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  مالحظة استهاللية
يتناول الفصل السادس، يف األجزاء األول إىل اخلامس، عالقـات جملـس األمـن هبيئـات       

ــادي        ــس االقتصـ ــزء األول)؛ واجمللـ ــة (اجلـ ــة العامـ ــرى: اجلمعيـ ــية األخـ ــدة الرئيسـ ــم املتحـ األمـ
واالجتماعي (اجلزء الثاين)؛ وجملـس الوصـاية (اجلـزء الثالـث)؛ وحمكمـة العـدل الدوليـة (اجلـزء         

املتصـلة   املعلومـات نة العامة (اجلزء اخلـامس). كمـا يشـمل، يف اجلـزء السـادس،      الرابع)؛ واألما
مــن امليثــاق عالقــة خاصــة   ٤٧ و ٤٦ و ٤٥بلجنــة األركــان العســكرية، الــيت تفــرد هلــا املــواد  

  .األمن جلسمب
  اجلزء األول    

  العالقات مع اجلمعية العامة    
  

  مالحظة  
بـــني  يتصـــل اجلـــزء األول مبختلـــف جوانـــب العالقـــة   

  جملس األمن واجلمعية العامة.  
ويتناول القسم ألف انتخاب اجلمعيـة العامـة ألعضـاء      

ويعـاجل القســم بـاء املمارســة الــيت    .جملـس األمــن غـري الــدائمني  
تتبعهــا اجلمعيــة العامــة يف إصــدار توصــيات للمجلــس مبوجــب 

ــادتني  ــه مبوجــب     ١١و  ١٠امل ــه انتباه ــاق، ويف توجي مــن امليث
إىل احلــاالت الــيت حيتمــل أن تعــرض الســالم     ) ٣( ١١املــادة 

واألمــن الــدوليني للخطــر. ويتعلــق القســم جــيم باحلــدود الــيت  
) على سـلطة اجلمعيـة العامـة يف إصـدار     ١( ١٢تفرضها املادة 

ــة اجمللـــس      ــاء ممارسـ ــة أثنـ ــزاع أو حالـ ــدد أي نـ ــيات بصـ توصـ
يتعلـق بـذلك الـرتاع     يف مـا به مبوجب امليثاق  املنوطةللوظائف 

احلالـــة. ويقـــدم أيضـــا وصـــفا لإلجـــراء املقـــرر يف       تلـــك أو
) الـــذي خيطـــر األمـــني العـــام مبوجبـــه اجلمعيـــة  ٢( ١٢ املـــادة

باملسائل املتصلة حبفظ السلم واألمن الدوليني اليت تكـون حمـل   
نظر اجمللس، وخيطرها كذلك بفراغ اجمللس من النظر يف تلـك  

يتخــذ  املســائل. وينظــر القســم دال يف احلــاالت الــيت يــتعني أن
فيها اجمللس مقررا قبل أن تبت فيها اجلمعية العامة، مثل قبـول  
األعضاء أو تعليق عضويتهم أو طردهم، وتعيني األمـني العـام،   
وانتخــاب قضــاة يف كــل مــن احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا       

السابقة واحملكمة الدولية لرواندا. ويصف القسم هـاء التقـارير   
ــارير اخلاصــة الــ    ــة   الســنوية والتق ــس إىل اجلمعي ــدمها اجملل يت يق

يتطــرق القســم واو إىل العالقــات بــني جملــس أخــريا، العامــة. و
ــة الــيت أنشــأهتا اجلمعيــة العامــة     األمــن وبعــض األجهــزة الفرعي
واليت قدمت تقـارير إىل اجمللـس أو قامـت بـدور مـا يف أعمـال       

  اجمللس.  
انتخاب اجلمعية العامة ألعضاء جملـس األمـن     -ألف 

  منيغري الدائ
  ٢٣املادة   
يتألف جملـس األمـن مـن مخسـة عشـر عضـواً         - ١  

من األمم املتحدة، وتكون مجهوريـة الصـني، وفرنسـا، واحتـاد     
ــوفياتية   ــتراكية السـ ــات االشـ ــدة   ،)١(اجلمهوريـ ــة املتحـ واململكـ

ــى و  ــا العظمـ ــدالربيطانيـ ــدة   أيرلنـ ــات املتحـ ــمالية، والواليـ الشـ
__________ 

ــالة مؤرخـــة   )١(   ــانون األول/ديســـمرب  ٢٤برسـ ، طلـــب ١٩٩١كـ
األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن أن يوجــه اهتمــام أعضــاء 
اجمللس إىل نص رسالة حتمل التـاريخ نفسـه موجهـة مـن املمثـل      
الدائم الحتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية لـدى األمـم       
املتحدة حييل هبـا إىل األمـني العـام رسـالة، حتمـل التـاريخ نفسـه        
أيضا، موجهة من رئيس االحتاد الروسي يبلغ فيها األمني العـام  
أن عضوية احتاد اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية يف األمـم     

 املتحدة سيتوالها االحتاد الروسي.



العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى - سادس الفصل ال
 

 

233 11-21843 
 

عيـة العامـة عشـرة    األمريكية أعضاء دائمني فيه. وتنتخـب اجلم 
أعضاء آخرين من األمم املتحـدة ليكونـوا أعضـاء غـري دائمـني      
يف اجمللــس. ويراعــى يف ذلــك بوجــه خــاص وقبــل كــل شــيء    
مسامهة أعضاء األمم املتحدة يف حفـظ السـلم واألمـن الـدويل     
ويف مقاصد اهليئة األخرى، كما يراعى أيضا التوزيع اجلغـرايف  

  العادل.
ــدائمني   ينتخــب أعضــاء جملــس   - ٢   األمــن غــري ال

يف أول انتخـاب لألعضـاء غـري الـدائمني      أنـه ملدة سنتني، على 
بعد زيادة عدد أعضاء جملس األمن من أحـد عشـر عضـواً إىل    
ــة      ــاء األربعـ ــن األعضـ ــان مـ ــار اثنـ ــواً، خيتـ ــرة عضـ ــة عشـ مخسـ

واحـــدة والعضـــو الـــذي انتـــهت مدتـــه اإلضـــافيني ملـــدة ســـنة 
  جيوز إعادة انتخابه على الفور.  ال

يكــون لكــل عضــو يف جملــس األمــن منــدوب   - ٣  
  واحد.

ــة،       ــة العام ــرة املستعرضــة، انتخبــت اجلمعي خــالل الفت
مــن امليثــاق، يف كــل دورة عاديــة، مخســة      ٢٣وفقــا للمــادة  

أعضاء غري دائمني يف جملس األمن ليحلّوا حمل األعضاء الـذين  
كــانون األول/ديســمرب  ٣١كانــت مــدة عضــويتهم تنتــهي يف  

ملعنيـــة. ويف كـــل مـــرة انتخبـــت اجلمعيـــة العامـــة  مـــن الســـنة ا
ــة      ــة عامـ ــون جلسـ ــدائمني يف غضـ ــري الـ ــة غـ ــاء اخلمسـ األعضـ

  واحدة. ويرد أدناه جدول يبني تلك االنتخابات.

  
  

 اجللسة العامة وتاريخ االنتخاب  مقرر اجلمعية العامة
األعضاء الذين انتخبـوا ملـدة سـنتني تبـدأ يف كـانون

  تاليةالثاين/يناير من السنة ال
٣٢ ٥٥/٣٠٥ 

  ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ١٠
  أيرلندا

  سنغافورة
  كولومبيا

  موريشيوس
  النرويج

٢٣ ٥٦/٣٠٥ 
  ٢٠٠١ /سبتمربأيلول ١٣

  بلغاريا
  اجلمهورية العربية السورية

  غينيا
  الكامريون
  املكسيك

٢٠ ٥٧/٣٠٦ 
  ٢٠٠٢ /سبتمربأيلول ٢٧

  أسبانيا
  أملانيا
  أنغوال

  باكستان
  شيلي
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 اجللسة العامة وتاريخ االنتخاب  مقرر اجلمعية العامة
األعضاء الذين انتخبـوا ملـدة سـنتني تبـدأ يف كـانون

  تاليةالثاين/يناير من السنة ال
٤٢ ٥٨/٣٠٦ 

  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١٤
  الربازيل

  بنن
  اجلزائر
  رومانيا
  الفلبني

  
التوصيات املقدمة من اجلمعية العامة إىل جملس األمن يف شكل قـرارات مبوجـب     -باء   

  من امليثاق ١١  و ١٠املادتني 
  ١٠املادة   
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمـر يـدخل يف     

و يتصـــل بســـلطات فـــرع مـــن الفـــروع  نطـــاق هـــذا امليثـــاق أ
واملنصوص عليهـا فيـه أو وظائفـه. كمـا أن هلـا يف مـا عـدا مـا         

أن توصــي أعضــاء األمــم املتحــدة أو   ١٢نــص عليــه يف املــادة 
  جملس األمن أو كليهما مبا تراه يف تلك املسائل واألمور.

  ١١املادة   
ــة      - ١   ــادئ العام ــة أن تنظــر يف املب ــة العام للجمعي

حفــظ الســلم واألمــن الــدوليني ويــدخل يف ذلــك   للتعــاون يف 
املبادئ املتعلقة برتع السالح وتنظيم التسليح، كمـا أن هلـا أن   
تقدم توصياهتا بصـدد هـذه املبـادئ إىل األعضـاء أو إىل جملـس      

  األمن أو إىل كليهما.
للجمعيـة العامـة أن تنــاقش أيـة مسـألة يكــون       - ٢  

عهـا إليهـا أي عضـو    هلا صلة حبفظ السلم واألمـن الـدوليني يرف  
من أعضـاء األمـم املتحـدة وجملـس األمـن أو دولـة ليسـت مـن         

يف  ‐، وهلـا  ٣٥أعضائها وفقا ألحكام الفقرة الثانية من املـادة  
أن تقـدم توصـياهتا    ‐عدا ما تنص عليه املادة الثانيـة عشـرة    ما

بصدد هذه املسائل للدولة أو الدول صـاحبة الشـأن أو جمللـس    
معاً. وكل مسألة مما تقدم ذكره يكـون مـن   األمن أو لكليهما 

ــة       ــها اجلمعي ــي أن حتيل ــا، ينبغ ــام بعمــل م ــا القي الضــروري فيه
  العامة إىل جملس األمن قبل حبثها أو بعده.

للجمعية العامة أن تسترعي نظر جملس األمن   - ٣  
ــدوليني     إىل األحــوال الــيت حيتمــل أن تعــرض الســلم واألمــن ال

  للخطر.
جلمعية العامة املبينـة يف هـذه   ال حتد سلطات ا  - ٤  

  املادة من عموم مدى املادة العاشرة.
  مالحظة  
خــالل الفتــرة املستعرضــة، قــدمت اجلمعيــة العامــة إىل   

بشـأن   ،يف شـكل قـرارات   ،جملس األمن عـددا مـن التوصـيات   
حفـــظ الســـالم واألمـــن الـــدوليني. وكانـــت عـــدة مـــن تلـــك  

 ‘‘وظـائف سـلطات و ’’التوصيات ذات طابع عام وتتطرق إىل 
املبــادئ العامــة للتعــاون يف ’’اجمللــس مبوجــب امليثــاق و/أو إىل 

 اعتبارهـا تبيانـا  ميكن بـذلك  و. ‘‘حفظ السلم واألمن الدوليني
يتعلــق بتقــدمي توصــيات وفقــا  يف مــالســلطات اجلمعيــة العامــة 

ــرد يف   ١( ١١و  ١٠للمــادتني  ــاق. وي ــوايل مــن امليث ) علــى الت
  التوصيات.أدناه جدول يعرض تلك  ١القسم 

اجلمعيـة العامـة توصـيات     تويف حاالت أخرى، قدم  
ــة تتصــل حبفــظ الســلم        ــس األمــن بشــأن مســائل معين إىل جمل

إليــه اختــاذ إجــراء بشــأن تلــك      تطلبــأو  ،واألمــن الــدوليني 
 ٢ويـرد يف القسـم    ) من امليثـاق. ٢( ١١املسائل، وفقا للمادة 

يثـاق،  ) مـن امل ٢( ١١املتصلة باملـادة   جدول يعرض التوصيات
  .اجمللسواليت تتعلق ببنود مدرجة بالفعل على جدول أعمال 

ومل توجــه اجلمعيــة العامــة انتبــاه جملــس األمــن إىل أي    
  ).٣( ١١حاالت معينة وفقا للمادة 
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يتعلق باملبادئ العامـة   يف ماتوصيات بشأن املسائل املتصلة بسلطات اجمللس ووظائفه أو   -  ١  
  ن الدولينيللتعاون يف صون السلم واألم

  التوصية عنوان بند جدول األعمال  قرار اجلمعية العامة

٥٥/٢١٧ 
كـــــــــانون األول/ديســـــــــمرب ٢١

٢٠٠٠

ــق ــا وحتقيــ ــراع يف أفريقيــ ــباب الصــ أســ
 السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها

تدعو جملس األمن إىل أن يواصل نظره يف متابعة التوصـيات الـيت
ن، هبـدف كفالـة التنفيـذ املنسـقتقع ضمن جمالـــي السـالم واألمـ   

 واملتكامل للتوصيات الواردة يف تقرير األمني العام.
٥٦/٨٧ 
٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ١٢
 

٥٧/٢٥  
  ٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩
  

٥٨/٨٠  
 ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ٩

تنفيـــذ أحكــــام ميثـــاق األمــــم املتحــــدة
املتصلة بتقدمي املساعدة إىل الدول الثالثـة 

 املتضررة من تطبيق اجلزاءات

جتدد دعوهتا إىل جملس األمن أن ينظر يف وضع مزيد من اآلليـات
أو اإلجــراءات، حســب االقتضــاء، لعقــد املشــاورات املنصــوص

مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، يف أقــرب وقــت ٥٠عليهــا يف املــادة 
ممكن مع الدول الثالثة اليت تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصـادية

نامجــة عــن تنفيــذ التــدابري الوقائيــة أو تــدابري اإلنفــاذ الــيت خاصــة
يفرضها اجمللس مبقتضى الفصل السابع مـن امليثـاق، بغـرض إجيـاد
حل لتلك املشاكل، مبا يف ذلك السبل والوسـائل املالئمـة لزيـادة
فعالية أساليب عمله واإلجـراءات املطبقـة لـدى النظـر يف طلبـات

 املتضررة؛املساعدة املقدمة من الدول 
توصي بقوة بأن يواصـل اجمللـس جهـوده الراميـة إىل زيـادة تعزيـز
فعاليـــة وشـــفافية جلـــان اجلـــزاءات، وتبســـيط إجـــراءات عملـــها،
ــيت جتــد نفســها يف ــدول ال ــي ال ــا ملمثل وتيســري ســبل االتصــال هب

 مواجهة مشاكل اقتصادية خاصة نامجة عن تنفيذ اجلزاءات؛
مواصــلة كفالــة مــا يلــي، حســب جملــس األمــن [...] إىلتــدعو

أن يتســىن جمللــس األمــن الطلــب إىل األمــني االقتضــاء: [...](د)
العام، عندما يكون للجزاءات االقتصادية تـأثري شـديد علـى دول
ــزم األمــر، ــد، إذا ل ــل خــاص أو يوف ــة، أن ينظــر يف تعــيني ممث ثالث
ــزم مــن تقييمــات ــدانيا إلجــراء مــا يل بعثــات لتقصــي احلقــائق مي

يد السبل املمكنة لتقدمي املساعدة، حسب االقتضاء؛ (هــ)ولتحد
أن يتسىن جمللس األمن، يف سياق احلاالت املشـار إليهـا يف الفقـرة
الفرعيــة (د) أعــاله، النظــر يف إنشــاء أفرقــة عاملــة لدراســة تلــك

 احلاالت؛
  املرفق٥٧/٣٣٧
 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٣

لى االهتمام الفوري حباالت اإلنذار املبكـرتشجع جملس األمن عمنع نشوب الصراعات املسلحة
أو املنـــع الـــيت يطلعـــه عليهـــا األمـــني العـــام، واســـتعمال اآلليـــات

من ميثاق األمم املتحدة؛ ٩٩املناسبة، [...] وفقا ألحكام املادة 
تشجع جملس األمن أيضـا علـى أن يبقـي قيـد االسـتعراض الوثيـق

ظر جـديا يف حـاالتحاالت الصراعات املسلحة احملتملة، وأن ين
الصــراعات املســلحة احملتملــة املعروضــة عليــه مــن جانــب إحــدى
الدول أو اجلمعية العامة أو بناء على معلومات مقدمة من اجمللس

 االقتصادي واالجتماعي؛
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  التوصية عنوان بند جدول األعمال  قرار اجلمعية العامة

بأن يواصل جملس األمن التكليف بعمليات حفـظ السـالمتوصي
لـق أوضـاعاوتضمينها، عند االقتضاء، عناصر بناء السالم، مبـا خي 

تســاعد، بأقصــى قــدر ممكــن، علــى تفــادي نشــوب الصــراعات
 املسلحة من جديد؛

جملس األمن علـى أن يواصـل دعـوة مكتـب منسـق األمـمتشجع
املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطـوارئ وغـريه مـن وكـاالت األمـم
املتحدة ذات الصلة إىل تقـدمي إحاطـات ألعضـائه بشـأن حـاالت

أهنا متثل هتديدا للسالم واألمن الـدوليني، وأنالطوارئ اليت يعترب 
يدعم تنفيذ أنشطة احلماية واملساعدة من جانب وكـاالت األمـم

 املتحدة ذات الصلة، كل حسب واليته؛
جملس األمن على أن يـويل، حسـب االقتضـاء، مزيـدا مـنتشجع

االهتمـــام للمنظـــور اجلنســـاين يف كـــل أنشـــطته الراميـــة إىل منـــع
 ات املسلحة؛نشوب الصراع

جملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي على تعزيـزتشجع
التعاون والتنسيق يف مـا بينـهما يف جمـال منـع نشـوب الصـراعات

 املسلحة، كل حسب واليته.
٥٨/١٨٧ 
٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٢٢
 

ــة حقـــــوق اإلنســـــان واحلريـــــات محايـــ
 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

األمــن وجلنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لــه علــىتشــجع جملــس 
المواصلة تعزيز التعاون مع هيئات حقـوق اإلنسـان املختصـة، و   

مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، مــع إيــالء ســيما
االهتمـــام الـــالزم لتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان ومحايتـــها يف العمـــل

 .اجلاري عمال بقرارات جملس األمن يف ما يتعلق باإلرهاب
    

أو الــيت تطلبــت اختــاذ توصــيات بشــأن املســائل املتصــلة بصــون الســلم واألمــن الــدوليني   -  ٢  
  إجراء بشأن تلك املسائل األمن جملس

 التوصيةعنوان بند جدول األعمال قرار اجلمعية العامة
   ١٠/٧-ط إد
تشــــــرين األول/أكتــــــوبر ٢٠

٢٠٠٠

ــ ـــري القانوني ـــة غ ـــال اإلسرائيليـــ ـــياألعمـــ ة فـ
ــة األرض ــة وبقيــــ ــرقية احملتلــــ ــدس الشــــ القــــ

 الفلسطينية احملتلة

إىل أعضاء جملـس األمـن متابعـة احلالـة عـن كثـب، مبـا يفتطلب
)، وذلــــك وفــــاء٢٠٠٠( ١٣٢٢ذلــــك تنفيــــذ قــــرار اجمللــــس 

 مبسؤولية اجمللس الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني.
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  ن امليثاقم ١٢املمارسة املتعلقة باملادة   -جيم 
  ١٢املادة   
يباشـــر جملـــس األمـــن، بصـــدد نـــزاع   عنـــدما  - ١  

موقف ما، الوظائف اليت رمست يف امليثاق، فليس للجمعيـة   أو
ــرتاع أو املوقــف       ــذا ال ــة توصــية يف شــأن ه ــدم أي ــة أن تق العام

  إذا طلب ذلك منها جملس األمن.  إال
ــن،       ‐ ٢   ــس األم ــة جمل ــام، مبوافق ــني الع ــر األم خيط
امــة يف كــل دور مــن أدوار انعقادهــا بكــل املســائل اجلمعيــة الع

املتصــلة حبفــظ الســلم واألمــن الــدوليني الــيت تكــون حمــل نظــر   
جملس األمن، كـذلك خيطرهـا أو خيطـر أعضـاء األمـم املتحـدة       
إذا مل تكــن اجلمعيــة العامــة يف دور انعقادهــا، بفــراغ جملــس      

  األمن من نظر تلك املسائل وذلك مبجرد انتهائه منها.
  حظةمال  
خــالل الفتــرة املستعرضــة، مل تنــاقش يف جملــس األمــن    

على سـلطة   ١٢من املادة  ١طبيعة احلدود اليت فرضتها الفقرة 
اجلمعية العامـة يف تقـدمي توصـيات. وكـذلك مل يطلـب جملـس       
األمن إىل اجلمعية العامة تقدمي توصية بشأن أي نزاع أو حالـة  

. ١٢مــن املــادة  ١وفقــا لالســتثناء املنصــوص عليــه يف الفقــرة   
دورهتـا   بعـد اسـتئناف  ومع ذلك، اختذت اجلمعية العامـة قـراراً   

ــة العاشــرة  ــه إىل حــد كــبري    ،االســتثنائية الطارئ استنســخت في
بسـبب التصـويت    األمـن  جملـس مشروع قـرار سـبق أن رفضـه    

 جملـس السليب من جانب عضو دائم. وبذلك، يكون كـل مـن   
ــةو األمــن ــة اجلمعي ــد نظــر يف نفــس ا  العام ــد مــن جــدول  ق لبن

  .)١(احلالة  قرارا بشأنهاألعمال واختذ 
، واصـل األمـني العـام    ١٢مـن املـادة    ٢ووفقاً للفقـرة    

إخطار اجلمعية العامـة باملسـائل املتصـلة بصـون السـلم واألمـن       
الدوليني الـيت ينظـر فيهـا جملـس األمـن، وباملسـائل الـيت يكـون         

خطـارات  واسـتندت هـذه اإل   .)٢(اجمللس قد فـرغ مـن معاجلتـها   
ــن      ــس األمـ ــى جملـ ــة علـ ــائل املعروضـ ــوجز باملسـ ــان املـ إىل البيـ
واملرحلة الـيت بلغهـا النظـر يف تلـك املسـائل، الـذي يعمـم كـل         

مـن النظـام    ١١أسبوع على أعضاء جملس األمن عمـال باملـادة   
ــداخلي املؤقـــت للمجلـــس  ــواردة يف   .)٣(الـ ــود الـ وكانـــت البنـ

املـوجزة اخلاصــة  اإلخطـارات هـي نفسـها الـواردة يف البيانـات      
بالفترة املعنية، باستثناء حـذف البنـود الـيت ال تعتـرب ذات صـلة      

  بصون السلم واألمن الدوليني.  
ومت تقسيم املسائل اليت هي حمل نظر جملس األمـن إىل    

ــرة      ــاء الفت ــت أثن ــيت ُبحث ــتني يف اإلخطــارات: (أ) املســائل ال فئ
الـيت مـا    املنقضية منذ اإلخطار األخـري؛ (ب) املسـائل األخـرى   

زالت قيد نظر اجمللس ولكنها مل تبحـث يف جلسـة رمسيـة منـذ     
اإلخطــار األخــري. ووفقــا ملــا درج عليــه العمــل، يتــوىل األمــني  
العــام، عنــدما يكــف اجمللــس الحقــا عــن تنــاول مســألة كانــت  
مدرجــة يف إخطــار، إبــالغ اجلمعيــة العامــة بــذلك عــن طريــق   

در أي إضـافات  مل تصـ  أنـه تعميم إضافة لذلك اإلخطـار. بيـد   
  خالل الفترة املستعرضة.  

ومت احلصـــول علـــى موافقـــة جملـــس األمـــن، املطلوبـــة    
ــرة   ــادة   ٢مبقتضــى الفق ــن امل ــام   ١٢م ــام األمــني الع ــدما ق ، عن

بتعمــيم نســخ مــن مســودة اإلخطــارات علــى أعضــاء اجمللــس.  
وأحاطـت اجلمعيـة العامـة علمــاً مبختلـف اإلخطـارات بصــورة      

  رمسية.
  
  

__________ 

إلخطار الوارد مـن  ا”انظر مذكرات األمني العام التالية املعنونة   )٢(  
مـن ميثـاق األمـم     ١٢ادة مـن املـ   ٢األمني العام مبوجب الفقرة 

 ).A/55/366, A/56/366, A/57/392 and A/58/354( “املتحدة

 إىليرسل األمني العـام أسـبوعيا   ”على ما يلي:  ١١تنص املادة   )٣(  
املمـثلني يف جملــس األمــن بيانــاً مــوجزاً باملســائل املعروضــة علــى  

 .“ليت بلغها النظر يف تلك املسائلعن املرحلة ااجمللس و
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  ١احلالة   
ــة يف    ــسجلســ ــن جملــ ــودة يف  ٤٨٢٨ األمــ  ١٦املعقــ
احلالة يف الشرق األوسـط،  يتعلق ب يف ما ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول

ــم يف     ــو دائـ ــطني، أدىل عضـ ــية فلسـ ــا يف ذلـــك قضـ ــسمبـ  اجمللـ
وعقــب جلســة  .)٤(قــرار بتصــويت ســليب علــى نــص مشــروع  

وأيـدهتم   ،)٥(٢٢، طلب أعضاء جامعة الدول العربية الــ  اجمللس
االسـتثنائية   اسـتئناف الـدورة   ،)٦(االحنيـاز يف ذلك حركـة عـدم   

يف ضـــوء عـــدم قـــدرة ’’ العامـــة لجمعيـــةل )٧(الطارئـــة العاشـــرة
اجمللس على حتمل مسؤوليته يف صون السالم واألمن الـدوليني  

 .)٨(‘‘نتيجــة ممارســة عضــو مــن أعضــائه الــدائمني حلــق الــنقض 
يف  املســتأنفة املعقــودة االســتثنائية الطارئــة العاشـرة ويف الـدورة  

االحتـــاد مـــن أجـــل ’’وفـــق صـــيغة  ٢٠٠٣ /ســـبتمربأيلول ١٩
األعمــال اإلســرائيلية غــري  ’’للنظــر يف البنــد املعنــون   ‘‘الســالم

وبقيــة  مبــا فيهــا القــدسالقانونيــة األراضــي الفلســطينية احملتلــة، 
، أعـرب عديـد مـن املـتكلمني عـن      ‘‘األرض الفلسطينية احملتلـة 

 .)٩(مبسـؤولياته ضـطالع  عدم متكُّن جملس األمن مـن اال أسفهم ل
وأدان عديــد مــن املــتكلمني اســتخدام حــق الــنقض، وشــددوا   

أن تتــــوىل تلــــك ’’ العامــــة اجلمعيــــةعلــــى أنــــه يــــتعني علــــى 
__________ 

  )٤(  S/2003/891. 

  )٥(  A/ES-10/237. 

  )٦(  A/ES-10/238. 

االحتـاد مـن أجـل    ”) املعنـون  ٥-ألـف (د  ٣٧٧مبوجب القـرار    )٧(  
، ُتعقـد  ١٩٥٠يف عـام   العامـة  اجلمعية، الذي اعتمدته “السالم

 جملـس  سـاعة بنـاء علـى طلـب     ٢٤دورة استثنائية طارئة خالل 
. ويف املمارسـات القريبـة   املتحـدة  األمـم أو أغلبية أعضاء  األمن

ــأيت مــن التجمعــات       ــات ت ــا كانــت هــذه الطلب العهــد، عــادة م
 اإلقليمية وبتأييد منها.

  )٨(  A/ES-10/237. 

