

فظ السالم يف األماكن اليت األمم املتحدة حلقوات 
يتحقق فيها وقف تام إلطالق النار، كما هو احلال يف  ال

االبتكار ’’ن عتقد أت الحظ أن دول املنطقة ،بوروندي
يف النظر إىل احلالة جيعالن من املمكن لألمم  ‘‘والتجديد

األمم املتحدة دعم ورأى أن  املتحدة أن تنخرط يف ذلك.
ممكن يف إطار يف بوروندي تلك احلالة الفريدة من نوعها ل

الفصل الثامن من امليثاق، الذي يؤيد طرح مبادرات 
ك الترتيبات إقليمية حلل الصراعات، شريطة أن تكون تل

متسقة مع مقاصد ومبادئ األمم املتحدة، وكذلك يف 
إطار الفصل السادس، الذي يقضي باستخدام املبادرات 
اإلقليمية حلل الرتاعات بدون املشاركة النشطة املباشرة 

__________ 

 )، الفقرة السابعة من الديباجة.٢٠٠١( ١٣٧٥القرار   )١٠٣(

)١٠٤(  S/PRST/2002/40. 

)١٠٥(  S/2002/1329.املرفق األول ، 
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وأوضح املنّسق  لألمم املتحدة، ولكن بدعمها الكامل.
البعثة  بنشر أيضا أن القرار الذي اختذه القادة اإلقليميون

فتح ل إلقامة اجلسورآلية  أساس أهناعلى كان  األفريقية
. وطالب بدعم اجمللس اجملال أمام األمم املتحدة للمشاركة

نظرا ألن البلدان األفريقية ال متلك مجيع املوارد 
  . )١٠٦(الالزمة

أشار ممثل أيرلندا إىل أن اجلهود ويف اجللسة ذاهتا،   
أن ب لة تعطي انطباعا جيدااليت بذلتها مجيع األطراف الفاع

 االحتاد األفريقي يبذل حماوالت جادة للتوصل إىل حلول
. وبينما سلّم بعض املتكلمني )١٠٧(ملشاكل املنطقة أفريقية

بأن عملية السالم يف بوروندي مبادرة إقليمية، رأوا أن 
. )١٠٨(للمجلس دورا يضطلع به يف تسوية هذا الرتاع

ر فكأن يسيتعني عليه وشدد ممثل فرنسا على أن اجمللس 
 تملحية أفريقية بعثيف الدعم الذي ميكن أن يقدمه إىل 

أو إىل أي صيغة ميكن أن يقترحها األمني العام  إيفادها
لدعم عملية السالم، بعد أن تتفق مجيع األطراف على 

  .)١٠٩(وقف إطالق النار
، أنشئت البعثة ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٢ويف   

لعملية جتميع احملاربني األمن  األفريقية يف بوروندي لتوفري
واملساعدة يف تسريح اجملموعات املسلحة ونزع سالحها 

أيار/مايو  ٢. وببيان رئاسي مؤرخ )١١٠(وإعادة إدماجها
العاجل للنشر ، أعرب اجمللس عن دعمه )١١١(٢٠٠٣

__________ 

)١٠٦(  S/PV.4655 ١٦والصفحة  ٥-٤، الصفحتان. 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(

 ٩(النـــــرويج)؛ والصـــــفحة  ٨املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )١٠٨(
(ســنغافورة)؛  ١٠(اجلمهوريــة العربيــة الســورية)؛ والصــفحة 

 (الواليات املتحدة). ١٢والصفحة 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٩(

)١١٠(  S/2003/1146 ٣٢-٢٥، الفقرات. 

)١١١(  S/PRST/2003/4. 

للبعثة األفريقية يف بوروندي لتيسري مواصلة تنفيذ اتفاقات 
  وقف إطالق النار.

 كانون األول/ ٤، املعقودة يف ٤٨٧٦ويف اجللسة   
الحظ امليّسر أن إنشاء بعثة االحتاد  ،٢٠٠٣ديسمرب 
‘‘ يثاقامليتالءم مع الفصل الثامن من ’’كان األفريقي 

مباشرة ’’مشاركة  ألمم املتحدةأن تشارك اودعا إىل 
جناح عملية السالم يف  حتقيق لمن أج‘‘ بدرجة أكرب
األمم  لتوىل مؤاتيةف الظرور أن . ورأى امليّسبوروندي

املتحدة املسؤولية عن البعثة األفريقية يف بوروندي، 
الذي تعمل حتته الوحدة العسكرية  ‘‘تغيري الشعار’’و

 .ألمم املتحدةتابعة ل املوجودة ونشر عملية حلفظ السالم
وشدد على أن البعثة األفريقية، إىل أن حيدث ذلك، حباجة 

يل لتمكينها من مواصلة الدعم املادي والسوقي واملا إىل
عملها بينما تستمر األعمال التحضريية لتعزيز مشاركة 

وأعرب عدد من املتكلمني عن  .)١١٢(األمم املتحدة
تقديرهم لالحتاد األفريقي وبلدان املنطقة حللها املشاكل 

. وأشار آخرون إىل أمهية )١١٣(اإلقليمية جبهودها الذاتية
أيدوا فكرة إنشاء تعزيز هذه اجلهود على أرض الواقع، و

عملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة لتحل حمل البعثة 
ويف هذا السياق، شدد  .)١١٤(األفريقية يف هناية املطاف

 يعكس تواجد االحتاد األفريقيممثل أنغوال على أن 
املشاركة اهلامة ألفريقيا يف بناء السالم يف بوروندي، وفقا 

__________ 

)١١٢(  S/PV.4876 ٦-٢، الصفحات. 

ــه، الصــــفحة   )١١٣( ــفحة  ؛)الصــــني( ١٠ املرجــــع نفســ  ١١والصــ
ــا( ١٢)، والصــفحة اململكــة املتحــدة(  ١٣والصــفحة  ؛)أملاني
ــدة ( ــات املتحـ ــفحة و)؛ الواليـ ــة  ( ١٤الصـ ــة العربيـ اجلمهوريـ

 ١٦الصـفحة  ؛ و)االحتـاد الروسـي  ( ١٥والصفحة  ؛)السورية
 ).بلغاريا( ١٩والصفحة  ؛)غينيا( ١٦الصفحة و)؛ إسبانيا(

)، أنغـوال ( ٩والصـفحة   ؛)فرنسـا ( ٧ املرجع نفسه، الصـفحة   )١١٤(
)؛ اململكـة املتحـدة  ( ١١والصـفحة   ؛)باكستان( ٩والصفحة 

 .)الكامريون( ١٧والصفحة  ؛)غينيا( ١٦الصفحة و
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يف اجمللس طبق يأن  ، ورأى من الضرورييثاقاملألحكام 
حالة بوروندي نفس املعايري املطبقة يف ليربيا ومجهورية 

  .)١١٥(الكونغو الدميقراطية

احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو   
  الدميقراطية

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أيد جملس و  
األمن اجلهود اليت بذلتها اجلماعة اإلمنائية للجنوب 

  فريقي لدفع عملية السالم قدما لألمام.األفريقي/االحتاد األ
كانون الثاين/يناير  ٢٦فببيان رئاسي مؤرخ   
سهام احليوي الذي إلا، أعرب اجمللس عن تقديره ٢٠٠٠

وعن تقديره فريقي ألمنائية للجنوب اإلتقدمه اجلماعة ا
يف عملية للدور الذي قامت به منظمة الوحدة األفريقية 

 ١٤) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٢. وبالقرار )١١٦(لوساكا
على ضرورة اجمللس شدد ، ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب 

اتباع هنج يقوم على التنسيق مع األمم املتحدة ومنظمة 
مزيد  الوحدة األفريقية من أجل إجياد زخم جديد لتحقيق

. وببيان رئاسي مؤرخ )١١٧(من التقدم يف عملية السالم
لس باجلهود اجملرحب ، )١١٨(٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٣
ساعي احلميدة اليت يبذهلا األمني العام ومجهورية وامل

جنوب أفريقيا، بوصفها رئيسة االحتاد األفريقي، ملساعدة 
مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا على التوصل إىل 
اتفاق بشأن معاجلة مشكلة اجلماعات املسلحة وإحراز 

. وكذلك تقدم فيما يتعلق بانسحاب القوات الرواندية

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٥(

)١١٦(  S/PRST/2000/2. 

)، الفقــــرة التاســــعة عشــــرة مــــن    ٢٠٠٠( ١٣٣٢القــــرار   )١١٧(
 الديباجة.

)١١٨(  S/PRST/2002/22. 

