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  مالحظة استهاللية    

يتناول هذا الفصل اإلجراءات اليت اختذها جملس األمن بشـأن احلـاالت الـيت وقـع فيهـا        
ــك يف إطــار الفصــل الســابع         ــدوان، وذل ــن أعمــال الع ــه أو عمــلٌ م ــد للســلم أو إخــالل ب دي

  امليثاق.    من

ت الفترة املستعرضة باالرتفـاع الكـبري يف عـدد اإلجـراءات الـيت اختـذها الـس        واتسم  
للتصدي حلاالت ديد السلم أو اإلخالل به، واستند الس إىل الفصل السـابع مـن امليثـاق يف    
عدد كبري مـن القـرارات الـيت اختـذها. وبعـد أن خلُـص الـس إىل وجـود ديـد للسـلم، اختـذ            

مـن امليثـاق، فيمـا يتعلـق مبسـألة عـدم االنتشـار،         ٤٠صـراحة مبوجـب املـادة    قرارا تصـرف فيـه   
، على أفراد تنظـيم  ٤١وفرض الس أو عدل نظم جزاءات من الفئة املنصوص عليها يف املادة 

القاعــدة وحركــة الطالبــان ومــن يــرتبط مــا مــن أفــراد وكيانــات، وعلــى مجهوريــة إيــران           
عبية الدميقراطية، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، والسـودان،    اإلسالمية، ومجهورية كوريا الش

وسرياليون، وكوت ديفوار، وليربيا. واختذ الس عددا من التدابري القضائية اليت مشلـت إنشـاء   
حمكمــة خاصــة للبنــان، وإحالــة احلالــة يف دارفــور إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، واملوافقــة علــى   

اصــة لســرياليون اإلذن بــأن تقــوم دائــرة ابتدائيــة يف هولنــدا مبحاكمــة  اعتــزام رئــيس احملكمــة اخل
رئيس ليربيا السابق، تشارلز تايلور. واختذ الس أيضا عدة قرارات تـأذن بنشـر بعثـات حفـظ     
سالم تابعة لألمـم املتحـدة، فضـال عـن قـوات متعـددة اجلنسـيات، مـن أجـل القيـام بـإجراءات            

ت متعـددة األبعـاد وأكثـر تعقيـدا، ومشلـت طائفـة واسـعة        إنفاذ. وأصبحت واليات هـذه البعثـا  
مــن املهــام الــيت تراوحــت بــني محايــة املــدنيني الــذين يتهــددهم خطــر التعــرض الوشــيك للعنــف  
البدين، والقيام بعدد من األنشطة اليت تلي انتهاء الرتاعـات مـن قبيـل نـزع السـالح والتسـريح،       

هود الرامية إىل حتقيق املصاحلة الوطنية ودعـم  واملساعدة على إصالح القطاع األمين، ودعم اجل
العمليات االنتخابية. وفيما يتعلـق ببعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، أذن الـس للبعثـات         
املنشــأة حــديثا يف بورونــدي وكـــوت ديفــوار وهــاييت والســـودان بالقيــام بــإجراءات إنفـــاذ.        

يف “ مجيـع التـدابري الالزمـة   ”لـس باسـتخدام   يتعلق بالقوات املتعـددة اجلنسـيات، أذن ا   وفيما
إطــار الفصــل الســابع مــن امليثــاق مــن قبــل العمليــات الــيت أنشــأها حــديثا االحتــاد األورويب يف    
البوسنة واهلرسك، ويف تشاد ومجهورية أفريقيـا الوسـطى، ويف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة؛      

ارِكة يف القـوة املؤقتـة املتعـددة اجلنسـيات     واالحتاد األفريقي يف الصومال؛ والدول األعضاء املش
يف هاييت. وخالل الفترة قيد النظر، أذن الس للمرة األوىل للعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي   

  واألمم املتحدة يف دارفور بالقيام بإجراءات إنفاذ.  
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ــس           ــة تفســري ال ــى كيفي ــارة لتســليط الضــوء عل ــواد خمت ــى م ــز هــذا الفصــل عل ويركّ
حكام الواردة يف الفصـل السـابع مـن امليثـاق أثنـاء مداوالتـه وكيفيـة تطبيقـه هلـا يف قراراتـه.           لأل

ونظرا إىل اتساع نطاق ومـدى تعقيـد ممارسـات الـس مبوجـب الفصـل السـابع خـالل الفتـرة          
املستعرضة، ومن أجل التركيز بشكل كاف على العناصر الرئيسـية ذات الصـلة الـيت أُثـريت يف     

لس أو مداوالته، تناولت أجزاء مسـتقلة مـن هـذا الفصـل مـواد خمتلفـة مـن امليثـاق.         قرارات ا
، ٤٢إىل  ٣٩وهلــذا تركــز األجــزاء مــن األول إىل الرابــع علــى ممارســات الــس وفقــا للمــواد   

. ويتنــاول اجلــزآن الســادس والســابع علــى ٤٧إىل  ٤٣بينمــا يركــز اجلــزء اخلــامس علــى املــواد 
، ويتطـــرق اجلـــزآن الثـــامن ٤٩و  ٤٨ول األعضـــاء مبوجـــب املـــادتني التـــوايل، التزامـــات الـــد

. وكـذلك، حيتـوي   ٥١و  ٥٠والتاسع، على التوايل، إىل ممارسات الس فيما يتعلـق باملـادتني   
كل جزء على قسم يركز على قرارات الس، فضال عن قسم يسلط الضـوء علـى املقتطفـات    

  ا يتعلق باملادة (املواد) اليت هي قيد النظر.من مداوالت الس اليت توضح ممارساته فيم
  



 
 

11-02856 1354/1582 
 

  اجلزء األول

  تقرير ما إذا كان قد وقع ديد للسالم، أو إخالل بالسالم، أو عمل من أعمال 

من امليثاق ٣٩العدوان يف إطار املادة 

    ٣٩املادة   

يقرر جملس األمن مـا إذا كـان قـد وقـع ديـد للسـلم         
ــع عمــ    ــا وق ــه أو كــان م ــدوان،  أو إخــالل ب ــن أعمــال الع ال م

ويقدم يف ذلك توصـياته أو يقـرر مـا جيـب اختـاذه مـن التـدابري        
حلفـــظ الســـلم واألمـــن    ٤٢و  ٤١طبقـــا ألحكـــام املـــادتني   

  الدوليني أو إعادما إىل نصاما.  
  

    مالحظة  
خالل الفترة املستعرضة مل يسـتند الـس صـراحة إىل      
د أي إخـــالل يقـــرر وجـــو يف أي مـــن قراراتـــه ومل ٣٩املـــادة 

بالسالم أو وقوع عمل من أعمال العدوان. ومـع ذلـك، اختـذ    
ــا وجـــود ديـــدات للســـالم    ــرر فيهـ الـــس عـــدة قـــرارات قـ

أعرب فيهـا عـن قلقـه بشـأن وجـود تلـك التهديـدات. ويف         أو
ــة يف هــاييت، والشــرق       ــق باحلال ــن احلــاالت، فيمــا يتعل عــدد م

ــاد ومجهوريـــة   ــا األوســـط، والســـودان، واحلالـــة يف تشـ أفريقيـ
الوسـطى واملنطقـة دون اإلقليميــة، قـرر الــس وجـود أخطــار     
جديدة ـدد السـالم واألمـن اإلقليمـيني و/أو الـدوليني. وقـرر       
الس أيضا أن احلالـة يف أفغانسـتان، ويف البوسـنة واهلرسـك،     
ويف العراق، ما زالت تشكل ديدا للسالم واألمـن الـدوليني.   

ــاالت   ــن احلـ ــدد مـ ــرى،األويف عـ ــة يف    خـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ فيمـ
بوروندي، وكـوت ديفـوار، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      
وليربيا، وسرياليون، والصومال، والقضـايا العـابرة للحـدود يف    
أفريقيا، قرر الس أن تلك احلـاالت مـا زالـت تشـكل خطـرا      
ــك       ــع تل ــة. ويف مجي ــدوليني يف املنطق ــن ال ــدد الســالم واألم يه

لُـص إىل وجـود ديـدات للسـالم، اختـذ      احلاالت، وبعد أن خ

ــواد    ــدابري مبوجــب امل ــاق،   ٤٢ و ٤١ و ٤٠الــس ت ــن امليث م
  استعادة السلم واألمن الدوليني.    لصون أو

ومشل نطاق احلاالت الـيت قـرر الـس أـا تـؤدي إىل        
، والرتاعــات )١(نشــأة ديــدات للســالم الرتاعــات بــني الــدول  

اخليــة ذات البعــد اإلقليمــي   ، والرتاعــات الد)٢(داخــل الــدول 
، وانتشـار أسـلحة   )٤(، واألعمـال اإلرهابيـة  )٣(دون اإلقليمي أو

__________ 

) املـــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٤٠علـــــى ســـــبيل املثـــــال، يف القـــــرار   )١(  
، الحظ الس مع بـالغ القلـق   ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣

نطقـة األمنيـة املؤقتـة    احتشاد القوات بأعداد كبرية على جانيب امل
بني إريتريا وإثيوبيا، وأكد أن استمرار تلك احلالة مـن شـأنه أن   

 يشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني.

) املـــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٩علـــــى ســـــبيل املثـــــال، يف القـــــرار   )٢(  
، كرر الـس اإلعـراب عـن قلقـه البـالغ      ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣١

ــاملني يف جمــال املســا    ــن الع ــة  بشــأن أم عدات اإلنســانية وإمكاني
وصوهلم إىل السكان احملتاجني، وأكـد جمـددا قلقـه مـن احتمـال      
أن ميضــي العنــف الــدائر يف دارفــور يف التــأثري ســلبيا علــى بــاقي  
أحنــــاء الســــودان فضــــال عــــن املنطقــــة، واعتــــرب أن احلالــــة يف  

بالســـودان، مـــا زالـــت تشـــكل خطـــرا يهـــدد الســـالم    دارفـــور
 الدوليني.  واألمن

) املـــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٨علـــــى ســـــبيل املثـــــال، يف القـــــرار   )٣(  
، أعرب الس عن بالغ قلقـه مـن أن   ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥

احلالة يف منطقة احلدود بني السودان وتشاد ومجهوريــة أفريقيــا   
 الوسـطى تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني.

) املـــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣٦علـــــى ســـــبيل املثـــــال، يف القـــــرار   )٤(  
، قـــرر الـــس أن العمـــل   ٢٠٠٥تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٣١

اإلرهايب الذي أودى حبياة رئيس الوزراء اللبناين األسـبق، رفيـق   
ــالم      ــدا للســ ــكل ديــ ــه تشــ ــة عليــ ــار املترتبــ ــري، واآلثــ احلريــ

 الدوليني.  واألمن
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ــامل  ــدمار الشـــــ ــرار  )٥(الـــــ ــدة، يف القـــــ ــة واحـــــ . ويف حالـــــ
، الحــظ ٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ١٦) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨٨

الس أن الرئيس السابق تايلور قد مثل أمـام احملكمـة اخلاصـة    
ك قـرر أن اسـتمرار وجـود الـرئيس     لسرياليون يف فريتاون، لذل

السابق تايلور يف املنطقة دون اإلقليمية يشكّل عقبـة يف طريـق   
االســتقرار وخطــرا يهـــدد ســالم ســـرياليون وليربيــا والســـالم     

  واألمن الدوليني يف املنطقة.  

وخــالل الفتــرة املستعرضــة، أشــار الــس أيضــا إىل        
يــل انتشــار وقــوع أخطــار عامــة ــدد الســالم واألمــن، مــن قب 

أسلحة الدمار الشامل، وانتشـار األسـلحة الصـغرية واألسـلحة     
 ١٨٧٤اخلفيفــــة واالجتــــار غــــري املشــــروع ــــا. ويف القــــرار 

، أكـد الـس مـن    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٦(
ــاب      ــدنيني، وارتكـ ــكان املـ ــتهداف السـ ــد اسـ ــد أن تعمـ جديـ

ـــشار لل    ـــعة االنتـ ـــافرة وواسـ ـــة وسـ ــهاكات منتظمـ ـــانون انتـ قـ
اإلنـساين الدويل وقانون حقـوق اإلنسـان يف حـاالت الصـراع     

  املسلح قد يشكالن ديدا للسالم واألمـن الدوليني.  

وحتديـد   ٣٩وأُثريت عدة مسائل متعلقة بتفسري املادة   
األخطار اليت دد السالم واألمن أثناء مناقشات الـس، الـيت   

ــكله    ــيت تشـ ــدات الـ ــى التهديـ ــا علـ ــزت أساسـ ــة يف ركّـ ا احلالـ
مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، ويف الشــرق األوســط،   
ويف ميامنار، ويف السودان. وأُجريـت أيضـا مناقشـة مستفيضـة     

  بشأن فهم التهديدات غري التقليدية احملدقة بالسالم.  
__________ 

) املـــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٨علـــــى ســـــبيل املثـــــال، يف القـــــرار   )٥(  
ــوبر   ١٤ ــرين األول/أكتـ ــرر ا٢٠٠٦تشـ ـــاء  ، قـ ــس أن ادعــ لـ

مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة بأـــا أجـــرت اختبـــاراً    
ــالم      ــدد الســ ــحا يتهــ ــرا واضــ ــكل خطــ ــووي يشــ ـــسالح نــ لـــ

 الدوليني.  واألمن

ويعــرض الفــرع ألــف قــرارات الــس الــيت قــرر فيهــا     
املقدمـة أثنـاء   وجود ديد للسالم. ويعرض الفرع باء احلجـج  

  مداوالت الس فيما يتعلق باختاذ بعض تلك القرارات.  
  

    ٣٩القرارات املتصلة باملادة  - ألف
    احلالة يف أفغانستان  
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٣يف القـــ ــول/ ١٧) املـــ  أيلـــ
، ســلّم الــس باملعوقــات الــيت تعرقــل التنفيــذ   ٢٠٠٤ســبتمرب 

أفغانسـتان مـا زالـت     الكامل التفـاق بـون، وقـرر أن احلالـة يف    
. وأعاد الس تأكيـد  )٦(تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني

  .)٧(تأكيد ما قرره يف عدد من القرارات الالحقة
  

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥١يف القــ ــه  ٩) املــ متوز/يوليــ
، أكــــــد الــــس مــــــن جديــــــد التزامــــــه بالتســــــوية  ٢٠٠٤

عات يف يوغوســـــالفيا الســـــابقة، وقـــرر أن الســـــلمية للصـــــرا
احلالة يف املنطقة ما زالت تشـكل خطـرا علـى السـالم واألمـن      

ــدوليني ــن    )٨(الـ ــدد مـ ــرره يف عـ ــا قـ ــد مـ ــاد الـــس تأكيـ . وأعـ
  .)٩(القرارات الالحقة

  
__________ 

ــرار   )٦(   ــرة  ٢٠٠٤( ١٥٦٣القــــ ــابعة والعاشــــ ــان الســــ )، الفقرتــــ
 الديباجة .  من

ــرارات   )٧(    ١٧٧٦ )، و٢٠٠٦( ١٧٠٧)، و ٢٠٠٥( ١٦٢٣القــ
)٢٠٠٧.( 

ــرار   )٨(   ــة والتاســــعة مــــن    ٢٠٠٤( ١٥٥١القــ )، الفقرتــــان الثانيــ
 الديباجة.

ــرارات   )٩(    ١٧٢٢)، و ٢٠٠٥( ١٦٣٩)، و ٢٠٠٤( ١٥٧٥القــ
 ).٢٠٠٧( ١٧٨٥ )، و٢٠٠٦(
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  احلالة يف بوروندي  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٥يف القــــ ــار/ ٢١) املــــ  أيــــ
ت توجـد عراقيـل حتـول    ، الحظ الس أنه ال زال٢٠٠٤ مايو

دون حتقيــق االســتقرار يف بورونــدي، وقــرر أن احلالــة يف هــذا  
البلــد ال زالــت تشــكل ديـــدا للســالم واألمــن الـــدوليني يف      

ــة ــن      )١٠(املنطق ــة م ــرره يف جمموع ــا ق ــد م ــس تأكي . وكــرر ال
  .)١١(القرارات الالحقة

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٥٠ويف القــ ــانون  ٢١) املــ كــ
ــن     ،٢٠٠٥األول/ديســمرب  ــرغم م ــى ال ــه عل الحــظ الــس أن

حتسن األوضــاع األمنية منذ انتهاء فترة االنتقـال، مـــا زالـــت    
بورونـــدي ومنطقــــة الـــبحريات الكــــربى يف أفريقيـــا تــــشهد    

ـــتقرار ’’ ـــزع االسـ ـــل تزعـ ــزال يشــكل خطــرا   ‘‘ عوامـ ممــا ال ي
لــس . وأعــاد ا)١٢(يهــدد الســالم واألمــن الــدوليني يف املنطقــة 

  .)١٣(تأكيد ما قرره يف قرارين الحقني
  

احلالة يف تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واملنطقـة       
  دون اإلقليمية

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٨يف القـــ ــول/ ٢٥) املـــ  أيلـــ
، أعرب الس عـن بـــالغ القلـــق إزاء أنـــشطة     ٢٠٠٧سبتمرب 

اجلماعــات املــسلحة واالعتـــداءات األخـــرى يف شـرق تشـاد     
مشال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وغــرب الــسودان،       و

ومـا تـشكله مـن خطـر على السكان املدنيني وسـري العمليـات   
ـــدان،      ـــك البل ـــى اســـتقرار تل ـــاطق وعل ـــك املن اإلنســانية يف تل

ــا ــوق اإلنســـان       ومـ ــهاكات جســـيمة حلقـ ــه مـــن انتـ أدت إليـ
__________ 

 )، الفقرة قبل األخرية من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   )١٠(  

ــرارات   )١١(    ١٦٤١ )، و٢٠٠٥( ١٦٠٢)، و ٢٠٠٤( ١٥٧٧القــ
)٢٠٠٥.(   

 )، الفقرة قبل األخرية من الديباجة.٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   )١٢(  

 ).٢٠٠٦( ١٦٩٢ ) و٢٠٠٦( ١٦٦٩القراران   )١٣(  

ــة يف     ــرر أن احلال ــذلك ق ــدويل، ل ــانون اإلنســاين ال ــة والق  منطق
ـــطى       ـــا الوس ـــة أفريقي ــني الســودان وتشــاد ومجهوري احلــدود ب

  .)١٤(تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني
  

  احلالة يف كوت ديفوار  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٧يف القــــ ــباط/ ٤) املــــ  شــــ
، الحـــظ الـــس مـــع القلـــق اســـتمرار وجـــود  ٢٠٠٤ فربايـــر

 البلـد  حتديات دد استقرار كوت ديفوار، وقـرر أن احلالـة يف  
ــدوليني يف     ــن الــ ــالم واألمــ ــدا للســ ــكل ديــ ــت تشــ ــا زالــ مــ

ــة ــن    )١٥(املنطقـ ــدد مـ ــرره يف عـ ــا قـ ــد مـ ــس تأكيـ ــاد الـ . وأعـ
  .)١٦(القرارات الالحقة

  
ــة كو    ــة جبمهوريــــ ــود املتعلقــــ ــعبية  البنــــ ــا الشــــ ريــــ

)١٧(الدميقراطية
    

ــه  ١٥) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٩٥يف القـــرار    متوز/يوليـ
تشـار األسـلحة النوويــة   ، أكـد الـس مـن جديـد أن ان    ٢٠٠٦

والكيميائية والبيولوجيـة، فـضال عـن وسـائل إيصـاهلا، يشـكل    
ديـدا للسـالم واألمـن الـدوليني، وأعـرب عـن بـالغ قلقــه إزاء        

__________ 

)، الفقرتـان الثالثـة والسـابعة عشـرة مـن      ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )١٤(  
 الديباجة.