  )٩(  A/ES-10/PV.20 (فلســطني)؛ الصــفحتان  ٥إىل  ٢، الصــفحات
فحات الصـ  )؛كوبا( ١١ إىل ٩الصفحات (السودان)؛  ٦ و ٥

ــا( ١٣ إىل ١١ ــفحات  )؛ماليزيـــ ــوب ( ١٧ إىل ١٥الصـــ جنـــ
 .  )مجهورية إيران اإلسالمية( ٢٠ و ١٩الصفحتان  )؛أفريقيا

ــؤولية ــاول ’’، وأن ‘‘املسـ ــس   حتـ ــدث يف جملـ ــا حـ ــحيح مـ تصـ
القـرار   العامـة  اجلمعيةويف ختام الدورة، اعتمدت  .)١٠(‘‘األمن

جوهره ملشـروع القـرار   ، الذي كان مماثال يف ١٠/١٢-ط إ د
، حيــث تضــمن حكمــني متطــابقني األمــن جملــسالــذي رفضــه 

  )١١(يف فقرتني من فقراته األربع، ونصهما كما يلي:
  ،العامة اجلمعيةإن   

مطالبتها بالوقف الكامل جلميع أعمال العنـف، مبـا    تكرر...   
ــتفزاز، وأعمـــال التحـــريض    ــاب، واالسـ يف ذلـــك مجيـــع أعمـــال اإلرهـ

  والتدمري؛
بـأن متتنـع إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، عـن         طالبت  

سالمة الـرئيس  لهتديد أي أي عمل من أعمال الترحيل، وأن تكف عن 
    .املنتخب للسلطة الفلسطينية

املمارسة املتعلقة بأحكـام امليثـاق الـيت تنطـوي       -دال 
علــى توصــيات مــن جملــس األمــن موجهــة إىل 

  اجلمعية العامة
  مالحظة  
لعدد من املسائل، ينص ميثـاق األمـم املتحـدة     بالنسبة  

قـرارات،  الاختـاذ  يف  جملس األمن واجلمعية العامـة  اشتراكعلى 
يف املســألة أوال. وهــذا  هولكنــه يقتضــي أن يتخــذ اجمللــس قــرار

بــول األعضــاء أو تعليــق عضــويتهم هــو احلــال مــثال بالنســبة لق

__________ 

 ٥الصــفحتان  (فلســطني)؛ ٥ إىل ٢الصــفحات املرجــع نفســه،   )١٠(  
ــا( ١١ إىل ٩الصــفحات  (الســودان)؛ ٦ و الصــفحات  )؛كوب

االحتـــــــاد ( ١٤ و ١٣الصـــــــفحتان  )؛ماليزيـــــــا( ١٣ إىل ١١
الصـفحة   )؛جنوب أفريقيـا ( ١٧ إىل ١٥الصفحات  )؛الروسي

 (شيلي). ٢٥

يف بــادئ األمــر يكــاد أن   A/ES-10/L.12كــان مشــروع القــرار  )١١(  
؛ غـري أنـه   اجمللـس يكون متطابقا مـع مشـروع القـرار املقـدم إىل     

بعــد مشــاورات مكثفــة بــني مقــدمي مشــروع القــرار واالحتــاد   
لـــى مشـــروع القـــرار. األورويب، أدخلـــت شـــفويا تعـــديالت ع

 . ٢٣، الصفحة A/ES-10/PV.20لإلطالع على التفاصيل، انظر 
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(املــادة ) وبتعــيني األمــني العــام ٦و  ٥و  ٤طــردهم (املــواد  أو
وللشــروط الــيت جيــوز مبوجبــها لدولــة ليســت عضــوا يف  ،)٩٧

األمــم املتحــدة أن تنضــم إىل النظــام األساســي حملكمــة العــدل   
ــة (الفقــرة  ــادة   ٢الدولي وعــالوة علــى ذلــك،   .)١٢()٩٣مــن امل

ــالفيا     ــدا ويوغوسـ ــيت روانـ ــيان حملكمـ ــان األساسـ ــنص النظامـ يـ
ة العامـة بقائمـة   على أن يـزود جملـس األمـن اجلمعيـ     )١٣(السابقة

 ١٢مرشــحني تنتخــب منــهم اجلمعيــة قضــاة احملكمــتني (املــادة 
من النظام األساسي للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة؛     

مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة الدوليـــــة   ١٣واملـــــادة 
  .)١٤(لرواندا)

__________ 

ــة علــى أن يقــدم      )١٢(   يــنص النظــام األساســي حملكمــة العــدل الدولي
جملس األمن توصيات إىل اجلمعية العامة يف ما يتصل بالشـروط  
الــيت جيــوز مبوجبــها لدولــة طــرف يف النظــام األساســي ولكنــها  

املتحـدة أن تشـارك يف انتخـاب أعضـاء      ليست عضوا يف األمـم 
 ٣احملكمة، ويف إدخال تعديالت على النظام األساسي (الفقـرة  

مــن النظــام األساســي حملكمــة العــدل   ٦٩واملــادة  ٤مــن املــادة 
 الدولية).

التسميتان الرمسيتان للمحكمـتني مهـا: احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة        )١٣(  
إلبادة اجلماعية وغري حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال ا

ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة 
يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال   
اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثلــة يف أراضــي   

كــــانون  ٣١كــــانون الثاين/ينــــاير و  ١الــــدول اجملــــاورة بــــني 
؛ واحملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص ١٩٩٤ األول/ديســمرب

املسؤولني عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل       
 .١٩٩١اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

) ٣( ) و٢يــرد إجــراء انتخــاب قضــاة احملكمــتني يف الفقــرات (   )١٤(  
دوليــة مــن النظــام األساســي للمحكمــة ال ١٣) مــن املــادة ٤( و

) من ٥( ) و٤( ) و٣( ) و٢ليوغوسالفيا السابقة، والفقرات (
ــادة  ــدا.      ١٢امل ــة لروان ــة الدولي ــام األساســي للمحكم ــن النظ م

، يف كـل حالـة، مـا    العـام  األمـني ووفقا للنظام األساسي، أحال 
. وبعـد ذلـك،   األمـن  جملـس ورد إليه من ترشـيحات إىل رئـيس   

لـذي توصـل إليـه يف    جلسـة، وفقـا للتفـاهم ا    األمـن  جملـس عقد 
مشــاوراته الســابقة، واعتمــد قــرارا بوضــع قائمــة باملرشــحني       

 األمـن  جملـس لشغل مناصب القضاة. وبعد ذلك، أحال رئـيس  

ــاول القســم    ــه اجمللــس خــالل     دال ويتن ــا اتبع بإجيــاز م
ــرة املستعرضــة مــن ممارســة    ــيني   الفت ــول أعضــاء وتع ــق بقب تتعل

ــائل     ــر أي مسـ ــام. ومل ُتثَـ ــني العـ ــااألمـ ــروط   يف مـ ــق بشـ يتعلـ
  االنضمام إىل النظام األساسي حملكمة العدل الدولية.

  
  العضوية يف األمم املتحدة  - ١

 ،علـى توصـية جملـس األمـن     بنـاءً  ،اجلمعية العامة تقوم  
 إنفـــاذ قبـــول أيـــة دولـــة يف عضـــوية األمـــم املتحـــدة وإيقـــافب

مـن   ٢(الفقـرة   مـن املنظمـة  طردهـا  دولة عضو أو أي عضوية 
مـن   ٦٠من امليثـاق). ووفقـاً للمـادة     ٦ و ٥واملادتان  ٤املادة 

ته إىل االنظام الداخلي املؤقت جمللس األمن، يقدم اجمللس توصي
اجلمعية العامـة، يف احلـدود الزمنيـة املقـررة، بشـأن كـل طلـب        

أجراهـا بشـأن طلـب     عضوية مشـفوعة مبحضـر للمناقشـة الـيت    
  العضوية.
 لــس بقبــوللمجأوصــى ا وخــالل الفتــرة املستعرضــة،   
ــعانضــمام  يقــدم  ومل .)١٥(دول إىل عضــوية األمــم املتحــدة  أرب

إىل اجلمعيــة  اخاصــ اتقريــر أن يقــدمســلبية تســتدعي  اتتوصـي 
__________ 

. وعندئـذ، شـرعت   العامـة  اجلمعيـة نص القرار رمسيا إىل رئـيس  
يف انتخاب القضاة من القائمة الواردة يف ذلك القـرار.   اجلمعية

توصـيات   العامـة  اجلمعيةاستعرضت وخالل الفترة املستعرضة، 
قاضـيا للمحكمـة الدوليـة لروانــدا. ويف     ١٣، وانتخبـت  اجمللـس 

مـــا يتعلـــق باحملكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الســـابقة، أوصـــت   
 قاضيا خمصصا.    ٢٧ قاضيا و ١٤بتعيني  العامة اجلمعية

ــالو (  )١٥(   ــرار  A/54/758توفــ ــسوقــ ــن جملــ ) ٢٠٠٠( ١٢٩٠ األمــ
ــؤرخ  ــباط ١٢املـ ــالفيا  ٢٠٠٠ اير/فربشـ ــة يوغوسـ )؛ ومجهوريـ

ــة ( ــرار  A/55/535االحتاديـ ــسوقـ ــن جملـ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٦ األمـ
 ٤؛ واعتبـــارا مـــن ٢٠٠٠ األول/أكتـــوبر تشـــرين ٣١املـــؤرخ 
، تغري اسم مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة   ٢٠٠٣ /فربايرشباط

وقرار  A/57/258( ليشيت -إىل صربيا واجلبل األسود)؛ وتيمور 
أيار/مــــــايو  ٢٣) املــــــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٤جملــــــس األمــــــن 

 ١٤٢٦وقــرار جملــس األمــن    A/57/259( وسويســرا )؛٢٠٠٢
ــؤرخ ٢٠٠٢( ــالع علـــى  )٢٠٠٢/يوليـــه متوز ٢٤) املـ . لإلطـ

يف الطلبــات اآلنفــة الــذكر، انظــر الفصــل  اجمللــستفاصــيل نظــر 
  السابع من هذا امللحق.
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ــاقش ا  لــس أو يوصــي بإيقــاف عضــوية أي   لمجالعامــة. ومل ين
  .طردها عضو أودولة 
  مني العامتعيني األ  - ٢

  ٩٧ املادة  
ــاً    ــة أمين ــاً تشــمل األمان ــة مــن    عام ــاجهم اهليئ ومــن حتت

علـى توصـية    املوظفني. وتعني اجلمعية العامة األمني العـام بنـاءً  
جملــس األمــن. واألمــني العــام هــو املوظــف اإلداري األكــرب يف  

  اهليئة.
  ٤٨ املادة  
ناقش أية توصية إىل اجلمعية العامة بشأن تعيني وُت...   

 بت فيها يف جلسة سرية.األمني العام وُي

عقــد مــن النظــام الــداخلي املؤقــت،  ٤٨ وفقــا للمــادة  
 للنظر يف مسألة تقدمي توصـية إىل خاصة  لس األمن جلساتجم

ــام،      ــني الع ــيني األم ــة بشــأن تع ــة العام وكــان تصــويت  اجلمعي
ولـدى اختتـام   بـاالقتراع السـري.   يف تلك اجللسـات  لس لمجا

مـن النظـام الـداخلي     ٥٥ للمـادة  وفقـاً م ُيعمَّكان ، كل جلسة
النظـر يف التوصـية.   بلغهـا  املرحلـة الـيت    بيـان يشـري إىل  املؤقت، 

لـس يف توصـية مـن هـذا     لمجنظـر ا  ،املستعرضـة وخالل الفترة 
  ).٢القبيل واعتمدها باإلمجاع (احلالة 

  
  ٢احلالة   
ــة   ــدت    ٤٣٣٧ يف اجللســــ ــيت ُعقــــ ــة، الــــ يف اخلاصــــ

نظـــر جملـــس األمـــن يف مســـألة     ، ٢٠٠١ /يونيـــه حزيران ٢٧
واعتمــد تعــيني األمــني العــام لألمــم املتحــدة. املتعلقــة بالتوصــية 

)، الذي يوصي بتعـيني السـيد   ٢٠٠١( ١٣٥٨بالتزكية القرار 
لفتـرة ثانيـة اعتبـارا مـن      املتحـدة  ألمـم كويف عنـان أمينـا عامـا ل   

 األول/ديســمرب كــانون ٣١إىل  ٢٠٠١/ينــاير كــانون الثاين ١

شــهر مــن انتــهاء فترتــه أجــاء الترشــيح قبــل عــدة و .)١٦(٢٠٠٦
ــة    ــالة مؤرخـ ــب. ويف رسـ ــهحزيران ٢٧األوىل يف املنصـ  /يونيـ

التوصـــية إىل رئـــيس  األمـــن جملـــسأحـــال رئـــيس  ،)١٧(٢٠٠١
    .)١٨(العامة اجلمعية
قدمـــــة مـــــن جملـــــس األمـــــن إىل التقـــــارير امل -هاء 

  العامة  اجلمعية
    ٣الفقرة ، ٢٤املادة   
قارير سنوية، وأخـرى خاصـة، إذا   يرفع جملس األمن ت  

  .فيها  اقتضت احلال إىل اجلمعية عامة لتنظر
  

    ١الفقرة ، ١٥املادة   
تتلقــى اجلمعيــة العامــة تقــارير ســنوية وأخــرى خاصــة    

من جملس األمن وتنظر فيها، وتتضمن هـذه التقـارير بيانـاً عـن     
ذها حلفــظ التــدابري الــيت يكــون جملــس األمــن قــد قّررهــا أو اختــ

 واألمن الدوليني.السلم 

ــالفقرة  عمــالً   مــن امليثــاق، واصــل   ٢٤مــن املــادة  ٣ب
تقـدمي تقـارير سـنوية      ،املستعرضـة خالل الفتـرة  ، جملس األمن

    .)١٩(إىل اجلمعية العامة
__________ 

لتزكيـة يف  كانت هذه هي املـرة الثالثـة الـيت ُيعتمـد فيهـا قـرار با        )١٦(  
بالتزكيـة   األمـن  جملـس ، اعتمـد  ١٩٩٦. ففي عـام  األمن جملس

ــرار  ــان   ١٩٩٦( ١٠٩٠الق ــيني الســيد عن ــاً ) بالتوصــية بتع أمين
أيضــا  اجمللــس. ويف نفــس اجللســة، اعتمــد عامــاً لألمــم املتحــدة

)، الــذي أثــىن فيــه علــى خدمــة الســيد   ١٩٩٦( ١٠٩١القــرار 
 بطرس بطرس غايل للمنظمة.  

  )١٧(  A/55/999. 

، ٢٠٠١ /يونيهحزيران ٢٩املعقودة يف  ١٠٥يف اجللسة العامة   )١٨(  
ــدت  ــةاعتمـ ــة اجلمعيـ ــرار  العامـ ــت  ٥٥/٢٧٧القـ ــذي عينـ ، الـ

 مبوجبه السيد كويف عنان أمينا عاما لفترة ثانية. 

جملس األمن التقارير السنوية يف اجللسات العامة التاليـة:   اعتمد  )١٩(  
ــر  ــامسالتقريــ ــون ( اخلــ ــذيواخلمســ ــن   الــ ــرة مــ ــي الفتــ يغطــ

ــه  ١٦ ــه  ١٥إىل  ١٩٩٩حزيران/يونيـــ ) ٢٠٠٠حزيران/يونيـــ
ــة   /أغســــطسآب ٣١املعقــــودة يف  ٤١٩٢املعتمــــد يف اجللســ
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ــة    ــد ٤٣٧٥ويف اجللسـ ــويت  اجمللـــس، اعتمـ دون تصـ
الـذي يغطـي    العامة اجلمعيةمشروع تقريره السنوي املقدم إىل 

ــرة مــن   ــهيرانحز ١٦الفت ــهحزيران ١٥إىل  ٢٠٠٠ /يوني  /يوني
. وبعــد بيــان اســتهاليل مــن األمانــة العامــة، أدىل عــدد  ٢٠٠١

ــد أن أشــار يف      ــل ســنغافورة، بع ــات. فممث مــن األعضــاء ببيان
ــة     ــؤويل األمانـ ــالءه أو مسـ ــد زمـ ــده ال ينتقـ ــة إىل أن وفـ البدايـ
العامــة، أعــرب عــن حتفظــات بشــأن الشــكل القــائم للتقريــر؛    

ممثل كولومبيا، وقال إنه اخفق يف حتقيق هدفـه   وشاركه الرأي
تنوير اجلمعية العامة عن العمـل الفعلـي الـذي يـتم     ’’املتمثل يف 
وشـدد املتكلمـان علـى حـد سـواء علـى عـدم         .)٢٠(‘‘يف اجمللس

حتســـن الطـــابع التحليلـــي للتقريـــر، وقـــاال إهنمـــا يتطلعـــان إىل  
 العامـة  ةاجلمعيـ يف  املتحـدة  األمـم مشاركة الدول األعضـاء يف  

يف اقتراح تغيريات إلدخاهلا على التقرير. ويف اجللسـة نفسـها،   
يف مشـاوراته السـابقة بإحالـة     اجمللسأشار الرئيس إىل ما قرره 

ــائق اجمللــس    املســألة إىل  الفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين بوث
الستعراضــها وإدخــال التغــيريات   واألمــور اإلجرائيــة األخــرى 

  رير.املمكنة على شكل التق

__________ 

يغطي الفتـرة مـن   الذي واخلمسون ( السادسالتقرير و؛ ٢٠٠٠
ــه  ١٦ ــه  ١٥إىل  ٢٠٠٠حزيران/يونيـــ ) ٢٠٠١حزيران/يونيـــ

ــة   ــد يف اجللســ ــودة يف  ٤٣٧٥املعتمــ ــبت ١٨املعقــ مرب أيلول/ســ
يغطـي الفتـرة مـن    الـذي  واخلمسـون (  السابعالتقرير و؛ ٢٠٠١

) املعتمـد  ٢٠٠٢/يوليه متوز ٣١إىل  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٦
ــة  ــودة يف  ٤٦١٦يف اجللســ ــبتمرب  ٢٦املعقــ ؛ ٢٠٠٢أيلول/ســ

 ١يغطـــي الفتـــرة مـــن   الـــذي واخلمســـون ( الثـــامنالتقريـــر و
) املعتمــد يف ٢٠٠٣ /يوليــهمتوز ٣١إىل  ٢٠٠٢ /أغســطسآب
ــة ا ــودة يف  ٤٨٣١جللســ ــول/ ١٩املعقــ ــبتمرب  أيلــ ؛ ٢٠٠٣ســ
 /آب ١يغطــي الفتــرة مــن الــذي واخلمســون ( التاســعالتقريــر و

ــه متوز ٣١إىل  ٢٠٠٣ أغســـــطس ــد يف ٢٠٠٤/يوليـــ ) املعتمـــ
 .٢٠٠٤/سبتمرب أيلول ٢٨املعقودة يف  ٥٠٤٤اجللسة 

  )٢٠(  S/PV.4375 ٣(ســـنغافورة)؛ والصـــفحتان  ٣ و ٢، الصـــفحتان 
 بيا).(كولوم ٤  و

 /أيـار  ٢٢مؤرخة  األمن جملسويف مذكرة من رئيس   
ــايو ــاء   ،)٢١(٢٠٠٢ مـ ــإن أعضـ ــسفـ ــد أن اجمللـ ــذوا يف ، بعـ أخـ

اعتبارهم اآلراء اليت أعرب عنها يف املناقشة الـيت جـرت بشـأن    
ــة واخلمســني للجمعيــة       ــاء الــدورة السادس ــس أثن ـــر اجملل تقريــ

إيل اجلمعيـة  العامة، وافقوا على أن يغطـي التقريـر الـذي ُيقـدم     
 حزيـران/  ١٦العامة يف دورهتا السابعة واخلمسني، الفتـرة مـن   

ــه  ــه  ٣١إىل  ٢٠٠١يونيـ ــد،  .)٢٢(٢٠٠٢متوز/يوليـ ــا بعـ ويف مـ
ــارير يف املســتقبل      ــع التق ــا مجي ــيت تغطيه ــرة ال مــن ســتكون الفت

متوز/يوليـه مـن السـنة     ٣١آب/أغسطس من أي سـنة حـىت    ١
ــى أن     ــرئيس عل ــذكرة ال ــه. ونصــت م ــيت تلي ــر   ال يشــمل التقري

مقدمــة، وأن تتــاح ألعضــاء اجمللــس الــراغبني يف التعليــق علــى   
أعمــال اجمللــس خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير إمكانيــة أن       
يفعلــوا ذلــك. كمــا توخــت املــذكرة أن يشــري رئــيس اجمللــس    
للشهر الذي ُيقدم فيه التقريـر إىل اجلمعيـة العامـة، إىل احملاضـر     

وذلك قبل أن يعتمـد اجمللـس التقريـر     احلرفية ملناقشات اجمللس،
ــة     ــة العام الســنوي. وجــاء يف املــذكرة كــذلك أن تنشــر األمان

جمللـس األمـن علـى موقـع األمـم املتحـدة علـى        التقرير السنوي 
  شبكة اإلنترنت.

ــزاء        ــتة أجـ ــن سـ ــر مـ ــد للتقريـ ــكل اجلديـ ــألف الشـ وتـ
 امقتضـــب اإحصـــائي اوصـــفرئيســـية: اجلـــزء األول ويتضـــمن   

سية جمللـس األمـن خبصـوص كافـة املواضـيع الـيت       لألنشطة الرئي
صــون الســالم واألمــن يف إطــار مســؤوليته عــن  تناوهلــا اجمللــس

الــدوليني؛ واجلــزء الثــاين ويتضــمن مــوجزا للمســائل الــيت نظــر  
صون السـالم واألمـن   يف إطار مسؤوليته عن  األمن جملسفيها 

الدوليني مبوبة حسـب بنـود جـدول األعمـال؛ واجلـزء الثالـث       
، مثـل قبـول   اجمللساليت نظر فيها  ‘‘املسائل األخرى’’تناول وي

يف  اجمللـس ، ومسـؤوليات  العـام  األمـني األعضاء اجلدد، وتعيني 
__________ 

  )٢١(  S/2002/199. 

 /حزيـران  ١٦، كان التقرير يغطـي الفتـرة مـن    ١٩٧٠منذ عام   )٢٢(  
 من السنة التالية. /يونيهحزيران ١٥من سنة ما إىل  يونيه
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ما يتعلق بانتخاب أعضاء حمكمة العدل الدولية؛ واجلزء الرابـع  
ويتضـــمن عرضـــا لعمـــل جلنـــة األركـــان العســـكرية؛ واجلـــزء   

ولكـن مل   لـس اجملاخلامس ويتضمن املسائل اليت ُعرضـت علـى   
تـــتم مناقشـــتها خـــالل الفتـــرة الـــيت يغطيهـــا التقريـــر؛ واجلـــزء  

  .األمن لسجملاهليئات الفرعية السادس ويتناول عمل 
ــة    ــودة يف  ٤٦١٦ويف اجللسـ ــبتمربأيلول ٢٦املعقـ  /سـ
ــذي   األمــن جملــس، اعتمــد ٢٠٠٢ ــر ال املشــروع األول للتقري

ــرئيس    ــواردة يف مــذكرة ال ــا لألحكــام ال وللمــرة  .)٢٣(أُعــد وفق
 لـس األوىل، اعتمد مشروع التقرير السنوي يف جلسة علنيـة جمل 

، بعـد مالحظـات اسـتهاللية    اجمللـس ، تناول فيها أعضـاء  األمن
من األمانة العامة، بـالتعليق شـكل التقريـر وحمتـواه قبـل تقدميـه       

. وقال كل املتكلمني إهنـم يؤيـدون التحـول    العامة اجلمعيةإىل 
شـــار بعـــض املـــتكلمني إىل أنـــه الـــذي طـــرأ علـــى التقريـــر. وأ

 ،)٢٤(‘‘أقصر وأكثـر حتلـيال ويعكـس الواقـع علـى حنـو أفضـل       ’’
ة عمــل أدا’’وأصــبح  ،)٢٥(‘‘أكثــر تركيــزا وتنظيمــا ’’كــذلك و

هـو  وأشار ممثل كولومبيا إىل أن الشكل اجلديـد   .)٢٦(‘‘حقيقية
 ،داللة ملموسة على اجلهد اجلماعي املبذول يف اجتـاه الشـفافية  

رغــب يف تــوفري املعلومــات   ي حة إىل أن اجمللــسإشــارة واضــ و
. وأضـاف كـذلك أن التقريـر    للجمعية العامة علـى حنـو أفضـل   

ــد   ــرابط سياســية بــني    الســنوي اجلدي ــراف بوجــود نقــاط ت اعت
تناول عدة متكلمني بـالتعليق  إىل ذلك،  باإلضافةو .)٢٧(اهليئتني

خـالل الفتـرة    اجمللـس التحسن الـذي طـرأ علـى أسـاليب عمـل      
أن التقريـر  وأشـار أحـد املـتكلمني إىل     ،)٢٨(يغطيهـا التقريـر  اليت 

__________ 

 ).S/2002/1068أدرج املقرر يف مذكرة من رئيس اجمللس (  )٢٣(  

  )٢٤(  S/PV.4616 ١٢، الصفحة )أيرلندا.( 

 (موريشيوس). ٢٢ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٥(  

 (فرنسا). ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

 (كولومبيا). ٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  

 ١٠(سنغافورة)؛ والصفحة  ٨إىل  ٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨(  
 ١٩ و ١٨(الصـــني)؛ والصـــفحتان  ١٤(فرنســـا)؛ والصـــفحة 

 ٢٢(غينيــــــا)؛ والصــــــفحة   ١٩(املكســــــيك)؛ والصــــــفحة  
 ).  املتحدة الواليات( ٢٤صفحة (موريشيوس)؛ وال

نفســه يوضــح جبــالء اخلطــوات امللموســة الــيت اختــذها اجمللــس    
    .)٢٩(لتحسني سبل عمله

ــة    ــودة يف  ٤٨٣١ويف اجللسـ ــبتمربأيلول ١٩املعقـ  /سـ
، دون مناقشــــة أو تصــــويت األمــــن جملــــس، اعتمــــد ٢٠٠٣
 العامـة  اجلمعيـة ىل مشـروع تقريـره السـنوي املقـدم إ     ،)٣٠(رمسي

 /يوليــــه متوز ٣١إىل  ٢٠٠٢ /أغســــطس آب ١للفتــــرة مــــن   
، إىل جانب إضـافة تتضـمن تغـيريات طلبـها اثنـان مـن       ٢٠٠٣

أشـــار مـــدير شـــعبة  ،)٣١(. ويف بيـــان اســـتهاليلاجمللـــسأعضــاء  
إىل أنـه التقريـر الثـاين الـذي تعـده األمانـة        األمـن  جملسشؤون 

 األمـن  جملـس افـق عليـه   العامة متشيا مع الشكل املـنقح الـذي و  
مقدمــة التقريــر تتصــف بأمهيــة    . والحــظ أن ٢٠٠٢يف عــام 

ملخصا حتليليا ألعمـال اجمللـس خـالل     تخاصة، إذ أهنا تضمن
  .الفترة املشمولة بالتقرير

وخــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا هــذا امللحــق، مل يقــدم         
علـى سـبيل    -تقـارير خاصـة إىل اجلمعيـة العامـة      ةلس أيـ لمجا

ــال، ــ الًعمــ املث ــداخلي   ٦٠مــن املــادة  ٣الفقرة ب مــن النظــام ال
  .)٣٢(املؤقت للمجلس

  
ــة الــيت أنشــأهتا      -واو  العالقــات مــع اهليئــات الفرعي

  اجلمعية العامة
 مالحظة  
ا اجلمعيـة العامـة   تهاضطلعت هيئات فرعية معينة أنشـأ   

لـس  لمجتربطهـا بـا   ابدور ما يف أعمال جملس األمـن، إمـا ألهنـ   
رارات صــادرة عــن اجلمعيــة العامــة،  القــة خاصــة مبوجــب قــ ع

__________ 

 (االحتاد الروسي). ٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

 ).S/2003/901انظر مذكرة الرئيس (  )٣٠(  

  )٣١(  S/PV.4831 ٢، الصفحة.  
تــنص املــادة علــى أنــه إذا مل يــوص جملــس األمــن بقبــول الدولــة    )٣٢(  

كـان  ”النظـر يف طلبـها،    يؤجـل صاحبة الطلب يف العضـوية أو  
ه أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقريرا خاصاً مشـفوعاً مبحضـر   علي

 .“كامل للمناقشة
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لس استعان خبدمات هذه اهليئات الفرعية أو دعـا  لمجألن ا أو
 .هيف جلساتإىل املشاركة موظفيها 

، مل ُتجر مناقشات دستورية املستعرضةوخالل الفترة   
ــة وجملــس     ــات الفرعي ــذه اهليئ ــني ه ــات ب ــن.  بشــأن العالق األم

اللجنــة  :رس عملــهااهليئــات الفرعيــة الــيت ال تــزال متــا  ومشلــت
ــدان        ــتقالل للبل ــنح االس ــالن م ــذ إع ــة تنفي ــة حبال اخلاصــة املعني

والفريق العامـل املفتـوح العضـوية املعـين     والشعوب املستعمرة؛ 
مبســألة التمثيــل العــادل يف عضــوية جملــس األمــن وزيــادة عــدد  

اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السلم؛ والبعثة و أعضائه؛
يف هــاييت؛ واللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب     املدنيــة الدوليــة  

  الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف.  
جملـس   وقدمت هـذه الكيانـات تقـارير وتوصـيات إىل      

ويــرد يف اجلــدول الــوارد يف هنايــة  .األمــن و/أو اجلمعيــة العامــة
مـــن تلـــك  اجمللـــسالـــواردة إىل  هـــذا القســـم بيـــان بالرســـائل 

  اهليئات.
أي  األمـن  جملـس مل يعتمـد  ، ستعرضةاملوخالل الفترة   

الفريق العامـل املفتـوح العضـوية    مقررات تتضمن إشارات إىل 
املعـين مبسـألة التمثيــل العـادل يف عضـوية جملــس األمـن وزيــادة      

اللجنة املعنية مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين     أو إىل عدد أعضائه
، يف بيـان رئاسـي   اجمللـس . غـري أن  حلقوقه غري القابلة للتصرف

يف ما يتعلـق بتيمـور الشـرقية،     )٣٣(٢٠٠٢ /مايوأيار ٢٠رخ مؤ
للجهود اليت بذلتها اجلمعيـة العامـة واللجنـة    أعرب عن تقديره 

ــدان        ــتقالل للبل ــنح االس ــالن م ــذ إع ــة تنفي ــة حبال اخلاصــة املعني
والشـــعوب املســـتعمرة يف ســـعيهما لتحقيـــق اســـتقالل تيمـــور 

 /مــــــارسآذار ١٥الشــــــرقية. ويف بيــــــان رئاســــــي مــــــؤرخ  
ــىن )٣٤(٢٠٠٠ ــس، أث ــى  اجملل ــنيعل ــام األم ــه بضــمان   الع لقيام

االنتقـــال علـــى مراحـــل إىل البعثـــة املدنيـــة الدوليـــة للـــدعم يف  
__________ 

  )٣٣(  S/PRST/2002/13.  
  )٣٤(  S/PRST/8.  