 لتلكن االحتاد األفريقي لس بالدعم املقدم مرحب اجمل
  .العملية

، )١١٩(ة من القراراتجموععالوة على ذلك، مب  
أمهية أن يعقد يف على د من جديد يكالتأ اجمللس واصل

الوقت املناسب مؤمتر دويل معين بالسالم واألمن 
والدميقراطية والتنمية يف منطقة البحريات الكربى برعاية 

ظمة الوحدة األفريقية، ومبشاركة مجيع األمم املتحدة ومن
  .قة ومجيع األطراف األخرى املعنيةحكومات املنط

  احلالة يف الصومال  
خالل الفترة قيد االستعراض، واصل جملس و  

، تقدمي الدعم )١٢٠(األمن، مبجموعة من املقررات
والتشجيع للجهود اليت تبذهلا اهليئة احلكومية الدولية املعنية 

مة الوحدة األفريقية/االحتاد األفريقي، بالتنمية، ومنظ
وجامعة الدول العربية إلجياد حل سياسي لألزمة يف 
الصومال، ودعا إىل توثيق التفاعل بني تلك املنظمات 

  واجمللس دعما للمصاحلة الوطنية.
 العام، يف تقريره الصادر يف وأشار األمني  

اجملتمع ، إىل أن )١٢١(٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر   ٢٥
مؤمتر املصاحلة الوطنية الصومالية يف بافتتاح ب ـيل رحالدو
، كينيا، وأن تشرين األول/أكتوبر، يف إلدوريت ١٥

بلدان اهليئة احلكومية الدولية املعنية كافة اجلهود اليت تبذهلا 
بالتنمية للتوصل إىل هنج إقليمي متالحم إزاء املصاحلة 

لتقدم احتظى بالتقدير. وأضاف أن  الوطنية يف الصومال
__________ 

ــرارات   )١١٩( ــرة ٢٠٠٠( ١٢٩١القــــــــ  ١٣٠٤؛ و١٨)، الفقــــــــ
 .٢٦)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٥٥؛ و١٨)، الفقرة ٢٠٠٠(

 ؛S/PRST/2000/22)؛ و ٢٠٠٢( ١٤٢٥القـــــــــــرار   )١٢٠(

 ؛S/PRST/2002/8 ؛ وS/PRST/2001/30؛ وS/PRST/2001/1و
 S/PRST/2002/35 و

)١٢١(  S/2002/1201 ٥٦، الفقرة. 
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احملرز يف عملية السالم منذ مؤمتر قمة اهليئة الذي انعقد يف 
كان هاما بالفعل، ، ٢٠٠٢رطوم يف كانون الثاين/يناير اخل
ن هذا التقدم الدور الذي ميكن للمنظمات اإلقليمية أن بّيو
  عات.الرتايف تسوية  ،ه فعالؤديوالذي تؤديه، ت

 تشرين الثاين/نوفمرب ١١وببيان رئاسي مؤرخ   
لس تأكيد دعمه القوي لعملية اجملكرر  ،)١٢٢(٢٠٠٣

املصاحلة الوطنية يف الصومال اليت انطلقت حتت رعاية 
عرب أاهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (اإليغاد)، و

دعم اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية لعن استعداده 
وة على . عاليف تنفيذ االتفاقات اليت يتم التوصل إليها

لس بالدعم الذي يقدمه االحتاد األفريقي اجملد اشذلك، أ
لعملية املصاحلة الوطنية يف الصومال، مبا يف ذلك مشاركته 
يف العملية، والتزامه بنشر بعثة للمراقبة العسكرية يف 

   الصومال حاملا يتم التوصل إىل اتفاق شامل.
  احلالة بني إثيوبيا وإريتريا  
لة بني إثيوبيا وإريتريا، واصل فيما يتعلق باحلاو  

اجمللس تأييده للدور الذي تؤديه منظمة الوحدة 
األفريقية/االحتاد األفريقي، اليت مت برعايتها التوقيع على 

  .)١٢٣(اتفاق وقف األعمال العدائية
 أيار/ ١٢) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٧فبالقرارين   

أيار/مايو  ١٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٨و ٢٠٠٠مايو 
تأييده القوي للجهود ن أعرب اجمللس عن ، بعد أ٢٠٠٠

اليت تبذهلا منظمة الوحدة األفريقية للتوصل إىل حل سلمي 
موضوعية، يف حمادثات سالم  استئنافطلب  للنـزاع،

ألفريقية، ، حتت إشراف منظمة الوحدة اأقرب وقت ممكن

__________ 

)١٢٢(  S/PRST/2003/19. 

)١٢٣(  S/2000/601.املرفق ، 

 ١٢٩٨. وبالقرار )١٢٤(اعرتتنتهي بتسوية سلمية دائمة لل
ىل الرئيس احلايل ملنظمة الوحدة إ اجمللس طلب)، ٢٠٠٠(

األفريقية أن ينظر يف إيفاد مبعوثه الشخصي إىل املنطقة 
لكي يسعى إىل حتقيق وقف فوري لألعمال احلربية 

  .)١٢٥(واستئناف حمادثات السالم
متوز/يوليه  ٣١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣١٢وبالقرار   
على منظمة الوحدة األفريقية   اجمللسثىن، بينما أ٢٠٠٠
ا يف تسهيل إبرام اتفاق وقف أعمال القتال بني لنجاحه

حكومة مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية وحكومة 
حزيران/يونيه  ١٨املوقَّع يف اجلزائر يوم  ،دولة إريتريا

رحب باملباحثات اجلارية بني أمانيت األمم  ،)١٢٦(٢٠٠٠
املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية بشأن التعاون على تنفيذ 

  .)١٢٧(تفاقاال
 أيلول/ ١٥) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٠وبالقرار   
بالعمل، ، شدد اجمللس على التزامه ٢٠٠٠سبتمرب 

بالتنسيق مع منظمة الوحدة األفريقية والطرفني، على تنفيذ 
، )١٢٩(. ومبقررات الحقة)١٢٨(بالكامل املذكور تفاقاال

واصل اجمللس اإلشادة جبهود منظمة الوحدة األفريقية، يف 
أخرى، لدورها يف التوصل إىل االتفاق.  مجلة جهات

وكذلك أكد اجمللس جمددا تأييده القوي للدور الذي 

__________ 

ــراران   )١٢٤( ــن الديباجــة    ٢٠٠٠( ١٢٩٧الق ــة م ــرة اخلامس )، الفق
 .٤)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٨من املنطوق، و ٥والفقرة 

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٨القرار   )١٢٥(

)١٢٦(  S/2000/601.املرفق ، 

)، الفقرة الثانية من الديباجة، والفقرة ٢٠٠٠( ١٣١٢القرار   )١٢٧(
 من املنطوق. ٢

 )، الفقرة الرابعة من الديباجة.٢٠٠٠( ١٣٢٠القرار   )١٢٨(

)١٢٩(  S/PRST/2000/34و ؛S/PRST/2001/4و ؛ S/PRST/2001/14. 
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بعثة االتصال التابعة  اضطلعت به منظمة الوحدة األفريقية/
  .)١٣٠(اد األفريقي يف إثيوبيا وإريتريالالحت

تشرين األول/أكتوبر  ٢رسالة مؤرخة   
موجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٣

لدائم للسودان لدى األمم من املمثل ا
  )S/2003/934املتحدة (

فيما يتعلق مبحادثات السالم بني حكومة و  
، رحب واحلركة/اجليش الشعيب لتحرير السودان السودان

تشرين األول/أكتوبر  ١٠اجمللس، ببيان رئاسي مؤرخ 
باتفاق الترتيبات األمنية الذي مت التوصل إليه ، )١٣١(٢٠٠٣

، وأعرب ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٢٥، يف يف نيفاشا (كينيا)
به اهليئة احلكومية  تماقللدور الرئيسي الذي عن تقديره 

، من بني جهات أخرى، يف الدولية املعنية بالتنمية (إيغاد)
  حمادثات السالم السودانية.

  أوروبـــــــــا  
 ٢٠٠١آذار/مارس  ٤رسالة مؤرخة   

موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل 
ورية مقدونيا اليوغوسالفية الدائم جلمه

السابقة لدى األمم املتحدة 
)S/2001/191(  
احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   

  السابقة

__________ 

لفقرة السادسـة مـن الديباجـة؛    )، ا٢٠٠١( ١٣٦٩القرارات   )١٣٠(
ــة مــن الديباجــة؛ و  ٢٠٠٢( ١٣٩٨و ــرة الثامن  ١٤٣٠)، الفق
 )، الفقرة السابعة من الديباجة.٢٠٠٢(

)١٣١(  S/PRST/2003/16. 

 آذار/ ٢١) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٥بالقرار و  
باجلهود الدولية املبذولة من  اجمللس حب، ر٢٠٠١مارس 

ها بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة بين جانب أطراف من
يف كوسوفو والوجود األمين الدويل يف كوسوفو (القوة 
الدولية يف كوسوفو)، واالحتاد األورويب، ومنظمة حلف 
مشال األطلسي، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 
بالتعاون مع حكومات مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية والدول األخرى 

رحب كذلك . والتوترات العرقية يف املنطقة عيدملنع تص
مبسامهة االحتاد األورويب يف إجياد حل سلمي للمشاكل 
اليت تواجهها بعض البلديات يف جنوب صربيا، وبقراره 
أن يعزز إىل حد بعيد وجود بعثة املراقبة التابعة لالحتاد 

 رحبوكذلك . األورويب هناك على أساس واليتها احلالية
اون بني منظمة حلف مشال األطلسي بالتعاجمللس 

وسلطات مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية ملعاجلة مشاكل األمن يف 

بقة وبعض مناطق جبمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السا
  .)١٣٢(البلديات يف جنوب صربيا

آب/أغسطس  ١٣وببيان رئاسي مؤرخ   
جبهود االحتاد األورويب، من ، رحب جملس األ)١٣٣(٢٠٠١

ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمة حلف مشال 
مجهورية مقدونيا بشأن  األطلسي دعما لالتفاق اإلطاري

 آب/ ١٣، املوقع يف سكوبيه يف اليوغوسالفية السابقة
 ٢٦) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧١ار روبالق .٢٠٠١أغسطس 

الحتاد جبهود ااجمللس ـب رح، ٢٠٠١أيلول/سبتمرب 
األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمسامهة يف 

__________ 

ــرار   )١٣٢( ــة  ٢٠٠١( ١٣٤٥القـــ ــة واخلامســـ ــرات الرابعـــ )، الفقـــ
 والسادسة من الديباجة.