 ) الفقرة التاسعة من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   )١٥(  

 ١٥٨٤)، و ٢٠٠٤( ١٥٧٢)، و ٢٠٠٤( ١٥٢٨القـــــــــــــرارات   )١٦(  

 ١٦٠٣  )، و٢٠٠٥( ١٦٠٠)، و ٢٠٠٥( ١٥٩٤)، و ٢٠٠٥(

 ١٦٣٣)، و ٢٠٠٥( ١٦٣٢)، و ٢٠٠٥( ١٦٠٩)، و ٢٠٠٥(

 ١٦٥٧)، و ٢٠٠٦( ١٦٥٢  )، و٢٠٠٥( ١٦٤٣)، و ٢٠٠٥(

 ١٧٢١)، و ٢٠٠٦( ١٧٠٨)، و ٢٠٠٦( ١٦٨٢)، و ٢٠٠٦(

 ١٧٣٩)، و ٢٠٠٦( ١٧٢٧)، و ٢٠٠٦( ١٧٢٦  )، و٢٠٠٦(

 ١٧٦٥  )، و٢٠٠٧( ١٧٦٣)، و ٢٠٠٧( ١٧٦١)، و ٢٠٠٧(

 ).٢٠٠٧( ١٧٨٢ )، و٢٠٠٧(

موجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٤رســالة مؤرخــة   )١٧(  
ــدى األمــم املتحــدة؛ وعــدم      ــان ل ــدائم للياب ــل ال األمــن مــن املمث

 االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
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ـــذائف      ـــة لقـ ـــشعبية الدميقراطيـ ـــا الـ ـــة كوريـ ـــالق مجهوريـ إطـ
ــنظم كوســيلة     ــة اســتخدام هــذه ال ــالنظر إىل إمكاني تســيارية، ب

. وأكـد  )١٨(ويـة أو كيميائيـة أو بيولوجيـة إليصال محـوالت نو
الــس كــذلك أن عمليــات اإلطـــالق هــذه تعــرض الســـالم      
واالستقرار واألمن يف املنطقـة وخارجهـا للخطـر، ال سـيما يف     
ضــــوء إعــــالن مجهوريــــة كوريــــا الشــــعبية الدميقراطيــــة أــــا 

  .)١٩(استحدثت أسلحة نووية

كتـوبر  تشـرين األول/أ  ٦ويف بيان أدىل به الـرئيس يف    
، أعــرب الــس عــن بــالغ قلقــه إزاء بيــان صــادر عــن   ٢٠٠٦

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة أعلنـت فيـه أـا سـتجري      
ــة نوويــة يف املســتقبل. ورأى الــس أيضــا أن مجهوريــة       جترب
كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة إذا نفــذت ديــدها بــإجراء جتربــة  

ار واألمــن للخطــر يف نوويــة، فإــا ســتعرض الســالم واالســتقر
املنطقة وخارجها. وشدد الس على أن التجربـة النوويـة، إن   
أجرــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، ســوف تشــكل  
ديدا صرحيا للسالم واألمـن الـدوليني، وأن الـس، يف حالـة     
جتاهــل مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة نــداءات اتمــع   

مبــــــا تقتضــــــيه مســــــؤوليته   الــــــدويل، ســــــوف يتصــــــرف   
  .)٢٠(امليثاق  مبوجب

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٨ويف القــ ــرين  ١٤) املــ تشــ
، أعـرب الـس عـــن أشـــد القلـــق إزاء      ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

ادعــاء مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيـــة بأـــا أجـــرت    
، ٢٠٠٦تشرين األول/أكتـوبر   ٩اختبــاراً لــسالح نــووي يف 

ـــتقرار يف    وإ ـــسالم واالسـ ـــى الـ ـــشكله علـ ــذي يـ ــر الـ زاء اخلطـ
__________ 

عـــــة مـــــن )، الفقرتـــــان الثالثـــــة والراب٢٠٠٦( ١٦٩٥القـــــرار   )١٨(  
 الديباجة.

 املرجع نفسه، الفقرة الثانية عشرة من الديباجة.  )١٩(  

  )٢٠(  S/PRST/2006/41. 

املنطقــة وخارجهــا؛ وأعــرب عــن بــالغ قلقــه مــن أن يكــون        
ــة     ــل املنطقــ ــوتر داخــ ــن التــ ــد مــ ــد أدى إىل مزيــ ــار قــ االختبــ
وخارجهــا، وقــرر وجــود خطــر واضــح يهــدد الســالم واألمــن 

ــذي   )٢١(الـــدوليني ــووي الـ ــار النـ ــذا، أدان الـــس االختبـ . وهلـ
يـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة أـــا أجرتــه يف ادعــت مجهور

استخفاف صارخ بقرارات الـس ذات الــصلة، وشـدد علـى     
ـــة مـــــن اتمـــع   أن هـــــذا االختبـــــار يعرضـــــها إلدانـــــة عامليــ
الــــــدويل وميثــــل خطــــراً واضــــحاً علــــى الســــالم واألمــــن       

  .)٢٢(الدوليني
  

    قراطيةاحلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدمي  
آذار/مــارس  ١٢) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٣يف القــرار   
، أعـــاد الــــس تأكيــــد قلقــــه إزاء وجــــود مجاعــــات  ٢٠٠٤

وميليشيات مسـلحة يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو   
الدميقراطية، ممـا يدمي أجـواء انعـدام األمـن يف املنطقـة بأسـرها،     

ــة الكونغــو الدميقر  ــة يف مجهوري اطيــة ال تــزال والحــظ أن احلال
. وأعـاد  )٢٣(تشـكل ديـدا للسـالم واألمن الدوليني يف املنطقـة 

  .)٢٤(الس تأكيد ما قرره يف عدد من القرارات الالحقة
__________ 

)، الفقرتــــان الثالثــــة والتاســــعة مــــن    ٢٠٠٦( ١٧١٨القــــرار   )٢١(  
 الديباجة.

 .١املرجع نفسه، الفقرة   )٢٢(  

ــرار   )٢٣(   ــن    ٢٠٠٤( ١٥٣٣القــ ــابعة مــ ــة والســ ــان الثانيــ )، الفقرتــ
 الديباجة.

 ١٥٦٥)، و ٢٠٠٤( ١٥٥٥)، و ٢٠٠٤( ١٥٥٢ت القـــــــــــــرارا  )٢٤(  

 ١٦١٦)، و ٢٠٠٥( ١٥٩٦)، و ٢٠٠٥( ١٥٩٢)، و ٢٠٠٤(

 ١٦٣٥)، و ٢٠٠٥( ١٦٢٨)، و ٢٠٠٥( ١٦٢١)، و ٢٠٠٥(

 ١٦٧١)، و ٢٠٠٦( ١٦٥٤)، و ٢٠٠٥( ١٦٤٩)، و ٢٠٠٥(

 ١٧١١)، و ٢٠٠٦( ١٦٩٨)، و ٢٠٠٦( ١٦٩٣)، و ٢٠٠٦(

 ١٧٥١ )، و٢٠٠٧( ١٧٤٢)، و ٢٠٠٦( ١٧٣٦)، و ٢٠٠٦(

 ١٧٧١)، و ٢٠٠٧( ١٧٦٨)، و ٢٠٠٧( ١٧٥٦)، و ٢٠٠٧(

 ).٢٠٠٧( ١٧٩٤ )، و٢٠٠٧(
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  املسألة املتعلقة اييت  

شـباط/فرباير   ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٢٩يف القرار   
، أعرب الس عـن قلقـه إزاء تـدهور احلالـة السياسـية      ٢٠٠٤

واإلنسانية يف هـاييت. وأعـرب الـس أيضـا عـن بـالغ       واألمنية 
قلقــه الســتمرار العنــف يف البلــد، وكــذلك الحتمــال التــدهور  
السريع للحالة اإلنسانية وما يترتب عليه من زعزعة السـتقرار  
املنطقة. ولذلك قرر الس أن احلالـة يف هـاييت تشـكل ديـدا     

ــة    ــتقرار يف منطقــ ــدوليني ولالســ ــن الــ ــالم واألمــ ــر للســ البحــ
الكــارييب، وال ســيما مــن خــالل التــدفق احملتمــل للســكان إىل   

. وكـرر الـس   )٢٥(بلدان أخرى يف هذه املنطقة دون اإلقليمية
التأكيــد علــى أن احلالــة يف هــاييت مــا زالــت تشــكل ديــدا        
للســالم واألمــن الــدوليني يف املنطقــة يف سلســلة مــن القــرارات 

  .)٢٦(الالحقة

 نيســــان/ ٣٠املــــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٤٢ويف القــــرار   
ــل  ، الحـــظ الـــس وجـــود حتـــديات يواجههـــا     ٢٠٠٤أبريـ

استقرار هاييت السياسـي واالجتمـاعي واالقتصـادي، وقـرر أن     
احلالـــة يف هـــاييت مـــا زالـــت تشـــكل ديـــدا للســـالم واألمـــن  

. وأعاد الس تأكيـد مـا قـرره يف عـدد     )٢٧(الدوليني يف املنطقة
  .)٢٨(من القرارات الالحقة

  
__________ 

ــعة  ٢٠٠٤( ١٥٢٩القـــرار   )٢٥(   ــة والتاسـ )، الفقـــرات الثانيـــة والثالثـ
 الديباجة.  من

ــرارات   )٢٦(    ١٧٠٢ )، و٢٠٠٦( ١٦٥٨)، و ٢٠٠٥( ١٦٠٨القــ
)٢٠٠٦.( 

 )، الفقرة العاشرة من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   )٢٧(  

ــرارات   )٢٨(    ١٧٤٣ )، و٢٠٠٥( ١٦٠١ )، و٢٠٠٤( ١٥٧٦القــ
 ).٢٠٠٧( ١٧٨٠ )، و٢٠٠٧(

  الة املتعلقة بالعراقاحل  

ـــرين  ٨) املـــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣٧يف القـــــرار    تشــــــ
، ســـلّم الـــس بـــأن الــــدعم الــــدويل  ٢٠٠٥الثـــــــاين/نوفمرب 

السـتعادة االسـتقرار واألمـن ال يزال أمـرا ضــروريا، وقـرر أن   
احلالــة يف العــراق مــا زالــت تشــكل ديــدا للســالم واألمــن        

ــدوليني مـــا قـــرره الـــس يف قـــرارين     . وأُعيـــد تأكيـــد )٢٩(الـ
  .)٣٠(الحقني

  
    احلالة بني العراق والكويت  
حزيران/يونيــه  ٨) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٦يف القــرار   
، رحـــب الـــس ببـــدء مرحلـــة جديـــدة علـــى طريــــق ٢٠٠٤

انتقـال العـراق إىل حكومـة منتخبـة انتخابــا دميقراطيـا، وسـلّم    
ألمـن أمـر ضـروري،    بأن الدعم الدويل السـتعادة االسـتقرار وا  

ولــذلك قــرر أن احلالــة يف العــراق مــا زالــت تشــكل ديــدا        
  .  )٣١(للسالم واألمن الدوليني

  
    احلالة يف ليربيا  
آذار/مــارس  ١٢) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٢يف القــرار   
، الحــظ الــس مــع القلــق أن تصــرفات وسياســات      ٢٠٠٤

رئــيس ليربيــا الســابق، تشــارلز تــايلور، وأشــخاص آخــرين،       
ما ما قـاموا بـه مـن استنــزاف للمـوارد الليربيـة، ونقلـهم        سي ال

ألموال وممتلكات ليربية وريبها خفية مـن ليربيـا، أفضـت إىل    
تقــويض جهــود ليربيــا يف التحــول إىل الدميقراطيــة والتطــوير      
املنظم ملؤسسـاا ومواردهـا السياسـية واإلداريـة واالقتصـادية.      