اللجنة اخلاصة املعنية يف عدة حاالت إىل  اجمللسهاييت. وأشار 
  ).٣(احلالة  العامة اجلمعيةاليت أنشأهتا  بعمليات حفظ السالم

مــن حــني آلخــر وخــالل الفتــرة املستعرضــة، ُوجهــت   
حلضـور   العامـة  لجمعيةدعوات ملمثلي اهليئات الفرعية التابعة ل

وكانــت الــدعوات ُتوجــه    )٣٥(جلســات س (انظــر اجلــدول).  
 األمـن  جملـس بصورة تلقائية ودون أي مناقشـة. وكـان رئـيس    

يقــرأ رســائل الطلبــات لتســجيلها يف حمضــر اجللســة، ومل تكــن 
حضر رئـيس   ،النظرقيد خالل الفترة تصدر عموما كوثائق. و

 العامـة  لجمعيـة جلسات هيئتني فـرعيتني تـابعتني ل   األمن جملس
  ).٤(احلالة 

__________ 

ترد يف الفصـل الثالـث مـن هـذا امللحـق معلومـات عـن اشـتراك           )٣٥(  
 ممثلي هذه اهليئات يف جلسات اجمللس.
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 التاريخاجللسةالبند الشخص املدعو
اللجنة املعنية مبمارسة الشعب
الفلسطيين حلقوقه غري القابلة

  (أ)للتصرف

 الرئيس/الرئيس بالنيابة
 

، مبــا يفاألوســطاحلالــة يف الشــرق
 ذلك قضية فلسطني

 ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٤٢٠٤٤
 ٢٠٠١آذار/مارس  ٤٢٩٥١٥
 ٢٠٠١آذار/مارس  ٤٢٩٥١٩
 ٢٠٠١آب/أغسطس  ٤٣٥٧٢٠
 ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٤٤٣٨١٤
 ٢٠٠٢شباط/فرباير   ٤٤٧٨٢٦
 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٤٥٠٦٣
 ٢٠٠٢ /مايوأيار ٤٥٢٥٣
 ٢٠٠٢ /يونيهحزيران ٤٥٥٢١٣
 ٢٠٠٢ /يوليهمتوز ٤٥٨٨٢٤
 ٢٠٠٢ /سبتمربأيلول ٤٦١٤٢٣

  .العامة لجمعيةهيئة فرعية تابعة ل اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف  (أ)  
  

  ٣احلالة   
موجهـة   ٢٠٠٠ /فرباير شـباط  ١٤يف رسالة مؤرخـة    

ــةإىل رئــيس  األمــن جملــسمــن رئــيس  ابلــغ  ،)٣٦(العامــة اجلمعي
بـأن الفريـق العامـل غـري الرمسـي، الـذي        العامـة  اجلمعية اجمللس
عن محاية املـدنيني يف   العام األمنيللنظر يف تقرير  اجمللسأنشأه 

إحالة التوصيات األربـع الـواردة   قد اقترح  ،)٣٧(الصراع املسلح
نيــة بعمليــات عاللجنــة اخلاصــة امليف التقريــر ســالف الــذكر إىل 

ــظ الســالم  ــة لا حف ــةلتابع ــة لجمعي ــب    العام ــا. وطل ــر فيه للنظ
يف تلـك التوصـيات    العامـة  اجلمعيـة يف رسالته أن تنظـر   اجمللس

ريقــة الــيت ميكــن هبــا التصــرف يف     وتقــدم توجيهــا بشــأن الط  
  .السالم فظيتعلق بالتوصيات األخرى املتصلة حب  ما

 /أبريلنيســــان ١٩املعقــــودة يف  ٤١٣٠ويف اجللســــة   
اية املدنيني يف الصراع املسلح، اعتمـد  يف ما يتعلق حبم ٢٠٠٠
)، الذي أشار فيـه إىل  ٢٠٠٠( ١٢٩٦باإلمجاع القرار  اجمللس

ملؤرخـة   العامـة  اجلمعيـة الرسالة املوجهة مـن رئيسـه إىل رئـيس    
__________ 

  )٣٦(  S/2000/119. 

  )٣٧(  S/1999/957. 

ــا  ٢٠٠٠ /فرباير شــباط ١٤ ــة  ؛ وأحــاط علم بالرســالة املوجه
 نيسـان/  ٧من رئيس اجلمعية العامة إىل رئيس اجمللس املؤرخـة  

هبـا رسـالة موجهـة مـن رئـيس اللجنـة        اليت حييـل  ٢٠٠٠يل أبر
نيسـان/أبريل   ١اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السـالم مؤرخـة   

الصدد بأعمال اللجنـة يف مـا يتعلـق     ذلكيف  ورحب، ٢٠٠٠
بالتوصــيات املتصــلة بواليتــها والــواردة يف تقريــر األمــني العــام  

مـة علـى   اجلمعيـة العا  وشجع، ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٨املؤرخ 
مواصلة النظر يف هــــــــذه اجلوانـب املتعلقـة حبمايـة املـدنيني يف      

  .)٣٨(الصراع املسلح
ــة    ــودة يف  ٤١٧٢ويف اجللســـ ــهمتوز ١٧املعقـــ  /يوليـــ
مبسؤولية جملس األمـن عـن صـون السـالم      يف ما يتعلق ٢٠٠٠

واألمن الدوليني: فريوس نقص املناعـة البشـرية/متالزمة نقـص    
، إليــدز) وعمليــات حفــظ الســالم الدوليــةاملناعــة املكتســب (ا

ــد  ــساعتمـ ــرار   اجمللـ ــاع القـ ــذي ٢٠٠٠( ١٣٠٨باإلمجـ )، الـ
لحاجــة إىل إدراج مهــارات التوعيــة  أعــرب فيــه عــن إدراكــه ل 

واملشــورة للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمة   
__________ 

 .٢٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٦القرار   )٣٨(  
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نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز)، يف جوانــب تــدريب أفــراد   
التابعني إلدارة األمـم املتحـدة بعمليـات    عمليات حفظ السالم 

للجنــة اخلاصــة املعنيــة حبفــظ  ابتقريــر  ورحــبحفــظ الســالم، 
آذار/مـــارس   ٢٠ املـــؤرخ  الســـالم والتابعـــة لألمـــم املتحـــدة    

ها األمانـة  تـ الذي أكد هذه احلاجـة واجلهـود الـيت بذل   ، ٢٠٠٠
  .الصدد ذلكالعامة لألمم املتحدة فعال يف 

 الثاين/ينــاير كــانون ٣١س يف ويف بيــان أدىل بــه الــرئي  
ــرر  ،)٣٩(٢٠٠١ ــسقـ ــين     اجمللـ ــامع معـ ــل جـ ــق عامـ ــاء فريـ إنشـ

هبــدف تنــاول مســائل  بعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم 
ــة ذات الصــلة مبســؤوليات اجمللــس      ــع ’’حفــظ الســالم العام م

ــة بعمليـــات حفـــظ    ــة املعنيـ ــة اخلاصـ ــاة اختصـــاص اللجنـ مراعـ
  .‘‘]العامة لجمعيةالسالم[التابعة ل

أشـــار رئـــيس  ،)٤٠(ويف التقريـــر األول للفريـــق العامـــل  
اللجنــة اخلاصــة املعنيــة  الفريــق إىل أنــه قــدم إحاطــة شــاملة إىل  

ــالم   ــظ السـ ــات حفـ ــا   بعمليـ ــيت أثارهـ ــئلة الـ ــى األسـ ، ورد علـ
األعضاء. وحضر اجللسة مجيـع أعضـاء الفريـق العامـل، ونظـر      

نقـاط  أعضاء الفريـق العامـل، خـالل املـداوالت الالحقـة، يف ال     
اليت أثارها أعضاء اللجنة اخلاصـة. ويف التقريـر الثالـث للفريـق     

ــل ــد      ،)٤١(العام ــب عق ــل طل ــق العام أشــري كــذلك إىل أن الفري
يف  اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الســالم جلســة مــع 

ــانون ١٤ ــمرب كــــ ــتماع إىل آراء  ٢٠٠١ األول/ديســــ لالســــ
  جمموعة واسعة من البلدان املسامهة بقوات.

موجهـــة  ٢٠٠٣ /مـــارسآذار ٧رســـالة مؤرخـــة  ويف  
 األمـني  اجمللسابلغ  ،)٤٢(العام األمنيإىل  األمن جملسمن رئيس 

اخلاصـة   الداعي إىل مجـع املعلومـات   مبوافقته على اقتراحه العام
__________ 

  )٣٩(  S/PRST/2001/3. 

  )٤٠(  S/2001/546. الصفحة ، 

  )٤١(  S/2001/1335 ٧، الصفحة.  
  )٤٢(  S/2003/285. 

بنظــام القــوات واملــوارد االحتياطيــة يف التقريــر الســنوي الــذي  
  لسالم.ُيقدم إىل اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ ا

  ٤احلالة   
ــرة    ــاء الفت ــد النظــر، أثن  األمــن جملــسحضــر رئــيس  قي

  .العامة لجمعيةجلسات هيئتني من اهليئات الفرعية التابعة ل
ــارسآذارففــي    ــيس  ٢٠٠٠ /م ــام رئ ــس، ق  األمــن جمل

لفريــق العامــل يف جلســة ل اجمللــسواثنــان مــن أعضــائه بتمثيــل  
ـــة التمث   ـــي  املفتــوح بــاب العضــوية املعــين مبسألــــ يــل العــادل فـ

جملس األمـن وزيـادة عـدد أعضـائه واملسـائل األخـرى املتصـلة        
مبجلس األمن. وكانت تلـك هـي املـرة األوىل الـيت يقـوم فيهـا       

. )٤٣(يف جلســة للفريــق العامــل  اجمللــسبتمثيــل  اجمللسأعضــاء بــ
يف جلسـات للفريـق العامـل     اجمللسواشترك بعد ذلك أعضاء ب

  .٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١يف أعوام 
 اجمللـس ، أدىل رئيس ٢٠٠٠ الثاين/نوفمرب تشرينويف   

للجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين     ببيــان يف جلســة  
وباملقابــل، شــارك رئــيس    .)٤٤(حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف   

اللجنة املعنية مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة       
    .)٤٥(يف عدة جلسات للمجلس للتصرف

__________ 

  )٤٣(  S/2002/603 ١٨، الصفحة. 

  )٤٤(  A/AC.183/PV.255شــارك رئــيس  خــالل الفتــرة املستعرضــة،. و
، يف كــل ســنة، يف جلســات اللجنــة املعقــودة لالحتفــال  اجمللــس
ليوم الـــــــدويل للتضـــــــامن مـــــــع الشـــــــعب الفلســـــــطيين بـــــــا

)A/AC.183/PV.261, A/AC.183/PV.268 and A/AC.183/PV.276.(  
ترد يف الفصل الثالث من هذا امللحق تفاصـيل مشـاركة رئـيس      )٤٥(  

اللجنـة املعنيـة مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلــة        
 .للتصرف
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 اجلمعية العامةاليت أنشأهتا الفرعية األجهزة ل الواردة من الرسائ  -  

الرســـائل الـــواردة مــــن اللجنـــة املعنيــــة مبمارســـة الشـــعب الفلســــطيين حلقوقـــه غــــري           
  للتصرف  القابلة

 املوضوع التاريخ رمز الوثيقة

S/2000/253 اعتـراض اللجنـة علـىددا تؤكد جممن رئيس اللجنة  ٢٠٠٠/مارسآذار٢٤رسالة مؤرخة ٢٠٠٠ /مارسآذار ٢٤
حــذف البنــود املتصــلة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف، وقضــية

 .الشرق األوسط، من قائمة البنود املعروضة على جملس األمنواحلالة يففلسطني،
S/2000/936 اللجنة توجه االنتباه إىل أعمـال من رئيس ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر ٢رسالة مؤرخة ٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ٢

بني قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٨املواجهة العنيفة اليت نشبت يوم 
والشــرطة الفلســطينية واملصــلني يف املســجد األقصــى ويف أحنــاء ســاحة احلــرم الشــريف،

أجـل مـن   ، ومجيـع األطـراف املعنيـة، اختـاذ اخلطـوات الالزمـة      العام األمنيوتناشد كذلك 
محل إسرائيل على االنصياع لاللتزامات واملسؤوليات امللقاة عليها مبوجب اتفاقية جنيـف
 الرابعة، وضمان احترامها لألماكن املقدسة، وكفالة احلماية الدولية للشعب الفلسطيين.

S/2001/207 إىل الوضـع احلـايل مـن رئـيس اللجنـة توجـه االنتبـاه      ٢٠٠١آذار/مارس٧رسالة مؤرخة ٢٠٠١ /مارسآذار ٧
الذي ينذر باخلطر يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وتعرب عـن القلـق إزاء

 األزمة املالية اليت حتدق بالسلطة الفلسطينية وبقدرهتا على االستمرار.
S/2001/208 إىل أن متحــدثني مــن رئــيس اللجنــة توجــه االنتبــاه ٢٠٠١آذار/مــارس٧رســالة مؤرخــة ٢٠٠١ /مارسآذار ٧

فلسطينيني تعذر عليهم حضور احللقة الدراسية لألمـم املتحـدة بشـأن تقـدمي املسـاعدة إىل
، بسبب اإلغالق التام والقيـود٢٠٠١شباط/فرباير  ٢١و  ٢٠الشعب الفلسطيين، يومي 

  على السفر اليت فرضتها إسرائيل.
S/2001/296 اعتـراض اللجنـةمـن رئـيس اللجنـة تؤكـد جمـددا       ٢٠٠١سآذار/مـار٢٩رسالة مؤرخـة ٢٠٠١ /مارسآذار ٢٤

علــى حــذف البنــود املتصــلة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف،
الشــرق األوســط، مــن قائمــة البنــود املعروضــة علــى جملــس واحلالــة يفوقضــية فلســطني، 

 . األمن
S/2001/335 موجهة من رئيس اللجنة توجـه االنتبـاه إىل الـرتاع ٢٠٠١يلنيسان/أبر٥رسالة مؤرخة ٢٠٠١ /أبريلنيسان ٥

األمـني املتصاعد بصورة خطرية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القـدس، وحتـث   
على مواصلة املشاركة النشطة والوثيقة مـع الطـرفني بصـورة مباشـرة، وكـذلك مـن العام

حد للعنـف واسـتئناف احلـوار بـني خالل املنسق اخلاص لألمم املتحدة، وذلك بغية وضع
 إسرائيل والفلسطينيني.

S/2001/336 موجهة من رئيس اللجنة توجه االنتبـاه إىل النــزاع ٢٠٠١نيسان/أبريل٥رسالة مؤرخة ٢٠٠١ /أبريلنيسان ٥
املتصــاعد بصــورة خطــرية يف األرض الفلســطينية احملتلــة، واســتمرار العنــف علــى األرض،

يل أن يتخـذ خطـوات سـريعة وملموسـة وحازمـة هبـدف منـع ازديـادوتناشد اجملتمع الـدو 
 .تفاقم احلالة وإعادة الطرفني إىل مائدة املفاوضات

S/2001/390 مــن رئــيس اللجنــة توجــه االنتبــاه إىل التصــاعد ٢٠٠١نيســان/أبريل١٩رســالة مؤرخــة ٢٠٠١ /أبريلنيسان ١٩
العسـكرية الـيت تقـوم هبـا قـوات جـيشالسريع اخلطري يف األيام العديـدة املاضـية لألعمـال    

الــدفاع اإلســرائيلي يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة، وتناشــد اجملتمــع الــدويل اختــاذ إجــراء
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 املوضوع التاريخ رمز الوثيقة

 سريع وحاسم لوقف العنف واستئناف مفاوضات السالم.
S/2001/392ىل قيـام جـيشمـن رئـيس اللجنـة توجـه االنتبـاه إ      ٢٠٠١نيسان/أبريل١٩رسالة مؤرخة٢٠٠١ /أبريلنيسان ١٩

ــه العســكرية يف األراضــي ــدة األخــرية بتصــعيد عمليات ــام العدي الــدفاع اإلســرائيلي يف األي
على تكثيف االتصـاالت مـع مجيـع العام األمنييها القدس، وحتث ف الفلسطينية احملتلة، مبا

  اإلسرائيلي. -األطراف املعنية للمساعدة على إهناء األزمة واستئناف احلوار الفلسطيين 
S/2001/819مــن الــرئيس بالنيابــة للجنــة توجــه االنتبــاه إىل ٢٠٠١آب/أغســطس ٢٢رســالة مؤرخــة٢٠٠١/أغسطسآب ٢٢

التصعيد الشديد للتوترات والعنف، الذي حدث مـؤخرا يف القـدس الشـرقية ومـا حوهلـا،
ويف املنــاطق الواقعــة حتــت الســيطرة الفلســطينية الكاملــة، وهتيــب هبيئــات األمــم املتحــدة،
وبصفة خاصة جملس األمن واجلمعية العامة، أن تتخذ خطـوات حمـددة هتـدف إىل معاجلـة

 األزمة اإلسرائيلية الفلسطينية املستمرة.
S/2001/920ــة تطــرح بعــض األفكــار يف ٢٠٠١أيلول/ســبتمرب ٢٨رســالة مؤرخــة٢٠٠١/سبتمربأيلول ٢٨ مــن رئــيس اللجن

األمــم، وتناشــد ‘‘بانتفاضــة األقصــى”ف ذكــرى االنتفاضــة الفلســطينية، الــيت باتــت تعــر
يتعلق جبميع جوانب قضية فلسطني. يف ماأن تواصل النهوض مبسؤوليتها األزلية املتحدة

S/2001/1000مــن رئــيس اللجنــة توجــه االنتبــاه إىل ٢٠٠١تشــرين األول/أكتــوبر ٢٣رســالة مؤرخــة٢٠٠١األول/أكتوبر تشرين ٢٣
األمـن  جملـس الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس، وتناشـد     تدهور احلالة األمنية يف األرض

أن يضطلع مبسؤوليته الرئيسية يف صون السالم واألمـن، وأن يتصـرف حبـزم منعـا للمزيـد
 من إراقة الدماء والتدمري.

S/2001/1147ــة توجــه ا   ٢٠٠١كــانون األول/ديســمرب  ٤رســالة مؤرخــة٢٠٠١األول/ديسمرب كانون ٤ ــيس اللجن ــاه إىلمــن رئ النتب
التدهور احلاد يف احلالة األمنيـة يف األراضـي الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس، وتناشـد

االضطالع مبسؤوليته الرئيسية عن صـون السـلم واألمـن، واملشـاركة بفعاليـة األمن جملس
 يف املسألة ملنع املزيد من التصعيد يف املوقف.

S/2002/234إىل احلالة املفزعـة يفتوجه االنتباه  من رئيس اللجنة ٢٠٠٢آذار/مارس٥مؤرخةرسالة٢٠٠٢ /مارسآذار ٥
اجملـاالت الـيت تـثري قلـق اللجنـة وغريهـا مـن   ،مبـا فيهـا القـدس    ،األراضي الفلسطينية احملتلة

 بوجه خاص.
S/2002/477اعتـراض اللجنـةا ؤكـد جمـدد  ت مـن رئـيس اللجنـة    ٢٠٠٢نيسان/أبريل٢٣رسالة مؤرخة٢٠٠٢ /أبريلنيسان ٢٣

علــى حــذف البنــود املتصــلة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف،
وقضــية فلســطني، واحلالــة يف الشــرق األوســط، مــن قائمــة البنــود املعروضــة علــى جملــس

 .األمن
S/2002/933ـــة٢٠٠٢/أغسطسآب ١٤ ـــة مؤرخــ ـــ  ٢٠٠٢آب/أغســطس ١٤رسالــــ ـــس اللجنــ ـــن رئيـ ــاه إىل ةمـ توجــه االنتب

، وحتث علىاملثرية للقلق يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدساحلالة اإلنسانية 
 .استئناف املفاوضات السياسية على الفور

S/2003/450اعتـراض اللجنـةمـن رئـيس اللجنـة تؤكـد جمـددا       ٢٠٠٣نيسان/أبريل٢١رسالة مؤرخة٢٠٠٣ /أبريلنيسان ٢١
البنــود املتصــلة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف، علــى حــذف

وقضــية فلســطني، واحلالــة يف الشــرق األوســط، مــن قائمــة البنــود املعروضــة علــى جملــس
 .األمن

S/2003/730من رئيس اللجنة تعرب عن القلق إزاء األمـر الـذي ٢٠٠٣متوز/يوليه١٧رسالة مؤرخة٢٠٠٣ /يوليهمتوز ١٧
العـام  األمنيدره جيش الدفاع اإلسرائيلي بإغالق جامعة بوليتيكنيك فلسطني، وحتث أص

 إهناء ذلك العمل اجملحف. أجلعلى بذل مساعيه احلميدة لدى حكومة إسرائيل من 
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 اجلزء الثاين    

يتعلــق  يف مــا املمارســة :العالقــات مــع اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي     
 من امليثاق ٦٥باملادة 

  ٦٥ة املاد
للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن ميد جملـس األمـن مبـا يلـزم مـن املعلومـات وعليـه          

 أن يعاونه مىت طلب إليه ذلك.