)١٣٣(  S/PRST/2001/20. 
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تنفيذ االتفاق اإلطاري، وال سيما عن طريق تواجد 
  .)١٣٤(املراقبني الدوليني

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
رحب جملس خالل الفترة قيد االستعراض، و  

األمن بنقل املسؤوليات من قوة الشرطة الدولية التابعة 
بعثة الشرطة م املتحدة يف البوسنة واهلرسك إىل لبعثة األم

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١يف  التابعة لالحتاد األورويب
وأحاط علما مبسامهة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف 

  تنفيذ اتفاق السالم.
ومبجموعة من القرارات، أكد اجمللس تقديره   

 لة آخرين،، يف مجألفراد منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
يف تنفيذ االتفاق  ةمسامهمن املنظمة ما تقدمه على 

  .)١٣٥(يف البوسنة واهلرسك ومرفقاتهللسالم اإلطاري العام 
متوز/يوليه  ١٢) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٢٣فبالقرار   
 كانون األول/ ١٢، وكذلك ببيان رئاسي مؤرخ ٢٠٠٢

بقرار االحتاد األورويب اجمللس رحــب ، ٢٠٠٢ديسمرب 
إىل البوسنة واهلرسك ابتداء من عثة شرطة إيفاد ب

قوة لتسلم املسؤوليات من  ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١
لدى انتهاء والية بعثة األمم املتحدة يف  الشرطة الدولية

فضال عن إقامة تنسيق وثيق بني االحتاد البوسنة واهلرسك، 
أجل  األورويب وبعثة األمم املتحدة واملمثل السامي من

  .)١٣٦(قيق انتقال سلـِـسكفالة حت

__________ 

 .٤ )، الفقرة٢٠٠١( ١٣٧١القرار   )١٣٤(

ــرارات   )١٣٥( ــن الديباجــة؛   ٢٠٠٠( ١٣٠٥الق ــة م ــرة الرابع )، الفق
 ١٤٢٣و)، الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة؛  ٢٠٠١( ١٣٥٧و
ــة؛ و ٢٠٠٢( ــة مــــــن الديباجــــ ــرة اخلامســــ  ١٤٩١)، الفقــــ
 )، الفقرة اخلامسة من الديباجة.٢٠٠٣(

 .S/PRST/2002/33 ، و٢٠)، الفقرة ٢٠٠٢(ا ١٤٢٣القرار   )١٣٦(

تشرين  ٢٣، املعقودة يف ٤٦٣١ويف اجللسة   
أشار املمثل اخلاص لألمني العام ، ٢٠٠٢األول/أكتوبر 

العملية األوىل من جانب إىل أن  )١٣٧(يف البوسنة واهلرسك
االحتاد األورويب مبوجب سياسة الدفاع واألمن األورويب 

ير الفريق الواردة يف تقرلتوصيات لهي التجسيد العملي 
املعين بعمليات األمم املتحدة للسالم الصادر يف 

، بشأن زيادة التعاون بني األمم ٢٠٠٠آب/أغسطس 
 .)١٣٨(املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف جمال حفظ السالم

ويف نفس اجللسة، شدد ممثل االحتاد الروسي على أن 
، بوصفه اهليئة الرئيسية املسؤولة عن حفظ السالم لساجمل

ن الدويل، سوف يستمر يف تلقي التقارير عن سري واألم
حىت تنفيذ عملية الشرطة يف تلك البالد بصفة منتظمة، 

  .)١٣٩(بعد انتهاء البعثة من عملها
متوز/يوليه  ١١) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩١وبالقرار   
بإيفاد االحتاد األورويب لبعثة اجمللس رحــب ، ٢٠٠٣

اء من بتدالشرطة التابعة له إىل البوسنة واهلرسك ا
  .)١٤٠(٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١

تشرين  ٨، املعقودة يف ٤٨٣٧ويف اجللسة   
، ذكر ممثل اململكة املتحدة أنه يرى ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

يف تسلم املنظمات اإلقليمية املسؤوليات من األمم 
املتحدة، كما هو احلال يف البوسنة واهلرسك وأيضا يف 

  . )١٤١(أفريقيا، اجتاها مستصوبا للغاية

  احلالة يف جورجيا  

__________ 

)١٣٧(  S/2000/809. 

)١٣٨(  S/PV.4631 ١٤، الصفحة. 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(

 .١٩)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩١القرار   )١٤٠(

)١٤١(  S/PV.4837 ١٨، الصفحة. 
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يف جورجيا، رحب اجمللس مبجموعة من مقرراته و  
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف  باملسامهات القيمة اليت قدمتها

التابعة لرابطة  اجلماعيةجورجيا وقوات حفظ السالم 
إضفاء  لمن أج ، بالعمل جنبا إىل جنب،الدول املستقلة

الحظ  وكذلك .عارتاالستقرار على الوضع مبنطقة ال
وقوات حفظ  ني البعثةبالوثيقة عالقات العمل اجمللس 

، وشدد على أمهية مواصلة وزيادة السالم املذكورة
التعاون الوثيق والتنسيق بينهما يف أداء كل منهما 

. عالوة على ذلك، واصل اجمللس خالل الفترة )١٤٢(لواليته
 شديدتأييده الذاهتا اإلعراب عن  املشمولة هبذا التقرير

نظمة األمن والتعاون يف أوروبا، بغرض مل دؤوبةالجهود لل
تشجيع إضفاء االستقرار على الوضع والتوصل إىل تسوية 
سياسية شاملة، تتضمن تسوية ملركز أخبازيا السياسي 

  .)١٤٣(داخل دولة جورجيا

  الشرق األوسط  
  احلالة بني العراق والكويت  

__________ 

)، الفقــرة العاشــرة مــن الديباجــة؛ ٢٠٠٠( ١٢٨٧القــرارات   )١٤٢(
 ١٣٣٩و)، الفقــرة التاســعة مــن الديباجــة؛ ٢٠٠٠( ١٣١١و
)، ٢٠٠١( ١٣٦٤وة؛ )، الفقرة الثامنة مـن الديباجـ  ٢٠٠١(

 ١٣٩٣و؛ مــن املنطــوق ٢٠مــن الديباجــة والفقــرة  ٨الفقــرة 
)، ٢٠٠٢( ١٤٢٧و)، الفقرة السابعة من الديباجة؛ ٢٠٠٢(

)، الفقــرة ٢٠٠٣( ١٤٦٢والفقــرة الســابعة مــن الديباجــة؛    
)، الفقرة الثامنة مـن  ٢٠٠٣( ١٤٩٤السابعة من الديباجة؛ و

ــة؛ و ؛ S / PRST/2000/32و؛ S/PRST/2000/16الديباجـــ
 .S/PRST/2001/9و

)، ٢٠٠٠( ١٣١١و؛ ٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٨٧القرارات   )١٤٣(
 ١٣٩٣و؛ ٢)، الفقــــــــــرة ٢٠٠١( ١٣٣٩و؛ ٢الفقــــــــــرة 

ــرة ٢٠٠٢( ــرة ٢٠٠٢( ١٤٢٧و؛ ٢)، الفقــــــ ؛ ٢)، الفقــــــ
ــرة ٢٠٠٣( ١٤٦٢و ــرة ٢٠٠٣( ١٤٩٤و ؛٣)، الفق )، الفق
٣. 

رة قيد يف العراق، أعرب جملس األمن خالل الفتو  
االستعراص عن تقديره للجهود اليت تبذهلا منظمات من 
قبيل جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي بغرض 

  التوصل إىل تسوية سلمية للحالة.
أحال  ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١٦وبرسالة مؤرخة   

األمني العام إىل رئيس اجمللس رسالة بنفس التاريخ موجهة 
 ا اجمللس بأنهممثل العراق، يبلغ فيإىل األمني العام من 

بلده، استجابة لنداءات األمني العام لألمم املتحدة وجامعة 
السماح بعودة مفتشي األسلحة  قد قرر الدول العربية،

  .)١٤٤(شروط بدونالتابعني لألمم املتحدة إىل العراق 
تشرين  ٨) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٤١وبالقرار   

نظاما حمسنا للتفتيش  ، أنشأ اجمللس٢٠٠٢الثاين/نوفمرب 
يستهدف إمتام عملية نزع السالح احملددة مبوجب القرار 

) والقرارات الالحقة للمجلس إمتاما كامال ١٩٩١( ٦٨٧
. وأثىن اجمللس كذلك على اجلهود اليت بذهلا وقابال للتحقق

األمني العام وأعضاء جامعة الدول العربية يف هذا 
  . )١٤٥(الصدد

آذار/مارس  ١١ودة يف ، املعق٤٧١٧ويف اجللسة   
استجابة لطلب من حركة بلدان عدم  ٢٠٠٣
على اجمللس أن ، أوضح ممثل اجلزائر أن )١٤٦(االحنياز

يستمع إىل املنظمات اإلقليمية والتجمعات األخرى اليت 
سواء كان االحتاد  - تكلمت بصراحة يف األسابيع األخرية 

از، أو األورويب، أو االحتاد األفريقي، أو حركة عدم االحني
من  - جامعة الدول العربية، أو منظمة املؤمتر اإلسالمي 

__________ 

)١٤٤(  S/2002/1034.املرفق ، 

ــرار   )١٤٥( ــرة مــــن   )،٢٠٠٢( ١٤٤١القــ ــة عشــ ــرة السادســ الفقــ
 من املنطوق. ٢الديباجة، والفقرة 

املوجهــة إىل   ٢٠٠٣آذار/مــارس  ٧انظــر الرســالة املؤرخــة     )١٤٦(
 ).S/2003/283رئيس اجمللس من ممثل ماليزيا (
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يادة دور األمم زأجل تسوية سلمية لألزمة، ومن أجل 
وشدد على أن ما يزيد املتحدة واحترام الشرعية الدولية. 

أن التعاون الوثيق بني جمللس أن يفعل ذلك ا من واجب
ه جملس األمن واملنظمات اإلقليمية مرغوب فيه، ويشجع

ألن كل هذه ونفسه وينص عليه بوضوح،  ةنظماملميثاق 
اهليئات واملنظمات اإلقليمية تدعو جملس األمن يف صيحة 

أن يسود على منطق إىل أن يكفل ملنطق السلم إمجاع 
   .)١٤٧(احلرب
دعــــوات جملــــس األمــــن إىل مشــــاركة     -جــــيم 

ــدابري    ــذ التــ ــة يف تنفيــ ــات اإلقليميــ الترتيبــ
  لسابعاملنصوص عليها يف الفصل ا

أثناء الفترة قيد االستعراض طُلب إىل الترتيبات   
اإلقليمية على حنو متزايد أن تساعد يف تنفيذ التدابري اليت 
يفرضها جملس األمن مبوجب الفصل السابع من امليثاق، 
كما يف حاالت أفغانستان وسرياليون والصومال وليربيا 

يا، ة. ففي ليرببقاسال ةيوغوسالفيمقدونيا الومجهورية 
طلب اجمللس رأي اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
هبدف إهناء هذه التدابري. وممارسة اجمللس يف هذا الصدد 

  مبينة أدناه حسب املنطقة.