__________ 

ــان السادســة عشــرة والتاســعة   ٢٠٠٥( ١٦٣٧القــرار   )٢٩(   )، الفقرت
 عشرة من الديباجة.

 ).٢٠٠٧( ١٧٩٠ ) و٢٠٠٦( ١٧٢٣القراران   )٣٠(  

)، الفقــــرات األوىل والثانيــــة عشــــرة   ٢٠٠٤( ١٥٤٦القــــرار   )٣١(  
 يباجة.والعشرون من الد
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يشـكل ديـدا للسـالم    ولذلك قرر الس أن الوضع يف ليربيـا  
واألمن الدوليني يف غرب أفريقيا، وال سيما لعملية السـالم يف  

. وأكــد الــس جمــددا أن احلالــة يف ليربيــا مــا زالــت   )٣٢(ليربيــا
تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني يف املنطقـة يف عـدد مـن    

  .  )٣٣(القرارات الالحقة

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣٨ويف القــ ــرين  ١١) املــ تشــ
، أكـد الـس أن الـرئيس السـابق تـايلور     ٢٠٠٥ين/نوفمرب الثا

ما زال حتـت طائلـة قـرار االـام الصـادر عـن احملكمـة اخلاصـة         
ــا ســوف تشــكل خطــرا    لســرياليون، وقــرر أن عودتــه إىل ليربي
يهـــــدد الســـــالم يف ليربيـــــا والســـــالم واألمـــــن الـــــدوليني يف 

  .  )٣٤(املنطقة

 يـــران/حز ١٣) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨٣ويف القـــرار   
، رحــب الــس بقيــادة الرئيســة إلــني جونســون  ٢٠٠٦يونيــه 

ســريليف املنتخبــة حــديثا وجبهودهــا مـــن أجـــل إعــادة الســلم    
واألمن والوئـام إىل ليربيـا، وقـرر أنـه علـى الـرغم مــن التقـــدم         
ـــاك تشــكل      ـــة هنـ ــت احلال ــا زال ـــا، م ـــرز يف ليربي ـــشهود احملـ امل

ــن الــدوليني     ــرا علــى الســلم واألم . وأعــاد )٣٥( يف املنطقــةخط
  .  )٣٦(ة من القرارات الالحقةلالس تأكيد ما قرره يف سلس

  
__________ 

ــرار   )٣٢(   ــن   ٢٠٠٤( ١٥٣٢القــ ــة مــ ــة واخلامســ ــان الثانيــ )، الفقرتــ
 الديباجة.

 ١٦٢٦)، و ٢٠٠٥( ١٦٠٧)، و ٢٠٠٤( ١٥٧٩القـــــــــــــرارات   )٣٣(  

 ١٦٨٩)، و ٢٠٠٦( ١٦٦٧)، و ٢٠٠٥( ١٦٤٧)، و ٢٠٠٥(

 ١٧٥٠)، و ٢٠٠٦( ١٧١٢)، و ٢٠٠٦( ١٦٩٤)، و ٢٠٠٦(

 ).٢٠٠٧( ١٧٧٧ ) و٢٠٠٧( ١٧٥٣)، و ٢٠٠٧(

 )، الفقرة اخلامسة من الديباجة.٢٠٠٥( ١٦٣٨ار القر  )٣٤(  

ــرار   )٣٥(   ــن   ٢٠٠٦( ١٦٨٣القــ ــة مــ ــة واخلامســ ــان الثانيــ )، الفقرتــ
 الديباجة.

ــرارات   )٣٦(    ١٧٩٢ )، و٢٠٠٧( ١٧٦٠ )، و٢٠٠٦( ١٧٣١القــ
)٢٠٠٧.( 

    احلالة يف الشرق األوسط  
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣٦يف القـــ ــرين  ٣١) املـــ تشـــ

ــائج   ٢٠٠٥األول/أكتــوبر  ، وبعــد أن أحــاط الــس علمــا بنت
تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املسـؤولة عـن التحقيـق يف    

 شــــباط/ ١٤فجري اإلرهــــايب الــــذي وقـــع يف بــــريوت يف  الـــت 
ــر ــاين    ٢٠٠٥ فرباي ــوزراء اللبن ــيس ال ــل رئ ــذي أدى إىل مقت وال

السابق، رفيق احلريري، أكد الس جمددا أن اإلرهاب جبميـع  
أشكاله ومظـاهره يشـكل واحـدا مـن أشـد التهديـدات خطـرا        
علـى الســالم واألمــن. وقــرر الـس أيضــا أن العمــل اإلرهــايب   
الــذي أدى إىل مقتــل الســيد احلريــري واآلثــار املترتبــة عليــه       

ــدوليني    ــن ال ــدا للســالم واألم ــس  )٣٧(تشــكل دي ــاد ال . وأع
 أيـار/  ٣٠) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٥٧تأكيد ما قـرره يف القـرار   

  .  ٢٠٠٧مايو 

 آب/ ١١) املــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠١ويف القــــــــرار   
ــتمرار   ٢٠٠٦أغســـطس  ــه إزاء اسـ ــرب الـــس عـــن قلقـ ، أعـ

ــذ هجــوم     تصــ ــان ويف إســرائيل من ــة يف لبن ــال القتالي عيد األعم
، وقـرر أن  ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٢حزب اهللا علـى إسـرائيل يف   

  .  )٣٨(احلالة يف لبنان تشكل ديدا للسالم واألمن الدوليني

 آب/ ٢٤) املــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٣ويف القــــــــرار   
ــد اإلعــراب عــن دعمــه   ٢٠٠٧أغســطس  ، أعــاد الــس تأكي

وقــف أعمــال القتــال واخلــط األزرق بكاملــه      التــام الحتــرام 
احتراما تاما، وأدان مجيع اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت تشـن علـى      

__________ 

)، الفقرتـان الثالثـة والتاسـعة عشـرة مـن      ٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   )٣٧(  
 الديباجة.

ــرار   )٣٨(   ــن   ٢٠٠٦( ١٧٠١القــ ــرة مــ ــة والعاشــ ــان الثانيــ )، الفقرتــ
   الديباجة.
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قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان، وقــرر أن احلالــة يف لبنــان 
  .  )٣٩(زالت تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني  ما
  

  احلالة يف سرياليون  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٢يف القـــ ــول/أ ١٧) املـــ  يلـــ
، أشــاد الــس بــاجلهود الــيت بذلتــها اجلماعــة   ٢٠٠٤ســبتمرب 

االقتصــادية لــدول غـــرب أفريقيـــا مـــن أجـــل بنـــاء الســالم يف   
املنطقــة دون اإلقليميــة، وشـــجع رؤســـاء الـــدول األعضـــاء يف  
احتـاد ـر مــانو علــى مواصـلة احلـوار فيمـا بينـهم ـدف بنـاء          

   ــر ــيني، وقـ ــن اإلقليمـ ــالم واألمـ ــرياليون  السـ ــة يف سـ ر أن احلالـ
ــا ــدوليني يف     مــ ــن الــ ــالم واألمــ ــدا للســ ــكل ديــ ــت تشــ زالــ

 ١٦١٠. وأعــاد الــس تأكيــد مــا قــرره يف القــرار  )٤٠(املنطقــة
  .  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٥(

 حزيـــران/ ١٦) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨٨ويف القـــرار   
ــه  ــايلور قــد   ٢٠٠٦يوني ــرئيس الســابق ت ، الحــظ الــس أن ال

ــرر أن      ــاون، وق ــام احملكمــة اخلاصــة لســرياليون يف فريت ــل أم مثُ
اســــتمرار وجــــود الــــرئيس الســــابق تــــايلور يف املنطقــــة دون 
اإلقليمية يشكل عقبة يف طريق االستقرار وخطرا يهـدد سـالم   

  .)٤١(سرياليون وليربيا والسالم واألمن الدوليني يف املنطقة
  

    احلالة يف الصومال  
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٨يف القـــــــ  آب/ ١٧) املـــــــ

، أدان الـــس اســـتمرار تـــدفق إمــــدادات    ٢٠٠٤أغســـطس  
األسلحة والـذخرية إىل الصـومال وعـربه، مبـا يتنـاىف مـع حظـر        

__________ 

) الفقــرات الثالثــة والعاشــرة والســابعة    ٢٠٠٧( ١٧٧٣القــرار   )٣٩(  
   عشرة من الديباجة.

ــرار   )٤٠(   ــن   ٢٠٠٤( ١٥٦٢القــ ــرة مــ ــة والعاشــ ــان الثالثــ )، الفقرتــ
 الديباجة.

 )، الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة.٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   )٤١(  

توريد األسلحة، وأعـرب عـن تصـميمه علـى حماسـبة منتـهكي       
احلظــر، وأعــاد التأكيــد علــى أمهيــة تعزيــز رصــد حظــر توريــد  

الصــومال تشــكل  األســلحة إىل الصــومال، وقــرر أن احلالــة يف 
. وأعـاد الـس   )٤٢(ديدا للسـالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة    

  .  )٤٣(تأكيد ما قرره يف عدد من القرارات الالحقة
  

    تقارير األمني العام عن السودان  
ــه  ٣٠) املـــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٦يف القـــرار    متوز/يوليـ
ـــق إىل أن مـــا يصـــل إىل    ٢٠٠٤ ـــالغ القل ، أشــار الــس مــع ب
الجـئ قـد فـروا إىل تشاد، مما يلقي عبئــا خطــريا    ٢٠٠ ٠٠٠

ـــالغ إزاء        ـــه الب ـــن قلق ـــرب ع ـــد، وأع ـــك البل ـــل ذل ـــى كاه عل
ــام ميليشــيات اجلنجويــد بشــن غــارات     التقــارير الــيت تفيــد بقي
عـرب احلــدود علـى تشـاد. ولـذلك، قـرر الـس أن الوضـع يف        

ســتقرار  الســودان ميثــل ديــدا للســالم واألمــن الــدوليني وال     
. وأعـــاد الـــس تأكيـــد مـــا قـــرره يف سلســـة مـــن )٤٤(املنطقـــة

  .  )٤٥(القرارات الالحقة

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٠ويف القـــــ  آذار/ ٢٤) املـــــ
، أدان الس االنتـــهاكات املســـتمرة التفــــاق  ٢٠٠٥مارس 

 نيســـــان/ ٨جنامينـــــــا لوقـــــــف إطـــــــالق النـــــــار املـــــــربم يف 
ـــل ـــا املـــربمني يف  وبرو ٢٠٠٤ أبريـ ـــرين  ٩توكـــويل أبوجـ تشـ

__________ 

ــرار   )٤٢(   ــة واخلامســة   ٢٠٠٤( ١٥٥٨الق ــة والرابع ــرات الثالث )، الفق
 من الديباجة.