 مالحظة    

يتنـاول  و يعىن هذا اجلزء بالعالقة بني جملـس األمـن واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي.       
من ميثاق األمـم املتحـدة    ٦٥ألف قرارات جملس األمن اليت تتضمن إشارة إما إىل املادة القسم 

 ٥باء مداوالت جملس األمن (احلـاالت  القسم ويتناول . أو إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
يف  ال ســيماوعلــى أمهيــة توثيــق العالقــات بــني اهليئــتني،  هــا ) الــيت جــرى التشــديد أثناء١٢إىل 

  .لة، والتعاون بني أفرقتهما العامم بعد انتهاء الرتاعسياق بناء السال
  

الطلبات املقدمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي أو اإلشـارات إليـه الـواردة       -ألف   
  يف قرارات جملس األمن

  حظةالم    
ــرة     ــالل الفتـ ــر خـ ــد النظـ ــادي    قيـ ــا إىل اجمللـــس االقتصـ ــن رمسيـ ــه جملـــس األمـ ، مل يوجـ

يف  ،أشـار  األمـن  غـري أن جملـس  . للحصول علـى معلومـات أو مسـاعدة    طلبأي واالجتماعي 
قــررات عديــدة أخــرى، يف  مويف . يثــاقاملمــن  ٦٥إىل املــادة  )٤٦(تنيصــرحي تنيإشــار مقرراتــه،

إىل اجمللـس االقتصـادي    األمـن  بنـود جـدول األعمـال، أشـار جملـس     متنوعـة مـن    جمموعـة سياق 
  أدناه). ٢و  ١ القسمني الفرعينيواالجتماعي (انظر 

  
  
  
  
  

  
  

  )٤٦(  S/PRST/2000/25  وS/PRST/2002/2. 
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  القرارات اليت تتضمن إشارات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -  ١  
 األحكام ذات الصلة البند القرار

مســـؤولية جملـــس األمـــن عـــن صـــون )٢٠٠٠(١٣٠٨
ــريوس ــدوليني: فـ ــن الـ ــالم واألمـ السـ
نقــص املناعــة البشــرية/متالزمة نقــص
املناعة املكتسـب (اإليـدز) وعمليـات

 حفظ السالم الدولية  

ــة العامــةاألمــنجملــسدشــد علــى الــدورين املهمــني اللــذين تقــوم هبمــا اجلمعي
ــة ــص املناعــ ــريوس نقــ ــدي لفــ ــاعي يف التصــ ــادي واالجتمــ ــس االقتصــ واجمللــ

  )من الديباجة ٣الفقرة ( البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
يإىل االجتمــاع االســتثنائي الــذي عقــده اجمللــس االقتصــاد  األمــن جملــسأشــار 

، باالشـتراك مـع رئـيس جملـس األمـن٢٠٠٠شـباط/فرباير   ٢٨واالجتماعي يف 
بشأن جوانب تطور وباء فريوس نقص املناعة البشرية املكتسب/متالزمة نقـص

  )الديباجة من ٦الفقرة ( املناعة املكتسب (اإليدز)
ــوب )٢٠٠١(١٣٦٦ ــع نشـ ــن يف منـ دور جملـــس األمـ

 الصراعات املسلحة
ن عزمه النظـر يف حـاالت الصـراعات احملتملـة الـيت توجـهاألمن عجملسعربأ

انتباهه إليها أي دولـة عضـو، أو أي دولـة ليسـت عضـوا يف األمـم املتحـدة، أو
اجلمعيـــة العامـــة، واســـتنادا إىل معلومـــات مقدمـــة مـــن اجمللـــس االقتصـــادي

 )٦الفقرة(واالجتماعي
  

  س االقتصادي واالجتماعيالبيانات الرئاسية اليت تتضمن إشارات إىل اجملل  -  ٢  
 األحكام ذات الصلة البند البيان

S/PRST/2000/8 بنجـاح اجلهـود التعاونيـة للتوصـل إىل اتفـاق حـول واليـةاألمنجملساعترف املسالة املتعلقة هباييت
البعثة اجلديدة يف هاييت، وحييط علما مع االرتياح باملسامهات اليت قـدمها كـل

اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف ذلــك اخلصـــوصو العامــة  اجلمعيــة مــن  
 )٥الفقرة(

S/PRST/2000/25 دور جملس األمـن يف منـع الصـراعات
 املسلحة

ــد ــسأكـ ــنجملـ ــادياألمـ ــس االقتصـ ــني اجمللـ ــه وبـ ــاون بينـ ــز التعـ ــة تعزيـ أمهيـ
من ميثاق األمم املتحدة يف جمال منع الصراعات ٦٥واالجتماعي وفقا للمادة 

ذلـك التعـاون يف التصـدي للمشـاكل االقتصـادية واالجتماعيـةاملسلحة مبـا يف  
ــا تشــكل األســباب األساســية للصــراعات ــيت كــثريا م ــة واإلنســانية ال والثقافي

 )٩الفقرة(
S/PRST/2001/5 ولزيادة فعالية األمم املتحدة يف التصدي للصراعات يف مجيـع مراحلـها، ابتـداء بناء السالم: حنو إتباع هنج شامل

لوماســـية الوقائيـــة إىل التســـوية إىل بنـــاء الســـالم يف مرحلـــة مـــا بعـــدمـــن الدب
اإلعراب عن استعداده للنظر يف سبل حتسني التعاون مع اجمللسالصراع، كرر 

سائر هيئات األمم املتحدة وأجهزهتا املعنية مباشرة ببنـاء السـالم، وعلـى وجـه
ذين يضـطلعاناخلصوص اجلمعية العامـة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي اللـ     

  )١٥الفقرة بدور رئيسي يف هذا امليدان (
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S/PRST/2001/16 مســـؤولية جملـــس األمـــن عـــن صـــون
ــريوس ــدوليني: فـ ــن الـ ــالم واألمـ السـ
نقــص املناعــة البشــرية/متالزمة نقــص
املناعة املكتسـب (اإليـدز) وعمليـات

 حفظ السالم الدولية  

،٢٠٠٠/يوليـــه متوز ١٧) املـــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٨إىل قـــراره اجمللـــسأشـــار
الذي أخذ فيه بعني االعتبار مسؤولية اجمللس الرئيسية عن صون السلم واألمن
الدوليني، وأكـد فيـه علـى الـدورين املهمـني اللـذين تقـوم هبمـا اجلمعيـة العامـة
واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف التصدي للعوامل االجتماعية واالقتصـادية

املناعـة البشـرية واإليـدز، وسـلم، يف مجلـةاليت تؤدي إىل انتشار فريوس نقـص  
أمور، بأن أوضاع العنـف وعـدم االسـتقرار تزيـد مـن اسـتفحال وبـاء فـريوس
ــاء فــريوس نقــص املناعــة ــدز، وشــدد علــى أن وب نقــص املناعــة البشــرية واإلي
البشــرية واإليــدز، إذا مل ُيكــبح مجاحــه قــد يشــكل هتديــدا لالســتقرار واألمــن

 )٢الفقرة(
S/PRST/2002/2 ــة أفريقيااحلالة يف رحــب اجمللــس مبشــاركة اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف جلســته العلني

وأكـد . ٢٠٠٢كـانون الثاين/ينـاير    ٢٩واملعقودة يف  أفريقيااملتعلقة باحلالة يف 
اجمللس جمددا أمهية تعزيز تعاونه، عن طريق قدر أكرب من التفاعـل، مـع اجمللـس

من ميثاق األمـم املتحـدة، يف جمـال ٦٥مال باملادة االقتصادي واالجتماعي، ع
منع الرتاعات املسلحة، مبا يف ذلـك معاجلـة املشـاكل االقتصـادية واالجتماعيـة

 )١٣الفقرة (والثقافية واإلنسانية
، وسـينظرأفريقياسلم اجمللس باحلاجة إىل تدابري مالئمة ملنع وحل الرتاعات يف   

ــواردة أعــاله، ولتحســني يف إنشــاء فريــق عامــل خمصــص لرصــد   التوصــيات ال
 )١٧الفقرة ( التنسيق مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي

S/PRST/2003/8 بيسـاو أن تؤيـد تأييـدا كـامال هنـج الشـراكة -طلب اجمللس إىل حكومة غينيا  بيساو-احلالة يف غينيا
الـــذي حـــدده الفريـــق االستشـــاري املخصـــص التـــابع للمجلـــس االقتصـــادي

 )٣الفقرة بيساو ( -اعي لألمم املتحدة بشأن غينيا واالجتم
S/PRST/2003/30 رحب اجمللس باملهمة اليت قام هبا مـؤخرا الفريـق االستشـاري املخصـص التـابع      احلالة يف بوروندي

 )٥الفقرة للمجلس االقتصادي واالجتماعي (
  

اجمللـس  صوص خبالدستورية اليت نشأت املناقشة   -باء 
  الجتماعياالقتصادي وا

  مالحظة  
ــرزت مســألة العالقــات بــني جملــس األمــن واجمللــس       ب

يف مناقشـات جملـس   على حنو متكـرر  االقتصادي واالجتماعي 
يف سـياق بنـاء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع يف        ال سـيما واألمن، 
)٤٧(أفريقيــا

وخــالل املناقشــات الــيت أجراهــا اجمللــس، جــرى       .
__________ 

، االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسدارت مناقشــات مشــاهبة يف   )٤٧(  
مشلــت، علــى ســبيل املثــال، مــا دار يف دورتــه املوضــوعية لعــام   

مواصـــلة تعزيـــز اجمللـــس ”مـــن مناقشـــة للبنـــد املعنـــون  ٢٠٠٢
االقتصادي واالجتماعي، باالعتماد على مـا حققـه مـؤخرا مـن     
إجنازات، ملساعدته على إجناز الدور املسند إليه يف ميثاق األمم 

ــني الســالم وال     ــرابط ب ــى الت ــز عل ــى  التركي ــة وعل  ضــرورةتنمي
تنســيق اجلهــود الــيت يبــذهلا جملــس األمــن واجمللــس االقتصــادي  
واالجتماعي وسـائر هيئـات األمـم املتحـدة املشـاركة يف إدارة      

 كـــــانون ٣١املعقـــــودة يف  ٤٤٦٥ويف اجللســـــة  .الرتاعـــــات
يف مــــا يتعلــــق باحلالــــة يف أفريقيــــا، أدىل  ٢٠٠٢ الثاين/ينــــاير

كان تدشـينا لبدايـة مرحلـة     )٤٨(لساجملالرئيس ببيان بالنيابة عن 
__________ 

ــى الن  ــوارد يف إعــ املتحــدة، عل الن األمــم املتحــدة بشــأن  حــو ال
. وخالل املناقشة، أكد عدة مـتكلمني ضـرورة تعميـق    “األلفية
ــه وتنســيقه مــع   االقتصــادي واالجتمــاعي  اجمللــس  جملــسلتعاون
 ,E/2002/SR.18. لإلطـــالع علـــى التفاصـــيل، انظـــر    األمـــن

E/2002/SR.19, E/2002/SR.21, E/2002/SR.22 and E/2002/SR.23  . 

  )٤٨(  S/PRST/2002/2. 
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جديــدة مــن التعــاون بــني اهليئــتني يف املســائل املتصــلة بأفريقيــا   
جمــددا  األمــن جملــس. ويف البيــان، أكــد اجمللــساملعروضــة علــى 

ــه مــع اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف      ــز تعاون ــة تعزي أمهي
ــع   ــك معاجلــة    نشــوب جمــال من ــا يف ذل ــات املســلحة، مب الرتاع
، وأفـاد  القتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة واإلنسـانية    املشاكل ا

سينظر يف إنشاء فريق عامل خمصص لتحسـني التنسـيق مـع    أنه 
ويـربز  ، ضـمن مهـام أخـرى.    اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي  

الــوارد أدنــاه مســات العديــد مــن دراســات احلــاالت       القســم 
علـى  اإلفرادية، الـيت يتنـاول كـل منـها مسـألة خمتلفـة عرضـت        

اخلطـوط العريضــة لتطــور  حتديــد لـس األمــن، وذلـك هبــدف   جم
 .العالقــة بــني جملــس األمــن واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  

مــا  تتضــمنودراســات احلــاالت اإلفراديــة الــيت جــرى حتليلــها  
فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمة نقـص املناعـة       أثـر  : يلي

)؛ ٥الـة  حلاملكتسب (اإليدز) على السلم واألمـن يف أفريقيـا (ا  
متالزمة نقــــص املناعــــة املكتســــب ونقــــص املناعــــة البشــــرية/

ودور  )؛٦(اإليــدز) وعمليــات حفــظ الســالم الدوليــة (احلالــة 
)؛ ٧جملس األمن يف منـع نشـوب الصـراعات املسـلحة (احلالـة      

ــة   ــا (احلالـ ــة يف أفريقيـ ــا ٨واحلالـ ــة يف غينيـ ــاو  -)؛ واحلالـ بيسـ
)؛ وبنـاء السـالم:   ١٠ )؛ واحلالة يف بوروندي (احلالة٩(احلالة 

)؛ واملعونة الغذائيـة يف إطـار تسـوية    ١١حنو هنج شامل (احلالة 

ــتا ن ومنــــــاطق األزمــــــات األخــــــرى  الصــــــراعات: أفغانســــ
  ).١٢  (احلالة

ازداد بدرجــــة كــــبرية  ،املستعرضــــةخــــالل الفتــــرة و  
 االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسو األمــن جملــسالتفاعــل بــني 

ــرة األوىل،    ــرى. فللمــ ــكال أخــ ــيس  بأشــ ــي رئــ ــسُدعــ  اجمللــ
يف إحـدى   األمن لسلتقدمي إحاطة جمل االقتصادي واالجتماعي

دعـوات عديـدة    اجمللـس وبعد ذلك، وجه  .)٤٩(اجمللسجلسات 
حلضــور جلســات  االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسإىل ممثلــي 

  .)٥٠((انظر اجلدول أدناه) اجمللس
  

__________ 

  )٤٩(  S/PV.4460. 

ــة    )٥٠(   ــسعقـــب جلسـ ــن جملـ ــيس  ٤٤٦٠ األمـ ــي رئـ ــس، ٌدعـ  اجمللـ
الفريـق  أيضا إىل املشاركة يف جلسات  االقتصادي واالجتماعي

ــها    ــا وحل ــع نشــوب الصــراعات يف أفريقي  العامــل املخصــص ملن
)S/PV.4673 اقتــــرح إىل ذلــــك،  باإلضــــافة). و١٤، الصــــفحة

، عقــد جلســة  ٢٠٠١ /أبريلنيســان ، يفاألمــن جملــسرئــيس 
للنظـر   االقتصـادي واالجتمـاعي   اجمللـس و األمن لسمشتركة جمل

يف تنســـيق جهودمهـــا يف إدارة الرتاعـــات. وورد ذكـــر اجللســـة 
املشــتركة املقترحــة (الــيت مل ُتعقــد مطلقــا يف واقــع األمــر)، بــأثر 

 األمـن  جملسرجعي، على لسان ممثل اململكة املتحدة يف جلسة 
٤٣٣٤ )S/PV.4334 ١٢، الصفحة.(  

  
 التاريخ اجللسةالبند الشخص املدعو

  يفان سيمونوفيتشالسيد إ
رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٢٩ ٤٤٦٠أفريقيااحلالة يف
 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٢ ٤٥٣٨
 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨ ٤٥٧٧

تعزيز التعاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة ومنطقـة
أفريقيا الوسطى يف صـون السالم واألمن

 ٢٠٠٢ل/أكتوبر تشرين األو ٢٢ ٤٦٣٠

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٨ ٤٦٣٥واألمنوالسالماملرأة
  السيد غريت روزنتال

رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ــة عــن جملــس األمــن خــاللأعمــالمناقشــة ختامي

  الشهر احلايل
 بيساو -احلالة يف غينيا 

٤٧٤٨ 
 

٤٨٦٠ 

  ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٣٠
 

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨



 مرجع ممارسات جملس األمن
 

11-21843 252 
 

 التاريخ اجللسةالبند الشخص املدعو
 ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٤ ٤٨٧٦احلالة يف بوروندي

  السيد دوميساين كومالو
الفريــق االستشــاري املخصــص رئــيس

   بيساو-املعين بغينيا

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٩ ٤٧٧٦بيساو-احلالة يف غينيا

كانت هناك عدة حـاالت ُدعـي   إىل ذلك،  باإلضافةو  
شـاركة يف إحـدى جلسـات    للم األمـن  جملسفيها أحد أعضاء 

  .)٥١(أو إحدى هيئاته الفرعية االقتصادي واالجتماعي اجمللس
ــان      ــة، كانـــت هنـــاك حالتـ ــرة املستعرضـ وخـــالل الفتـ

يف  االقتصادي واالجتمـاعي  اجمللسو األمن جملستعاون فيهما 
 اجمللـس بعثاهتما املوفدة إىل امليدان. فبناء على دعوة من رئـيس  

الفريــــق العامــــل نضــــم رئــــيس ، ااالقتصــــادي واالجتمــــاعي
ــها    ــا وحل ــع نشــوب الصــراعات يف أفريقي ــابع  املخصــص ملن الت

 -الفريق االستشاري املخصـص املعـين بغينيـا    إىل  األمن لسجمل
خـالل زيارتـه    االقتصـادي واالجتمـاعي   مجلسالتابع لل بيساو

 تشـــــرين  ١٦إىل  ٩بيســـــاو يف الفتـــــرة مـــــن     -إىل غينيـــــا  
 /يونيــــــــهحزيران ٢٨ و ٢٧ويف  .)٥٢(٢٠٠٢ الثــــــــاين/نوفمرب

ــا   األمــن جملــس، قامــت بعثــة ٢٠٠٣ املوفــدة إىل غــرب أفريقي
الفريـق االستشـاري   بيساو باالشـتراك مـع بعثـة     -بزيارة غينيا 

__________ 

 كـانون لشـهري   األمـن  جملـس على سبيل املثـال، حضـر رئيسـا      )٥١(  
 اجمللــــسجلســــة عقــــدها  ٢٠٠٠ /فرباير شــــباطو الثاين/ينــــاير

ملناقشـــة املســـائل اإلمنائيـــة الرئيســـية   االقتصـــادي واالجتمـــاعي
يف جلسته املعقودة بشـأن   األمن جملسوالشواغل اليت نظر فيها 

املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب أثر فريوس نقص 
)؛ E/2000/SR.4(اإليدز) على السـلم واألمـن يف أفريقيـا (انظـر     

 لمجلــسأمــام الــدورة املوضــوعية ل األمــن جملــسوتكلــم رئــيس 
بشـــــأن فـــــريوس نقـــــص املناعـــــة  االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي

ــرض آراء   ــرية/اإليدز لعـ ــسالبشـ ــن جملـ ــألة   األمـ ــك املسـ يف تلـ
)E/2002/SR.11  ــيس ــارك رئـ ــن جملـــس)؛ وشـ ــال  األمـ يف احتفـ

مبرور عشر سنوات علـى إبـرام    االقتصادي واالجتماعي اجمللس
 ).  E/2002/SR.43االتفاق العام للسالم يف موزامبيق (

  )٥٢(  E/2003/8. 

 ١٩وورد ذكر البعثة يف البيان الرئاسي املـؤرخ   .)٥٣(املخصص
  .)٥٤(٢٠٠٣ /يونيهحزيران

 ٥احلالة   

نقص املناعـة  فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة أثر   
   أفريقيااملكتسب (اإليدز) على السلم واألمن يف 

ــة اجليف    ــودة يف  ٤٠٨٧لسـ ــاين/ ١١املعقـ ــانون الثـ  كـ
فـريوس نقـص   يف مسـألة أثـر    األمـن  جملـس نظـر  ، ٢٠٠٠ يناير

املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) علـى     
رســالة الســلم واألمــن يف أفريقيــا. وعقــب تلــك اجللســة، ويف  

موجهـة إىل رئـيس    )٥٥(٢٠٠٠ الثاين/ينـاير  كـانون  ٣١مؤرخة 
 األمــن جملــس، ابلغــه رئــيس االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــس
ــاير كــانون ١٠يف  اجمللــسجبلســة  ــه  الثاين/ين ــة ’’ونقــل إلي رغب

اجمللـــس يف استكشـــاف إمكانيـــة زيـــادة التعـــاون مـــع اجمللـــس   
  .‘‘االقتصادي واالجتماعي

، واســـتجابة لرســـالة  ٢٠٠٠ ر /فربايشـــباط ٢٨ويف   
ــس ــد اجمللـ ــس، عقـ ــاعي  اجمللـ ــادي واالجتمـ ــة االقتصـ  )٥٦(جلسـ
ــيت نظــر فيهــا    ملناقشــة  ــة الرئيســية والشــواغل ال املســائل اإلمنائي
فـريوس نقـص املناعـة    أثر يف جلسته املعقودة بشأن  األمن جملس

__________ 

واختصاصـاهتا  الفريـق االستشـاري املخصـص    ورد تكوين بعثـة    )٥٣(  
  ، اجلزء باء).، املرفقS/2003/688يف مرفق تقرير البعثة (

  )٥٤(  S/PRST/2003/8.  
  )٥٥(  S/2000/76. 

  )٥٦(  E/2000/SR.4. 
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ويف تلــك  .)٥٧(البشــرية/اإليدز علــى الســلم واألمــن يف أفريقيــا    
أمــام  /فرباير شــباطلشــهر  األمــن جملــسرئــيس  اجللســة، تكلــم

تعزيــز التنســيق ’’، مؤكــدا أن االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــس
 االقتصادي واالجتماعي اجمللسوالتبادل املنتظم للمعلومات بني 

، كل يف جمال اختصاصه، من شأنه أن يسـاعد يف  األمن جملسو
فــريوس وضــع خطــط وأولويــات مشــتركة لسياســات مكافحــة  

 جملـس وقال رئيس  .)٥٨(‘‘يف أفريقيا ملناعة البشرية/اإليدزنقص ا
، الذي حضر اجللسـة أيضـا، إنـه    الثاين/يناير كانونلشهر  األمن

كفالـة   األمن جملسو االقتصادي واالجتماعي اجمللسيتعني على 
بإعـادة تقيـيم قـدراهتا     املتحدة األممقيام كافة وكاالت منظومة 

س نقــــص املناعــــة فــــريومــــن أجــــل إدمــــاج الســــيطرة علــــى  
  .)٥٩(يف والياهتاالبشرية/(اإليدز) 

وأثنــاء اجللســة، أعــرب املتكلمــون عــن آراء متباينــة        
فــريوس نقــص بتنــاول مســألة  األمــن جملــسبشــأن اختصــاص 

 جملـس فبعض املتكلمني أيـد إتبـاع    .)٦٠(املناعة البشرية/(اإليدز)
لنــهج تعــاوين أكثــر   االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسو األمــن
ــا ــادي  اجمللـــــسطا. وأكـــــد آخـــــرون علـــــى أن  نشـــ االقتصـــ

هو صاحب الوالية يف أن يكون حمفل املناقشـات   واالجتماعي
يف  ،)٦١(والتنســيق املتعــدد األطــراف يف مــا يتعلــق هبــذه املســألة  

__________ 

  )٥٧(  S/PV.4087   وS/PV.4087 (Resumption 1). 

  )٥٨(  E/2000/SR.4 [من النسخة اإلنكليزية]. ٢، الصفحة 

 [من النسخة اإلنكليزية]. ٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

لشــــهر  األمــــن لــــسجم(رئــــيس  ٢املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٦٠(  
 كانونلشهر  األمن جملس(رئيس  ٣)؛ والصفحة /فرباير شباط

(املـــدير التنفيـــذي لربنـــامج األمـــم  ٤)؛ والصـــفحة الثاين/ينـــاير
املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز)؛      

 (ايطاليا) [من النسخة اإلنكليزية]. ٥والصفحة 

ــفحة     )٦١(   ــه، الصــ ــع نفســ ــيس (ر ٢املرجــ ــسئــ ــادي  اجمللــ االقتصــ
 ٥(كوســــتاريكا)؛ والصــــفحة  ٥)؛ والصــــفحة واالجتمــــاعي

 (الربازيل) [من النسخة اإلنكليزية]. ٨(اهلند)؛ والصفحة 

ــى أن      ــدول األعضــاء عل ــن ال ــان م ــةحــني شــددت اثنت  اجلمعي
  .)٦٢(هي املكان األمثل ملواصلة املناقشة العامة

ــة    ــودة يف  ٤١٧٢ويف اجللســـ ــهمتوز ١٧املعقـــ  /يوليـــ
)، الـذي  ٢٠٠٠( ١٣٠٨القـرار   األمـن  جملس، اعتمد ٢٠٠٠

ــه   ــسشــدد في ــذي    اجملل ــدور املهــم ال ــى ال ــه اجمللــس  يعل ــوم ب ق
االقتصــادي واالجتمــاعي يف التصــدي لفــريوس نقــص املناعــة    

إىل االجتمـاع االسـتثنائي الـذي عقـده     ، وأشار البشرية/اإليدز
، ٢٠٠٠شـباط/فرباير   ٢٨جتماعي يف اجمللس االقتصادي واال

باالشتراك مع رئيس جملـس األمـن بشـأن جوانـب تطـور وبـاء       
، وأعــرب عــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية املكتســب/اإليدز

اهتمامه الشـديد بـإجراء مزيـد مـن املناقشـة يف مـا بـني هيئـات         
األمم املتحدة ذات الصلة من أجل إحـراز تقـدم بشـأن مسـألة     

  ج والرعاية وبشأن الوقاية، يف مجلة أمور.احلصول على العال
 األمـن  جملـس ، ُدعـي رئـيس   ٢٠٠٢ /يوليهمتوز ٣ويف   

لإلدالء ببيان يف اجلزء الرفيـع املسـتوى مـن الـدورة املوضـوعية      
فـريوس نقـص املناعـة    بشأن  االقتصادي واالجتماعي لمجلسل

وأشار الرئيس يف مالحظاته إىل أن أعضـاء   .)٦٣(البشرية/اإليدز
ملسـألة   األمـن  جملـس اتفقوا، أثنـاء املناقشـة الـيت أجراهـا      لساجمل

 الثاين/ينــاير كــانونيف  فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/(اإليدز)
أن يتبــــادل  األمــــن جملــــس، علــــى أنــــه يــــتعني علــــى ٢٠٠٠

االقتصـــادي  اجمللـــساملعلومـــات واآلراء بصـــورة منتظمـــة مـــع 
 العـام  األمـني يف ذلك الصـدد. كمـا أشـار إىل أن     واالجتماعي

قد سلم، يف تقريره عن منع نشوب الصـراعات املسـلحة لعـام    
بصـورة أوثـق يف املسـائل     ن، بأنه جيب أن تعمل اهليئتـا ٢٠٠٢

    .)٦٤(فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز املتعلقة بالصراعات و
__________ 

ــا)؛ والصــفحة  ٥املرجــع نفســه، الصــفحة    )٦٢(   ــا)  ٧(كوب (أوكراني
 [من النسخة اإلنكليزية].

  )٦٣(  E/2001/SR.11. 

 .نسخة اإلنكليزية][من ال ٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  
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  ٦احلالة 

نقص املناعـة البشـرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب      
  الم الدولية  (اإليدز) وعمليات حفظ الس

 كــــــــانون ١٩املعقــــــــودة يف  ٤٢٥٩لســــــــة اجليف   
فـريوس نقـص   يف مسألة  األمن جملسنظر ، ٢٠٠١ الثاين/يناير

 الســـالم حفـــظيف ســـياق عمليـــات  املناعـــة البشـــرية/(اإليدز)
الدولية. وأُعـرب عـن خالفـات يف الـرأي يف مـا يتعلـق مبسـألة        

ضـاء  . فقـد شـدد أحـد أع   فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز   
ال ميكــن معاجلتــها إال يف إطــار علــى أن مســألة االيــدز  اجمللــس

جهـود جملـس األمـن    ، وأن متكامل وبأسـلوب إمجـايل وشـامل   
جيـــــب أن تكـــــون مكملـــــة ألنشـــــطة اجمللـــــس االجتمـــــاعي  
ــم     ــرامج األمـ ــات وبـ ــة، ومنظمـ ــة العامـ ــادي واجلمعيـ واالقتصـ

. )٦٥(املتحــدة ووكاالهتــا املتخصصــة ومؤسســات بريتــون وودز 
اختصـاص جملـس األمـن يف جمـال اإليـدز      متكلم آخر إن  وقال

على اجلمعيـة   ، وإنوفريوس نقص املناعة البشرية حمدود بشدة
العامة أن تدرس وتنسق على حنو شامل جهـودا ملكافحـة هـذا    

وعلى اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي أن يقّـيم اآلثـار      ،الوباء
    .)٦٦(هلا  يتصدىة املترتبة على هذا املرض واالجتماعية والتنموي

املعقــــــودة يف  ٤٣٣٩ األمــــــن جملــــــس يف جلســــــة  
ــنفس البنـــد  ٢٠٠١ /يونيـــهحزيران ٢٨ ــا يتعلـــق بـ أدىل  ،يف مـ

أشــار فيــه  ،)٦٧(اجمللــسببيــان بالنيابــة عــن   األمــن جملــسرئــيس 
ــه  ١٧) املـــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٨إىل قـــراره  اجمللـــس متوز/يوليـ
رئيسـية  الذي أخـذ فيـه بعـني االعتبـار مسـؤوليته ال      ،)٦٨(٢٠٠٠

عن صـون السـلم واألمـن الـدوليني، وأكـد فيـه علـى الـدورين         
املهمني اللذين تقـوم هبمـا اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتصـادي       

__________ 

  )٦٥(  S/PV.4259 (جامايكا). ٢٩، الصفحة  
  )٦٦(  S/PV.4259 (Resumption 1) (كوستاريكا). ١٣، الصفحة 

  )٦٧(  S/PRST/2001/16. 