  احلالة يف سرياليون  
متوز/يوليه  ٥) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٦بالقرار   
)، متصرفا مبوجب الفصل السابع ، طلب اجمللس٢٠٠٠

القرار مبوجب نة جملس األمن املنشأة إىل جل من امليثاق،
تعزيز االتصاالت القائمة مع املنظمات  )١٩٩٧( ١١٣٢

اإلقليمية، وال سيما اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا ومنظمة الوحدة األفريقية، هبدف حتديد سبل 

__________ 

)١٤٧(  S/PV.4717 ١٤، الصفحة. 

 ٢حتسني التنفيذ الفعال للتدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
  .)١٤٨()١٩٩٨( ١١٧١ من القرار

  احلالة يف ليربيا   
فيما يتعلق باحلالة يف ليربيا، تعاون اجمللس مع و  

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف تنفيذ التدابري 
 اإللزامية املفروضة على ليربيا وإهنائها. إضافة إىل ذلك،

قدم اجمللس الدعم اللوجسيت لقوات اجلماعة االقتصادية يف 
، ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١ليربيا وبعد ذلك، يف 

أعاد تكليف تلك القوات بوصفها من قوات حفظ 
  لألمم املتحدة. ةالسالم التابع

آذار/مارس  ٧) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٣وبالقرار   
بعزم اجلماعة االقتصادية لدول اجمللس رحب ، ٢٠٠١

حظر تصدير املاس غرب أفريقيا على رصد تنفيذ تدابري 
) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار اخلام من سرياليون عمال ب

بالتعاون الوثيق مع األمم املتحدة، ، ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٥
وتقدمي تقرير عن ذلك إىل جملس األمن بعد انقضاء فترة 

ة من القرارات، واصل اجمللس جموع. ومب)١٤٩(شهرين
دعوة اجلماعة االقتصادية إىل تقدمي التقارير بانتظام إىل 

من القرار  ١٤ بالفقرة جلنة جملس األمن املنشأة عمال
) بشأن مجيع األنشطة اليت يضطلع هبا ٢٠٠١( ١٣٤٣

  .)١٥٠(أعضاؤها تنفيذا للتدابري ذات الصلة
) ٢٠٠٣( ١٤٧٨عالوة على ذلك، بالقرار   
بعد إنشاء فريق اخلرباء، ، ٢٠٠٣أيار/مايو  ٦املؤرخ 

__________ 

 .٢٢)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار   )١٤٨(

ــرار   )١٤٩( ــة مـــ ٢٠٠١( ١٣٤٣القـ ــرة السادسـ ــة )، الفقـ ن الديباجـ
 (ج) من املنطوق.٢ والفقرة 

ــراران   )١٥٠( ــرة ٢٠٠٢( ١٤٠٨القــــــــ  ١٤٧٨ ، و١٢)، الفقــــــــ
 .٢١)، الفقرة ٢٠٠٣(
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مجيع الدول األعضاء يف اجلماعة  إىل طلب اجمللس
أفريقيا أن تتعاون تعاونا كامال مع االقتصادية لدول غرب 

االنتهاكات حلظر األسلحة املفروض على فريق يف حتديد ال
  .)١٥١(ليربيا

وفيما يتعلق بإهناء اجلزاءات املفروضة على   
، أعرب اجمللس مبجموعة من القرارات عن )١٥٢(ليربيا

فيما يتعلق بالطائرات لتدابري املفروضة هناء اإلاستعداده 
ا، واحلظر على استرياد املاس اخلام بأنواعه املسجلة يف ليربي

الذي وضعته  غري املراقب عن طريق نظام شهادات املنشأ
آخذا يف اعتباره، بني مجلة أمور، حكومة سرياليون، 

اعة االقتصادية لدول غرب املسامهات املقدمة من اجلم
  .)١٥٣(أفريقيا

وفيما خيص أنشطة حفظ السالم، أذن اجمللس   
آب/أغسطس  ١) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٧مبوجب القرار 

يف إطار  قوة متعددة اجلنسيات يف ليربيا، بإنشاء ٢٠٠٣
الفصل السابع من امليثاق. وأذن اجمللس أيضا لبعثة األمم 

 ،يف سرياليون بأن تقدم، لفترة حمدودة املتحدة يف سرياليون
الدعم التعبوي الضروري لعناصر اجلماعة االقتصادية 

يف  ة يف القوة املتعددة اجلنسياتتقدملدول غرب أفريقيا امل
  .)١٥٤(ليربيا

 أيلول/ ١٩) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٩وبالقرار   
بالسرعة والكفاءة املهنية اجمللس د اشأ، ٢٠٠٣سبتمرب 

اللتني مت هبما نشر قوات بعثة اجلماعة االقتصادية لدول 

__________ 

 .٣٠)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٨القرار   )١٥١(

لالطالع على التفاصيل، انظـر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء        )١٥٢(
 الثالث.

 ١٤٠٨و(ز)؛  -(أ)  ٢)، الفقـرة  ٢٠٠١( ١٣٤٣القرارات   )١٥٣(
 .١٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٨؛ و ٦)، الفقرة ٢٠٠٢(

 .٣-١)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٩٧القرار   )١٥٤(

 ١٤٩٧غرب أفريقيا يف ليربيا، عمال بقراره 
ضا، متصرفا مبوجب . وأنشأ اجمللس أي)١٥٥()٢٠٠٣(

بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، الفصل السابع من امليثاق، 
طلب إىل األمني العام نقل السلطة من قوات بعثة و

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف ليربيا إىل بعثة 
تشرين األول/أكتوبر  ١األمم املتحدة يف ليربيا يف 

يف تقريره املؤرخ  . وأبلغ األمني العام اجمللس،)١٥٦(٢٠٠٣
البعثة تسلمت ، بأن ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٥

مسؤوليات حفظ السالم من بعثة اجلماعة االقتصادية 
تشرين األول/أكتوبر، على حنو  ١لدول غرب أفريقيا يف 

أعيد تعيني مجيع ، و)٢٠٠٣( ١٥٠٩قرار الما ينص عليه 
حدة يف قوات بعثة اجلماعة االقتصادية يف بعثة األمم املت

ليربيا باعتبارها قوات حلفظ السالم تابعة لألمم 
  .)١٥٧(املتحدة

  احلالة يف الصومال  
دعا جملس األمن املنظمات اإلقليمية، وال سيما   

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واالحتاد األفريقي 
هيئاته الفرعية يف مع و امعة الدول العربية، للتعاون معهوج

ألسلحة املفروض على الصومال مبوجب تنفيذ حظر ا
  ).٢٠٠١( ١٣٥٦) و ١٩٩٢( ٧٣٣القرارين 
 نيسان/ ٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٤وبالقرار   
اجمللس، متصرفا مبوجب الفصل  ، قرر٢٠٠٣أبريل 

تتضمن أن يعيد إنشاء هيئة للخرباء السابع من امليثاق، 
 إمكانية إنشاء آلية لرصد إنفاذالوالية املوكلة إليها حبث 

حظر توريد األسلحة مع شركاء من داخل الصومال 
__________ 

 )، الفقرة العاشرة من الديباجة.٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار   )١٥٥(

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار   )١٥٦(

)١٥٧(  S/2003/1175 ٢، الفقرة. 
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بالتعاون الوثيق مع املنظمات اإلقليمية ’’وخارجه، 
طلب وكذلك  ‘‘.والدولية، مبا فيها االحتاد األفريقي

 وخاصة االحتاد األفريقي ،إىل املنظمات اإلقليميةاجمللس 
وجامعة الدول العربية، أن تساعد األطراف الصومالية 

يف جهودها الرامية إىل تنفيذ حظر توريد  ودول املنطقة
) ٢٠٠٣( ١٥١٩. وبالقرار )١٥٨(األسلحة تنفيذا كامال

 اجمللس باه، أ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٦املؤرخ 
متصرفا جبميع الدول يف املنطقة واملنظمات اإلقليمية، 

ال سيما اهليئة احلكومية الفصل السابع من امليثاق، مبوجب 
لتنمية واالحتاد األفريقي وجامعة الدول الدولية املعنية با

يق إنشاء مراكز تنسيق لتعزيز التعاون مع فر ،العربية
  .)١٥٩(وتيسري تبادل املعلومات املنشأ بنفس القرار الرصد

  احلالة يف أفغانستان  
يف أفغانستان، تعاون جملس األمن مع املنظمات و  

  اإلقليمية يف تنفيذ تدابري اجلزاءات.

كانون  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٣فبالقرار   
)، لدى فرض مزيد ، طلب اجمللس٢٠٠٠األول/ديسمرب 
 ١٢٦٧إىل جلنته املنشأة عمال بالقرار  من التدابري،

ظ هبا، استنادا إىل تفحتضع قوائم مستكملة وأن ت ١٩٩٩(
املعلومات املقدمة من الدول واملنظمات اإلقليمية 

بوط والدولية، عن مجيع نقاط الدخول أو مناطق ه
الطائرات داخل إقليم أفغانستان الواقعة حتت سيطرة 

عن األفراد والكيانات اليت جرى حتديدها و طالبان،
. ووردت إشارة )١٦٠(باعتبارها مرتبطة بأسامة بن الدن

__________ 

 .١١(ز) و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٧٤القرار   )١٥٨(

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   )١٥٩(

 (أ) و(ب). ١٦)، الفقرة ١٩٩٩( ١٣٣٣القرار   )١٦٠(

كانون  ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٠مماثلة يف القرار 
  .)١٦١(٢٠٠٢الثاين/يناير 

 ٢٠٠١آذار/مارس  ٤رسالة مؤرخة   
يس جملس األمن من ة إىل رئموجه
الدائم جلمهورية مقدونيا  املمثــــل

األمم املتحدة  لدىاليوغوسالفية السابقة 
)S/2001/191(  
احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   

  السابقة
آذار/مارس  ٢١) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٥بالقرار   
مواصلة زيادة كوسوفو قوة إىل اجمللس طلب ، ٢٠٠١

تبذهلا ملنع أي حتركات غري مأذون هبا تعزيز اجلهود اليت 
وأي شحنات غري قانونية لألسلحة عرب احلدود واخلطوط 

صادرة األسلحة داخل كوسوفو، ملالفاصلة يف املنطقة، و
واصلة إطالع اجمللس ملمجهورية يوغوسالفيا االحتادية، و

 ١١٦٠على ما يستجد من أمور وفقا للقرار 
)١٦٢()١٩٩٨(.  