 ١٦٧٦)، و ٢٠٠٥( ١٦٣٠)، و ٢٠٠٥( ١٥٨٧القـــــــــــــرارات   )٤٣(  

 ١٧٤٤)، و ٢٠٠٦( ١٧٢٥)، و ٢٠٠٦( ١٧٢٤)، و ٢٠٠٦(

 ).٢٠٠٧( ١٧٧٢ )، و٢٠٠٧( ١٧٦٦)، و ٢٠٠٧(

)، الفقرتــــــان العشــــــرون واحلاديــــــة ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــــــرار   )٤٤(  
 يباجة.والعشرون من الد

 ١٦٦٥)، و ٢٠٠٥( ١٦٥١)، و ٢٠٠٤( ١٥٦٤القـــــــــــــرارات   )٤٥(  

 ١٧٧٩ )، و٢٠٠٦( ١٧١٣)، و ٢٠٠٦( ١٦٧٢)، و ٢٠٠٦(

)٢٠٠٧.( 
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ـــوفمرب  ــور    ٢٠٠٤الثـاين/نـ ــع األطــراف يف دارف ـــن قبِــل مجي مـ
وتدهور احلالة األمنيـة، وقـرر أن احلالـة يف السـودان مـا زالـت       

ــدوليني    ــن ال ــدا للســالم واألم ــس  )٤٦(تشــكل دي ــاد ال . وأع
  .  )٤٧(تأكيد ما قرره يف عدد من القرارات الالحقة

ــرار ويف ا   ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٩لقـــ ــوز/ ٣١) املـــ  متـــ
، أكد الس جمـددا قلقـه مـن احتمـال أن ميضـي      ٢٠٠٧ يوليه

العنــف الــدائر يف دارفــور يف التــأثري ســلبيا علــى بــاقي أحنــاء        
السودان فضال عن املنطقة، واعترب الس أن احلالة يف دارفـور  
بالســودان، مــا زالــت تشــكل خطــرا يهــدد الســالم واألمــن        

  .  )٤٨(الدوليني
  

    عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  
 نيســـــان/ ٢٨) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٠يف القـــــرار   
ــل  ـــة   ٢٠٠٤أبري ـــلحة النوويـ ـــار األسـ ، أكـــد الــس أن انتشـ

والكيميائيــة والبيولوجيـــة ووســـائل إيصـــاهلا، يشـكّل ديـدا      
للسلم واألمن الدوليني، وأكد جمددا ضرورة االسـتعانة جبميـع   

وسـائل، مبـا يتفـق وامليثـاق، من أجل مكافحـة األخطـار الـيت    ال
. وأعـاد  )٤٩(تسببها األعمال اإلرهابية للسـلم واألمـن الـدوليني   

ــرار     ــرره يف الق ــا ق ــد م ــس تأكي ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٣ال ) امل
  .  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٧

__________ 

)، الفقرتـــان احلاديـــة عشـــرة والثالثـــة    ٢٠٠٥( ١٥٩٠القـــرار   )٤٦(  
 والعشرون من الديباجة.

 ١٦٢٧)، و ٢٠٠٥( ١٥٩٣)، و ٢٠٠٥( ١٥٩١القـــــــــــــرارات   )٤٧(  

 ١٧٠٦)، و ٢٠٠٦( ١٦٧٩)، و ٢٠٠٦( ١٦٦٣)، و ٢٠٠٥(

 ١٧٥٥)، و ٢٠٠٦( ١٧١٤)، و ٢٠٠٦( ١٧٠٩)، و ٢٠٠٦(

 ).٢٠٠٧( ١٧٨٤ )، و٢٠٠٧(

)، الفقرتــان اخلامســة عشــرة والسادســة ٢٠٠٧( ١٧٦٩القــرار   )٤٨(  
 عشرة من الديباجة.

)، الفقرتــان األوىل والرابعــة عشــرة مــن  ٢٠٠٤( ١٥٤٠القــرار   )٤٩(  
 الديباجة.

    القضايا العابرة للحدود يف أفريقيا  
، ٢٠٠٤/مـارس  آذار ٢٥يف بيان أدىل بـه الـرئيس يف     

ســلّم الــس باحلاجــة إىل ــج شــامل ومركّــب إلجيــاد حلــول  
دائمة لألزمات والصراعات املعقـدة يف غـرب أفريقيـا، واعتـرب     
أن االجتار غري املشروع باألسلحة يشـكل خطـرا علـى السـالم     

  .  )٥٠(واألمن الدوليني يف املنطقة
  

    توطيد السالم يف غرب أفريقيا  
، ٢٠٠٦آب/أغسـطس   ٩يس يف يف بيان أدىل به الـرئ   

ــن        ــة مـ ــل حكومـ ــي لكـ ــدور األساسـ ــى الـ ــس علـ ــدد الـ شـ
حكومات غرب أفريقيا يف توطيد السالم، وكرر تأكيد أمهيـة  
عمــل مجيــع الزعمــاء يــدا واحــدة لتحقيــق الســالم واألمــن يف    
ــة، ورأى أن االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية     املنطق

 ديـــدا للســـالم واألمـــن واألســـلحة اخلفيفـــة مـــا زال يشـــكل
  .)٥١(الدوليني يف املنطقة

  
    محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة  
 نيســـــان/ ٢٨) املـــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٤يف القـــــرار   
ــل  ــد اســتهداف الســكان    ٢٠٠٦أبري ــس أن تعم ، الحــظ ال

ــة،     ــمولني باحلمايــ ــخاص املشــ ــن األشــ ــم مــ ــدنيني وغريهــ املــ
ــعة ا    ــافرة وواسـ ــة وسـ ــهاكات منتظمـ ــاب انتـ ــار وارتكـ النتشـ

للقانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسـان يف حـاالت       
ــن       ــدد الســالم واألم ــد يشــكالن خطــرا يه الصــراع املســلح ق
الدوليني، وأكد من جديـد اسـتعداده للنظـر يف تلـك احلـاالت      

ــدابري مناســبة ’’واختــاذ  ــد االقتضــاء ‘‘ ت ــس  )٥٢(عن ــاد ال . وأع
__________ 

  )٥٠(  S/PRST/2004/7. 

  )٥١(  S/PRST/2006/38. 

 .٢٦)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٧٤القرار   )٥٢(  
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ؤرخ ) املـــــ ٢٠٠٦( ١٧٣٨تأكيـــــد مـــــا قـــــرره يف القـــــرار    
  .  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ٢٣
  

األخطــار الــيت ــدد الســالم واألمــن الــدوليني مــن         
    جراء األعمال اإلرهابية

يف عدة قرارات وبيانات أدىل ا رئيس الس، كـرر    
ــع أشــكاله ومظــاهره      ــى أن اإلرهــاب جبمي ــد عل الــس التأكي
ــن     ــالم واألمــ ــة بالســ ــدات احملدقــ ــر التهديــ ــد أخطــ ــل أحــ ميثــ

  .  )٥٣(نيالدولي

ــية الــيت        ــات الرئاس ــرارات والبيان ــن الق ــلة م ويف سلس
اعتمـدت فيمــا يتعلـق بأعمــال إرهابيــة حمـددة ارتكبــت خــالل    
الفتــــرة املستعرضــــة، أدان الــــس بأشــــد العبــــارات هــــذه      
اهلجمــات، وأعلــن أنــه يعتــرب تلــك األعمــال، شــأا شــأن أي   

  .)٥٤(عمل إرهايب، أخطارا دد السالم واألمن الدوليني
  

__________ 

 ١٥٦٦ )، و٢٠٠٤( ١٥٣٥ )، و٢٠٠٤( ١٥٢٦القـــــــــــــرارات   )٥٣(  

 ١٦٤٤)، و ٢٠٠٥( ١٦٢٤)، و ٢٠٠٥( ١٦١٧)، و ٢٠٠٤(

). وانظـر أيضـا   ٢٠٠٧( ١٧٨٧ )، و٢٠٠٦( ١٧٣٥)، و ٢٠٠٥(
S/PRST/2004/26 و ،S/PRST/2004/37 و ،S/PRST/2005/3 ،

، S/PRST/2005/64، و S/PRST/2005/34، و S/PRST/2005/16  و
 .S/PRST/2007/1 ، وS/PRST/2006/56  و

 ١٦١٨ )، و٢٠٠٥( ١٦١١)، و ٢٠٠٤( ١٥٣٠القـــــــــــــرارات   )٥٤(  

ــا  ٢٠٠٥( ــر أيضــ ، S/PRST/2004/31، و S/PRST/2004/14). وانظــ
، S/PRST/2005/53، و S/PRST/2005/45، و S/PRST/2005/36  و
، S/PRST/2006/30، و S/PRST/2006/18و  ،S/PRST/2005/55  و
، S/PRST/2007/26، و S/PRST/2007/11، و S/PRST/2007/10  و
، S/PRST/2007/39، و S/PRST/2007/36، و S/PRST/2007/32  و
 .S/PRST/2007/50، و S/PRST/2007/45  و

      ٣٩النقاش املتصل باملادة   - باء
ـــ    ــة جبمهوريـــ ــود املتعلقــــ ــعبية  البنــــ ــا الشــــ ة كوريــــ

)٥٥(الدميقراطية
    

 متـــــــــوز/ ١٥املعقـــــــــودة يف  ٥٤٩٠يف اجللســـــــــة   
) ٢٠٠٦( ١٦٩٥، اختذ الس باإلمجـاع القـرار   ٢٠٠٦ يوليه

الذي أعـرب فيـه عـن بـالغ قلقـه إزاء إطـالق مجهوريـة كوريـا         
ائف تســـيارية، بـــالنظر إىل إمكانيـــة الشـــعبية الدميقراطيـــة لقـــذ

ــة      ــوالت نوويـ ــال محـ ــيلة إليصـ ــنظم كوسـ ــذه الـ ــتخدام هـ اسـ
ــت      أو ــيت تلــ ــة الــ ــالل املناقشــ ــة. وخــ ــة أو بيولوجيــ كيميائيــ

التصويت، رحب ممثال اليابان والواليات املتحدة باختاذ القـرار  
باإلمجاع، مشددين علـى أن إطـالق مجهوريـة كوريـا الشـعبية      

يتهــدد “ خطـرا مباشـرا  ’’ئف تسـيارية يشـكل   الدميقراطيـة قـذا  
. وأشــار ممثــل فرنســا إىل أن هــذا  )٥٦(الســلم واألمــن الــدوليني 

القرار يشـكّل تطـورا هامـا يف جهـود الـس ملكافحـة انتشـار        
ــدا      ــل دي ــذي ميث ــدمار الشــامل ووســائل إيصــاهلا ال أســلحة ال

. وأكــد ممثــل مجهوريــة كوريــا أن )٥٧(للســلم واألمــن الــدوليني
القــذائف يقــوض الســلم واالســتقرار يف مشــال شــرقي   إطــالق 

ــى العالقــات بــني الكــوريتني    ــؤثر ســلبا عل . بينمــا )٥٨(آســيا وي
اعترض ممثل مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة علـى القـرار     
املتخذ مؤخرا، مشـددا علـى أنـه لـيس مـن صـالحيات الـس        

ين التمــار’’مناقشــة مســألة إطــالق القــذائف الــيت كانــت مــن   
__________ 

موجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٤رســالة مؤرخــة   )٥٥(  
ــدا   ــل ال ــدى األمــم املتحــدة؛ وعــدم   األمــن مــن املمث ــان ل ئم للياب

 االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.