 يف هذا الفصل. ٥انظر احلالة   )٦٨(  

واالجتماعي يف التصدي للعوامل االجتماعية واالقتصادية اليت 
تؤدي إىل انتشار فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز، وسـلم،   

نـف وعـدم االسـتقرار تزيـد مـن      يف مجلة أمور، بأن أوضاع الع
اســتفحال وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز، وشــدد  
لذلك على أن وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز، إذا      
مل ُيكبح مجاحه قد يشكل هتديدا لالستقرار واألمـن. وأعـرب   

عــن اعتزامــه اإلســهام، يف إطــار اختصاصــه، يف    األمــن جملــس
ــداف ذات ا  ــوغ األه ــد يف   بل ــواردة يف اإلعــالن املعتم لصــلة ال

الــدورة االســتثنائية السادســة والعشــرين للجمعيــة العامــة، عــن  
ــه      ــق اضــطالعه بأعمــال اجمللــس وخاصــة يف ســياق متابعت طري

  ).٢٠٠٠( ١٣٠٨تنفيذ القرار 
  ٧احلالة   

  يف منع نشوب الصراعات املسلحة األمن جملسدور 
ــة    ــودة يف  ٤١٧٤يف اجللســــ ــه /يمتوز ٢٠املعقــــ وليــــ
دوره يف منـع نشـوب الصـراعات     األمن جملسناقش ، ٢٠٠١

أن ، يف بيانـه االفتتـاحي، إنـه يـرى     العام األمنياملسلحة. وقال 
سـتغل كمـا   بعض أحكـام امليثـاق املتعلقـة مبنـع الصـراعات مل تُ     

مــع األجهــزة بصــورة أوثــق  اجمللــس، واقتــرح أن يعمــل جيــب
ــدة  ــم املتحــ ــرى يف األمــ ــية األخــ ــى حي ، وأنالرئيســ ــل علــ صــ

ــس االقتصــادي       ــن اجملل ــدة ومســاعدة أخــرى م ــات مفي معلوم
ويف ختـام   .)٦٩(٦٥يف املادة  على النحو املتوخىواالجتماعي، 

سـلط فيـه    .)٧٠(اجمللـس اجللسة، أصدر الرئيس بيانا بالنيابـة عـن   
التعاون بينه وبني اجمللس االقتصـادي  ’’أمهية تعزيز الضوء على 

ــا للمــادة   ــاق األمــم املتحــدة يف   مــن ٦٥واالجتمــاعي وفق ميث
جمال منع الصراعات املسلحة مبا يف ذلك التعـاون يف التصـدي   
للمشــاكل االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة واإلنســانية الــيت   

  .‘‘كثريا ما تشكل األسباب األساسية للصراعات
__________ 

  )٦٩(  S/PV.4174 ٤، الصفحة. 

  )٧٠(  S/PRST/2000/25. 
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ــار    ــام األمـــنيوأشـ ــره عـــن منـــع نشـــوب  العـ ، يف تقريـ
س االقتصـادي واالجتمـاعي   اجمللأن إىل  ،)٧١(الصراعات املسلحة

مرحلـة  وقـال إن   .)٧٢(بدأ التعاون بصورة أوثق مع جملـس األمـن  
ــدة  ــدما وجــه جملــس األمــن   ١٩٩٨بــدأت يف عــام قــد جدي عن

الدعوة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لإلسـهام يف تصـميم   
 اجمللـس . وأشـار إىل أن  برنامج طويل األجل لتقدمي الدعم هلاييت

ــد طلــب   دة اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف  مســاعكــان ق
عندما اقترح جملس األمن أن يعقـد اجمللـس    ٢٠٠٠شباط/فرباير 

االقتصــادي واالجتمــاعي اجتماعــا ملناقشــة تــأثري فــريوس نقــص  
ــا    ــى الســالم واألمــن يف أفريقي ــا املناعــة البشــرية/اإليدز عل . كم

مشــاركة اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  العــام األمــنياقتــرح 
. وأضــاف أن ركة أنشــط يف منــع نشــوب الصــراع املســلحمشــا

مسامهته ميكن أن تتحقـق يف املسـتقبل يف منـع نشـوب الصـراع      
املسلح إما مببادرة خاصة منه أو تلبية لطلبات األجهزة الرئيسـية  

ــدة   ــم املتحـ ــرى يف األمـ ــافة. واألخـ ــك،  باإلضـ ــال إن إىل ذلـ قـ
ن أكثـر  مشاركة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ميكـن أن تكـو  

فاعلية مفيـدة عنـدما يتخـذ جملـس األمـن مبـادرات إقليميـة ملنـع         
   .نشوب الصراعات املسلحة

ــة و   ــودة يف  ٤٣٣٤يف اجللسـ ــه حزيران ٢١املعقـ /يونيـ
سـالف الـذكر عـن     العـام  األمـني تقريـر   اجمللـس ناقش  ،٢٠٠١

منــع نشــوب الصــراعات املســلحة. وعنــد عــرض التقريــر علــى 
التقريـر  مـرة أخـرى إن    العـام  مـني األ، قالـت نائبـة   األمن جملس

ــاعي إىل      ــس االقتصــادي واالجتم ــة واجملل ــة العام ــدعو اجلمعي ي
القيام بدور أكثر فعالية يف منع نشوب الصـراعات وإىل تعزيـز   

ويف املناقشـة الـيت    .)٧٣(اجملال ذلكتفاعلهما مع جملس األمن يف 
التفاعـل  أعقبت ذلك، أكد عدة متكلمني على ضـرورة زيـادة   

__________ 

  )٧١(  S/2001/574. 

  .٤٤إىل  ٤٠، الفقرات Corr.1و S/2001/574انظر   )٧٢(  
  )٧٣(   S/PV.4334 ٤، الصفحة. 

يف جمــال  لــس األمــن واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بــني جم
منــع نشــوب الصــراعات، وأعربــوا عــن تأييــدهم للتــدابري الــيت   

    .)٧٤(تتخذها اهليئتان لتحسني التنسيق بينهما
/أغســـطس آب ٣٠املعقـــودة يف  ٤٣٦٠يف اجللســـة و  
 تعهـد )، الـذي  ٢٠٠١( ١٣٦٦القرار  اجمللساعتمد  ،٢٠٠١

ضه الوثيق حاالت الصراعات احملتملـة  بأن يبقي قيد استعرافيه 
عـن   وأعـرب ملنـع نشـوب الصـراعات،     إسـتراتيجية كجزء من 

ــتنادا إىل      ــة، اسـ ــراعات احملتملـ ــاالت الصـ ــر يف حـ ــه النظـ عزمـ
، ضـمن  معلومات مقدمة من اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي   

وضـع هنـج تعاضـدي    جهات أخرى. كما أعـرب عـن تأييـده ل   
، نشـوب الصـراعات املسـلحة    منسق على نطـاق املنظومـة ملنـع   

ــه  ــال إنــ ــة واجمللــــس   وقــ ــة العامــ ــلة اجلمعيــ ــع إىل مواصــ يتطلــ
نظر يف تقرير األمـني العـام عـن منـع     الاالقتصادي واالجتماعي 

  .نشوب الصراعات املسلحة
  ٨احلالة   
  أفريقيااحلالة يف   
ــة   ــن  جملــــس يف جلســ ــودة يف  ٤٤٦٠األمــ  ٢٩املعقــ

االقتصـادي   اجمللـس أعـرب رئـيس    ،٢٠٠٢كانون الثاين/ينـاير  
ــاعي ــه يف   واالجتم ــكأن يســاعد عــن أمل ــى   ذل االجتمــاع عل

وضع األساس الالزم لزيادة التعاون بني جملس األمـن واجمللـس   
يف ميثــاق األمــم  متــوخىاالقتصــادي واالجتمــاعي، كمــا هــو  

 األمــن جملــسكمــا أعــرب عــن أملــه يف أن يعمــل      املتحــدة.
ليـة أكـرب يف نطــاق   معـا بفعا  االقتصـادي واالجتمـاعي   اجمللـس و

__________ 

(كولومبيــا)؛ والصــفحات  ٧إىل  ٥املرجــع نفســه، الصــفحات   )٧٤(  
 ٣٢إىل  ٢٩(اململكــــة املتحــــدة)؛ والصــــفحات    ١٣إىل  ١١

 ٢، الصـفحات  S/PV.4334 (Resumption 1) )؛ وس(موريشـيو 
 ٧الصـفحات  (السويد بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب)؛ و    ٥إىل 
ــفحات   ٩إىل  ــتني)؛ والصـ ــتاريكا)؛  ١١إىل  ٩(األرجنـ (كوسـ

 ٣٣إىل  ٣١(الربازيل)؛ والصـفحات   ٢١إىل  ١٩والصفحات 
 (بيالروس).  
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 تأكيـده علـى  الواليات اليت حددها امليثـاق لكـل جهـاز. ومـع     
بينـهما حـىت   الفعـال  التعـاون   فقـد دعـا إىل  استقالل اجلهازين، 

التابعـة لألمـم املتحـدة يف     الفاعلـة ميكن أن تعمل كل اجلهـات  
وأعـرب أخـريا عـن اعتزامـه مواصـلة       امليدان بطريقـة متكاملـة.  
حـول   االقتصـادي واالجتمـاعي   جمللـس ااملناقشات مـع أعضـاء   

ــز التعــاون مــع    ويف املناقشــة الــيت   .)٧٥(األمــن جملــسســبل تعزي
أعقبت ذلك، شدد عدة متكلمني على ضرورة زيـادة التعـاون   

ني لتشجيع إتباع هنـج أكثـر تكـامال يف بنـاء     اجمللسواحلوار بني 
  .)٧٦(السالم

 ٣١املعقـــودة يف  ٤٤٦٥األمـــن  جملـــس يف جلســـةو  
ــاير كــانون ال ــيس  ،٢٠٠٢ثاين/ين ــسأدىل رئ ــن جمل ــان  األم ببي

يرحـــب  جملـــس األمـــنجـــاء فيـــه أن  ،)٧٧(اجمللـــسبالنيابــة عـــن  
ــة    مبشــاركة اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف جلســته العلني

كـانون الثاين/ينـاير    ٢٩املتعلقة باحلالة يف أفريقيا واملعقـودة يف  
ن طريـق  اجمللـس جمـددا أمهيـة تعزيـز تعاونـه، عـ       وأكد. ٢٠٠٢

قدر أكرب مـن التفاعـل، مـع اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي،       
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، يف جمــال منــع       ٦٥عمــال باملــادة  

الرتاعــات املســلحة، مبــا يف ذلــك معاجلــة املشــاكل االقتصــادية   
إن وقـــال الـــرئيس أيضـــا واالجتماعيـــة والثقافيـــة واإلنســـانية. 

ــن  ــل  ســينظر  جملــس األم ــق عام خمصــص لرصــد   يف إنشــاء فري
، ولتحسـني التنسـيق مـع    يف البيـان الرئاسـي  التوصيات الـواردة  

. وعمـــال بالبيـــان الرئاســـي اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي
__________ 

  )٧٥(  S/PV.4460 ٤٥  و ٤٤، الصفحتان. 

)؛ والصـفحات  أيرلنـدا ( ١٧إىل  ١٤املرجع نفسه، الصـفحات    )٧٦(  
 ٤٣الصـفحتان  (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ و ٢٨إىل  ٢٥
ــا)؛ و ٤٤ و ، S/PV.4460 (Resumption 1)(جنــــوب أفريقيــ

(االحتـاد   ٧ و ٦(كولومبيا)؛ والصـفحتان   ٤إىل  ٢الصفحات 
(سـنغافورة)؛ والصـفحات    ١٥إىل  ١٢الروسي)؛ والصفحات 

(كوبا)؛  ٤١إىل  ٣٨(موريشيوس)؛ والصفحات  ٢٦إىل  ٢٣
 (جامايكا). ٧إىل  ٥و الصفحات 

  )٧٧(  S/PRST/2002/2. 

الفريق العامل املخصص ملنـع   األمن جملسسالف الذكر، أنشأ 
، الــذي مشلــت واليتــه، نشــوب الصــراعات يف أفريقيــا وحلــها 

 جملـس التعـاون بـني    ضمن مجلة أمور، اقتراح توصـيات لتعزيـز  
  .)٧٨(االقتصادي واالجتماعي اجمللسو األمن

املعقــــــودة يف  ٤٥٣٨األمــــــن  جملــــــس يف جلســــــةو  
الفريـق العامـل املخصـص    أشار رئـيس   ،٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٢

إىل أن واليـة الفريـق    ملنع نشوب الصراعات يف أفريقيا وحلـها 
 اجمللـــسو األمـــن جملـــسالعامـــل تشـــمل تعزيـــز التعـــاون بـــني  

وأثنـــاء املناقشـــة، عـــرض عـــدة  .)٧٩(صـــادي واالجتمـــاعياالقت
ــني      ــاون ب ــة للتع ــة وملموس ــتكلمني اقتراحــات عام ــم ني اجمللس

ــة بــني     ــها عقــد اجتماعــات دوري ــة، مــن بين وأجهزهتمــا الفرعي
ني، والترتيـــب لتنظـــيم سلســـلة مـــن احللقـــات  اجمللســـرئيســـي 

االقتصــادي  اجمللــسوألقــى رئــيس  .)٨٠(املعتكفــاتالدراســية أو 
اجمللـــس االقتصـــادي  بيانـــا، أشـــار فيـــه إىل أن    جتمـــاعيواال

واالجتماعي يضطلع بوظـائف قررهـا امليثـاق متثِّـل لـّب عمليـة       
الـــدور الرقـــايب للمجلـــس يف األمـــور . ورأى أن بنـــاء الســـالم

املتعلقة بالتعاون يف جمـال التنميـة، واملسـاعدة اإلنسـانية، ميكـن      
__________ 

ــات    )٧٨(   ــرد اختصاصـ ــوب     تـ ــع نشـ ــص ملنـ ــل املخصـ ــق العامـ الفريـ
يف مـــــذكرة مـــــن الـــــرئيس  الصـــــراعات يف أفريقيـــــا وحلـــــها

)S/2002/207.( 

  )٧٩(  S/PV.4538 ٥، الصفحة.  
ــفحتان    )٨٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــة   ٩ و ٨املرجـ ــدائم ملنظمـ (املراقـــب الـ

 ١٨(بــــنن)؛ والصــــفحة  ١٥الوحــــدة األفريقيــــة)؛ الصــــفحة 
ــر)؛ والصـــ  ــفحة   ٢٩ و ١٩فحتان (مصـ ــر)؛ والصـ  ٢٧(اجلزائـ

ــتراليا)؛ والصـــــفحة  ٣٤(بـــــنغالديش)؛ والصـــــفحة   ٣٥(اســـ
ــبانيا)؛ والصــفحة   ــد)؛ والصــفحة   ٤٠(أس ــان)؛  ٤٢(اهلن (الياب

(غامبيا)؛ والصـفحة   ٤، الصفحة S/PV.4538 (Resumption 1)و
 ١٦)؛ والصـفحة  أيرلنـدا ( ١١إىل  ٩(تونس)؛ والصـفحات   ٧

 ٢٥(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٢٠(نيبـــال)؛ والصـــفحة 
 ٤٥(البحـرين)؛ والصـفحة    ٣٢ و ٣١(املغرب)؛ والصـفحتان  

ــايل)؛ والصــفحة   ــق)؛ والصــفحتان   ٤٧(م  ٥٥ و ٥٤(موزامبي
ــفحة   ــتاريكا)؛ والصـ ــيو ٦١(كوسـ ــا  س(موريشـ ــر أيضـ ). انظـ

 . ٦٤إىل  ٦١املالحظات اخلتامية للرئيس، الصفحات 
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بــني اجلوانــب أن تفيــد كــثريا يف العمــل علــى حتســني التكامــل  
ذات الصلة بالسياسـات والعمليـات، ممـا يـتمم العمـل اجلـاري       

  .)٨١(يف اجلمعية العامة وجملس األمن
 ١٨املعقـــودة يف  ٤٥٧٧األمـــن  جملـــس يف جلســـةو  

ــه  ــيس   ،٢٠٠٢متوز/يوليـــ ــار رئـــ ــسأشـــ ــادي  اجمللـــ االقتصـــ
 ااستشــاري افريقــوه أنشــأ لتــ اجمللــسإىل أن ذلــك  واالجتمــاعي

ـــي اخمصصــ ــدان األبالب امعن ــةل  ،)٨٢(اخلارجــة مــن الصــراع  فريقي
ــرادى     ــاول احلــاالت يف ف ــة خمصصــة إضــافية تتن وسينشــئ أفرق

أن تعمـل األفرقـة املخصصـة    البلدان أو املناطق. وكان يتوخى 
    .)٨٣(معا على حنو وثيقالتابعة للمجلسني 

ــاء    ١٨املعقــودة يف  ٤٦٧٣جلســة جملــس األمــن   وأثن
ممثـل موريشـيوس إحاطـة    قـدم   ،٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب 

الفريق العامل املخصص ملنع نشـوب  ، بصفته رئيس اجمللسإىل 
أكــرب إجنــاز حققــه    . وقــال إنالصــراعات يف أفريقيــا وحلــها  

تعزيـز التعـاون الوثيـق بـني جملـس      كان يتمثل يف الفريق العامل 
ــى يف  األمــن واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   ــا جتل ، وهــو م

ني وأجهزهتمــا الفرعيــة. كمــا اقــر األنشــطة املشــتركة للمجلســ
ن هنــاك اعترافــا متزايــدا بأنــه ينبغــي جمللــس األمــن واجمللــس   بــأ

ــة    ــا وينســقا أنشــطتهما بغي االقتصــادي واالجتمــاعي أن يتعاون
  .)٨٤(إجياد حلول دائمة للصراعات

 /أبريلنيســــان ٣٠املعقــــودة يف  ٤٧٤٨يف اجللســــة و  
ه خـالل  مناقشـة ختاميـة ألعمالـ    األمـن  جملـس أجـرى   ،٢٠٠٣
، مع التركيز بصفة خاصـة علـى الصـراعات    /أبريلنيسانشهر 

__________ 

  )٨١(  S/PV.4538 ٧، الصفحة. 

، امللحـق  االقتصادي واالجتماعي لمجلسانظر الوثائق الرمسية ل  )٨٢(  
. انظـــر أيضـــا تقريـــر ٢٠٠٢/١)، القـــرار E/2002/99( ١رقـــم 
إنشاء فريق استشاري خمصـص معنــي بالبلـدان    عن  العام األمني

 ).Corr.1و E/2002/12( األفريقية اخلارجة من الصراع

  )٨٣(  S/PV.4577 ٢٤، الصفحة.  
  )٨٤(  S/PV.4673 ١٤، الصفحة. 

ــا،  ــات  يف ذلــك مبــايف أفريقي  األمــمواليــات  األمــن جملــسبعث
لتعزيز السالم واألمن. وخالل املناقشة، رحب رئـيس   املتحدة
 جملــسبازديــاد التعــاون بــني   االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــس
ــسواألمــن  معاجلــة حــاالت   يف االقتصــادي واالجتمــاعي  اجملل

بعد انتـهاء الصـراع. وأعـرب عـن أملـه يف أن يتكـرر ذلـك         ما
التعاون يف املستقبل، واقترح أن يكـون تعميـق الـدعم املتبـادل     

ــني  ــون وودز أحــد اجملــاالت    اجمللســب ــني مؤسســات بريت ني وب
  .)٨٥(نياجمللساملمكنة للتعاون بني 

  ٩احلالة   
  بيساو ‐احلالة يف غينيا   
 تشــــــــرين ٢٥املــــــــؤرخ  ٢٠٠٢/٣٠٤يف القــــــــرار   

 االقتصـادي واالجتمـاعي   اجمللـس ، أنشـأ  ٢٠٠٢ األول/أكتوبر
 اجمللــسبيســاو. وقــرر  -فريقـا استشــاريا خمصصــا معنيــا بغينيــا  

، يف نفــس القــرار، حتديــدا أن يــدعو  االقتصــادي واالجتمــاعي
الفريـــق العامـــل املخصـــص ملنـــع  الفريـــق االستشـــاري رئـــيس 

  إىل املشاركة يف أعماله. لهانشوب الصراعات يف أفريقيا وح
 ١٨املعقـــودة يف  ٤٦٧٣ويف جلســـة جملـــس األمـــن     
الفريــق العامــل  قــدم رئــيس   ،٢٠٠٢األول/ديســمرب  كــانون

إحاطـة إىل   املخصص ملنع نشوب الصراعات يف أفريقيا وحلها
. وبعد التسليم بضـرورة حتسـني التعـاون والتنسـيق بـني      اجمللس
، أكــد رئــيس الجتمــاعياالقتصــادي وا اجمللــسو األمــن جملــس

الفريق العامل على أن أحد التطورات اجلديرة باالهتمـام كـان   
 اجمللــــسيتمثــــل يف املشــــاركة النشــــطة مــــن جانــــب رئــــيس  

يف اجتماعــــات الفريــــق العامــــل،  االقتصــــادي واالجتمــــاعي
ومشــــاركة رئــــيس الفريــــق العامــــل يف اجتماعــــات الفريــــق  

ى أن الفريـق  بيسـاو. ورأ  -االستشاري املخصص املعين بغينـا  
العامل ميكن أن يوفر الرابطة الالزمـة السـتمرار ذلـك التعـاون     

ختـذه كـل   االنـهج الـذي   ني، وأوصى بإمكان تطبيـق  اجمللسبني 
__________ 

  )٨٥(  S/PV.4748. الصفحة ، 
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االقتصـــادي واالجتمـــاعي إزاء مـــن الفريـــق العامـــل واجمللـــس  
. بيساو على بلدان أخرى كثرية خارجـة مـن الصـراع    - غينيا

 جملــسشــتركة املوفــدة مــن كمــا أشــار إىل أنــه شــارك البعثــة امل
بيســاو،  -إىل غينيــا  االقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسو األمــن
ذلك النشاط املشترك يبني التعاون الوثيق الـذي أقـيم    نوقال إ

  .)٨٦(نياجمللسبني 
موجهــة  ٢٠٠٣ /فرباير شــباط ٥ويف رســالة مؤرخــة   

االقتصـادي   اجمللـس استرعى رئـيس   ،)٨٧(األمن جملسإىل رئيس 
إىل تقريـــــر الفريـــــق  األمـــــن جملـــــساهتمـــــام  اعيواالجتمـــــ

وأشــاد بــرئيس  بيســاو، -االستشــاري املخصــص املعــين بغينيــا 
الفريــق العامــل املخصــص ملنــع نشــوب الصــراعات يف أفريقيــا   

ــها  ــاري.   ملوحلـ ــق االستشـ ــال الفريـ ــاط يف أعمـ ــاركته بنشـ شـ
ــافةو ــلة  إىل ذلــــك،  باإلضــ ــا الــــرئيس اجلديــــد إىل مواصــ دعــ

، ٢٠٠٣ة يف أعمال الفريق خـالل عـام   االشتراك بصورة نشط
ــتني يف الشــهور      ــاون بــني اهليئ ــادة التع ــع إىل زي ــه يتطل ــال إن وق
التاليـة مبـا يســهم يف حتديـد اسـتجابة شــاملة مـن جانـب األمــم       

  .)٨٨(املتحدة للحالة يف البلد
 ٤٧٦٦يف جلســــة جملــــس األمــــن ويف بيــــان صــــدر   

ني العـام  وكيـل األمـ  اقتـرح   ،٢٠٠٣أيار/مايو  ٣٠املعقودة يف 
ــا   ــسأن ينظــر  ومستشــاره اخلــاص ألفريقي ــن جمل ــد  األم يف عق

ــة     اجتماعــات  ــيلة لتعبئ ــة بوصــفها وس مشــتركة بصــورة دوري
الدعم الدويل ألفريقيا يف جماالت منع الصراعات وحلها، الـيت  
ــل        ــادة التأهي ــة بشــأهنا، ويف جمــال إع ــن والي ــس األم ــدى جمل ل

حلــــة مــــا بعــــد يف مر ةوإعــــادة الــــتعمري والتنميــــة االقتصــــادي
__________ 

  )٨٦(  S/PV.4673 ١٥إىل  ١٢، الصفحات. 

  )٨٧(  S/2003/176. 

 ٥يف  األمـن  جملـس ) أدىل به رئيس SC/7677يف بيان صحفي (   )٨٨(  
بيسـاو، أيـد    -يف ما يتعلق باحلالة يف غينيا  ٢٠٠٣ /مارسآذار

املخصـص  النهج الذي اتبعه الفريـق االستشـاري    اجمللسأعضاء 
 االقتصـادي واالجتمـاعي   لمجلـس بيساو التـابع ل  -املعين بغينيا 
 تأييدا تاما.

الصـــراعات، الـــيت يضـــطلع اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 
ويف املناقشـة الـيت أعقبـت ذلـك،      .)٨٩(مبسؤولية فريدة بصـددها 

أعــرب ممــثال اململكــة املتحــدة وأســبانيا عــن تأييــدمها ملــا أبــداه  
    .)٩٠(املستشار اخلاص ألفريقيا من تعليقات

 ١٩املعقـــودة يف  ٤٧٧٦ويف جلســـة جملـــس األمـــن     
أشــــار رئــــيس الفريــــق االستشــــاري  ،٢٠٠٣حزيران/يونيــــه 

بيساو إىل أن الزيارة املشتركة القادمـة   -املخصص املعين بغينا 
ــا و  األمــــن جملــــسلبعثــــة  الفريــــق املوفــــدة إىل غــــرب أفريقيــ

ــاالستشــاري املخصــص املعــين بغين  ســتوفر فرصــة   بيســاو -ا ي
بلـد  لنقل رسالة مجاعية بشأن ضرورة تعزيـز الثقـة بـني ذلـك ال    

  .)٩١(وشركائه الدوليني
ــن      ــس األمــ ــة جملــ ــودة يف  ٤٧٨٥ويف جلســ  ٩املعقــ

إىل غــرب  األمــن جملــسيف مــا يتعلــق ببعثــة  ٢٠٠٣متوز/يوليــه 
ــا ( ــهحزيران ٢٦أفريقي ــهمتوز ٥ - /يوني ــار  ،)٢٠٠٣ /يولي أش

بيســاو،  -إىل غــرب أفريقيــا وغينيــا  األمــن جملــسرئيســا بعثــة 
بيساو باالشتراك مـع   -غينيا  على التوايل، إىل أن البعثة زارت

التــابع  بيســاو -الفريــق االستشــاري املخصــص املعــين بغينــا     
، ورحبا بذلك التعـاون بـني   االقتصادي واالجتماعي لمجلسل

. وأكـدا جمـددا   االقتصـادي واالجتمـاعي   اجمللـس و األمن جملس
ينبغـي زيـادة تعزيـز    ’’املالحظة الواردة يف تقرير البعثة مـن أنـه   

جملــس األمــن واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   التعــاون بــني
عمال على وجـود اسـتجابة منسـقة وفعالـة مـن األمـم املتحـدة        
على الصعيد احلكـومي الـدويل للحاجـة إىل اختـاذ تـدابري فعالـة       
ــتدامة يف     ــة املســـ ــن والتنميـــ ــالم واألمـــ ــايا الســـ ــأن قضـــ بشـــ

__________ 

  )٨٩(  S/PV.4766 ٤، الصفحة.  
 S/PV.4766 (اململكــة املتحــدة)؛ و ٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )٩٠(  

(Resumption 1) (أسبانيا). ١١، الصفحة 

  )٩١(  S/PV.4776 وقــد زارت البعثــة املشــتركة غــرب    ٤، الصــفحة .
 /يوليـــهمتوز ٥إىل  /يونيـــهحزيران ٢٥أفريقيـــا يف الفتـــرة مـــن   

٢٠٠٣.  
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 وأشار رئيس البعثة املوفـدة إىل غـرب أفريقيـا إىل    .)٩٢(‘‘أفريقيا
 ‘‘وجهات نظـر ’’  أن ُتدمج ‘‘وجيداصحيحا ’’أنه كان أمرا 

مع وجهـات نظـر بعثـة جملـس      االقتصادي واالجتماعي اجمللس
ــادية    ــا أبـــرز العالقـــة القائمـــة بـــني املســـائل االقتصـ األمـــن، ممـ

ــة وبــني الســالم واألمــن   ــة   .)٩٣(واالجتماعي ــيس البعث وأشــار رئ
تاح ملنـدويب اهليئـتني   بيساو إىل أن التعاون أ -املوفدة إىل غينيا 

 - الفرصة للنظر بصورة مشتركة للمشاكل اليت تعيشـها غينيـا  
شـراكة  ’’زيز التنسـيق، وهـو مـا أسـفر عـن قيـام       ـــ بيساو، ولتع
حقيقيــة بــني جملــس األمــن واجمللــس االقتصــادي   ‘‘إســتراتيجية

ــتني، وإن ظلــت كــل     واالجتمــاعي. وأضــاف كــذلك أن اهليئ
ــا، منـــهما يف حـــدود واليتـــها، كانتـــ  ا متكـــاملتني يف رؤيتيهمـ

  .)٩٤(وفتحتا أفقا واسعا للتعاون، وخاصة يف أفريقيا
ــن       ــة عـ ــرئيس بالنيابـ ــه الـ ــان أدىل بـ ــسويف بيـ يف  اجمللـ

التوصـــية الـــواردة يف  اجمللــس أيـــد  ،)٩٥(٢٠٠٣ /يوليــه متوز ٢٥
ــر بعث ـــتقري ــة ــ ــن سـجمل ــا    األم ــا يف م ــدة إىل غــرب أفريقي املوف

بــأن يواصــل  التوصـية  يف ذلــك  مبــا ،)٩٦(بيسـاو  -يتصـل بغينيــا  
 االقتصـادي واالجتمـاعي   اجمللـس مبادراته التعاونيـة مـع    اجمللس

يف جمــال بنــاء الســالم يف البلــدان الــيت خرجــت مــن دائــرة مــن  
    .)٩٧(الصراعات
  ١٠احلالة   
  بوروندياحلالة يف   
االقتصــادي  اجمللــس، أنشــأ ٢٠٠٣ /يوليــهمتوز ١٧يف   

ويف  .)٩٨(خمصصا معنيا ببورونـدي  فريقا استشاريا واالجتماعي
__________ 

  )٩٢(  S/2003/688 ٧٧، الفقرة. 

