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  مذكرة متهيدية    

ــاول الفصــل العاشــر ممارســات جم    ــز وتنفيــذ التوصــيات   يتن ــة إىل تعزي لــس األمــن الرامي
مـن الفصـل    ٣٨إىل  ٣٣وطرق أو إجراءات التسـوية السـلمية للمنازعـات يف إطـار املـواد مـن       

  من ميثاق األمم املتحدة.   ٩٩و  ١١السادس، واملادتني 

ــيت يتخــذها الــس         ــرة املستعرضــة باتســاع كــبري لنطــاق اإلجــراءات ال واتســمت الفت
فصــل الســادس مــن امليثــاق. ومــن خــالل عــدد مــن املقــررات املتعلقــة مبنــع نشــوب    إطــار ال يف

الرتاعـات وبنــاء الســالم بعــد انتـهاء حــاالت الــرتاع، أكــد الـس كــذلك علــى ضــرورة وضــع    
ــلمية      ــالطرق السـ ــات بـ ــوية املنازعـ ــات وتسـ ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــاق ملنـ ــعة النطـ ــتراتيجية واسـ اسـ

رب الـــس عـــن التزامـــه بالتســـوية الســـلمية يتماشـــى مـــع الفصـــل الســـادس. وبينمـــا أعـــ  مبـــا
للمنازعات، ودعمه هلا بنشـاط، كـرر مناشـدة الـدول األعضـاء العمـل علـى تسـوية املنازعـات          
ــها اســتخدام        ــوارد يف الفصــل الســادس، ومن ــى النحــو ال ــها بالوســائل الســلمية، عل القائمــة بين

وشـدد الـس علـى احلاجـة إىل      اآلليات الوقائية اإلقليمية واللجـوء إىل حمكمـة العـدل الدوليـة.    
اتبــاع ــج منســق ومتســق ومتكامــل لبنــاء الســالم واملصــاحلة يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــرتاع  
دف حتقيـق السـالم املسـتدام، وأقـر بالـدور احليـوي الـذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يف منـع             

وج منــه لتحقيــق نشــوب الرتاعــات ومســاعدة األطــراف يف الرتاعــات علــى إــاء القتــال واخلــر 
  اإلنعاش والتعمري والتنمية، ويف تعبئة االهتمام واملساعدة الدوليني بصورة مستمرة.  

ــدخل يف شــؤون         ــدأ الســيادة وعــدم الت ــرام مب ــاره ضــرورة احت ووضــع الــس يف اعتب
الوالية الداخلية للـدول، لـذلك عمـل بصـورة متزايـدة علـى توسـيع نطـاق اسـتخدام عـدد مـن            

 دف إىل منع اندالع و/أو جتدد الرتاعات، مبا فيها بعثات جملس األمـن وبعثـات   األدوات اليت
تقصي احلقائق، من أجل حتديد ما إذا كان أي موقف قد يؤدي إىل احتكـاك دويل أو قـد يـثري    
نزاعا؛ وتقدمي الدعم للمسـاعي احلميـدة الـيت يبـذهلا األمـني العـام وممثلـوه ومبعوثـوه اخلاصـون؛          

سياسية اخلاصـة يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع الـيت تشـتمل والياـا علـى           وإنشاء البعثات ال
ــار فضــال عــن احلــوار       ــذ اتفاقــات الســالم و/أو اتفاقــات وقــف إطــالق الن عناصــر تتصــل بتنفي
ــاء        ــع نشــوب الرتاعــات وبن ــدرات؛ وإدراج عناصــر من ــاء الق ــة وبن السياســي واملصــاحلة الوطني

  املة.  السالم يف عمليات حفظ السالم املتك

ونظرا ألن الفصل الثامن من هذا امللحق يقدم بيانا كامال لوقائع أعمال جملس األمـن،    
مبا فيها ما يتعلق بتسوية املنازعات بالوسائل السـلمية، فـإن الفصـل احلـايل ال ينـاقش ممارسـات       

ن الــس الراميــة إىل تســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية مناقشــة وافيــة. فهــو يركــز، بــدال مــ 
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ذلك، على مواد خمتارة إلبراز الكيفية اليت جرى ا تطبيق أحكام الفصل السـادس مـن امليثـاق    
  وتفسريها يف مقررات الس ومداوالته ذات الصلة.  

ــبني املمارســات            ــث ت ــواد ذات الصــلة حبي ــرض وتصــنيف امل ــة ع ــممت طريق ــد ص وق
كما يف امللحق السابق للمرجـع الـذي   واإلجراءات اليت جلأ إليها الس بطريقة سهلة املأخذ. و

، فقد صنِّفت املواد إىل فئـات حتـت عنـاوين مواضـيعية بـدال مـن       ٢٠٠٣-٢٠٠٠يغطي الفترة 
مواد منفردة من امليثاق بغية جتنب إسناد أعمال الـس أو قراراتـه إىل مـواد حمـددة مـن امليثـاق       

  بعينها.  ألن األعمال أو القرارات ال تشري يف حد ذاا إىل املادة 

ويوضح اجلزء األول كيف عرضـت الـدول األعضـاء والـدول غـري األعضـاء يف األمـم          
، منازعات وحاالت جديدة على جملس األمن. ويتناول هـذا اجلـزء   ٣٥املتحدة، يف إطار املادة 

) ٣( ١١أيضا املهام واملمارسات اليت تقوم ا اجلمعية العامـة واألمـني العـام، مبوجـب املـادتني      
من امليثاق علـى التـوايل، يف توجيـه انتبـاه جملـس األمـن إىل املسـائل الـيت مـن املـرجح أن            ٩٩و 

دد صون السالم واألمن الدوليني. ويبني اجلـزء الثـاين أنشـطة التحقيـق وتقصـي احلقـائق الـيت        
. ويعطــي اجلــزء ٣٤بـادر إليهــا وقــام ــا الــس والــيت ميكــن اعتبارهــا مندرجــة يف إطــار املــادة  

ث نبذة عـن توصـيات الـس وقراراتـه فيمـا يتعلـق بتسـوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية.           الثال
وهــو يوضــح، علــى وجــه التحديــد، توصــيات الــس املقدمــة إىل األطــراف يف أي نـــزاع،          

يقدمه من دعم للمساعي اليت يبذهلا األمني العـام يف تسـوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية.       وما
ع املناقشات األساسية داخل جملـس األمـن لتفسـري أحكـام الفصـل السـادس       ويعكس اجلزء الراب

  من امليثاق أو تطبيقها.

  ويشار يف هذا الفصل إىل املواد التالية من امليثاق:    
  

    ١١املادة     

٣ -      ض للجمعيــة العامــة أن تســترعي نظــر جملــس األمــن إىل األحــوال الــيت حيتمــل أن تعــر
  السلم واألمن الدويل للخطر.  

  
    ٣٣املادة     

جيب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمـن الـدويل     - ١
للخطــر أن يلتمســوا حلــه بــادئ ذي بـــدء بطريــق املفاوضــة والتحقيــق والوســاطة والتوفيـــق         
والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليميـة أو غريهـا مـن    

  ئل السلمية اليت يقع عليها اختيارها.  الوسا
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ويدعو جملس األمـن أطـراف الـرتاع إىل أن يسـووا مـا بينـهم مـن الـرتاع بتلـك الطـرق             - ٢
  رأى ضرورة ذلك.    إذا

  
    ٣٤املادة     

لس األمـن أن يفحـص أي نـزاع أو أي موقـف قـد يـؤدي إىل احتكـاك دويل أو قـد           
هـذا الـرتاع أو املوقـف مـن شـأنه أن يعـرض للخطـر         يثري نزاعا لكي يقرر ما إذا كـان اسـتمرار  

  حفظ السلم واألمن الدويل.  

  
    ٣٥املادة     

لكــل عضــو مــن األمــم املتحــدة أن ينبــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة إىل أي نــزاع    - ١
  موقف من النوع املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني.    أو

تحـدة أن تنبـه جملـس األمـن أو اجلمعيـة العامـة إىل       لكل دولة ليست عضواً يف األمـم امل   - ٢
ــه إذا كانــت تقبــل مقــدماً يف خصــوص هــذا الــرتاع التزامــات احلــل       ــا في أي نــزاع تكــون طرف

  السلمي املنصوص عليها يف هذا امليثاق.  

علـى الطريقـة الـيت تعـاجل ـا اجلمعيـة العامـة املسـائل          ١٢ و ١١جترى أحكام املـادتني    - ٣
  ها وفقا هلذه املادة.  اليت تنبه إلي

  
    ٣٦املادة     

ــادة        - ١ ــة مرحلــة مــن مراحــل نــزاع مــن النــوع املشــار إليــه يف امل  ٣٣لــس األمــن يف أي
  موقف شبيه به أن يوصي مبا يراه مالئماً من اإلجراءات وطرق التسوية.    أو

ع علــى جملــس األمــن أن يراعــي مــا اختــذه املتنــازعون مــن إجــراءات ســابقة حلــل الــرتا     - ٢
  بينهم.    القائم

على جملس األمن وهو يقـدم توصـياته وفقـا هلـذه املـادة أن يراعـي أيضـاً أن املنازعـات           - ٣
أن يعرضـوها علـى حمكمـة العـدل الدوليـة       -بصـفة عامـة    -القانونية جيب على أطراف الرتاع 

  وفقاً ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة.  

  
    ٣٧املادة     

يف حلـه   ٣٣ليت يقـوم بينـها نـزاع مـن النـوع املشـار إليـه يف املـادة         إذا أخفقت الدول ا  - ١
  بالوسائل املبينة يف تلك املادة وجب عليها أن تعرضه على جملس األمن.  
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إذا رأى جملس األمن أن استمرار هـذا الـرتاع مـن شـأنه يف الواقـع، أن يعـرض للخطـر          - ٢
أو يوصـي مبـا يـراه     ٣٦وفقـاً للمـادة   حفظ السلم واألمن الدويل، قرر ما إذا كـان يقـوم بعمـل    

  مالئماً من شروط حل الرتاع.  

  
    ٣٨املادة     

أن يقـدم إلـيهم توصـياته بقصـد      -إذا طلب إليه مجيع املتنـازعني ذلـك    -لس األمن   
  .  ٣٧إىل  ٣٣حل الرتاع حالً سلمياً، وذلك بدون إخالل بأحكام املواد من 

  
    ٩٩املادة     

  الدويل. جملس األمن إىل أية مسألة يرى أا قد دد حفظ السلم واألمنلألمني العام أن ينبه 
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  اجلزء األول

إحالة املنازعات واحلاالت إىل جملس األمن

) ٢) و (١( ٣٥يف إطـــار امليثـــاق، ينظـــر إىل املـــادتني   
) عمومــا علــى أمــا تتضــمنان األحكــام الــيت جيــوز   ١( ٣٧ و

ــا    ــة امل ــا، يف حال ــدول، أو جيــب عليه ــتناد ١( ٣٧دة لل )، االس
ــاه       ــرد أدنـ ــن. وتـ ــس األمـ ــات إىل جملـ ــة املنازعـ ــا يف إحالـ إليهـ

  ممارسات الس يف هذا الصدد.  

ــون     ــرع األول، املعنــ ــدم الفــ ــن  ”ويقــ ــاالت مــ اإلحــ
ــدول ــات واحلــاالت إىل     “ال ــن إحــاالت املنازع ــة ع ، حملــة عام

). وخــالل الفتــرة ٢) و (١( ٣٥جملــس األمــن مبوجــب املــادة 
أحيلــت املنازعــات واحلــاالت عمومــا إىل جملــس   املستعرضــة، 

ــيت يوجههــا األعضــاء يف األمــم      ــق الرســائل ال األمــن عــن طري
املتحــدة، و/أو مــن قبــل األعضــاء املتضــررين بشــكل مباشــر،    
و/أو مــن خـــالل الـــدول الثالثــة واموعـــات اإلقليميـــة. أمـــا   
ــذه      ــس خــالل ه ــت إىل ال ــيت أحيل املنازعــات أو احلــاالت ال

والــيت عقــد الــس جلســات بشــأا يف إطــار بنــود       الفتــرة، 
ــدة مــن بنــود جــدول األعمــال، فإــا تــرد يف جــدول يف     جدي
اية اجلزء األول. وعلى غرار الفترات السابقة، اخنفـض عـدد   

  .  ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلحاالت اجلديدة إىل الس خالل الفترة 

طبيعــة املســائل احملالــة إىل ”أمـا الفــرع الثــاين، املعنــون    
، فهو يبني بإجياز موضوع الرسـائل ذات الصـلة   “لس األمنجم

باملوضــوع الــيت توجههــا الــدول األعضــاء إىل الــس. وحيلــل   
نـــوع  “اإلجـــراء املطلـــوب مـــن جملـــس األمـــن اختـــاذه”فـــرع 

اإلجراء الذي تطلبـه مـن الـس الـدول األعضـاء الـيت تعـرض        
  أي نزاع أو حالة على الس.

اإلحـــاالت مـــن األمـــني ” وحييـــل الفرعـــان املعنونـــان  
إىل املـــادتني   “اإلحـــاالت مـــن اجلمعيـــة العامـــة   ”و  “العـــام

من امليثاق، اللتني تفيدان بأن للجمعيـة العامـة    ٩٩) و ٣( ١١
واألمني العام، على التوايل، أن حييال إىل جملـس األمـن املسـائل    

ــدوليني. وخــالل      ــيت مــن املــرجح أن ــدد الســلم واألمــن ال ال
ة، مل تقـم ال اجلمعيـة العامـة وال األمـني العـام      الفترة املستعرضـ 

  صراحة بإحالة أي مسائل إىل جملس األمن.  
  

  اإلحاالت من الدول    

، الــيت ينظــر إليهــا عمومــا، يف حالــة  ٣٥وفقــا للمــادة   
عدم وجود دليل يشري إىل أحكام أخرى من امليثاق، على أـا  

ىل جملــس األسـاس الــذي يـتم االســتناد إليــه يف إحالـة املســائل إ   
األمن من جانب الدول، جيوز ألية دولة عضو أن توجه انتبـاه  

أي نــزاع أو أي موقــف قــد يــؤدي إىل احتكــاك  ”الــس إىل 
 ٣٥وفيمــا أشــري صــراحة إىل املــادة “. دويل أو قــد يــثري نزاعــا

رســالة واحــدة، فــإن معظــم الرســائل مل يشــر إىل أيــة مــادة   يف
  .)١(بعينها كأساس لتقدمي تلك الرسائل

)، لكـل دولـة ليسـت عضـواً يف     ٢( ٣٥ووفقا للمادة   
األمم املتحدة أن تنبـه جملـس األمـن إىل أي نـزاع تكـون طرفـا       
فيه إذا كانت تقبل مقـدماً يف خصـوص هـذا الـرتاع التزامـات      
احلــل الســـلمي املنصـــوص عليهـــا يف امليثـــاق. وخـــالل الفتـــرة  

األمـم  املستعرضة، مل تقم أي دولة من الدول غري األعضـاء يف  
املتحدة بتوجيه انتباه الـس إىل أي نـزاع أو حالـة. وأحيلـت     
ــام       ــن بشــكل حصــري مبوجــب أحك ــس األم حــاالت إىل جمل

  )، مباشرة من جانب الدول األعضـاء املتضـررة،  ١( ٣٥ املادة

  
__________ 

، انظـــر الرســـالة ٣٥لالطـــالع علـــى إشـــارة صـــرحية إىل املـــادة   )١(  
املوجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ٢٠٠٧آب/أغســـطس  ٨املؤرخـــة 

ــا    ــة يف جورجيـــ ــأن احلالـــ ــا بشـــ ــل جورجيـــ ــن ممثـــ األمـــــن مـــ
)S/2007/480.( 
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أو من خالل الرسـائل الـواردة مـن الـدول      )٢(بشكل منفرد إما
  .)٣(الثالثة و/أو اموعات اإلقليمية

__________ 

انظر، على سبيل املثال، الرسائل التالية الـيت وجهـت إىل رئـيس      )٢(  
 ٢٠٠٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠جملس األمن: رسـالة مؤرخـة   

ثلـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة تطلـب فيهـا إىل جملــس       مـن مم 
عقــد جلســة طارئــة ليــدين بقــوة هــذا العــدوان اجلديــد  ”األمــن 

ــو      ــة الكونغـ ــى مجهوريـ ــة علـ ــة الروانديـ ــنته اجلمهوريـ ــذي شـ الـ
 متـــــوز/  ٤)؛ ورســـــالة مؤرخـــــة   S/2004/935( “الدميقراطيـــــة

موجهة من ممثل اليابـان يطلـب فيهـا عقـد جلسـة       ٢٠٠٦ يوليه
مــا قامــت بــه مجهوريــة كوريــا  ”فوريــة لــس األمــن للنظــر يف 

الشــعبية الدميقراطيــة مــن إطــالق لقــذائف تســيارية أو مركبــات  
)؛ ورســـالة مؤرخـــة S/2006/481( “طـــائرة غـــري حمـــددة اهلويـــة 

من ممثلة لبنـان تطلـب فيهـا عقـد جلسـة       ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣
احلالــة اخلطــرية النامجــة عــن    ”عاجلــة لــس األمــن للنظــر يف    

 “أحدث ما أقدمت عليه إسرائيل من أعمـال العـدوان يف لبنـان   
)S/2006/517 ــة ــالة مؤرخـ ــه  ٣١)؛ ورسـ مـــن  ٢٠٠٦متوز/يوليـ

ممثلة لبنان تطلب فيها عقد جلسـة عاجلـة لـس األمـن لبحـث      
اــزرة األخــرية الــيت ارتكبتــها إســرائيل يف قانــا جبنــوب لبنــان  ”

)؛ ورســــــالة مؤرخـــــــة  S/2006/596( “والتصــــــعيد املســــــتمر  
مــن ممثــل جورجيــا يطلــب فيهــا عقــد  ٢٠٠٧آب/أغســطس  ٨

لس األمن يف أقرب وقت ممكـن لتنـاول مسـألة قصـف      جلسة
يهدد السالم واألمـن يف دولـة جورجيـا،    ”أراضي جورجيا، مما 

 ).S/2007/480( “إحدى الدول األعضاء يف األمم املتحدة

ــس األ       )٣(   ــت إىل رئــيس جمل ــة الــيت وجه ــر الرســائل التالي مــن: انظ
مــن ممثــل جامايكــا    ٢٠٠٤شــباط/فرباير   ٢٣رســالة مؤرخــة  

باسم الدول األعضـاء يف اجلماعـة الكاريبيـة، يطلـب فيهـا عقـد       
جلسة عاجلة للمجلس للنظـر يف احلالـة املتعلقـة ـاييت يف ضـوء      

ــى الســالم واالســتقرار     ” ــؤثر عل ــاطراد، ممــا ي ــردي ب الوضــع املت
 آذار/ ١٧)؛ ورســـــــالة مؤرخـــــــة S/2004/143( “املنطقــــــة  يف

من ممثل صربيا واجلبل األسود يطلـب فيهـا عقـد     ٢٠٠٤ مارس
جلســة عاجلــة للمجلــس للنظــر يف أعمــال العنــف األخــرية الــيت  

الة مؤرخـة  )؛ ورسـ S/2004/220اندلعت يف كوسوفو وميتوهيـا ( 
ــارس  ٢٣ ــة،     ٢٠٠٤آذار/م ــة الليبي ــة العربي ــل اجلماهريي ــن ممث م

بصفته رئيس اموعة العربيـة، يطلـب فيهـا عقـد جلسـة فوريـة       
ــر يف   ــس للنظـ ــانون   ”للمجلـ ــري للقـ ــرائيلي اخلطـ ــهاك اإلسـ االنتـ

اإلنساين الدويل، ويف تصعيد إسـرائيل هلجماـا العسـكرية ضـد     
اذ التـدابري الضـرورية يف هـذا    الشعب الفلسطيين وقيادتـه، والختـ  

 

__________ 

 نيســــــان/ ١٩)؛ ورســــــالة مؤرخــــــة S/2004/233( “الصــــــدد
مــن ممثــل مصــر، بصــفته رئــيس جمموعــة الــدول     ٢٠٠٤ أبريــل

ــر يف        ــس للنظ ــة للمجل ــد جلســة فوري ــا عق ــب فيه ــة، يطل العربي
ون اإلنســـاين الـــدويل االنتـــهاكات اإلســـرائيلية اخلطـــرية للقـــان”

ــز الرنتيســي خــارج نطــاق      ــد العزي ــدكتور عب وآخرهــا إعــدام ال
القــانون يف غــزة ويف تصــعيد إســرائيل هلجماــا العســكرية ضــد 
الشعب الفلسطيين وقياداته، والختـاذ التـدابري الضـرورية يف هـذا     

وجـــه انتبـــاه الـــس إىل نفـــس  ). وقـــدS/2004/303( “الصـــدد
مــن  ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٤احلالــة يف رســالة مؤرخــة 

ممثل تونس، بصفته رئيس جمموعـة الـدول العربيـة، يطلـب فيهـا      
عقـــد اجتمـــاع فـــوري للمجلـــس للنظـــر يف الوضـــع يف األرض  

جــــراء اســــتمرار املمارســــات العدوانيــــة ”الفلســــطينية احملتلــــة 
اع غـزة، واختـاذ التـدابري الالزمـة لوقـف      اإلسرائيلية يف مشال قطـ 

)؛ S/2004/779( “العدوان اإلسـرائيلي علـى الشـعب الفلسـطيين    
مــن ممثــل الكويــت،     ٢٠٠٥متوز/يوليــه   ١٩ورســالة مؤرخــة  

بصفته رئيس جمموعة الدول العربية، يطلب فيهـا عقـد اجتمـاع    
ــس لل  ــوري للمجلــ ــرية يف األرض  فــ ــورات األخــ ــر يف التطــ نظــ

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الشـرقية، وال سـيما األنشـطة     
ــرائيل،      ــا إسـ ــوم ـ ــيت تقـ ــارعة الـ ــلة واملتسـ ــتيطانية املتواصـ االسـ

، فضــال عــن احلالــة “ذلــك بنــاء جــدارها غــري القــانوين  يف مبــا”
)؛ ورســـــالتان مؤرختــــــان  S/2005/469علـــــى أرض الواقـــــع (  

مــن ممثــل اململكــة املتحــدة يطلــب فيهــا   ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٢٦
عقد جلسة للمجلس ملناقشة تقرير بعثة تقصـي احلقـائق املوفـدة    

ــابوي ( ــة  S/2005/489و  S/2005/485إىل زمبـ ــالة مؤرخـ )؛ ورسـ
مـــن ممثـــل البحــرين، بصـــفته رئـــيس   ٢٠٠٦نيســان/أبريل   ١٠

جمموعة الدول العربية، وبالنيابة عن الـدول األعضـاء يف جامعـة    
الدول العربية، يطلب فيها عقد اجتماع فوري للمجلـس للنظـر   

ــة، مبــ    ــا يف التطــورات األخــرية يف األرض الفلســطينية احملتل ا فيه
)؛ ورســـــــــالة مؤرخـــــــــة S/2006/227القـــــــــدس الشـــــــــرقية (

مـــن ممثـــل الـــيمن، بصـــفته رئـــيس      ٢٠٠٦نيســـان/أبريل  ١١
جمموعــة منظمــة املــؤمتر اإلســالمي، يطلــب فيهــا عقــد اجتمــاع   
ــرية يف األرض    ــورات األخــ ــر يف التطــ ــس للنظــ ــوري للمجلــ فــ

)؛ S/2006/239تلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية (الفلســـطينية احمل
ــا،    ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١٢ورســالة مؤرخــة   ــل ماليزي ــن ممث م

بصــفته رئــيس مكتــب تنســيق حركــة عــدم االحنيــاز، يؤيــد فيهــا 
ــدول       ــة ال ــدول األعضــاء يف جامع ــه ال ــدمت ب ــذي تق ــب ال الطل

اجتماع للمجلـس للنظـر يف التطـورات األخـرية يف     العربية لعقد 
األرض الفلســـــطينية احملتلـــــة، مبـــــا فيهـــــا القـــــدس الشـــــرقية      
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ــ   رد يف اجلـــدول أدنـــاه الرســـائل الـــيت أحيلـــت ـــا  وتـ
املنازعات أو احلاالت اجلديدة إىل الـس، والـيت عقـد الـس     
اســتنادا إليهـــا جلســات يف إطـــار بنــود جديـــدة مــن جـــدول     
ــع     ــي أن يوضــ ــة. وينبغــ ــرة املستعرضــ ــالل الفتــ ــال خــ األعمــ

االعتبــار أن اعتمــاد بنــد جديــد مــن بنــود جــدول األعمــال   يف
ضرورة وجود منازعة أو حالـة جديـدة، ألنـه ميكـن     يعين بال ال

أن ينــتج عــن جمــرد تغــيري يف صــياغة بنــد مــن البنــود املعروضــة  
  بالفعل على الس.  

ــات عقــد جلســة.         ومل يســتجب الــس أحيانــا لطلب
علـى أن للـدول سـلطة تنبيـه الـس       ٣٥ويف حني تنص املادة 

واجب الـس  إىل مسألة من املسائل، فإن هذا ال يعين أن من 
النظـر يف هــذه املسـألة. فعلــى ســبيل املثـال، يف رســالة مؤرخــة    

__________ 

)S/2006/240 مـن   ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ١٥)؛ ورسالة مؤرخة
ــة يطلــب فيهــا عقــد اجتمــاع      ــات املتحــدة األمريكي ــل الوالي ممث

الــة يف ميامنــار، ولالســتماع إىل إحاطــة مــن وكيــل  للنظــر يف احل
األمني العام للشؤون السياسية عـن الوضـع يف ذلـك البلـد وعـن      
حالة بعثة األمني العـام للمسـاعي احلميـدة ومـدى التقـدم الـذي       

تشـــــــرين   ٦)؛ ورســـــــالة مؤرخـــــــة  S/2006/742أحرزتـــــــه (
ــاين/نو ــة      ٢٠٠٦فمرب الث ــيس جمموع ــل قطــر، بصــفته رئ ــن ممث م

ــس       ــاع عاجــل للمجل ــد اجتم ــا عق ــب فيه ــة، يطل ــدول العربي ال
للنظر يف احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلـك قضـية فلسـطني    

)S/2006/868 ــة ــالة مؤرخــــــ ــاين/ ٧)؛ ورســــــ ــرين الثــــــ  تشــــــ
أذربيجــان، بصــفته رئــيس جمموعــة     مــن ممثــل  ٢٠٠٦ نــوفمرب

منظمــة املــؤمتر اإلســالمي، وباســم الــدول األعضــاء يف املنظمــة، 
يطلــب فيهــا عقــد اجتمــاع عاجــل للمجلــس للنظــر يف العــدوان 
اإلسـرائيلي يف قطـاع غـزة واألرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا        

ــرقية (  ــدس الشـ ــة  S/2006/869القـ ــالة مؤرخـ ــرين  ٨)؛ ورسـ تشـ
ــاين/نوفمرب  ــب      ٢٠٠٦الث ــيس مكت ــا، بصــفته رئ ــل كوب ــن ممث م

التنســــيق حلركــــة عــــدم االحنيــــاز، وباســــم الــــدول األعضــــاء  
احلركـة، يطلـب فيهـا عقـد اجتمـاع عاجـل للمجلـس للنظـر          يف

احلالة يف الشرق األوسـط، مبـا يف ذلـك قضـية     ”يف البند املعنون 
 ).S/2006/871“ (فلسطني

، أشــار )٤(موجهــة إىل رئــيس الــس ٢٠٠٧آب/أغســطس  ٨
حيــث طلــب إىل  ٣٥ممثــل جورجيــا إشــارة صــرحية إىل املــادة  

ــدعو إىل عقــد جلســة مــن أجــل     ــاول مســألة  ”الــس أن ي تن
دولـة   يف “قصف أراضي جورجيـا، ممـا يهـدد السـالم واألمـن     

ــا.      ــي جورجيـ ــدة، وهـ ــم املتحـ ــاء يف األمـ ــدول األعضـ ــن الـ مـ
  تعقد أي جلسة لس األمن استجابة لذلك الطلب.    ومل

ومل تدرج يف اجلدول الرسـائل الـيت نقلـت ـا الـدول        
األعضــاء معلومــات فحســب، ولكنــها مل تطلــب عقــد جلســة  
ــك ألنــه        ــددا آخــر، وذل ــس إجــراء حم ــاذ ال ــس أو اخت للمجل

ــادة     ميكــن ال ــار تلــك الرســائل إحــاالت مبوجــب امل . ٣٥اعتب
وعالوة على ذلك، وكما هو الشأن بالنسبة للملحق السـابق،  
ــدة     ــيت تشــري إىل تطــورات جدي ال يشــمل اجلــدول الرســائل ال

  إىل تفاقم نزاعات دائرة كانت قد عرضت على الس.    أو

بيــد أن اجلــدول يتضـــمن بنــدين يتعلقــان باحلالـــة يف       
، طلـب فيهمـا   )٥(سط، ألن رسالتني من ممثل لبنـان الشرق األو

إىل جملــس األمــن عقــد جلســة عاجلــة، نبــهتا الــس إىل حالــة 
ــة     ــان وإســرائيل، وأدت إىل أعمــال قتالي ــدة نشــأت يف لبن جدي

  ونزاع مسلح.  
  

  اليت أحيلت إىل جملس األمن املسائلطبيعة   

ــا كــان يشــار إىل        ــادة م ــرة املستعرضــة، ع خــالل الفت
. )٦(“حـاالت ”اليت وجه انتباه الس إليهـا باعتبارهـا    املسائل

__________ 

  )٤(  S/2007/480. 

  )٥(  S/2006/517  وS/2006/596. 

نظر، على سبيل املثال، الرسائل التالية الـيت وجهـت إىل رئـيس    ا  )٦(  
ــط،     ــرق األوســ ــة يف الشــ ــل باحلالــ ــا يتصــ ــن فيمــ ــس األمــ جملــ

تشـــرين  ٤ذلـــك القضـــية الفلســـطينية: رســـالة مؤرخـــة   يف مبـــا
مـن ممثـل تـونس، بصـفته رئـيس جمموعـة        ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

العربيـة  الدول العربية، وباسم الدول األعضاء يف جامعـة الـدول   
)S/2004/779 ــة ــالة مؤرخــــــ ــاين/ ٦)؛ ورســــــ ــرين الثــــــ  تشــــــ

مــن ممثــل قطــر، بصــفته رئــيس جمموعــة الــدول    ٢٠٠٦ نــوفمرب
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وأحيانــــا، أشــــري إىل موضــــوع الرســــائل املعنيــــة باعتبــــاره      
، أو جـرى  )٨(“انتهاكات للقانون الـدويل ”أو  )٧(“تطورات”

  .)٩(وصفه يف شكل سردي
__________ 

ــة    ــدول العربيـ ــة الـ ــاء يف جامعـ ــدول األعضـ ــم الـ ــة، وباسـ العربيـ
)S/2006/868 ــة ــالة مؤرخــــــ ــاين/ ٧)؛ ورســــــ ــرين الثــــــ  تشــــــ

مــن ممثــل أذربيجــان، بصــفته رئــيس جمموعــة       ٢٠٠٦ نــوفمرب
منظمــة املــؤمتر اإلســالمي، وباســم الــدول األعضــاء يف املنظمــة    

)S/2006/869 ــة ــالة مؤرخــــــ ــاين/ ٨)؛ ورســــــ ــرين الثــــــ  تشــــــ
، بصـفته رئـيس مكتـب التنسـيق     مـن ممثـل كوبـا    ٢٠٠٦ نوفمرب

ــة     ــاء يف احلركـ ــدول األعضـ ــم الـ ــاز، وباسـ ــدم االحنيـ ــة عـ حلركـ
)S/2006/871.( 

انظر، على سبيل املثال، الرسائل التالية الـيت وجهـت إىل رئـيس      )٧(  
ــط،     ــرق األوســ ــة يف الشــ ــل باحلالــ ــا يتصــ ــن فيمــ ــس األمــ جملــ

 متـــوز/ ١٩ذلـــك القضـــية الفلســـطينية: رســـالة مؤرخـــة  يف مبـــا
موجهة من ممثل الكويت، بصـفته رئـيس جمموعـة     ٢٠٠٥ يوليه

الدول العربية، وباسم الدول األعضاء يف جامعـة الـدول العربيـة    
)S/2005/469 مــن  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١٠)؛ ورســالة مؤرخــة
ثــل البحــرين، بصــفته رئــيس جمموعــة الــدول العربيــة، وباســم   مم

)؛ S/2006/227الــــدول األعضــــاء يف جامعــــة الــــدول العربيــــة (
مـــن ممثـــل الـــيمن،  ٢٠٠٦نيســـان/أبريل  ١١ورســالة مؤرخـــة  

)؛ S/2006/239بصفته رئيس جمموعـة منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي (    
ــا،    ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١٢ورســالة مؤرخــة   ــل ماليزي ــن ممث م

ــاز      ــدم االحنيـــ ــة عـــ ــيق حركـــ ــب تنســـ ــا ملكتـــ ــفته رئيســـ بصـــ
)S/2006/240.( 

  )٨(   جهـت إىل رئـيس   انظر، على سبيل املثال، الرسائل التالية الـيت و
ــط،     ــرق األوســ ــة يف الشــ ــل باحلالــ ــا يتصــ ــن فيمــ ــس األمــ جملــ

ــا ــة    يف مبـ ــالة مؤرخـ ــطينية: رسـ ــية الفلسـ ــك القضـ  آذار/ ٢٣ذلـ
من ممثل اجلماهريية العربية الليبية، بصـفته رئـيس    ٢٠٠٤مارس 

خــــــــة  )؛ ورســــــــالة مؤر S/2004/233اموعــــــــة العربيــــــــة ( 
مــــن ممثــــل مصــــر، بصــــفته رئــــيس  ٢٠٠٤نيســـان/أبريل   ١٩

جمموعـــة الـــدول العربيـــة، وباســـم الـــدول األعضـــاء يف جامعـــة 
 ).S/2004/303الدول العربية (

انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، الرســـالتني التـــاليتني املـــوجهتني إىل    )٩(  
 ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٧الة مؤرخــة رئــيس جملــس األمــن: رســ 

من ممثل صـربيا واجلبـل األسـود فيمـا يتعلـق بانـدالع العنـف يف        
 متـوز/  ٣١)؛ ورسـالة مؤرخـة   S/2004/220كوسوفو وميتوهيـا ( 

 

وجدير بالذكر أيضا أنه بينما ترد يف الفصل السـادس    
ــبني ا   ــذي جيــوز للــدول  مــن امليثــاق األحكــام الــيت ت ألســاس ال

ــيت حيتمــل      ــاه الــس إىل املســائل ال ــه أن توجــه انتب اســتنادا إلي
ض الســلم واألمــن الــدوليني للخطــر، فــإن موضــوع       تعــر  أن

الرســائل الــيت تقــدم إىل الــس ونــوع اإلجــراء الــذي يطلــب    
يتعلـق ـا ال يقتصـران علـى نطـاق ذلـك الفصـل.         اختاذه فيمـا 

أثنـــاء الفتـــرة املستعرضـــة، وصـــفت  فعلـــى ســـبيل املثـــال، ويف
رســائل عديــدة قُــدمت إىل الــس حــاالت بأــا ــدد الســلم   

ــيني  ــن اإلقليم ــدوان  )١٠(واألم ــال ع ــا أعم ــع )١١(، و/أو بأ . وم
__________ 

ــه ــوب     ٢٠٠٦ يولي ــة يف جن ــق باحلال ــان يف مــا يتعل ــة لبن مــن ممثل
 ).S/2006/596لبنان (

موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٤شـباط/فرباير   ٢٣يف رسالة مؤرخـة    )١٠(  
جملــس األمــن، ذكـــر ممثــل جامايكــا، باســـم الــدول األعضـــاء      

اجلماعة الكاريبية، أن احلالـة املتعلقـة ـاييت يف ضـوء الوضـع       يف
ــتقر     ــالم واالسـ ــى السـ ــؤثر علـ ــاطراد تـ ــردي بـ ــة املتـ ار يف املنطقـ

)S/2004/143 ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ١٥). ويف رســالة مؤرخــة 
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، ذكــر ممثــل الواليــات املتحــدة  
األمريكيــة أن بلــده وغــريه مــن أعضــاء جملــس األمــن يســاورهم  

ر، وأن مـن احملتمـل أن ـدد    القلق إزاء احلالة املتدهورة يف ميامنا
ــة بـــــاخلطر صـــــون الســـــالم واألمـــــن الـــــدوليني    هـــــذه احلالـــ

)S/2006/742.(املرفق ، 

موجهـة إىل   ٢٠٠٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ٣٠يف رسالة مؤرخة   )١١(  
رئيس جملس األمن، طلبـت ممثلـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      

عقد جلسة طارئة ليدين بقوة هذا العدوان اجلديـد  ”إىل الس 
ــو      ــة الكونغـ ــى مجهوريـ ــة علـ ــة الروانديـ ــنته اجلمهوريـ ــذي شـ الـ

ــة ــة S/2004/935( “الدميقراطيـــــــــ ــالة مؤرخـــــــــ ). ويف رســـــــــ
موجهة إىل رئيس جملـس األمـن، طلبـت     ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣

للنظــر يف احلالــة  ”لبنــان عقــد جلســة عاجلــة للمجلــس     ممثلــة 
اخلطرية النامجة عن أحدث ما أقدمت عليه إسرائيل مـن أعمـال   

). ويف رســـــالة مؤرخـــــة  S/2006/517( “العـــــدوان يف لبنـــــان 
ــطس  ٨ ــن،    ٢٠٠٧آب/أغسـ ــس األمـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ

م جلورجيا عقـد جلسـة للمجلـس، وأشـار إىل     طلب املمثل الدائ
للمجـال اجلـوي    SU-24أن خرق الطائرتني الروسيتني من طراز 

 ).S/2007/480“ (عمل عدواين”جلورجيا 
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ذلك، فإن الس مل يقـرر، فيمـا يتعلـق ـذه الرسـائل، مـا إذا       
  كان قد وقع ديد للسلم أو إخالل به أو عمل عدواين.  

    
  من جملس األمن اختاذه طلوباملاإلجراء 

طلبت الدول، يف معظـم رسـائلها املوجهـة إىل جملـس       
األمن، أن يعقد الس جلسة عاجلة للنظـر يف املسـائل (انظـر    
اجلــدول). ويف عـــدد مـــن احلــاالت، أهابـــت الـــدول املقدمـــة   
للطلب بالس، بصفة عامة، اختاذ إجراء فيمـا يتعلـق باملسـألة    

  تباهه إليها.  احملددة اليت يوجه ان

تشــرين  ٣٠فعلــى ســبيل املثــال، يف رســالة مؤرخــة       
، )١٢(موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن ٢٠٠٤الثـــاين/نوفمرب 

طلبت ممثلة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة إىل جملـس األمـن أن    
ــى      ــة عل ــة الرواندي ــذي شــنته اجلمهوري ــدين بقــوة العــدوان ال ي

  مجهورية الكونغو الدميقراطية.  

ــالة    ــة ويف رسـ ــاير   ٥مؤرخـ ــانون الثاين/ينـ  ٢٠٠٦كـ
، وجـه ممثـل كنـدا االنتبـاه     )١٣(موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن   

إىل احلالة اإلنسانية يف مشـال أوغنـدا، فطلـب إىل جملـس األمـن      
  أن يدرج مسألة مشال أوغندا على جدول أعماله.  

 أيلـــول/ ١٥ويف مثـــال آخـــر، ويف رســـالة مؤرخـــة      

ــيس جم  ٢٠٠٦ســبتمرب  ــن موجهــة إىل رئ ــس األم ــب )١٤(ل ، طل
ــس       ــى أعضــاء ال ــة أن يتلق ــات املتحــدة األمريكي ــل الوالي ممث
إحاطة من وكيل األمني العـام للشـؤون السياسـية عـن الوضـع      
ــدة      ــام للمســاعي احلمي ــة األمــني الع ــة بعث يف ميامنــار وعــن حال

  ومدى التقدم الذي أحرزته.  

وأخريا يف مثال آخر، طلب ممثل السـودان، يف رسـالة     
ــس   ٢٠٠٧نيســان/أبريل  ١١ مؤرخــة ــيس جمل موجهــة إىل رئ

__________ 

  )١٢(  S/2004/935. 

  )١٣(  S/2006/13. 

  )١٤(  S/2006/742. 

التعامل حبسـم نـاجز وعاجـل مـع هـذا      ”، إىل الس )١٥(األمن
ــدول       ــه علمــا ال ــذي أحيطــت ب ــى الســودان]، ال ــدوان [عل الع
ــاذ       ــوري واخت ــالتحقيق الف ــك ب ــرابلس، وذل ــاق ط ــة التف الراعي

ــا ــاق     مـ ــنص ميثـ ــؤولياته بـ ــار مسـ ــراءات يف إطـ ــن إجـ ــزم مـ يلـ
  .  “املتحدة  األمم

  
  اإلحاالت من األمني العام  

علـى أن لألمـني العـام أن ينبـه جملـس       ٩٩تنص املـادة    
األمن إىل أية مسـألة يـرى أـا قـد ـدد حفـظ السـلم واألمـن         

، ســواء ٩٩الــدوليني، إال أن األمــني العــام مل يستشــهد باملــادة 
ــه وجــه     ــرة املستعرضــة. غــري أن صــراحة أو ضــمنا، خــالل الفت

ىل عـدد مـن احلـاالت الـيت كانـت مدرجـة       انتباه جملس األمن إ
بالفعل يف جدول أعمال الـس وآخـذة يف التـدهور، وطلـب     
مـــن الـــس أن ينظـــر يف اختـــاذ اإلجـــراءات املناســـبة بشـــأا. 