  )٥٦(  S/PV.5490 ــفحتان ــفحتان   ٣ و ٢، الصـــ ــان)؛ والصـــ  ٤(اليابـــ
 (الواليات املتحدة).  ٥ و

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  
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اهلادفة إىل تعزيز قدرة البلد علـى الـدفاع   “ العسكرية الروتينية
  .)٥٩(عن النفس

تشـــــــرين  ١٤املعقـــــــودة يف  ٥٥٥١ويف اجللســـــــة   
 ١٧١٨، اختــذ الــس باإلمجــاع القــرار ٢٠٠٦األول/أكتــوبر 

) الذي أعرب فيه عن بالغ قلقه من أن يكـون اختبـار   ٢٠٠٦(
الشـــعبية  الســـالح النـــووي الـــذي ادعتـــه مجهوريـــة كوريـــا     

الدميقراطيــة قــد أدى إىل املزيــد مــن التــوتر. ويف املناقشــة الــيت    
ــا        ــيت أجر ــى أن التجــارب ال ــتكلمني عل ــدة م ــق ع ــت، اتف تل
ــدا للســلم       ــة تشــكل دي ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري مجهوري

ــالقرار   )٦٠(واألمــن الــدوليني . وذكّــر ممثــل الواليــات املتحــدة ب
ــا  )، وأعــرب عــن أســفه ألن  ٢٠٠٦( ١٦٩٥ ــة كوري مجهوري

ــس      ــب الـ ــى مطالـ ــرد علـ ــارت الـ ــة اختـ ــعبية الدميقراطيـ الشـ
، مـثرية بـذلك   ‘‘بتهديد مباشر آخر للسالم واألمن الـدوليني ’’

أزمــة دوليــة وحرمــت شــعبها مــن فرصــة التمتــع حبيــاة أفضــل.  
وأعرب عن ارتياحه ألن الس قرر إدانـة عمليـات اإلطـالق،    

الــس مســتعد   وهــو مــا يؤشــر للجميــع، حســب رأيــه، أن     
ــدويل      ــن ال ــا األم ــرض هل ــيت يتع ــدات ال ــة التهدي حبــزم ’’ملواجه

. وقـال ممثـل اململكـة املتحـدة إن االختبـار الـذي       )٦١(‘‘وسرعة
أُجري يشكّل انتـهاكا ملعاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة       

ــل االحتــاد الروســي   )٦٢()٢٠٠٦( ١٦٩٥وللقــرار  . وأشــار ممث
نوويــة جتريهــا مجهوريــة    إىل أن حكومتــه تــرى أن أي جتربــة  

كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة مــن شــأا أن تعقــد احتمــاالت       
التوصل إىل تسوية للمشكلة النووية يف شبه اجلزيـرة الكوريـة،   

__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

  )٦٠(  S/PV.5551 ــفحة ــدة)؛ والصـــفحة    ٢، الصـ  ٦(الواليـــات املتحـ
ــفحة    ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــفحة   ٨(اململكـ ــان)؛ والصـ  ١٠(اليابـ

 (مجهورية كوريا).

   .٤-٢املرجع نفسه، الصفحات   )٦١(  

 .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  

ــلم واألمـــن   ’’الـــيت  ــار ـــدد السـ تنطـــوي بالفعـــل علـــى أخطـ
وأعــرب عــن تأييــده للــرد القــوي الصــادر عــن  ‘‘. واالســتقرار

“ املوجه للمجتمع الدويل برمتـه التحدي اخلطري ”الس على 
الذي تثريه أفعال مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة، ولكنـه    

مدروســــا بعنايــــة ”شــــدد علــــى أن الــــرد ينبغــــي أن يكــــون 
. وقال ممثل اليابان إن هـذا  )٦٣(“ويستهدف منع تصعيد التوتر

القرار يتضمن تدابري شـديدة، ولكـن هدفـه هـو إزالـة التهديـد       
ــن  ــلم واألمـ ــة   للسـ ــارب النوويـ ــة وقـــف التجـ ــدوليني بكفالـ الـ

وإطـــالق القـــذائف التســـيارية مـــن جانـــب مجهوريـــة كوريـــا  
. وردا علــــى ذلــــك، أعــــرب ممثــــل  )٦٤(الشــــعبية الدميقراطيــــة

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة عـن رفـض القـرار املتخـذ      
وأعــرب عــن خيبــة  “. ال مــربر لــه”مــؤخرا واصــفًا إيــاه بأنــه  

واحـدة  ‘‘ كلمة قلـق ’’لس عن توجيه ولو األمل إزاء عجز ا
إىل الواليات املتحـدة، الـيت هـددت بلـده بشـن هجـوم نـووي        
استباقي. وأكد أن التجربة النوويـة جلمهوريـة كوريـا الشـعبية     

تعـــزى كليـــة إىل التهديـــد النـــووي واجلـــزاءات  ”الدميقراطيـــة 
  .  )٦٥(“والضغط من جانب الواليات املتحدة

  
    وسطاحلالة يف الشرق األ  
ــة    ــودة يف  ٥٠٢٨يف اجللســـ ــبتمرب  ٢املعقـــ أيلول/ســـ
) الــذي أعــرب ٢٠٠٤( ١٥٥٩، اختــذ الــس القــرار  ٢٠٠٤

فيه عن قلقه من استمرار تواجد ميليشـيات مسـلحة يف لبنـان،    
وطالب مجيع القوات األجنبية املتبقية باالنسـحاب مـن لبنـان.    
وعقــــب التصــــويت، أشــــار ممثــــل فرنســــا إىل أن االســــتقرار 

تعرض للتهديـد مـرارا   ”خلي يف لبنان واستقرار املنطقة قد الدا
ــري  ــوات     “وبشــكل خط ــى ضــرورة انســحاب الق ، وشــدد عل
__________ 

 املرجع نفسه.  )٦٣(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
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األجنبية من لبنـان برمتـها وتفكيـك امليليشـيات اللبنانيـة وغـري       
ــان    )٦٦(اللبنانيــة ــر فقــد أكــد أن الوضــع يف لبن . أمــا ممثــل اجلزائ

وبالتـايل  “ نييبدو أنـه يشكل ديدا للسلم واألمن الـدولي  ال”
ال يقتضي اختاذ قرار من قبل الس. وأعرب عـن رأي مفـاده   

سياسـتها املتمثلـة يف   ’’أن إسرائيل هي اليت تشكل، مـن جـراء   
احــتالل واســتعمار األراضــي العربيــة، ديــدا ال يقبــل اجلــدل   

وهـو مــا يتطلـب مـن الـس النظــر     ‘‘ للسـلم واألمـن الـدوليني   
. وأشـار ممثـل باكسـتان إىل أن    )٦٧(العاجل واختاذ تدابري بشـأنه 

القرار املتخذ مؤخرا ال يتسق مع وظائف ومسؤوليات الـس  
مــن امليثــاق، ألنــه ال يقــدم أي   ٣٩املنصــوص عليهــا يف املــادة 

وشـدد علـى أنـه    “. علـى وجـود أي ديـد ملـح لألمـن     ”أدلة 
علـى السـالم   ‘‘ للخطـر احلقيقـي  ’’ينبغي للمجلس أن يتصدى 

وسـط النـاجم عـن احـتالل األراضـي الفلسـطينية       يف الشرق األ
. وأعرب ممثل أنغوال عن أمله يف أالّ تكون الختـاذ  )٦٨(والعربية
، ألن احلالـة يف  “آثار غري مرغوب فيهـا وغـري متوقعـة   ”القرار 

  .  )٦٩(لبنان ال متثل ديدا عاجال للسالم واألمن

ــودة يف  ٥١١٧ويف اجللســة    ــاين/  ٢٨املعق ــانون الث  ك
ــاير  ــرار    ٢٠٠٥ينـــ ــاع القـــ ــس باإلمجـــ ــذ الـــ  ١٥٨٣، اختـــ

ــوتر   ٢٠٠٥( ــتمرار التـ ــه عـــن القلـــق السـ )، الـــذي أعـــرب فيـ
والعنف على امتداد اخلط األزرق، وكذلك الحتمـال تصـعيد   
ــة قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان.        ــرتاع، وجــدد والي ال
وخــالل املناقشــة الــيت تلــت، أكــد ممثــل الواليــات املتحــدة أن   

ــدم نشــر احلك  ــة     ع ــداد وافي ــا املســلحة بأع ــة لقوا ــة اللبناني وم
ديـدا  ’’لضمان يئة بيئة هادئة يف مجيع أحناء إقليمها يشـكّل  

__________ 

  )٦٦(  S/PV.5028 ٥، الصفحة. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

. وأشار ممثـل اليونـان إىل أن اختـاذ    )٧٠(‘‘خطريا للسالم واألمن
القـرار باإلمجـاع دليــل علـى أن الــــس يــــرى أن األوضـــــاع     

  .  )٧١(املنطقة يف لبنان ما زالت دد السلم واألمن يف

ــة    متوز/يوليـــــه  ١٤املعقـــــودة يف  ٥٤٨٩ويف اجللســـ
، نــاقش الــس نشــوب أعمــال قتاليــة مــن جديــد بــني  ٢٠٠٦

. وخـالل املناقشـة،   ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٢لبنان وإسـرائيل يف  
دعا عدد مـن املـتكلمني إىل وقـف العمليـات العسـكرية فـورا،       

ألضــرار مشــددين علــى شــدة معانــاة الســكان املــدنيني وعلــى ا
. وأعـــرب ممثـــل االحتـــاد )٧٢(الـــيت حلقـــت باهلياكـــل األساســـية