  )٩٣(  S/PV.4785 ٥، الصفحة. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

  )٩٥(  S/PRST/2003/12. 

  )٩٦(  S/2003/688. 

 .٢٤املرجع نفسه، الفقرة   )٩٧(  

 ١٤ىل الصـحافة يف  . ويف بيـان صـدر إ  ٢٠٠٣/١٦انظر القرار   )٩٨(  
 بالقرار. األمن جملس، رحب أعضاء ٢٠٠٣ /أغسطسآب

موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٣ /أغسـطس آب ٢٥رسالة مؤرخة 
أشـار   ،)٩٩(األمن جملسإىل رئيس  االقتصادي واالجتماعي اجمللس

ــا،      ــة املنشــأة حــديثا ســتبدأ العمــل قريب ــرئيس إىل أن تلــك اهليئ ال
الفريق العامل املخصص ملنـع نشـوب الصـراعات    وستدعو رئيس 
ويف ذلـك الصـدد، أشـاد     للمشاركة يف عملها. هايف أفريقيا وحل

ني، وخباصة التعاون بني الفريق العامل اجمللسالرئيس بالتعاون بني 
  .بيساو -بغينا  الفريق االستشاري املخصص املعينو

 األول/ كــــانون ٤املعقــــودة يف  ٤٨٧٦يف اجللســــة و  
ــدي    ٢٠٠٣ديســمرب  ــة يف بورون ــق باحلال ــا يتعل ــتمع  ،يف م اس
ــس االقتصـــادي  اجمللـــسإىل إحاطـــة مـــن رئـــيس    األمـــن جملـ

 اجمللـس و األمـن  جملـس ، الذي قال إنه جيـب علـى   واالجتماعي
التنسـيق يف اجملـاالت الـيت تقـع ضـمن       االقتصادي واالجتماعي

اختصــاص كــل منــهما، عنــد تقــدمي املســاعدة إىل بورونــدي.   
ــال يف ذلــك الصــدد إن   ميكــن أن يســاعد يف   األمــن جملــسوق

ة االحتاد األفريقي حلفـظ السـالم يف مكاهنـا    ضمان أن تبقى بعث
سالم تابعة لألمم املتحـدة، بينمـا   الفظ حلأو أن حتل حملها بعثة 

ــاعي لمجلـــسميكـــن ل ــادي واالجتمـ ــدعم  االقتصـ ــوفر الـ أن يـ
إىل دعــم  عمريالــتإعــادة والتأهيــل لالنتقــال مــن مرحلــة إعــادة  

ــدم إىل       ــدعم املق ــل. وأضــاف أن ال ــدى الطوي ــى امل ــة عل التنمي
ــاتلني     ب ــريح املقـ ــالح وتسـ ــرتع السـ ــق بـ ــا يتعلـ ــدي يف مـ ورونـ

ــدمي    ــع، فضـــال عـــن تقـ ــاجهم يف اجملتمـ ــادة إدمـ ــابقني وإعـ السـ
واملشـردين  املساعدة اإلنسانية الالزمة إلعادة توطني الالجـئني  

 ‘‘يف مكـــان مـــا بـــني’’داخليـــا، هـــو جمـــال للمســـؤولية يقـــع  
  .)١٠٠(اختصاصي اهليئتني

   ١١احلالة   
  و هنج شاملبناء السالم: حن  

__________ 

  )٩٩(  S/2003/836. 

)١٠٠ (S/PV.4876 ٦، الصفحة. 
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ــة    ــودة يف  ٤٢٧٢يف اجللســــ ــباط ٥املعقــــ /فرباير  شــــ
بناء السـالم: حنـو   ’’يف البند املعنون  األمن جملسنظر  ،٢٠٠١

. وأثنــاء املناقشـــة، شــدد عـــدة مــتكلمني علـــى    ‘‘هنــج شـــامل 
 العامـة  اجلمعيـة و األمـن  جملـس ضرورة التشـاور والتنسـيق بـني    

مــن الــدول  ، وحثــت اثنتــاناالقتصــادي واالجتمــاعي اجمللــسو
 اجمللـس و األمـن  لـس األعضاء على عقد اجتماعات مشتركة جمل

مــن امليثــاق  ٦٥واالســتناد إىل املــادة  االقتصــادي واالجتمــاعي
  .)١٠١(بدرجة أكرب

/فرباير  شــــباط ٢٠املعقــــودة يف  ٤٢٧٨يف اجللســــة و  
ــة عــن    ، ٢٠٠١ ــرئيس بالنياب ــه ال ــان أدىل ب ــسويف بي   ،)١٠٢(اجملل

يف بنــاء الســالم يتوقــف علــى تقســيم   أن النجــاح اجمللــسكــد أ
ــه يف مــا بــني مجيــع الشــركاء     للعمــل بشــكل فعــال ال لــبس في
الدوليني، وكرر اإلعراب عن استعداده للنظر يف سـبل حتسـني   
التعــاون مـــع ســـائر هيئـــات األمـــم املتحـــدة وأجهزهتـــا املعنيـــة  
مباشــرة ببنــاء الســالم، وعلــى وجــه اخلصــوص اجلمعيــة العامــة 

دي واالجتمـــاعي اللـــذان يضـــطلعان بـــدور واجمللـــس االقتصـــا
ومـن أجـل تفـادي وجـود فاصـل بـني        رئيسي يف هذا امليـدان. 

ــاء الســالم، أعــرب اجمللــس عــن تصــميمه،       حفــظ الســالم وبن
حيثما كان ذلك مناسبا، علـى إجـراء مشـاورات، يف املراحـل     
املختلفة ألي عملية مـن عمليـات حفـظ السـالم تضـم عناصـر       

نــدما تكــون العمليــة قيــد اإلنشــاء، لبنــاء الســالم، وخصوصــا ع
مــع الدولــة املعنيــة والعناصــر الفاعلــة ذات الصــلة الــيت تضــطلع 
ــاء     باملســؤولية الرئيســية عــن تنســيق وتنفيــذ نــواحي أنشــطة بن
السالم، مثل اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي.  

من امليثاق، فقـد   ٦٥ورغم أن البيان مل يشر صراحة إىل املادة 
غ بانتظــام مبــا حيــرز مــن تقــدم  علــى أمهيــة أن ُيبلَّــ اجمللــسدد شــ
يواَجه من صعوبات يف جمـال بنـاء السـالم يف البلـدان الـيت       وما

__________ 

)١٠١ (S/PV.4272 (موريشــــيوس)؛ و ٣٤، الصــــفحة S/PV.4272 

(Resumption 1) (ماليزيا). ٣٢، الصفحة  
)١٠٢ (S/PRST/2001/5. 

توجــد فيهــا عمليــة حلفــظ الســالم صــدر هبــا تكليــف مــن قبــل  
  جملس األمن.    

  ١٢احلالة   
املعونة الغذائية يف إطار تسوية الصراعات: أفغانسـتان    

  خرىومناطق األزمات األ
 /نيسـان  ٤املعقودة يف  ٤٥٠٧يف جلسة جملس األمن   

املعونـة الغذائيـة يف   ’’يف ما يتعلـق بالبنـد املعنـون     ٢٠٠٢أبريل 
إطــــار تســــوية الصــــراعات: أفغانســــتان ومنــــاطق األزمــــات  

ُدعيــت املــديرة التنفيذيــة لربنــامج األغذيــة العــاملي   ،‘‘األخــرى
ثال اململكــة . وبعــد ذلــك، شــدد ممــ  اجمللــسلتقــدمي إحاطــة إىل 

ــز التعــاون بــني      املتحــدة واالحتــاد الروســي علــى ضــرورة تعزي
يف املســائل  االقتصــادي واالجتمــاعي  اجمللــسو األمــن جملــس

ــوية       ــياق تســ ــة يف ســ ــة الغذائيــ ــل املعونــ ــن قبيــ ــانية مــ اإلنســ
يتوجـب  ووفقا ملا قاله ممثـل اململكـة املتحـدة،     .)١٠٣(الصراعات

أكثـر مشـوال   م أوثق وتفهـم  أن يعمال معا حنو تفاه اهليئتنيعلى 
وباملثـل،   .)١٠٤(تعامـل معهـا بطريقـة أكثـر فعاليـة     للملسائل الصـراع  

 اهليئـتني ضرورة حتسني التعاون بني قال ممثل االحتاد الروسي إن 
ضـــع يف بشــأن هــذه املســـائل أصــبحت واضـــحة جــدا، إذا وُ    

عتبار اختصاصهما ومبادئ التفاعل بينهما املنصـوص عليهـا   اال
  .)١٠٥(ألمم املتحدةيف ميثاق ا

__________ 

)١٠٣(  S/PV.4507 اململكــة امل ١٤، الصــفحة)تحــدة)؛ و S/PV.4507 

(Resumption 1) (االحتاد الروسي). ١٠، الصفحة  
)١٠٤(  S/PV.4507 (اململكة املتحدة). ١٤، الصفحة 

)١٠٥(  S/PV.4507 (Resumption 1) (االحتاد الروسي). ١٠، الصفحة 
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  اجلزء الثالث    
  يةالعالقات مع جملس الوصا    

  
يتصــل باألقــاليم  يف مــابــني جملــس األمــن وجملــس الوصــاية  ةبالعالقــ اجلــزءهــذا يتعلــق   

مــن  ٨٢ و ٧٧مبوجـب املـادتني    ‘‘إســتراتيجيةمنطقـة أو منـاطق   ’’املشـمولة بالوصـاية املســماة   
مجيــع وظــائف األمــم ’’علــى أن يباشــر جملــس األمــن  ٨٣مــن املــادة  ١امليثــاق. وتــنص الفقــرة 

اتفاقــات  ويــدخل يف ذلــك املوافقــة علــى شــروط’’ - اإلســتراتيجيةاملتعلقــة بــاملواقع  ‘‘املتحــدة
جملـس   يسـتعني كـذلك علـى أن    ٨٣من املادة  ٢. وتنص الفقرة ‘‘الوصاية وتغيريها أو تعديلها

ف األمم املتحدة يف نظام الوصـاية خاصـاً   يف مباشرة ما كان من وظائ’’جلس الوصاية مباألمن 
. وتــرد هــذه ‘‘اإلســتراتيجيةبالشــؤون السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والتعليميــة للمواقــع 

  امليثاق.    من ٨٨و  ٨٧الوظائف اإلشرافية على وجه التحديد يف املادتني 
ــرار     ــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٦ومبوجــب الق ــاين/نوفمرب تشــرين ١٠) امل  ، أكمــل١٩٩٤ الث

جملـس  أن وخـالل الفتـرة املستعرضـة، ورغـم     جملس الوصـاية الواليـة الـيت أسـندها إليـه امليثـاق.       
  أنشطة.  مل يضطلع بأيةفإنه موجوداً، ظل الوصاية 

  
  اجلزء الرابع    

لعالقات مع حمكمة العدل الدوليةا    
  مالحظة  
 بالعالقة بـني جملـس األمـن وحمكمـة    الرابع يتعلق اجلزء   

ألف انتخـاب أعضـاء احملكمـة،    القسم ويتناول العدل الدولية. 
الــذي يتوقــف علــى إجــراء يتخــذه جملــس األمــن بــاالقتران مــع 

بأعمالـه  يقوم كل من اجلهازين لكن على أن اجلمعية العامة، و
ثـالث   أجريـت ، املستعرضةاآلخر. وخالل الفترة  عن مستقالً

ــوالت  ــات جــ ــن االنتخابــ ــاالت  مــ . )١٥ و ١٤ و ١٣(احلــ
يف بـاء املناقشـات الـيت دارت يف جملـس األمـن      م القسـ ويتناول 

األدوار الـــيت يقـــوم هبـــا كـــل مـــن جملـــس األمـــن  بـــيتعلـــق  مـــا
    واحملكمة.

املمارســة املتعلقــة بانتخــاب أعضــاء حمكمــة      - ألــف
  الدولية  العدل

  مالحظة  
 تــرد اإلجــراءات املتعلقــة بانتخــاب أعضــاء احملكمــة يف  
ــادتني ــواد و ٨ و ٤ املـ ــن ال ١٤إىل  ١٠املـ ــي  مـ ــام األساسـ نظـ

ــادتني    ــة؛ وامل ــدل الدولي ــة الع ــام  ١٥١و  ١٥٠حملكم ــن النظ  م
مــن النظــام    ٦١و  ٤٠الــداخلي للجمعيــة العامــة؛ واملــادتني    

  لس األمن.لمجالداخلي املؤقت 
 ١٣ويف حــــالتني مــــن احلــــاالت الــــثالث (احلالتــــان   

ــلء شــاغر     )، ١٤ و ــدأ جملــس األمــن إجــراءات االنتخــاب مل ب
مـن النظـام    ١٤نتخـاب، وفقـا للمـادة    واحد بتحديد موعد اال
، مـــن خـــالل اجمللـــس، ووفقـــا ملمارســـة األساســـي للمحكمـــة
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)، املتعلقـــة ١٥ويف احلالـــة املتبقيـــة (احلالـــة  .)١٠٦(اعتمـــاد قـــرار
موعـد االنتخـاب    اجمللـس ، حـدد  عاديةبانتخابات مللء شواغر 

مث شــرع جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة،  بصــورة غــري رمسيــة. 
 اتويف جلســـ .)١٠٧(يف إجـــراء االنتخابـــات كـــل علـــى حـــدة،

لــس االنتبــاه إىل لمجرئــيس ا وجَّــه، ذات الصــلة جملــس األمــن
تصــف تكــوين احملكمــة وحتــدد  .)١٠٨(مــذكرة مــن األمــني العــام

وذكَّـر اجمللـس بـأن     يف إجراء االنتخابات.اليت ُتتَّبع اإلجراءات 
من النظـام األساسـي للمحكمـة تـنص      ١٠من املادة  ١الفقرة 

ــى أن  ــة   ’’علـ ــة املطلقـ ــالون األكثريـ ــذين ينـ ــن املرشـــحني الـ مـ
أصوات جملس األمن ُيعَتَبـرون قـد   من أصوات اجلمعية العامة و

، مضــيفاً أن األغلبيــة املطلوبــة يف جملــس األمــن وفقــاً ‘‘انتخبــوا
مثانيــة أصـــوات. وأوضــح كــذلك أن التصـــويت    هــي  لــذلك  

  سيُجرى باالقتراع السري.
  

  ١٣احلالة   
 /مـــــــارسآذار ٢املعقـــــــودة يف  ٤١٠٧ يف اجللســـــــة  
العـدل  ، اجتمع جملـس األمـن النتخـاب عضـو حملكمـة      ٢٠٠٠

ملـلء شـاغر   )، ١٩٩٩( ١٢٧٨الدولية وفقا ملا قرره يف القرار 
أحـــد أعضـــائها. ويف االقتـــراع األول،  الســـتقالةنشـــأ نتيجـــة 

حصل مرشح واحد على أغلبية األصوات املطلوبة يف اجمللـس.  
 سـيبلغ رئـيس اجلمعيـة العامـة بنتيجـة      نهإلس لمجوقال رئيس ا

 ورودحــىت  لــس أن يظــل منعقــداًلمجالتصــويت، وطلــب إىل ا
نتيجــة التصــويت يف اجلمعيــة العامــة. ويف وقــت الحــق، أبلــغ   

تلقَّى رسالة من رئـيس اجلمعيـة العامـة يبلغـه      أنهأعضاء اجمللس 
ــة مـــن     ــة املطلقـ ــه حصـــل علـــى األغلبيـ ــا أن املرشـــح نفسـ فيهـ

. وبالتـايل،  ٩٠جلمعية العامة يف جلسـتها العامـة   األصوات يف ا
__________ 

 ).٢٠٠١( ١٣٦١ ) و١٩٩٩( ١٢٧٨انظر القرارين ) ١٠٦(

ــة جللســ   لإلطــالع) ١٠٧( ــى احملاضــر احلرفي ــن ذات  عل ات جملــس األم
 .S/PV.4107, S/PV.4389 and S/PV.4629 الصلة انظر:

 .S/2000/105, S/2001/881 and S/2002/925انظر ) ١٠٨(

انُتِخَب املرشـح املـذكور عضـواً يف احملكمـة. ونظـراً النتخـاب       
العضــو اجلديــد ليحــل حمــل عضــو مل تنتــه مــدة عضــويته، فإنــه   

تنتــهي يف كانــت انُتِخــب ملــلء مــا تبقــى مــن مــدة ســلفه الــيت   
  .٢٠٠٦شباط/فرباير   ٥

  

  ١٤احلالة   
 ،٢٠٠١ /يوليـه متوز ٥عقودة يف امل ٤٣٤٥يف اجللسة   

ــا للمــادة  اجمللــسنظــر  ــداخلي حملكمــة    ١٤، وفق مــن النظــام ال
لتحديــد موعــد إلجــراء  )١٠٩(العــدل الدوليــة، يف مشــروع قــرار

ويف  أحـد أعضـائها.   السـتقالة نشأ نتيجة انتخابات مللء شاغر 
إجــراء االنتخابــات يف  اجمللــس)، قــرر ٢٠٠١( ١٣٦١القــرار 
  .٢٠٠١ توبراألول/أك تشرين ١٢

 تشـــــــرين ١٢املعقـــــــودة يف  ٤٣٨٩ويف اجللســـــــة   
 ١٣٦١يف قـراره   اجمللـس ، وفقا ملا قرره ٢٠٠١ األول/أكتوبر

يف انتخــاب عضــو يف احملكمــة ملــلء   اجمللــس)، شــرع ٢٠٠١(
ــذي   ــاغر الـ ــة  الشـ ــأ نتيجـ ــتقالةنشـ ــائها  السـ ــد أعضـ ويف  .أحـ

االقتــراع األول، حصــل مرشــح واحــد علــى أغلبيــة األصــوات 
ســيبلغ رئــيس  نــهإلــس لمجة يف اجمللــس. وقــال رئــيس ااملطلوبــ

لس أن يظـل  لمجالتصويت، وطلب إىل ا اجلمعية العامة بنتيجة
ــة العامــة. ويف   ورودحــىت  منعقــداً نتيجــة التصــويت يف اجلمعي

تلقَّـى رسـالة مـن رئـيس      أنـه وقت الحق، أبلغ أعضـاء اجمللـس   
ألغلبيـة  اجلمعية العامة يبلغه فيها أن املرشح نفسه حصل على ا

ــة العامــة يف جلســتها العامــة     املطلقــة مــن األصــوات يف اجلمعي
ــَب املرشــح املــذكور عضــواً يف احملكمــة.    ٢٤ ــايل، انُتِخ . وبالت

ونظراً النتخاب العضو اجلديـد ليحـل حمـل عضـو مل تنتـه مـدة       
كانـت  عضويته، فإنه انُتِخب مللء ما تبقى من مدة سلفه الـيت  

   .٢٠٠٦شباط/فرباير  ٥تنتهي يف 
  ١٥احلالة   

__________ 

)١٠٩ (S/2001/663. 
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 تشــــــــرين ٢١املعقــــــــودة يف  ٤٦٢٩يف اجللســــــــة   
انتخــــاب مخســــة يف اجمللــــس  شــــرع، ٢٠٠٢ األول/أكتــــوبر

ستشـــغر يف كانـــت أعضـــاء للمحكمـــة، ملـــلء املناصـــب الـــيت 
 اجمللــسويف البدايــة، عــرض رئــيس   . ٢٠٠٣شــباط/فرباير  ٦

الذين مستهم اجملموعات اإلقليميـة. ووجـه    )١١٠(قائمة املرشحني
إىل أن اثــــنني مــــن املرشــــحني قــــررا ســــحب  جمللــــساانتبــــاه 

ترشـــيحهما، ولـــذلك مل يظهـــر امسيهمـــا يف أوراق االقتـــراع.  
ــة ويف االقتـــراع األول، حصـــل  ــة  مخسـ مرشـــحني علـــى أغلبيـ

سـيبلغ   نهإلس لمجاألصوات املطلوبة يف اجمللس. وقال رئيس ا
لـس  لمجالتصـويت، وطلـب إىل ا   رئيس اجلمعية العامـة بنتيجـة  

نتيجة التصويت يف اجلمعيـة العامـة.    حىت تلقي داًأن يظل منعق
تلقَّــى رســالة مــن   أنــهويف وقــت الحــق، أبلــغ أعضــاء اجمللــس  

رئيس اجلمعية العامة يبلغه فيها أن املرشـحني نفسـهم حصـلوا    
علـــى األغلبيـــة املطلقـــة مـــن األصـــوات يف اجلمعيـــة العامـــة يف 

رون انُتخـب املرشـحون املـذكو    ،. وبالتـايل ٣٥جلستها العامة 
عضـوية مـدهتا تسـع سـنوات تبـدأ يف      أعضاًء يف احملكمـة لفتـرة   

  .٢٠٠٦شباط/فرباير   ٦
    النظر يف العالقة بني جملس األمن واحملكمة    -باء 

  من ميثاق األمم املتحدة ٩٤املادة   
يتعهد كـل عضـو مـن أعضـاء األمـم املتحـدة         - ١  

أن يرتل على حكم حمكمة العدل الدولية يف أيـة قضـية يكـون    
  فيها. رفاًط

ــن       - ٢   ــا ع ــع أحــد املتقاضــني يف قضــية م إذا امتن
القيام مبا يفرضه عليه حكم تصدره احملكمـة، فللطـرف اآلخـر    
ــس، إذا رأى ضــرورة       ــذا اجملل ــن، وهل ــس األم ــأ إىل جمل أن يلج

أن يقـدم توصـياته أو يصـدر قـرارا بالتـدابري الـيت جيـب         ،لذلك
  اختاذها لتنفيذ هذا احلكم.

  ٩٦املادة   
__________ 

)١١٠ (S/2002/926. 

ألي مــن اجلمعيــة العامــة أو جملــس األمــن أن    ‐ ١  
  يطلب إىل حمكمة العدل الدولية إفتاءه يف أية مسألة قانونية.

والوكـــاالت  األمـــم املتحـــدةولســـائر فـــروع   ‐ ٢  
املتخصصة املرتبطة هبا، ممـن جيـوز أن تـأذن هلـا اجلمعيـة العامـة       

 يف مـا بذلك يف أي وقت، أن تطلب أيضا من احملكمة إفتاءهـا  
  هلا من املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعماهلا. يعرض

  

  حملكمة العدل الدولية من النظام األساسي ٤١املادة   
للمحكمة أن تقرر التـدابري املؤقتـة الـيت جيـب       ‐ ١  

اختاذهــا حلفــظ حــق كــل مــن األطــراف وذلــك مــىت رأت أن    
  الظروف تقضي بذلك.

إىل أن يصـــدر احلكـــم النـــهائي يبلـــغ فـــوراً       ‐ ٢  
  .ن نبأ التدابري اليت يرى اختاذهاـس األمـوى وجملـطراف الدعأ

  مالحظة  
ــن     ــة جملــــس األمــ ــودة يف  ٤٢١٢يف جلســ  ٣١املعقــ

قـــدم رئـــيس حمكمـــة العـــدل   ،٢٠٠٠تشـــرين األول/أكتـــوبر 
ألول مــــرة يف تــــاريخ   األمــــن جملــــسالدوليــــة إحاطــــة إىل  

ــس ــة إحــاطتني إىل      .)١١١(اجملل ــيس احملكم ــدم رئ ــك، ق ــد ذل وبع
 تشـــرينويف  ،)١١٢(٢٠٠١ األول/أكتـــوبر تشـــرينيف  ساجمللـــ

وقُـــدمت اإلحاطـــات الـــثالث يف  .)١١٣(٢٠٠٢ األول/أكتـــوبر
إحاطــة مقدمــة مــن ’’يف إطــار البنــد املعنــون  جلســات خاصــة

. ‘‘القاضـــي غيلـــربت غيـــوم، رئـــيس حمكمـــة العـــدل الدوليـــة 
  .)١١٤(٢٠٠٣ُتقدم إحاطات يف عام   ومل

ت هنـاك حالـة واحـدة    وخالل الفترة املستعرضة، كان  
__________ 

)١١١ (S/PV.4212. 
)١١٢ (S/PV.4398. 
)١١٣ (S/PV.4636. 
 ٢٠٠٣أيار/مـــــــايو  ١٣املعقـــــــودة يف  ٤٧٥٣) يف اجللســـــــة ١١٤(

يف فـــض دور جملـــس األمـــن  ”يتعلـــق بالبنـــد املعنـــون    مـــا يف
، تكلم السيد نبيل العريب، القاضي “املنازعات بالطرق السلمية

مبحكمــة العــدل الدوليــة، ولكــن بصــفته الشخصــية فحســب       
)S/PV.4753  ١٢إىل  ٨، الصفحات .( 
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)، وحالـــة ١٦مـــن امليثـــاق (احلالـــة  ٩٤تتعلـــق بتطبيـــق املـــادة 
من النظام األساسي للمحكمـة   ٤١أخرى تتعلق بتطبيق املادة 

  ).١٧(احلالة 
  ١٦احلالة   
ــة     ــالة مؤرخـ ــانون ٢٢يف رسـ ــاير كـ  ٢٠٠٢ الثاين/ينـ

ابلــغ ممثــل هنــدوراس    ،)١١٥(األمــن جملــسموجهــة إىل رئــيس  
مجهورية السلفادور عن تنفيـذ احلكـم الصـادر    تقاعس ب اجمللس

ــة يف   ــة العـــدل الدوليـ ــبتمرب  ١١عـــن حمكمـ ، ١٩٩٢أيلول/سـ
والذي قامت احملكمـة مبوجبـه بتسـوية الـرتاع املتعلـق باحلـدود       
 الربيــة واجلــزر واحلــدود البحريــة بــني هنــدوراس والســلفادور. 