مــا يتعلــق باحلالــة يف تشــاد والســودان مــثال، ويف رســالة    ففــي
ــس   ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١٣مؤرخــة  ــيس جمل موجهــة إىل رئ

نيسـان/أبريل   ١٣مني العام رسالة مؤرخة ، أحال األ)١٦(األمن
فريقـي  موجهة مـن نائبـة وزيـر اخلارجيـة والتكامـل األ      ٢٠٠٦

جلمهورية تشاد، أعربت فيها حكومة تشـاد عـن قلقهـا حيـال     
، “اعتــداء الســودان علــى تشــاد وديــده ملؤسســات الدولــة  ”

وحثت األمني العام على اختاذ التدابري الالزمة اليت ينص عليها 
  اق لوضع حد للعدوان على تشاد.  امليث

__________ 

  )١٥(  S/2007/201. 

  )١٦(  S/2006/256 لس جلسة واعتمـد بيانـا   . وردا علىذلك، عقد ا
رئاسيا، حيث حـث حكـوميت السـودان وتشـاد علـى أن تتقيـدا       

ــربم يف    ــرابلس املــ ــاق طــ ــا مبوجــــب اتفــ ــباط/ ٨بالتزامامــ  شــ
وأن تشرعا سريعا يف تنفيذ تـدابري بنـاء الثقـة الـيت      ٢٠٠٦ فرباير

اتفق عليهـا طوعـا؛ وباإلضـافة إىل ذلـك، ذكـر الـس أن علـى        
ســودان وتشــاد أن يكفــا عــن القيــام بــأي انتــهاكات  كــل مــن ال
 ).S/PRST/2006/19للحدود (
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 ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٢ويف رسالة مؤرخـة    
، أحال األمني العـام الطلـب   )١٧(موجهة إىل رئيس جملس األمن

الـــذي قدمتـــه حكومـــة نيبـــال واحلـــزب الشـــيوعي النيبـــايل       
(املــاوي)، ومهــا طرفــان يف اتفــاق الســالم الشــامل، مــن أجــل   

يف رصد الترتيبات املتعلقة بـإدارة  تقدمي مساعدة األمم املتحدة 
ــة.    ــة االنتخابي األســلحة واألفــراد املســلحني، ويف رصــد العملي
وقدم األمني العام توصية بأن تستجيب األمم املتحـدة للطلـب   

كـانون   ١فورا وعلـى حنـو ملمـوس. ويف بيـان رئاسـي مـؤرخ       
، أحـــاط جملـــس األمـــن علمـــا بطلـــب  ٢٠٠٦األول/ديســـمرب 

نفيـــذ اجلوانـــب الرئيســـية مـــن االتفـــاق، تقـــدمي املســـاعدة يف ت
__________ 

  )١٧(  S/2006/920. 

وأعرب عن استعداده للنظر يف اقتراحات األمني العـام الرمسيـة   
  .)١٨(مبجرد انتهاء التقييم الفين

  
  اإلحاالت من اجلمعية العامة  

) مــن امليثــاق، للجمعيــة العامــة ٣( ١١مبوجــب املــادة   
ــيت حيتمــل أن      ــن إىل األحــوال ال ــس األم أن تســترعي نظــر جمل

ــرض ا ــرة     تعـ ــالل الفتـ ــر. وخـ ــدوليني للخطـ ــن الـ ــلم واألمـ لسـ
املستعرضـــة، مل تحـــل اجلمعيـــة العامـــة أي مســـائل إىل جملـــس 

  .)١٩(األمن مبوجب هذه املادة
__________ 

  )١٨(  S/PRST/2006/49. 

ــد مــن املعلومــات، انظــر الفصــل الســادس،       )١٩(   ــى مزي لالطــالع عل
 اجلزء األول، الفرع باء.

    
ــاه جملــس األمــن إىل املنازعــات أو احلــاالت خــالل          الرســائل الــيت وجــه فيهــا انتب

  ٢٠٠٧-٢٠٠٤الفترة 

  
  اجللسة والتاريخ  اختاذه اإلجراء املطلوب من جملس األمن  (أ)الرسالة

موجهتان إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية لـدى     ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٦رسالتان مؤرختان       
  األمم املتحدة

مـن ممثـل    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٦رسالتان مؤرختان 
أيرلنـدا الشـمالية   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

)S/2005/485  وS/2005/489(  

ــة الفرصــة ألعضــاء        ــن إلتاح ــس األم ــة ل ــد جلس ــدعوة إىل عق ال
 الس ليستمعوا إىل إحاطـة تقـدمها السـيدة آنـا تيبايوكـا، املبعوثـة      
ــرية يف      ــتوطنات البشـ ــائل املسـ ــة مبسـ ــام املعنيـ ــني العـ ــة لألمـ اخلاصـ
زمبــابوي، ويناقشــوا معهــا تقريــر بعثــة تقصــي احلقــائق املوفــدة إىل  

  زمبابوي من أجل تقييم نطاق وتأثري عملية مورامباتسفينا

(املغلقـــــــــة)  ٥٢٣٧اجللســـــــــة 
متوز/يوليـــــــه  ٢٧املعقــــــودة يف  

٢٠٠٥  

  جهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدةمو ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤رسالة مؤرخة 

ــة   ــالة مؤرخـ ــه  ٤رسـ ــل   ٢٠٠٦متوز/يوليـ ــن ممثـ مـ
  )S/2006/481اليابان (

عقـد جلســة فوريــة لــس األمــن للنظـر يف مــا قامــت بــه مجهوريــة   
ــة  ــعبية الدميقراطيــ ــا الشــ ــيارية    كوريــ ــذائف تســ ــالق لقــ ــن إطــ مــ

  مركبات طائرة غري حمددة اهلوية  أو

 ١٥املعقـودة يف   ٥٤٩٠اجللسة 
  ٢٠٠٦متوز/يوليه 

      احلالة يف الشرق األوسط

مـــن ممثلـــة  ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ١٣رســالة مؤرخـــة  
  )S/2006/517لبنان (

يف احلالــة اخلطــرية النامجــة عــن أحــدث   عقــد جلســة عاجلــة للنظــر
  أقدمت عليه إسرائيل من أعمال العدوان يف لبنان  ما

 ١٤املعقـودة يف   ٥٤٨٩اجللسة 
  ٢٠٠٦متوز/يوليه 

مـــن ممثلـــة  ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ٣١رســالة مؤرخـــة  
  )S/2006/596لبنان (

األمــن لبحــث اــزرة األخــرية الــيت     عقــد جلســة عاجلــة لــس    
  ارتكبتها إسرائيل يف قانا جبنوب لبنان والتصعيد املستمر

 ٣١املعقـودة يف   ٥٥٠٣اجللسة 
  ٢٠٠٦متوز/يوليه 
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  اجللسة والتاريخ  اختاذه اإلجراء املطلوب من جملس األمن  (أ)الرسالة

      احلالة يف ميامنار      

مـن ممثـل    ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ١٥رسالة مؤرخة 
  )S/2006/742الواليات املتحدة األمريكية (

، كـي يتلقـى   “احلالة يف ميامنـار ”عقد جلسة يف إطار البند املعنون 
أعضـاء الـس إحاطـة مـن وكيـل األمـني العـام للشـؤون السياســية         
عن الوضع يف ذلك البلـد وعـن حالـة بعثـة األمـني العـام للمسـاعي        

  احلميدة ومدى التقدم الذي أحرزته

 ١٥املعقـودة يف   ٥٥٢٦اجللسة 
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب 

  
  كل الرسائل املدرجة يف القائمة كانت موجهة إىل رئيس جملس األمن.  (أ)  

    

  اجلزء الثاين

  التحقيق يف املنازعات وتقصي احلقائق
  

  مالحظة  

لـس األمـن أن   ”من امليثاق على أن  ٣٤تنص املادة   
يفحص أي نـزاع أو أي موقـف قـد يـؤدي إىل احتكـاك دويل      

نزاعـا لكـي يقـرر مـا إذا كـان اسـتمرار هـذا الـرتاع          أو قد يثري
املوقف من شـأنه أن يعـرض للخطـر صـون السـالم واألمـن        أو

ــع األجهــزة األخــرى مــن   ٣٤علــى أن املــادة “. الــدويل مل متن
القيام بوظائف التحقيق ومل تقصر االختصاص العام للمجلـس  
علــى معرفــة احلقــائق ذات الصــلة ألي نــزاع أو موقــف بإيفــاد 

  ة لتقصي احلقائق.  بعث

وخــالل الفتــرة املستعرضــة، قــام الــس بتنفيــذ وبــدء    
عدد من أنشـطة التحقيـق وتقصـي احلقـائق الـيت قـد يعتـرب أـا         

ــادة     ــاق امل ــع ضــمن نط ــا،    ٣٤تق ــا ذات صــلة بأحكامه أو أ
ــك األنشــطة. ويتضــمن       أو ــام بتل ــام القي ــني الع ــب إىل األم طل

جملـس األمـن فيمـا يتعلـق     اجلزء الثاين حملة عامـة عـن ممارسـات    
مــن امليثــاق، مبــا يف ذلــك احلــاالت الــيت أيــد فيهــا     ٣٤باملــادة 

الــس مبــادرة األمــني العــام الراميــة إىل إنشــاء هيئــات مكلفــة  

، واحلاالت الـيت طلـب فيهـا    )٢٠(مبهام تقصي احلقائق والتحقيق
ــة        ــق أو إرســال بعث ــة حتقي ــاء جلن ــام إنش ــني الع ــس إىل األم ال

__________ 

يف ثـالث حـاالت خــالل الفتـرة املستعرضـة، أيــد الـس مبــادرة        )٢٠(  
األمني العام الرامية إىل إنشاء هيئات مكلفة مبهام تقصي احلقـائق  

أكــد  أو التحقيــق. ففيمــا يتصــل باحلالــة بــني العــراق والكويــت،  
اليت رحب  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١الس رسالة رئيسه املؤرخة 

فيها بقرار األمني العام إنشاء هيئة تقصي مستقلة رفيعة املسـتوى  
للتحقيق يف إدارة برنامج الـنفط مقابـل الغـذاء وتسـيريه، وأحـاط      
علما بالتفاصيل املتصلة بتنظيم تلـك اهليئـة واختصاصـاا (القـرار     

ــة يف تيمــور   )). ويف٢٠٠٤( ١٥٣٨ ــق باحلال ليشــيت،  - مــا يتعل
ـــمببرحــب  ـــاألم ادرةـ ـــالع نيـ ــه  امـ ـــماملتمثلــة يف طلب ـــاملف نـ  وضـ

ـــال ـــحلق ساميــ ـــاإلن وقــ  إنشاء يف ياديربدور  االضطالع سانــ
ــال استجابة للطلب مستقلة خاصة حتقيق جلنة ــتق ذيــــ  به دمتــــ

). ٦)، الفقــرة ٢٠٠٦( ١٦٩٠(القــرار  ليشيت - تيمور حكومة
رســالة مؤرخــة  ”لــق ببنــد جــدول األعمــال املعنــون     وفيمــا يتع

موجهــة مــن األمــني العــام إىل   ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٢
، أعرب الس عن ترحيبه وتأييـده العتـزام   “رئيس جملس األمن

األمني العام إرسال بعثـة تقيـيم فنيـة إىل نيبـال لكـي تقتـرح، بنـاء        
 لعمليـات  على مشـاورات وثيقـة مـع الطـرفني، مفهومـا متكـامال      

األمم املتحدة، يشـمل بعثـة سياسـية تابعـة لألمـم املتحـدة لتقـدمي        
 ).S/PRST/2006/49املساعدة املطلوبة (
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. ويف حالة أخـرى، أنشـأ الـس جلنـة حتقيـق      )٢١(قينللتقييم الت
  .)٢٢(دولية مستقلة يوجد مقرها يف لبنان

__________ 

يف ثــالث حــاالت خــالل الفتــرة املستعرضــة، طلــب الــس إىل    )٢١(  
ــق،  األمــني العــام أن يشــرع يف مهــام تقصــي احلقــائق    أو التحقي

ــوت      أو ــة يف كـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ ــام. ويف مـ ــك املهـ ــوم بتلـ أن يقـ
، يــدين ٢٠٠٤أيار/مــايو  ٢٥ديفــوار، يف بيــان رئاســي مــؤرخ  

انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان والقـــانون اإلنســـاين الـــدويل الـــيت  
ارتكبت يف كوت ديفوار، مبا يف ذلك االنتـهاكات الـيت وقعـت    

ــومي   ــدجان ي ــارس، ٢٦و  ٢٥يف أبي ــس إىل   آذار/م ــب ال طل
األمني العام إنشاء جلنـة حتقيـق دوليـة، حسـبما أوصـت بـه جلنـة        

). S/PRST/2004/17التحقيـق التابعـة ملفوضـية حقـوق اإلنسـان (     
وفيما يتصل بتقـارير األمـني العـام عـن السـودان، طلـب الـس        

عجـــل بإنشـــاء جلنـــة حتقيـــق دوليـــة لكـــي إىل األمـــني العـــام أن ي
تضطلع بـالتحقيق فـورا يف التقـارير املتعلقـة بانتـهاكات القـانون       
اإلنســاين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان الــيت ترتكبــها مجيــع    
األطـــراف يف دارفـــور، ولتحـــدد أيضـــا مـــا إذا كانـــت وقعـــت   
أعمال إبادة مجاعية أم ال، ولتحدد كـذلك هويـة مـرتكيب تلـك     

 ١٥٦٤ت لكفالــة حماســبة املســؤولني عنــها (القــرار     االنتــهاكا
)). وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال، طلـب الـس إىل   ٢٠٠٤(

ــام أ  ــني العـ ــبعث يوفد ناألمـ ــللتقي ةــ ــال يمــ ــاالحت مقر إىل تقينــ  ادــ
 ةــــ احلال نــــ ع رــــ تقري دادــــ إع رضــــ بغ صومالــــ وال يــــاألفريق

 تابعة مالسال حلفظ عملية إنشاء ةــــوإمكاني ةــــواألمني سياسيةــــال
(القــــرار  يـــــاألفريق ادـــــاالحت ةـــــبعث نشر إثر على املتحدة لألمم

 ٢٠٠٧(  ١٧٤٤.(( 

يف ما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسط، قرر الـس إنشـاء جلنـة      )٢٢(  
حتقيـــق دوليـــة مســـتقلة تتخـــذ مـــن لبنـــان مقـــرا هلـــا، ملســـاعدة   
ــع    ــأن مجيـ ــا بشـ ــة يف التحقيقـــات الـــيت جتريهـ الســـلطات اللبنانيـ

ال رئــيس الــوزراء الســابق رفيــق احلريــري، مبــا يف  جوانــب اغتيــ
ــه    ــه ومنظميـ ــه ومموليـ ــة مرتكبيـ ــد هويـ ــاعدة يف حتديـ ذلـــك املسـ
ــني العــام التشــاور       ــب الــس إىل األم ــواطئني معهــم. وطل واملت
ــة تســهيل إنشــاء وعمــل     ــان بغي بشــكل عاجــل مــع حكومــة لبن
اللجنة وفقا لواليتها واختصاصاا، وطلـب إليـه أيضـا أن يقـدم     

ريرا إىل الس وفقا لذلك وأن يشعره بتـاريخ شـروع اللجنـة    تق
 ٢)). انظــر احلالــة ٢٠٠٥( ١٥٩٥يف كامــل عملياــا (القــرار 

 أدناه.

وباإلضـــافة إىل بعثـــات تقصـــي احلقـــائق والتحقيـــق       
السالفة الذكر، واصل الـس طلبـه إىل األمـني العـام أن يقـدم      
تقريــرا عــن التطــورات يف مــا يتعلــق باملســائل املعروضــة علــى   

لــك، قــام الــس يف بعــض احلــاالت   الــس. وعــالوة علــى ذ 
ــرتاع       ــاطق ال ــس إىل من ــن أعضــاء ال ــألف م ــات تت ــاد بعث بإيف

، وإثيوبيـا  )٢٥(، وهـاييت )٢٤(، ووسط أفريقيـا )٢٣(غرب أفريقيا يف
، ومجهوريــــة الكونغــــو )٢٧(، والســــودان وتشــــاد)٢٦(وإريتريــــا

، وأديـس أبابـا   )٣٠(، وكوسـوفو )٢٩(، وأفغانستان)٢٨(الدميقراطية
__________ 

قامـــت بعثـــة الـــس بزيـــارة إىل غـــرب أفريقيـــا يف الفتـــرة مـــن    )٢٣(  
. ولالطالع علـى التفاصـيل،   ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٠

) والتقريـــــــر النـــــــهائي S/2004/491انظـــــــر االختصاصـــــــات (
)S/2004/525.( 

قامــت بعثــة تابعــة للمجلــس بزيــارة إىل وســط أفريقيــا يف الفتــرة   )٢٤(  
. ولالطـالع علـى   ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥إىل  ٢١من 

) والتقريـر النـهائي   S/2004/891الختصاصـات ( التفاصيل، انظر ا
)S/2004/934 وقامـــت بعثـــة أخـــرى تابعـــة للمجلـــس بزيـــارة .(

تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١١إىل  ٤وســط أفريقيــا يف الفتــرة مــن    
علــــى التفاصــــيل، انظــــر االختصاصــــات  . ولالطــــالع٢٠٠٥

)S/2005/682) والتقرير النهائي (S/2005/716.( 

 ١٦إىل  ١٣قامت بعثـة الـس بزيـارة إىل هـاييت يف الفتـرة مـن         )٢٥(  
طــــالع علــــى التفاصــــيل، انظــــر    . ولال٢٠٠٥نيســــان/أبريل 

 ).S/2005/302) والتقرير النهائي (S/2005/220االختصاصات (

ــن         )٢٦(   ــرة م ــا يف الفت ــا وإريتري ــارة إىل إثيوبي ــس بزي ــة ال ــت بعث قام
ــرين ا ٩إىل  ٦ ــاين/نوفمرب تشـــ ــى ٢٠٠٥لثـــ . ولالطـــــالع علـــ

) والتقريـر النـهائي   S/2005/694التفاصيل، انظر االختصاصـات ( 
)S/2005/723.( 

ــرة     )٢٧(   ــارة إىل الســودان وتشــاد يف الفت ــة الــس بزي مــن  قامــت بعث
ــه  ١٠إىل  ٤ . ولالطــالع علــى التفاصــيل،  ٢٠٠٦حزيران/يوني

) والتقريـــــــر النـــــــهائي S/2006/341انظـــــــر االختصاصـــــــات (
)S/2006/433.( 

ــة ال     )٢٨(   ــارة إىل مجهوري ــس بزي ــة ال ــت بعث ــة  قام ــو الدميقراطي كونغ
. ولالطــالع ٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ١٢إىل  ١٠الفتــرة مــن   يف

ــى التفاصــيل، انظــر االختصاصــات (    ) والتقريــر S/2006/344عل
 ).S/2006/434النهائي (
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ــرا ــوم وأكــ ــا واخلرطــ ــدجان وكينشاســ ــور)٣١(وأبيــ  - ، وتيمــ

. ومل تكلَّف بعثات الـس صـراحة مبهـام التحقيـق،     )٣٢(ليشيت
لكنــها أدت مجلــة أدوار منــها تكــوين انطبــاع عــن املواقــف       

  املعنية على أرض الواقع.  

وتوضــح دراســـتا احلـــالتني اإلفــراديتني أدنـــاه أعمـــال     
ـــ     ــد كان ــائق. وقـ ــي احلقـ ــالتحقيق وتقصـ ــة بـ ــس املتعلقـ ت الـ

الدراسة األوىل، فيما خيص تقارير األمني العـام عـن السـودان،    
ــدعم مــن جملــس      ــيت اختــذها األمــني العــام، ب ــادرة ال تتعلــق باملب
األمن، من أجل إنشاء جلنة حتقيق للتحقيق يف التقارير الـواردة  
عـــن انتـــهاكات القـــانون الـــدويل اإلنســـاين والقـــانون الـــدويل 

ن. أمـا الدراسـة الثانيـة، يف    حلقوق اإلنسان يف دارفور، السودا
ما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسـط، فهـي تقـدم تفاصـيل عـن      
عملية اختاذ القرارات اليت أفضت إىل قيام جملس األمن بإنشـاء  
ــان الســابق،     ــيس وزراء لبن ــال رئ ــق يف اغتي ــة للتحقي ــة دولي جلن

  رفيق احلريري.  
  

__________ 

 ١١الـــس بزيــارة إىل أفغانســـتان يف الفتـــرة مـــن  قامــت بعثـــة    )٢٩(  
. ولالطـــــالع علـــــى  ٢٠٠٦تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب   ١٦ إىل

) والتقريـر النـهائي   S/2006/875التفاصيل، انظر االختصاصـات ( 
)S/2006/935(. 

 ٢٤قامـــت بعثـــة الـــس بزيـــارة إىل كوســـوفو يف الفتـــرة مـــن    )٣٠(  
. ولالطالع على التفاصـيل، انظـر   ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٩ إىل

 ).S/2007/256) والتقرير النهائي (S/2007/220االختصاصات (

 ٢١إىل  ١٤قامت بعثة الس بزيـارة إىل أفريقيـا يف الفتـرة مـن       )٣١(  
ــه  ــر   ٢٠٠٧حزيران/يونيــ ــيل، انظــ ــى التفاصــ ــالع علــ . ولالطــ

ــات ( ــهائي ( S/2007/347االختصاصـ ــر النـ  S/2007/421) والتقريـ
 .)S/2007/421/Corr.1 و

ــارة إىل تيمــور    )٣٢(   ــس بزي ــة ال ــن   - قامــت بعث ــرة م ليشــيت يف الفت
ــاين/نوفمرب   ٣٠إىل  ٢٤ ــرين الثـ ــى  ٢٠٠٧تشـ ــالع علـ . ولالطـ

) والتقريـر النـهائي   S/2007/647التفاصيل، انظر االختصاصـات ( 
)S/2007/711.( 

   ١احلالة   

  تقارير األمني العام عن السودان  

موجهـة   ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ١٠سالة مؤرخـة  يف ر  
، أعـــرب ممثلـــو أســـتراليا وكنـــدا )٣٣(إىل رئـــيس جملـــس األمـــن

ــور،      ــداث يف دارفـ ــور األحـ ــم إزاء تطـ ــن قلقهـ ــدا عـ ونيوزيلنـ
وأوصــوا بــأن يــدعو جملــس األمــن األمــني العــام إىل أن يقــوم،   
علــى ســبيل االســتعجال، بإنشــاء جلنــة خــرباء نزيهــة للتحقيــق   

ئم احلرب واجلرائم ضد اإلنسـانية، وال سـيما   ادعاءات جرا يف
مسألة العنف اجلنسي، دف تزويد األمني العـام باسـتنتاجاا   

  بشأن األدلة املربهنة على ذلك.  

ــع الــــــس يف      ــذا الطلــــــب، اجتمــــ ــتجابة هلــــ واســــ
للنظــر يف تقــارير األمــني العــام عــن  ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ١٨

الـــذي اختـــذ  )،٢٠٠٤( ١٥٦٤الســـودان. ومبوجـــب القـــرار 
ــس إ    ــب ال ــذه اجللســة، طل  يقوم أن العام األمني ىلخــالل ه

ــالس وجه على ــبإنش رعةـ ــجلن اءـ ــحتقي ةـ ــدولي قـ ــق  ةـ  يفللتحقي

 انونــ وق دويلــ ال اينـاإلنس انونـالق بانتهاكات املتعلقة التقارير

ــحق ــمجي ترتكبها اليت اإلنسان وقــ ــاألط عــ ــدارف يف رافــ  ،ورــ
 ،مجاعية إبادة الــ مأع تــ وقع تــ كان إذا اـملتحديد  كذلكو

 بةــــــــــحماس ةــــــــــلكفال االنتهاكات تلك مرتكيب هوية وحتديد

ــاملس ــعن ؤولنيـ ــم التام التعاون إىل األطراف مجيعودعــا  ،هاـ  عـ

. وبنــاء علــى طلــب الــس، ويف رســالة مؤرخــة ةـــاللجن كـــتل
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ٢٠٠٤تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٤

أنـه كـان قـد أنشـأ     ، أبلغ األمني العام رئيس الـس ب )٣٤(األمن
جلنــة التحقيــق الدوليــة لكــي تتــوىل، يف مجلــة أمــور، التحقيــق    

التقارير الواردة عن االنتهاكات اجلسيمة للقـانون اإلنسـاين    يف
__________ 

  )٣٣(  S/2004/739. 

  )٣٤(  S/2004/812. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1296/1582 
 

وقانون حقوق اإلنسان املرتكبة يف دارفور مـن جانـب    الدويل
  مجيع األطراف يف الرتاع احلايل.  

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٤ومبوجـــــــــب القـــــــــرار   
، أهــــاب الــــس جبميــــع ٢٠٠٤ن الثــــاين/نوفمرب تشــــري ١٩

األطراف التعاون الكامل مع جلنة التحقيق الدولية اليت أنشـأها  
األمني العام، حسبما هو مبني يف رسالة األمـني العـام املؤرخـة    

واملوجهــة إىل رئــيس جملــس   ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٤
ــن، علــ  ــا اللج    ىاألم ــيت تتوصــل إليه ــائج ال ــغ النت ــة إىل أن تبلَّ ن

  األمن.    جملس

 ٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير   ٣١ويف رســالة مؤرخــة    
موجهة إىل رئيس جملس األمن، أحال األمني العام تقريـر جلنـة   

. ويف التقريـــر، خلصـــت )٣٥(التحقيـــق الدوليـــة بشـــأن دارفـــور
اللجنــة إىل مجلــة أمــور منــها أن حكومــة الســودان ومليشــيات  

هاكات القــانون اجلنجويــد كانــت مســؤولة عــن عــدد مــن انتــ  
حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل. وأوصـت        الدويل

أيضــا بإحالــة اجلــرائم املرتكبــة يف دارفــور إىل احملكمــة اجلنائيــة  
  الدولية.  

ــع      ــر، اجتمـ ــواردة يف التقريـ ــيات الـ ــتجابة للتوصـ واسـ
للنظــر يف تقــارير األمــني    ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٣١الــس يف 

ــودان   ــن الســ ــام عــ ــس القــــرار   . وا)٣٦(العــ ــذ الــ  ١٥٩٣ختــ

)، الذي أحاط فيه علما بتقرير جلنـة التحقيـق الدوليـة    ٢٠٠٥(
عـــن انتـــهاكات القـــانون الـــدويل اإلنســـاين والقـــانون الـــدويل 

يف دارفـور، وأحـال الوضـع القـائم يف دارفـور       اإلنسانحلقوق 
إىل املـدعي العـام للمحكمـة اجلنائيـة      ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١منذ 

  الدولية.  
__________ 

  )٣٥(  S/2005/60. 

. ولالطالع على تفاصيل هـذه اجللسـة ، انظـر    S/PV.5158انظر   )٣٦(  
 باء.-١٦الفصل الثامن، الفرع 

  
   ٢لة احلا  

  احلالة يف الشرق األوسط  

يف أعقاب التفجري اإلرهايب الذي وقع يف بريوت يـوم    
ــيس وزراء   ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٤ ــاة رئ ــذي أودى حبي ، وال

لبنـان السـابق، رفيـق احلريـري، طلـب الـس يف بيـان رئاسـي         
إىل األمـني العـام أن يتـابع     )٣٧(٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٥مؤرخ 

 يـرا ن وأن يقدم علـى وجـه السـرعة تقر   عن كثب احلالة يف لبنا
عن املالبسـات واألسـباب الـيت أحاطـت ـذا العمـل اإلرهـايب        

  وما يترتب عليه من عواقب.  

واستجابة لذلك الطلب، قام األمـني العـام، يف رسـالة      
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ٢٠٠٥آذار/مـــارس  ٢٤مؤرخـــة 

حـري  ، بإحالة تقريـر بعثـة تقصـي احلقـائق املوفـدة لت     )٣٨(األمن
أسـباب ومالبســات وعواقــب اغتيــال رئــيس الــوزراء الســابق.  
وأشــارت البعثــة إىل أن عمليــة التحقيــق الــيت أجرــا األجهــزة   

ــةال ــة تفتقــر إىل       لبناني ــذه العملي ــل خطــري، وأن ه ــا خل يعتوره
القدرة على التوصل إىل نتائج مرضية وموثـوق ـا أو االلتـزام    

  .  بذلك، وأوصت بإنشاء جلنة دولية مستقلة

موجهــة  ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٢٩ويف رســالة مؤرخــة   
، ذكر ممثل لبنان أن حكومـة بلـده وافقـت    )٣٩(إىل األمني العام

علــى مــا يقــرره جملــس األمــن فيمــا يتعلــق بإنشــاء جلنــة دوليــة   
للتحقيق يف اغتيال رئيس الوزراء السابق، وأـا علـى اسـتعداد    

  .  نونيةقاللتعاون مع اللجنة يف إطار سيادة لبنان ونظمه ال

ــؤرختني      ــابقتني مـــــ ــالتني متطـــــ  آذار/ ٢٩ويف رســـــ

ــارس ــيس جملـــس    ٢٠٠٥ مـ ــام ورئـ ــني العـ ــوجهتني إىل األمـ مـ
__________ 

  )٣٧(  S/PRST/2005/4. 

  )٣٨(  S/2005/203. 

  )٣٩(  S/2005/208. 
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، أحال ممثـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية رسـالة مـن       )٤٠(األمن
حكومة بلده انتقدت فيهـا جوانـب مـن التقريـر، وذكـرت أن      
البلد سوف يدعم موقف لبنان يف كل ما جيريـه مـن حتقيقـات    

ذلك احلادث انطالقا من كونه األحرص على سـيادة لبنـان   يف 
  واستقالله وازدهاره.

 نيســـــــــان/ ٧املعقـــــــــودة يف  ٥١٦٠ويف اجللســـــــــة   

)، ٢٠٠٥( ١٥٩٥، اختذ الس باإلمجاع القـرار  ٢٠٠٥ أبريل

 نــ م ذــ تتخ للتحقيق دولية مستقلة جلنة إنشاءالذي قرر مبوجبه 

 الذي التحقيق يف بنانيةالل لطاتــ الس اعدةــ ملس ،اــ هل راـمق انـلبن

 كـــــــــــــــــذل يف مبا ،العمل اإلرهايب هذا جوانب مجيع يف جتريه

ــاملس  واملتواطئني ومنظميه ومموليه مرتكبيه هوية حتديد يف اعدةـــ

  . معهم

 ٢٠٠٥تشرين األول/أكتـوبر   ٢٠ويف رسالة مؤرخة   
، أحـال األمـني العـام تقريـر     )٤١(موجهة إىل رئيس جملس األمن
وخلصـت اللجنـة إىل أنـه بنـاء      جلنة التحقيق الدوليـة املسـتقلة.  

على النتائج اليت توصلت إليهـا اللجنـة والتحقيـق اللبنـاين حـىت      
الـيت مجعـت،    ائقيةذلك احلني، وعلى قاعدة األدلة املادية والوث

والدالئل اليت مت التوصل إليها، كانت هنـاك أدلـة متفقـة تشـري     
إىل التـــورط الســـوري واللبنــــاين يف هـــذا العمـــل اإلرهــــايب.     

ت اللجنة أيضا إىل أنـه ينبغـي املضـي قـدما يف التحقيـق      وخلص
على يـد السـلطات القضـائية واألمنيـة املختصـة يف لبنـان، الـيت        
أثبتت خالل التحقيق أن بإمكاا، مع توفر املسـاعدة والـدعم   
ــان، األخــذ      ــل ويف بعــض األحي ــدما، ب ــدوليني، االنطــالق ق ال

  تدار.  بزمام القيادة، على حنو يتسم بالفعالية واالق
__________ 

  )٤٠(  S/2005/209. 

  )٤١(  S/2005/662. 

تشـــــــرين  ٣١املعقـــــــودة يف  ٥٢٩٧ويف اجللســـــــة   
 ١٦٣٦، اختــذ الــس باإلمجــاع القــرار ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

)، حيث أحاط علما، يف مجلة أمور أخرى، مـع بـالغ   ٢٠٠٥(
القلق باالستنتاج الذي خلصـت إليـه اللجنـة ومفـاده أن هنـاك      
 التقاء يف األدلة يشـري إىل ضـلوع مسـؤولني لبنـانيني وسـوريني     

يف هذا العمل اإلرهايب. ودعـا اجلمهوريـة العربيـة     سواءعلى ال
الســـورية إىل أن تتعـــاون تعاونـــا كـــامال وبـــدون شـــروط مـــع 

  اللجنة، وأصر على أال تتدخل يف الشؤون اللبنانية.  

وتكلم عدة أعضاء يف الـس بعـد التصـويت، فقـالوا       
 إــم يوجهــون رســالة دعــم إىل الشــعب اللبنــاين وإىل اللجنــة، 
ورسالة إىل اجلمهورية العربيـة السـورية مفادهـا أنـه ال بـد مـن       

. ونبــه عــدد مــن املــتكلمني إىل أن )٤٢(أن تتعــاون مــع التحقيــق
من السـلطات   لالس سيبت يف النتائج املترتبة على أي إخال

ــا  ــم   )٤٣(الســورية بالتزاما ــات املتحــدة إن األم ــت الوالي . وقال
)، خطـت خطـوة يف   ٢٠٠٥( ١٦٣٦املتحدة، باختاذها القرار 

اجتاه حماسبة اجلمهورية العربية السـورية علـى أي امتنـاع آخـر     
عــن التعــاون يف حتقيقــات اللجنــة، والنظــر يف اختــاذ إجــراءات   

. وأكـد العديـد مـن املـتكلمني     )٤٤(إضافية إذا اقتضت الضرورة
ــة املســؤولون عــن ارتكــاب      ــة أن يقــدم للعدال ــى أمهي أيضــا عل

__________ 

(اململكـة   ٤(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٣، الصـفحة  S/PV.5297انظر   )٤٢(  
ــفحة   ــدة)؛ والصـ ــدة)؛ والصـــفحة    ٥املتحـ  ٩(الواليـــات املتحـ
 ١٤(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة     ١٣(الصــني)؛ والصــفحة   

 (مجهورية ترتانيا املتحدة). ١٧(األرجنتني)؛ والصفحة 

(اململكـــة  ٤والصـــفحة (فرنســا)؛   ٣املرجــع نفســـه، الصـــفحة    )٤٣(  
 ١٠(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٥املتحـــدة)؛ والصـــفحة 
(الفلـبني)؛   ١٢(اليونان)؛ والصـفحة   ١١(الدامنرك)؛ والصفحة 

 (اليابان). ١٦والصفحة 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  
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ــا ــرار،   )٤٥(“عمــال شــنيعا ”أمســوه  م ــنن أن الق ــل ب . وذكــر ممث
رأيــه، مل يكــن اهلــدف منــه ســوى تزويــد اللجنــة بالوســائل   يف

الالزمة لكشف مجيع التفاصـيل حـول اهلجـوم اإلرهـايب الـذي      
باإلمجــاع، وذلــك لكــي يتســىن تقــدمي    نــهكــان الــس قــد أدا 

  .)٤٦(اجلناة إىل العدالة ولكي تكون الغلبة للقانون

ــان اإلعــر     ــل لبن ــده لعمــل   وكــرر ممث اب عــن تقــدير بل
اللجنة اجلاد، وقـال إنـه مقتنـع بـأن حتديـد هويـة مـرتكيب هـذه         
اجلرمية ومعاقبتهم فضال عن إقامة العـدل مـن شـأنه أن يسـاهم     
ــان الوطنيــة، ويف إحــالل     مســامهة كــبرية يف توطيــد وحــدة لبن

 طـراف األمن واالستقرار فيه ويف املنطقة ككل. ودعا مجيع األ
ــة إىل التعــ  ــة كــي تأخــذ    املعني اون الصــادق واجلــدي مــع اللجن
  .)٤٧(العدالة جمراها

ــة الســورية أن االنتقــاد      ــة العربي ــل اجلمهوري وذكــر ممث
األساسي املوجـه لتقريـر اللجنـة هـو أنـه انطلـق مـن فرضـية أن         
بلده أديـن بارتكـاب تلـك اجلرميـة، بـدال مـن افتـراض براءتـه،         

ــة الــيت    بــل مــن شــأا أن إن التقريــر مل يلــتمس الوقــائع واألدل
ــؤدي إىل اجلــاين احلقيقــي. وذكــر كــذلك أن مــن ال       واضــحت

شخص تابع هذه املسـألة أن اجلمهوريـة العربيـة السـورية      ألي
  .)٤٨(قد تعاونت بالكامل يف كافة املراحل

__________ 

(اململكـــة  ٤(فرنســا)؛ والصـــفحة   ٣املرجــع نفســـه، الصـــفحة    )٤٥(  
ــفحة   ــدة)؛ والصـــــ ــفحة  (الي ١١املتحـــــ ــان)؛ والصـــــ  ١٤ونـــــ

(مجهوريــة  ١٧(بــنن)؛ والصــفحة  ١٥(األرجنــتني)؛ والصــفحة 
 ترتانيا املتحدة).

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

 .٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  

كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٣ويف رســـــالة مؤرخـــــة   
، أحـال ممثـل لبنـان رسـالة     )٤٩(موجهة إىل األمني العـام  ٢٠٠٥

اء لبنــان، طلــب فيهــا أن يقــوم الــس بإنشــاء  مــن رئــيس وزر
حمكمــة ذات طــابع دويل مــن أجــل حماكمــة كــل الــذين تثبــت  
مسؤوليتهم عن اغتيال رئيس الوزراء الراحـل رفيـق احلريـري،    

ــة    اليــةومتديــد و ــة املســتقلة أو إنشــاء جلن ــة التحقيــق الدولي جلن
حتقيق دولية مستقلة مـن أجـل التحقيـق يف حمـاوالت االغتيـال      

ــذ تشــرين    وا ــان من ــتفجريات الــيت وقعــت يف لبن الغتيــاالت وال
  .  ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

) ٢٠٠٥( ١٦٤٤وردا علــى ذلــك، ومبوجــب القــرار   
ــؤرخ  ــمرب   ١٥املـ ــانون األول/ديسـ ــس،  ٢٠٠٥كـ ــإن الـ ، فـ

درس بعنايــة تقريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، أقــر    وقــد
م يف آخــر بطلــب احلكومــة اللبنانيــة بــأن حيــاكم مــن توجــه هلــ 

ــابع      ــة ذات ط ــام حمكم ــال أم ــة الضــلوع يف االغتي املطــاف م
إىل األمـني العـام أن يسـاعد احلكومـة يف حتديـد       بدويل، وطل

طابع ونطـاق املسـاعدة الدوليـة الـيت حتتاجهـا يف هـذا الصـدد.        
ــرز      ــدم احملـ ــاح بالتقـ ــع االرتيـ ــا مـ ــا علمـ ــس أيضـ ــاط الـ وأحـ

ة إىل جملــس األمــن، التحقيــق منــذ آخــر تقريــر قدمتــه اللجنــ يف
ــالغ أــا تؤكــد اســتنتاجاا الســابقة رغــم أن     ــق ب والحــظ بقل
ــة      ــة اجلمهوري ــد، وأن حكوم ــد اكتمــل بع ــق مل يكــن ق التحقي
العربية السورية مل تكن قد قدمت للجنة بعـد التعـاون الكامـل    

  ).  ٢٠٠٥( ١٦٣٦وغري املشروط الذي يطالب به القرار 

لقــــــرار ، ومبوجــــــب ا٢٠٠٦آذار/مــــــارس  ٢٩ويف   
)، طلب الس إىل األمني العـام أن يتفـاوض   ٢٠٠٦( ١٦٦٤

مــع حكومــة لبنــان علــى اتفــاق يرمــي إىل إنشــاء حمكمــة ذات  
طـابع دويل، اسـتنادا إىل أعلــى املعـايري الدوليــة يف جمـال العــدل     
اجلنائي، وأقر بـأن اعتمـاد األسـاس القـانوين للمحكمـة وإطـار       

__________ 

  )٤٩(  S/2005/783. 
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ــ ــدرجيي ملكو   هاعمل ــن ميــس بالتشــغيل الت ــن  ل ناــا املختلفــة ول
حيدد مسبقاً توقيت بدء عملياا، وهو ما سيتوقف على تقـدم  

  سري التحقيق.  

وتكلم ممثـل لبنـان بعـد اختـاذ القـرار، فرحـب بـالقرار          
ــا        ــيت توصــل إليه ــائج ال ــة النت ــة ســتقوم مبتابع وذكــر أن احملكم

  .)٥٠(التحقيق بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق ورفاقه
__________ 

  )٥٠(  S/PV.5401 ٢، الصفحة. 

ضــات الــيت جــرت بــني لبنــان واألمــم      وعقــب املفاو  
ــرار    ــب القــــ ــدة، ومبوجــــ ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٧املتحــــ ) املــــ

ــايو  ٣٠ ــدأ ســريان أحكــام    ٢٠٠٧أيار/م ــس أن يب ــرر ال ، ق
االتفـــاق املتعلـــق بإنشـــاء حمكمـــة خاصـــة للبنـــان يف موعـــد       

  .)٥١(٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٠يتجاوز   ال
__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات بشــأن احملكمــة اخلاصــة          )٥١(  
 للبنان، انظر الفصل اخلامس، اجلزء األول، الفرع دال.