__________ 

 (أ). ٥)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٣٩٠القرار   )١٦١(

انظـــر، علـــى ســـبيل . ١٠)، الفقـــرة ٢٠٠١( ١٣٤٥القـــرار   )١٦٢(
، S/2000/235، وS/2000/152، وS/2000/50املثـــــــــــــــــــــــال، 

، S/2000/814، وS/2000/634، وS/2000/489، وS/2000/318و
 ،S/2000/1246، وS/2000/1120، وS/2000 / 891و
 ،S/2001/578و ،S/2001/465، وS/2001/333و ،S/2001/205و
، S/2001/910و ،S/2001/832و ،S/2001/707و
، S/2002/122و ،S/2001/1131، وS/2001/1002و
 ،S/2002/725، وS/2002/611، وS/2002/366، وS/2002/183و
 ،S/2002/1111، وS/2002/984، وS / 2002/978و
 ،S/2002/1421و ،S/2002/1404و ،S/2002/1225و
، S/2003/511، وS/2003/378، وS/2003/301و ،S/2003/130و
 S/2003/855 ،S/2003/931، وS/2003/682، وS/2003/616و
 .S/2003/1141و
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جبهود اجمللس رحـب )، ٢٠٠١( ١٣٧١وبالقرار   
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو والوجود 
األمنـي الدويل (القوة األمنية الدولية يف كوسوفو) لتنفيذ 

) تنفيذا تاما، وال سيما عن طريق ١٩٩٩( ١٢٤٤القرار 
املضي يف تعزيز جهودمها ملنع التحركات غري املأذون هبا 

ونية عبـر احلدود، ومصادرة وشحنات األسلحة غري القان
األسلحة غري القانونية داخل كوسوفو، مجهورية 

إبقاء اجمللس على علم هبذا يوغوسالفيا االحتادية، و
  .)١٦٣(الشأن

ــدابري      -دال  ــتخدام تـ ــن يف اسـ ــس األمـ ــر جملـ نظـ
أو  مــن جانــب الترتيبــات اإلقليميــة اإلنفــاذ

    ترخيصه بذلك
ن للترتيبات أثناء الفترة املستعرضة أذن جملس األم  

اإلقليمية باختاذ اإلجراءات الالزمة فيما تقوم به من أنشطة 
حفظ السالم، كما يف حاليت أفغانستان وكوت ديفوار. 
ويف حالة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أشار 
اجمللس إىل اإلذن الذي سبق أن منحه لقوة كوسوفو 

ه حزيران/يوني ١٠) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٤بالقرار 
ويف حالة واحدة، نظر اجمللس يف اإلذن  .١٩٩٩

 باستخدام القوة من جانب إحدى املنظمات اإلقليمية
  .ولكنه مل يبت فيه

على  األخريةاحلالة يف غينيا يف أعقاب اهلجمات   
  طول حدودها مع ليربيا وسرياليون

  احلالة يف سرياليون  
أيار/مايو  ١٤، املعقودة يف ٤٣١٩يف اجللسة   
قش اجمللس الطلب املقدم من اجلماعة ، نا٢٠٠١

االقتصادية لدول غرب أفريقيا لتقدمي املساعدة يف نشر 
__________ 

 .٧)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٧١القرار   )١٦٣(

قوة فاصلة على طول حدود غينيا مع ليربيا وسرياليون، 
وتقرير البعثة املشتركة بني الوكاالت إىل غرب 

. وأيد عدة متكلمني نشر قوة فاصلة للرصد )١٦٤(أفريقيا
ممثل االحتاد الروسي عن وأعرب  .)١٦٥(على امتداد احلدود

رأي مفاده أنه ميكن تعزيز بناء الثقة يف هذه املنطقة دون 
اإلقليمية بنشر قوات تابعة للجماعة االقتصادية لدول 

فيها نشاط اجلماعات  يشتداملناطق اليت غرب أفريقيا يف 
تستند هذه  أن مع التشديد على ،املسلحة غري الشرعية

على  جريالدول اليت ستىل اتفاق بني مجيع إ ةالعملي
على أساس والية تتضمن عنصر إنفاذ أن تقوم أراضيها، و

ومل يتخذ اجمللس أي مقررات  .)١٦٦(بإذن من جملس األمن
  يف هذا الشأن خالل الفترة املشمولة بالتقرير.

  احلالة يف كوت ديفوار  
شباط/فرباير  ٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٦٤بالقرار   
الذي اختذه مؤمتر قمة  إىل القرار ، بعد اإلشارة٢٠٠٣

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املعقود يف أكرا يف 
نشر قوة حفظ سالم يف كوت ب ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٩

اركة يف قوات الدول األعضاء املشفّوض اجمللس  ديفوار،
، من امليثاق ، وفقا للفصل الثامناجلماعة االقتصادية

أمن وحرية حركة  لضمان ‘‘باختاذ اخلطوات الالزمة’’
أفرادها وبأن تقوم بكفالة محاية املدنيني املهددين مباشرة 

. وباإلضافة إىل العنف اجلسدي ضمن مناطق عملياهتاب
، من خالل اجلماعة االقتصاديةذلك، طلب اجمللس إىل 

قيادة قواهتا، تقدمي تقارير دورية إىل اجمللس، عن طريق 
املنوطة  ةلوالياألمني العام، عن مجيع جوانب تنفيذ ا

__________ 

)١٦٤(  S/2001/434. 

)١٦٥(  S/PV.4319 ــفحة ــونس)؛ وال ٢١، الصـــــ ــفحة (تـــــ  ٢٥صـــــ
 (جامايكا). ٣٢(بنغالديش)؛ والصفحة 

  .٢٦) املرجع نفسه، الصفحة ١٦٦(
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وبقيت قوات اجلماعة االقتصادية، اليت جدد  .)١٦٧(اهب
 آب/ ٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٨اإلذن هلا بالقرار 

بعثة األمم  ، على األرض بالتوازي مع٢٠٠٣أغسطس 
 ١٤٧٩املتحدة يف كوت ديفوار، اليت أنشئت بالقرار 

  .)١٦٨(٢٠٠٣أيار/مايو  ١٣) املؤرخ ٢٠٠٣(

ــة     ــالة مؤرخـ ــا ٤رسـ  ٢٠٠١رس آذار/مـ
ة إىل رئــــيس جملــــس األمــــن مــــن موجهــــ

الـــــدائم جلمهوريـــــة مقـــــدونيا  املمثـــــــــل
اليوغوسالفية السابقة لدى األمم املتحدة 

)S/2001/191(  
آذار/مارس  ٢١) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٥بالقرار   
البعثة تها لذباليت  هودباجلاجمللس رحب ، )١٦٩(٢٠٠١

) ١٩٩٩( ١٢٤٤األمنية الدولية يف كوسوفو لتنفيذ القرار 
، الذي أذن به اجمللس، ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١٠املؤرخ 

عضاء ألللدول امتصرفا ميوجب الفصل السابع من امليثاق، 
مين ألوللمنظمات الدولية ذات الصلة بإقامة الوجود ا

، مبشاركة كبرية من منظمة حلف الدويل يف كوسوفو
  .)١٧٠(مشال األطلسي

__________ 

ــرار   )١٦٧( ــة   ٢٠٠٣( ١٤٦٤القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة الثالثــ )، الفقــ
مــن املنطـوق. وانظــر، علـى ســبيل املثــال،    ١٠-٨والفقـرات  

S/2003/472. 

 .٢) الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٩القرار   )١٦٨(

  من الديباجة.)، الفقرة األوىل٢٠٠١( ١٣٤٥القرار   )١٦٩(

. ٤واملرفـق الثـاين، املبـدأ     ٧)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٤٤القرار   )١٧٠(
مــني ألإىل ا)، طلــب اجمللــس أيضــا  ١٩٩٩( ١٢٤٤وبــالقرار 

العــام أن يقــدم إىل اجمللــس علــى فتــرات منتظمــة تقــارير عــن   
تنفيذ هذا القرار، مبا فيها تقارير من قياديت الوجـودين املـدين   

 ).٢٠فقرة (ال مين الدولينيألوا

  احلالة يف أفغانستان  
كانون  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٨٦بالقرار و  

وجب أذن اجمللس، متصرفا مب، ٢٠٠١األول/ديسمرب 
حسبما ينص عليه املرفق األول الفصل السابع من امليثاق، 

من اتفاق بون، بإنشاء قوة دولية للمساعدة األمنية ملدة 
أشهر ملساعدة السلطة األفغانية املؤقتة على كفالة  ستة

هبا، ليتسىن للسلطة  األمن يف كابول واملناطق احمليطة
. وطلب )١٧١(ظروف آمنة وألفراد األمم املتحدة العمل يف

من القوة الدولية للمساعدة األمنية أن تقدم، عن اجمللس 
التقدم احملرز يف تنفيذ  طريق األمني العام، تقارير دورية عن

  .)١٧٢(واليتها
 أيار/ ٢٣) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٣وبالقرارين   

تشرين  ٢٧املؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤٤٤و ٢٠٠٢مايو 
اإلذن ببقاء القوة ، قرر اجمللس متديد ٢٠٠٢الثاين/نوفمرب 

الدولية للمساعدة األمنية، على النحو احملدد يف القرار 
١٧٣()٢٠٠١( ١٣٨٦(.  