تقاعس حكومـة السـلفادور عـن تنفيـذ     وأكدت هندوراس أن 
ــة      احلكــم يشــكل  ــن اهليئ ــرارات الصــادرة ع ــة الق ــديا حلجي حت

 القضائية الرئيسية لألمم املتحدة وصـحتها وطابعهـا اإللزامـي.   
جملـس األمـن، عمـال    وبناء علـى ذلـك، طلبـت هنـدوراس مـن      

يثـــاق، التـــدخل واملســـاعدة املمـــن  ٩٤مـــن املـــادة  ٢بـــالفقرة 
لكفالـــة تنفيـــذ احلكـــم الصـــادر عـــن حمكمـــة العـــدل الدوليـــة   

  .)١١٦(له على حنو دقيقواالمتثال 
 /أيلـــول ١٧ويف وقـــت الحـــق، ويف رســـالة مؤرخـــة   
أبلغــت  ،)١١٧(األمــن جملــسموجهــة إىل رئــيس  ٢٠٠٢ ســبتمرب

يف هنـــدوراس والســـلفادور اتفقتـــا   بـــأن  اجمللـــس هنـــدوراس 
ــة ترســيم احلــدود     ٢٠٠٢ /ســبتمربأيلول ١٦ ــدء عملي ــى ب عل

يــة يف املشــتركة وفــق القــرار الصــادر عــن حمكمــة العــدل الدول 
  .)١١٨(١٩٩٢أيلول/سبتمرب 

  ١٧احلالة   
ــهحزيران ١٩يف    ــة  ٢٠٠٠ /يونيـــ ، رفعـــــت مجهوريـــ

ــدل       ــة الع ــدا يف حمكم ــة دعــوى ضــد أوغن ــو الدميقراطي الكونغ
أعمال العدوان املسـلح الـيت   ’’الدولية يف ما يتعلق برتاع بشأن 

__________ 

)١١٥ (S/2002/108.  
ــا ) ١١٦( ــر أيضــ  ,S/2002/251, S/2002/1102, S/2002/1194انظــ

S/2003/306, S/2003/430 and S/2003/561. 
)١١٧ (S/2002/1088.  
 .S/2003/430انظر أيضا ) ١١٨(

ارتكبتها أوغندا يف أراضي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، يف    
ــهاك ســاف  ــاق انت ــمر مليث ــاق منظمــة الوحــدة    املتحــدة األم ومليث

األنشطة املسلحة املضـطلع هبـا يف إقلـيم الكونغـو:     ( ‘‘األفريقية
ــدا   ــة ضــد أوغن ــة الكونغــو الدميقراطي والتمســت  )١١٩().مجهوري

ــدعوى،    ــة، يف تلــك ال ــة الكونغــو الدميقراطي ضــمان ’’مجهوري
يـدا  هتد’’، الـيت تشـكل   ‘‘وقف أعمال العدوان املوجهة ضدها

خطريا للسلم واألمن يف وسط أفريقيا عامة ومنطقة الـبحريات  
. كمـا قـدمت يف اليـوم نفسـه، وعلـى سـبيل       ‘‘الكربى خاصـة 

االستعجال، طلبـا لفـرض تـدابري مؤقتـة علـى أسـاس أنـه رغـم         
ــادئ  ’’ ــات املب ــود وإعالن ــدا  ‘‘الوع ــإن أوغن ــا  ’’، ف واصــلت م

تنتهجـــه مـــن سياســـة عدوانيـــة وهجمـــات مســـلحة وحشـــية   
  .)١٢٠(‘‘مال قمع وهنبوأع

ويف جلسيت اسـتماع عـامتني عقـدهتما احملكمـة يـومي        
، طلبت أوغنـدا مـن احملكمـة    ٢٠٠٠ /يونيهحزيران ٢٨ و ٢٦

ــو يف جــوهره       ــب ه ــث أن موضــوع الطل ــدعوى حي رفــض ال
) ٢٠٠٠( ١٣٠٤ األمـن  جملسنفس املسائل اليت يتناوهلا قرار 

قـا للفصـل   ، الذي أُعتمـد وف ٢٠٠٠ /يونيهحزيران ١٦املؤرخ 
وتفنيـدا   .)١٢١(السابع من امليثاق، وأصبح ملزما بناء علـى ذلـك  

إىل أنـه   مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة   حلجج أوغندا، أشارت 
أوغنـدا   اجمللـس ، الـذي طالـب فيـه    األمن جملسمتاشيا مع قرار 

ــ ــو      بـ ــة الكونغـ ــيم مجهوريـ ــن إقلـ ــا مـ ــع قواهتـ ــحب مجيـ أن تسـ
مــن احملكمــة أن توضــح  فإهنــا تطلــب الدميقراطيــة دون إبطــاء،

ــوات ا  ــدبري    ألســحب الق ــيس كت ــدبري قضــائي، ول ــة كت وغندي
سياسي من أجل صـون السـالم واألمـن الـدوليني. ويف إشـارة      
إىل الوالية القضـائية للمحكمـة، قالـت إن السـلطات املتوازيـة      

ــد علــى ممارســة  ’’وللمحكمــة ال تشــكل   األمــن لــسجمل أي قي
  .)١٢٢(‘‘احملكمة لواليتها القضائية

، قررت احملكمة أن املالبسات ٢٠٠٠ /يوليهمتوز ٧ويف   
__________ 

)١١٩ (S/2000/654 ١، املرفق، الفقرة.  
 .١١ و ٦املرجع نفسه، الفقرتان ) ١٢٠(

 .٢٧املرجع نفسه، الفقرة ) ١٢١(

 .٢٣املرجع نفسه، الفقرة ) ١٢٢(
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تقتضي منها أن تتخذ تدابري مؤقتـة، علـى النحـو املنصـوص عليـه      
من النظام األساسي للمحكمة. ويف ضوء مـا قـرره    ٤١يف املادة 
ــراره  األمــــن جملــــس ــة يف ) مــــن أن ٢٠٠٠( ١٣٠٤يف قــ احلالــ

دا للســلم مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ال تــزال تشــكل هتديــ     
ــة،   ــدوليني يف املنطق ــن ال ــن     واألم ــة م ــدى احملكم ــا ل ويف ضــوء م

معلومــات، فقــد رأت أنــه يلــزم اختــاذ تــدابري مؤقتــة منعــا لتفــاقم    
) من األمر الذي أصـدرته  ٢الرتاع أو اتساعه. ومبوجب احلكم (

جيـب  احملكمة بشأن طلب اختـاذ تـدابري مؤقتـة، رأت احملكمـة أنـه      
ــى ال  ــان، عل ــاء    أن يتخــذ الطرف ــة للوف ــدابري الالزم ــع الت ــور، مجي ف

ــال      ــدويل، وكــذلك لالمتث ــانون ال ــا مبوجــب الق ــع التزاماهتم جبمي
  .)١٢٣()٢٠٠٠( ١٣٠٤لقرار جملس األمن لألمم املتحدة 

موجهـة إىل   ٢٠٠٠ /يوليـه متوز ١ويف رسالة مؤرخـة    
طلب مسجل احملكمة إحالة أمـر احملكمـة إىل    ،)١٢٤(العام األمني

__________ 

 .٤٧املرجع نفسه، الفقرة ) ١٢٣(

  . ٢ و ١رجع نفسه، الصفحتان امل) ١٢٤(

  من النظام األساسي. ٤١) من املادة ٢فقرة (، وفقا للاجمللس
ــة،        ــاألمر الصــادر عــن احملكم ــات أُحلقــت ب ويف إعالن

. )١٢٥(أبدى قاضيان تعليقـات علـى األمـر باختـاذ تـدابري مؤقتـة      
ورأى أحـــد القاضـــيني أن احملكمـــة ليســـت يف الوضـــع الـــذي  
يسمح هلا باختاذ تدابري مؤقتة، حيث ينص امليثاق علـى القيـام،   

ــدوان    اجمللــس مــن خــالل  ، بتســوية الرتاعــات الناشــئة عــن الع
املســلح وهتديــد الســالم الــدويل، كمــا هــو حــادث بالفعــل يف   
تلك احلالة. غري أن قـاض آخـر رأى أنـه مـع االعتـراف بقـرار       

ــس ــن جملـ ــة، باعتبارهـــا   ٢٠٠٠( ١٣٠٤ األمـ ــإن احملكمـ )، فـ
، تقـوم بتقـدير املسـائل    املتحدة ألمماجلهاز القضائي الرئيسي ل

مــن  ٩٤الناحيــة القضــائية وإصــدار أوامرهــا وفقــا للمــادة مــن 
امليثـــاق. وألـــزم األمـــر، الـــذي يقضـــي باختـــاذ تـــدابري مؤقتـــة،  
الطــرفني باختــاذ كافــة التــدابري الالزمــة للحفــاظ علــى الســالم،  

  فضال عن احلفاظ على حقوق الطرفني.
__________ 

 .١٨إىل  ١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٥(
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بصــفته هــذه يف كــل  )١٢٦(مــني العــام أعمالــهيتـوىل األ   
اجتماعات اجلمعية العامة وجملس األمن واجمللس االقتصادي 
ــوم بالوظــائف األخــرى      واالجتمــاعي وجملــس الوصــاية ويق

   .اليت تكلها إليه هذه الفروع
   ٩٩املادة   
لألمني العام أن ينبه جملس األمن إىل أية مسألة يرى   

  ألمن الدويل. أهنا قد هتدد حفظ السلم وا
  مالحظة  
يتعلق هذا اجلزء مبهام غري املهام ذات الطـابع اإلداري    

 ٩٨اليت عهد هبا جملس األمـن إىل األمـني العـام مبوجـب املـادة      
(القسم ألف) وبسلطة األمـني العـام الـيت ختولـه      )١٢٧(من امليثاق

  (القسم باء).   ٩٩سلطة اختاذ املبادرة مبوجب املادة 
  املهـام ذات الطـابع اإلداري الـيت   املهـام غـري   -ألف 

  العام    عهد هبا جملس األمن إىل األمني
  مالحظة  
 األمـن  جملـس يتناول القسم ألف املهـام الـيت عهـد هبـا       

وقـد   يف مـا يتعلـق بالسـالم واألمـن الـدوليني.      العـام  األمنيإىل 
استمر، خالل الفترة املستعرضة، اتسـاع نطـاق املهـام املسـندة     

دد مـع اسـتمرار اتسـاع أنشـطة جملـس األمـن       إليه يف هـذا الصـ  
وتنوعها. وباإلضافة إىل اضـطالع األمـني العـام مبسـؤولياته يف     
جمــال تســوية الرتاعــات (املهــام السياسية/الدبلوماســية) وحفــظ 

__________ 

من امليثاق على أن يكون األمني العام املوظـف   ٩٧تنص املادة ) ١٢٦(
 اإلداري األكرب يف اهليئة.

من النظام الـداخلي املؤقـت املهـام     ٢٦إىل  ٢١ُتحدد يف املواد ) ١٢٧(
ــس ا    ــات جمل ــة باجتماع ــة إىل  والصــالحيات املتعلق ــن املوكل ألم

؛ وانظـر أيضـا اجلـزء الرابـع مـن      ٩٨األمني العام مبوجب املـادة  
  الفصل األول من هذا امللحق.

) لالطالع على تفاصيل هذه احلاالت وغريها من احلـاالت الـيت   ١٢٨(
عهد فيها جملـس األمـن إىل األمـني العـام مبهـام، انظـر احلـاالت        

فصــل العاشــر مــن هــذا  اإلفراديــة الــواردة يف الفصــل الثــامن وال 
 امللحق.

السالم (املهام األمنيـة)، فقـد عهـد إليـه بتنفيـذ نظـم اجلـزاءات        
هــي علــى (املهــام القانونيــة). واملمارســة الــوارد وصــفها أدنــاه 

ــون     ــا أن تكـــ ــد هبـــ ــب، وال ُيقصـــ ــاح فحســـ ــبيل اإليضـــ ســـ
  .)١٢٨(شاملة

  التدابري املتخذة للتثبت من احلقائق  
ـــيف ع   ـــدد مـــ ــــ ـــاالت، طُلـن احل ـــب إلــــ ـــى األميـــ ن ـ

مسـاعيه للقيـام   أُقـرت  حالـة حمـددة أو   وقـائع  العام التثبـت مـن   
  بذلك:

 مجهوريـــة الكونغـــويتعلـــق باحلالـــة يف  يف مـــا  (أ)  
أن يزيـــد عـــدد األمـــني العـــام  إىلاجمللـــس  طلـــب، الدميقراطيـــة

ــة     ــراد العــاملني يف العنصــر املعــين حبقــوق اإلنســان يف البعث األف
حــىت يقــوم العنصــر، وفقــا لواليتــه احلاليــة، باملســاعدة وتعزيــز   
قـــدرة األطـــراف الكونغوليـــة علـــى التحقيـــق بشـــأن مجيـــع       

ــدويل    ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــوق  االنتـ وحقـ
اإلنسان اليت ارتكبـت يف أرض مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     

ــراع يف آب/أغســـطس   ــة الصـ ــذ بدايـ طلـــب إىل و .١٩٩٨منـ
األمــني العــام أيضــا أن يقــوم، بالتشــاور مــع املفــوض الســامي    
حلقــوق اإلنســان، بتقــدمي توصــيات إىل اجمللــس بشــأن ســبل       

ــة الكون   ــة يف مجهوريـ ــة االنتقاليـ ــاعدة احلكومـ ــو أخـــرى ملسـ غـ
  ؛)١٢٩(الدميقراطية على التصدي ملسألة اإلفالت من العقاب

كفالـة اضـطالع   ’’يتعلق بالبند املعنـون   يف ما  (ب)  
جملــس األمــن بــدور فعــال يف صــون الســلم واألمــن الــدوليني،  

إىل بيـاين رئيسـه املـؤرخني     اجمللـس ، أشـار  ‘‘أفريقياوخباصة يف 
ــرين ٣٠ ــوز ٢٠ و ١٩٩٩ )١٣٠(الثــــاين/نوفمرب تشــ  يوليــــه/متــ

بشأن منـع نشـوب الصـراعات املسـلحة، ورحـب       )١٣١(٢٠٠٠

__________ 

 ).٢٠٠٣( ١٤٦٨القرار ) ١٢٩(

)١٣٠ (S/PRST/1999/34. 

)١٣١ (S/PRST/2000/25. 
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ــاعتزام   إيفــاد بعثــات لتقصــي   العــام األمــنييف ذلــك الســياق ب
  ؛)١٣٢(احلقائق إىل مناطق التوتر بشكل أكثر تواترا

ــا  (ج)   ــون   يف مـ ــد املعنـ ــق بالبنـ دور جملـــس ’’يتعلـ
 األمـن  جملـس ، أيد ‘‘األمن يف منع نشوب الصراعات املسلحة

الــدور الــذي يضــطلع بــه األمــني العــام يف منــع نشــوب   تعزيــز 
ــتعانة ببعثـــات تقصـــي    ــا يف ذلـــك تزايـــد االسـ ــراعات، مبـ الصـ
احلقائق وبناء الثقة املتعددة التخصصات الـيت توفـد إىل منـاطق    
التـــوتر، ووضـــع اســـتراتيجيات وقائيـــة إقليميـــة مـــع الشـــركاء 

مــم اإلقليمــيني ومــع األجهــزة والوكــاالت املالئمــة التابعــة لأل  
ــتني للعمــل       ــوارد الالزم ــدة امل ــدرة وقاع املتحــدة، وحتســني الق

  ؛)١٣٣(الوقائي اجلاري داخل األمانة العامة
مجهوريـــة الكونغـــو يتعلـــق باحلالـــة يف  يف مـــا  (د)  

جملــس األمــن األمــني العــام إىل تقــدمي مزيــد مــن    ، الدميقراطيــة
    ؛)١٣٤(التقارير عن األحداث يف منطقة بوفريا

أعـرب  ، ق باحلالة يف كوت ديفـوار يتعل يف ما  (هـ)  
عميق قلقه للتقارير اليت تفيد حبدوث أعمال تقتيـل   عن اجمللس

ذلــك البلــد،  مجــاعي وانتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنســان يف 
ــام أن يطلــب إىل املفــوض الســامي    ورحــب  ــرار األمــني الع بق

حلقــوق اإلنســـان إرســـال بعثـــة جلمـــع معلومـــات دقيقـــة عـــن  
والقانون اإلنساين الدويل يف كوت انتهاكات حقوق اإلنسان 

    .)١٣٥(ديفوار مبا يف ذلك إيفاد بعثة لتقصي احلقائق
  املساعي احلميدة  
ــارس أو يواصــل        ــام أن مي ــثرياً إىل األمــني الع ــب ك طُل

ــدة ’’ممارســة مهمــة   ــدوره  ‘‘املســاعي احلمي ، أي أن يضــطلع ب

__________ 

 ).٢٠٠٠( ١٣٢٧القرار ) ١٣٢(

 ).٢٠٠١( ١٣٦٦القرار ) ١٣٣(

)١٣٤ (S/PRST/2002/27. 

)١٣٥ (S/PRST/2002/42. 

ــتقل يف  ــي املسـ ــدول     السياسـ ــني الـ ــات بـ ــوب الرتاعـ ــع نشـ منـ
  دوره يف هذا الصدد:أُقر و التوسط حللها، أو داخلها أ  أو

املــرأة والســالم ’’يتعلــق بالبنــد املعنــون  يف مــا  (أ)  
، أدىل الـرئيس ببيـان بالنيابـة عـن     ٤٤٠٢يف اجللسة ، ‘‘واألمن
) بشـــأن ٢٠٠٠( ١٣٢٥مبناســـبة اعتمـــاد القـــرار  )١٣٦(اجمللـــس

 على تعـيني  العام األمنياملرأة والسالم واألمن، الذي حث فيه 
نساء كممثالت خاصات ومبعوثات له للقيـام مبهـام املسـاعي    
ــيت     ــتراتيجية الــ ــل اإلســ ــة العمــ ــا خلطــ ــه، وفقــ ــدة بامســ احلميــ

  ؛)١٣٧(أعدها
 اجمللــسأثــىن ، يتعلــق باحلالــة يف قــربص يف مــا  (ب)  

الـــيت يبـــذهلا األمـــني العـــام     ‘‘غـــري العاديـــة ’’علـــى اجلهـــود  
الـــيت ومستشـــاره اخلـــاص يف إطـــار مهمـــة املســـاعي احلميـــدة  

ــن      ــس األمـــ ــرار جملـــ ــربص وقـــ ــا يف قـــ ــطلع هبـــ  ١٢٥٠يضـــ
ــه    اجمللــسكمــا أثــىن   .)١٣٨()١٩٩٩( علــى األمــني العــام ملبادرت

دعمه التـام  ، وأكد بعرض خطة للتسوية الشاملة على الطرفني
ملهمة املساعي احلميدة اليت يضطلع هبا األمني العام واليت ُعهـد  

األمـني العـام   )، وطلـب إىل  ١٩٩٩( ١٢٥٠هبا إليه يف القـرار  
أن يواصل مساعيه احلميدة يف قربص على حنو ما هو مـبني يف  

    ؛)١٣٩(٢٠٠٣ /أبريلنيسان ١املؤرخ  تقريره
يتعلـــق باحلالـــة يف مجهوريـــة الكونغـــو  يف مـــا  (ج)  
بــاجلهود واملســاعي احلميــدة الــيت   اجمللــسرحــب ، الدميقراطيــة

ــاد    ت ــة االحتـ ــفها رئيسـ ــا، بوصـ ــة جنـــوب أفريقيـ ــذهلا مجهوريـ بـ
ألفريقي، ملساعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا على ا

التوصل إىل اتفـاق بشـأن معاجلـة مشـكلة اجلماعـات املسـلحة       
ــة يف     ــق بانســحاب القــوات الرواندي ــا يتعل وإحــراز تقــدم يف م

__________ 

)١٣٦ (S/PRST/2000/31. 

)١٣٧ (A/249/587. 

 ).٢٠٠٣( ١٤٧٥القرار ) ١٣٨(

)١٣٩ (S/2003/398. 
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سياق االنسـحاب الكامـل جلميـع القـوات األجنبيـة مـن إقلـيم        
ــا التفــاق لوســ    ــة وفق ــة الكونغــو الدميقراطي اكا لوقــف مجهوري

ولقـرارات جملـس    ١٩٩٩ /يوليهمتوز ١٠املربم يف  إطالق النار
ــلة  ــن ذات الصـ ــرئيس    .)١٤٠(األمـ ــدره الـ ــق أصـ ــان الحـ ويف بيـ

مجيـع اجلهـات الفاعلـة     اجمللـس شـجع   ،)١٤١(اجمللـس بالنيابة عـن  
احملليـــة، مبـــا فيهـــا أطـــراف الصـــراع وكـــذلك اجملتمـــع املـــدين  

دثـات، وذلـك هبـدف    واملنظمات الدينيـة علـى الـدخول يف حما   
ــة والتوصــل إىل اتفــاق علــى قاعــدة     مــن إهنــاء األعمــال القتالي

لتعايش السلمي يف املنطقة خالل الفترة االنتقالية يف مجهوريـة  ا
الشـأن، األمـني    يف ذلـك الكونغو الدميقراطية. وشجع اجمللس، 

العـــام علـــى أن ينظـــر يف اســـتخدام مســـاعيه احلميـــدة لتعزيـــز  
  ؛مع تقدمي البعثة الدعم عند االقتضاء وتيسري هذه احملادثات

 أكـد ، وإثيوبيـا  إريتريايتعلق باحلالة بني  يف ما  (د)  
ــه    اجمللــس  ــذي يضــطلع ب ــدور ال ــده لل ــرارا تأيي ــنيم ــام األم  الع

مــن خــالل  يف ذلــك  مبــاللمســاعدة يف تنفيــذ اتفــاقي اجلزائــر، 
بــــذل مســــاعيه احلميــــدة، وللــــدور الــــذي يقــــوم بــــه ممثلــــه  

  ؛)١٤٢(اخلاص
 اجمللـس ، أيد يتعلق باحلالة يف أفغانستان يف ما  ـ)(ه  

لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان وفقـا      املتحـدة  األممإنشاء بعثة 
ومشلــت  .)١٤٣(لواليــة واهليكــل املبيــنني يف تقريــر األمــني العــام  ل

الوالية األساسية للبعثـة، ضـمن مجلـة أمـور، تشـجيع املصـاحلة       
ملمثـل اخلـاص   ا يبـذهلا  الوطنية من خالل املساعي احلميـدة الـيت  

   .)١٤٤(العام ألمنيل
__________ 

)١٤٠ (S/PRST/2002/22. 

)١٤١ (S/PRST/2002/27. 

)١٤٢ (S/PRST/2001/4؛ و S/PRST/2001/14 ــرارات  ١٣٤٤؛ والقــ
)، ٢٠٠٢( ١٣٩٨ )، و٢٠٠١( ١٣٦٩ )، و٢٠٠١(
  ).٢٠٠٢( ١٤٣٠  و

)١٤٣ (S/2002/278. 

 ).٢٠٠٢( ١٤٠١القرار ) ١٤٤(

ــتركة الراميـــة إىل    التســـوية تشـــجيع اجلهـــود املشـ
  السياسية

يف  ،، طُلـب إىل األمـني العـام   املستعرضـة الفتـرة   خالل  
أن يبذل مساع دبلوماسية باالقتران بترتيبـات   ،حاالت عديدة

حتقيـق   أجـل إقليمية أو باالشتراك مع جهات فاعلة أخرى مـن  
    .)١٤٥(ة سياسيةتسوي

 اجمللـس  طلـب ، يتعلق باحلالـة يف أنغـوال   يف ما  (أ)  
أن يــوفر الــدعم الضــروري، بالتنســيق مــع      العــام األمــنيإىل 

ــها     ــات، بأســاليب مــن بين حكومــة أنغــوال، اســتعدادا لالنتخاب
  ؛)١٤٦(أعمال بعثة األمم املتحدة احلالية للمساعدة التقنية

بـني الوكـاالت    يتعلق بالبعثـة املشـتركة   يف ما  (ب)  
بإنشـاء مكتـب ممثـل     اجمللـس رحـب  ، أفريقيـا املوفدة إىل غرب 

األمني العام لغـرب أفريقيـا ليكفـل، ضـمن مجلـة أمـور، تعزيـز        
مواءمة وتنسيق ما تتخذه منظومة األمم املتحدة من إجـراءات  
من منظور إقليمي متكامـل باإلضـافة إىل إجيـاد شـراكة مثمـرة      

غـــرب أفريقيـــا، واملنظمـــات  مـــع اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول
األخــرى دون اإلقليميــة، واجلهــات الفاعلــة الدوليــة والوطنيــة، 

    ؛)١٤٧(ومن بينها اجملتمع املدين

ــا  (ج)   ــا  يف مـ ــة يف جورجيـ ــق باحلالـ ــب، يتعلـ  رحـ
باجلهود اليت يبـذهلا املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لتعزيـز        اجمللس

ورجي االتصــاالت علــى مجيــع املســتويات بــني الطــرفني اجلــ      
ــده مل  واألخبــازي، ــام كــال   وأعــرب عــن تأيي ناشــدة األمــني الع

ــر        ــو أكث ــى حن ــس التنســيق عل ــة جمل ــرفني أن يســتخدما آلي الط

__________ 

طالع علـى قائمـة أمشـل    انظر الفصل الثاين عشر من امللحق لإل) ١٤٥(
حلــاالت التعــاون بــني األمــم املتحــدة والترتيبــات اإلقليميــة مــن   
أجل التوصل إىل تسوية سلمية للرتاع، وعلى دور األمني العـام  

 يف تلك احلاالت.

)١٤٦ (S/PRST/2001/24. 

)١٤٧ (S/PRST/2001/38. 
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فعالية، وأن ينظرا جبديـة يف الورقـة الـيت أعـدها املمثـل اخلـاص       
  ؛)١٤٨(بشأن تنفيذ تدابري بناء الثقة املتفق عليها

 أعــرب، يتعلــق باحلالــة يف أفغانســتان   يف مــا  (د)  
هـــود املمثـــل الشخصـــي لألمـــني العـــام عـــن تأييـــده جلاجمللـــس 

ــة الســالم قُــدما مــن خــالل     ــة إىل دفــع عملي ألفغانســتان الرامي
املفاوضــات السياســية بــني األطــراف األفغانيــة هبــدف إقامــة       

، حكومة عريضة القاعدة متعـددة األعـراق متثـل مجيـع الفئـات     
هــود ك اجلتلــاألطــراف املتحاربــة إىل التعــاون التــام مــع ودعــا 

للتوصــل إىل وقــف إلطــالق النــار والبــدء يف مباحثــات تفضــي 
ــدما علــى الفــور يف      إىل تســوية سياســية، عــن طريــق املضــي ق

  .)١٤٩(عملية احلوار
  حفظ السالم وتنفيذ اتفاقات السالم  
االضـــطالع مبســـؤوليات يف مـــا يتعلـــق  إىل  باإلضـــافة  

إضـافية يف مـا   مبهـام   العام األمنياضطلع  )١٥٠(بالبعثات القائمة،
ــدة حل    ــات جدي ــأربع عملي ــظيتصــل ب أنشــئت  ،)١٥١( الســالم ف

البعثـات  . وكانت غالبيـة  ٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠خالل الفترة من 
اجلديدة متعددة الوظائف، ومـزودة بعناصـر سياسـية وإنسـانية     

أســندت إليهــا مهمــة العمــل علــى     واقتصــادية. وواجتماعيــة 
وتنسـيق املسـاعدة   جتميع املقاتلني وتسرحيهم وتـدمري األسـلحة   

اإلنســانية ورصــد حقــوق اإلنســان وتنظــيم االنتخابــات. وقــد  
اضطلع األمني العـام مبسـؤولية اإلدارة التنفيذيـة لبعثـات حفـظ      

__________ 

)١٤٨ (S/PRST/2000/16. 

 ).٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار ) ١٤٩(

على تفاصيل إضافية، انظر الفصـل اخلـامس مـن هـذا     لإلطالع ) ١٥٠(
 امللحق.

يف  املتحـدة  األمـم يف إثيوبيا وإريتريا؛ وبعثـة   املتحدة األممبعثة ) ١٥١(
ــدمي املســاعدة يف أفغانســتان؛       ــم املتحــدة لتق ــة األم ــا؛ وبعث ليربي
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم يف تيمــور الشــرقية. انظــر     وبعث

ــات حفــظ     الفصــل اخلــامس، لإلطــالع   ــة لبعث ــى نظــرة عام عل
 السالم املنشأة حديثا يف تلك الفترة.  