    
  اجلزء الثالث

  ة السلمية للمنازعاتمقررات جملس األمن املتعلقة بالتسوي
  

  مالحظة  

يتضمن الفصل السادس من امليثاق أحكاما شىت جيوز   
لس األمن وفقـا هلـا أن يضـع توصـيات موجهـة إىل أطـراف       

مــن  ٣٣) مــن املــادة ٢أي نــزاع أو أي حالــة. فوفقــا للفقــرة (
امليثاق، جيوز للمجلس أن يدعو األطـراف إىل تسـوية نزاعاـا    

) مـن  ١النحو املنصوص عليه يف الفقرة (بالطرق السلمية على 
، جيـوز للمجلـس   ٣٦) مـن املـادة   ١. ووفقا للفقـرة ( ٣٣املادة 

“. يوصي مبا يراه مالئما من اإلجـراءات وطـرق التسـوية   ”أن 

ــنص الفقــرة (  ــادة  ٢وت ــه جيــوز للمجلــس    ٣٧) مــن امل ــى أن عل
، وتـنص  “يوصي مبا يراه مالئما مـن شـروط حـل الـرتاع    ” أن

ــادة  ــى  ٣٨املــ ــيات   ”أن علــ ــدم توصــ ــن أن يقــ ــس األمــ لــ
  ‘‘.األطراف بقصد حل الرتاع حال سلمياً  إىل

ــوده          ــن جه ــد، كجــزء م ــس أو أي ــر ال ــا أق ــثريا م وك
الراميـــة إىل التســـوية الســـلمية للمنازعـــات يف إطـــار الفصـــل      
الســادس مــن امليثــاق، االتفاقــات الســلمية الــيت يربمهــا أطــراف   

للتســوية، مــن قبيــل  نـزاع، أو أوصــى بطــرق أو إجــراءات شــىت 

، أو التســــوية )٥٢(األطــــراف املفاوضــــات الثنائيــــة أو املتعــــددة
، )٥٣(السياســـية أو احلـــوار اهلـــادف إىل حتقيـــق مصـــاحلة وطنيـــة 

ــة      أو ــات أو إقامــة حكوم ــل االنتخاب ــة مــن قبي وســائل دميقراطي
__________ 

، علــى ســبيل املثــال، مقــررات الــس التاليــة: يف مــا يتعلــق  انظــر  )٥٢(  
ــدي، ال  ــة يف بورون ــرار باحلال ــق  ٢٠٠٦( ١٧١٩ق ــا يتعل )؛ ويف م

ــاد ومجهو  ــة يف تشـــ ــة   باحلالـــ ــطى واملنطقـــ ــا الوســـ ــة أفريقيـــ ريـــ
ــة،  دون ــا ؛ ويفS/PRST/2007/30اإلقليميـــ ــة   مـــ ــق باحلالـــ يتعلـــ

؛ ويف مـــا يتعلـــق بتقـــارير   S/PRST/2007/8كـــوت ديفـــوار،   يف
) والبيــان  ٢٠٠٥( ١٥٩٠األمــني العــام عــن الســودان، القــرار     

S/PRST/2006/21 ا يتعلـــق باحلالـــة يف قـــربص، القـــرار     ؛ ويف مـــ
٢٠٠٧( ١٧٨٩(. 

انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، يف مـــا يتعلـــق باحلالـــة يف تشـــاد          )٥٣(  
؛ ويف مـــــــا يتعلـــــــق باحلالـــــــة S/PRST/2006/19والســـــــودان، 

ــة  S/PRST/2004/17ديفـــوار،  كـــوت يف ــا يتعلـــق باحلالـ ؛ ويف مـ
ــني   S/PRST/2004/3الصــومال،  يف ــارير األم ــق بتق ــا يتعل ؛ ويف م
ــرار   ا ــام عــن الســودان، الق ــق  ٢٠٠٧( ١٧٥٥لع ــا يتعل )؛ ويف م

)؛ ٢٠٠٤( ١٥٤١باحلالــة املتعلقــة بالصــحراء الغربيــة، القــرار     
ــار،   ــة يف ميامنـــــ ــق باحلالـــــ ــا يتعلـــــ ؛ S/PRST/2007/37ويف مـــــ

ــا ويف ــة  م ــق باحلال ؛ S/PRST/2007/33ليشــيت،  - يف تيمــور يتعل
 .)٢٠٠٧( ١٧٥٢ويف ما يتعلق باحلالة يف جورجيا، القرار 
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، وأنشطة توطيد السالم من قبيـل بـرامج نـزع سـالح     )٥٤(متثيلية
. )٥٥(حيهم وإعــــــادة إدمــــــاجهماملقــــــاتلني الســــــابقني وتســــــر

الـــس توصـــيات بشـــأن املســـاعي  مناســـبات، قـــدم عـــدة ويف
األمـني   احلميدة أو جهود الوساطة أو املصاحلة الـيت يضـطلع ـا   

أو بشأن جهود مماثلة تضـطلع ـا حكومـات البلـدان      ،)٥٦(العام
ــاورة ــون    ، أو)٥٧(اــــ ــادة اإلقليميــــ ــا القــــ ــطلع ــــ ، )٥٨(يضــــ

يهـــا عـــن تأييـــده لتلـــك ، أعـــرب ف)٥٩(التنظيمـــات اإلقليميـــة أو
__________ 

ــدي،       )٥٤(   ــة يف بورون ــق باحلال ــال، يف مــا يتعل ــى ســبيل املث انظــر، عل
ــرار  ــة  ٢٠٠٤( ١٥٧٧القـــــــ ــق باحلالـــــــ ــا يتعلـــــــ )؛ ويف مـــــــ

؛ وفيمــــا خيــــص احلالــــة S/PRST/2005/58ديفــــوار،  كــــوت يف
؛ S/PRST/2006/36املتعلقـــة جبمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة،    

)؛ ٢٠٠٥( ١٦٢٦ليربيـــا، القـــرار  مـــا يتعلـــق باحلالـــة يف    ويف
 .)٢٠٠٤( ١٥٢٤جورجيا، القرار   ا يتعلق باحلالة يفم  ويف

انظر، علـى سـبيل املثـال، يف مـا يتعلـق باحلالـة يف ليربيـا، القـرار           )٥٥(  
ــ٢٠٠٤( ١٥٧٩ ــام  )؛ ويف مـــ ــارير األمـــــني العـــ ــق بتقـــ ا يتعلـــ

)؛ ويف مـا يتعلـق باحلالـة    ٢٠٠٧( ١٧٥٥السـودان، القـرار    عن
 .)٢٠٠٥( ١٥٨٩يف أفغانستان، القرار 

ــدي،       )٥٦(   ــة يف بورون ــق باحلال ــال، يف مــا يتعل ــى ســبيل املث انظــر، عل
)؛ ويف مـــا يتعلـــق باحلالـــة بـــني إثيوبيـــا ٢٠٠٥( ١٦٠٦القـــرار 

)؛ ويف مــــا يتعلــــق باحلالــــة ٢٠٠٧( ١٧٦٧وإريتريــــا، القــــرار 
ــة، القــرار   يف ــق ٢٠٠٧( ١٧٥٤الصــحراء الغربي )؛ ويف مــا يتعل

 .)٢٠٠٧( ١٧٥٢باحلالة يف جورجيا، القرار 

انظــر علــى ســبيل املثــال، يف مــا خيــص احلالــة املتعلقــة جبمهوريــة   )٥٧(  
يتعلـق باحلالـة    مـا  )؛ ويفS/PRST/2004/45الكونغو الدميقراطية (

 .)S/PRST/2007/6يف منطقة البحريات الكربى (

انظر، على سبيل املثال، يف ما يتعلـق باحلالـة يف كـوت ديفـوار،       )٥٨(  
 .)٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار 

الفصل الثـاين عشـر، اجلـزء الثالـث، للحصـول علـى املزيـد         انظر  )٥٩(  
من التفاصيل عن الطريقة الـيت يشـجع ـا جملـس األمـن اجلهـود       

نازعـات.  اليت تبذهلا التنظيمات اإلقليمية يف التسوية السـلمية للم 
سرياليون مـثال، أثـىن الـس، يف القـرار      ففي ما يتعلق باحلالة يف

 االقتصادية اجلماعة بذلتهايت )، على اجلهود الـ ٢٠٠٤( ١٥٣٧
ــرب لدول ــفريقيأ غـــ ــم اــــ ــجأ نــــ ــبن لــــ  املنطقة يف السالم اءــــ
ـــو ،اإلقليمية دون ــرؤس جعشـ ــال اءــ ــاألعض دولــ ــاحت يف اءــ  ادــ

 

ــود أو ــن اجله ــك      ع ــع تل ــاون م ــرتاع إىل التع ــراف ال ــه أط دعوت
  .اجلهود

وخالل الفترة املستعرضة، تناول الـس عـددا متزايـدا      

مـــن الصـــراعات الداخليـــة الـــيت تتســـم بـــالعنف بـــني األعـــراق  

واألديان، وايـار السـلطة املركزيـة للدولـة، وانـدالع األزمـات       

ــدان      اإلنســانية ــار ــدد اســتقرار البل ــب عليهــا مــن آث ــا يترت وم

 الصــومال مــثال، رحــب   اــاورة. ففــي مــا يتعلــق باحلالــة يف    

، )٦٠(٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٣الس، يف بيان من الرئيس مؤرخ 

ــوم يف   ــه يف اخلرطــــ ــل إليــــ ــذي مت التوصــــ ــاق الــــ  ٢٢ باالتفــــ

م ية واحملـاك بني احلكومة االحتادية االنتقال ٢٠٠٦حزيران/يونيه 

أمهية احلـوار بـني الطـرفني. وفيمـا يتعلـق       اإلسالمية. وأكد على

بتقــارير األمــني العــام عــن الســودان، طلــب الــس، يف القــرار    

 اتـــــــــومجاع ودانـــــــــالس ةـــــــــحكوم إىل)، ٢٠٠٤( ١٥٦٤

ـــاملتم ـــس وال ،ردينـــــــ ـــحرك يماـــــــ ـــالع ةـــــــ  واملساواة دلـــــــ
__________ 

ــر ــم ـ ــعل انوــ  السالم ببناء التزامهم وجتديد احلوار استئناف ىــ
متوز/يوليـه   ١٤الـرئيس مـؤرخ    . ويف بيان مناإلقليميني واألمن
ــت ٢٠٠٥ ــس باسـ ــب الـ ــة  ، رحـ ــي واهليئـ ــاد األفريقـ عداد االحتـ

احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــة لتعزيـــز دعمهمـــا املتواصـــل  
بالصـومال، مبـا يف ذلـك احتمـال     إلنشاء حكومة مركزية عاملة 

ــر ــومال (   نشـ ــالم يف الصـ ــدعم السـ ــة لـ ). S/PRST/2005/32بعثـ
بيـان مـؤرخ    الـة يف الصـومال، أشـاد الـس يف    وفيما يتعلق باحل

ــوز ١٣ ــي واهليئــة احلكوميــة    ٢٠٠٦يوليــه /مت ، باالحتــاد األفريق
الدوليــة املعنيــة بالتنميــة ملــا يبذالنــه مــن جهــود مســتمرة لتعزيــز   

). S/PRST/2006/31الســالم واالســتقرار يف الصــومال واملنطقــة (
وفيما يتعلق بالبنود املتعلقة بالسـودان، رحـب الـس يف القـرار     

الحتـاد األفريقـي إلجيـاد    ا هلا)، باجلهود اليت يبـذ ٢٠٠٦( ١٧٠٦
 حمادثات إجناح بينها من طرق دةــــبعحــل لألزمـــة يف دارفـــور،  

 دائرـــــــــال صراعـــــــــال شأنـــــــــب السودانية األطراف بني السالم
 يماـــــس وال ،اـــــأبوج يف األفريقي االحتاد يقودها اليت دارفور يف
 إجياد أجل من األطراف بني هـــــــعلي قـــــــاملتف لـــــــالعم ارـــــــإط

 .)سالمـلل ورـدارف اتفاق( دارفور يف الدائر للصراع  حل

  )٦٠(  S/PRST/2006/31. 
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ــحرك/وجيش ــحتري ةـ ــالس رـ ــالعم ،ودانـ ــمع لـ ــحت اـ  ةـــرعاي تـ

 يف يـــــسياس لـــــح إىل لـــــالتوص لـــأج نـــم يـــاألفريق ادــ حتاال

 رئيســـــــال ادةـــــــبقي اـــــــأبوج يفالــــيت أجريــــت  اتـــــــاملفاوض

  .انغوـــأوباس

ولـــدى حتديـــد للبـــارامترات اخلاصـــة بعمليـــة ســـالم        
ــوع        أو ــع الوقـ ــالم ومنـ ــه السـ ــق هدفـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــوية مـ تسـ
مـن األحيـان   جديد يف دائرة الصراع، قـدم الـس يف كـثري     من

توصــيات حمــددة. فعلــى ســبيل املثــال، ويف إطــار البنــد املعنــون   
ــوية    ” ــات وتســ ــوب الرتاعــ ــع نشــ ــدين يف منــ ــع املــ دور اتمــ

، تصـــرف الـــس صــــراحة   “بالوســـائل الســــلمية  اتاملنازعـــ 
امليثـــاق، فشـــدد علـــى احلاجـــة  مبوجـــب الفصـــل الســـادس مـــن

ــات وتســو      إىل ــع نشــوب الرتاع ية وضــع اســتراتيجية شــاملة ملن
وفقــــــا للفصــــــل الســــــادس املنازعــــــات بــــــالطرق الســــــلمية 

تعزيـز القـانون   ”املعنون  . وباملثل، ويف إطار البند)٦١(امليثاق من
ــياد  ــدويل: س ــدوليني     ةال ــن ال ــانون وصــون الســالم واألم ، “الق

أعرب الس عن التزامـه بتسـوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية      
الـدول األعضـاء    وعن دعمه هلا بنشاط، وكرر دعوته إىل مجيع

 الفصـل  تسوية منازعاا بالوسائل السلمية على النحـو املـبني يف  

 اآلليـات السادس من امليثاق، مبـا يف ذلـك عـن طريـق اسـتخدام      
  .)٦٢(الوقائية اإلقليمية واللجوء إىل حمكمة العدل الدولية

ويف عــدد مــن احلــاالت، تصــرف الــس باالســتناد        
ة، فقــام بإرســال بعثــات الصــل مقــررات جملــس األمــن ذات إىل

ــها      ــة أغــراض من ــا جلمل ــرتاع حتقيق ــاطق ال ــن إىل من جملــس األم
ــة إىل تســوية املنازعــات       ــه للجهــود الرامي ــراب عــن دعم اإلع

اجلهـات الفاعلـة احملليـة     إمـا  بالوسائل السلمية اليت تضـطلع ـا  
ــود      أو ــك اجله ــة دعــم تل ــة والنظــر يف كيفي املنظمــات اإلقليمي

__________ 

  )٦١(  S/PRST/2005/42. 

  )٦٢(  S/PRST/2006/28. 

ـــ  علــــى ــى سـ ــه. فعلــ ــل وجــ ــر الــــس  أفضــ ــال، ذكــ بيل املثــ
ــرة    يف اختصاصـــات بعثتـــه املوفـــدة إىل وســـط أفريقيـــا يف الفتـ

ــاين/نوفمرب  ٢٥إىل  ٢١ مــــن ــرين الثــ ــة ٢٠٠٤تشــ ، أن البعثــ
تـذكري مجيـع مكونـات العمليـة االنتقاليـة      ”سوف تعمـل علـى   

ــل   ــأن تظـ ــةبـ ــع     وفيـ ــامع املوقـ ــامل واجلـ ــاق الشـ ــة االتفـ لعمليـ
. )٦٣(“٢٠٠٢يســـــمرب كـــــانون األول/د ١٧بريتوريـــــا يف  يف

وأشــار الــس، يف اختصاصــات بعثتــه املوفــدة إىل الســودان      
، ٢٠٠٦حزيران/يونيــــه  ١٠إىل  ٤وتشــــاد يف الفتــــرة مــــن   

دعوة األطـراف يف اتفـاق دارفـور    ”البعثة ستعمل على  أن إىل
ــرامللســـالم إىل اح ــاق دون تـــأخري،   تـ ــا وتنفيـــذ االتفـ التزاماـ

اق دارفــور للســالم  وحــث األطــراف الــيت مل توقــع بعــد اتفــ     
تــأخري وأال تتصــرف علــى أي حنــو   أن تفعــل ذلــك دون علــى

ــذ االتفــاق  اختصاصــات  . وذكــر الــس، يف)٦٤(“يعرقــل تنفي
إىل  ١٤بعثتــــــــه املوفــــــــدة إىل أفريقيــــــــا يف الفتــــــــرة مــــــــن 

أحـــد أهـــداف البعثـــة يتمثـــل   أن ،٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ٢١
تشــــجيع حكومــــة الســــودان واألطــــراف غــــري املوقعــــة  ” يف
املشاركة البناءة يف عملية سالم دارفور بغيـة إجيـاد سـالم     ىعل

ــرر     ــة املقـ ــات املقبلـ ــم احملادثـ ــة دعـ ــودان، وخباصـ ــم يف السـ دائـ
جيريهــا املبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة واملبعــوث اخلــاص    أن

ـــ  ــي بشـ ــاد األفريقــ ــور أنلالحتــ ــس،  )٦٥(“دارفــ ــار الــ . وأشــ
ــدة إىل تيمــور   يف ــه املوف ــرة  ليشــيت يف - اختصاصــات بعثت الفت

ــاين/نوفمرب   ٣٠إىل  ٢٤ مــن ــة ٢٠٠٧تشــرين الث ، إىل أن البعث
ليشــيت وبرملاــا    -تشــجيع حكومــة تيمــور   ”ســتعمل علــى  

وأحزاــــا السياســــية وشــــعبها علــــى مواصــــلة العمــــل معــــا، 
وتوطيـد السـالم والدميقراطيـة     ،واملشاركة يف احلوار السياسـي 

__________ 

  )٦٣(  S/2004/891. 

  )٦٤(  S/2006/341. 

  )٦٥(  S/2007/347. 
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ة وســـــيادة القـــــانون، وإصـــــالح القطـــــاع األمـــــين، والتنميـــــ
ــتدامة، واملصــــاحلة الوطنيــــة      ــة واالقتصــــادية املســ االجتماعيــ

  .)٦٦(“البلد  يف

ويقدم هذا اجلزء مـن الفصـل حملـة عامـة عـن ممارسـات         
ــوي    ــق بتسـ ــا يتعلـ ــس فيمـ ــلمية   الـ ــائل السـ ــات بالوسـ ة املنازعـ

طريق تسليط الضوء على املقررات ذات الصلة اليت اختـذها   عن
مــن املمكــن دائمــا    الــس خــالل الفتــرة املستعرضــة. ولــيس    

 ىالتأكــد مــن األحكــام احملــددة يف امليثــاق الــيت كانــت فـــراد       
مقررات الس مبنية عليها، لذلك سيكون الغرض من اللمحـة  
العامة عرض املقررات ذات الصلة حبسب نسـق منـتظم، بـدون    
أن تنسب إىل مواد حمـددة يف امليثـاق. ومبـا أن مقـررات الـس      

ت تقصــي احلقــائق تـرد يف اجلــزء الثــاين  املتعلقـة بــالتحقيق وبعثـا  
  اجلزء. هذامن هذا الفصل، لن يعاد تكرارها يف 

ويرد سـرد ملمارسـة الـس مبوجـب الفصـل السـادس         
من امليثاق يف الفروع الثالثة املبينة أدناه. ويتناول الفـرع ألـف   
مقـــررات الـــس املتعلقـــة باملســـائل العامـــة واملواضـــيعية الـــيت 

فصــل الســادس. وهــو يتضــمن، علــى وجــه تتطــرق ألحكــام ال
 اتاخلصوص، مقررات الس ذات الصلة مبنع نشـوب الرتاعـ  

املسلحة وصون السـلم واألمـن الـدوليني. ويوضـح الفـرع بـاء       
ــه حــاالت     ــهجها الــس، لــدى تناول الطــرق املختلفــة الــيت انت

أجــل تشــجيع  بعينــها مــن احلــاالت الــيت هــي قيــد نظــره، مــن  
ــة  يف جمــال تســوية املنازعــات بالوســائل    ودعــم اجلهــود املبذول

 الـس، السلمية. ويقدم الفـرع جـيم حملـة عامـة عـن مقـررات       
إطـــار جهـــوده الراميـــة إىل تســـوية املنازعـــات بالوســـائل       يف

الســلمية، مبشــاركة األمــني العــام. ويــبني الفــرع دال بإجيــاز       
ــه حــاالت     ــهجها الــس، لــدى تناول الطــرق املختلفــة الــيت انت

حلــاالت الــيت هــي قيــد نظــره، مــن أجــل تشــجيع   بعينــها مــن ا
__________ 

  )٦٦(  S/2007/647. 

ـــ    ــات اإلقليمي ــذهلا املنظمـ ــيت تبـ ــود الـ ــم اجلهـ ــوية  ةودعـ يف تسـ
  املنازعات بالوسائل السلمية.

  
ــررات  -ألف  ــائل    مقــــ ــأن املســــ ــن بشــــ ــس األمــــ جملــــ

واملواضـــيعية املتعلقـــة بتســـوية املنازعـــات  العامـــة
  بالوسائل السلمية

لـس األمـن   يقدم هذا الفرع حملة عامة عـن مقـررات جم    
بشــأن املســائل العامــة واملواضــيعية املتعلقــة بتســوية املنازعــات   
بالوسائل السلمية. وـده املقـررات، أكـد الـس علـى الـدور       
املركزي الذي يؤديـه الفصـل السـادس مـن امليثـاق فيمـا خيـص        

ــاعي لألمــم املتحــدة، وشــدد علــى ا      ــام األمــن اجلم  لتزامــهنظ
ــات    ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــألة منـ ــة مسـ ــددها   مبعاجلـ ــلحة وجتـ املسـ

مجيـــع منـــاطق العـــامل. وأقـــر الـــس أيضـــا بأمهيـــة تســـوية   يف
املنازعـات بالوسـائل الســلمية وتشـجيع العمــل الوقـائي الــالزم     

  لصون السلم واألمن الدوليني.

وخــالل الفتــرة املستعرضــة، أنشــئت جلنــة بنــاء الســالم    
بوصفها هيئة فرعية من هيئـات جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة،      

كـانون   ٢٠ وجب قراران اختذمها اجلهازان بشكل متـزامن يف مب
٢٠٠٥األول/ديســمرب 

ــن )٦٧( ــاء   . والغــرض الرئيســي م ــة بن جلن
ــة ذات الصــ       ــراف الفاعل ــة األط ــني كاف ــع ب ــو اجلم  لةالســالم ه

حلشــد املــوارد واقتــراح االســتراتيجيات املتكاملــة لبنــاء الســالم   
  .شأاواالنتعاش بعد انتهاء الرتاع وتقدمي املشورة ب

  
  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح  

كـانون األول/ديسـمرب    ١٤يف بيان من الرئيس مـؤرخ    
ــي       ٢٠٠٤ ــامل متســق عمل ــج ش  ــاع ــة اتب ــس بأمهي ــر ال ، أق

__________ 

. ٦٠/١٨٠) وقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   ٢٠٠٦( ١٦٤٥القـــرار   )٦٧(  
 .٩انظر أيضا الفصل اخلامس، اجلزء األول، الفرع 
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املنحــى، مبــا يف ذلــك خــالل مرحلـــة التخطــيط املبكّــر، حلمايــة   
املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح. وشـدد علـى ضـرورة اعتمـاد     

 للــرتاععامــة ملنــع الــرتاع، تعــاجل األســباب اجلذريــة   اســتراتيجية
 املســلح علــى حنــو شــامل مــن أجــل تعزيــز محايــة املــدنيني علــى  

املدى البعيد، مبا يف ذلك تعزيز التنمية املسـتدامة والقضـاء علـى    
ــة    ــة واحلكــم الرشــيد والدميقراطي الفقــر وحتقيــق املصــاحلة الوطني

)٦٨(ايتهاوسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان ومح
.  

نيسان/أبريل  ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٤ويف القرار   
، أهاب الس جبميع األطـراف املعنيـة كفالـة أن جتـري     ٢٠٠٦

ــات      ــات الســالم وعملي ــات الســالم واتفاق ــع عملي يف إطــار مجي
ــاة      ــار مراعـ ــراع واإلعمـ ــهاء الصـ ــد انتـ ــاش بعـ ــيط لإلنعـ التخطـ

ــدا   ــال وإدراج ت بري حمــددة االحتياجــات اخلاصــة للنســاء واألطف
املـدنيني، مبـا يف ذلـك وقـف االعتـداءات علـى املـدنيني؛         مايةحل

ــة       ــة الظــروف املؤاتي ــدمي املســاعدة اإلنســانية؛ ويئ وتســهيل تق
ــؤمن      ــى حنــو ي ــا عل ــة لالجــئني واملشــردين داخلي للعــودة الطوعي

السالمة وحيفظ كرامتهم؛ وتيسري إتاحـة الفـرص لاللتحـاق     مهل
القـانون مـن جديـد؛     دةوإرسـاء سـيا   املبكر بالتعليم والتـدريب؛ 

  .وإاء ظاهرة اإلفالت من العقاب
  

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع  

ــؤرخ      ــرئيس م ــن ال ــان م ــايو  ٢٦يف بي ، ٢٠٠٥أيار/م
اعترف جملس األمن بأن إيالء عناية جدية لعمليـة بنـاء السـالم    
الطويلة األجل بكل أبعادها املتعـددة أمــر مـن األمهيـة مبكـان،      

ن تقدمي الدعم املالئم ألنشطة بناء السالم ميكن أن يسـاعد  وبأ
. وأكــد كــذلك ععلــى احليلولــة دون عــودة البلــدان إىل النـــزا 

ضرورة العمل يف الوقت املناسـب علـى تـوفري التمويـل الكـايف      
ــالم،      ــة السـ ــل عمليـ ــع مراحـ ــالم يف مجيـ ــاء السـ ــات بنـ ألولويـ

__________ 

  )٦٨(  S/PRST/2004/46. 

م علـى امتـداد   واحلاجة إىل استثمار مايل مستدام يف بناء السـال 
فتــرة االنتعــاش املتوســـطة األجــل إىل الطويلـــة األجــل. وأقـــر     

ــد    ــة املســارعة إىل ب ــس بأمهي ــة     ءال ــاء الســالم لتلبي أنشــطة بن
االحتياجات العاجلـة، وشـجع علـى بنـاء القـدرات الـيت ميكـن        

  .)٦٩(إدماجها بسرعة يف تلك األنشطة

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٤٥ويف القــ ــانون  ٢٠) املــ كــ
، شــدد الــس علــى احلاجــة إىل اتبــاع  ٢٠٠٥مرب األول/ديســ

ــد       ــاء الســالم واملصــاحلة بع ــل لبن ــج منســق ومتســق ومتكام
ــر بالــدور        ــدائم، وأق ــدف حتقيــق الســالم ال  ــهاء الصــراع انت
احليـــوي الـــذي تضـــطلع بـــه األمـــم املتحـــدة يف منـــع نشـــوب  
الصــراعات ومســاعدة أطــراف الصــراعات علــى إــاء أعمــال   

ها لتحقيق االنتعاش والـتعمري والتنميـة، ويف   القتال واخلروج من
  تعبئة املساعدة واالهتمام الدوليني املستمرين.

  
دور جملس األمن يف األزمـات اإلنسـانية: التحـديات      

  والدروس املستفادة وسبل املضي قدما

، ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ١٢يف بيــان مــن الــرئيس مــؤرخ    
ل وسـيادة القـانون   كرر الس تأكيد ما يعلِّقه على إقامة العـد 

يف جمتمعات ما بعد الصراعات وعودما على جنـاح السـرعة   
إىل هــذه اتمعـــات مــن أمهيـــة يف حتقيــق املصـــاحلة الوطنيـــة،    

الـس   موتوطيد الدميقراطيـة، وتعزيـز حقـوق اإلنسـان. وسـلَّ     
ــات      ــة يف اتفاق ــه أمهي ــأن وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب ل ب

ـــ  ــن أن يســــهم يف اجلهـ ــاحل الســــالم، وميكــ ــة للتصــ ود املبذولــ
املاضي مبـا انطـوى عليـه مـن انتـهاكات، وحتقيـق املصـاحلة         مع

ــس       ــر ال ــع نشــوب الصــراعات يف املســتقبل. وأق ــة ملن الوطني
ــاء الســالم يف جمتمعــات     ــة بن ــأن جنــاح عملي بعــد  مــاكــذلك ب

الصــراعات إمنــا يقــوم علــى أســاس أن محايــة املــدنيني وتوطيــد  
__________ 

  )٦٩(  S/PRST/2005/20. 
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يف املرحلة االنتقالية ونـزع سـالح   سيادة القانون وإقامة العدل 
ــاتلني الســابقني وتســرحيهم وإعــادم إىل أوطــام وإعــادة     املق
إدمــاجهم يف جمتمعــام وإعــادة تأهيلــهم، وإصــالح القطــاع      

واالجتمـــاعي   قتصـــادياألمـــين واإلصـــالح الـــدميقراطي واال  
عناصر يكمـل بعضـها بعضـا، وأن تـويل البلـدان زمـام األمـور        

م ينبغــــي أن يدعمــــه اتمــــع الــــدويل، بنفســــها لــــه دور هــــا
  .)٧٠(ذلك املنظمات اإلقليمية  يف  مبا
  

  األطفال والرتاع املسلح  

ــه  ٢٦) املـــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٢يف القـــرار    متوز/يوليـ
، أهــــاب الــــس جبميــــع األطــــراف املعنيــــة احلــــرص ٢٠٠٥

تــدمج، علـى وجــه التحديــد، املسـائل املتعلقــة حبمايــة    أن علـى 
الصـراع املسـلح وحبقـوقهم ورفـاههم      األطفال املتضـررين مـن  

يف مجيــع عمليــات الســالم واتفاقــات الســالم وخطــط وبــرامج 
  بعد انتهاء الصراع. اإلعماراالنتعاش و

  
  األخطار اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان  

أيلول/ســبتمرب  ١٤) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٥يف القــرار   

ة األمــم ، أعــرب الــس عــن تصــميمه علــى تعزيــز فعاليــ ٢٠٠٥

املتحدة يف منع نشوب الصراعات املسلحة ومتابعة احلاالت الـيت  

ميكــن أن ينشــب فيهــا صــراع مســلح عــن كثــب. وأكــد الــس  

ــال      ــم املتحــدة يف جم ــدرات األم ــز ق ــى تعزي  كــذلك تصــميمه عل

نشوب الصراعات بوسائل منها القيام بصـفة منتظمـة بتقيـيم     منع

صـــراعات املســـلحة، التطـــورات يف املنـــاطق املهـــددة بنشـــوب ال

ــى ت   ــام عل ــني الع ــات بشــأن   وتشــجيع األم ــس باملعلوم ــد ال زوي

  .من ميثاق األمم املتحدة ٩٩التطورات وفقا للمادة   هذه
  

__________ 

  )٧٠(  S/PRST/2005/30. 

ــراعات     ــع املــــدين يف منــــع نشــــوب الصــ دور اتمــ
  وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية

، ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ٢٠يف بيان من الرئيس مؤرخ   

بالطابع املعقد لألخطار اليت دد السـلم واألمـن   اعترف الس 

الدوليني، وأكد يف نفـس الوقـت احلاجـة إىل وضـع اسـتراتيجية      

شــاملة ملنــع نشــوب الصــراعات وتســوية املنازعــات بــالطرق       

  .)٧١(السلمية، وفقا للفصل السادس من امليثاق
  

املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة  التعـــاون بـــني األمـــم  
  واألمن الدوليني أجل صون السالم  من

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣١يف القـــ ــرين  ١٧) املـــ تشـــ
، كرر الس تأكيد احلاجة إىل تشـجيع  ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

التعاون اإلقليمي، بعدة سبل منـها إشـراك املنظمـات اإلقليميـة     
ودون اإلقليميــة يف التســوية الســلمية للمنازعــات، وإىل إدراج  

هلــــذا اهلــــدف أحكــــام حمــــددة، حســــب االقتضــــاء، حتقيقــــا  
ــأذن    يــاتوال يف ــاء الســالم الــيت ي عمليــات حفــظ الســالم وبن
  الس مستقبال.  ا
  

  املرأة والسالم واألمن  

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٧يف بيان من الرئيس مؤرخ   
، رحــب الــس مبختلــف املبــادرات واإلجــراءات الــيت ٢٠٠٥

اختــذا الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة ومنظمــات   
تمع املدين وغريها من اجلهات الفاعلـة املعنيـة، الـيت ينصـب     ا

 سـالم تركيزها على دعـم وزيـادة متثيـل املـرأة يف مفاوضـات ال     
ودمج املنظور اجلنساين يف املنحى الرئيسي التفاقـات السـالم.   
وأقر الس بـأدوار ومسـامهات النسـاء كوسـيطات ومربيـات      

ه، ومبســامهتهن وصــانعات للســالم وبانيــات لــه ومــدافعات عنــ
__________ 

  )٧١(  S/PRST/2005/42. 
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الفعالة يف جهود املصـاحلة وعمليـات نـزع السـالح والتسـريح      
  .)٧٢(وإعادة اإلدماج، كما أعرب عن ترحيبه بذلك

ــؤرخ      ــرئيس مــــ ــن الــــ ــان مــــ ــرين  ٢٣ويف بيــــ تشــــ
، حـــــث الـــــس الـــــدول األعضـــــاء  ٢٠٠٧األول/أكتـــــوبر 

واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة ومنظومـة األمـم املتحـدة      
ــز د  ــى تعزي ــرارات املتعلقــة     عل ــات صــنع الق ور املــرأة يف عملي

 جبميع عمليات السـالم واإلعمـار وإعـادة بنـاء اتمعـات بعـد      

انتهاء الصراع، باعتباره أمـرا حيويـا يف مجيـع اجلهـود املبذولـة      
  .)٧٣(لصون السالم واألمن الدائمني وتوطيد دعائمهما

  
ــانون وصـــون        ــيادة القـ ــدويل: سـ ــانون الـ ــز القـ تعزيـ

  ألمن الدولينيالسالم وا

ــؤرخ      ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــه  ٢٢يف بيــ حزيران/يونيــ
ــلمية   ٢٠٠٦ ــزم بالتســــوية الســ ، أشــــار الــــس إىل أنــــه ملتــ

للمنازعات، ويدعمها بنشاط، وكرر مناشدة الدول األعضـاء  
العمل على تسوية املنازعات القائمة بينـها بالوسـائل السـلمية،    

ــاق األمــ    ــوارد بياــا يف الفصــل الســادس مــن ميث م املتحــدة، ال
استخدام اآلليات الوقائية اإلقليميـة واللجـوء إىل حمكمـة     هاومن

العدل الدولية. وأكد الـس كـذلك أمهيـة الـدور الـذي تقـوم       
به تلك احملكمة، وهي اهليئة القضائية الرئيسية لألمـم املتحـدة،   

  .)٧٤(يف الفصل يف املنازعات اليت تنشأ بني الدول
  

ني: دور جملــس األمــن صــون الســالم واألمــن الــدولي   
  يف دعم إصالح قطاع األمن

، ٢٠٠٧شـباط/فرباير   ٢٠يف بيان من الرئيس مؤرخ   
أكــد الــس أن إصــالح قطــاع األمــن يف بيئــة مــا بعــد انتــهاء   

__________ 

  )٧٢(  S/PRST/2005/52. 

  )٧٣(  S/PRST/2007/40. 

  )٧٤(  S/PRST/2006/28. 

ــتقرار      ــالم واالسـ ــد السـ ــا لتوطيـ ــرا حيويـ ــد أمـ ــراعات يعـ الصـ
وتشجيع جهود احلد من الفقر وإقرار سـيادة القـانون واحلكـم    

ــيد وبســــط  ــدول   الرشــ ــع الــ ــرعية، ومنــ ــة الشــ ــلطة الدولــ ســ
االرتداد إىل حالة الصراع. ويف هذا الصدد يشكّل وجـود   من

قطاع أمين حمترف وفعال وخاضع للمسـاءلة، وأجهـزة إلنفـاذ    
ــاد،     القــانون وإقامــة العــدل يســهل اللجــوء إليهــا وتتســم باحلي
عنصرين هلمـا نفـس القـدر مـن األمهيـة إلرسـاء أسـس السـالم         

  .)٧٥(تدامةوالتنمية املس
  

ــيت    ــار الــ ــدوليني    األخطــ ــن الــ ــالم واألمــ ــدد الســ ــ
  جراء األعمال اإلرهابية  من

، ٢٠٠٧نيسـان/أبريل   ١٣يف بيان من الرئيس مؤرخ   
ــوطين،       ــز احلــوار ال ــة إىل تعزي ــود الرامي ــوة اجله ــس بق ــد ال أي
ــة      ــى نطــاق واســع لكفال واملصــاحلة، واملشــاركة السياســية عل

  .)٧٦(ستقرار يف العراقالوحدة والسالم واألمن واال
  

  صون السالم واألمن الدوليني  

، ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٨يف بيان من الرئيس مؤرخ   

وضـع الـس يف اعتبــاره مسـؤوليته الرئيسـية عــن صـون الســلم      

واألمن الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة، فسلم بأمهيـة تسـوية   

وري الصراعات بالطرق السلمية وتشجيع العمل الوقـائي الضـر  

  .)٧٧(للتصدي للتهديدات احملدقة بالسلم واألمن الدوليني
  

__________ 

  )٧٥(  S/PRST/2007/3. 

  )٧٦(  S/PRST/2007/11. 

  )٧٧(  S/PRST/2007/31. 
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دور املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف صــون      
  السالم واألمن الدوليني

ــرئيس مــؤرخ     تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٦يف بيــان مــن ال
ــا يف ذلــــك   ٢٠٠٧ ــاون اإلقليمــــي، مبــ ، شــــجع الــــس التعــ

ــن ــة ودون   مـ ــات اإلقليميـ ــاركة املنظمـ ــالل مشـ ــة  خـ اإلقليميـ
التسوية السلمية للمنازعات، وأعرب عن اعتزامـه التشـاور    يف

ــا        ــك مناســبا، بشــأن دوره ــب، كلمــا كــان ذل ــا عــن كث معه
وكــذلك يف البعثــات  ،يف املســتقبل لســالمعمليــات حفــظ ا يف

  .)٧٨(السياسية واملتكاملة اليت يأذن ا
  

التوصــيات املتعلقــة بشــروط التســوية أو طرقهــا     - باء
  ااأو إجراء

يقدم هذا الفرع حملة عامة عن ممارسات الس الراميـة    
إىل تسوية املنازعات بـالطرق السـلمية تطبيقـا للفصـل السـادس      
مـــن امليثـــاق. وهـــو يصـــف املقـــررات املتخـــذة، يف الســـياق       
ــزمين       ــب ال ــال، وبالترتي ــود جــدول األعم اإلقليمــي، حبســب بن

 زعاـا ة مناالذي طلب فيه الس إىل األطراف أن تقـوم بتسـوي  
ــإجراءات     ــك؛ أو أوصــى ب ــا إىل ذل بالوســائل الســلمية أو دعاه
ــا    ــوية أو أقرهــ ــروط التســ ــا؛ أو اقتــــرح شــ ــوية أو طرقهــ التســ

رحــــب ــــا أو أيــــدها. وعلــــى الــــرغم مــــن أن املقــــررات  أو
الصلة تعرض حبسب بنود جدول األعمال، جتدر اإلشـارة   ذات

ر، قـــد أظهـــر املشـــمولة بـــالتقري إىل أن الـــس، خـــالل الفتـــرة
  .حنو متزايد يف مقرراته جا إقليميا يف حل الرتاعات  على

  
__________ 

  )٧٨(  S/PRST/2007/42. 

  أفريقيا  

  احلالة يف بوروندي  

أكد الس من جديد، يف ثالثة قرارات بشـأن احلالـة     
ــاق الســالم واملصــاحلة      ــة اتف ــام لعملي ــده الت ــدي، تأيي يف بورون

بورونـــدي، املوقـــع يف أروشـــا، مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة،  يف
ــطس  ٢٨ يف ــراف  ٢٠٠٠آب/أغســ ــع األطــ ــاب جبميــ ، وأهــ

 هالبوروندية أن تفي بالتزاماا على حنو تام، وأكد هلـا تصـميم  
  .)٧٩(على دعم ما تبذله من جهود يف هذا االجتاه

كــــــانون  ١) املــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٧ويف القــــــرار   
ــه   ٢٠٠٤األول/ديســمرب  ، رحــب الــس باالتفــاق الــذي وقعت

، ٢٠٠٤آب/أغسـطس   ٦وريـا يف  األطراف البورونديـة يف بريت 
تشــرين  ٢٠ومــا تــاله مــن اعتمــاد الربملــان لدســتور مؤقــت، يف 

. وشــجع مجيــع األطــراف علــى مواصــلة  ٢٠٠٤األول/أكتــوبر 
بروح من التراضي، وخباصة أثنـاء محلـة شـرح     هااحلوار فيما بين

 انون االنتخابــات بغيــة التوصــل إىلالدســتور املؤقــت ووضــع قــ 

خلتام، أشار الس إىل أنه ما من بـديل  حل سياسي دائم. ويف ا
إلجراء االنتخابـات حسـبما نـص عليـه اتفـاق أروشـا، وأهـاب        

 خابيـة بالسلطات االنتقالية أن تواصـل العمـل حـىت العمليـة االنت    
  .٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٢اليت من املقرر أن جتري يف 

آذار/مــــارس   ١٤ويف بيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ      
البورونـديني أن يظلـوا ملتـزمني    ، أهاب الـس جبميـع   ٢٠٠٥

مبســـار املصـــاحلة الوطنيـــة، حيـــث مـــا زال مـــن املـــتعني اختـــاذ  
خطوات أخرى. ودعا بصفة خاصة القيادة السياسية يف البلـد  

ــل     إىل ــترك املتمثـ ــل حتقيـــق اهلـــدف املشـ ــا مـــن أجـ العمـــل معـ
__________ 

) ٢٠٠٤( ١٥٧٧ ) و٢٠٠٤( ١٥٤٥القــــــــــــــــــــــــــــــرارات   )٧٩(  
 .)٢٠٠٥(  ١٦٠٢ و
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وجــه الســرعة بــإجراء انتخابــات حــرة ونزيهــة   لــىالقيــام ع يف
  .)٨٠(الوطينعلى الصعيدين احمللي و

، ٢٠٠٥أيار/مــايو  ٢٣ويف بيــان مــن الــرئيس مــؤرخ   
ــذي وقّ    ــاإلعالن الـ ــاح بـ ــع االرتيـ ــا مـ ــس علمـ ــاط الـ ــه أحـ عـ

يف دار الســـالم، مجهوريـــة ترتانيـــا    ٢٠٠٥أيار/مـــايو  ١٥ يف
املتحــدة، رئــيس بورونــدي وزعــيم مجاعــة متمــردي حــزب       

يــر الوطنيـــة. ورأى الـــس  حتريــر شـــعب اهلوتو/قـــوات التحر 
ــذا اإلعــ  أن كــذلك ــدمج الســريع    النه خطــوة أوىل باجتــاه ال

جلماعة املتمردين، عـن طريـق التفـاوض، يف العمليـة االنتقاليـة      
  .)٨١(اجلارية يف بوروندي

أيار/مـــايو  ٣١) املـــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٢ويف القــرار    
، أهــاب الــس جبميــع األطــراف البورونديــة أن تبــذل ٢٠٠٥

ة االنتقاليــة واملصــاحلة املزيــد مــن اجلهــود لكفالــة جنــاح العمليــ 
ــيما      ــل، وال سـ ــدى الطويـ ــى املـ ــد علـ ــتقرار البلـ ــة واسـ الوطنيـ
باإلحجــام عــن إتيــان أي أعمــال قــد تنــال مــن متاســك عمليــة  

  أروشا. اقاتف

، ٢٠٠٦آذار/مـارس   ٢٣ويف بيان من الرئيس مـؤرخ    
أعــرب الــس عــن قلقــه العميــق إزاء اســتمرار أعمــال العنــف    

ير الوطنية، وأعمال القتال بينـها وبـني   اليت تقوم ا قوات التحر
اجليش البوروندي، وحث يف نفـس الوقـت حكومـة بورونـدي     

 جـراء غتـنم الفرصـة السـاحنة إل   توقوات التحرير الوطنية على أن 
)٨٢(مفاوضات بغية إحالل السالم يف كل أرجاء البلد

.  