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٧وبرسالة مؤرخة   
موجهة إىل رئيس اجمللس، أحال األمني العام رسالتني 

، على ٢٠٠٣أكتوبر تشرين األول/ ٦و  ٢مؤرختني 
واردتني من األمني العام ملنظمة حلف مشال  التوايل،
بأن املنظمة قد األمني العام  األخري ، يبلغ فيهمااألطلسي

تولت مهام القيادة االستراتيجية والسيطرة والتنسيق للقوة 
__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٨٦القرار   )١٧١(

. وانظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال،     ٩املرجـــع نفســـه، الفقـــرة      )١٧٢(
S/2002/274و ،S/2002/740و ،S/2002/940و ، 

S/2002/1092و ، S/2002/1196و ،S/2002/1340, 

S/2003/210و ، S/2003/555، وS/2003/807 يف مجلـــــــة ،
 قرارات أخرى.

ــرار   )١٧٣( ــرة ٢٠٠٢( ١٤١٣القــــ ــرار ١)، الفقــــ  ١٤٤٤، والقــــ
 .١)، الفقرة ٢٠٠٢(
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، ٢٠٠٣آب/ أغسطس  ١١الدولية للمساعدة األمنية يف 
. )١٧٤(القوة مهمةإمكانية توسيع نطاق  وأهنا تنظر يف

تشرين  ١٣) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٠وبالقرار 
، بعد أن أشار اجمللس إىل الرسالة ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

السالفة الذكر أذن، متصرفا مبوجب الفصل السابع من 
بتوسيع نطاق والية القوة الدولية للمساعدة امليثاق، 
، عن لساجملإىل قيادة القوة أن تقدم إىل ، وطلب األمنية
  .)١٧٥(تقارير فصلية عن تنفيذ واليتها ،مق األمني العاطري

التشاور، واإلحاطة، واإلبالغ من جانب  - هاء 
  الترتيبات اإلقليمية

شهد التعاون املتزايد بني جملس األمن والترتيبات   
اإلقليمية منوا مقابال يف تبادل املعلومات بينهما، باستخدام 

  طرائق خمتلفة.
التقرير، استمرت وخالل الفترة املشمولة ب  

املمارسة اليت حياط اجمللس علما عن طريقها بأنشطة 
رسائل موجهة إىل رئيس  من خاللاملنظمات اإلقليمية 

اجمللس أو األمني العام من خمتلف األجهزة أو الدول اليت 
 اءعضتتناوب على رئاسة املنظمات اإلقليمية أو جمرد األ

أو من دول  فيها، ومن الدول األطراف يف حالة معينة،
. )١٧٦(أخرى خبصوص أمور مرتبطة باملنظمات اإلقليمية

__________ 

)١٧٤(  S/2003/970.املرفقات األول والثاين ، 

 .٥و ١)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٥١٠القرار   )١٧٥(

ــة    )١٧٦( ــالة املؤرخـ ــر الرسـ ــمتوز/ ٢انظـ ــة  ٢٠٠٣ هيوليـ إىل املوجهـ
رســـائل الو ؛)S/2003/753لـــس مـــن ممثـــل فيجـــي (اجملرئـــيس 

 ٢٥ و )؛(S/2000/863( ٢٠٠٠ ســـــبتمربأيلول/ ٧ؤرخـــــة امل
ــبتمرب أيلول/ مــــــارس آذار/ ٢١و )؛(S/2000/900 ٢٠٠٠ســــ
٢٠٠١ S/2001/257)ــان/ ٩و )؛  ٢٠٠١أبريل نيســــــــــــــــــــــ

)S/2001/341 وS/2001/349(ــطس آب/ ٦و ؛  ٢٠٠١أغســـــــ
)S/2001/769)ــرين األول/ ١٠ )؛ و ــوبر تشــــــ  ٢٠٠١أكتــــــ
)S/2001/957)٢٠٠٢ســــــــــــــــــــــــــــــــبتمرب  أيلول/ ٢٣و )؛ 

عالوة على ذلك، مع أن التزام املنظمات اإلقليمية بتقدمي 
من امليثاق ينطبق على مجيع  ٥٤التقارير مبوجب املادة 

األنشطة اليت تضطلع أو تتوخى االضطالع هبا، ففي عدة 
املعىن بحاالت، حني أذن اجمللس باختاذ تدابري قسرية 

املنظمات اإلقليمية  ، كان يطلب إىل٥٣ املقصود يف املادة
  .)١٧٧(ةمنتظم بصفةرير اتقله تقدم أن املعنية صراحة 

يف املقام  ال هباالرسائل اليت حت باإلضافة إىلو  
الصادرة  ذكرات والبياناتوامل األول التقارير والقرارات
يد اجمللس بشكل متزااستفاد ، عن الترتيبات اإلقليمية

املنظمات اإلقليمية يف  إعالمية من إحاطاتمارسة تلقي مب
يف  اليت تفكرالرمسية بشأن األنشطة املضطلع هبا أو  جلساته
على سواء صون السلم واألمن الدوليني، بغرض  اختاذها

املنظمات ودعيت . )١٧٨(حنو مستقل أو بالتعاون مع اجمللس
__________ 

)S/2002/1077 ،وS/2002/1078 ،وS/2002/1079، 
 ٢٤و )؛S/2002/1082و؛ S/2002/1081و ،S/2002/1080و

 ٢٠٠٢نـوفمرب   S/2002 / 1074) ،11( ٢٠٠٢سـبتمرب  أيلول/
)S/2002/1238)( ٢٠٠٣مــــارس آذار/ ٣و )؛S/2003/254)؛( 
 هيونيــحزيران/ ٣و )؛(S/2003/365 ٢٠٠٣مــارس آذار/ ٢٤و

٢٠٠٣ S/2003/613)ــمتوز/ ٢١و )؛  ٢٠٠٣ هيوليـــــــــــــــــــــــ
S/2003/753)ــرين األول/ ٦و )؛ ــوبر تشــــــــــ  ٢٠٠٣أكتــــــــــ
S/2003/949)ــرين األول/ ٤و )؛ ــوفمرب تشــــــــــ  ٢٠٠٣نــــــــــ

)S/2003/1072(ــرين األول/ ١١و ؛ ــوفمرب تشـــــــ  ٢٠٠٣نـــــــ
)S/2003/1079 ( إىل رئــيس اجمللــس مــن ممثــل جامعــة املوجهــة

 الدول العربية.

احلالة يف كوت ’’على سبيل املثال، فيما يتصل بالبند املعنون   )١٧٧(
من جدول األعمال، طلب اجمللس، مبوجـب الفقـرة   ‘‘ فواردي
ــرار   ١٠ ــن الق ــة االقتصــادية  ٢٠٠٣( ١٤٦٤م )، إىل اجلماع

لدول غرب أفريقيا أن تقدم تقارير دورية عن مجيع جواانـب  
تنفيذ واليتها. وعلى غرار ذلـك، فيمـا يتصـل بالبنـد املعنـون      

مـن   ٥و ٢، طلب اجمللـس، بـالفقرتني   ‘‘احلالة يف أفغانستان’’
)، إىل القـوة الدوليـة لتقـدمي املسـاعدة     ٢٠٠٣( ١٥١٠القرار 

 األمنية أن تقدم تقارير فصلية.

على سـبيل املثـال، دعيـت اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب          )١٧٨(
تقـــدمي إحاطـــة إعالميـــة للمجلـــس يف اجللســـة      ىلإأفريقيـــا 
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إلدالء اإلقليمية يف كثري من األحيان إىل املشاركة وا
يف مداوالت طار املناقشات املواضيعية، وببيانات يف إ

 اليت هتمها بشكلاجمللس بشأن عدد من احلاالت احملددة 
مع اخلاصة  جتماعات التشاوريةااليف سياق و .)١٧٩(مباشر
مبوجب اجمللس بوضوح،  أدرج، دان املسامهة بقواتالبل

ي )، املرفق الثاين، الفرع باء، ممثل٢٠٠١( ١٣٥٣قراره 
اليت املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية بني األطراف 

مسامهة ، سواء كانت أو مل تكن ةدعوستوجه إليها ال
  .)١٨٠(بقوات

عالوة على ذلك، خالل الفترة قيد االستعراض،   
رحب اجمللس بعدة آليات تشاورية أو أنشأها هبدف بناء 
 حوار مع املنظمات اإلقليمية. فعلى سبيل املثال، ببيانني

__________ 

، يف إطـار البنـد   ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٨، املعقودة يف ٤٧٢٠
تشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وأنشطة ان’’املعنون 

ــة: ال ــداتاملرتزق ــيت  تهدي ــن يف غــرب   تواجــهال الســالم واألم
اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا      وقـدمت   ‘‘أفريقيا.

، ٤٧٣٩واالحتـــاد األفريقـــي إحاطـــة إىل اجمللـــس يف اجللســـة  
، يف إطـار البنـد املعنـون    ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١١املعقودة يف 

جملــس األمــن واملنظمــات اإلقليميــة: مواجهــة التحــديات      ’’
ــدوليني    ــن ال ــدة للســالم واألم ، ٤٨١٥يف اجللســة و ‘‘.اجلدي

، يف إطار البند املعنون ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٧املعقودة يف 
ــا  ’’ ــة يف ليربيـ ــة “احلالـ ــودة يف ٤٨٧٣ويف اجللسـ  ٢٤، املعقـ

حلالـة  ا’’، يف إطـار البنـد املعنـون    ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب 
إعالميــتني  تني، اســتمع اجمللــس إىل إحــاط‘‘يف كــوت ديفــوار

مـــن األمـــني التنفيـــذي للجماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب   
تشـــــرين  ١٨، املعقـــــودة يف ٤٨٦٠أفريقيـــــا. ويف اجللســـــة 

ــاين/نوفمرب  ــون  ٢٠٠٣الثـ ــد املعنـ ــار البنـ ــة يف ’’، يف إطـ احلالـ
ثـل  إعالميـة مـن مم  ، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة    ‘‘بيساو-غينيا

 رئيس اجلماعة االقتصادية.