الروســي عــن قلقــه مــن أن احلــادث احلــدودي الــذي أدى إىل   
ــة أصــبح   ــدالع األزم ــة عســكرية   ”ان يتصــاعد صــوب مواجه

ــن  “ كـــربى ــفر عـ ــن أن تسـ ــة’’ميكـ ــان ‘‘ عواقـــب وخيمـ للبنـ
ومنطقة الشرق األوسـط برمتـها والسـلم الـدويل. وبينمـا أدان      

االحتاد الروسي اختطـاف اجلنـديني اإلسـرائيليني وإطـالق      ممثل
عدة صواريخ من األراضي اللبنانية عرب اخلط األزرق، أوضـح  
أنــه يعتقــد أن األعمــال العســكرية اإلســرائيلية متثــل اســتخداما  

الســلم ’’للقــوة بطريقــة غــري متناســبة وغــري مالئمــة ممــا يهــدد   
قــال ممــثال اململكــة . وباملثــل، )٧٣(‘‘واألمــن يف املنطقــة بأســرها

املتحــدة والــدامنرك إن تــدهور العالقــات بــني إســرائيل ولبنــان   
__________ 

  )٧٠(  S/ PV.5117 ٣، الصفحة. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

  )٧٢(  S/PV.5489 ــفحتان ــتني)؛   ١١ و ١٠، الصــــ ــا واألرجنــــ (غانــــ
 (الصــني)؛ والصـــفحتان  ١٤(قطــر)؛ والصــفحة    ١٣الصــفحة  

ــفحة   ١٥ و ١٤ ــان)؛ والصـ ــفحة   ١٦(اليابـ ــو)؛ والصـ (الكونغـ
ــدة)؛ والصــــفحة     ١٧ ــة ترتانيــــا املتحــ (بــــريو)؛  ١٨(مجهوريــ

(اليونــــــان)؛  ٢١(ســــــلوفاكيا)؛ والصــــــفحة  ٢٠والصـــــفحة  
 (فرنسا). ٢٢والصفحة 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  
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ــة    ــن يف املنطق ــدا لألم ــلوفاكيا   )٧٤(يشــكّل دي ــل س ــا ممث . ودع
الطرفَني إىل بذل املزيـد مـن اجلهـود وإظهـار اإلرادة السياسـية      
الواضحة وااللتزام بإاء هذا الصراع الذي طال أمـده والـذي   

  .)٧٥(“من الدولينييهدد السلم واأل”

ــة    ــودة يف  ٥٥٠٨ويف اجللســ ــطس  ٨املعقــ آب/أغســ
ــرق     ٢٠٠٦ ــة يف الشـ ــأن احلالـ ــته بشـ ــس مناقشـ ــل الـ ، واصـ

األوســـط. وشـــدد ممثـــل إســـرائيل علـــى ضـــرورة وضـــع حـــد  
ــس       ــا إذا كــان ميكــن للمجل ــار مســألة م ــال، وأث ــال القت ألعم
واتمــع الــدويل أن يعتمــدا مســـارا للعمــل يفضــي إىل إـــاء      

لشــعيب إســرائيل ’’د الــذي يفرضــه حـزب اهللا ومؤيــدوه  التهديـ 
. وردا علــى ذلــك، أكــد ممثــل )٧٦(‘‘ولبنــان وللمنطقــة بأســرها

قطر أن هناك تراكمات كثرية مسحت لإلرهـابيني باالسـتمرار   
يف األعمال اليت ز األمن والسلم الـدوليني، بالتحديـد بسـبب    

ضـية  العجز عن تنفيذ قرارات جملس األمن، وخاصة بصـدد الق 
ــال     الفلســطينية. وهلــذا شــدد علــى ضــرورة وقــف أعمــال القت
مبوجب قرار صادر عـن الـس، ولـيس مفروضـا مـن املنظـور       

  .  )٧٧(اإلسرائيلي حصريا

كـــــــانون   ١٢املعقـــــــودة يف   ٥٥٨٤ويف اجللســـــــة    
ــني    ٢٠٠٦األول/ديســمرب  ــر لألم ــس يف آخــر تقري ــر ال ، نظ

ــة يف الشــرق األوســط    ــام عــن احلال املناقشــة،  . وخــالل)٧٨(الع
قضايا أقـل  ’’أعرب ممثل قطر عن أسفه ألن الس تعاطى مع 

ــة وصــرامة كــبريتني   ــة وأقــل خطــورة جبدي ، يف حــني أن ‘‘أمهي
__________ 

 ١٩(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٧٤(  
 رك).(الدامن

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

  )٧٦(  S/PV.5508 ٥، الصفحة. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

  )٧٨(  S/2006/956. 

الـيت ـدد أمـن    ’’املتعلقة بالشرق األوسط ‘‘ القضية اخلطرية’’
مل حتظَ بـذلك االهتمـام. وحـث الـس علـى      ‘‘ املنطقة برمتها

‘‘ عادلــة ودائمـــة ’’تســـوية القيــام بــدور نشـــط للوصــول إىل    
. وأشـار  )٧٩(اإلسـرائيلي  -للقضية الفلسطينية والصراع العريب 

من قبـل مجهوريـة إيـران    ‘‘ إنكار احملرقة’’ممثل إسرائيل إىل أن 
ــى   ــول علــ ــعيها للحصــ ــالمية وســ ــة ”اإلســ ــلحة النوويــ األســ

أمـــور ـــدد “ ومســـاندا االســـتراتيجية حلمـــاس وحـــزب اهللا
أملــه يف أن يفهــم املعتــدلون يف  الســالم واألمــن. وأعــرب عــن 

املنطقـــة مـــا يلـــزم القيـــام بـــه لتحقيـــق الســـالم، وأيـــن يكمـــن  
. وأكــد ممثــل ســلوفاكيا أنــه )٨٠(للمنطقــة‘‘ التهديــد احلقيقــي’’

يتعني أن يستمر احلوار الوطين يف لبنان بغية التوصـل إىل مجلـة   
ديــدا ’’ليشــيات، الــيت متثــل  يأمــور مــن بينــها نــزع ســالح امل 

. والحــظ ممثــل )٨١(‘‘الســتقرار وأمــن لبنــان وجريانــه مســتمرا 
الكونغو أنه ال ميكن حل هذا الصراع عسكرياً، وأن تداعياتـه  

ودعـا  ‘‘. منطقة ال تـنعم باالسـتقرار أصـالً   ’’تنذر بالتأثري على 
إىل عقد مؤمتر دويل يهدف إىل تنشيط احتماالت حتقيق احلـل  

ــتني   ــى تعــايش دول ــا  )٨٢(القــائم عل ــل غان صــوته إىل . وضــم ممث
أصوات املتكلمني السابقني فقـال إن الشـرق األوسـط يشـكل     

بـــال ريـــب أكثـــر املنـــاطق تقلبـــا يف العـــامل، وبالتـــايل اخلطـــر ’’
  .  )٨٣(‘‘الرئيسي الذي يتهدد السلم واألمن الدوليني

  
    احلالة يف ميامنار    
أيلول/ســبتمرب  ١٥يف  ٥٥٢٦عقــدت جلســة الــس   
يــات املتحــدة إدراج البنــد بنــاء علــى طلــب ممثــل الوال  ٢٠٠٦

__________ 

  )٧٩(  S/PV.5584 ٨، الصفحة. 

 .١٣ و ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٠(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٢(  

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  
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. )٨٤(يف جــدول أعمــال الــس  “ احلالــة يف ميامنــار ”املعنــون 
وقبــل التصـــويت بشـــأن إقـــرار جــدول األعمـــال، أثـــار ممثـــل   
الصني، الذي أيده ممثل قطـر، عـددا مـن االعتراضـات، مشـريا      
إىل أنه ال يقر جـريان ميامنـار املباشـرون وال األغلبيـة السـاحقة      

ية بأن احلالة يف ميامنار تشكل ديدا للسـلم  من البلدان اآلسيو
واألمن اإلقليميني. وأشار إىل أن مطالبة الس مبناقشة مسـألة  
تــرتبط وفقــا لطابعهــا بالشــؤون الداخليــة لبلــد مــا، ال تشــكل   
جتــاوزا للواليــة املنوطــة بــالس مبوجــب امليثــاق فحســب، بــل 

 أنـه  ستقوض سلطة الس وقانونيته أيضا. ولـذلك خلـص إىل  
خطــرا يهــدد الســالم ’’مــا دامــت احلالــة يف ميامنــار ال تشــكل  

، فـــإن الصـــني ‘‘واألمـــن علـــى الصـــعيدين الـــدويل واإلقليمـــي
إدراج مسألة ميامنار على جـدول  ‘‘ ستعارض بصورة قاطعة’’

. وردا على ذلك، أشار ممثل الواليـات  )٨٥(أعمال جملس األمن
ــس امل   ــة إىل الـــــ ــالته املوجهـــــ ــدة إىل رســـــ ــة املتحـــــ ؤرخـــــ

ــبتمرب  ١ ــة    )٨٦(٢٠٠٦أيلول/ســ ــا أن احلالــ ــر فيهــ ــيت ذكــ ، الــ
اإلنسانية املتـدهورة يف ميامنـار مـن املـرجح أن تعـرض للخطـر       
صــون الســالم واألمــن الــدوليني. وأشــار كــذلك إىل أنــه منــذ   

) الـذي يتنـاول تـدفقات الالجـئني     ١٩٩١( ٦٨٨اختاذ القـرار  
 ا لـس أن مسـائل   من العراق بعد حرب اخلليج األوىل، اعتـرب

من هذا النـوع تشـكل خطـرا علـى السـالم واألمـن الـدوليني،        
  .  )٨٧(وهذا ينطبق على احلالة يف ميامنار

كـــــــانون   ١٢املعقـــــــودة يف   ٥٦١٩ويف اجللســـــــة    
، نـــاقش الـــس اعتمـــاد مشـــروع القـــرار ٢٠٠٧الثاين/ينـــاير 

املقـدم مـن الواليـات املتحــدة واململكـة املتحـدة بشـأن تــدهور       
__________ 

 .S/2006/742انظر   )٨٤(  

  )٨٥(  S/PV5526 (قطر). ٣(الصني)؛ والصفحة  ٣ و ٢، الصفحتان 

 مل تصدر كوثيقة من وثائق جملس األمن.  )٨٦(  

  )٨٧(  S/PV5526 ٤ و ٣، الصفحتان. 