 حزيـــران/ ٣٠) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٩٢ويف القـــرار   

املفاوضات اجلارية بني حكومـة  ، رحب الس ب٢٠٠٦يونيه 
__________ 

  )٨٠(  S/PRST/2005/13. 

  )٨١(  S/PRST/2005/19. 

  )٨٢(  S/PRST/2006/12. 

قـــوات التحريـــر  -بورونـــدي وحـــزب حتريـــر شـــعب اهلوتـــو 
الوطنية اليت يسرا جنوب أفريقيا واملبادرة اإلقليمية مـن أجـل   
الســالم يف بورونــدي، وأعــرب عــن تطلعــه إىل إبــرام اتفــاق       

  .إطالق النار يف وقت مبكر فشامل لوق

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٩ويف القــ ــري ٢٥) املــ ن تشــ
 أيلـول/  ٧، رحـب الـس بـالتوقيع، يف    ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

، يف دار الســـالم، مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، ٢٠٠٦ســـبتمرب 
على اتفاق شامل لوقف إطـالق النـار بـني حكومـة بورونـدي      

قوات التحرير الوطنية. وبـالنظر   -وحزب حترير شعب اهلوتو 
لسياسـية  أهاب بالسـلطات وجبميـع اجلهـات ا    التطور،إىل هذا 

الفاعلــة يف بورونــدي أن تثــابر علــى احلــوار فيمــا بينــها بشــأن  
ــام     ــزز الوئــ ــة، وأن تعــ ــاحلة الوطنيــ ــتقرار واملصــ ــق االســ حتقيــ
االجتمـــاعي يف بلـــدها، وأكـــد علـــى أمهيـــة النجـــاح يف إجنـــاز 
اإلصـــالحات املنصـــوص عليهـــا يف اتفـــاق الســـالم واملصـــاحلة 

ســـــطس  آب/أغ ٢٨املوقَّـــــع يف أروشـــــا يف    ورونـــــدي،ب يف
ــع   ٢٠٠٠ ــار املوقَّـ ــالق النـ ــف إطـ ــامل لوقـ ــاق الشـ ، ويف االتفـ

، ٢٠٠٣تشــــــــرين الثــــــــاين/نوفمرب  ١٦دار الســـــــالم يف   يف
االتفاق الشامل لوقف إطـالق النـار املوقَّـع يف دار السـالم      ويف
  .٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٧يف 
  

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

ل/أكتـوبر  تشـرين األو  ٢٨يف بيان من الرئيس مؤرخ   
، أعرب الس عن قلقه إزاء العواقب احملتملـة بالنسـبة   ٢٠٠٤

جلمهورية أفريقيـا الوسـطى مـن جـراء األزمـات الـيت تشـهدها        
هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة، ورحــب، مــع االرتيــاح، مببــادرة  

ــاء ا     ــم املتحــدة لبن ــب األم ــوة مكت ــام إىل دع ــني الع  لســالماألم
ــطى إىل ت   يف ــا الوســ ــة أفريقيــ ــة   مجهوريــ ــار املترتبــ ــيم اآلثــ قيــ
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التطــورات املســتجدة يف البلــدان اــاورة بالنســبة للحالــة  علـى 
  .)٨٣(مجهورية أفريقيا الوسطى، والعكس بالعكس  يف
  

  احلالة يف تشاد والسودان  

 ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٥يف بيـان مــن الــرئيس مــؤرخ    
بشأن احلالة يف تشاد والسودان، أعرب الس عن قلقه العميـق  

ــة السياســية واألمنيــة وعــدم االســتقرار علــى     إزاء ا امتــداد  حلال
حدود تشـاد مـع السـودان، وكـذلك إزاء احتمـال امتـداد آثـار        

ــه     ــة برمت ــدان اــاورة واملنطق ــى البل ــات عل ــا  ا،هــذه األزم ودع
تفاوضي لألزمـة   حل إجراء حوار سياسي وإىل التوصل إىل إىل

ــى   ــك، حــث حكــوميت  املســتمرة داخــل تشــاد. وعــالوة عل  ذل
البلدين على أن تتقيدا بالتزاماما مبوجب اتفاق طـرابلس املـربم   

تشــرعا ســريعا يف تنفيــذ تــدابري  وأن ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٨يف 
  .)٨٤(بناء الثقة اليت اتفق عليها طوعا

كـــــــانون  ١٥ويف بيـــــــان مـــــــن الـــــــرئيس مـــــــؤرخ   
ــمرب  ــل إىل   ٢٠٠٦األول/ديسـ ــى أن التوصـ ــس علـ ــدد الـ ، شـ

ســالم دارفــور  دارفــور، وفقــا التفــاق تســوية ســلمية للــرتاع يف
الصـلة، مـن شـأنه أن يسـهم يف اسـتعادة       وقرارات الـس ذات 

ــة     ــة، وال ســيما يف تشــاد ومجهوري ــن واالســتقرار يف املنطق األم
ــا الوســـ  ــن    طىأفريقيـ ــذلك عـ ــس كـ ــرب الـ ــه إزاء . وأعـ قلقـ

تشـاد والسـودان، وحـث الـدولتني علـى       التوترات املستمرة بني
ــا   ــا متام ــاحترام     أن تفي ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــيت قطعتاه ــات ال بااللتزام

ــؤرخ    ــرابلس املـ ــاق طـ ــها يف اتفـ ــتركة وتأمينـ ــدودمها املشـ  ٨حـ
ــباط/فرباير  ــة   ٢٠٠٦شــــ ــة املربمــــ ــات الالحقــــ ، ويف االتفاقــــ

)٨٥(بينهما
.  

  
__________ 

  )٨٣(  S/PRST/2004/39. 

  )٨٤(  S/PRST/2006/19. 

  )٨٥(  S/PRST/2006/53. 

احلالة يف تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واملنطقـة       
  دون اإلقليمية

ــؤرخ     ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــطس  ٢٧يف بيــ آب/أغســ
بشـــأن احلالـــة يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  ٢٠٠٧

 آب/ ١٣واملنطقــة دون اإلقليميــة، رحــب الــس بــالتوقيع يف 

يف جنامينــا علــى االتفــاق السياســي اهلــادف   ٢٠٠٧أغســطس 
إىل تعزيــــز العمليــــة الدميقراطيــــة يف تشــــاد. وشــــجع الــــس 

ــات ال ــلطات واجلهـ ــيةالسـ ــة   سياسـ ــاد ومجهوريـ ــة يف تشـ املعنيـ
يا الوسطى علـى مواصـلة جهودهـا علـى مسـتوى احلـوار       أفريق

  .)٨٦(الوطين، مع احترام األطر الدستورية

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٨ويف القــ ــول/ ٢٥) املــ  أيلــ

، أشـــار الـــس إىل اتفـــاق طـــرابلس املـــربم     ٢٠٠٧ســـبتمرب 
ــباط/فرباير  ٨ يف ــددة   ٢٠٠٦شــ ــة واملتعــ ــات الثنائيــ واالتفاقــ

ــني حكومــ    ــة ب ــراف األخــرى املربم ــاد  األط ات الســودان وتش
ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وأكــد علــى مجلــة أمــور منــها        

ــوي أن ــألة دارفــــور وحتســــني   ةالتوصــــل إىل تســ ــبة ملســ مناســ
ــا الوســطى      ــة أفريقي ــني الســودان وتشــاد ومجهوري ــات ب العالق
سيســامهان يف حتقيــق الســالم واالســتقرار علــى املــدى الطويــل 

ــالتوقيع يف جن   يف ــس ب ــا يف املنطقــة. ورحــب ال  آب/ ١٣امين

ــز    ٢٠٠٧أغســطس  علــى االتفــاق السياســي اهلــادف إىل تعزي
  تشاد. العملية الدميقراطية يف

) أيضـــا، شـــجع الـــس ٢٠٠٧( ١٧٧٨ويف القـــرار   
 حكومـات السـودان وتشـاد ومجهوريــة أفريقيـا الوسـطى علــى     

ضمان عدم استخدام أراضيها لتقويض سيادة الدول األخـرى  
يـــة تنفيـــذ اتفـــاق طـــرابلس وغـــريه  وعلـــى التعـــاون الفعـــال بغ

االتفاقـات الراميـة إىل ضـمان األمـن علـى طـول حـدودها         من
املشتركة. وشجع الس السلطات واجلهات السياسـية املعنيـة   

__________ 

  )٨٦(  S/PRST/2007/30. 
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يف تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى علــى مواصــلة جهودهــا  
  على مستوى احلوار الوطين، مع احترام األطر الدستورية.

  
  اراحلالة يف كوت ديفو  

كــــانون  ٦عقــــب تقــــدمي تقريــــر األمــــني العــــام، يف   
، عن اجلهود اليت تبذهلا بعثة األمـم املتحـدة   ٢٠٠٤الثاين/يناير 

يف كوت ديفوار مـن أجـل تيسـري إحـالل السـالم واالسـتقرار       
) ٢٠٠٤( ١٥٢٧يف البلد، أكد الس من جديـد، يف القـرار   

 قعتــه ي و، تأييـده لالتفـاق الــذ ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٤املؤرخ 
ــا      ـــي لينــ ــوار فــــ ــوت ديفــ ـــي كــ ـــة فـــ ـــوى السيـاسيــــ  -القـــ

ـــي   ـــا، فــــ ــي، فرنســــ ـــر   ٢٣ماركوســ ـــون الثـــاين/ينايــــ كانـــ
ـــد      )٨٧(٢٠٠٣ ــال قيــ ـــام ب ـــذ التــ ـــة التنفيـ ــس أمهيـ . وأكــد ال

ماركوسـي،   -شرط للتدابري املنصوص عليها يف اتفاق لينا  أو
دم الذي أحرز يف هذا الصـدد.  وأحاط علما مع االرتياح بالتق

ــا     ــاق لينـ ــى اتفـ ــاملوقعني علـ ــس بـ ــاب الـ ــي  -وأهـ ماركوسـ
  االضطالع على وجه السرعة مبسؤوليام مبوجب االتفاق.

ــؤرخ     ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــان/أبريل  ٣٠ويف بيــ نيســ
، ذكَّـــــر الـــــس بـــــأن مجيـــــع القـــــوى السياســـــية      ٢٠٠٤

شـروط  ديفوار قد التزمت بـالتطبيق الكامـل وغـري امل    كوت يف
ماركوسـي، وقـرر، علـى أسـاس ذلـك االلتـزام،        - التفاق لينا

عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار بغيـة دعـم عمليـة        نشر
ــلمي  ــوية الســ ــا    ةالتســ ــس أيضــ ــرب الــ ــة. وأعــ ــذه األزمــ هلــ

اســـــتعداده للنظـــــر يف اختـــــاذ مزيـــــد مـــــن اخلطـــــوات   عـــــن
__________ 

ماركوســي علــى إنشــاء حكومــة للمصــاحلة   - نــص اتفــاق لينــا  )٨٧(  
ول الـزمين لالنتخابـات،   الوطنية، تكون مسؤولة عن إعداد اجلد

وإعادة بناء قوات الـدفاع واألمـن، وتنظـيم عمليـة نـزع سـالح       
 .)S/2003/99كافة اجلماعات املسلحة (انظر 

ــن ــز      أجــل م ــاق ولتعزي ــل لالتف ــق الكام ــى التطبي التشــجيع عل
  .)٨٨(ـة املصاحلة الوطنية يف كوت ديفوارعمليـ

- وفيمــا يتعلــق بعمليــة الســالم احملــددة يف اتفــاق لينــا   

ماركوســــي، أكــــد الــــس، يف بيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ 
، أمهية إفسـاح طريـق املشـاركة الكاملـة     ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥

أمام مجيع األطـراف اإليفواريـة ذات الصـلة يف كـوت ديفـوار      
الوطنيـــــة، ودعـــــا مجيـــــع األطـــــراف يف حكومـــــة املصـــــاحلة 

إىل أن تطبق بإخالص مجيع أحكام االتفـاق،   ارديفو كوت يف
مبا يف ذلك األحكام املتصلة بتكوين وعمـل حكومـة املصـاحلة    
ــتأنف    ــراف إىل أن تســ ــذه األطــ ــا الــــس هــ ــة. ودعــ الوطنيــ

ــى ــة    علـ ــؤدي حكومـ ــمانا ألن تـ ــي ضـ ــوار السياسـ ــور احلـ الفـ
  .)٨٩(فعال املصاحلة الوطنية عملها بأسلوب

ــؤرخ      ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــطس  ٥ويف بيــ آب/أغســ
، رحــب الــس بــروح احلــوار واملســؤولية الــيت أبــداها ٢٠٠٤

الرئيس لوران غبـاغبو وكـل طـرف مـن األطـراف اإليفواريـة،       
ــة       ــادة مســرية العملي ــى قي ــزمهم عل ــروا بوضــوح ع ــذين أظه ال
السياسية يف كـوت ديفـوار إىل حـني إمتامهـا. ورحـب الـس       

الـيت اتفـق عليهـا املوقعـون علـى اتفـاق أكـرا         سةبري امللموبالتدا
ماركوســي تنفيــذا  - الثالــث ــدف تيســري تنفيــذ اتفاقيــة لينــا 

كامال وشـامال. وحـث الـس كـذلك األطـراف علـى التقيـد        
ــد احملــدد       ــيما املوع ــة احملــددة، وال س ــد النهائي بصــرامة باملواعي

 فـاق دء، وفقـا الت لتسوية مسألة األهلية لرئاسة اجلمهورية والبـ 
ماركوســـــي، يف نـــــزع ســـــالح ســـــائر اجلماعـــــات  - لينـــــا
العســـكرية وامليليشـــيات، وحـــل اجلماعـــات الشـــبابية      شـــبه

التخريبية. وحث الس األطراف كافة على أن تفي يف إطـار  
__________ 

  )٨٨(  S/PRST/2004/12. 

  )٨٩(  S/PRST/2004/17. 
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من حسن النوايا بااللتزامات اليت أخذا على عاتقها بتوقيعهـا  
  .)٩٠(مسبقة اتفاق أكرا الثالث، دون تأخري أو شروط

ــرئيس مــؤرخ     ــان مــن ال ــه  ٦ويف بي ، ٢٠٠٥متوز/يولي
طالب الس مجيع األطراف املوقعة علـى اتفـاق أكـرا الثالـث     
ومجيع األطراف اإليفواريـة املعنيـة بـأن تنفـذ بالكامـل وبـدون       
تأخري مجيع ما قطعته علـى نفسـها مـن التزامـات أمـام وسـاطة       

الـذي اتفـق    جلدول الـزمين االحتاد األفريقي، وبأن تتقيد متاما با
  .)٩١(٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٩عليه يف بريتوريا يف 

 نيســـان/ ٦وعقـــب توقيـــع األطـــراف اإليفواريـــة، يف   

، أحـاط الـس علمـا    )٩٢(، علـى اتفـاق بريتوريـا   ٢٠٠٥أبريل 
، ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٦مــع االهتمــام، يف بيــان رئاســي مــؤرخ  

ق بعمليــة الســالم بــاإلعالن بشــأن تنفيــذ اتفــاق بريتوريــا املتعلــ 
ــا يف     يف ــع يف بريتوري ــذي وقِّ ــوار، ال ــران/ ٢٩كــوت ديف  حزي

حتــت رعايــة وســيط االحتــاد األفريقــي، الــرئيس   ٢٠٠٥ يونيــه
  .)٩٣(ثابو مبيكي

أيار/مــــايو  ٤) املــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٠ويف القــــرار   
، رحــب الــس بــالتوقيع علــى اتفــاق بريتوريــا، وأثــىن ٢٠٠٥

ــي    ــى وســيط االحتــاد األفريق ــذي   عل ــدور اجلــوهري ال ــى ال عل
ــادة الســالم        ــدف إع  ،ــي ــاد األفريق ــم االحت ــه، باس اضــطلع ب
واالستقرار إىل كوت ديفوار، وأكد من جديد دعمـه الكامـل   

__________ 

  )٩٠(  S/PRST/2004/29. 

  )٩١(  S/PRST/2004/28. 

ــا بشــأن    )٩٢(   ــاق بريتوري ــص اتف ــوار    ن ــة الســالم يف كــوت ديف عملي
ــا   لــىع ــاق لين ــذ اتف ماركوســي، واتفــاقي أكــرا   - مواصــلة تنفي

ــر   ــاين والثالـــث (انظـ ــن  S/2005/270الثـ ). ورحـــب جملـــس األمـ
باتفــاق بريتوريــا مث أيــده يف قــرارين آخــرين اختــذمها مبوجــب       

 ١٦٠٣الفصــل الســـابع مـــن ميثــاق األمـــم املتحـــدة (القـــراران   
 .))٢٠٠٥( ١٦٠٣) و ٢٠٠٥(

  )٩٣(  S/PRST/2005/28. 

الـيت يبـذهلا. وأهـاب الـس جبميـع األطـراف        سـاطة جلهود الو
ــررت       ــا ق ــا بأ ــا، وذكَّره ــذا تام ــا تنفي ــاق بريتوري ــذ اتف أن تنف

ىل الوســــيط أي خالفـــات قـــد تنشــــأ   االتفـــاق أن حتيـــل إ   يف
  تفسري أي جزء من االتفاق.  يف

ــرار    ــران/ ٣) املــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٣ويف القــ  حزيــ

، أيــد الــس اتفــاق بريتوريــا، وطالــب مجيــع       ٢٠٠٥يونيــه 
املـــوقعني علـــى االتفـــاق ومجيـــع األطـــراف اإليفواريـــة املعنيـــة  

  بتطبيقه بالكامل ودون تأخري.

تشرين الثـاين/نوفمرب   ٣٠ويف بيان من الرئيس مؤرخ   
، أكــد الــس أن القيــام علــى وجــه الســرعة بتعــيني       ٢٠٠٥

ــبة        ــة بالنس ــالغ األمهي ــر ب ــوار أم ــوزراء يف كــوت ديف ــيس لل رئ
ــات      ــة الســالم جمــددا وصــوال إىل إجــراء انتخاب إلطــالق عملي

ــرة ــول     حـ ــفافية حبلـ ــم بالشـ ــع وتتسـ ــة للجميـ ــة مفتوحـ ونزيهـ
ــوبر األولتشــرين  ٣١ ــة . وأكــد أيضــ ٢٠٠٦/أكت ا أن خريط

الطريق اليت وضعها الفريق العامل الدويل أثناء اجتماعـه األول  
ــذي انعقــد يف   ــاين/نوفمرب   ٨ال ــدجان  ٢٠٠٥تشــرين الث يف أبي

  .)٩٤(يتعني تنفيذها تنفيذا كامال

كــانون الثاين/ينــاير  ١٩ويف بيـان مــن الــرئيس مـؤرخ     
شــــدة مجيــــع األطــــراف اإليفواريــــة  ، دعــــا الــــس ب٢٠٠٦

ء، والفريـــق العامـــل الـــدويل، ن مـــع رئـــيس الـــوزراالتعـــاو إىل
الوســــــاطة، واملمثــــــل اخلــــــاص لألمــــــني العــــــام      وفريــــــق

ــوت يف ــؤون االنتخ    كـ ــامي لشـ ــل السـ ــوار، واملمثـ ــات ديفـ ابـ
  .)٩٥(تنفيذ خريطة الطريق  يف

 وبعد عدة جوالت من االجتماعات اليت عقـدت بـني    

رو ياموسـوك  القادة السياسيني اإليفواريني وقـادة املتمـردين يف  
__________ 

  )٩٤(  S/PRST/2005/58. 

  )٩٥(  S/PRST/2006/2. 
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ــباط/فرباير و  ٢٨يف  ــه  ٥شـ ــدجان ٢٠٠٦متوز/يوليـ ، ويف أبيـ
ــس، يف ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٨يف  ــرارات   ، حــث ال ــدة ق ع

الحقــة، القــادة علــى الوفــاء بالتزامــام، وال ســيما تلــك الــيت    
، وعلــى ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٢٨قطعــت يف ياموســوكرو يف  

ح العمل سريعا من أجل تنفيذ خريطة الطريق حبسن نية وبـرو 
من الثقة متهيدا إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وعلنيـة وشـفافة   

  .)٩٦(٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١حبلول 

ــؤرخ      ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــطس  ٧ويف بيــ آب/أغســ
، أكــد الــس التزامــه بتنفيــذ عمليــة الســالم وخريطــة   ٢٠٠٦

الطريق. ورحب الس باملبادرات اليت اختذها رئيس الـوزراء،  
ين، واحلوار اجلاري فيما بني الرئيس ورئـيس  تشارلز كونان با

  .)٩٧(الوزراء ومجيع األطراف اإليفوارية األخرى

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٣٩ويف القــ ــانون  ١٠) املــ كــ
ــاير  ــم    ٢٠٠٧الثاين/ينـ ــة األمـ ــون لعمليـ ــس أن يكـ ــرر الـ ، قـ

املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار الواليـــة التاليـــة، مـــن مجلـــة أمـــور 
الن املشــترك املتعلــق بإــاء أخــرى: مراقبــة ورصــد تنفيــذ اإلعــ

ــادر يف   ــرب والصــــ ــان/أبريل  ٦احلــــ ــاق  ٢٠٠٥نيســــ واتفــــ
؛ ومنـع  ٢٠٠٣أيار/مـايو   ٣إطالق النار الشامل املؤرخ  وقف

وقــــوع أي أعمــــال قتــــال، يف حــــدود قــــدراا ويف منــــاطق  
انتشارها، والتحقيق يف انتهاكات وقف إطالق النار؛ وتعزيــز  

ــار إ   ــو املشـ ــى النحـ ــالم علـ ــة السـ ــرار  عمليـ ــه يف القـ  ١٧٢١ليـ

) يف مجيـــــــع أحنــــــــاء إقلـيـــــــم كــــــــوت ديفـــــــــوار، ٢٠٠٦(
ـــن ـــالل القــــ  مـ ــة، وال ســيما     دراتخـ ــدى البعث اإلعالمــــية ل

قدرــا علــى البــــث اإلذاعــي عـــن طريـــق حمطتـــها اإلذاعيـة       
  ).ONUCI FMالعاملة على املوجات املتوسطة (

__________ 

  )٩٦(  S/PRST/2006/14  وS/PRST/2006/20  وS/PRST/2006/32. 

  )٩٧(  S/PRST/2006/37. 

ار/مــــارس  آذ ٢٨ويف بيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ      
، رحــب الــس باالتفــاق الــذي وقعــه الــرئيس لــوران   ٢٠٠٧

آذار/مــارس  ٤غبــاغبو والســيد غيــوم ســورو يف واغــادوغو يف 
ــدا     )٩٨(٢٠٠٧ ــا جي ــوفر أساس ــادوغو ي ــاق واغ . وأكــد أن اتف

للتوصـل إىل تســوية شــاملة وجامعـة لألزمــة يف كــوت ديفــوار   
ذات مصـــداقية. وأقـــر الـــس  ابـــاتمـــن خـــالل تنظـــيم انتخ

التفاق ودعا األطراف اإليفوارية إىل تنفيذه بالكامـل وحبسـن   ا
  .)٩٩(نية ويف نطاق زمين حمدد

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨٢ويف القــ ــرين  ٢٩) املــ تشــ
، رحب الس بالتدابري األوليـة املتخـذة   ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

ــه طلـــب    ــار إىل أنـ ــادوغو السياســـي، وأشـ ــاق واغـ ــذ اتفـ لتنفيـ
ـــ  إىل ــة أن تف ــات  األطـــراف اإليفواريـ ــن التزامـ ــا مـ ــا عليهـ ي مبـ

مبوجــب االتفــاق كاملــة وحبســن نيــة، وحثهــا علــى أن تتخــذ، 
ــأخري ــدم وخباصــة     ،دون ت ــة إلحــراز تق ــدابري احملــددة الالزم الت

حتديد هوية الناخبني وتسجيلهم ونـزع أسـلحة امليليشـيات     يف
وتفكيكها، وبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج،  

ــدفاع   ــوات الـ ــد قـ ــادة   وتوحيـ ــها وإعـ ــادة هيكلتـ ــن وإعـ واألمـ
  سلطة الدولة يف مجيع أرجاء البلد.  بسط

  
  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  

ــرئيس مــــــؤرخني     ــه  ٧يف بيــــــانني للــــ حزيران/يونيــــ
بشــأن احلالــة املتعلقــة جبمهوريــة   ٢٠٠٤حزيران/يونيــه  ٢٢ و

__________ 

نص اتفاق واغادوغو السياسـي علـى التعجيـل بعمليـات حتديـد        )٩٨(  
ــا  ت، وعلــى إحــراز مزيــد مــن التقــدم   اهلويــة مــن أجــل االنتخاب

وتســـرحيهم وإعـــادة جمـــال نـــزع ســـالح املقـــاتلني الســـابقني  يف
ط ســــلطة الدولــــة يف كامــــل إقلــــيم  إدمــــاجهم، وإعــــادة بســــ

 .)S/2007/144ديفوار (انظر   كوت

  )٩٩(  S/PRST/2007/8. 
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مثلـة  ، حث الس مجيـع األطـراف امل  )١٠٠(الكونغو الدميقراطية
يف حكومــة الوحــدة الوطنيــة واالنتقــال علــى أن تظــل ملتزمــة   

 شـامل التزاما تاما بعملية السالم املنصوص عليهـا يف االتفـاق ال  
ــو      ــة الكونغـ ــة يف مجهوريـ ــة االنتقاليـ ــق باملرحلـ ــامع املتعلـ واجلـ
الدميقراطيــة، وأن متتنــع عــن أي عمــل مــن شــأنه أن يعــرض       

ــة. ويف ا  ــة االنتقاليــ ــدة احلكومــ ــر وحــ ــادر  للخطــ ــان الصــ لبيــ
ــه  ٧ يف ــة   ٢٠٠٤حزيران/يونيـ ــا حكومـ ــس أيضـ ــث الـ ، حـ

روانـــدا، مـــع مراعـــاة عالقتـــها الســـابقة بـــالتجمع الكونغـــويل  
غوما، كما حث سائر الـدول اـاورة    - أجل الدميقراطية نم

ــة الســـالم،    ــا يف وســـعها لـــدعم عمليـ علـــى أن تبـــذل كـــل مـ
ــة،    ــلمي لألزمـ ــل سـ ــل إىل حـ ــأمني التوصـ ــى تـ ــاعدة علـ  واملسـ

ــأي عمــل أو إصــدار     وأن ــام ب متتنــع يف نفــس الوقــت عــن القي
ــة      أي ــة يف مجهوريـ ــى احلالـ ــلبا علـ ــؤثر سـ ــن أن يـ ــالن ميكـ إعـ

  .قراطيةالكونغو الدمي

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٥ويف القـــ ــرين  ١) املـــ تشـــ
، رحـــب الـــس بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا ٢٠٠٤األول/أكتـــوبر 

ــاق     ــذ االتف ــال لتنفي ــة واالنتق ــة الوحــدة الوطني الشــامل حكوم
واجلامع، ودعا مجيع األطراف الكونغولية إىل احترام التزاماـا  
ــان إجــراء انتخابــات       ــذا الصــدد، حــىت يصــبح يف اإلمك يف ه

  وسلمية يف الوقت احملدد املتفق عليه. نزيهةو  حرة

كـانون األول/ديسـمرب    ٧ويف بيان من الرئيس مؤرخ   
رية ، ويف أعقاب تقارير متعـددة عـن العمليـات العسـك    ٢٠٠٤

اليت قام ـا اجلـيش الروانـدي يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة        
ــات    ــس إىل حكومــــ ــة، طلــــــب الــــ ــو الدميقراطيــــ الكونغــــ

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وبورونــدي وروانــدا   مــن كــل
ــت      ــيت وافق ــددة األطــراف ال ــات املتع ــد باآللي ــدا أن تتقي وأوغن

يـة  إنشائها وأن تستخدمها بشكل كامـل، مبـا يف ذلـك آل    على
__________ 

)١٠٠(  S/PRST/2004/19  وS/PRST/2004/21. 

ــدف التســوية        ــك ــة، وذل ــة الثالثي ــق املشــتركة واللجن التحق
الســلمية ملنازعاــا. ورحــب الــس أيضــا بــاخلطوات املتخــذة  
ــة،       ــيت وضــعتها الســلطات الكونغولي ــة ال ــدما باخلط للمضــي ق
بــدعم مــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو    

اجلماعــات الدميقراطيــة، الــيت ترمــي إىل التعجيــل بــرتع ســالح  
  .)١٠١(املسلحة األجنبية وتسرحيها

، ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٢ويف بيان من الرئيس مؤرخ   

رحب الـس بالبيـان الصـادر عـن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر        

رواندا، الذي أدانـت فيـه اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف عـام        

وتعهدت بنبذ اسـتخدام القـوة ووقـف مجيـع العمليـات       ١٩٩٤

 للتحـرك ضد روانـدا، واعتـرب هـذا البيـان فرصـة هامـة       اهلجومية 

حنو السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وحتقيـق املصـاحلة    

  .)١٠٢(الوطنية يف رواندا، والتطبيع الكامل للعالقات بني البلدين

حزيران/يونيــــه  ٢٩ويف بيـــان مـــن الــــرئيس مـــؤرخ      
اسـا  ، شدد الس على أمهية االنتخابات باعتبارهـا أس ٢٠٠٥

ــتقرار       ــالم واالسـ ــتعادة السـ ــل اسـ ــدى الطويـ ــى املـ ــل علـ يكفـ
واملصاحلة الوطنية وإرساء سيادة القانون يف مجهورية الكونغـو  
ــة    ــة للعمليــ ــى التعبئــ ــوليني علــ ــة، وشــــجع الكونغــ الدميقراطيــ

ــةاالنت ــا حــث املرشــحني      خابي ــة ســلمية. كم ــا بطريق وإجرائه
نه واألحــزاب السياســية علــى االمتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأ 

  .)١٠٣(يعطل هذه العملية  أن

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢١ويف القـــ ــول/ ٦) املـــ  أيلـــ

، أهــاب الــس باملؤسســات االنتقاليــة ومجيــع ٢٠٠٥ســبتمرب 
األطراف الكونغولية أن تكفـل إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة      

__________ 

)١٠١(  S/PRST/2004/45. 

)١٠٢(  S/PRST/2005/15. 

)١٠٣(  S/PRST/2005/27. 
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وسلمية، وأن تضمن املراعاة الدقيقة للجدول الـزمين لالقتـراع   
  لالنتخابات.الذي وضعته اللجنة املستقلة 

ــؤرخ      ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــطس  ٣ويف بيــ آب/أغســ
، حــــث الــــس مجيــــع اجلهــــات الفاعلــــة السياســــية  ٢٠٠٦

مجهورية الكونغو الدميقراطيـة علـى مواصـلة العمـل لكفالـة       يف
ــة والشــفافية      ــة يف أجــواء مــن احلري ــة االنتخابي اســتمرار العملي

  .)١٠٤(والسالم، وفقا للجدول الزمين املتفق عليه

أيلول/ســــبتمرب  ٢٢ن مــــن الــــرئيس مــــؤرخ ويف بيــــا  
، أعــرب الــس عــن اســتيائه إزاء العنــف الــذي انــدلع  ٢٠٠٦

ــب        ــابيال ونائ ــف ك ــرئيس جوزي ــة لل ــن املوالي ــوات األم ــني ق ب
الــرئيس جــان بــيري بيمبــا، ودعــا مجيــع األحــزاب السياســية        
والرئيس ونائب الرئيس إىل أن يعيدوا تأكيـد التـزامهم بعمليـة    

من اإلطـار املتفـق عليـه إلجـراء االنتخابـات      ض والعملالسالم 
ــة ســلمية. ورحــب      ــات السياســية بطريق كوســيلة حلــل اخلالف
الــــس باجتمــــاعهم األول باعتبــــاره خطــــوة أوىل يف ذلــــك 
ــل إىل      ــعي للتوصــ ــلة الســ ــى مواصــ ــجعهم علــ ــاه، وشــ االجتــ

  .)١٠٥(سلمي خلالفام  حل

ابــات، ويف بيــان مــن الــرئيس مــؤرخ وعلــى إثــر االنتخ  

، أوىل الس أمهية كـبرية لقيـام   ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب  تشرين ٧

ممثلي املرشحين يف اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية بتوقيع 

ــرة مــا بعــد االنتخابــات، وأكــد علــى ضــرورة     إعــالن نوايــا لفت

  .)١٠٦(وحدها سلميةتسوية اخلالفات السياسية بالوسائل ال

، ٢٠٠٧ل نيسـان/أبري  ٣ويف بيان من الرئيس مؤرخ   
شــجب الــس أعمــال العنــف الــيت وقعــت بــني قــوات األمــن  

__________ 

)١٠٤(  S/PRST/2006/36. 

)١٠٥(  S/PRST/2006/40. 

)١٠٦(  S/PRST/2006/44. 

بـيري   -الكونغولية وحرس األمـن لعضـو جملـس الشـيوخ جـان      
بيمبا، وأعـرب عـن أسـفه للجـوء إىل العنـف بـدال مـن احلـوار         
ــع أصــحاب املصــلحة       ــات، وحــث مجي ــن أجــل حــل اخلالف م

 ظـل  إىل تسوية تفاوضية خلالفام يف سعيالكونغوليني على ال

ــة أن      ــاب باحلكوم ــانون. وأه ــتوري والق ــار الدس ــرام اإلط احت
حتترم احليز والدور اللذين أسندمها الدستور إىل األطراف بغيـة  
ضمان مشاركتها الفعالة يف احلوار السياسـي الـوطين، وشـجع    

  .)١٠٧(مجيع األطراف على أن تظل ملتزمة بالعملية السياسية
  

  احلالة بني إريتريا وإثيوبيا  

د مــن القــرارات املتعلقــة باحلالــة بــني إريتريــا  يف العديــ  
، أكــد الــس التزامــه الثابــت بعمليــة الســالم،       )١٠٨(وإثيوبيــا 

ذلك عن طريق الـدور الـذي تؤديـه بعثـة األمـم املتحـدة        يف مبا
يف إثيوبيا وإريتريا، وبالتنفيذ الكامل والسـريع التفـاق السـالم    
ــا البلـــــدين يف اجلزائـــــر      ــامل، الـــــذي وقعتـــــه حكومتـــ  الشـــ

، ولالتفــــاق الســــابق ٢٠٠٠كــــانون األول/ديســــمرب  ١٢ يف
حزيران/يونيـه   ١٨لذلك بشأن وقف أعمال القتال، املوقع يف 

، ولقــرار تعييــن احلـدود الـــذي اختذتــــه جلنـة احلـدود      ٢٠٠٠
ــة يف   ــة اإلرترييــ ــان/أبريل  ١٣اإلثيوبيــ ــذي ٢٠٠٢نيســ ، والــ

قي اجلزائـر.  اعتمده الطرفـان بوصـفه ائيـا وملزمـا وفقـا التفـا      
وأكد الس أن إثيوبيا وإريتريـا تـتحمالن املسـؤولية الرئيسـية     
عن تنفيذ اتفاقي اجلزائر وقرار جلنة احلدود اإلثيوبية اإلرتريية، 
وأهــاب يف نفــس الوقــت بــالطرفني إظهــار قيادمــا السياســية   

__________ 

)١٠٧(  S/PRST/2007/9. 

ــرارات   )١٠٨( ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٠القـــــ ــبتمرب  ١٤) املـــــ أيلول/ســـــ
آذار/مــــــــــارس  ١٤) املــــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٦، و ٢٠٠٤
ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٢، و ٢٠٠٥ ــبتمرب  ١٣) املــــــ أيلول/ســــــ

ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٦١)، و ٢٠٠٥( ــارس  ١٤) املــــــ آذار/مــــــ
 .٢٠٠٦أيار/مايو  ١٥) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٨، و ٢٠٠٦
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العمل على حتقيـق التطبيـع الكامـل لعالقامـا، مبـا يف ذلـك        يف
وتعزيـز التقـدم    )١٠٩(املزيد من تدابري بناء الثقـة  عن طريق اختاذ

احملرز حىت اآلن عن طريق االسـتفادة بشـكل كامـل مـن إطـار      
ــة  ــدخول  )١١٠(العمــل احلــايل للجن ــا ال . وأهــاب كــذلك بإريتري

  .)١١١(حوار مع املبعوث اخلاص والتعاون معه  يف

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٤٠ويف القــ ــرين  ٢٣) املــ تشــ
لـس مـع بـالغ القلـق احتشـاد      ، الحـظ ا ٢٠٠٥الثـاين/نوفمرب  

ــة،        ــة املؤقت ــة األمني ــانيب املنطق ــى ج ــداد كــبرية عل ــوات بأع الق
وأهاب بإريتريـا وإثيوبيـا أن تعمـال، دون أي شـروط مسـبقة،      

  على إذابة اجلمود الراهن من خالل اجلهود الدبلوماسية.

ــؤرخ      ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــباط/فرباير  ٢٤ويف بيــ شــ
شـهود اتفـاق اجلزائـر     ، رحب الس بنجـاح اجتمـاع  ٢٠٠٦

، وهـو االجتمـاع   ٢٠٠٠كـانون األول/ديسـمرب    ١٢املربم يف 
ــذي ع ــورك يف  الـــ ، ٢٠٠٦شـــــباط/فرباير  ٢٢قـــــد يف نيويـــ

رحـــب بـــاجلهود الـــيت بـــذلوها لتجـــاوز املـــأزق الـــراهن  كمـــا
أجـل تعزيـز االسـتقرار بـني الطـرفني       نإريتريـا وإثيوبيـا، مـ    بني

  .)١١٢(ةوإرساء أسس السالم الدائم يف املنطق

متوز/يوليــه  ٣٠) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٧ويف القــرار   
، أهــاب الــس بــالطرفني أن يواصــال التزامهمــا التــام      ٢٠٠٧

  .٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٨باتفاق وقف أعمال القتال املؤرخ 

تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٣ويف بيان من الرئيس مؤرخ   
، شـــدد الـــس علـــى أمهيـــة التـــزام كـــل مـــن إثيوبيـــا   ٢٠٠٧

يتريا بإرساء أسس السالم الدائم يف املنطقة، وهـو إذ كـان   وإر
__________ 

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٦٠القرار   )١٠٩(

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨٦القرار   )١١٠(

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٦٠القرار   )١١١(

)١١٢(  S/PRST/2006/10. 

يــدرك املســؤوليات امللقــاة علــى عــاتق األمــم املتحــدة مبوجــب  
اتفاقي اجلزائر، ظـل مصـمما علـى تشـجيع ومسـاعدة البلـدين       

حتقيق هذا اهلدف. وحـث الطـرفني علـى اختـاذ خطـوات       على
دود ملموسة لتنفيـذ قـرار تعـيني احلـدود الصـادر عـن جلنـة احلـ        

فورا ودون شروط مسبقة، مع مراعاة التزامات الطـرفني فيمـا   
يتعلـــــق باملنطقـــــة األمنيـــــة املؤقتـــــة، علـــــى النحـــــو املعـــــرب 

 ربأيلول/ســبتم ٧ و ٦اجتمــاع اللجنــة الــذي عقــد يف   يف عنــه
، وعلى االمتثال التام التفاقي اجلزائر وقـرارات الـس   ٢٠٠٧

ا يف ذلـك مـا يتعلـق    السابقة والبيانات الصادرة عن رئيسـه، مبـ  
منها مبسألة تعليم احلـدود. وأهـاب الـس بـالطرفني االمتنـاع      
ــائل الســلمية       ــا بالوس ــوة وتســوية خالفام ــتخدام الق ــن اس ع

ــز االســتقرا   ــا وتعزي ــع عالقام ــهما وإرســاء أســس    روتطبي بين
  .)١١٣(السالم الدائم يف املنطقة

  
  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٥٣يف القـــ ــانون  ٢٧) املـــ كـــ
، أحــاط الــس علمــا مــع االرتيــاح بعقــد   ٢٠٠٦الثاين/ينــاير 

ــة     ــن والدميقراطيـ ــالم واألمـ ــين بالسـ ــدويل األول املعـ ــؤمتر الـ املـ
والتنمية يف منطقة البحريات الكربى يف دار السـالم، مجهوريـة   

. ٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠و  ١٩ترتانيــا املتحــدة، يف 
ــا   ــرف أيضــ ــده    واعتــ ــذي اعتمــ ــوار الــ ــن اجلــ ـــإعالن حســ بــ

ممثلـــــو أوغنـــــدا وبورونـــــدي  ٢٠٠٣أيلول/ســـــبتمرب  ٢٥ يف
ــدا  ــة وروانــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــإعالن )١١٤(ومجهوريــ ، وبــ

الســـالم بشـــأن الســـالم واألمـــن والدميقراطيـــة والتنميـــة       دار
تشـرين   ٢٠الـذي اعتمـد يف    )١١٥(منطقة البحريات الكربى يف

__________ 

)١١٣(  S/PRST/2007/43. 