لالطـــالع علـــى جـــدول شـــامل ملشـــاركة ممثلـــي املنظمـــات    )١٧٩(
اإلقليمية يف اجتماعات اجمللس، انظـر الفصـل الثالـث، املرفـق     

 الثاين.

 ٣)، املرفق الثاين، الفرع بـاء، الفقـرة   ٢٠٠١( ١٣٥٣القرار   )١٨٠(
 (ز) و(ح).

 ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ١٩ رئاسيني مؤرخني
بإنشاء  اجمللسرحب ، )١٨١(٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٣١و

ألمني العام لغرب أفريقيا ليكفل، اخلاص لمثل املمكتب 
ضمن مجلة أمور، إجياد شراكة مثمرة مع اجلماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واملنظمات األخرى دون 

تعلق باألخطار اليت تتهدد السالم واألمن . وفيما ياإلقليمية
الدوليني بسبب األعمال اإلرهابية، دعا اجمللس، ببيان 

جلنة جملس ، )١٨٢(٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٥رئاسي مؤرخ 
) بشأن ٢٠٠١( ١٣٧٣األمن املنشأة عمال بالقرار 

إقامة حوار مع املنظمات الدولية إىل  مكافحة اإلرهاب
لعاملة يف اجملاالت اليت يتناوهلا واإلقليمية ودون اإلقليمية ا

) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٧. وكذلك، بالقرار القرارذلك 
دعا اجمللس اللجنة إىل ، ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢
 تستطلع مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميةأن 

مدى إتاحة ، واجملاالتتلك تعزيز أفضل املمارسات يف 
ة اليت من شأهنا أن تيسر تنفيذ القرار برامج املساعدة القائم

عزيز أوجه التفاعل املمكنة بني برامج ، وت)٢٠٠١( ١٣٧٣
  .)١٨٣(تلك املساعدة

__________ 

)١٨١(  S/PRST/2001/38 و S/PRST/2002/2توايل.، على ال 

)١٨٢(  S/PRST/2002/10. 

 )، املرفق.٢٠٠١( ١٣٧٧القرار   )١٨٣(
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  اجلزء الرابع
  النظر يف أحكام متنوعة واردة يف امليثاق

  ١٠٣املادة   
إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء   

أي التزام دويل  األمم املتحدة وفقا ألحكام هذا امليثاق مع
  آخر يرتبطون به فالعربة بالتزاماهتم املترتبة على هذا امليثاق.

  مالحظــة  
باملادة  أو مقرر مل ُيحَتج صراحة يف أي قرار  

 ،. ولكن جملس األمنقيد االستعراضالفترة  خالل ١٠٣
إلزامية مبوجب عدد من القرارات اليت تفرض تدابري  يف

أفغانستان وإثيوبيا وإريتريا  الفصل السابع من امليثاق على
املنصوص عليه يف  أاملبدإىل ضمناً  وليربيا، أشار وسرياليون

، وذلك بالتأكيد على أولوية االلتزامات ١٠٣املادة 
املنصوص عليها يف امليثاق على االلتزامات اليت تتعاقد عليها 

فعلى سبيل الدول األعضاء مبوجب أي اتفاق دويل آخر. 
أيار/مايو  ١٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٨ املثال، بالقرار

دعا اجمللس ، فيما يتصل باحلالة بني إثيوبيا وإريتريا، ٢٠٠٠
مجيع الدول ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية إىل االمتثال 

بصرف النظر عن وجود أي ’’التام ألحكام هذا القرار، 
حقوق ممنوحة أو التزامات مقطوعة أو مفروضة مبوجب 

، أو أي عقد مربم أو ترخيص أو إذن أي اتفاق دويل
 املفروضة مبوجب ‘‘ممنوحني قبل بدء سريان التدابري

 ١٣٠٦واستخدمت عبارات مماثلة يف القرارين  .)١(القرار
 ١٣٣٣و )٢(٢٠٠٠متوز/يوليه  ٥) املؤرخ ٢٠٠٠(
، )٣(٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٠(

__________ 

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٨القرار   )١(  

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار   )٢(  

 .١٧)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٣(  

على سرياليون وعلى  اللذين فرض هبما اجمللس تدابري إلزامية
مجيع األفراد أو الكيانات املنتمني لتنظيم القاعدة و/أو 

  حركة الطالبان أو املرتبطني هبا، على التوايل.
) ٢٠٠١( ١٣٤٣وباإلضافة إىل ذلك، بالقرار   
، الذي فرض اجمللس مبوجبه ٢٠٠١آذار/مارس  ٧املؤرخ 

املنظمات الدول وإىل اجمللس طلب تدابري على ليربيا، 
الدولية واإلقليمية أن تتصرف بكل دقة وفقا ألحكام هذا 
القرار، بصرف النظر عن وجود أي حقوق أو التزامات 
اتفقت عليها أو أي رخصة منحتها أو تصريح منحته قبل 

  .)٤(ارتاريخ اختاذ القر
صراحة مرة واحدة يف  ١٠٣وأشري إىل املادة   

ة يف ، املعقود٤٥٦٨مداوالت اجمللس، وذلك يف اجللسة 
، فيما يتعلق باحلالة يف البوسنة ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٠

واهلرسك، اليت ناقشت فيها الدول األعضاء مسألة إفالت 
أفراد حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة من العقاب 
مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

(احلالة  ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١الذي دخل حيز النفاذ يف 
عالوة على ذلك، تطرق اجمللس، خالل  .)٥()٢١

املداوالت اليت أجراها فيما يتعلق باحلالة يف أنغوال، إىل 
، مبا يف ذلك االلتزامات ١٠٣املبدأ املنصوص عليه يف املادة 

الناشئة عمال مبقررات اجمللس اليت يفرض هبا تدابري إلزامية 
  )٢٢يف إطار الفصل السابع من امليثاق (احلالة 

__________ 

 .٢٢)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )٤(  

  )٥(  S/PV.4568 (سنغافورة). ٣٠، الصفحة 
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يف  ١٠٣إشارة صرحية إىل املادة ردت أيضا وو  
  .)٦(التقريررسالة واحدة خالل الفترة املشمولة ب

  ٢١احلالة   
  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  
مل ُيعتمد باحلالة يف البوسنة واهلرسك،  فيما يتصل  

، ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٣٠، املعقودة يف ٤٥٦٣يف اجللسة 
كان جملس األمن سيمدد مبوجبه والية  )٧(مشروع قرار

بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك ملدة ستة أشهر، 
بسبب تصويت أحد األعضاء الدائمني يف اجمللس ضده. 
وأوضح ممثل الواليات املتحدة، قبل التصويت، ما يساوره 

لمحكمة اجلنائية الوالية القضائية لمن شواغل بشأن 
، ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١يف  نفاذاليت ستدخل حيز ال الدولية،

ختصاص القضائي االإىل ضمان حكومته حاجة وال سيما 
ا املشاركني يف عمليات ها ومسؤوليهالوطين على موظفي

 اقتراح. وشدد على أن األمم املتحدة حلفظ السالم
يدعو إىل إنشاء حصانة حلفظ السالم  حكومته، الذي

يبىن على حصانات إمنا  ،حدةالذي تقوم به األمم املت
معترف هبا من قبل يف منظومة األمم املتحدة، وواردة يف 

أكد االتفاقات املتعلقة بوضع القوات ووضع البعثة. و
عترف مبفهوم ينفسه األساسي روما  كذلك أن نظام

إضفاء تلك احلصانة على وأن النتيجة املترتبة على احلصانة 
إجياد التزام تتمثل يف م لسالفظ ااألمم املتحدة حل أفراد

أعرب عن رأي لدول باحترام تلك احلصانة. وقانوين على ا
، لتلك االلتزامات النظام األساسين امتثال أطراف ده أامف

__________ 

  )٦(  S/2001/136. 

  )٧(  S/2002/712. 

، أمر لمحكمةل نظام روما األساسيمن  ٩٨للمادة  وفقا
  .)٨(النظام املذكوروأحكام  ‘‘يتمشى متاما’’

، يف ويف أعقاب تلك اجللسة، طلب ممثل كندا  
املوجهة إىل رئيس  ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٣رسالته املؤرخة 

، مشددا على أن مجلسلعقد جلسة مفتوحة لاجمللس، 
املوضوع حمل النظر يف مداوالت اجمللس بشأن بعثة األمم 

، بعثةالجرد متديد مب  يتعلقاملتحدة يف البوسنة واهلرسك ال
لبا بقرار من احملتمل أن يكون ال رجعة فيه يؤثر س’’بل 

على موثوقية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية، وموثوقية املفاوضات اليت جترى بشأن املعاهدات 
بوجه أعم، ومصداقية جملس األمن، وإمكانية تطبيق 
القانون الدويل فيما يتعلق بالتحقيق يف اجلرائم اخلطرية 
ومالحقتها قضائيا، واملسؤوليات الثابتة للدول مبوجب 

  .)٩(‘‘قانون الدويل عن اختاذ إجراء بشأن هذه اجلرائمال
متوز/يوليه  ١٠، املعقودة يف ٤٥٦٨ويف اجللسة   
نفا، استجابة للطلب الوارد يف الرسالة املذكورة آ ٢٠٠٢

شروع النص لهم بشأن مأعرب معظم املتكلمني عن شواغ
فيما يتصل مبنح  )١٠(بني أعضاء اجمللس الذي جرى توزيعه

قة القضائية ألفراد حفظ السالم من املالحاحلصانة من 
الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي. ويف إشارة 

اية كافية من إىل أن النظام األساسي يتضمن أوجه مح
عدد من بدوافع سياسية، أعرب  املالحقة املدفوعة

عن معارضتهم للنص اجلاري تعميمه ألنه  املتكلمني
حكما واردا يف معاهدة  سيحاول أن يعّدل بقرار للمجلس

__________ 

  )٨(  S/PV.4563 ٤-٢، الصفحات. 