ــرها     ــاء البعثـــات ونشـ ــا، مثـــل إنشـ ــذكورة وقيادهتـ ــالم املـ السـ
  .وسحبها وتنفيذ والياهتا

  الدعم للمحاكم الدوليةتقدمي   
إىل األمـــني العـــام ، طلـــب املستعرضـــةالفتـــرة  خـــالل  

قضـــاة أن يتخـــذ ترتيبـــات عمليـــة النتخـــاب  بصـــورة رئيســـية
ــ ةللمحكمــخمصصــني  واحملكمــة يوغوســالفيا الســابقة ل ةالدولي

  .)١٥٢(على التوايل، لروانداالدولية 
ــي    ــرين ٣٠ففــ ــاين/نوفمرب تشــ ــال ٢٠٠٠ الثــ ، وعمــ

وبرسـالتني مـرفقتني    اجمللسإىل  العام األمنيبرسالة موجهة من 
) ٢٠٠٠( ١٣٢٩القـرار   اجمللسسي احملكمتني، اعتمد من رئي

ــتني   ــتمكني احملكم ــهما   ل ــاء عمل ــن اإلســراع بإهن ــك م . ويف ذل
تعـديل النظـام األساسـي وتوسـيع عضـوية       اجمللـس القرار، قـرر  

 اجمللـس دوائر االستئناف باحملكمتني. ويف ذلك الصـدد، طلـب   
قاضـيا   ٢٧اختـاذ الترتيبـات العمليـة النتخـاب      العـام  األمنيإىل 

ثالثا من النظـام األساسـي للمحكمـة     ١٣خمصصا وفقا للمادة 
ــة ليوغوســالفيا الســابقة   ــق يف    ،الدولي ــوظفني واملراف ــوفري امل وت

الوقــــت املالئــــم للمحكمــــة الدوليــــة ليوغوســــالفيا الســــابقة  
مـــن أجـــل القضـــاة    ال ســـيماو ،واحملكمـــة الدوليـــة لروانـــدا  

صـلة للمـدعي   املخصصني ودوائر االستئناف واملكاتب ذات ال
 أن يطلـع  العـام  األمـني كـذلك إىل   األمـن  جملـس . وطلب العام

أن يقدم يف أقـرب  ، والصدد ذلكالتقدم احملرز يف على اجمللس 
وقــت ممكــن تقريــرا يتضــمن تقييمــا ومقترحــات بشــأن تــاريخ  

  .هناية الوالية الزمنية للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة
ــرار    ــرر٢٠٠٢( ١٤٣١ويف القـ ــديل  اجمللـــس )، قـ تعـ

، وإنشـاء جمموعـة   النظام األساسـي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا    
ــة عشــر قاضــيا خمصصــا  تضــم  ــد طلــب إىل   مثاني ــذلك، فق . ول
 قاضيا خمصصـا  ١٨ اختاذ ترتيبات عملية النتخاب العام األمني

مكـررا ثانيـا مـن ولتزويـد احملكمـة يف الوقـت        ١٢وفقا للمادة 
ــراد وتســه    ــزم مــن أف ــا يل يالت وخباصــة مــن أجــل  املناســب مب

__________ 

 لإلطالع على تفاصيل إضافية، انظر الفصل اخلامس.) ١٥٢(
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القضاة املخصصني وما يتصل هبم مـن مكاتـب تابعـة للمـدعي     
إبقاء جملـس األمـن علـى    كذلك  العام األمني. وطُلب إىل العام

  .الصدد ذلكعلم بالتقدم احملرز يف 
  تنفيذ نظم اجلزاءات  
 أربعــة، أنشــأ جملــس األمــن  املستعرضــةالفتــرة  خــالل  

ــزاءا  ــم للجـ ــافة إىل .)١٥٣(تنظـ ــاعدة  وباإلضـ ــل املسـ ــدمي كـ  تقـ
ــذ اجلــزاءات،     الالزمــة إىل جلــان اجلــزاءات املنشــأة لرصــد تنفي

 املتحـدة  األمـم تعزيـز التعـاون بـني    طُلب أيضاً إىل األمني العام 
املنظمة الدولية للشـرطة   واملنظمات اإلقليمية والدولية، مبا فيها

ــاذ املتعلقــة       ــول)، يف أنشــطة الرصــد أو اإلنف ــة  (االنترب اجلنائي
إعـــداد جمموعـــة و ؛)١٥٤(تنفيـــذ التـــدابري يف مـــا يتصـــل بـــأنغوالب

معلومـات ومحلــة إعالميـة هبــدف تثقيـف اجلمهــور بوجـه عــام     
ــرارات   ــواردة يف القـ ــدابري الـ ــأن التـ ــأنغوال  بشـ ــة بـ  ؛)١٥٥(املتعلقـ

ــع      وال ــاون م ــة والتع ــق املســاعدة التقني عمــل بنشــاط، عــن طري
والقيـــادات  احلكومـــة الوطنيـــة االنتقاليـــة والســـلطات احملليـــة، 

التقليدية، املدنية والدينية، لتعزيز القدرات اإلداريـة والقضـائية   
يف مجيع أحناء الصومال علـى اإلسـهام يف رصـد وإنفـاذ احلظـر      

 تقريـر إىل اجمللـس عمـا حيتمـل مـن      ميقـد وت ؛)١٥٦(على األسـلحة 
ــة    ــار إنســانية أو اجتماعي ــدابري    -آث ــى الت ــة عل اقتصــادية مترتب

أيضــا، يف  العــام األمــنيوطُلــب إىل  .)١٥٧(اضــد ليربيــ املفروضــة

__________ 

أنشأ جملس األمن جلان اجلزاءات اجلديـدة التاليـة خـالل الفتـرة     ) ١٥٣(
) ٢٠٠٣( ١٣٤٣املستعرضـــة: اللجنـــة املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار 

) ٢٠٠٣( ١٥٢١شـأة عمـالً بـالقرار    بشأن ليربيـا؛ واللجنـة املن  
) ٢٠٠٠( ١٢٩٨بشأن ليربيـا؛ واللجنـة املنشـأة عمـالً بـالقرار      

بشأن احلالة بني إثيوبيا وإريتريا؛ و اللجنة املنشأة عمالً بـالقرار  
ــالع٢٠٠٣( ١٥١٨ علـــى تفاصـــيل إضـــافية، انظـــر     ). لإلطـ

 الفصل اخلامس من هذا امللحق.

 .٢٩)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٥القرار ) ١٥٤(
 .٣٠املرجع نفسه، الفقرة ) ١٥٥(
 .٧)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٧القرار ) ١٥٦(
 .١٩)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٨القرار ) ١٥٧(

ــة خــرباء      ــات للرصــد وأفرق عــدد مــن احلــاالت، أن ينشــئ آلي
  .)١٥٨(للمساعدة يف تنفيذ نظم اجلزاءات

املسائل اليت وّجـه األمـني العـام انتبـاه جملـس        - باء 
  إليها  األمن

    ٩٩املادة   
لألمني العام أن ينبه جملس األمـن إىل أيـة مسـألة يـرى       
  .د هتدد حفظ السلم واألمن الدويلأهنا ق

 /أغســــطسآب ٣٠املعقــــودة يف  ٤٣٦٠يف اجللســــة   
) بشـأن  ٢٠٠١( ١٣٦٦القـرار   األمـن  جملـس ، اعتمد ٢٠٠١

، الـذي  منـع نشـوب الصـراعات املسـلحة    يف  العـام  األمنيدور 
 اجمللـس . ففـي ديباجـة القـرار، أقـر     ٩٩استند مـرتني إىل املـادة   

ــة يف منــع نشــوب الصــراعات    مالعــا األمــنيدور  تعزيــز بأمهي
ــادة   ــا للمـ ــلحة وفقـ عـــن . وبعـــد أن أعـــرب كـــذلك  ٩٩املسـ

اســتعداده للنظــر فــورا يف حــاالت اإلنــذار املبكــر أو املنــع الــيت 
 هيــعلــى أن حييــل إلشــجعه  يوجــه األمــني العــام انتباهــه إليهــا، 

تقييمــه ألي هتديــدات حمتملــة للســالم واألمــن الــدوليني وفقــا   
  .)١٥٩(٩٩للمادة 

، مل حيتج األمني العام باملادة املستعرضةالفترة  لوخال  
متـدهورة   تانتباه اجمللـس إىل حـاال  وّجه  أنهصراحةً. غري  ٩٩

مدرجــة أصــالً يف جــدول أعمــال اجمللــس، وطلــب إىل  كانــت 
 .)١٦٠(بشــــأهنا اجمللــــس أن ينظــــر يف اختــــاذ اإلجــــراء املناســــب 

__________ 

انظــر، علــى ســبيل املثــال، فريــق اخلــرباء املنشــأ مبوجــب القــرار  ) ١٥٨(
) لرصد نظام اجلزاءات املفروضـة ضـد ليربيـا.    ٢٠٠٣( ١٥٢١

أن ينشـئ   العـام  مـني األإىل  اجمللسومبوجب ذلك القرار، طلب 
القـرار، وبالتشـاور مـع     ذلـك يف غضون شهر مـن تـاريخ اختـاذ    

اللجنة، وملدة مخسة أشهر، فريقـا مـن اخلـرباء يتـألف ممـا يصـل       
إىل مخسة أعضاء، يتمتعون بالدراية الفنية الالزمة للوفاء بواليـة  

علــى  مــن ذلــك القــرار. لإلطــالع ٢٢ الفريــق املبينــة يف الفقــرة
 ة، انظر الفصل اخلامس من هذا امللحق.تفاصيل إضافي

 .٥)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٦٦القرار ) ١٥٩(

 ٢٨، يف رسـالته املؤرخـة   العـام  األمنيهلذا السبب، مثالً، وجه ) ١٦٠(
 األمــــن جملــــساملوجهــــة إىل رئــــيس   ٢٠٠٣ /يونيــــهحزيران
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 بصـــورة ضـــمنيةوباإلضـــافة إىل ذلـــك، مـــارس األمـــني العـــام 
باملبـادرة،   ،)١٦١(٩٩مبوجـب املـادة   ضـمنا  حلقوق املمنوحة لـه  ا

على سبيل املثال، بإيفاد بعثـة للمسـاعي احلميـدة يف مـا يتعلـق      
وبإيفــاد  ،)١٦٢(باحلالــة يف الشــرق األوســط (إســرائيل ولبنــان)    

بعثة لتقصي احلقائق للتحقيـق يف األحـداث املتعلقـة باحلالـة يف     
ــك قضــية     ــا يف ذل ــاد .)١٦٣(فلســطنيالشــرق األوســط، مب  وبإيف

__________ 

)S/2003/678  إىل اتفــاق وقــف   األمــن جملــس)، انتبــاه أعضــاء
ــه   ــذي وقعت ــار ال ــة يف أكــرا يف    إطــالق الن  ١٧األطــراف الليربي

حتت إشراف اجلماعة االقتصـادية لـدول    ٢٠٠٣حزيران/يونيه 
] الفــوري الضــطالع اجمللــستأييــد [”غــرب أفريقيــا، والــتمس 

األمم املتحـدة بـدور يف دعـم تنفيـذ ذلـك االتفـاق، مبـا يعكـس         
التزام جملـس األمـن بتشـجيع التوصـل إىل حـل سـلمي للصـراع        

يتخـذ ... إجـراء   ”كـذلك علـى أن    اجمللس. وشجع “يريالليب
ــي يف ضــوء آخــر حــاالت      ــع فعل ــزام إىل واق لترمجــة ذلــك االلت

، باإلذن، مبوجـب الفصـل   “لتدهور اخلطري اليت شهدها الوضعا
، بنشر قوة متعـددة اجلنسـيات،   املتحدة األممالسابع من ميثاق 

عالية التدريب وجمهزة جتهيزا جيدا، حتت قيـادة إحـدى الـدول    
ضاء، يف ليربيا للحيلولة دون حدوث مأساة إنسانية كربى األع

 ولتهدئة الوضع يف ذلك البلد.

مرجـع ممارسـات هيئـات األمـم     ، يذكر ٩٩يف ما يتعلق باملادة ) ١٦١(
)، اجمللد السادس، ١٩٩٤ -١٩٨٩( ٨يف ملحقه رقم  املتحدة

ــادة  ــار املـ ــام  ”، أن ٩٩يف إطـ ــمنية لألمـــني العـ ــلطات الضـ السـ
تفسـر بصـورة أكثـر توسـعاً لتشـمل       ٩٩ وح املادةالكامنة يف ر

احلــق يف املبــادرة إىل إنشــاء بعثــات لتقصــي احلقــائق، وجلــان       
. انظــر أيضــاً “عــرض املســاعي احلميــدة أو الوســاطة حتقيــق، و

املعنــون  ١٩٩٢حزيران/يونيــه  ١٧تقريــر األمــني العــام املــؤرخ 
 حفـظ : الدبلوماسـية الوقائيـة، وصـنع السـالم، و    خطة السالم”

ــالم )، وبيـــان رئـــيس  ٢٧إىل  ٢٣، الفقـــرات S/24111( “السـ
 ١٩٩٢تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠جملس األمن الصـادر بتـاريخ   

)S/24872  ٩٩). ولإلطالع على معلومات تتعلق بتنفيذ املـادة ،
  انظر الفصل العاشر من هذا امللحق.

)١٦٢ (S/2000/294, S/2000/322 and S/PRST/2000/13. 

ــرار ) ١٦٣( ــب ٢٠٠٢( ١٤٠٥يف القـ ــس)، رحـ ــن جملـ ــادرة  األمـ مببـ
األمـــني العـــام إىل اســـتقاء معلومـــات دقيقـــة بشـــأن األحـــداث  
األخـــرية يف خمـــيم جـــنني لالجـــئني عـــن طريـــق فريـــق لتقصـــي  

 .لس على علم بذلكاجملاحلقائق، ويطلب إليه أن يبقي 

أفرقــة اســتطالع واتصــال يف مــا يتعلــق بــالرتاع بــني إثيوبيـــا        
  .)١٦٤(وإريتريا
)، ٢٠٠١( ١٣٧٩، ويف القــــــرار ٢٠٠١ويف عــــــام   
أن يرفــق بتقريــره قائمــة  العــام األمــنيإىل  األمــن جملــسطلــب 

باألطراف يف الصراعات املسلحة اليت تلجأ إىل جتنيد األطفـال  
ت الدوليـــة الــيت تســـري عليهــا، وذلـــك يف   انتــهاكا لاللتزامــا  

احلاالت املدرجة يف جدول أعمال جملس األمـن أو الـيت ميكـن    
. وبنــاء ٩٩أن يوجـه األمـني العــام انتباهـه إليهـا، وفقــا للمـادة      

 تشـرين  ١٠، يف تقريـره املـؤرخ   العام األمنيعلى ذلك، أدرج 
، يف القائمة أطرافا أخـرى يف الصـراعات   ٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب

املســلحة قامــت بتجنيــد أو اســتخدام األطفــال يف الصــراعات   
  .)١٦٥(املسلحة

__________ 

ــالة مؤرخــة  ) ١٦٤( ــهمتوز ٧يف رس ــن رئيســة    ٢٠٠٠ /يولي ــة م موجه
قرار األمني العام إيفـاد   اجمللس)، أيد S/2000/676( األمن جملس

 أفرقة استطالع واتصال إىل املنطقة.

  ، املرفقات.Corr.2و Corr.1و S/2003/1053انظر ) ١٦٥(
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  اجلزء السادس
  ربأركان احل العالقات مع جلنة

  ٤٧املادة   
ــون       ‐ ١   ــرب تكـ ــان احلـ ــن أركـ ــة مـ ــكل جلنـ تشـ

مهمتها أن تسدي املشـورة واملعونـة إىل جملـس األمـن وتعاونـه      
يـة حلفـظ   يف مجيع املسائل املتصلة مبـا يلزمـه مـن حاجـات حرب    

والســتخدام القــوات املوضــوعة حتــت  ،الســلم واألمــن الــدويل
ولتنظـــيم التســـليح ونـــزع الســـالح بالقـــدر  ،تصـــرفه وقيادهتـــا

 املستطاع.  

ــاء      ‐ ٢   ــن رؤسـ ــرب مـ ــان احلـ ــة أركـ ــكل جلنـ تشـ
أركان حرب األعضاء الدائمني يف جملـس األمـن أو مـن يقـوم     

األمــــم ’’مقــــامهم، وعلــــى اللجنــــة أن تــــدعو أي عضــــو يف 
ــدةا ــة      ‘‘ملتحـ ــفة دائمـ ــا بصـ ــثلني فيهـ ــري املمـ ــاء غـ ــن األعضـ مـ

لإلشراف يف عملها إذا اقتضى حسن قيـام اللجنـة مبسـؤولياهتا    
  أن يساهم هذا العضو يف عملها.  

جلنــة أركــان احلــرب مســؤولة حتــت إشــراف    ‐ ٣  
جملــس األمــن عــن التوجيــه االســتراتيجي أليــة قــوات مســلحة   

ئل املرتبطــة بقيــادة موضــوعة حتــت تصــرف اجمللــس. أمــا املســا 
  بعد.   يف ماهذه القوات فستبحث 

للجنــة أركــان احلــرب أن تنشــئ جلانــاً فرعيــة   ‐ ٤  
إقليميـــة إذا خّوهلـــا ذلـــك جملـــس األمـــن وبعـــد التشـــاور مـــع   

  الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن.
  مالحظة  
 ٤٧تتكون جلنة أركان احلرب، املنشـأة عمـالً باملـادة      

كـان األعضـاء الـدائمني أو ممثلـيهم.     من امليثاق، من رؤسـاء أر 
وخـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــلت جلنـــة أركـــان احلـــرب  
اجتماعاهتا بصورة منتظمة مبوجب مشروع نظامهـا الـداخلي،   
ــا        ــيت ُتســند إليه ــام ال ــتعداد لالضــطالع بامله ــى اس ــت عل وظل

احلاجـة إىل تنشـيط    اجمللـس وناقش أعضـاء   .٤٧مبوجب املادة 

ــة أركــان احلــرب  ــاء    واال جلن ــة أثن ــها اســتفادة كامل ســتفادة من
): ٢١إىل  ١٨املناقشات اليت تناولـت البنـود التاليـة (احلـاالت     

كفالة اضطالع جملس األمـن بـدور فعـال يف صـون السـلم       (أ)
ــدوليني و  ــن الـ ــيماواألمـ ــحاب   ال سـ ــا؛ (ب) ال انسـ يف أفريقيـ

بــدون إســتراتيجية؛ (ج) تعزيــز التعــاون مــع البلــدان املســامهة   
    د) مناقشة ختامية عن أعمال جملس األمن.بقوات؛ (
  ١٨احلالة   

كفالة اضطالع جملـس األمـن بـدور فعـال يف صـون      
   أفريقيايف  ال سيماوالسلم واألمن الدوليني 

ــة    ــسيف جلسـ ــودة يف  ٤٢٢٠ اجمللـ ــرين ١٣املعقـ  تشـ
كفالـــة ’’يف مـــا يتعلـــق بالبنـــد املعنـــون   ٢٠٠٠ الثـــاين/نوفمرب

ل يف صــون الســلم واألمــن  اضــطالع جملــس األمــن بــدور فعــا 
 ١٣٢٧القـرار   اجمللـس ، اعتمـد  ‘‘يف أفريقيا ال سيماالدوليني و

بـالنظر يف  ’’ اجمللـس ). ويف املرفق الرابع للقرار، تعهد ٢٠٠٠(
إمكانية استخدام جلنـة األركـان العسـكرية كإحـدى الوسـائل      

ــالم    ــظ السـ ــى حفـ ــدة علـ ــم املتحـ ــدرة األمـ ــدعيم قـ . ويف ‘‘لتـ
ت ذلــك، قــال ممثــل االحتــاد الروســي إنــه املناقشــات الــيت أعقبــ

 ،)١٦٦(بشـأن تقريـر اإلبراهيمـي    اجمللسعقب القرار الذي اختذه 
مرحلـــة هلـــا أمهيـــة مماثلـــة وهـــي مرحلـــة تنفيـــذ  دخـــل اجمللـــس

ــهج   القــرارات الــيت اتفــق عليهــا   . وأعــرب عــن اعتقــاده أن الن
اسـتخدام جلنـة األركـان العسـكرية كأحـد أسـاليب       املتمثل يف 
ة األمم املتحدة على صنع السالم مـن شـأنه احلفـاظ    تعزيز قدر

علـــى التـــوازن يف توزيـــع املســـؤوليات بـــني الـــدول األعضـــاء  
  .)١٦٧(واألمانة العامة لألمم املتحدة

__________ 

)١٦٦ (A/55/305-S/2000/809. 

)١٦٧ (S/PV.4220 ١٢ و ١١، الصفحتان. 
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ــد.   اجمللــس، واصــل ٤٢٨٨ويف اجللســة    نظــره يف البن
وأثنــاء املناقشــة، أشــار ممثــل االحتــاد الروســي إىل أنــه تقــرر، يف 

ــرار  ــة   أن ينظــر اجمللــس )، ٢٠٠٠( ١٣٢٧الق يف أفضــل طريق
مثـة حاجـة   وقـال إن   لالستفادة مـن جلنـة األركـان العسـكرية.    

أن ننظر يف ما ميكن عمله حقا بدال مـن أن يكـون حـربا    ’’إىل 
    .)١٦٨(‘‘على ورق أو أن يظل ببساطة موضوعا ألحاديثنا

  ١٩احلالة 
  ال انسحاب بدون إستراتيجية

ــة    ــن جملــــسيف جلســ ــود ٤٢٢٣ األمــ  ١٥ة يف املعقــ
ــرين ــاين/نوفمرب تشـ ــون    ٢٠٠٠ الثـ ــد املعنـ ــق بالبنـ ــا يتعلـ يف مـ

، أشـار ممثـل الصـني إىل أنـه     ‘‘انسحاب بدون إسـتراتيجية  ال’’
يــتعني تنميــة قــدرة  ،لكــي تــتم عمليــات حفــظ الســالم بنجــاح

األمم املتحدة علـى االنتشـار السـريع وتعزيـز فعاليـة التخطـيط       
يف  وشــدد .زمــة للعمليــاتوكفالــة املــوارد التقنيــة واملاليــة الال 

وحـدات األمانـة العامـة املعنيـة،      على أمهية تعزيـز السياق  ذلك
ــة    ــدرة جلنـ ــة مـــن قـ ــتفادة الكاملـ ــا يف ذلـــك االسـ ــانمبـ  األركـ

باعتبارهـا أحـد املصـادر اهلامـة للخـربة العسـكرية       ’’ة العسكري
يف جمــايل اإلعــداد لالنتشــار احملتمــل ألي عمليــة، وإهنــاء عمــل  

    .)١٦٩(‘‘أي عملية
  ٢٠احلالة 

  تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات
ــه  ١٣املعقــــودة يف  ٤٣٢٦لســــة اجليف    حزيران/يونيــ
تعزيز التعاون مـع البلـدان   ’’يف ما يتعلق بالبند املعنون  ٢٠٠١

 ١٣٥٣القــــرار  األمــــن جملــــساعتمــــد  ،‘‘املســــامهة بقــــوات
عانة مبواصلة النظر يف إمكانية االسـت )، الذي تعهد فيه ٢٠٠١(

بلجنــة األركــان العســكرية كوســيلة لتعزيــز عمليــات األمــم       

__________ 

)١٦٨ (S/PV.4288 (Resumption 1) ١٦، الصفحة. 

)١٦٩ (S/PV.4223 ١٩، الصفحة. 

املعقـودة   ٤٢٥٧جلسة اجمللس ويف  .)١٧٠(املتحدة حلفظ السالم
 البنــد،نفس يف مــا يتعلــق بــ ٢٠٠١كــانون الثاين/ينــاير  ١٦يف 

فإن ممثل اهلند، يف معرض دفاعـه عـن وجهـة نظـره يف العالقـة      
بـأن   اجمللـس ت، ذكَّـر  والبلـدان املسـامهة بقـوا    األمن جملسبني 

 أنــهمـن امليثـاق، قـد نصـت علـى       ٤٧الفقـرة الثانيـة مـن املـادة     
ميكن للجنة أن تضم يف عضويتها ضباطا مـن أي دول أعضـاء   

ا أن يسـاهم  ذا اقتضـى حسـن قيـام اللجنـة مبسـؤولياهت     ، إأخرى
بعــث احليــاة يف إىل  اجمللــسكمــا دعــا  هــذا العضــو يف عملــها.

كمحفـل للتشـاور    االسـتفادة منـها  األركان العسـكرية، و  جلنة
يتعلـق باجلوانـب العسـكرية     يف مـا مع البلدان املسامهة بقـوات  

وقــال ممثــل االحتــاد الروســي، يف بيانــه، إن وفــده   .)١٧١(الصــرفة
ركــان األاقتــراح اهلنــد املتعلــق بزيــادة اســتخدام جلنــة ينظــر إىل 
ــرار  العســكرية ــا للق ــا  ٢٠٠٠( ١٣٢٧، وفق ــاره التزام )، باعتب

ســـة الســـبل الكفيلـــة باســـتغالل جلنـــة أركـــان احلـــرب يف بدرا
كمــا  .)١٧٢(مصـاحل تعزيــز أنشـطة األمــم املتحــدة حلفـظ الســالم   

ــا عـــن تأييـــده   ــة األركـــان  أعـــرب ممثـــل كولومبيـ ــاء جلنـ إلحيـ
العســكرية، مــع إعطائهــا واليــة موســعة مــن شــأهنا أن تلــيب        

ـــ  ــواغل الـــيت أعرب ــها تالشـ ــرى  عنـ ــود أخـ وأعربـــت  .)١٧٣(وفـ
    .)١٧٤(يضا عن اتفاقها مع بيان اهلندموريشيوس أ

  ٢١احلالة   
  مناقشة ختامية عن أعمال جملس األمن  
ــودة يف  ٤٣٤٣يف جلســة اجمللــس     ــران/ ٢٩املعق  حزي

مناقشة ختامية عن أعمال جملـس   اجمللس، أجرى ٢٠٠١يونيه 
ــن ــهحزيرانخــالل شــهر   األم ــاء املناقشــة،  ٢٠٠١ /يوني . وأثن

__________ 

 .١)، املرفق األول، جيم، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٥٣القرار ) ١٧٠(

)١٧١ (S/PV.4257 ١٤إىل  ٩، الصفحات. 

)١٧٢ (S/PV.4257 (Resumption 1) ١٦، الصفحة. 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة ) ١٧٣(

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة ) ١٧٤(
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 ضـرورة متابعـة تنفيـذ مقـررات     أشار ممثل االحتاد الروسـي إىل 
آليـة ينبغـي أن   هـي   جلنـة األركـان العسـكرية   ، قائال إن اجمللس

ــدة يف عمــل  يف جمــال حفــظ الســالم، وإن   اجمللــس تكــون مفي
جملــس  ُتســتغل علــى الوجــه األمثــل. وأشــار كــذلك إىل أن  مل

ــل    ــرتني بالفعـ ــد مـ ــن أكـ ــرارين  ،األمـ ) ٢٠٠٠(١٣٢٧يف القـ
ــرورة د ، )٢٠٠١(١٣٥٣ و ــى ضـ ــة  علـ ــبل الكفيلـ ــة السـ راسـ

بتنشيط استخدام جلنة األركان العسكرية بغية تعزيـز عمليـات   
ــه إن وفــده  األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم  ــه بقول . واختــتم بيان

أن تســتجيب لقــرارات ’’األركــان العســكرية توقــع مــن جلنــة ي
  .)١٧٥(‘‘اجمللس

__________ 

)١٧٥ (S/PV.4343 وCorr.1 ٧، الصفحة.  