)١١٤(  S/2003/983املرفق ،. 

ع إعــالن دار الســالم بشــأن الســالم واألمــن والدميقراطيـــة      وقّــ   )١١٥(
حريات الكــربى قــادة كــل مــن أنغــوال     والتنميــة يف منطقــة الــب  
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بلـــدان منطقــة الـــبحريات  . كمـــا حــث  ٢٠٠٤ وفمربالثــاين/ن 
الكربى على مواصلة جهودها اجلماعية الرامية إىل وضـع ـج   
دون إقليمـــي لتعزيـــز العالقـــات الوديـــة والتعـــايش الســـلمي      
وتســوية املنازعــات بــالطرق الســلمية وفــق مــا هــو متــوخى        

  إعالن دار السالم السالف الذكر.  يف

تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٦ويف بيان من الرئيس مؤرخ   
، رحب الس بوقف أعمال القتال الذي بـدأ سـريانه   ٢٠٠٦

ــن   ــارا مــ ــطس  ٢٩اعتبــ ــده   ٢٠٠٦آب/أغســ ــرى جتديــ وجــ
، وأكــــد أمهيــــة إحــــالل ٢٠٠٦تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١ يف

الســالم واالســتقرار يف املنطقــة، وأثــىن علــى حكومــة جنــوب    
هذا االتفـاق وجلهودهـا يف العمـل     تسهيلالسودان لدورها يف 

سـلمي طويـل األجـل للصـراع. كمـا أهــاب      علـى حتقيـق حـل    
  .)١١٦(جبميع األطراف االلتزام الكامل بتحقيق هذا اهلدف

 كــــانون األول/ ٢٠ويف بيـــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ    

، وبعد االختتام النـاجح الجتمـاع القمـة الثـاين     ٢٠٠٦ديسمرب 
ــأ الــس     ــبحريات الكــربى، هن للمــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة ال

توقيع على ميثاق األمن واالسـتقرار والتنميـة   قادة املنطقة على ال
)١١٧(فيذهيف منطقة البحريات الكربى ورحب بالتزامهم بتن

.  

آذار/مــــارس   ٢٢ويف بيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ      
، أكــد الــس تأييــده للتوصــل إىل تســوية عــن طريــق    ٢٠٠٧

التفــاوض للصــراع يف مشــال أوغنــدا، وأشــاد حبكومــة جنــوب   
__________ 

وأوغنـــدا وبورونـــدي ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ومجهوريـــة 
ترتانيا املتحـدة ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا وزامبيـا       
ــا. وقــد حــدد هــذا اإلعــالن إطــارا     والســودان والكونغــو وكيني
للجهــود اجلماعيــة الــيت تبــذهلا بلــدان منطقــة الــبحريات الكــربى  

قيــق الســالم واألمـــن واحلكــم الرشــيد والدميقراطيـــة     ــدف حت 
 .والتنمية يف املنطقة

)١١٦(  S/PRST/2006/45 انظر أيضا .S/PRST/2007/6. 

)١١٧(  S/PRST/2006/57. 

لجهــود الــيت تبــذهلا لتشــجيع  الســودان وبــاألطراف األخــرى ل 
حـل سـلمي طويـل األجـل للصـراع. كمـا رحـب         التوصل إىل

ــني    ــذي عقــد ب ــةباالجتمــاع ال ــرب   حكوم ــدا وجــيش ال أوغن
ــة يف  ــارس  ١١للمقاومــ ــثلني  ٢٠٠٧آذار/مــ ــور ممــ ، يف حضــ

للمجتمعــــات احملليــــة، وبالتقــــدم الــــذي مت إحــــرازه صــــوب  
از مزيـد  استئناف احملادثات. وأعرب الـس عـن أملـه يف إحـر    
  .)١١٨(من التقدم يف احملادثات وإىل جتديد اتفاق وقف القتال

  
  احلالة يف ليربيا  

ــذ اتفــاق الســالم       ــا وتنفي ــة يف ليربي ــق باحلال يف مــا يتعل
، أهــــاب  )١١٩(٢٠٠٣آب/أغســــطس  ١٨الشــــامل املــــؤرخ  
أيلول/سـبتمرب   ١٧) املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦١الس، يف قراره 

ــة إظ ٢٠٠٤ ــا الكامـــل  ، جبميـــع األطـــراف الليربيـ هـــار التزامهـ
بعملية السالم والعمل سويا من أجل ضمان إجـراء انتخابـات   

وشــفافة علــى حنــو مــا هــو مقــرر هلــا يف موعــد     يهــةحــرة ونز
  .٢٠٠٥يتجاوز تشرين األول/أكتوبر   ال

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٩ويف القــ ــانون  ٢١) املــ كــ
، الحــظ الــس إمتــام عمليــة التســريح  ٢٠٠٤األول/ديســمرب 

الح، واحتــرام وقــف إطــالق النــار، وتنفيــذ اتفــاق  ونــزع الســ
السالم الشامل، وشدد على أنه ال تزال هنـاك حتـديات كـبرية    
ــوطن، وإعــادة     يف ســبيل إمتــام إعــادة اإلدمــاج، والعــودة إىل ال

__________ 

)١١٨(  S/PRST/2007/6. 

وقِّــع اتفــاق الســالم الشــامل املــربم بــني حكومــة ليربيــا، وجبهــة    )١١٩(
ــن أجــل املصــاحلة والد    ــربيني املتحــدين م ــة، وحركــة  اللي ميقراطي

ــية يف   ــزاب السياســـ ــا، واألحـــ  آب/ ١٨الدميقراطيـــــة يف ليربيـــ
ــطس  ــة     ٢٠٠٣أغسـ ــى مجلـ ــزاب علـ ــت األحـ ــرا. واتفقـ يف أكـ

التزامات، منها إجراء االنتخابـات الوطنيـة يف موعـد ال يتجـاوز     
 .)S/2003/850(انظر  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1316/1582 
 

تشــكيل قطــاع األمــن، وكــذلك إشــاعة االســتقرار واحملافظــة    
  عليه يف ليربيا ويف املنطقة دون اإلقليمية.

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٦ويف القــ ــول/ ١٩) املــ  أيلــ

ــبتمرب  ــراف الليربيـــة     ٢٠٠٥سـ ــع األطـ ــس جبميـ ــاب الـ ، أهـ
ــل       أن ــدميقراطي، بالعم ــم ال ــة احلك ــام بعملي ــا الت ــر التزامه تظه

أن تكون االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة سـلمية   على
  وشفافة وحـرة ونـزيهة.

  
  احلالة يف سرياليون  

آذار/مــارس  ٣٠ملــؤرخ ) ا٢٠٠٤( ١٥٣٧يف القــرار   
بشــأن احلالــة يف ســرياليون، أشــاد الــس مبــا تبذلــه         ٢٠٠٤

ــود      ــن جهــ ــا مــ ــرب أفريقيــ ــدول غــ ــادية لــ ــة االقتصــ اجلماعــ
بناء السالم يف املنطقة دون اإلقليمية، وشجع رؤسـاء   أجل من

الـــدول األعضـــاء يف احتـــاد ـــر مـــانو علـــى اســـتئناف احلـــوار 
  ن اإلقليميني.ببناء السالم واألم زامهموجتديد الت

كـــــانون  ٢١) املـــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩٣ويف القـــــرار   

ــة   ٢٠٠٧األول/ديســمرب  ــات الربملاني ــس باالنتخاب ، رحــب ال

والرئاســـــية الـــــيت جـــــرت يف أجـــــواء ســـــلمية ودميقراطيـــــة      

ــبتمرب  يف ــد أن القبـــول ٢٠٠٧آب/أغســـطس وأيلول/سـ ، وأكـ

الواســــع النطــــاق الــــذي حظيــــت بــــه االنتخابــــات احملليــــة       

معلما مهما آخر على طريق  لسيشك ٢٠٠٨ونيه حزيران/ي يف

توطيد السالم املستدام يف سرياليون. كما رحب باعتمـاد إطـار   

كانون األول/ديسـمرب   ١٢التعاون لبناء السالم يف سرياليون يف 

الذي سلط الضوء على أمور عدة منها مخسـة جمـاالت    ٢٠٠٧

ذات أولويـــة يف عمليـــة توطيـــد الســـالم لكـــي تتـــوىل حكومـــة  

اليون معاجلتها بدعم من جلنـة بنـاء السـالم ومنظومـة األمـم      سري

  .املتحدة والشركاء الثنائيني واملتعددي اجلنسيات
  

  احلالة يف الصومال  

 ٢٠٠٤شـباط/فرباير   ٢٥يف بيان من الـرئيس مـؤرخ     
بشــــأن احلالــــة يف الصــــومال، وعقــــب التطــــورات احلاصــــلة  

لـس تأكيــد  عمليـة املصـاحلة الوطنيـة يف الصــومال، كـرر ا     يف
ــة     ــاحلة الوطنيــ ــؤمتر املصــ ــة وملــ ــه الثابــــت لتلــــك العمليــ دعمــ

الصــومال الــذي عقــد يف كينيــا. ورحــب الــس بالقيــام        يف
بتوقيــع اإلعــالن  ٢٠٠٤كــانون الثاين/ينــاير  ٢٩ يفنــريويب  يف

ــدوبني       ــن املن ــف القضــايا املقترحــة م ــني خمتل بشــأن التنســيق ب
لية، بوصــــف الصــــوماليني يف اجتماعــــات التشــــاور الصــــوما 

خطـــوة مهمـــة حنـــو إحـــالل الســـالم الـــدائم واملصـــاحلة  ذلـــك
الصــومال. كمــا حــث مجيــع الــدول املوقعــة علــى االتفــاق    يف

ــد ال  ــى التقي ــلعل ــة الســالم.     كام ــدما بعملي ــدفع ق ــا بال بالتزامه
ــدم      ــن التق ــاألطراف الصــومالية االســتفادة م ــس ب وأهــاب ال

ــا     ــل يف مـــؤمتر املصـ ــرز واإلســـراع إىل التوصـ حلة الوطنيـــة احملـ
ــومال    يف ــراع يف الصـ ــامل للصـ ــم وشـ ــل دائـ ــومال إىل حـ الصـ

ــاب        ــاء. وأه ــباب البق ــا أس ــوافر هل ــة تت ــة انتقالي بإنشــاء حكوم
ــس جب ــعال ــدول اــاورة مواصــلة مســاعيها للمشــاركة     مي ال

ـــ  ــة وبن ــورة كاملـ ــة   بصـ ــاحلة الوطنيـ ــة املصـ ــاح عمليـ اءة يف إجنـ
  .)١٢٠(الصومال وحتقيق السالم يف املنطقة  يف

، ٢٠٠٤متوز/يوليـه   ١٤ويف بيان من الـرئيس مـؤرخ     
رحب الس ببدء املرحلـة الثالثـة مـن مـؤمتر املصـاحلة الوطنيـة       
يف الصومال، وشـجع مجيـع األطـراف علـى مواصـلة جهودهـا       
ــم       ــى حــل دائ ــاق عل ــام واالتف ــة إىل األم ــدفع بالعملي ــة لل احلالي

 ليـة وشامل للصـراع يف الصـومال وإقامـة حكومـة احتاديـة انتقا     
للصومال. وأثىن الس على عمل السيد وينسـتون أ. تومبـان،   
ممثــل األمــني العــام، ورحــب بزيارتــه إىل املنطقــة لــدعم عمليــة  

__________ 

)١٢٠(  S/PRST/2004/3. 
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السالم يف الصومال اليت ترعاها اهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة   
  .)١٢١(بالتنمية، وشجعه على مواصلة جهود التيسري اليت يبذهلا

تشـرين الثــاين/نوفمرب   ١٩ ويف بيـان مـن الـرئيس مـؤرخ      

، أهاب الس جبميع األطراف الصومالية اغتنـام الفرصـة   ٢٠٠٤

التارخيية السـاحنة لتحقيـق السـالم بوضـع برنـامج عمـل وجـدول        

زمين للمرحلة االنتقالية، ويئة بيئـة مواتيـة لالسـتقرار يف األجـل     

  .)١٢٢(بناء البلد ةالطويل، وبذل جهود دؤوبة من أجل إعاد

، ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٧ان مــن الــرئيس مــؤرخ ويف بيــ  
 فصائل وامليليشيات الصـومالية علـى  حث الس مجيع زعماء ال

وقف أعمال القتال وشـجعهم، كمـا شـجع احلكومـة االحتاديـة      
 مفاوضــات فوريــة مــن أجــل التوصــل إىل االنتقاليــة، علــى بــدء 

 إىل اتفاق شامل ميكن التحقـق منـه لوقـف إطـالق النـار يفضـي      

ح بصفة ائية. ورحـب الـس بـاجلهود الـيت يبـذهلا      السال عنز
ــم املتحــدة ال   ــب األم ــادي    مكت ــدوره القي سياســي للصــومال وب

تنسيق الدعم املقـدم للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة مـن أجـل        يف
تنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف مؤمتر املصـاحلة الوطنيـة   

)١٢٣(الصوماليف  رارالصومالية وإحالل السالم واالستق
.  

، ٢٠٠٥متوز/يوليـه   ١٤ويف بيان من الـرئيس مـؤرخ     
رأى الــس أن عمليــة انتقــال املؤسســات االحتاديــة االنتقاليــة   
إىل الصومال تشكل بادرة مشجعة، وحث علـى إحـراز مزيـد    
من التقدم يف هذا الشأن، وأهاب بالقادة الصـوماليني مواصـلة   

 عحـوار يضـم مجيـ   العمل من أجل املصاحلة، مـن خـالل إقامـة    
ــات      ــار املؤسسـ ــمن إطـ ــق يف اآلراء ضـ ــاء توافـ ــراف وبنـ األطـ

__________ 

)١٢١(  S/PRST/2004/24. 

)١٢٢(  S/PRST/2004/43. 

)١٢٣(  S/PRST/2005/11. 

االحتادية االنتقالية، وفقا للميثاق االحتادي االنتقايل جلمهوريـة  
  .)١٢٤(٢٠٠٤الصومال، املعتمد يف شباط/فرباير 

، ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٣ويف بيان من الـرئيس مـؤرخ     
رطـوم يـوم   رحب الس باالتفاق الذي مت التوصـل إليـه يف اخل  

ــه  ٢٢ ــة    ٢٠٠٦حزيران/يوني ــة االنتقالي ــة االحتادي ــني احلكوم ب
واحملــاكم اإلســالمية، وشــدد علــى أمهيــة احلــوار بــني الطــرفني. 

 ولــةاءة يف اجلكمــا حــث مجيــع األطــراف علــى املشــاركة البنــ  
ــد       ــه إىل إحــراز مزي ــات، وأعــرب عــن تطلع ــن احملادث ــة م املقبل

  .)١٢٥(ية سياسية دائمةالتقدم يف السعي للتوصل إىل عمل  من

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٥ويف القـــ ــانون  ٦) املـــ كـــ
، أكد الس استعداده للعمل مع مجيـع  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

األطــراف يف الصــومال امللتزمــة بالتوصــل إىل تســوية سياســية    
 مـن  خالل احلـوار السـلمي الشـامل للجميـع، وحـث كـال       من

م اإلسـالمية علـى   املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة واحتـاد احملـاك    
الصفوف خلف عملية احلوار واملضي يف تلـك العمليـة    دتوحي

وجتديد التـزامهما باملبادئ الـواردة يف إعـالن اخلرطـوم املـؤرخ     
ــران/ يونيــه   ٢٢ ــات املربمــة يف اجتمــاع    ٢٠٠٦حزي واالتفاق

 ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ٤إىل  ٢اخلرطوم املعقود يف الفترة مـن  
   الصومال.وإرساء وضع أمين مستقر يف

كـــــــانون  ٢٢ويف بيـــــــان مـــــــن الـــــــرئيس مـــــــؤرخ   
ــه  ٢٠٠٦األول/ديســــمرب  ، أعــــرب الــــس عــــن عميــــق قلقــ

ــذي     ــال ال الســتمرار العنــف داخــل الصــومال، وال ســيما االقتت
اشتد مؤخرا بني احتاد احملاكم اإلسـالمية واملؤسسـات االحتاديـة    
ــراع     ــن الصـ ــع عـ ــراف التراجـ ــع األطـ ــاب جبميـ ــة، وأهـ االنتقاليـ

__________ 

)١٢٤(  S/PRST/2005/32. 

)١٢٥(  S/PRST/2006/31. 
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 ١٧٢٥والتنفيـــذ الفـــوري للقـــرار    احلوارااللتـــزام بـــ  وجتديـــد

)٢٠٠٦(
)١٢٦(

.  

ــؤرخ     ــرئيس مــ ــن الــ ــان مــ ــان/أبريل  ٣٠ويف بيــ نيســ
، رحب الـس بـالتزام املؤسسـات االحتاديـة االنتقاليـة      ٢٠٠٧

بالشروع يف عملية للمصـاحلة الوطنيـة، وأكـد ضـرورة إحـراز      
مزيــد مــن التقــدم. وشــدد علــى ضــرورة أن تفــي املؤسســات    

اديــــة االنتقاليــــة مبســــؤولياا خــــالل الفتــــرة االنتقاليــــة، االحت
بوجــه خــاص بتحقيــق حــوار سياســي علــى أوســع   عنايــةال مــع

  .)١٢٧(نطاق ممكن يف الصومال
  

موجهـــــة  ٢٠٠٤أيار/مـــــايو  ٢٥رخـــــة رســـــالة مؤ  
رئـيس جملـس األمــن مـن املمثــل الـدائم للســودان       إىل

  لدى األمم املتحدة

 ٢٠٠٤/مـــايو أيار ٢٥يف بيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ   
بشـــأن احلالـــة اإلنســـانية وحالـــة حقـــوق اإلنســـان يف منطقـــة  
دارفور يف السودان، رحب الس باتفاق وقـف إطـالق النـار    

، وشــــــدد ٢٠٠٤نيســـــان/أبريل   ٨املوقـــــع يف جنامينـــــا، يف   
الوقــت علــى الضــرورة امللحــة لتقيــد مجيــع األطــراف  نفــس يف

إـاء العنـف.   واختاذ تدابري فورية من أجـل   ناربوقف إطالق ال
ــا أهـــاب حبكومـــة الســـودان احتـــرام التزاماـــا املتمثلـــة        كمـ

  .)١٢٨(ضمان حتييد ونزع سالح ميليشيات اجلنجاويد  يف
  

  تقارير األمني العام عن السودان  

ــد أن مت يف    ــه  ٣بع ــر   ٢٠٠٤حزيران/يوني ــدمي تقري تق
ــة الســالم      ــة عملي األمــني العــام عــن الســودان فيمــا يتعلــق حبال

 ١٥٤٧اجلنـــوب، رحـــب الـــس، يف القـــرار الشـــمال و بـــني
__________ 

)١٢٦(  S/PRST/2006/59. 

)١٢٧(  S/PRST/2007/13. 

)١٢٨(  S/PRST/2004/18. 

ــؤرخ ٢٠٠٤( ــه  ١١) املــــ ــالتوقيع ٢٠٠٤حزيران/يونيــــ ، بــــ
، علــى اإلعــالن الــذي ٢٠٠٤حزيران/يونيــه  ٥نــريويب، يف  يف

موافقتهما على الربوتوكوالت السـتة املوقعـة    فانأكد فيه الطر
بني حكومة السودان واحلركة الشعبية/اجليش الشـعيب لتحريـر   

ــا ــة   الســـودان، وأعـ ــام املراحـــل املتبقيـ ــا بإمتـ ــد التزامهمـ دا تأكيـ
للمفاوضـــات. كمـــا حـــث الطـــرفني املعنـــيني علـــى أن يربمـــا  

 رزوجــــه السرعة اتفاقـا شـامال للسـالم، ورأى أن مـا حيـ      على
مــن تقــدم يف عمليــة التفــاوض يف نيفاشــا مــن شــأنه أن يســهم  

  حتسني االستقرار والسالم يف السودان.  يف

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٤ويف القــ ــول/ ١٨) املــ  أيلــ

، أهــاب الــس حبكومــة الســودان ومجاعــات   ٢٠٠٤ســبتمرب 
املتمــردين، وال ســيما حركــة العــدل واملســاواة وحركــة حتريــر 
السودان/جيش حترير السودان، العمل معا حتت رعاية االحتـاد  
األفريقــي مــن أجــل التوصــل إىل حــل سياســي يف املفاوضــات   

رئيس أوباســـــاجنو، أبوجـــــا بقيـــــادة الـــــ   يفالـــــيت أجريـــــت  
األطراف املشـاركة يف املفاوضـات علـى توقيـع وتنفيـذ       وحث

االتفــاق اإلنســـاين فــورا، وإبـــرام بروتوكــول بشـــأن املســـائل    
األمنية. وأعرب الس عن تأكيده ودعمه للـدور الـذي يقـوم    
بــه االحتـــاد األفريقـــي يف رصـــد تنفيـــذ مجيـــع االتفاقـــات الـــيت  

ومــة الســودان واحلركــة . وحــث الــس حكيهــاالتوصــل إل مت
الشعبية لتحرير السـودان علـى اإلسـراع يف إبـرام اتفـاق سـالم       
شـــامل باعتبـــاره خطـــوة حامســـة علـــى طريـــق حتقيـــق الســـالم 

  والرخاء يف السودان.

وفيمــا يتعلــق بعمليــة الســالم بــني الشــمال واجلنــوب،    
تشـرين   ١٩) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٧٤أعلن الـس يف القـرار   

تأييـده القــوي جلهـود حكومـة الســودان     ٢٠٠٤الثـاين/نوفمرب  
واحلركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان/اجليش الشـــعيب لتحريـــر 
السودان الرامية إىل التوصـل إىل اتفـاق سـالم شـامل، وشـجع      

ــذا الصــدد. ورحــب      رفنيالطــ ــى مضــاعفة جهودمهــا يف ه عل
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تشــــرين  ١٩الــــس بتوقيــــع مــــذكرة تفــــاهم يف نــــريويب يف 
إعالن بشأن اختتام مفاوضـات  ”ان بعنو ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

ــأن الســــالم    ــة بشــ ــة بالتنميــ ــة املعنيــ ــة الدوليــ ــة احلكوميــ اهليئــ
 ، وهي املذكرة اليت اتفـق مبوجبـها الطرفـان علـى    “السودان يف

الستة املشار إليهـا يف إعـالن نـريويب املـؤرخ      لربوتوكوالتأن ا
ــه  ٥ ــالم   ٢٠٠٤حزيران/يونيــ ــاق الســ تكــــون وتشــــكِّل اتفــ

د الــس بقــوة التــزام الطــرفني بالتوصــل إىل     األساســي. وأيــ 
، ٢٠٠٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣١اتفاق شامل ائي حبلول 

 يتوقع أن تنفذ تلـك املـذكرة علـى أمت وجـه ومـع تـوخ       حيث
الشفافية يف ظل الرقابة الدولية املناسبة. وأعلـن الـس التزامـه    
ــاق ســالم شــامل، مبســاعدة شــعب      ــرام اتف ــام، مبجــرد إب  بالقي

جهوده الرامية إىل بناء أمة مساملة وموحدة يعمهـا   سودان يفال
ــرفني يؤديــان مجيــع       ــاء، علــى أن يكــون مفهومــا أن الط الرخ

اتفــاق ســالم شــامل  رامالتزامامــا. وأكــد الــس علــى أن إبــ 
حتقيــق السـالم الــدائم واالسـتقرار يف مجيــع أرجــاء    سيسـهم يف 

زمــة يف دارفــور، الســودان، ويف اجلهــود الراميــة إىل معاجلــة األ 
وشـــدد علـــى ضـــرورة إجيـــاد ـــج وطـــين شـــامل، يشـــمل        

املرأة، جتاه املصاحلة وبناء السالم. كمـا شـدد علـى أمهيـة      دور
ــدم يف  ــراز تقـ ــال  إحـ ــات السـ ــة   محمادثـ ــني حكومـ ــا بـ يف أبوجـ

الســودان وجــيش حتريــر الســودان وحركــة العــدل واملســاواة،   
تفـاوض  بغية حل تلك األزمة، وأعرب عـن إصـراره علـى أن ت   

ــة ســـليمة       ــالم بنيـ ــا للسـ ــات أبوجـ ــراف يف حمادثـ ــع األطـ مجيـ
اتفـاق عاجـل. ورحـب الـس بـالتوقيع       التوصـل إىل  أجل من

ــؤون   ــتعلقني بالشـ ــولني املـ ــى الربوتوكـ ــانيةعلـ ــة  اإلنسـ واألمنيـ
 ، وحــــــث٢٠٠٤تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  ٩أبوجــــــا يف  يف

ــى    ــذمها عل ــى تنفي ــراف عل ــن     األط ــرب ع وجــه الســرعة، وأع
ىل التوقيع يف وقت مبكر على إعالن مبـادئ مـن أجـل    تطلعه إ

  التوصل إىل تسوية سياسية.

آذار/مـارس   ٢٤) املؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٠ويف القرار   
كــــانون  ٩، رحــــب الــــس بــــالتوقيع يف نــــريويب يف ٢٠٠٥

علــى اتفــاق الســالم الشــامل بــني حكومــة  ٢٠٠٥الثاين/ينــاير 
ــر الســودان/اجل    يش الشــعيب الســودان واحلركــة الشــعبية لتحري

لتحرير السودان. وسلَّم الس بأن علـى طـريف اتفـاق السـالم     
االعتمــاد علــى هــذا االتفــاق مــن أجــل حتقيــق الســالم  لالشــام

واالستقرار يف البلد بأكمله، فناشد مجيع األطراف السـودانية،  
ــاق الســالم الشــامل، أن ختطــو خطــوات      ــا اتف وال ســيما طرف

  يف دارفور. فورية لتحقيق تسوية سلمية للصراع

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٧ويف القــ ــول/ ٢٣) املــ  أيلــ

، رحـب الـس بتنفيـذ اتفـاق السـالم الشـامل       ٢٠٠٥سبتمرب 
ــة      ــل الطــرفني، ورحــب بوجــه خــاص بتشــكيل حكوم مــن قب
ــق      ــة حنــو حتقي ــة هام ــة باعتبارهــا خطــوة تارخيي الوحــدة الوطني

  السالم الدائم يف السودان.

ــؤرخ      ــرئيس مـ ــن الـ ــان مـ ــ ١٣ويف بيـ  رين األول/تشـ

، أعرب الس عـن قلقـه إزاء تزايـد العنـف يف     ٢٠٠٥أكتوبر 
دارفور، وطالب حركة/جيش حترير السـودان وحركـة العـدل    
واملســاواة وحكومــة الســودان بــأن توقــف العنــف علــى الفــور  
وأن متتثـــل التفـــاق جنامينـــا لوقـــف إطـــالق النـــار، وأن تزيـــل  

ن تتعـاون تعاونـا   تعترض سبيل عملية السـالم، وأ  العراقيل اليت
ـــي يف الســودان. كمــا أعــرب      ـــاد األفريقـ ــة االحتـ تامــا مــع بعث

التزامــه الراســخ بقضــية الســالم يف مجيــع أحنــاء الســودان،   عــن
يف ذلــك عــن طريــق حمادثــات أبوجــا، وعــن طريــق تنفيــذ     مبــا

اتفــاق الســالم الشــامل تنفيــذا تامــا. وشــجع حكومــة الوحــدة  
راط يف البحــــث ومتمــــردي دارفــــور علــــى االخنــــ    وطنيــــةال

للصـراع يف دارفـور. وحـث الـس مجيـع األطـراف        حـل  عن
ــات      ــى وجــه الســرعة إلحــراز تقــدم يف حمادث ــى الســعي عل عل

  .)١٢٩(أبوجا إلبرام اتفاق سالم دون تباطؤ
__________ 

)١٢٩(  S/PRST/2005/48. 
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، ٢٠٠٦شـباط/فرباير   ٣ويف بيان من الرئيس مـؤرخ    
ــل بإجنــاز حمادثــات أبوجــا للســالم،     ــة التعجي أكــد الــس أمهي

يع األطراف التفاوض حبسن نية من أجـل التوصـل   وأهاب جبم
ــارات     ــد العبـ ــد بأشـ ــرر الـــس التأكيـ ــالم. وكـ ــاق سـ إىل اتفـ

ضـرورة وضـع مجيـع األطـراف يف دارفـور حـدا ألعمـال         على
. وطالــب الــس بــأن تتعــاون مجيــع أطــراف لفظــائعالعنــف وا

الصــراع يف دارفــور تعاونــا تامــا مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي        
  .)١٣٠(وأن تفي جبميع االلتزامات اليت تعهدت االسودان   يف

آذار/مـارس   ٢٤) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٦٣ويف القرار   
ــالم     ٢٠٠٦ ــاق السـ ــراف التفـ ــذ األطـ ــس بتنفيـ ــب الـ ، رحـ

، وحثهــا علــى ٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير  ٩الشـامل املــربم يف  
الوفـــاء بالتزاماـــا، وأكـــد أمهيـــة التوصـــل عـــاجال إىل اختتـــام 

للســالم بنجــاح، وأهــاب بــاألطراف التوصــل  حمادثــات أبوجــا
  سالم يف أقرب وقت ممكن. اقإىل اتف

ــؤرخ       ــرئيس م ــن ال ــان م ، ٢٠٠٦أيار/مــايو  ٩ويف بي
ــه       ــذي مت التوصــل إلي ــاق ال ــا باالتف ــا قوي ــس ترحيب رحــب ال

يف حمادثـــات الســـالم بـــني األطـــراف   ٢٠٠٦أيار/مـــايو  ٥ يف
دائـم يف دارفـور،   السودانية يف أبوجا، باعتبـاره أساسـا لسـالم    

وأثــىن علــى األطــراف الــيت وقعــت علــى االتفــاق، وأعــرب         
جلهود رئيس الكونغو، ورئيس نيجرييا، واملبعـوث   رهتقدي عن

اخلــاص لالحتــاد األفريقــي وكــبري الوســطاء. وأهــاب الــس       
جبميع األطراف احترام التزاماـا وتنفيـذ االتفـاق دون تـأخري،     

اق بعـــد علـــى توقيعـــه وحـــث احلركـــات الـــيت مل توقـــع االتفـــ
ــيت ســيعود ــا عليهــا وع    دون ــافع ال ــىإبطــاء، مشــريا إىل املن  ل

شــعب دارفــور، وحثهــا كــذلك علــى االمتنــاع عــن أي عمــل  
  .)١٣١(شأنه أن يعيق تنفيذ االتفاق  من

__________ 

)١٣٠(  S/PRST/2006/5. 

)١٣١(  S/PRST/2006/21. 

أيار/مـــايو  ١٦) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٩ويف القــرار    
ــاق      ٢٠٠٦ ــام التف ــذ الت ــراع بالتنفي ــة اإلس ــس أمهي ، أكــد ال
ارفور بغية استعادة السالم الـدائم يف دارفـور، ورحـب    سالم د

ــان الــذي أدىل بــه يف   ممثــل الســودان  ٢٠٠٦أيار/مــايو  ٩بالبي
يف اجللســة اخلاصــة لــس األمــن بشــأن دارفــور، الــذي أكــد    

التــزام حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــام بتنفيــذ اتفــاق ســالم  فيــه
ــاألطراف يف اتفــاق ســالم دا    ــور دارفــور. وأهــاب الــس ب رف

احترام التزاماا وتنفيذ االتفاق دون تـأخري، وحـث األطـراف    
ــدم       ــى ع ــأخري وعل ــه دون ت ــى توقيع ــاق عل ــع االتف ــيت مل توق ال

  التصرف بأي طريقة تعوق تنفيذ االتفاق.

 آب/ ٣١) املــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠٦ويف القــــــــرار   

، رحـب الـس بـاجلهود الـيت يبـذهلا االحتـاد       ٢٠٠٦أغسطس 
لألزمة يف دارفور بطرق عدة منـها إجنـاح    األفريقي إلجياد حل

حمادثات السالم اجلارية بني األطراف السودانية والـيت يقودهـا   
االحتــاد األفريقــي يف أبوجــا، وال ســيما اتفــاق ســالم دارفــور،   

  عة لالتفاق.وأثىن على جهود األطراف املوقّ

تشــــــرين  ٦) املــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٤ويف القــــــرار   
لــس بــأطراف اتفــاق الســالم  ، أهــاب ا٢٠٠٦األول/أكتــوبر 

الشامل واتفاق سالم دارفور واتفاق جنامينا لوقف إطالق النـار  
ــع     ــرم التزاماــا وتنفــذ االتفاقــات جبمي ألغــراض إنســانية أن حتت
جوانبــها علــى الوجــه األكمــل دون تــأخري، وأهــاب بــاألطراف 

رفــور أن تفعــل ذلــك دون إبطــاء  مل توقــع اتفــاق ســالم دا  الــيت
  .على أي حنو ميكن أن يعوق تنفيذ االتفاقتتصرف   وأال

 نيســــان/ ٣٠) املــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٥ويف القــــرار   

، دعــا الـس مجيــع األطـراف يف اتفــاق الســالم   ٢٠٠٧أبريـل  
الشامل إىل أن تعمل بشكل حثيث على إسراع خطـى التقـدم   
يف تنفيـــذ مجيـــع التزاماـــا، ال ســـيما إجنـــاز إنشـــاء الوحـــدات 

اجلوانــب األخــرى إلصــالحات القطــاع  املتكاملــة املشــتركة و
عملية نزع سالح املقاتلني وتسرحيهم وإعـادة   تنشيطاألمين، و
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إدمــاجهم، وإمتــام إعــادة نشــر القــوات علــى حنــو كامــل ميكــن  
. وأهـــاب الـــس ٢٠٠٧متوز/يوليـــه  ٩التحقـــق منـــه حبلـــول 

ــور      ــاق ســالم دارف ــاق الســالم الشــامل واتف ــاألطراف يف اتف ب
ف إطــالق النـار ألغــراض إنســانية واتفــاق  واتفـاق جنامينــا لوقــ 

 ٢٠٠٧آذار/مـارس   ٢٨سالم شرق السودان والبيـان املـؤرخ   
أن حتتــرم التزاماــا وأن تنفــذ تلــك االتفاقــات جبميــع جوانبــها  

ــيت مل توقّــ      ــاألطراف ال ــاب ب ــاء، وأه ــذا كــامال دون إبط ع تنفي
اتفاق سـالم دارفـور أن تفعـل ذلـك دون إبطـاء وأال تتصـرف       

  و ميكن أن يعرقـــل تنفيذ االتفاق.على أي حن

متوز/يوليــه  ٣١) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٩ويف القــرار   

، أعرب الس عن قلقه من احتمـال أن يسـتمر العنـف    ٢٠٠٧

ــاقي أحنــاء الســودان،      ــى ب ــأثري ســلبا عل ــور يف الت ــدائر يف دارف ال

وعلــى املنطقــة كــذلك، وأكــد ضــرورة معاجلــة جوانــب األمــن  

طويـــل األجـــل يف دارفـــور، وأهـــاب  اإلقليمــي لتحقيـــق ســـالم 

ــاق      يتحبكــوم ــا مبوجــب اتف ــد بالتزامام الســودان وتشــاد التقي

ــة  ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٨طــرابلس املــربم يف  واالتفاقــات الثنائي

  .الالحقة

وشـــدد الـــس علـــى أنـــه ال ميكـــن أن يكـــون هنـــاك   
عســكري للصــراع الــدائر يف دارفــور، ورحــب بااللتـــزام  حــل

كومة السودان وبعض األطراف األخـرى  الذي أعربت عنه ح
ــية     ــة السياسـ ــات ويف العمليـ ــدخول يف حمادثـ ــراع، بالـ يف الصـ
ــدارفور واملبعــوث     بوســاطة املبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة ل

ــة    داخلــاص لالحتــا ــدارفور، ووفقــا للمواعيــد النهائي األفريقــي ل
احملــددة يف خريطــة الطريــق. وأهــاب الــس جبميــع األطــراف   

ــه،   األخـــــرى يف ال ــو ذاتـــ ــرف علـــــى النحـــ ــراع أن تتصـــ صـــ
مجيـــع األطـــراف، وال ســـيما احلركـــات غـــري املوقعـــة   وحـــث

  لالتفاق، على االنتهاء من األعمال التحضريية للمحادثات.

ــؤرخ      ــرئيس مـ ــن الـ ــان مـ ــرين األول/ ٢٤ويف بيـ  تشـ

، أكــــد الــــس الضــــرورة امللحــــة للتوصــــل ٢٠٠٧أكتــــوبر 

يف دارفـــور،  تســـوية سياســـية شـــاملة للجميـــع ومســـتدامة إىل
تشـرين   ٢٧ورحب شديد الترحيب بعقد حمادثات السالم يف 

يف سرت بقيادة املبعوث اخلـاص لألمـم    ٢٠٠٧األول/أكتوبر 
ــوث   ــا     اخلــاصاملتحــدة واملبع ــذين حظي ــي، الل ــاد األفريق لالحت

بدعم الس التام. وأهاب جبميع األطـراف حضـور احملادثـات    
القيـام، كخطـوة أوىل،   واملشاركة فيها بشكل كامـل وبنـاء، و  

باالتفــاق بصــورة عاجلــة علــى وقــف أعمــال القتــال وتنفيــذه، 
على أن تشرف عليه األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي. وشـدد    
الس على استعداده الختاذ إجـراءات حبـق أي طـرف يسـعى     
إىل تقويض عمليـة السـالم بـأي وسـيلة، وخباصـة بعـدم التقيـد        

عرقلة احملادثات أو حفـظ السـالم   بوقف أعمال القتال هذا أو ب
  .)١٣٢(أو املساعدات اإلنسانية

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨٤ويف القــ ــرين  ٣١) املــ تشــ
، أكـــد الـــس أمهيـــة التنفيـــذ الكامـــل  ٢٠٠٧األول/أكتـــوبر 

والعاجل جلميع عناصر اتفـاق السـالم الشـامل واتفـاق جنامينـا      
لوقــف إطــالق النــار ألغــراض إنســانية واتفــاق ســالم دارفــور   

تفاق سالم شرق السودان، ودعا مجيع األطـراف إىل الوفـاء   وا
  مبوجب هذه االتفاقات دون تأخري. اماابالتز

  
  احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية  

بعـــد تقـــدمي تقريـــر األمـــني العـــام عـــن احلالـــة املتعلقـــة    

) املــــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٤١بالصــــحراء الغربيــــة، ويف القــــرار    

لس جبميع األطراف ودول ، أهاب ا٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٩

  .املنطقة التعاون بصفة تامة مع األمني العام ومبعوثه الشخصي

 نيســــان/ ٣٠) املــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٤ويف القــــرار   

، أهــــاب الــــس باململكــــة املغربيــــة وجبهــــة  ٢٠٠٧أبريــــل 
ــبقة   البوليســـاريو أن تـــدخال يف مفاوضـــات دون شـــروط مسـ

__________ 

)١٣٢(  S/PRST/2007/41. 
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مـدار الشـهور   وحبسن نية، مع أخـذ التطـورات احلاصـلة علـى     
السابقة يف احلسبان، من أجل التوصل إىل حل سياسـي عـادل   

مبــا يكفــل لشـعب الصــحراء الغربيــة   ني،ودائـم ومقبــول للطـرف  
  تقرير مصريه.

تشـــــرين  ٣١) املـــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨٣ويف القــــرار    
ــوبر  ــان   ٢٠٠٧األول/أكتـ ــرزه الطرفـ ــا أحـ ــس مبـ ــب الـ ، رحـ

ــن ــو الــدخول يف مفاوضــات مباشــرة حتــ      م ت رعايــة تقــدم حن
األمني العام، وأحاط علما باتفاق الطرفني على مواصـلة عمليـة   
املفاوضات عن طريق حمادثات ترعاهـا األمـم املتحـدة. وأهـاب     

ــلةبـــالطرفني م ــة   واصـ ــار اإلرادة السياســـية والعمـــل يف بيئـ إظهـ
ــة للحــوار مــن أجــل الشــروع يف مفاوضــات موضــوعية،     مؤاتي

  .جناح املفاوضات) و٢٠٠٧( ١٧٥٤يكفل تنفيذ القرار   مبا
  

  آسيا  

  احلالة يف أفغانستان    

الـــــس يف بيـــــان مـــــن رئيســـــه مـــــؤرخ      أعـــــرب  
بشأن احلالة يف أفغانسـتان عـن كامـل     ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٦

تأييده ألفغانستان واتمع الدويل يف مـا أخـذاه علـى عاتقهمـا     
من التزام بالعمل على كفالة جناح إمتـام تنفيـذ االتفـاق املتعلـق     

يبات املؤقتـة يف أفغانسـتان ريثمـا يعـاد إنشـاء املؤسسـات       بالترت
 كـانون األول/  ٥احلكومية الدائمة، املوقـع يف بـون بأملانيـا يف    

  .  )١٣٣(٢٠٠١  ديسمرب

) املـــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٩وأبــدى الـــس يف القـــرار    
ترحيبـــه بالتقـــدم الكـــبري احملـــرز يف     ٢٠٠٥آذار/مـــارس  ٢٤

دمـاج وفقـا التفـاق    عملية نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإل    
بـــون، وشـــجع حكومـــة أفغانســـتان علـــى مواصـــلة جهودهـــا  

__________ 

)١٣٣(  S/PRST/2004/9. 

ــل باســتكمال   ــران/    النشــطة للتعجي ــول حزي ــة حبل ــذه العملي  ه

ــه ــروعة    ٢٠٠٦ يونيـ ــري املشـ ــلحة غـ ــات املسـ ــل اجلماعـ ، وحـ
  والتخلص من خمزونات الذخائر.  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٦٢ويف القـــــ  آذار/ ٢٣) املـــــ

ــع  ٢٠٠٦ مــارس األطــراف واجلماعــات  ، أهــاب الــس جبمي
األفغانيــة املشــاركة بصــفة بنــاءة يف التنميــة السياســية الســلمية   
للبلــد وتفــادي اللجــوء إىل العنــف. ورحــب بالتقــدم امللمــوس  
احملرز يف عملية نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج وفقـا     

  التفاق بون.  