  )٩(  S/2002/723. 

 مل يصدر كوثيقة من وثائق اجمللس.  )١٠(  
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اإلطار القانوين املتعدد  سالمةدولية، ومنِ شأنه أن يقوض 
  .)١١(اجلنسيات ونزاهته

عالوة على ذلك، ذكر بعض املتكلمني أنه، إذا   
اعُتمد هذا النص، ستضطر الدول األعضاء األطراف يف 
النظام األساسي إىل الشك يف قانونية قرار اجمللس ودور 

د، أشار ممثل منغوليا إىل أنه هذا الصد. ويف )١٢(اجمللس
يضطرها إىل ’’يف وضع ينبغي أن توضع دولة يف موقف  ال

، سواء مبقتضى امليثاق أو النظام ‘‘انتهاك التزاماهتا الدولية
وأعرب ممثل الربازيل عن رأي مفاده أن  .)١٣(األساسي
 ،ليس خموال سلطة صنع املعاهدات أو استعراضهااجمللس 

ينشئ التزامات جديدة على الدول األطراف  ال ميكنه أنو
يف نظام روما الذي ال ميكن تعديله إال عن طريق 

واعترض ممثل  .)١٤(اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام
بني سلطات جملس  تنازع أوكرانيا أيضا على إحداث

األمن مبوجب الفصل السابع من امليثاق وبني االلتزامات 
الدول األعضاء مع االمتثال القانونية اليت تدخل فيها 

 صواباستممثل سنغافورة مسألة  وأثار .)١٥(يثاقاملألحكام 
__________ 

  )١١(  S/PV.4568٣ ، الصــفحة )نيوزيلنــدا( ٦والصــفحة  ؛)كنــدا ،(
)؛ فرنســـا( ١٤والصـــفحة  ؛)جنـــوب أفريقيـــا( ٨والصـــفحة 

 ؛)كوســتاريكا، بالنيابــة عــن جمموعــة ريــو    ( ١٨الصــفحة و
 ٢١الصــفحة ؛ و)مجهوريــة إيــران اإلســالمية( ١٩فحة والصــ

 ٣٠والصـــــــفحة  ؛)الربازيـــــــل( ٢٧الصـــــــفحة و)؛ األردن(
ــنغافورة( ــفحة  )؛ســ  S/PV.4568(املكســــيك)؛  ٣٣والصــ

(Resumption 1) و Corr.1  ٥الصفحة و)؛ فيجي( ٣الصفحة 
ــا( ــا( ١٠والصــفحة  ؛)غيني ــا)؛  ١١والصــفحة  )؛ماليزي (أملاني

 ١٨ية العربيـة السـورية)؛ والصـفحة    (اجلمهور ١٢والصفحة 
 .(كوبا)

  )١٢(  S/PV.4568 (نيوزيلنــدا)؛  ٧(كنــدا)؛ والصــفحة  ٤، الصــفحة
 (ليختنشتاين). ٢٥والصفحة 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

 .٢٨-٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  

  )١٥(  S/PV.4568 (Resumption 1) و Corr.1 ٥، الصفحة. 

، قائال أن يتخذ اجمللس إجراء بشأن احملكمة اجلنائية الدولية
من امليثاق تنص على أن االلتزامات اليت  ١٠٣املادة إن 

يفرضها امليثاق تتغلب يف حالة التعارض بني التزامات 
  .)١٦(ات الدولية األخرىامليثاق وااللتزام

أما ممثل الواليات املتحدة، فأعاد تأكيد ما لدى   
حكومته من شواغل فيما يتعلق بتعريض أفراد حفظ 
السالم من بلده للخطر يف ظل نظام روما األساسي، 

ترم التزامات الدول اليت صدقت على وذهب إىل أن بلده حي
 ]مأحكا[يف إطار ’’عمل يإىل أن  ىبل سع ،نظام روما
وقال كذلك إن احلل املقترح يتسق مع . ‘‘ذلك النظام

التزامات مجيع الدول األعضاء، مبا فيها الدول األطراف 
   .)١٧(يف النظام األساسي

متوز/يوليه  ١٢، املعقودة يف ٤٥٧٢ويف اجللسة   
عمليات األمم املتحدة ’’، يف إطار البند املعنون ٢٠٠٢

) ٢٠٠٢( ١٤٢٢، اختذ اجمللس القرار ‘‘حلفظ السالم
طلب ، متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، وجبهومب

احملكمة اجلنائية الدولية ملدة اثين عشر شهرا،  توقفأن 
، أية إجراءات للتحقيق أو ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١اعتبارا من 

املقاضاة، يف حالة إثارة أي قضية تشمل موظفني تابعني 
. وأعرب )١٨(لدولة ليست طرفا يف نظام روما األساسي

بنفس  السالف الذكراعتزامه متديد الطلب اجمللس أيضا عن 
 ١٢متوز/يوليه من كل سنة لفترة  ١الشروط وذلك يف 

 أن، وقرر شهرا جديدة، طاملا استمرت احلاجة إىل ذلك
على الدول األعضاء أال تتخذ أية إجراءات تتناىف مع 

وبالقرار  ‘‘.مع التزاماهتا الدولية’’و احلكم اخلاص باإلرجاء
، مدد ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٧

__________ 

  )١٦(  S/PV.4568٣٠ ، الصفحة. 

 .١٣-١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٢٢القرار   )١٨(  
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شهرا  ١٢) ملدة ٢٠٠٢( ١٤٢٢اجمللس أحكام القرار 
  .٢٠٠٣متوز/يوليه  ١إضافية تبدأ يف 

  ٢٢احلالة   
  احلالة يف أنغوال  
ــرار        ــب القـ ــأة ميوجـ ــد املنشـ ــة الرصـ ــت آليـ الحظـ
الحتــاد ا) لرصــد اجلــزاءات املفروضــة علــى  ٢٠٠٠( ١٢٩٥
، يف تقريرهـا األخـري   (يونيتا) نغواللالستقالل التام ألالوطين 

ــانون األول/ديســــمرب  ٢١املــــؤرخ  ــة  ،)١٩(٢٠٠٠كــ أن مثــ
بني اتفاق ِشـنِغـن واجلزاءات املفروضـة   على ما يبدو تضاربا

) أو أن هـــــذا االتفـــــاق ١٩٩٧( ١١٢٧مبوجـــــب القـــــرار 
ــذا      ــذ اجلــزاءات تنفي ُيســتخدم علــى األقــل ذريعــة لعــدم تنفي

ــك، أ  . وكــامال ــى ذل ــدانا كــثرية  أوضــحت، عــالوة عل ن بل
يف  تعتــرب نفســها غــري قــادرة علــى إبعــاد كبــار املســؤولني       

ــا ــااللتزام    يونيتــ ــق بــ ــباب تتعلــ ــوال ألســ ــاهلم إىل أنغــ وإرســ
مـع   ،بالصكوك الدوليـة بشـأن الالجـئني واللجـوء السياسـي     

) تطلـــب إىل  ١٩٩٧( ١١٢٧مـــن القـــرار   ١٠أن الفقـــرة 
بغـض  ، بقا ألحكام هـذا القـرار  الدول أن تتقيد بالتصرف ط

امـات مفروضـة   النظر عن وجـود أي حقـوق ممنوحـة أو التز   
أن ويف اخلتام، أوصى التقريـر بـ   .)٢٠(مبوجب أي اتفاق دويل

ملتعلقــة غن يف املشــكلة انتنظـر الــدول األطــراف يف اتفـاق شــ  
  .)٢١(ا هبدف سد الثغرات القائمةباستغالل يونيتا هلياكله

شـباط/فرباير   ٢٢قودة يف ، املع٤٢٨٣ويف اجللسة   
، نظر أعضاء اجمللـس يف تقريـر آليـة الرصـد املـذكور      ٢٠٠١
علـى ضـرورة أن تنفـذ بالكامـل     ممثـل أوكرانيـا   وافـق  وآنفا. 

 ١١٢٧املتطلبات ذات الصلة الواردة يف قـرار جملـس األمـن    
)، خبصــوص فــرض قيــود علــى ســفر ممثلــي يونيتــا،   ١٩٩٧(

__________ 

  )١٩(  S/2000/1225 و Corr.1 و Corr.2. 

 .١٠٩املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠(  

 .٢٣٤املرجع نفسه، الفقرة   )٢١(  

التزامــات مترتبــة النظــر عــن وجــود أيــة حقــوق أو   بغــّض’’
أمــا ممثــل بــنغالديش  .)٢٢(‘‘علــى أيــة اتفاقــات دوليــة أخــرى

 تعــارض’’فأكــد، مشــريا إىل تقريــر اآلليــة، علــى أنــه يوجــد  
الـوطين   هـا تزامالبني  ]األعضاء يف اتفاق شنغن[لدى الدول 

بالسـماح ملواطنيهـا باالنتقـال حبريــة عـرب حـدودها وااللتــزام      
  .)٢٣(‘‘لس ذات الصلةاجملالدويل املنبثق عن قرارات 

تشـــــرين  ١٥، املعقـــــودة يف ٤٤١٨ويف اجللســـــة   
االلتزامـات  ، شدد ممثل أنغوال على أن ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

املترتبة على قرارات جملس األمن هلا السيادة علـى أي التـزام   
آخر قد ختضـع لـه الـدول األعضـاء مبوجـب أي معاهـدة أو       

ــه    ــا في ــد تصــبح، أطراف ــاق دويل تكــون، أو ق ــذا أن و ،اتف ه
أن ينسحب أيضا على اجلزاءات املفروضة علـى   نبغياملبدأ ي

  .)٢٤(احتاد يونيتا
  

__________ 

  )٢٢(  S/PV.4283 ١٩، الصفحة. 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

  )٢٤(  S/PV.4418 ٦، الصفحة. 