آذار/مـارس   ٢٣) املؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٦ويف القرار   
٢٠٠٧لس جبميـع األطـراف واجلماعـات األفغانيـة     ، أهاب ا

ــار    املشـــاركة بشـــكل بنـــاء يف حـــوار سياســـي جـــامع، يف إطـ
الدستور األفغـاين وبـرامج املصـاحلة الـيت يقودهـا األفغـان، ويف       
التنمية االجتماعية للبلـد، وأكـد أمهيـة هـذه العوامـل يف تعزيـز       

  األمن واالستقرار.  
  

  احلالة يف ميامنار  

تشـرين األول/أكتـوبر    ١١س مؤرخ يف بيان من الرئي  
بشــأن احلالــة يف ميامنــار، دعــا الــس حكومــة ميامنــار  ٢٠٠٧

ومجيع األطراف املعنية إىل العمل معـا مـن أجـل دئـة الوضـع      
والتوصل إىل حل سلمي، مؤكـدا علـى أمهيـة التـبكري بـإطالق      
ســراح مجيــع الســجناء السياســيني وبــاقي احملتجــزين. وأكــد       

ــس ضــرورة أن   ــروف الالزمــة     ال ــار الظ ــئ حكومــة ميامن ي
إلقامة حـوار حقيقـي مـع داو أونـغ سـان سـوو كيـي، ومجيـع         
ــق       ــك ــدف حتقي ــة، وذل ــات اإلثني ــة واموع األطــراف املعني
املصــــاحلة الوطنيــــة الشــــاملة، بـــــدعم مباشــــر مــــن األمـــــم      

  .  )١٣٤(املتحدة
__________ 

)١٣٤(  S/PRST/2007/37. 
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  ليشيت   - احلالة يف تيمور  

ــس    ــرر الــ ــرار قــ ــ٢٠٠٦( ١٧٠٤يف القــ ؤرخ ) املــ
أن تتضـــمن واليـــة بعثـــة األمـــم     ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٢٥

ــة يف تيمــور   ــة    -املتحــدة املتكامل ــدعم حلكوم ليشــيت تقــدمي ال
ليشيت واملؤسسات املعنية فيما تبذلـه مـن جهـود مـن      -تيمور 

أجـــل إجيـــاد عمليـــة للمصـــاحلة الوطنيـــة وتعزيـــز التماســـك       
ــز ثقافــة احلكــم     االجتمــاعي، وذلــك لتوطيــد االســتقرار وتعزي
ــراف     ــا بـــني األطـ ــي فيمـ ــوار السياسـ ــري احلـ الـــدميقراطي وتيسـ

  التيمورية املعنية.  

أيلول/سـبتمرب   ١٠ويف بيان من رئيس الـس مـؤرخ     
، صادر يف أعقاب إجراء انتخابات تشـريعية وتشـكيل   ٢٠٠٧

ليشيت، أكد الس علـى ضـرورة    - حكومة جديدة يف تيمور
بـالطرق السـلمية    قيام مجيع األطـراف بتسـوية مجيـع منازعاـا    

وحدها وضمن إطار املؤسسات الدميقراطيـة، وأهـاب بشـعب    
ــور  ــل معــاً       -تيم ــف والعم ــة العن ــن ممارس ــاع ع ليشــيت االمتن

ـــة    ــتتباب األمـــــن. وأهـــــاب الـــــــس حبكومــــ   لضـــــمان اســـ

ـــا بــذل   -تيمــور  ـــا وأحزاــا السياســية وشعبهـ ليشــيت وبرملاـ
وتــدعيم الســالم   جهــود مشــتركة والبــــدء حبــــوار سياســــي     

والدميقراطية وسيادة القانون والتنمية االجتماعيـة واالقتصـادية   
  .)١٣٥(املستدامة واملصاحلة الوطنية يف البلد

  
  األمريكتان  

  املسألة املتعلقة اييت  

أعرب الس يف بيان من الرئيس بشأن هـاييت مـؤرخ     
ــة    ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٢٦ ــالغ القلــق إزاء تــدهور احلال عــن ب
اسية واألمنية واإلنسـانية يف هـاييت، وأشـار إىل أن املبـادئ     السي

__________ 

)١٣٥(  S/PRST/2007/33. 

ــدول     ــة الـ ــة ومنظمـ ــة الكاريبيـ ــل اجلماعـ ــة عمـ ــة يف خطـ املبينـ
األمريكية متثل أساسـا هامـا للتوصـل إىل حـل لألزمـة. وناشـد       
الــــس األطــــراف أن تتصــــرف بــــروح املســــؤولية باختيــــار 

  .)١٣٦(التفاوض بدال من املواجهة

 نيســــان/ ٣٠) املــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٢ويف القــــرار   

، الذي أنشأ الـس مبوجبـه بعثـة األمـم املتحـدة      ٢٠٠٤أبريل 
ــاق      ــا باالتف ــس علم ــاييت، أحــاط ال ــق االســتقرار يف ه لتحقي

ــض األطــراف الرئيســية يف     السياســي الــذي توصــلت   إليــه بع
، وحــث مجيــع األطــراف علــى العمــل ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٤

ــق سيا    ــق تواف ــن أجــل حتقي ســي يف اآلراء واســع  دون إبطــاء م
   .النطاق بشأن طبيعة التحول السياسي ومدته

أيلول/ســــبتمرب  ١٠ويف بيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ   
ــة االنتقا  ٢٠٠٤ ــه    بشــأن العملي ــس أن ــاييت، أكــد ال ــة يف ه لي

ميكن يئة بيئة سياسية سلمية ودميقراطية إال بـإجراء حـوار    ال
سياســية شــامل وجــامع يف هــاييت. وأهــاب جبميــع األطــراف ال 

الفاعلة يف هاييت املشاركة يف احلوار الوطين، وكـذا يف العمليـة   
  .  )١٣٧(٢٠٠٥االنتقالية واالنتخابية اليت ستجري يف عام 

  
  أوروبا  

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

أكد الـس يف عـدة قـرارات اختـذها بشـأن احلالـة يف         
ــل الســامي     )١٣٨(البوســنة واهلرســك  ــام ملواصــلة املمث ــه الت دعم

نفيــذ اتفــاق الســالم يف البوســنة واهلرســك اضــطالعه بالــدور لت
املنوط به. وذكر الس األطراف بأا تعهدت مبوجب اتفـاق  

__________ 

)١٣٦(  S/PRST/2004/4. 

)١٣٧(  S/PRST/2004/32. 

 ١٦٣٩)، و ٢٠٠٤( ١٥٧٥)، و ٢٠٠٤( ١٥٥١القـــــــرارات   )١٣٨(
 ).٢٠٠٧(  ١٧٨٥ )، و٢٠٠٦( ١٧٢٢)، و ٢٠٠٥(
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السالم أن تتعاون تعاونا تاما مع مجيـع الكيانـات املشـاركة يف    
تنفيــذ هــذه التســوية الســلمية، علــى النحــو املــبني يف اتفــاق        

ي طريقــة أخــرى. الســالم، أو الــيت يــأذن هلــا جملــس األمــن بــأ 
وأكــد الــس دعمــه التــام ملواصــلة املمثــل الســامي اضــطالعه   
بــــدوره يف مراقبــــة تنفيــــذ اتفــــاق الســــالم وتقــــدمي التوجيــــه  
ــات والوكـــاالت املدنيـــة الـــيت تشـــارك يف مســـاعدة       للمنظمـ
األطـراف يف تنفيـذ اتفـاق الســالم، وتنسـيق أنشـطة املنظمــات      

 ــة املـــذكورة. وأعـــرب ا ــا عـــن  والوكـــاالت املدنيـ لـــس أيضـ
تصميمه علـى العمـل علـى تسـوية الرتاعـات بـالطرق السـلمية        

  .)١٣٩(وفقا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه
  

  احلالة يف قربص  

ــرارين اختــذمها الــس بشــأن احلالــة يف قــربص،         يف ق
ومدد ما والية قوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص،      
حــث الــس القبارصــة األتــراك والقبارصــة اليونــانيني علــى       
العمــل مــن أجــل اســتئناف املفاوضــات للتوصــل إىل تســوية       

  .  )١٤٠(شاملة ملشكلة قربص

كـــانون   ١٥ ) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٨ويف قراراتـــه   
) املـــــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٨، و ٢٠٠٦ األول/ديســـــــــــمرب

ــ ١٥ ) املـــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨٩، و ٢٠٠٧ه حزيران/يونيـــــ
ــادئ  ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ١٤ ، رحــب الــس باملب

 ،)١٤١(٢٠٠٦ يوليـــه متـــوز/ ٨والقـــرارات املكرســـة يف اتفـــاق 
__________ 

 ١٧٨٥)، و ٢٠٠٦( ١٧٢٢)، و ٢٠٠٥( ١٦٣٩القـــــــرارات   )١٣٩(
)٢٠٠٧.( 

 ).٢٠٠٦( ١٦٨٧) و ٢٠٠٥( ١٦٤٢القراران   )١٤٠(

، وقـــــع زعيمـــــا القبارصـــــة األتـــــراك ٢٠٠٦متوز/يوليـــــه  ٨يف   )١٤١(
والقبارصة اليونـانيني قـرارا وجمموعـة مـن املبـادئ، مؤكـدين، يف       
مجلـة أمـور، التزامهمـا بالتوصــل إىل تسـوية شـاملة وإنشـاء جلــان       
تقنيـــــة تعـــــىن بالقضـــــايا الـــــيت متـــــس احليـــــاة اليوميـــــة للنـــــاس 

 ). S/2006/572(انظر

اء احلـال علـى مـا هـو عليـه أمـر       يف ذلك االعتـراف بـأن بقـ    مبا
وأن التســـوية الشـــاملة علـــى أســـاس احتـــاد ذي مقبـــول،  غـــري

طــائفتني ومنطقــتني واملســاواة السياســية وفقــا ملــا هــو مــبني يف  
قرارات جملس األمن ذات الصلة باملوضوع، أمـر مرغـوب فيـه    
ــاء يف حتقيقــه.        ــي عــدم اإلبط ــواء، وينبغ ــى حــد س وممكــن عل

) عــن اســتيائه مــن ٢٠٠٧( ١٧٨٩وأعــرب الــس يف القــرار 
 متــوز/ ٨ اآلن يف عــدم تنفيــذ االتفــاق املــؤرخ االســتمرار حــىت

؛ وحث زعيمي الطائفتني علـى العمـل مـن أجـل     ٢٠٠٦يوليه 
ــراء      ــد إلجــ ــة التمهيــ ــأخري بغيــ ــة دون تــ ــروع يف العمليــ الشــ
مفاوضــات شــاملة تــؤدي إىل تســوية شــاملة ودائمــة؛ وأهــاب  
ــى وجــه االســتعجال، يف      باجلــانبني مواصــلة مشــاركتهما، عل

مــع قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف   املشــاورات اجلاريــة
ــة، وحــول مــذكرة     قــربص حــول تعــيني حــدود املنطقــة العازل

، ـــدف التعجيـــل بالتوصـــل إىل ١٩٨٩األمــم املتحـــدة لعـــام  
  اتفاق بشأن املسائل العالقة.

  
  احلالة يف جورجيا  

ــراره    كـــــانون  ٣٠) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٤يف قـــ
ريـر األمـني العـام عـن     ، وبعد أن نظـر يف تق ٢٠٠٤الثاين/يناير 

احلالـــة يف أخبازيـــا، جورجيـــا، أشـــار الـــس إىل االنتخابـــات  
الرئاســـية الــــيت جــــرت يف جورجيــــا يف كــــانون الثاين/ينــــاير  

، وشــجع قيــادة جورجيــا اجلديــدة واجلانــب األخبــازي  ٢٠٠٤
على السعي إىل إجياد تسوية سياسـية سـلمية شـاملة للـرتاع يف     

شـطة املوجهـة حنـو حتقيـق النتـائج      أخبازيا. وأكد الس أن األن
التعــــاون االقتصــــادي  -يف اــــاالت الثالثــــة ذات األولويــــة 

ــية      ــائل السياسـ ــئني، واملسـ ــا والالجـ ــردين داخليـ ــودة املشـ وعـ
ال تــزال عنصــرا رئيســيا يف إرســاء أســاس مشــترك   -واألمنيــة 

بــني اجلــانبني اجلــورجي واألخبــازي، وصــوال يف ايــة املطــاف  
ت هادفــة بشــأن تســوية سياســية شــاملة     إىل إجــراء مفاوضــا 

ــة    ــة املعنونــ ــتند إىل الورقــ ــع   ”تســ ــية لتوزيــ ــادئ األساســ املبــ
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ــوخومي    ــي وسـ ــني تبليسـ ــات بـ ــيت   “االختصاصـ ــالة الـ والرسـ
أُحيلت ا. ويف اخلتام، دعا الـس الطـرفني إىل كفالـة إعـادة     

  التنشيط الالزمة لعملية السالم من مجيع جوانبها الرئيسية.  

ــه  ٢٩) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٤ويف القــرار    متوز/يولي
، أهاب الس بالطرفني عدم ادخار أي جهد للتغلـب  ٢٠٠٤

على انعـدام الثقـة املتبـادل باسـتمرار بينـهما، وأكـد أن عمليـة        
التفاوض اليت تؤدي إىل تسوية سياسـية دائمـة يقبلـها اجلانبـان     

اجلانبني. وأهاب الس مـرة أخـرى    تتطلب تنازالت من كال
فني اختاذ خطوات ملموسة إلعادة تنشيط عملية السـالم  بالطر

مــن مجيــع جوانبــها الرئيســية، مبــا يف ذلــك عملــهما يف الــس  
التنسيقي وآلياته ذات الصلة، واالستفادة من نتـائج االجتمـاع   
ــورجي        ــانبني اجلـ ــني اجلـ ــة بـ ــاء الثقـ ــدابري بنـ ــأن تـ ــث بشـ الثالـ

 ١٦و  ١٥واألخبـــازي، املعقـــود يف يالطـــا، أوكرانيـــا، يـــومي  
  .  ٢٠٠١آذار/مارس 

كــانون  ٢٨) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٢ويف القــرارين   
) املـــــــــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٥ ، و٢٠٠٥الثاين/ينــــــــــــــاير  

، أهاب الس بكال اجلـانبني املشـاركة   ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٩
يف مفاوضات بناءة للتوصل إىل تسـوية سياسـية للـرتاع وعـدم     

باســتمرار  ادخــار أي جهــد للتغلــب علــى عــدم الثقــة املتبــادل  
بينهما، وشدد على أن عملية التفاوض الـيت تـؤدي إىل تسـوية    
سياســية دائمــة يقبلــها اجلانبــان كالمهــا تتطلــب تنــازالت مــن   
ــالتزام اجلانـــب اجلـــورجي    ــانبني. ورحـــب الـــس بـ كـــال اجلـ
بالتوصــل إىل تســوية ســلمية للــرتاع، وأهــاب كــذلك بكــال       

ــرحيات امل    ــع التصـ ــن مجيـ ــا عـ ــالن ختليهمـ ــرفني إعـ ــددة الطـ تشـ
  ومظاهر التأييد للخيارات العسكرية.  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٦ويف القــ ــرين  ١٣) املــ تشــ
ــوبر  ــى    ٢٠٠٦األول/أكتـ ــرفني علـ ــال الطـ ــس كـ ــث الـ ، حـ

ــف       ــات والتفامهــات الســابقة بشــأن وق ــا لالتفاق ــال متام االمتث
إطالق النار وعدم استعمال العنـف وتـدابري بنـاء الثقـة، وأكـد      

موسكــــو جـــــوا وحبـــرا وبـــرا، باتفـــاق ضـــرورة التقيـــد متامــــا 
ذلـــك يف وادي كـــودوري. وأثـــىن الـــس علـــى قيـــام   يف مبـــا

اجلــانبني بعــرض أفكــار كأســاس للحــوار، مث أهــاب باجلــانبني   
استئناف احلوار باستعمال كل ما يوجد من آليـات ورد بياـا   

ــس ذا  ــرارات الــ ــل إىل    يف قــ ــل التوصــ ــن أجــ ــلة مــ ت الصــ
  سلمية.    تسوية

 نيســــان/ ١٣) املــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٢ار ويف القــــر  

، أهـاب الــس بكـال اجلــانبني اسـتئناف احلــوار    ٢٠٠٧أبريـل  
واالستفادة متاما من مجيع اآلليات املوجـودة املبينـة يف قـرارات    
الس ذات الصلة واالمتثال التـام لالتفاقـات السـابقة املتعلقـة     

ء بتــدابري وقــف إطــالق النــار وعــدم اســتعمال العنــف واالنتــها 
دون إبطاء من وضـع جمموعـة الوثـائق املتعلقـة بعـدم اسـتعمال       
ــا. وحــث الــس     العنــف وبعــودة الالجــئني واملشــردين داخلي
اجلانبني على التصدي جبديـة للشـواغل املشـروعة لكـل منـهما      
ــد       ــة إجــراءات ق ــى اإلحجــام عــن اختــاذ أي بشــأن األمــن، وعل

زم مــع تعرقـل عمليـة الســالم، وعلـى التعــاون علـى النحــو الـال     
بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا وقــوة حفــظ الســالم    

  التابعة لرابطة الدول املستقلة.  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨١ويف القــ ــرين  ١٥) املــ تشــ
، أهاب الس بـالطرفني مواصـلة تعزيـز    ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

اتصـــاالما الثنائيـــة عـــن طريـــق االســـتفادة التامـــة مـــن مجيـــع 
ــى    ــة عل ــات القائم ــس ذات   اآللي ــرارات ال ــبني يف ق النحــو امل

الصــلة مــن أجــل التوصــل إىل تســوية ســلمية، مبــا فيهــا عــودة    
  الالجئني واملشردين داخليا بكرامة وأمان.  

  
  الشرق األوسط  

  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني  

ــب ا   ــؤرخ   رحـــ ــرئيس مـــ ــن الـــ ــان مـــ ــس يف بيـــ لـــ
مــة شــرم الشــيخ يف   بعقــد مــؤمتر ق  ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٦
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ــني     ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ٨ ــرة ب ــات املباش ــتئناف املباحث وباس
رئــيس وزراء إســرائيل ورئــيس الســلطة الفلســطينية. وأشــاد      
بالــدور الــذي اضــطلعت بــه مصــر واألردن يف تيســري جنــاح       

  .)١٤٢(استئناف احلوار بني الطرفني داخل إطار خريطة الطريق

 الـــــس يف بيـــــان مـــــن الـــــرئيس مـــــؤرخوأعـــــرب   

عــن أملــه يف أن يكــون اجتمــاع لنــدن   ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٩
ــارس،  ١بشــأن دعــم الســلطة الفلســطينية، املعقــود يف    آذار/م

جزءا من عملية دعم دولية طويلـة األجـل للشـعب الفلسـطيين     
والسلطة الفلسطينية، وأن يساهم يف مساعدة كال اجلـانبني يف  

 ١٥١٥تنفيــذ خريطــة الطريــق الــيت أيــدها الــس يف قــراره       

ــق     ٢٠٠٣( ــان بوصــفها الســبيل لتحقي ــا الطرف ــق عليه )، وواف
تسوية دائمة وشـاملة يـتم التوصـل إليهـا عـن طريـق التفـاوض        

 ٢٤٢للرتاع يف الشرق األوسـط، اسـتنادا إىل قـرارات الـس     

  .)١٤٣()٢٠٠٢( ١٣٩٧) و ١٩٧٣( ٣٣٨ ) و١٩٦٧(

أيلول/ســــبتمرب  ٢٣ويف بيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ   
عـــن تأييـــده للبيـــان الـــذي أصـــدرته  ، أعـــرب الـــس ٢٠٠٥

، بعد االجتمـاع  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠اموعة الرباعية يف 
الــذي عقدتــه يف نيويــورك ملناقشــة فــك االرتبــاط بغــزة وآفــاق 
ــو الســـالم يف الشـــرق األوســـط. وحـــث الـــس    التحـــرك حنـ
حكومـــة إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية علـــى التعـــاون، مهـــا 

ـــ  ــرى املعني ــراف األخـ ــق  واألطـ ــة إىل حتقيـ ــود الراميـ ة، يف اجلهـ
  .)١٤٤(األهداف احملددة يف البيان السالف الذكر

لـــــس يف بيـــــان مـــــن الـــــرئيس مـــــؤرخ وأعـــــرب ا  
عــن ترحيبــه باتفــاق التنقــل  ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠

__________ 

)١٤٢(  S/PRST/2005/6. 

)١٤٣(  S/PRST/2005/12. 

)١٤٤(  S/PRST/2005/44. 

ــه يف    ــذي مت التوصــل إلي ــور ال ــاين/نوفمرب   ١٥والعب تشــرين الث
ية وباملبـادئ  بني حكومـة إسـرائيل والسـلطة الفلسـطين     ٢٠٠٥

املتفق عليها فيما يتعلق مبعرب رفح. وأهاب بالطرفني أن يتخـذا  
إجراءات فورية لتنفيذ أحكام االتفـاقني وفقـا للحـدود الزمنيـة     
املنصوص عليهــا فيهمـا. وأكـد الـس أمهيـة وضـرورة حتقيـق        

ـــ   ــامل ودائـــ ــادل وشــــ ــالم عــــ ــط  ســــ ــرق األوســــ م يف الشــــ
ـــادا ــه ذا  إىل استـنـــ ــع قراراتـــ ــلةمجيـــ ــها  ت الصـــ ــن بينـــ ، ومـــ
ــرارات  )٢٠٠٢( ١٣٩٧) و ١٩٧٣( ٣٣٨  ) و١٩٦٧(  ٢٤٢  القـ

ــة مدريــــد ومبــــدأ األرض   ٢٠٠٣( ١٥١٥ و )، وإىل مرجعيــ
  .)١٤٥(مقابل السالم

  
  احلالة يف الشرق األوسط  

) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨٠رحــب الــس، يف قــراره      
ــايو  ١٧ ــوار   ٢٠٠٦أيار/مـ ــالقرار الـــذي متخـــض عـــن احلـ ، بـ

ــرتع ســ   ــاين ب ــوطين اللبن الح امليليشــيات الفلســطينية خــارج   ال
املخيمــات الفلســطينية يف غضــون ســتة أشــهر، وأعــرب عــن     
تأييده لتنفيذ هذا القرار، ودعا إىل بذل املزيد من اجلهود حلـل  
ــالحها      ــزع سـ ــة ونـ ــري اللبنانيـ ــة وغـ ــيات اللبنانيـ ــع امليليشـ مجيـ
واستعادة سيطرة حكومـة لبنـان الكاملـة علـى مجيـع األراضـي       

  اللبنانية.  

أيلول/ســــبتمرب  ١٢ويف بيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ   
ــل    ٢٠٠٦ ــاك حـ ــون هنـ ــن أن يكـ ــه ال ميكـ ــس أنـ ــد الـ ، أكـ

عســكري ملشــاكل املنطقــة وأن التفــاوض هــو الطريــق الوحيــد 
الصاحل لتحقيق السـالم واالزدهـار لشـعوب الشـرق األوسـط.      
ورحب الس كذلك باالتفاق الذي أُبرم بني رئـيس الـوزراء   

أوملـرت ورئـيس السـلطة الفلسـطينية حممـود       اإلسرائيلي أيهـود 
ــزة. ورحــب       ــار يف غ ــادل إلطــالق الن ــف متب ــى وق ــاس عل عب

__________ 

)١٤٥(  S/PRST/2005/57. 
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الس باخلطوات اليت اختذها الطرفـان مـن أجـل احلفـاظ علـى      
وقف إطـالق النـار، وأعـرب عـن أملـه يف أن يـؤدي ذلـك إىل        
إدامة فتـرة اهلـدوء. وناشـد الـس الطـرفني جتنـب القيـام بـأي         

  .)١٤٦(أن يعوق إحراز املزيد من التقدمعمل من شأنه 

 آب/ ٢٤) املــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٣ويف القــــــــرار   

، رحب الس بالترتيبات الثالثيـة األطـراف   ٢٠٠٧أغسطس 
ــر األمــني العــام، وشــجع األطــراف علــى     املشــار إليهــا يف تقري
مواصــلة التنســيق مــع قـــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنـــان،       

ضـــوح والتوصـــل إىل اتفـــاق وخباصـــة رســـم اخلـــط األزرق بو
بشأن اجلزء الشـمايل مـن قريـة الغجـر. وأهـاب الـس جبميـع        
األطراف التعاون التام مع جملس األمن واألمني العام من أجـل  
التوصل إىل وقف دائم إلطالق النار وإجياد حل طويل األجـل  

)، وشـدد علـى   ٢٠٠٦( ١٧٠١على النحو املتوخى يف القرار 
  التقدم يف هذا الصدد.  ضرورة إحراز مزيد من 

  

املقـــررات الـــيت تشـــرك األمـــني العـــام يف جهـــود    -جيم 
  الس من أجل التسوية السلمية للمنازعات  

ــادة     ــنص امل ــى أن     ٩٩ت ــاق األمــم املتحــدة عل مــن ميث
لألمني العام أن ينبه جملـس األمـن إىل أي مسـألة يـرى أـا قـد       

ح أو حيـدد  دد حفظ السـلم واألمـن، غـري أن امليثـاق ال يشـر     
دور األمني العام فيمـا يتعلـق مبسـائل السـلم واألمـن. علـى أن       
جهــود الــس الراميــة إىل منــع نشــوب الرتاعــات والتســوية       
السلمية للمنازعات ما فتئت تتطلـب بشـكل متزايـد مشـاركة     

  األمني العام.  

فقد سلم الس خالل الفترة قيد االستعراض بالـدور    
مــني العــام القيــام بــه يف منــع نشــوب اهلـام الــذي يطلــب إىل األ 

  الرتاعات املسلحة.  
__________ 

)١٤٦(  S/PRST/2006/51. 

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٥ويف القــ ــول/ ١٤) املــ  أيلــ

، يف مــا يتصــل بنظــر الــس يف البنــد املعنــون   ٢٠٠٥ســبتمرب 
، أكـد الـس   “األخطار اليت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني    ”

تصــميمه علــى تعزيــز قـــدرات األمــم املتحــدة يف جمــال منـــع       
ــيم     نشــوب ال ــام بصــفة منتظمــة بتقي ــها القي ــات بطــرق من رتاع

ــددة بنشــوب الرتاعــات، وتشــجيع      ــاطق امله التطــورات يف املن
األمـــني العـــام علـــى تزويـــد الـــس باملعلومـــات بشـــأن هـــذه   

من امليثاق. وطلب الـس كـذلك    ٩٩التطورات وفقا للمادة 
إىل األمــــني العــــام أن يــــزوده بصــــفة منتظمــــة بتقــــارير عــــن 

حلاصــلة يف املنــاطق الــيت حيتمــل أن تنشــب فيهــا      التطــورات ا
سـيما يف أفريقيـا، وموافاتـه بتحليـل هلـا،       نــزاعات مسـلحة، ال  

والقيام، حسب االقتضاء، بتوفري عرض ملبـادرات الدبلوماسـية   
الوقائية اجلارية. وطلب إىل األمني العام أيضا مساعدة البلـدان  

ت املهـــددة بنشـــوب صـــراعات مســـلحة علـــى إجـــراء تقييمـــا
استراتيجية ألخطار نشـوب صـراعات، وعلـى تنفيـذ مـا تقـره       
البلدان املعنية من تدابري، وعلـى تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى      
إدارة املنازعات، وعلـى معاجلـة األسـباب اجلذريـة للصـراعات      

  املسلحة.  

لـــــس يف بيـــــان مـــــن الـــــرئيس مـــــؤرخ والحـــــظ ا  
مـني  التوصيات الواردة يف تقرير األ ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٨

، ورحــب  )١٤٧(العــام عــن منــع نشــوب الصــراعات املســلحة      
باجلهود اليت بـذلت لتعزيـز قـدرات األمـم املتحـدة علـى تقيـيم        
املخاطر ومنع نشـوب الصـراعات، وشـجع األمـني العـام علـى       
ــام األمــم املتحــدة      مواصــلة تلــك اجلهــود مــن أجــل حتســني قي

ئيـة  باإلنذار املبكـر ودعـم الوسـاطة وغريهـا مـن األنشـطة الوقا      
يف أفريقيــا ويف ســائر أحنــاء العــامل. وشــدد الــس علــى الــدور  
احلاسم ملستشاري األمـني العـام اخلاصـني املعنـيني مبنـع اإلبـادة       

__________ 

)١٤٧(  A/60/891. 
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اجلماعيــة واملســائل املتعلقــة مبنــع نشــوب الصــراعات وحلــها،   
ــاء     وكــذلك مســامهة أجهــزة األمــم املتحــدة مــن قبيــل جلنــة بن

  .)١٤٨(قتضاءالسالم وجملس حقوق اإلنسان، عند اال

وخالل الفترة قيد االستعراض، ووفقـا ألحكـام املـادة      
٣٣   لــس مــرارا األطــراف يف الرتاعــات    مــن امليثــاق، دعــا ا
يف حــاالت معينــة إىل التعــاون يف مفاوضــات جتــرى برعايــة  أو

األمني العام، أو أعرب عن تأييده جلهـود املصـاحلة الـيت يبـذهلا     
ألمـني العـام القيـام بــدور    األمـني العـام، أو طلـب صــراحة إىل ا   

إجيايب يف عملية حتقيق تسوية سياسية، أو أقر مبادرات األمـني  
العام يف إطار املساعي احلميدة الـيت يبـذهلا. ويف هـذا السـياق،     
زادت اســتعانة األمــني العــام فيمــا يبذلــه مــن جهــود بــاملبعوثني 

فعلى سـبيل املثـال، عـني     .)١٤٩(واملستشارين واملمثلني اخلاصني
وطلب الـس يف وقـت الحـق إىل     .)١٥٠(ال خاصا للسودانممث

األمــني العــام، عـــن طريــق ممثلــه اخلـــاص، أن يبــذل مســـاعيه      
ــة إىل تســوية     احلميــدة ويقــدم الــدعم السياســي للجهــود الرامي

  .)١٥١(مجيع الرتاعات الدائرة رحاها يف السودان

ــام      ــدة، قـ ــاعي احلميـ ــى االضـــطالع باملسـ ــادة علـ وزيـ
متزايــدة بــاقتراح إنشــاء أو متديــد بعثــات األمــني العــام بصــورة 

ــامل       ــع أحنــاء الع ــاكن يف مجي ــن األم ــدد م سياســية خاصــة يف ع
الم مـن أجـل منـع نشـوب الرتاعـات      لتضطلع جبهـود بنـاء السـ   

جتددها، ومشـل ذلـك تقـدمي املسـاعدة السياسـية واإلنسـانية        أو
واإلمنائيـــة، إضـــافة إىل تقـــدمي املســـاعدة للحكومـــات الوطنيـــة 

__________ 

)١٤٨(  S/PRST/2007/31. 

يف ذلك املبعوث اخلاص يف أفريقيا، واملستشار اخلـاص املعـين    مبن  )١٤٩(
بقــربص، واملمثــل اخلــاص ملنطقــة الــبحريات الكــربى، واملستشــار 

 هام اخلاصة يف أفريقيا.املعين بامل

 .S/2004/504 و S/2004/503انظر   )١٥٠(

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٩٥٠القرار   )١٥١(

ــ فعلــى . ة يف إنشــاء مؤسســات تتمتــع مبقومــات البقــاء االنتقالي
سـبيل املثـال، أوصـى األمـني العـام بإنشـاء مكتـب متكامــل يف        
سـرياليون بعــد سـحب بعثــة األمـم املتحــدة يف سـرياليون لكــي     
يواصـــل املكتـــب مســـاعدة حكومـــة ســـرياليون علـــى توطيـــد  
ــة السياســية واالقتصــادية،       ــز احلوكم ــن خــالل تعزي الســالم م

ــد ــاء القـ ــات،   وبنـ ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــال منـ ــة يف جمـ رات الوطنيـ
ــام  ــات يف عـ ــراء االنتخابـ ــري إلجـ ــام  ،)١٥٢(٢٠٠٧ والتحضـ فقـ

 آب/ ٣١) املـــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٠الـــــــس، يف قـــــــراره 

، بإنشـاء مكتـب األمـم املتحـدة املتكامــل يف     ٢٠٠٥ أغسـطس 
كــانون  ١شـهرا اعتبـارا مـن     ١٢سـرياليون لفتـرة أوليـة مـدا     

  .٢٠٠٦الثاين/يناير 

تشــرين  ٢٢ رسـالة مؤرخــة ” إطـار البنــد املعنــون  ويف  
موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس      ٢٠٠٦ نــوفمرب/الثــاين

، رحــب الــس بتقريــر األمــني  “)S/2006/920جملــس األمــن (
العــام عــن طلــب نيبــال مســاعدة األمــم املتحــدة دعمــا لعمليــة  

وبعـــد أن نظــر يف التوصـــيات   ،)١٥٣(الســالم اجلاريـــة يف البلــد  
يف التقرير واليت تسـتند إىل طلـب املـوقعني علـى اتفـاق      الواردة 

الســالم الشــامل واســتنتاجات بعثــة التقيــيم الــتقين، قــرر إنشــاء 
بعثة سياسية لألمم املتحدة يف نيبال حتت قيـادة املمثـل اخلـاص    
لألمــني العــام تقـــوم، يف مجلــة أمـــور، برصــد إدارة األســـلحة     

ــام  كـــال اجلـــانبني، متشـــيا  واألفـــراد املســـلحني مـــن مـــع أحكـ
ورحـــب الـــس بـــاقتراح األمـــني العـــام الـــداعي      . االتفـــاق

يقوم ممثله اخلاص بتنسيق جهد األمم املتحـدة يف نيبـال    أن إىل
الرامي إىل دعم عملية السالم، بالتشـاور الوثيـق مـع األطـراف     

__________ 

 . Add.2 و  S/2005/273انظر  )١٥٢(

)١٥٣(  S/2007/7. 
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ــدوليني     ــاعلني الـ ــع الفـ ــق مـ ــاون الوثيـ ــال وبالتعـ ــة يف نيبـ  املعنيـ

  .)١٥٤(اآلخرين

اض العــام التــايل، حســب املنــاطق    وتــرد يف االســتعر   
وبالترتيب الزمين، أمثلة عن القرارات اليت اختذها جملس األمـن  
وطلب فيها على وجه التحديد إىل األمني العام بـذل املسـاعي   
لتسوية املنازعـات سـلميا ومنـع نشـوب الرتاعـات أو جتـددها،       

ــده أو   ــا تأيي ــدى فيه ــك املســاعي    إ أو أب ــراره أو تشــجيعه لتل ق
واملمارسة املبينة أدناه تساق على سـبيل التمثيـل    .به اترحي أو

   .وال يقصد ا أن تكون شاملة
  

  أفريقيا  

  احلالة يف بوروندي  

أيار/مـــايو   ٢١) املـــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٤٥يف القـــرار   
، الــذي اختــذ عقــب تقــدمي تقريــر األمــني العــام عــن        ٢٠٠٤

الذي يتضـمن تقييمـا الحتمـاالت تقـدمي األمـم       )١٥٥(بوروندي
ملتحــدة الــدعم يف تنفيــذ اتفــاق أروشــا للســالم واملصــاحلة يف    ا

بوروندي، قـرر الـس أن يـأذن بنشـر عمليـة حلفـظ السـالم،        
هي عملية األمم املتحدة يف بوروندي، لفترة أوليـة مـدا سـتة    

، بنيـة جتديـدها لفتـرات    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١أشهر تبدأ يف 
ــيت يبــذ    ــة دعــم وتعزيــز اجلهــود ال ــديون إضــافية، بغي هلا البورون

إلحـالل السـالم الـدائم مـن جديـد وحتقيـق املصـاحلة الوطنيـة،         
علــى النحــو املنصــوص عليــه يف اتفــاق أروشــا. وباإلضــافة إىل  
ــأن       ــدي ب ــم املتحــدة يف بورون ــة األم ــس لعملي ــك، أذن ال ذل
تستخدم مجيع الوسائل الالزمة للنهوض بواليتها الـيت تشـمل،   

اتفاقـات وقـف إطـالق النـار مـن       يف مجلة أمور، كفالة احتـرام 
خالل مراقبة تنفيذها والتحقيـق يف االنتـهاكات؛ واملسـامهة يف    

__________ 

 ).٢٠٠٧( ١٧٤٠انظر القرار   )١٥٤(

)١٥٥(  S/2004/210. 

إجنــاز العمليــة االنتخابيــة املنصــوص عليهــا يف اتفــاق أروشــا       
بنجاح عن طريق يئة بيئة آمنة تصلح إلجراء انتخابات حـرة  

  وشفافة وسلمية.

 حزيـــران/ ٢٠) املـــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٦ويف القـــرار   

األمـــني العـــام الشـــروع يف  ، طلـــب الـــس إىل٢٠٠٥ يونيـــه
إجراء مفاوضات مع حكومة بوروندي ومشاورات مع مجيـع  
األطــراف البورونديــة املعنيـــة بشــأن كيفيـــة تنفيــذ توصـــياته،     

عـن   ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٣٠وتقدمي تقرير إىل الس حبلول 
  .  تفاصيل التنفيذ، مبا فيها التكاليف واهلياكل واإلطار الزمين

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٩ويف القــ ــرين  ٢٥) املــ تشــ
ــوبر  ــام أن   ٢٠٠٦األول/أكتـ ــني العـ ــس إىل األمـ ــب الـ ، طلـ

ينشئ مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي علـى النحـو   
املوصى به يف إضافة تقريره، من أجل دعم حكومة بورونـدي  
يف ما تبذله من جهود إلحالل السالم واالستقرار علـى املـدى   

لطويــل خــالل مرحلــة توطيــد الســالم. وأهــاب الــس أيضــا  ا
قـــوات  -حبكومـــة بورونـــدي وحـــزب حتريـــر شـــعب اهلوتـــو 

التحريــر الوطنيــة أن تنفــذا، علــى وجــه الســرعة وحبســن نيــة،    
االتفاق الشامل لوقـف إطـالق النـار الـذي وقعتـا عليـه يف دار       

، وأن تواصـــــال بـــــذل ٢٠٠٦أيلول/ســـــبتمرب  ٧الســـــالم يف 
ملســائل الــيت مل حتســم بعــد بــروح  راميــة إىل حــل اجهودمهــا ال

  التعاون.    من
  

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

تشـرين   ٢٢أعرب الس يف بيان من الرئيس مـؤرخ    
عن ترحيبه بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة      ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

ــوار بعقـــد    ــا الوســـطى مـــن أجـــل إحيـــاء احلـ مجهوريـــة أفريقيـ
ت السياسية املعنية وممثلـي اتمـع املـدين.    اجتماعات مع اجلها

ــب      ــام أن يشــجع، مــن خــالل مكت وناشــد الــس األمــني الع
األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى،   
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على عقد مثل هذه االجتماعـات علـى حنـو منـتظم، ذلـك أـا       
أساســية إلعــادة الثقــة بــني مــواطين مجهوريــة أفريقيــا الوســطى  

  .  )١٥٦(رساء مصاحلة دائمةوإل
  

  احلالة يف كوت ديفوار  

) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٢٨قرر جملـس األمـن يف قـراره      
ــباط/فرباير  ٢٧ إنشـــاء عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف     ٢٠٠٤شـ

ــرة    ــوار لفتـ ــوت ديفـ ــدا  كـ ــة مـ ــن    ١٢أوليـ ــداء مـ ــهرا ابتـ شـ
، وطلب إىل األمني العام نقـل السـلطة   ٢٠٠٤ نيسان/أبريل ٤

ــن  ــاريخ م ــك الت ــم املتحــدة يف  يف ذل ــة األم ــوار   بعث كــوت ديف
ــة     ــا إىل عملي وقــوات اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

كوت ديفوار، وحدد الواليـة املنوطـة بعمليـة     األمم املتحدة يف
  األمم املتحدة يف كوت ديفوار.  

لـــــس يف بيـــــان مـــــن الـــــرئيس مـــــؤرخ وأعـــــرب ا  
اص عن تقديره للممثل اخلـ  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٦

لألمني العام يف كـوت ديفـوار ملـا بذلـه مـن جهـود دون كلـل        
لدعم عملية إحـالل سـالم دائـم يف كـوت ديفـوار يف ظـروف       

  .)١٥٧(جد عصيبة

ــرار     ــس يف الق ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٢وأعــرب ال ) امل
عـــن دعمـــه التـــام جلهـــود   ٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٥

ــدول األمــني العــام واالحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتصــا    دية ل
غــرب أفريقيــا، وشــجعهم علــى مواصــلة جهــودهم مــن أجــل   

  ديفوار.    إعادة حتريك عملية السالم يف كوت

ــرار    ــران/ ٣) املــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٣ويف القــ  حزيــ

ــه  ــس إىل ٢٠٠٥يونيـ ــب الـ ــل   ، طلـ ــام أن يواصـ ــني العـ األمـ
__________ 

)١٥٦(  S/PRST/2006/47. 

)١٥٧(  S/PRST/2004/48. 

إطالعه بانتظام على تطـورات احلالـة يف كـوت ديفـوار وعلـى      
ــة ا  ــة عمليـ ــوار تنفيـــذ واليـ ــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـ  )١٥٨(ألمـ

  ماركوسي وبريتوريا. - واتفاقي لينا

ــه  ١٦) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٥ويف القــرار    متوز/يولي
، أيد الس التوصيات الـواردة يف تقريـر األمـني العـام     ٢٠٠٧
ــايو  ١٤املــؤرخ  ــة   )١٥٩(٢٠٠٧أيار/م ــيت تكيــف دور عملي وال

ديــدة لعمليــة املتحــدة يف كــوت ديفــوار مــع املرحلــة اجل  األمــم
ــادوغو      ــاق واغـ ــدد يف اتفـ ــو احملـ ــى النحـ ــد علـ ــالم يف البلـ السـ
السياسي، ودعا البعثة، وفقـا لـذلك، إىل دعـم التنفيـذ الكامـل      

  لذلك االتفاق، يف حدود املوارد املتاحة هلا.
  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  

ــرب ا   ــؤرخ   أعـــ ــرئيس مـــ ــن الـــ ــان مـــ ــس يف بيـــ لـــ
دته بالــدعم املقــدم مــن دول عــن إشــا ٢٠٠٧آذار/مــارس  ٢٢

ــرب      ــيش الـ ــدا وجـ ــة أوغنـ ــني حكومـ ــات بـ ــة للمحادثـ املنطقـ
للمقاومة، ورحب باملسامهات املقدمة ملشروع مبـادرة جوبـا،   
وحــث األمانــة العامــة والبلــدان واجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة       
املعنية على تقدمي املزيـد مـن الـدعم حيثمـا أمكـن إىل املبعـوث       

  .)١٦٠(واكيم شيسانو، وفريق الوساطةاخلاص لألمني العام، ج
  

  احلالة بني إريتريا وإثيوبيا  

) املـــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٧أعـــرب الـــس يف القـــرار   
عن ترحيبه باجلهود الـيت يبـذهلا األمـني     ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣٠

ــا     ــا وإثيوبيـ ــع إريتريـ ــل مـ ــا للعمـ ــدويل حاليـ ــع الـ ــام واتمـ العـ
تقرار بـــني ملســـاعدما علـــى تطبيـــع عالقامـــا وتعزيـــز االســـ 

__________ 

 ).٢٠٠٤( ١٥٢٨انظر القرار   )١٥٨(

)١٥٩(  S/2007/275. 

)١٦٠(  S/PRST/2007/6. 
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الطرفني وإرساء أسس السالم الـدائم يف املنطقـة، وعـن تطلعـه     
  إىل استمرار تلك اجلهود.  

  

  بيساو   - احلالة يف غينيا  

ــرار     ــس يف القــ ــرر الــ ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٨٠قــ ) املــ
متديد واليـة مكتـب األمـم     ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٢

اره بعثــة بيســاو، باعتبــ - املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف غينيــا
سياسية خاصة، ملدة عام واحد من تاريخ اختـاذ القـرار، وقـرر    
أيضــا تنقــيح واليــة املكتــب كــي يتــوىل، ضــمن أمــور أخــرى،  
دعم كافة اجلهود الراميـة إىل تعزيـز احلـوار السياسـي وتوطيـد      
املصــاحلة الوطنيــة واحتــرام ســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان.  

ــا    ــز احلــوار  بيســاو ع -وشــجع الــس ســلطات غيني لــى تعزي
السياســي والســعي إىل إقامــة عالقــات بنــاءة بــني الســلطات       
املدنية والعسكرية كسبيل للمضي قـدما صـوب إمتـام االنتقـال     
السياســي يف إطــار ســلمي يشــمل إجــراء انتخابــات رئاســية       

  حسب املتوخى يف ميثاق االنتقال السياسي.  

ــؤرخ      ــرئيس مــــ ــن الــــ ــان مــــ ــرين  ١٩ويف بيــــ تشــــ
، نــوه جملــس األمــن وأشــاد مبــا يقــوم بــه ٢٠٠٧األول/أكتــوبر 

بيســاو وموظفــو مكتــب األمــم   -ممثــل األمــني العــام يف غينيــا 
ــا    ــاء الســالم يف غيني ــدعم بن بيســاو للمســاعدة يف   -املتحــدة ل

توطيد السالم، وإرسـاء دعـائم الدميقراطيـة، وسـيادة القـانون،      
  .)١٦١(وأعرب عن تقديره ألنشطتهم

  
  احلالة يف سرياليون  

 ١٦٢٠الـــس إىل األمـــني العـــام يف القـــرار    طلـــب   

ــؤرخ ٢٠٠٥( ــئ  ٢٠٠٥آب/أغســــــطس  ٣١) املــــ أن ينشــــ
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون، علــى النحــو        

__________ 

)١٦١(  S/PRST/2007/38. 

اعتبـــارا مـــن  ،)١٦٢(املوصـــى بـــه يف اإلضـــافة امللحقـــة بتقريـــره 
، ليضــــطلع باملهــــام الرئيســــية ٢٠٠٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ١

اليون يف عـدد مـن األمـور منـها     التالية: مسـاعدة حكومـة سـري   
ــل     ــاركة يف حـ ــوار واملشـ ــرويج للحـ ــالم والتـ ــة السـ ــر ثقافـ نشـ
املشــاكل الوطنيــة احلامســة باتبــاع ــج اســتراتيجي يف اإلعــالم   

ـــ  ــائل منــ ــال، بوســـ ــة  واالتصـــ ــة عامـــ ــة إذاعـــ ــة حمطـــ ها إقامـــ
  وقوية.  مستقلة

  
  تقارير األمني العام عن السودان  

) املـــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٤٧يف القـــرار  أعلـــن الـــس     
بشأن السودان اسـتعداده للنظـر يف    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١١

إنشاء عملية لألمم املتحدة لدعم السالم دف مسـاندة تنفيـذ   
اتفــاق شــامل للســالم، وطلــب إىل األمــني العــام أن يتقــدم إىل  
الس بتوصياته بشأن حجم هذه العملية وهيكلـها وواليتـها،   

تفـاق شـامل للسـالم. وأيـد     يف أقرب وقت ممكـن بعـد توقيـع ا   
الس النتـائج الـيت خلـص إليهـا األمـني العـام بشـأن احلالـة يف         

وحـث األطـراف يف اتفـاق وقـف إطـالق النـار        ،)١٦٣(السودان
علـــى أن تـــربم  ٢٠٠٤نيســـان/أبريل  ٨جنامينـــا يف أاملوقـــع يف 

  سياسيا.  دون تأخري اتفاقا

) املـــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٠يف القـــرار وقـــرر الـــس    
إنشــــاء بعثـــــة األمــــم املتحـــــدة يف    ٢٠٠٥ر/مــــارس  آذا ٢٤

السودان، وطلب إىل األمـني العـام أن يتـوىل، عـن طريـق ممثلـه       
اخلـــاص يف الســـودان، تنســـيق مجيـــع أنشـــطة منظومـــة األمـــم  
املتحدة يف السودان. وأُنيطت بالبعثة واليـة تشـمل عـدة مهـام     
منــها مســاعدة طــريف اتفــاق الســالم الشــامل علــى تعزيــز فهــم  

ــة  ــة    عمليـ ــة فعالـ ــة إعالميـ ــطة محلـ ــة بواسـ ــالم ودور البعثـ السـ
__________ 

)١٦٢(  S/2005/273/Add.2. 

 .S/2004/453 انظر   )١٦٣(
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تســتهدف مجيــع قطاعــات اتمــع وتــتم بالتنســيق مــع االحتــاد  
األفريقي؛ ومساعدة طـريف اتفـاق السـالم الشـامل علـى تعزيـز       
سيادة القـانون، مبـا يف ذلـك القضـاء املسـتقل، ومحايـة حقـوق        
اإلنسان جلميع سكان السودان مـن خـالل اسـتراتيجية شـاملة     
ومنسقة دف إىل مكافحة اإلفالت من العقاب واإلسـهام يف  
حتقيق السالم واالستقرار يف األجل الطويـل، ومسـاعدة طـريف    

   .االتفاق على تطوير وتدعيم اإلطار القانوين الوطين

 ١٧٠٦وطلـــب الـــس إىل األمـــني العـــام يف القـــرار    

ــؤرخ ٢٠٠٦( التشـــــاور،  ٢٠٠٦ أغســـــطس آب/ ٣١) املـــ
االحتاد األفريقي، وبالتباحـث الوثيـق واملتواصـل    باالشتراك مع 

مـــع أطـــراف اتفـــاق دارفـــور للســـالم، مبـــا يف ذلـــك حكومـــة 
الوحدة الوطنية، بشأن خطة وجدول زمين لالنتقـال مـن بعثـة    
االحتـــاد األفريقـــي يف الســـودان إىل عمليـــة لألمـــم املتحـــدة يف  

ىل إ ٤٠دارفور؛ وقرر أن يبدأ نشر العناصر املبينة يف الفقـرات  
ــؤرخ    ٥٨ ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــن تقريـــ ــه  ٢٨مـــ متوز/يوليـــ

ــاوز   )١٦٤(٢٠٠٦ ــد ال يتجـ ــوبر   ١يف موعـ ــرين األول/أكتـ تشـ
، وأن جيري بعد ذلك، كجزء مـن عمليـة االنتقـال إىل    ٢٠٠٦

عمليــة لألمــم املتحــدة، نشــر قــدرات إضــافية يف أقــرب وقــت   
ممكن، وأن تنتقل مسؤولية دعـم تنفيـذ اتفـاق دارفـور للسـالم      

ثة االحتـاد األفريقـي يف السـودان إىل بعثـة األمـم املتحـدة       من بع
ــي يف      ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــة بعثـ ــهاء واليـ ــد انتـ ــودان عنـ يف السـ

كـانون   ٣١السودان، على أال يتجاوز ذلك يف مجيع األحوال 
  .٢٠٠٦األول/ديسمرب 

  
  احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  

ــس    ــاب الـ ــراره  أهـ ــؤرخ٢٠٠٧( ١٧٥٤يف قـ  ) املـ

باململكة املغربية وجبهة البوليسـاريو   ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣٠
__________ 

)١٦٤(  S/2006/591. 

أن تدخال يف مفاوضات دون شروط مسبقة وحبسـن نيـة، مـع    
ــدار الشـــهور األخـــرية يف    ــلة علـــى مـ ــذ التطـــورات احلاصـ أخـ
ــم      احلســبان، مــن أجــل التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائ
ومقبــول للطــرفني، مبــا يكفــل لشــعب الصــحراء الغربيــة تقريــر  

ــزم       امل ــا يل ــام أن يتخــذ م ــني الع ــس إىل األم ــب ال صــري. وطل
للشـــروع يف هـــذه املفاوضـــات حتـــت رعايتـــه، ودعـــا الـــدول  

  األعضاء إىل تقدمي الدعم املالئم هلذه احملادثات.  
  

  آسيا  

  احلالة يف أفغانستان  

دعــا جملــس األمــن األمــني العــام يف بيــان مــن الــرئيس     
ن تقـــاريره الـــيت أن يضـــم إىل ٢٠٠٤نيســـان/أبريل  ٦مــؤرخ  

سيقدمها مستقبال إىل الس واجلمعية العامـة بشـأن احلالـة يف    
ــرلني      ــذ إعــالن ب ــدم احملــرز يف تنفي أفغانســتان فصــوال عــن التق
وخطــة عمــل احلكومــة األفغانيــة ويف تعزيــز التعــاون اإلقليمــي  
والدويل مـع أفغانسـتان، وذلـك فضـال عـن املعلومـات املتعلقـة        

  .)١٦٥(بتنفيذ اتفاق بون
  

  احلالة يف ميامنار  

تشـرين األول/أكتـوبر    ١١يف بيان من الرئيس مؤرخ   
، رحــب الــس بالبعثــة الــيت قــام ــا مــؤخرا املستشــار ٢٠٠٧

بــراهيم غمبــاري، إاخلـاص لألمــني العــام املعــين مبيامنــار، الســيد  
وأكد من جديد دعمه القوي والثابت لبعثة املسـاعي احلميـدة   

، حســب املطلــوب يف قــرار اجلمعيــة الــيت أوفــدها األمــني العــام
، ٢٠٠٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢املـؤرخ   ٦١/٢٣٢العامة 

__________ 

)١٦٥(  S/PRST/2004/9. 
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ــام     ــه مـــن اهتمـ ــا يبديـ ــام ملـ وأعـــرب عـــن تقـــديره لألمـــني العـ
  .)١٦٦(شخصي

  
  ليشيت   - احلالة يف تيمور  

ــب ا   ــؤرخ   رحـــ ــرئيس مـــ ــن الـــ ــان مـــ ــس يف بيـــ لـــ
 مببادرات األمني العام، مبـا فيهـا اعتزامـه    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥

ــور    ــاص إىل تيمـ ــوث خـ ــاد مبعـ ــوار   -إيفـ ــري احلـ ــيت لتيسـ ليشـ
  .  )١٦٧(السياسي

  

 ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٢الرســـالة املؤرخـــة   
األمــن  املوجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس     

)S/2006/920  (  

) املـــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٠رحـــب الـــس يف القـــرار   
ن يقـوم  بـاقتراح األمـني العـام أ    ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٣

ممثله اخلاص بتنسيق اجلهود اليت تبذهلا األمـم املتحـدة يف نيبـال    
دعماً لعملية السالم، بالتشاور الوثيـق مـع األطـراف املعنيـة يف     

  نيبال وبالتعاون الوثيق مع اجلهات الفاعلة الدولية األخرى.  
  

  األمريكتان  

  املسألة املتعلقة اييت  

) املــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٦يف القــــرار أشـــاد الــــس    
اضطلع به املمثـل اخلـاص    مبا ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩

لألمني العام من أعمال دعما جلهـود حكومـة هـاييت االنتقاليـة     
ــة      ــن أجــل إقام ــة يف هــاييت م ــع اجلهــات السياســية الفاعل ومجي

مع والشــروع يف عمليــة مصــاحلة،   حــوار وطــين شــامل وجــا   
__________ 

)١٦٦(  S/PRST/2007/37. 

)١٦٧(  S/PRST/2006/25. 

مث  ٢٠٠٥عـام   يف ذلـك إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة يف      مبا
  نقل السلطة إىل السلطات املنتخبة.  

  
  أوروبا  

  احلالة يف جورجيا  

أثــــىن الــــس يف ثالثــــة قــــرارات تتعلــــق باحلالــــة يف    
جورجيا على اجلهود الدؤوبة الـيت يبـذهلا األمـني العـام وممثلتـه      
ــاد الروســي بصــفته الطــرف امليســر،       اخلاصــة، مبســاعدة االحت

مــني العــام ومنظمــة األمــن  وكــذلك جهــود فريــق أصــدقاء األ 
والتعـــاون يف أوروبـــا، للعمـــل علـــى حتقيـــق اســـتقرار الوضـــع  
والتوصل إىل تسوية سياسية شاملة تتضـمن بالضـرورة تسـوية    
لوضــع أخبازيــا السياســي داخــل دولــة جورجيــا، وأعــرب عــن  

  .  )١٦٨(تأييده القوي هلذه اجلهود

 نيســــان/ ١٣) املــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٢ويف القــــرار   

مـدد الـس واليـة بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة        ، ٢٠٠٧أبريل 
يف جورجيا، وطلـب إىل األمـني العـام اإلفـادة مـن متديـد هـذه        
الواليـة لــدعم الطـرفني يف تنفيــذ التــدابري الراميـة إىل بنــاء الثقــة    
وإقامة حوار مكثف وهادف، وإبالغ الس يف تقريره املقبـل  

  رز يف هذا الصدد.  عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا، بالتقدم احمل

 ١٧٨١وطلـــب الـــس إىل األمـــني العـــام يف القـــرار    

ــوبر   ١٥) املــؤرخ ٢٠٠٧( ــادة  ٢٠٠٧تشــرين األول/أكت اإلف
مــن هــذه الواليــة لــدعم الطــرفني يف تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل  
بنــاء الثقــة وإقامــة حــوار مكثــف وهــادف بغيــة حتقيــق تســوية   

اجتمــاع علــى أعلــى دائمــة وشــاملة، مبــا يف ذلــك تيســري عقــد 
ــة يف     ــن احلالـ ــل عـ ــره املقبـ ــتوى، وإبـــالغ الـــس يف تقريـ مسـ

  أخبازيا، جورجيا، بالتقدم احملرز يف هذا الصدد.  
__________ 

 ١٦١٥)، و ٢٠٠٥( ١٥٨٢)، و ٢٠٠٤( ١٥٢٤القـــــــرارات   )١٦٨(
)٢٠٠٥.( 
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  الشرق األوسط  

  احلالة يف الشرق األوسط  

 ٢٠٠٥أيار/مــايو  ٤لــرئيس مــؤرخني يف بيــانني مــن ا  
، أثىن الس على األمني العـام  ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٣ و

ومبعوثه اخلاص جلهودمها اليت ال تعرف الكلـل وتفانيهمـا مـن    
ــرار    ــام القـ ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩أجـــل تيســـري تنفيـــذ مجيـــع أحكـ

ومساعدة األطراف يف ذلك، وطلب إليهمـا مواصـلة عملـهما    
  .)١٦٩(يف هذا الصدد

 ١٧٠١وطلـــب الـــس إىل األمـــني العـــام يف القـــرار    

يضـع،   أن ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٥) املؤرخ ٢٠٠٦(
بالتنســـيق مـــع اجلهـــات الفاعلـــة الدوليـــة واألطـــراف املعنيـــة،  
ــاق الطــائف      ــن اتف ــذ األحكــام ذات الصــلة م مقترحــات لتنفي

ــرارين  ــا يف ٢٠٠٦( ١٦٨٠ ) و٢٠٠٤( ١٥٥٩والقــــ )، مبــــ
سـيما   ذلك نـزع السالح، ولترسيم احلدود الدوليـة للبنـان، ال  

تقـدمي تلـك   يف مناطق احلدود املتنازع عليها أو غري املؤكدة، و
  املقترحات إىل الس يف غضون ثالثني يوما.  

  
  احلالة بني العراق والكويت  

ـــ    ــب ال ــراره رحـ ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٦س يف قـ ) املـ
جبهود املستشار اخلاص لألمـني العـام    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٨

الراميــة إىل مســاعدة شــعب العــراق علــى التوصــل إىل تشــكيل 
نحو املـبني يف الرسـالة املؤرخـة    احلكومة املؤقتة للعراق، على ال

__________ 

)١٦٩(  S/PRST/2005/17  و  S/PRST/2006/3. 

املوجهـة مـن األمـني العـام إىل رئـيس       ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧
  .)١٧٠(جملس األمن

آذار/مــــارس   ٢٤ويف بيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ      
ــرار     ٢٠٠٤ ــده الشــديد لق ــه وتأيي ــس عــن ترحيب ، أعــرب ال

األمــــني العــــام إيفــــاد مستشــــاره اخلــــاص، الســــيد األخضــــر 
عن فريق مكلـف بتقـدمي املسـاعدة     اإلبراهيمي، وفريقه، فضال

االنتخابية إىل العراق، وذلك من أجل تقدمي املساعدة وإسـداء  
ــة     ــة مؤقت املشــورة للشــعب العراقــي يف تشــكيل حكومــة عراقي

، وكـذلك يف  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣٠تنقل إليها السيادة يف 
التحضري لالنتخابـات املباشـرة الـيت أُجريـت قبـل ايـة كـانون        

  .  )١٧١(٢٠٠٥اير الثاين/ين
  

ات الــــــيت تشــــــارك فيهــــــا الترتيبــــــات القــــــرار -دال 
  الوكاالت اإلقليمية    أو

مل يكتـــف الـــس خـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير    
بدعوة أطراف الرتاعـات إىل التعـاون مـع الترتيبـات اإلقليميـة،      

مـن امليثـاق، عـن     ٥٢ ولكنه أعرب مـرارا أيضـا، وفقـا للمـادة    
ليت تبذهلا الترتيبات اإلقليمية يف سـبيل  دعمه وتقديره للجهود ا

السالم، أو طلب إىل األمني العـام بـذل هـذه اجلهـود بالتعـاون      
وتـرد مفصـلة يف الفصـل الثـاين عشـر      . مع الترتيبـات اإلقليميـة  

فيمــا يتعلــق بــاجلهود املشــتركة   القــرارات الــيت اختــذها الــس 
ترتيبــات املتوازيـة الــيت يضـطلع ــا الـس والوكــاالت أو ال    أو

اإلقليمية من أجل التسـوية السـلمية للمنازعـات خـالل الفتـرة      
  .االستعراض  قيد

__________ 

)١٧٠(  S/2004/461. 

)١٧١(  S/PRST/2004/6. 
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  اجلزء الرابع

  مناقشة شرعية حول تفسري أحكام الفصل السادس من امليثاق وتطبيقها
  

  ملحوظة  
  

يسلط هذا اجلزء من الفصل الضوء على أهـم احلجـج     
أحكـام معينـة   يتعلـق بتفسـري    مـا  املثارة يف مداوالت الـس يف 

مــن امليثــاق تتنــاول دور الــس يف تســوية املنازعــات بــالطرق  
ــت     ــيت تناولـ ــات الـ ــة املناقشـ ــفة خاصـ ــمل بصـ ــلمية. ويشـ السـ
ــة وســلطته    ـــزاع أو حال اختصــاص الــس بالنســبة للنظــر يف ن
بالنسبة إلصدار توصيات مالئمة يف إطار الفصل السادس مـن  

مالءمة قيـام الـدول    امليثاق. ويشمل أيضا نظر الس يف مدى
األعضاء والدول غري األعضاء بعرض أي نـزاع أو حالـة علـى    

  نظر جملس األمن.  

وعمال باألحكام ذات الصلة من الفصل السادس مـن    
امليثـاق، يقـدم الـس، عنــدما يعتـرب ذلـك ضـروريا، توصــيات       
بشأن النـزاعات أو احلاالت اليت يكون من املـرجح أن تعـرض   

لدوليني للخطر. ولذلك، فإن هذا اجلـزء يركّـز   السلم واألمن ا
ــة يف إطــار      ـــزاع أو حال ــق بوجــود ن ــيت تتعل ــى املناقشــات ال عل
ــيات إىل      ــدار توصــ ــد إصــ ــادس. وعنــ ــل الســ ــدلول الفصــ مــ

مـن   ٣٦األطراف، يتعني على جملس األمن أيضا، وفقا للمادة 
امليثاق، أن يأخذ يف االعتبـار أيـة إجـراءات لتسـوية املنازعـات      

ــد  ــرة     تكــون ق ــني األطــراف (الفق ــل فيمــا ب )، ٢اختــذت بالفع
وكذلك القاعدة العامـة الـيت تقتضـي أن حتـال املنازعـات ذات      

). ولـذا،  ٣ الطبيعة القانونية إىل حمكمة العدل الدوليـة (الفقـرة  
ــا االشــتراطات       ــت فيه ــيت كان ــاه مناقشــة للحــاالت ال ــرد أدن ت

وعا موضـ  ٣٦مـن املـادة    ٣و  ٢املنصوص عليهـا يف الفقـرتني   
  ملداوالت الس.  

وقــد اقتــرح عــدد مــن املــتكلمني خــالل املناقشــات         
املواضيعية اليت عقدت يف الس أفكـارا وجـا جديـدة تتعلـق     

ــى النحــو احملــدد يف الفصــل الســادس.      ــدور جملــس األمــن عل ب
وغالبــا مــا كــان يشــار إىل التــدابري املتاحــة مبوجــب الفصــل        

س أن يســتخدمها يف الســادس باعتبارهــا وســائل ميكــن للمجلــ
تســوية الرتاعــات. ويف هــذا الصــدد، شــدد الكــثري مــن الوفــود  
على الدور الذي ينبغي أن تؤديـه األمـم املتحـدة. فعلـى سـبيل      

األزمات املعقـدة  ”املثال، اقترح الرئيس، يف إطار البند املعنون 
، أن يويل جملس األمن مزيدا مـن  “واستجابة األمم املتحدة هلا

ة الرتاعات، وأشار إىل أن الفصل السـادس مـن   االهتمام لتسوي
امليثاق يتضمن جـردا كـامال بالتـدابري الـيت ميكـن للمجلـس أن       

  .)١٧٢(يركن إليها يف سعيه إىل حتقيق هذا اهلدف

ــى      ــز علـ ــتة أفـــرع تركـ ــزء الرابـــع إىل سـ ــم اجلـ وينقسـ
املناقشــات املتعلقــة بأحكــام الفصــل الســادس ومضــمون املــادة 

مني العام يف توجيه انتباه جملـس األمـن   اليت تتناول دور األ ٩٩
إىل األمــور الــيت قــد ــدد الســالم واألمــن الــدوليني. والفــروع  
اليت تضم أكثر من بند واحد ترد منظمة حسب بنـود جـدول   
ــن        ــن حكــم واحــد م ــر م ــاول أكث ــيت تتن ــود ال ــال. والبن األعم
ــة.      ــة خمتلف ــاوين فرعي أحكــام الفصــل الســادس مقســمة إىل عن

إىل أنه مـن الصـعب يف بعـض احلـاالت التمييـز       وجتدر اإلشارة
ــل     ــلة بالفصـ ــتورية ذات الصـ ــورات الدسـ ــني التطـ ــوح بـ بوضـ
السادس واألخرى ذات الصـلة بالفصـل السـابع. ويف حـاالت     
ــة ألحكــام       ــدول األعضــاء تفســريات خمتلف ــدمت ال ــدة، ق عدي
الفصل السادس أو اعترضـت علـى تفسـري جملـس األمـن لتلـك       

دور الــذي يضــطلع بــه يف فــض     األحكــام، أو حــىت علــى الــ   
  املنازعات بالطرق السلمية.  

__________ 

)١٧٢(  S/PV.4980 ٢٩، الصفحة. 
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اإلشارة إىل الوسائل السـلمية لتسـوية املنازعـات      

    ٣٣  ) من املادة٢(  ) و١يف ضوء الفقرتني (
  

من امليثاق على التزام الدول األعضـاء   ٣٣تنص املادة   
 ٣٣مـن املـادة    ١بتسوية منازعاا بالوسائل السلمية. فـالفقرة  

ســؤولية الرئيســية عــن حــل أي نــزاع علــى األطــراف تلقــي بامل
جملـس األمـن السـلطة     ٣٣مـن املـادة    ٢املعنية. وتعطي الفقـرة  

ــا      ــوي نزاعاـ ــراف أن تسـ ــن األطـ ــب مـ ــي يطلـ ــة كـ التقديريـ
بالوسائل السلمية، إذا رأى ضـرورة لـذلك. وقـد أثـار أعضـاء      

سيما أثناء املناقشات الـيت جتـرى    ، ال٣٣الس صراحة املادة 
ــات    ب ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــة مبنـ ــيعية املتعلقـ ــائل املواضـ ــأن املسـ شـ

وتســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية، علــى النحــو املــبني يف   
احلاالت الواردة أدنـاه. ويف إحـدى احلـاالت، أشـارت رئيسـة      

ــادة    ــراحة إىل املـ ــة صـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــت إن ٣٣حمكمـ ، وقالـ
لـيت يشـري   اللجوء إىل احملكمة هو أحد أسـاليب تسـوية الـرتاع ا   

ــادة   ــاق يف امل ــالث    .)١٧٣(٣٣إليهــا امليث ــاه حملــة عــن ث ــرد أدن وت
حاالت م املسألة املتعلقة اييت؛ والتعاون بني األمـم املتحـدة   
واملنظمـات اإلقليميـة يف عمليــات حتقيـق االسـتقرار؛ والرســالة     

املوجهة إىل رئيس جملـس األمـن    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤املؤرخة 
ــدائم للي   ــل ال ــن املمث ــا يتعلــق      م ــم املتحــدة فيم ــان لــدى األم اب

جبمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة؛ وهــذه احلــاالت أمثلــة  
علــى دعــوة جملــس األمــن األطــراف لتســوية نزاعاــا ببــذل        

  اجلهود السياسية والدبلوماسية، من خالل احلوار والتفاوض.
  

  املسألة املتعلقة اييت  

 ، املعقــــــودة يف٤٩١٧يف جلســــــة جملــــــس األمــــــن    

ــباط/فرباير  ٢٦ ، أعــرب املتكلمــون باإلمجــاع عــن    ٢٠٠٤ش
قلقهــم إزاء تــدهور احلالــة يف هــاييت. وأكــدوا بطريقــة ضــمنية  

__________ 

)١٧٣(  S/PV.5474 ١٠، الصفحة. 

، وكيـف ميكـن أن   ٣٣على أمهية األحكـام املكرسـة يف املـادة    
ــرتاع يف هــاييت. ودعــا عــدة      يكــون هلــا دور هــام يف تســوية ال

لسـلمية،  متكلمني أطراف الرتاع إىل تسوية األزمـة بالوسـائل ا  
من خالل التفاوض واحلوار، مبا حيقق أفضـل املصـاحل للشـعب    

  .)١٧٤(اهلاييت

ــل هــاييت املعارضــة إىل اإلســهام يف اســتعادة       ودعــا ممث
ــق    بالســالم واألمــن   ــة التوصــل إىل تســوية ســلمية عــن طري غي

ــاوض ــة ميكــن أن     .)١٧٥(التف ــر إىل أن األزم ــل اجلزائ وأشــار ممث
ســؤول بــني األطــراف، تحــل عــن طريــق التفــاوض واحلــوار امل 

وشدد على أنه ينبغي لس األمن أن يواصـل حـث األطـراف    
. ودعــا ممثــل اململكــة )١٧٦(علــى تغليــب احلــوار علــى املواجهــة 

املتحدة األطـراف إىل ممارسـة ضـبط الـنفس، وحـث احلكومـة       
واملعارضة على العودة إىل املفاوضات ملا فيه مصـلحة الشـعب   

ــاييت ــل شــيلي األ   .)١٧٧(اهل ــا ممث ــراف إىل تســوية الــرتاع   ودع ط
بالوســـائل الســـلمية، مؤكـــدا أن اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا اتمـــع  
الدويل ينبغـي أن تركـز علـى إجيـاد حـل سياسـي لألزمـة، وأن        
يكــون هــدفها تقــدمي الــدعم للتوصــل إىل اتفــاق مــن شــأنه أن   
يسهل استعادة السالم والدميقراطية واالحترام الكامـل حلقـوق   

وقـال ممثـل أملانيـا إن احلـوار السياسـي       .)١٧٨(اإلنسان يف هـاييت 
__________ 

)١٧٤(  S/PV.4917 ــفحة ــفحة   ٧، الصــ ــاييت)؛ الصــ ــر)؛  ١٠(هــ (اجلزائــ
ــنن)؛  ١٥ (اململكــة املتحــدة، شــيلي)؛ الصــفحة  ١٢الصــفحة  (ب

الواليـــــات املتحـــــدة ( ١٨(أملانيـــــا)؛ الصـــــفحة  ١٦الصـــــفحة 
(رومانيــا)؛  ٢٠(فرنســا)؛ الصــفحة   ١٩ األمريكيــة)؛ الصــفحة 

 ٢٣(الصــني)؛ الصــفحة  ٢٢(الربازيــل)؛ الصــفحة  ٢١الصــفحة 
 (اليابان). ٣٥(األرجنتني)؛ الصفحة  ٢٩(أيرلندا)؛ الصفحة 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٦(

 .١٢ املرجع نفسه، الصفحة  )١٧٧(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٨(
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ــراف، وإن      ــع األطـ ــن مجيـ ــق مـ ــروح التوافـ ــم بـ ــب أن يتسـ جيـ
املسؤولية تقع علـى عـاتق مجيـع األطـراف اهلايتيـة املعنيـة لكـي        

وحـث ممثـل    .)١٧٩(تنبذ العنف كأداة لتحقيق التغـيري السياسـي  
ــى      ــة يف هــاييت عل ــع العناصــر الدميقراطي ــات املتحــدة مجي الوالي

 .)١٨٠(لى حوار فعال للتوصـل إىل حـل سياسـي دائـم    احلفاظ ع

وأكد ممثل فرنسا أن األمـر متـروك للقـوى السياسـية يف هـاييت      
ــي،     ــاق سياسـ ــل إىل اتفـ ــرورية للتوصـ ــازالت الضـ ــدمي التنـ لتقـ
وانضم إىل النداءات الصادرة عـن جملـس األمـن إىل السـلطات     
احلكوميـــة واملعارضـــة كـــي تتصـــرف مبســـؤولية وجتـــنح إىل      

وحـث ممثــل رومانيـا مجيــع    .)١٨١(دال مــن املواجهـة التفـاوض بـ  
األطــراف يف هــاييت علــى التحلــي مبــا يلــزم مــن روح التوافــق،  
ــل       ــف وجع ــال العن ــف أعم ــى وق ــوار املســلحني عل وحــث الث

وحث ممثـل بـنن األطـراف علـى      .)١٨٢(التسوية السياسية ممكنة
ــار إىل أن الســعي إىل      ــاوض، وأش ــهج احلــوار والتف ــزام بن االلت

تئناف احلــوار يــتعني أن جيريــا يف ســياق النظــام     الســالم واســ 
ودعا ممثل الربازيل املعارضـة إىل إعـادة    .)١٨٣(الدستوري القائم

النظــر يف موقفهــا، وإبــداء الرغبــة يف الــدخول يف حــوار فعــال   
ــيت ترمــي مــن ورائهــا إىل      ــف ال ــذ كــل أعمــال العن ــاء، ونب وبن

ل خدمة أهدافها السياسية. وطالب مجيـع األطـراف بتقـدمي كـ    
املساعدة املمكنة للجهود املبذولة من أجـل إحـالل السـالم يف    

وحث ممثل الصني مجيع األطراف على إجيـاد حـل    .)١٨٤(هاييت
لألزمة بالوسائل السلمية، من خـالل احلـوار، ملـا فيـه مصـلحة      

__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٠(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨١(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٢(

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٣(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٤(

شــعبها وأمتــها، ودعــا مجيــع األطــراف أن تضــاعف جهودهــا   
د ممثل أيرلنـدا،  وأك .)١٨٥(ملنع املزيد من التطاحن وإراقة الدماء

أيرلندا، الـذي تكلـم بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب، أن األزمـة       
يف هــاييت يــتعني حلــها بــالطرق الســلمية، مــن خــالل الوســائل  
الدســــتورية، وعمليــــة للحــــوار السياســــي والتوافــــق. ودعــــا  
األطــراف إىل االمتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه أن يزيــد مــن  

ألرجنـــتني ودعـــا ممثـــل ا .)١٨٦(تنغـــيص حيـــاة الشـــعب اهلـــاييت 
األطراف إىل التحلي بضبط النفس، وأكـد أن احلـل ينبغـي أن    

وأكــد ممثــل  .)١٨٧(يقــوم علــى احلــوار بــني احلكومــة واملعارضــة
ــة يف هــاييت هــي       ــة حلــل األزم ــر عقالني ــريو أن الصــيغة األكث ب
حتقيق السالم واالستقرار السياسـيني يف ظـل االحتـرام الصـارم     

ــد  ــا  .)١٨٨(لدســتور البل ــل الياب ن أن التوصــل إىل حــل  ورأى ممث
سياســي ســلمي عــن طريــق احلــوار بــني األطــراف هــو أفضــل   

  .)١٨٩(استراتيجية ممكنة

ويف اية املداوالت، أدىل الرئيس ببيان أثىن فيـه علـى     
منظمــة الــدول األمريكيــة واجلماعــة الكاريبيــة للــدور القيــادي  
الــذي اضــطلعتا بــه مــن أجــل العمــل علــى إجيــاد حــل ســلمي،  

ادة بناء الثقة بني األطراف، ال سيما مـن خـالل   وحملاولتهما إع
خطة عملهما، ودعا األطراف إىل التحلي باملسـؤولية باختيـار   

  .)١٩٠(التفاوض بدال من املواجهة
  

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٥(

 .٢٣لصفحة املرجع نفسه، ا  )١٨٦(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٧(

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٨(

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٩(

)١٩٠(  S/PRST/2004/4. 
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ــة يف       التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
  عمليات حتقيق االستقرار

متوز/يوليــــــه  ٢٠، املعقــــــودة يف ٥٠٠٧يف اجللســــــة   
ملراقب الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي اسـتمرار   ، أكد ا٢٠٠٤

ــة املـــؤمتر اإلســـالمي يف    ــم املتحـــدة ومنظمـ التعـــاون بـــني األمـ
جمــاالت صــنع الســالم والدبلوماســية الوقائيــة وحفــظ الســالم. 
وقال إن ميثـاق منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي مكمـل مليثـاق األمـم        

ــاء الســالم، ودعــ     ــات وبن ا إىل املتحــدة يف جمــايل تســوية الرتاع
تسوية املنازعات اليت قد تنشـأ بـني الـدول األعضـاء بالوسـائل      
الســــلمية، مــــن قبيــــل املفاوضــــات والوســــاطة واملصـــــاحلة      

ــه إن      .)١٩١(والتحكــيم ــن جهت ــي م ــاد األفريق ــل االحت ــال ممث وق
وضــع اســتراتيجيات إقليميــة تشــرك جهــات فاعلــة إقليميــة يف  

دان يف حـل الرتاعــات كـان وال يــزال هـو النــهج الرئيسـي للبلــ    
املنطقــة. وقــال أيضــا إن القــانون التأسيســي لالحتــاد األفريقــي   

من ميثاق األمـم املتحـدة، الـيت تقضـي بتسـوية       ٣٣يؤيد املادة 
ــق التفــاوض، وتقصــي      الرتاعــات بالوســائل الســلمية عــن طري
ــوء إىل     ــيم، واللجـ ــاحلة، والتحكـ ــاطة، واملصـ ــائق، والوسـ احلقـ

  .)١٩٢(الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية
  

املوجهـــة إىل  ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ٤الرســـالة املؤرخـــة   
رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لليابــان لــدى   

  األمم املتحدة  

متوز/يوليــــــه  ١٥، املعقــــــودة يف ٥٤٩٠يف اجللســــــة   
) ردا ٢٠٠٦( ١٦٩٥، اختــذ الــس باإلمجــاع القــرار  ٢٠٠٦

علــى إطــالق مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة قـــذائف       
ية. وطالب الس بأن توقـف مجهوريـة كوريـا الشـعبية     تسيار

__________ 

)١٩١(  S/PV.5007 ٢، الصفحة. 

)١٩٢(  S/PV.5007 (Resumption 1) ١٤، الصفحة. 

ــذائف     ــا للقــ ــلة بربناجمهــ ــطة املتصــ ــع األنشــ ــة مجيــ الدميقراطيــ
التســيارية، وحثهــا علــى إظهــار ضــبط الــنفس واالمتنــاع عــن   
اختــاذ أي إجــراء قــد يزيــد التــوتر ســوءا، وإىل مواصــلة العمــل   
علــى تبديــد دواعــي القلــق املتعلقــة بعــدم االنتشــار عــن طريــق  
ــة    ــية. وحـــث الـــس مجهوريـ ــية والدبلوماسـ ــود السياسـ اجلهـ
ــات      ــورا إىل احملادث ــودة ف ــى الع ــة عل ــا الشــعبية الدميقراطي كوري
السداسية األطـراف دون شـرط مسـبق، والعمـل علـى التنفيـذ       

، ٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب   ١٩الســريع للبيــان املشــترك املــؤرخ    
ــرامج األســلحة        ــع ب ــن مجي ــى وجــه اخلصــوص ع ــي عل والتخل

ــالعودة إىل     النوو ــل بـ ــة، والتعجيـ ــة القائمـ ــربامج النوويـ ــة والـ يـ
ــة وضــمانات الوكالــة       ــار األســلحة النووي ــدة عــدم انتش معاه

  الدولية للطاقة الذرية.  

وبعد اختاذ القرار، أكد عدد من املتكلمني أن إطـالق    
 .)١٩٣(القذائف يشكل ديدا خطـريا للسـالم واألمـن الـدوليني    

ار باإلمجــاع، وأثــىن علــى رد ورحــب ممثــل اليابــان باختــاذ القــر
ــات      ــى أن عملي ــا، وشــدد عل ــذي كــان ســريعا وقوي الــس ال

ــان     ــد مباشــر للياب ــر مــن جمــرد دي ــت أكث  .)١٩٤(اإلطــالق كان

وأشار ممثل الواليات املتحدة إىل أن جهودا دبلوماسية مكثفـة  
سيما يف بيونغ يانغ نفسها، إال أن تلـك اجلهـود    قد بذلت، ال

ــالنظر  ــتنفدت بـ ــد اسـ ــا   ”إىل  قـ ــادة كوريـ ــت قيـ ــتمرار تعنـ اسـ
وقـال ممثـل فرنسـا إن اإلجـراء الـذي       .)١٩٥(“الشمالية وحتديها

اختذه جملس األمن رد مناسب على موقف خطري، وإن تطـوير  
ــذائف تســيا  ــار ق ــوب شــرقي آســيا    واختب ــن جن رية يعــرض أم

وقــال ممثــل الصــني إن الصــني  .)١٩٦(وراءهــا خلطــر شــديد ومــا
__________ 

)١٩٣(  S/PV.5490 الواليــــات  ٤(اليابــــان)؛ الصــــفحة   ٢، الصــــفحة)
 (فرنسا). ٨ املتحدة)؛ الصفحة

 .٤إىل  ٢املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٤(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٥(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٦(
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سالم واالسـتقرار يف شـبه اجلزيـرة    ظلت دائما ملتزمة بصون ال
الكورية، وأحلـت دائمـا علـى تسـوية املسـائل ذات الصـلة مـن        

  .)١٩٧(خالل احلوار السلمي واملفاوضات

إنـه  ”وقال ممثل مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة       
 “أمر ليس له مـا يـربره، وسـلوك أقـرب إىل سـلوك العصـابات      

ف، ســواء مــن أن ينــاقش جملــس األمــن مســألة إطــالق القــذائ  
ناحية اختصاص الس أو مبوجب القـانون الـدويل. وأكـد أن    
وفد بلده يدين بقوة حمـاوالت بعـض البلـدان إسـاءة اسـتخدام      

لغرض سياسي حقري هو عزل [بلده] والضـغط  ”جملس األمن 
. وأعرب عن رفضـه القـرار املتخـذ يف تلـك اجللسـة،      “[عليه]

مهـا علـى جعـل    تـزال متمسـكة بعز   ولكنه قال إن حكومتـه ال 
شبه اجلزيرة الكوريـة منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة عـن        
طريـــق التفـــاوض الســـلمي. وشـــدد علـــى أن اجلـــيش الشـــعيب 
الكوري سيمضي قدما يف عمليات إطالق القـذائف وسـيتخذ   
ــة أقــوى إذا جتــرأ أي بلــد آخــر علــى معارضــة     إجــراءات مادي

  .)١٩٨(هالتمارين اليت يقوم ا بلده وممارسة الضغط علي
  

التحقيـــــق يف ضـــــوء جلـــــوء جملـــــس األمـــــن إىل   
    ٣٤  املادة

  
مـن امليثـاق علـى أن لـس األمـن أن       ٣٤تنص املـادة    

يفحص أي نـزاع أو أي موقـف قـد يـؤدي إىل احتكـاك دويل      
أو قد يثري نزاعـا لكـي يقـرر مـا إذا كـان اسـتمرار هـذا الـرتاع         

 املوقف من شـأنه أن يعـرض للخطـر صـون السـالم واألمـن       أو
ضــمنا  ٣٤الـدوليني. ويف احلــاالت املبينــة أدنــاه، أُثــريت املــادة  

ــم املتحــدة يف       ــدور األم ــق ب ــا يتعل ــيما فيم و/أو صــراحة، الس
__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٧(

 .١١إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٨(

املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، وتصـدي األمـم املتحـدة حلـاالت     
  زاعات املسلحة.  ـاألزمات املعقدة، ومحاية املدنيني يف الن

  
ــا ب    ــة مـ ــة يف مرحلـ ــاحلة الوطنيـ ــرتاع: املصـ ــد الـ دور عـ

  املتحدة    األمم

ــة    ــودة يف  ٤٩٠٣يف اجللسـ ــاين/ ٢٦املعقـ ــانون الثـ  كـ

، نظـــر الـــس يف مســـألة املصـــاحلة الوطنيـــة يف  ٢٠٠٤ينـــاير 
مرحلـــة مـــا بعـــد الـــرتاع ودور األمـــم املتحـــدة. وأشـــار ممثـــل 
باكستان يف أثناء املناقشة إىل أن الـرد احملـدد مـن جملـس األمـن      

د بطبيعة احلال علـى الطـابع اخلـاص لكـل     واألمم املتحدة يعتم
حالة وعلـى مضـموا. وميكـن أن تتضـمن هـذه الـردود إيفـاد        
مبعوث خاص للوساطة، أو بعثة لتقصي حقائق، أو اسـتخدام  
اآلليات احملددة للجنة حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحـدة  

ـــ  ــئني، أو تعيـ ــؤون الالجـ ــام،   لشـ ــني العـ ــاص لألمـ ـــل خـ ني ممثـ
  .)١٩٩(بعثة ملراقيب السالمإرسال   و/أو
  

  األزمات املعقدة وج األمم املتحدة يف التصدي هلا  

ــة    ــودة يف  ٤٩٨٠يف اجللســـــ ــايو  ٢٨املعقـــــ أيار/مـــــ
، اجتمع الـس ملناقشـة السـبل الكفيلـة مبنـع األزمـات       ٢٠٠٤

املعقدة والتصدي هلا بفعالية. واقترح ممثل الصـني أن املبعـوثني   
أن ينضـموا إىل مبعـوثي املنظمـات    اخلاصني لألمني العام ميكن 

اإلقليميـــة يف مـــا يبذلونـــه مــــن املســـاعي احلميـــدة وجهــــود      
الوســاطة، وأنــه ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تزيــد مــن املســاعدة    
املقدمـة للمنظمـات اإلقليميـة ملسـاعدا علـى تعزيـز قـدرا يف        
ــذار املبكــــر وحفــــظ الســــالم وغــــري ذلــــك مــــن    جمــــال اإلنــ

رومانيا ينبغـي لـس األمـن أن يزيـد      وقال ممثل .)٢٠٠(ااالت
__________ 

)١٩٩(  S/PV.4903 ٢٥، الصفحة. 

)٢٠٠(  S/PV.4980 ١٠، الصفحة. 
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من استخدام اإلجراءات املنصـوص عليهـا يف الفصـل السـادس     
مـن امليثـاق لتعزيــز اجلهـود الراميـة إىل منــع نشـوب الرتاعــات.      
ــائق       ــات تقصــي احلق ــل اللجــان وبعث ــن قبي ــات م ــال إن آلي وق
واحلــوار املباشــر مــع أطــراف الرتاعــات ميكــن أن تتــيح فرصــا    

ب اجلذريـة لألزمـات املعقـدة والتصـدي هلـا يف      لتحديد األسـبا 
  .)٢٠١(املراحل األوىل من نشوئها

ــة      ــائل عــــدة متاحــ ــرئيس إىل أن مثــــة وســ ــار الــ وأشــ
للمجلس تتراوح بني املساعي احلميدة اليت يبذهلا األمـني العـام   

مــن امليثــاق، مــرورا   ٣٤املــادة واآلليــات املنصــوص عليهــا يف  
ن مبـادرات. وذهـب إىل أن   ميكن للجمعية العامـة اختـاذه مـ    مبا

هــذه الوســائل ميكــن االســتفادة منــها يف معاجلــة احلــاالت الــيت 
ميكن الستمرارها أن يشكِّل خطرا على صون السالم واألمـن  
ــاطق      ــدها الــس إىل من ــيت يوف ــات ال ــال إن البعث ــدوليني. وق ال
األزمــات باتــت أداة هامــة يف فهــم الوقــائع علــى أرض امليــدان 

إجيـاد سـبل الحتـواء الرتاعـات والنـهوض       على حنو أفضـل ويف 
بعمليــات الســالم. وأشــار إىل أن الفصــل الســادس مــن امليثــاق 
يتضمن جـردا كـامال بالتـدابري الـيت ميكـن للمجلـس أن يـركن        
إليهــا، وأنــه جيــب أن يكــون هنــاك إقــرار واضــح بــأن الســالم   

ــة لألســباب    املســتدمي ال ميكــن أن يتحقــق إال بالتصــدي بفعالي
  .)٢٠٢(زاعاتـأساس الن الكامنة يف

  
  زاعات املسلحةـمحاية املدنيني يف الن  

، املعقـــــودة يف ٤٩٩٠س يف جلســـــته اجتمـــــع الـــــ  
، لينظر يف مسـألة محايـة املـدنيني يف    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٤

الرتاعـــات املســـلحة. وقـــال ممثـــل باكســـتان إن منـــع نشـــوب  
 الرتاعـات هـو أهـم بعــد للحمايـة، مث أشـار إىل أن هنـاك ســبال      

__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(

 .٣٦ملرجع نفسه، الصفحة ا  )٢٠٢(

متعددة لدى الـس، منـها اآلليـات املنصـوص عليهـا يف املـادة       
من امليثاق، وأن هـذه السـبل ميكـن اسـتخدامها علـى حنـو        ٣٤

مفيد ملواجهة احلاالت اليت ميكـن السـتمرارها أن يعـرض أمـن     
وقال ممثل اململكـة املتحـدة إن املنظمـات     .)٢٠٣(املدنيني للخطر

ألوضــاع احلرجــة مــن اإلقليميــة تضــطلع بــدور هــام للغايــة يف ا
حيث الوقت، على النحو الذي يوضحه انتشـار بعثـة اجلماعـة    
ــا يف ليربيــا يف آب/أغســطس       االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

، وإنـــه ينبغـــي للمجلـــس أن يواصـــل عملـــه الـــداعم      ٢٠٠٣
وشدد ممثـل سويسـرا علـى ضـرورة      .)٢٠٤(للمنظمات اإلقليمية

ين مكافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب علـــى الصـــعيدين الـــوط      
والدويل، ودعا جملس األمـن إىل مزيـد مـن االسـتعانة بـأدوات      

ــة وبعثــات تقصــي احلقــائق درًءا لألزمــات   وحــث  .)٢٠٥(املراقب
ممثل كندا الس على اختاذ إجراءات أكثر حزما، وسـلم بأنـه   

ــة،   ميكـــن أو ال ال ــراءات أن تكـــون علنيـ ينبغـــي جلميـــع اإلجـ
الــس  ولكــن ميكــن النظــر يف تــدابري أخــرى، مثــل إرســال      

لبعثات غري معلنة لتقصي احلقائق، وقيام رئيس الس بـإجراء  
  .)٢٠٦(اتصاالت مع أطراف الرتاع

، املعقـودة  ٥٣١٩ونظر الس مرة أخرى يف جلسـته    
، يف مســـــألة محايـــــة ٢٠٠٥ ديســـــمرب كـــــانون األول/ ٩يف 

املـــدنيني يف الرتاعـــات املســـلحة. وأشـــار ممثـــل قطـــر إىل أن      
انون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل     اإلفالت من عقـاب القـ  

اسـتخدام آليـات    بد من أن يوضع له حد، ودعا الـس إىل  ال
واقتــرح ممثــل باكســتان  .)٢٠٧(املراقبــة وبعثــات تقصــي احلقــائق

__________ 

)٢٠٣(  S/PV.4990 ١٨، الصفحة. 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٤(

)٢٠٥(  S/PV.4990 (Resumption 1) ٣، الصفحة. 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٦(

)٢٠٧(  S/PV.5319 (Resumption 1) ١٤، الصفحة. 
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ــدلع       أن ــا ان ــي حيثم ــم املتحــدة نفــس اإلجــراء العمل ــع األم تتب
احلقـائق، يكـون مـن بـني      الرتاع، وذلك بأن توفد بعثة لتقصي

الطــالع علــى طبيعــة معاملــة املــدنيني وإعــداد تقريــر  أهــدافها ا
  .)٢٠٨(ذلك  عن
  

ــ   ات إىل جملــــس األمــــن يف ضــــوء إحالــــة املنازعــ
    ٣٥  املادة

  
الدول األعضـاء   ٣٥من املادة  ٢ و ١تعطي الفقرتان   

توجيـه انتبـاه جملـس األمـن إىل      والدول غـري األعضـاء احلـق يف   
. ٣٤ملــادة أي نــزاع أو أي موقــف مــن النــوع املشــار إليــه يف ا

مســألة قصــف أراضــي ”ومل يــدرج الــس يف جــدول أعمالــه 
، مـــع أن إحـــدى الـــدول األعضـــاء قامـــت، وفقـــا  “جورجيـــا

 .)٢٠٩(بتوجيـه انتبـاه الـس إىل احلالـة     ٣٥من املـادة   ١للفقرة 

ويف احلالـة املبينـة أدنـاه، ناقشـت األطـراف مـا إذا كـان ينبغـي         
ــون   ــد املعن ــار ”إدراج البن ــة يف ميامن يف جــدول أعمــال   “احلال

  جملس األمن.

ــودة يف ٥٥٢٦ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ١٥، املعق
ــدات    ٢٠٠٦ ، أكــد ممثــل الصــني أن األمــور الــيت تشــكل دي

للسالم واألمن الدوليني هي وحـدها الـيت تتطلـب أن يناقشـها     
يســـلم أي مـــن جـــريان ميامنـــار   جملـــس األمـــن. وقـــال إنـــه ال 

ن البلـدان اآلسـيوية بـأن احلالـة     املباشرين واألغلبية السـاحقة مـ  
ــد للســالم واألمــن اإلقليمــيني. مث     يف ميامنــار تشــكل أدىن دي
ــيس غــري مناســب       ــدخل ل ــن يف الت ــس األم ــال إن إقحــام جمل ق
فحســب، وإمنــا ســيعقّد أيضــا احلالــة وســيترك أثــرا ســلبيا علــى 

__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٨(

ــيس   ٢٠٠٧آب/أغســطس  ٨يف رســالة مؤرخــة    )٢٠٩( موجهــة إىل رئ
)، طلــب املمثــل الــدائم جلورجيــا إىل  S/2007/480جملــس األمــن (

، ‘‘مسـألة قصـف أراضـي جورجيـا    ’’الس عقد جلسـة لتنـاول   
 مؤكدا أن احلالة دد السالم واألمن يف جورجيا.

ــني ميامنــ    ــل املســتقبلي ب ار واألمــم املتحــدة. وأكــد أنــه    التفاع
ــا ــة  م ــت احلال ــار ال دام ــدد الســالم     يف ميامن ــرا يه تشــكل خط

واألمن على الصعيدين الدويل واإلقليمي، فإن الصـني تعـارض   
بصورة قاطعة إدراج مسألة ميامنار على جدول أعمـال جملـس   

ــا   .)٢١٠(األمــن ــل قطــر إن م ــال ممث ــه هــو أن   وق ختشــاه حكومت
يؤدي إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال الـس إىل إغـالق   

دبلوماســـية الـــيت فتحتـــها ميامنـــار مـــع املؤسســـات  القنـــوات ال
الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، ومع األمني العام. وشـدد علـى   
أن إدراج املسألة يف جدول أعمـال الـس أمـر غـري مناسـب،      

  .)٢١١(إن قطر تعارض مقترح اإلدراج  وقال

ومن ناحية أخـرى، أشـار ممثـل الواليـات املتحـدة إىل        
املوجهة إىل رئـيس   ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٥الرسالة املؤرخة 

ــن  ــق إزاء     ،)٢١٢(جملــس األم ــده عــن القل ــيت أعــرب فيهــا وف وال
تــدهور احلالــة يف ميامنــار. وقــال إنــه يــرى أن هــذه احلالــة مــن   
ــدوليني،      املــرجح أن تعــرض للخطــر صــون الســالم واألمــن ال
وطلـــب إدراج احلالـــة يف ميامنـــار يف جـــدول أعمـــال الـــس. 

ئل مماثلــة قـد اعتــربت ديـدات للســالم   وقـال كــذلك إن مسـا  
) املتعلـــق ١٩٩١( ٦٨٨واألمــن الــدوليني منـــذ اختــاذ القــرار     

  .)٢١٣(بتدفقات الالجئني من العراق

ويف ايـة املـداوالت، طُـرح جـدول األعمـال املؤقــت        
أصــوات  ١٠) للتصــويت، وأُقــر بأغلبيــة “احلالــة يف ميامنــار”(

والكونغـو)، وامتنـاع   (االحتاد الروسي والصني وقطر  ٤مقابل 
  عضو واحد (مجهورية ترتانيا املتحدة).  

  
__________ 

)٢١٠(  S/PV.5526 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢١١(

)٢١٢(  S/2006/742. 

)٢١٣(  S/PV.5526 ٤و  ٣، الصفحتان. 
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مـن   ٣إحالة املنازعات القانونية يف ضـوء الفقـرة     
    ٣٦املادة 

  
ــرة     ــنص الفق ــادة   ٣ت ــن امل ــى أن   ٣٦م ــاق عل ــن امليث م

، ينبغـي لـه   ٣٦وفقـا للمـادة    جملس األمن، وهو يقدم توصـياته 
ــة جيــب ع    ــات القانوني ــراف  أن يراعــي أيضــا أن املنازع ــى أط ل

ــرتاع  ــة العــدل     -بصــفة عامــة   -ال أن يعرضــوها علــى حمكم
  الدولية وفقا ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة.  

ــدول األعضــاء       ــاه، ناقشــت ال ــذكورة أدن ــة امل يف احلال
مســألة مــا إذا كــان ميكــن لــس األمــن أن يلجــأ أكثــر إىل        

  أحكام النظام األساسي للمحكمة.  
  

يل: سـيادة القـانون وصـون السـالم     تعزيز القانون الدو  
  واألمن الدوليني  

ــة    ــودة يف ٥٤٧٤يف اجللسـ ــه  ٢٢، املعقـ حزيران/يونيـ
، أعــرب املتكلمــون باإلمجــاع عــن التــزامهم بســيادة      ٢٠٠٦

ــم املتحــدة، فضــال عــن دعمهــم      ــاق األم ــادئ ميث ــانون ومب الق
حملكمـــة العـــدل الدوليـــة، وشـــددوا علـــى أن اســـتعادة ســـيادة  

ا هـو السـبيل الوحيـد إلعـادة بنـاء اتمعــات      القـانون وتعزيزهـ  
ــدامنرك) إىل بعــض     ــرئيس (ال ــها الرتاعــات. وأشــار ال ــيت مزقت ال
املسائل اليت يـرى وفـده أـا تسـتحق اهتمامـا خاصـا، مث أكـد        
ــها اللجــوء إىل حمكمــة     أن تســوية املنازعــات ســلميا بطــرق من

وشـدد   .)٢١٤(العدل الدولية، مـن صـميم ميثـاق األمـم املتحـدة     
ستشــار القــانوين لألمــم املتحــدة علــى املبــدأ الرئيســي الــذي   امل

ــة بالوســائل الســلمية      ــا الدولي ــدول بتســوية خالفا ــب ال يطال
ــدقيق الــذي أســنده امليثــاق إىل حمكمــة العــدل     وعلــى الــدور ال

__________ 

)٢١٤(  S/PV.5474 ٣، الصفحة. 

الدولية. وقال أيضا إن أحكام احملكمة كان هلـا إسـهام قـيم يف    
  .)٢١٥(الوقوف إىل جانب السالم

ــة    ــة  وقالـــت رئيسـ ــة إن احملكمـ ــدل الدوليـ ــة العـ حمكمـ
تضطلع بـدور حمـوري يف النظـام العـام لصـون السـالم واألمـن        
الدوليني عـن طريـق مسـامهتها يف تسـوية املنازعـات بالوسـائل       

 ٣الســلمية. وقالــت يف معــرض كالمهــا عــن مضــمون الفقــرة  

ــادة   ــن املـ ــرة    ٣٦مـ ــذه الفقـ ــتخدم هـ ــن مل يسـ ــس األمـ إن جملـ
ضــرورة بــث احليــاة يف هــذه لســنوات طــوال، وشــددت علــى 

  .)٢١٦(األداة وجعلها سياسة أساسية للمجلس

وأكــدت ممثلــة اململكــة املتحــدة أن تســوية املنازعــات    
بالوسائل السلمية من صـميم ميثـاق األمـم املتحـدة. وأعربـت      
عن تأييدها حملكمة العدل الدولية معتربة إياها اجلهاز القضـائي  

ــه   ــوط ب تســوية املنازعــات بــني   الرئيســي يف األمــم املتحــدة املن
ــى       ــاظ عل ــدور مركــزي يف احلف ــد ب ــدول، وتضــطلع بالتأكي ال

وارتـأت ممثلـة اليونـان أن جملـس      .)٢١٧(السالم واألمن الدوليني
األمــن ينبغــي لــه أن يبــذل مزيــدا مــن اجلهــود لتشــجيع تســوية  
املنازعات بالوسائل السلمية، وشددت علـى أن تنفيـذ أحكـام    

ها تنفيذا كامال من شأنه أن يعـزز  حمكمة العدل الدولية وفتاوا
دور احملكمة يف تثبيـت مشـروعية القـانون الـدويل وأولويتـه يف      
العالقات الدولية. وقالت أيضا إا تؤيد الرأي املـذكور أعـاله   
الذي أعربت عنه رئيسة احملكمـة فيمـا يتعلـق بزيـادة اسـتخدام      

وشـدد ممثـل املكسـيك علـى أن      .)٢١٨(٣٦مـن املـادة    ٣الفقرة 
نازعات القانونية ينبغي أن تحال إىل حمكمة العـدل الدوليـة،   امل

ــن     ــام، مـ ــه عـ ــع، بوجـ ــدول تنبـ ــني الـ ــات بـ ــع املنازعـ وأن مجيـ
__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٥(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٦(

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٧(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٨(
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االخــتالف علــى تفســري قاعــدة أو أخــرى مــن قواعــد القــانون  
  .)٢١٩(الدويل

  
    ٩٩اإلحاالت من األمني العام يف ضوء املادة   

  
نبه جملـس  من امليثاق األمني العام أن ي ٩٩ختول املادة   

األمن إىل أية مسألة يرى أـا قـد ـدد حفـظ السـالم واألمـن       
الــدوليني. ويف أثنــاء مــداوالت الــس املبينــة أدنــاه، شــجعت   
الـدول األعضـاء األمـني العـام علـى ممارسـة صـالحياته بشــكل        

، وأُثــريت ٩٩كامــل وبفعاليــة وفــق املنصــوص عليــه يف املــادة   
ت مسـألة مـا إذا كـان مـن     أيضا خالل مناقشة تناول ٩٩املادة 

صالحيات الس التداول يف األمور املتعلقة باجلوانب األمنيـة  
صـراحة   ٩٩لتغري املناخ. وكانت دولة عضو قد أثارت املـادة  

ــن      ــدد مـ ــن يف عـ ــس األمـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ ــائل موجهـ يف رسـ
املناســبات. فعلــى ســبيل املثـــال، فيمــا يتعلــق بالبنــد املعنـــون       

ــج  ” ــدة و ــات املعق ــم املتحــدة يف التصــدي   األزم ــا األم ، “هل
 ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ٨أحال ممثل باكستان، برسالة مؤرخة 

موجهة إىل رئيس جملس األمن، موجزا لألفكـار واالقتراحـات   
اهلامة املقدمة أثناء املناقشة اليت أجراها الس بشـأن األزمـات   
ــا أن       ــا، ورد فيه ــم املتحــدة يف التصــدي هل ــج األم ــدة و املعق

، وأنـه ينبغـي   ٩٩ني العـام دورا بـالغ األمهيـة وفقـا للمـادة      لألم
 ١٣٦٦ ) و٢٠٠٠( ١٢٩٦زيادة استخدام أحكـام القـرارين   

ــس    ٢٠٠١( ــل إىل جمل ــام أن حيي ــذين يشــجعان األمــني الع ) الل
من امليثاق، تقييمه للتهديدات احملتمـل   ٩٩األمن، وفقا للمادة 

  .)٢٢٠(أن يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان
  

__________ 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٩(

)٢٢٠(  S/2004/723. 

  زمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلااأل  

، املعقـــــودة يف ٤٩٨٠، يف جلســـــته نظـــــر الـــــس   
األزمــات املعقــدة  ”، يف البنــد املعنــون  ٢٠٠٤أيار/مــايو  ٢٨

. وذهــب وكيــل األمــني العــام  “واســتجابة األمــم املتحــدة هلــا 
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ إىل أنـه  

ــادة اال  ــي زي ــرار   ينبغ ــن الق ــذي ٢٠٠٠( ١٢٩٦ســتفادة م ) ال
طلب فيه الس إىل األمني العام أن يوجه انتباهه إىل احلـاالت  
الــيت تــدعو إىل القلــق البــالغ فيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني يف        

) ٢٠٠١( ١٣٦٦حاالت الرتاع املسلح، وكذلك مـن القـرار   
ه الذي شجع فيه الس األمني العـام علـى أن حييـل إليـه تقييمـ     

ألي ديدات حمتملة للسالم واألمن الدوليني. غري أنه أضـاف  
فائــدة مــن اإلنــذارات املبكــرة إذا مل تتــوافر املــوارد       قــائال ال

  .)٢٢١(الكفيلة بالتصرف إزاءها

وأثـار عــدد قليـل مــن املـتكلمني بشــكل صـريح املــادة       
ــاء املناقشــة وارتــأوا أنــه ينبغــي اســتخدامها كآليــة        ٩٩ يف أثن

وقال ممثل إسبانيا بينما توجد نظم عديـدة   .)٢٢٢(كرلإلنذار املب
عديدة لإلنذار املبكر يف األمم املتحـدة، فـإن الوقـت قـد حـان      
للنظر جبدية يف كيفية تنسيقها حـىت ميكـن للمعلومـات املتاحـة     
هلا أن تسـهم بفعاليـة وبشـكل عاجـل يف عمليـة صـنع القـرار.        
ا وأكــد علــى أمهيــة الــدور الــذي يقــوم بــه األمــني العــام يف هــذ

. وقال إن مبادرة األمـني العـام الراميـة    ٩٩الصدد عمال باملادة 
إىل تعــيني مستشــار خــاص معــين مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة تبشــر   
بــاخلري، حيــث ستضــمن وصــول املعلومــات املفيــدة إىل أعلــى   

  .)٢٢٣(اهليئات املعنية بصنع القرار بالسرعة الكافية
__________ 

)٢٢١(  S/PV.4980 ٤، الصفحة. 

ــفح   )٢٢٢( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٧ة املرجـ ــبانيا)؛ الصـ ــنن)؛  ١٦(إسـ (بـ
 املتحدة).  (اململكة ٣٠(شيلي)؛ الصفحة  ٢٢الصفحة 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٣(
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 وأشــار ممثــل بــنن إىل أن الــس توجــد حتــت تصــرفه    
ــا    ــة وتوجيههـ ــيطرة علـــى حـــاالت حرجـ ــة للسـ أدوات متنوعـ
صــوب نتيجــة أكثــر إجيابيــة، وأن واجــب الــس يف التصــرف 
ينبع اليوم أكثر من أي وقت مضى من مسؤوليته عـن احلمايـة   
ــذا      ــوة هل ــتخدام املشــروع للق ــه احلصــري يف اإلذن باالس وحق
الغــرض. واعتــرب أن هــذا هــو الســبب الــذي جيعــل أن الــس    

ما يسأل عن سبب بطئه يف الرد. وأكد من هذا املنطلـق   كثرياً
أنــه مــن املهــم بصــورة خاصــة أن ميــارس األمــني العــام ســلطته   
كاملة وبفعالية إلطالع الس على أي مسألة قـد تشـكل، يف   
نظــره، خطــرا علــى الســالم واألمــن الــدوليني، حســبما تــنص    

  .)٢٢٤(من امليثاق ٩٩عليه املادة 

، إنــه ٩٩ا إىل أحكــام املــادة وقــال ممثــل شــيلي، مشــري  
مــع وجــود الوســائل املتاحــة حاليــا لألمــني العــام وللمنظومــة،   
يبدو أن جملس األمـن ال يـدعى إال عنـدما تكـون األزمـة علـى       
وشك الوقـوع، وال يكـون هنـاك بالتـايل متسـع الختـاذ إجـراء        
ــام      ــال إن بطــرس بطــرس غــايل، األمــني الع ــائي مســبق. وق وق

صــدرت عــام  “خطــة للســالم”يف األســبق، الحــظ عــن حــق 
أن الوسائل املتاحة لألمانة العامة من شأا أن تسـمح   ١٩٩٢

بتطـوير سياسـة وقائيـة مالئمـة؛ وقـد جلـأ داغ مهرشـولد أيضــا        
إلطالق عمليات حلفظ السالم. وارتـأى أنـه قـد     ٩٩إىل املادة 

ــوفري       ــة ت ــة النظــر يف إمكاني ــه الفرعي ــن وهيئات ــس األم ــم جمل يه
ــة، ولكــي   وســائل أفضــل لأل مــني العــام النتــهاج سياســة وقائي

حيقــق بــذلك هــدف إشــراك الــس يف حــاالت يحتمـــل أن       
  .)٢٢٥(تتطور إىل نزاعات

وشجع ممثل اململكة املتحدة األمـني العـام علـى زيـادة       
بتوجيــه  ٩٩اســتخدام الصــالحيات املخولــة لــه مبوجــب املــادة 

__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٥(

لسـالم  انتباه الـس إىل أي مسـألة يـرى أـا قـد ـدد صـون ا       
  .)٢٢٦(واألمن الدوليني

  
املوجهـــة إىل  ٢٠٠٧نيســان/أبريل   ٥الرســالة املؤرخــة     

رئيس جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم للمملكـة املتحـدة       

  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى األمم املتحدة  

ــ   ، املعقـــــودة يف ٥٦٦٣س يف جلســـــته أجـــــرى الـــ
قش فيهـــا  ، مناقشـــة مفتوحـــة، نـــا  ٢٠٠٧نيســـان/أبريل  ١٧

العالقــة بــني الطاقــة واألمــن واملنــاخ. وكانــت تلــك هــي املــرة  
ــاول     ــيعية تتنـ ــة مواضـ ــا الـــس مناقشـ ــري فيهـ ــيت جيـ األوىل الـ
اجلوانب األمنيـة لـتغري املنـاخ. وقـال ممثـل هولنـدا إن التصـدي        
لتغري املناخ يف الوقت املناسب، وحتديد خماطره األمنية احملتملـة  

اتقـاء نشـوب الرتاعـات، مث حـث      األمن ميكن أن يساعد علـى 
ــات      ــن إىل حــاالت األزم ــه جملــس األم ــى تنبي ــام عل األمــني الع
املرتبطـــة بـــتغري املنـــاخ والـــيت قـــد تعـــرض الســـالم واألمـــن        

وخبصوص مسؤولية األمني العام عن تنبيـه جملـس    .)٢٢٧(للخطر
من امليثاق، الحظ ممثـل   ٩٩األمن إىل مسألة ما مبوجب املادة 

لية حتصر هذه الصـالحية يف احلـاالت الـيت    قطر أن هذه املسؤو
يرى األمني العام أا قد دد حفظ السالم واألمـن الـدوليني،   
وذهــب أيضــا إىل أن جملــس األمــن لــيس باآلليــة املثلــى ملعاجلــة  
موضوع تغري املناخ، النعدام التوازن داخلـه مـن حيـث توزيـع     

  .)٢٢٨(السلطة
  

__________ 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٦(

)٢٢٧(  S/PV.5663 ٢٧، الصفحة. 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٨(
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أحكــــــام الفصــــــل الســــــادس يف منــــــع  أمهيــــــة  
  لرتاعات  ا  نشوب

دور اتمع املدين يف منع نشوب الصـراعات وتسـوية     
  املنازعات بالطرق السلمية  

، املعقـــودة يف ٥٢٦٤ن يف جلســـته نظـــر جملـــس األمـــ  
ــبتمرب  ٢٠ ــون  ٢٠٠٥أيلول/سـ ــد املعنـ ــع ”، يف البنـ دور اتمـ

املدين يف منـع نشـوب الصـراعات وتسـوية املنازعـات بـالطرق       
علـى أن املسـؤولية األساسـية     . وشدد عدة متكلمني“السلمية

عن منع نشوب الرتاعات تقع على عاتق احلكومـات الوطنيـة،   
غــري أــم اتفقــوا علــى الــدور اهلــام الــذي يؤديــه اتمــع املــدين  
ــات      ــوية املنازعـ ــات وتسـ ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــود منـ ــا جلهـ دعمـ

 .)٢٢٩(بالوسائل السلمية، متشيا مع الفصل السادس مـن امليثـاق  

أنـه بـالنظر إىل اإلمكانيـات الـيت توفرهـا       والحظ ممثـل رومانيـا  
املعرفة والفهـم التلقـائي جلهـات اتمـع املـدين الفاعلـة، ينبغـي        
ــتواه بــني        ــاء مبس ــاون واالرتق ــى حتســني التع ــل عل ــد العم تأكي

وقــال  .)٢٣٠(منظومــة األمــم املتحــدة ومنظمــات اتمــع املــدين 
ة الوقائيـة  ممثل بريو إن اتمع املدين ميكنه أن يدعم الدبلوماسي

والوســاطة بــأمور منــها تســوية الصــراعات بــالطرق الســلمية.   
وقال إن للمجتمع املدين أيضـا دورا نشـطا يؤديـه، مـن خـالل      
أعمال املنظمات غـري احلكوميـة احملليـة والدوليـة، يف املسـاعدة      

وذهـب ممثـل بـنن إىل أن     .)٢٣١(على تعبئة موارد اتمع الدويل
حقيقيــة علــى تشــكيل جمــال     اتمــع املــدين يتمتــع بقــدرات   

النشــاط العــام والعمــل بوصــفه وســيطا اجتماعيــا، وبالتــايل يف  
ــراعات   حتقيـــــق التســـــوية الســـــلمية للرتاعـــــات ومنـــــع الصـــ

__________ 

)٢٢٩(  S/PV.5264 (بـــريو)؛  ١٧(رومانيـــا)؛ الصـــفحة   ١٠، الصـــفحة
 الروسي). (االحتاد ٢٧(بنن)؛ الصفحة  ٢٢الصفحة 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٠(

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣١(

والحظ ممثل االحتاد الروسـي أن الطبيعـة الشـاملة     .)٢٣٢(العنيفة
للتهديدات اليت يتعرض هلا السلم واألمن الدوليان تتطلب مـن  

اتيجية شـاملة ملنـع نشـوب الصـراعات     جملس األمن بلورة استر
والتسوية السلمية للمنازعات. وقال إن بإمكان اتمـع املـدين   
ــاً إىل     ــداً يف إطــار هــذه االســتراتيجية، جنب ــؤدي دوراً مفي أن ي

  .)٢٣٣(جنب مع اجلهود اليت تبذهلا الدول واملنظمات

ودعــا الــرئيس جملــس األمــن أن يرعــى ويشــجع دورا     
يف منـع الصـراعات وتسـوية املنازعـات      مفيدا للمجتمـع املـدين  

ويف ايــة املــداوالت أدىل الــرئيس ببيــان باســم       .)٢٣٤(ســلميا
ــتراتيجية شــاملة ملنــع        ــه احلاجــة إىل وضــع اس ــس أكــد في ال
نشوب الصـراعات وتسـوية املنازعـات بـالطرق السـلمية وفقـا       

  .)٢٣٥(للفصل السادس من امليثاق
  

  بناء السالم يف مرحلة ما بعد الصراع  

كــــــــانون  ٣١، املعقــــــــودة يف ٥٦٢٧يف اجللســــــــة   
، قالت األمينة العامة املساعدة ملكتـب بنـاء   ٢٠٠٧الثاين/يناير 

جلنــة بنــاء الســالم،  -الســالم إن إنشــاء ثــالث آليــات جديــدة 
ــاء الســالم       ــاء الســالم وصــندوق بن ــم بن ــب دع ــيح  -ومكت يت

فرصة جديدة ملعاجلة تلك الفترة الدقيقـة واهلشـة يف حيـاة بلـد     
٢٣٦(كه الصراعأ(.  

والحظ رئيس الس االقتصادي واالجتماعي أن مثـة    
عالقة قوية بني املستويات املتدنية للتنمية والصراعات العنيفـة،  
مث أعرب عن استعداد جملسه للمشـاركة، بأقصـى مـا يسـتطيع     

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٢(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٣(

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٤(

)٢٣٥(  S/PRST/2005/42. 

)٢٣٦(  S/PV.5627 ٦، الصفحة. 
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ــاء    ــة بن يف رســم أهــداف اســتراتيجية ووضــع اســتراتيجية للجن
قومات البقـاء، وبالتـايل ضـمان    السالم تتعلق ببناء السالم هلا م

  .)٢٣٧(قيمتها املضافة الدائمة

وقــال ممثــل اليابــان لقــد أنشــئت جلنــة بنــاء الســالم          
بوصـفها هيئــة استشـارية حكوميــة دوليــة لتنـاول القضــايا الــيت    
تشــمل واليــات األجهــزة الرئيســية، مبــا فيهــا جملــس األمـــن        

إنـه  واجلمعية العامـة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وقـال      
ــة أن      ــد ألعمــال اللجن ــه، إذا أري مــن الواضــح أن هــذا يعــين أن
تكون مفيدة وفعالة، فال بد من وجـود طـرق لضـمان التالقـي     
والتفاعـل بشــكل جمــد بــني اللجنــة مــن ناحيــة وتلــك األجهــزة  

وقــال  .)٢٣٨(واهليئــات الرئيســية ذات الصــلة مــن ناحيــة أخــرى
ــة      ــاون اللجن ــن املهــم أن تتع ــه م ــاال إن ــل غواتيم ــى حنــو   ممث عل

اســتباقي مــع الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، مــع مراعــاة       
التجربـــة املكتســـبة يف األفرقـــة االستشـــارية املخصصـــة املعنيـــة 
بالبلدان األفريقية، غري أنه شدد يف الوقت نفسه على وجـوب  
عـــدم نســـيان الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه الـــس االقتصـــادي        

  .)٢٣٩(واالجتماعي يف جماله

تشـــــــرين  ١٧املعقـــــــودة يف  ،٥٧٦١ويف اجللســـــــة   
ــوبر  ــاء    ٢٠٠٧األول/أكت ــاء الســالم، أثن ــة بن ــيس جلن ــال رئ ، ق

ــة أســهمت إســهاما كــبريا يف      ــة، إن اللجن ــر اللجن عرضــه تقري
تعزيز استراتيجيات متكاملة لبنـاء السـالم بعـد انتـهاء الصـراع      
يف بوروندي وسرياليون. وقال إن اللجنة سعت أيضا لتجميـع  

س املستخلصـة بشـأن بعـض املسـائل     أفضل املمارسات والدرو
البالغــة األمهيــة لبنــاء الســالم. وأشــار كــذلك إىل أن اللجنــة       
واجهـت حتــديات خــالل املرحلـة األوىل إلنشــائها وأن هيكــل   

__________ 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٧(

)٢٣٨(  S/PV.5627 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٩(

األمــم املتحــدة لبنــاء الســالم قــائم اآلن بشــكل كامــل. ونظــرا  
ألن أنشطة اللجنة تـدخل عامهـا الثـاين، قـال رئيسـها إنـه مـن        

ن تبـدأ تنـاول املسـائل املقـرر النظـر فيهـا إلضـافة        املناسب هلا أ
بلدان جديدة إىل جدول أعمـال اللجنـة. وأكـد علـى ضـرورة      
تعزيــز عالقــة اللجنــة مــع األطــراف الفاعلــة ذات الصــلة، مثــل  

  .)٢٤٠(األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة

وقالــت األمينــة العامــة املســاعدة يف مكتــب دعــم بنــاء   
الم دورا هاما واسـتراتيجيا يـتعني أن   السالم إن للجنة بناء الس

تضــطلع بــه حبيــث تتــآزر مجيــع اجلهــات الفاعلــة، مبــا يف ذلــك  
ــادي      ــس االقتصـــ ــة والـــ ــة العامـــ ــن واجلمعيـــ ــس األمـــ جملـــ
واالجتماعي، ملعاجلة الفتـرة احلرجـة واهلشـة الـيت ميـر منـها أي       

وأعرب ممثل بـريو عـن األمـل     .)٢٤١(بلد عصفت به الصراعات
مرونــة وفعاليــة يف التفاعــل بــني جلنــة بنــاء  يف أن تكــون هنــاك 

ــادي     ــس االقتصــ ــة والــ ــة العامــ ــس واجلمعيــ ــالم والــ الســ
  .)٢٤٢(واالجتماعي

  
دور جملـس األمـن يف    :حفظ السـالم واألمـن الـدوليني     

  سيما يف أفريقيا    منع الصراعات وتسويتها، وال

ــة    ــودة يف ٥٧٣٥يف اجللسـ ــطس  ٢٨، املعقـ آب/أغسـ
على إعادة تأكيد أمهيـة منـع نشـوب     ، أمجع املتكلمون٢٠٠٧

الرتاعات بطريقة شاملة، وجتديـد التـزامهم بتعزيـز دور الـس     
  يف منع نشوب الرتاعات جبميع أشكاهلا وتسويتها.  

ــه ينبغــي       ــتح األمــني العــام النقــاش فشــدد علــى أن وافت
تكــريس املزيــد مــن املــوارد ملنــع الصــراعات، وأكــد أنــه جيــب  

ــه ســيقدم يف األشــهر  أيضــا تعزيــز قــدرات الوســا  طة. وقــال إن
__________ 

)٢٤٠(  S/PV.5761 ٣، الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤١(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٢(
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القادمــة مقترحــات مــن أجــل تعزيــز قــدرات إدارة الشــؤون       
السياســية التابعــة لألمانــة العامــة، ــدف االســتفادة علــى حنــو   
أكثر فعاليـة مـن مسـاعيه احلميـدة، إميانـا منـه جبـدوى التعـاون         
ــل     ــن األفضـ ــه مـ ــه إنـ ــاف قولـ ــة. وأضـ ــدال املواجهـ ــوار بـ واحلـ

باقية قبـــل أن تتطــور األزمــة بشـــكل   االســتجابة بصــورة اســت   
  .)٢٤٣(كامل

وأهاب ممثل بنما بالس واجلمعية العامـة أن يضـاعفا     
اجلهود لتسهيل جناح التدابري اليت ينص عليها الفصـل السـادس   
من امليثاق لتسوية املنازعـات بـالطرق السـلمية نظـرا للعواقـب      

وأعــرب ممثــل  .)٢٤٤(اإلنســانية الــيت ينطــوي عليهــا أي صــراع  
ودان عن األمل يف أن تتبع املناقشة جا موضوعيا وعمليـا  الس

يسهم يف تعزيـز دور جملـس األمـن يف منـع الصـراعات اسـتنادا       
على مبـدأ وضـرورة استئصـال جـذور ومسـببات الصـراعات،       
وذلك عـرب التسـويات السـلمية وصـوال إىل االسـتقرار واألمـن       

  .)٢٤٥(املستدام
__________ 

)٢٤٣(  S/PV.5735 ٥إىل  ٢، الصفحات من. 

 .٧جع نفسه، الصفحة املر  )٢٤٤(

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٥(

ذي تضـطلع  وأعرب ممثل النرويج عن دعمه للـدور الـ    
ــع       ــي، يف من ــاد األفريق ــة، وخباصــة االحت ــات اإلقليمي ــه املنظم ب
نشوب الرتاعات وتسويتها. وقال إنه مما يـدفع إىل التفـاؤل أن   
البلدان األفريقية ذاا تضطلع بـدور رائـد يف تسـوية الرتاعـات     
األفريقية بالطرق السلمية، ويف تعزيز العمـل الوقـائي اسـتجابة    

ض هلا السلم واألمـن اإلقليميـان. وارتـأى    للتهديدات اليت يتعر
أنــه مــن الضــروري إقامــة تعــاون وثيــق بــني األمــم املتحــدة         

 .)٢٤٦(والشركاء اآلخرين دعمـاً لتلـك اجلهـود اإلقليميـة اهلامـة     

ــى      ــرد عل ــع نشــوب الصــراعات ي ــل غواتيمــاال إن من ــال ممث وق
أفضل وجه يف الفصل السـادس، وال سـيما بالوسـائل السـلمية     

وذهـــب ممثـــل بـــنن إىل أن منـــع  .)٢٤٧(٣٣املـــادة  املتضـــمنة يف
نشوب الصراعات جانب هام من واليـة جملـس األمـن املنبثقـة     
من الفصل السادس من امليثاق، وعلى وجه أكثر حتديدا املـادة  

  .)٢٤٨(الرابعة والثالثني منه
__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٦(

)٢٤٧(  S/PV.5735 (Resumption 1) ٣، الصفحة. 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٨(



 
 

  
 

  

  

  

  