. وقبل التصويت، شدد ممثال الصني وقطـر  )٨٨(يف ميامناراحلالة 
علـــى أن التطـــورات الـــيت حـــدثت يف ميامنـــار تنـــدرج ضـــمن  
الشـــؤون الداخليـــة وال تشـــكّل خطـــرا علـــى الســـلم واألمـــن  
ــار،    ــرة مليامنـ ــاورة مباشـ ــارا إىل أن البلـــدان اـ الـــدوليني، وأشـ
وبلدان رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا  ومعظـم بلـدان منطقـة       

. )٨٩(ان آســيا واحملــيط اهلــادئ، ال تــرى أــا تشــكل خطــرا بلــد
وباملثـــل، أشـــار ممثـــل إندونيســـيا إىل أن األحـــداث يف ميامنـــار 
تسبب املعاناة لشعب ميامنـار، ولكنـها ال جتعـل احلالـة تشـكل      

. وحذر ممثل جنـوب أفريقيـا   )٩٠(ديدا للسلم واألمن الدوليني
سـائل الـيت   من أن بلـده سيصـوت ضـد مشـروع القـرار ألن امل     

يتناوهلــــا ال تــــتالءم مــــع الواليــــة املنوطــــة بــــالس مبوجــــب  
أحـد   . وباملثل شدد ممثل االحتاد الروسي علـى أن ال )٩١(امليثاق

ينكــر أن البلــد مــا بــرح يواجــه مشــاكل معينــة، وال ســيما يف   
االجتماعي واإلنسـاين، ولكـن احلالـة يف     -االني االقتصادي 

ــد ل  ــدويل أو اإلقليمــي ميامنــار ال تشــكل أي دي . )٩٢(لســلم ال
وعقــب رفــض مشــروع القــرار بســبب التصــويت املعــارض       
لعضــوين دائمــني يف الــس، قــال ممثــل الواليــات املتحــدة إن    
احلالة يف ميامنار متثل خطرا على السالم واألمن خارج حـدود  
البلد. وقـال إنـه كـان مـن شـأن مشـروع القـرار أن يسـهم يف         

دمي دعمـه الواضـح لبعثـة األمـني العـام      االستقرار يف املنطقة بتق
. وشــاطره الــرأي ممثــل اململكــة املتحــدة )٩٣(للمسـاعي احلميــدة 

ديـدا للسـالم واألمـن    ’’الذي أكـد أن احلالـة يف ميامنـار متثـل     
__________ 

  )٨٨(  S/2007/14. 

  )٨٩(  S/PV.5619  ٦(الصــــــني)؛ والصــــــفحة    ٣ و ٢، الصــــــفحتان 
 (قطر).

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٠(  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩٢(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  
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. وأعرب ممثـل سـلوفاكيا   )٩٤(وألمن شعب ميامنار‘‘ اإلقليميني
ات عن القلق بشأن تدهور احلالة يف البلد، مبا يف ذلـك انتـهاك  

حقـوق اإلنســان الواســعة النطــاق الــيت قــد تتحــول، مــا مل يــتم  
صـــراع داخـــل الدولـــة ’’التصـــدي هلـــا بالشـــكل املالئـــم، إىل 

. وردا علـى  )٩٥(‘‘تترتب عليه عواقب بالنسبة للمنطقة بأسرها
ذلك، ذكر ممثل ميامنـار أن بلـده ال يشـكل أي ديـد للسـالم      

قــرار لكــان قــد  واألمــن الــدوليني، وأنــه لــو اعتمــد مشــروع ال 
جتاوز والية الس، وقوض سلطته وشـرعيته، وكـان سـيخلق    

  .  )٩٦(سابقة خطرية

تشـــــــــرين  ٥املعقـــــــــودة يف  ٥٧٥٣ويف اجللســـــــــة   
ــوبر  ــدمهما   ٢٠٠٧األول/أكت ، اســتمع الــس إىل إحــاطتني ق

األمني العام ومبعوثه اخلاص بشأن زيارته األخـرية إىل ميامنـار.   
ك، أعـرب ممثـل اململكـة املتحـدة     وخالل املناقشة اليت تلت ذلـ 

‘‘ االعتـداءات املسـتمرة علـى حقـوق اإلنسـان     ’’عن قلقه مـن  
الــيت ارتكبتــها حكومــة ميامنــار، وأكــد أنــه يــرى أن احلالــة يف   

ــل تشــكل أيضــا      ــة للعــامل، ب ــد ليســت جمــرد إهان ــدا ’’البل دي
. وأشـار ممثـل الصـني إىل أن    )٩٧(‘‘لالستقرار خارج حـدود[ه] 

ار بـدأت ـدأ بفضـل اجلهـود الـيت بذلتـها مجيـع        احلالة يف ميامنـ 
ــة ال تشــكل      ــال إن احلال ــدويل، وق ــع ال أي ”األطــراف واتم

. إال أن ممثـل  )٩٨(للسالم واألمن الدوليني أو اإلقليميني“ ديد
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

. وباملثــل، يف رســالتني متتـــاليتني   ١٣املرجــع نفســه، الصـــفحة     )٩٦(  
ــؤرختني  كــــــــــانون  ٨ و ٢٠٠٦أيلول/ســــــــــبتمرب  ٢٩مــــــــ
ــا، باســم حركــة عــدم   ، أكــ٢٠٠٦األول/ديســمرب  د ممثــل كوب

االحنياز، جمـددا أن احلركـة ال تـرى أن احلالـة يف ميامنـار تشـكل       
ــر     ــدوليني (انظـــ ــن الـــ ــالم واألمـــ ــدا للســـ  و S/2006/781ديـــ

S/2006/969.( 

  )٩٧(  S/PV.5753 ٨ و ٧، الصفحتان. 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٩٨(  

بــريو أشــار إىل أن ازديــاد أعــداد النــازحني والالجــئني ختلــق       
ــتقرار  ’’ ــدم االسـ ــن عـ ــرية مـ ــة خطـ ــن  ‘‘حالـ ــدد أمـ ــي ـ ، وهـ
ــةامل ــور     )٩٩(نطق ــار أن األم ــل ميامن ــد ممث ــك، أك ــى ذل . وردا عل

عادت إىل طبيعتـها، وأوضـح أن حكومتـه ستواصـل سياسـتها      
األحـــداث ’’اهلادفـــة لتحقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة، وأنـــه رغـــم  

ديـدا  ’’، فـإن احلالـة يف ميامنـار ال تشـكل     ‘‘املأساوية األخرية
ــن     ــلم واألمـــــ ــيني وال للســـــ ــن اإلقليمـــــ ــلم واألمـــــ ال للســـــ

  .  )١٠٠(‘‘الدوليني

ــودة يف  ٥٧٧٧ويف اجللســة    ــاين/  ١٣املعق  تشــرين الث
، وبعــد أن اســتمع الــس إىل إحاطــة إعالميــة  ٢٠٠٧نــوفمرب 

أخرى من املبعوث اخلاص لألمني العام إىل ميامنـار، أكـد ممثـل    
ــددا أن   ــار ”الصــني جم ــألة ميامن ــدرج ضــمن الشــؤون   “ مس تن

ــد للســالم واأل   ــة وال تشــكل أي دي ــى   الداخلي ــن ســواء عل م
. إال أن ممثــل بـريو حـذّر مــن   )١٠١(الصـعيد الـدويل أو اإلقليمـي   

أن زيــادة أعــداد املشــردين والالجــئني ستفضــي إىل حالــة مــن   
انعدام االستقرار الذي ميكـن أن يهـدد االسـتقرار داخـل البلـد      

. وأكد ممثـل ميامنـار أنـه قـد متـت اسـتعادة       )١٠٢(وداخل املنطقة
، وشـدد علـى أنـه خالفـا حلــاالت     السـالم واالسـتقرار يف بلـده   

االهتمــام ’’أخــرى يف العــامل ــدد الســلم واألمــن وتســتحق      
ــإن ميامنــار ال تشــكل   ‘‘ الكامــل ــد’’مــن الــس، ف ‘‘ أي دي

  .  )١٠٣(للسلم واألمن اإلقليميني أو الدوليني
  

__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  

 .٢٢الصفحة املرجع نفسه،   )١٠٠(

)١٠١(  S/PV.5777 ١٣، الصفحة. 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(

 .٢٣ و ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٣(
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ــدا      ــا تشـــكل ديـ ــا باعتبارهـ ــذاء يف أفريقيـ أزمـــة الغـ
    للسالم واألمن

ــ ٥٢٢٠يف اجللســــة    ــه  ٣٠ودة يف املعقــ حزيران/يونيــ
ــدير   ٢٠٠٥ ــدمها املـ ــة قـ ــة إعالميـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

التنفيذي لربنامج األغذية العـاملي عـن أزمـة الغـذاء يف أفريقيـا،      
الذي تكلَّم عن العديـد مـن القضـايا اإلنسـانية، وخاصـة ألـا       
تـؤثر علــى الســالم واألمــن يف هــذه القــارة. وأعــرب عــن رأي  

مة إنسانية يف العامل تعـزى إىل تآكـل النسـيج    مفاده أن أكرب أز
مــزيج ”االجتمــاعي والسياســي يف اجلنــوب األفريقــي بســبب  

“. فتاك من اإليدز، واجلفاف املتكرر، وفشل اإلدارة والقـدرة 
وأفــاد كــذلك بأنــه يف كــثري مــن أحنــاء أفريقيــا يشــكل تفشــي   

ــا’’اجلـــــوع  ــا دقيقـــ ــتقرار  ‘‘ مقياســـ ــدام االســـ ملســـــتوى انعـــ
وأن اجلــوع ميكــن أن يشــكّل ســببا ونتيجــة علــى  االجتمــاعي،

. وخـالل املناقشـة الـيت تلـت     )١٠٤(حد سواء للصراع السياسـي 
ذلك، ويف إطار اإلعراب عن مشـاطرة القلـق بشـأن الشـواغل     
ــريوس       ــذائي، وف ــن الغ ــدام األم ــي النع ــد الثالث ــة بالتهدي املتعلق
ــب    ــة املكتســ ــرية/متالزمة نقــــص املناعــ ــة البشــ نقــــص املناعــ

ــعيفة يف العديـــد مـــن البلـــدان    (اإليـــدز)، ــم الضـ وقـــدرة احلكـ
األفريقية، رحب أعضاء الس ـذه الفرصـة للنظـر يف مسـألة     
الصلة بني األمن الغـذائي والسـالم واألمـن يف أفريقيـا. وأشـار      

قـــد ال تكـــون “ التحـــديات اإلنســـانية”ممثـــل رومانيـــا إىل أن 
ــب      ــه رحـ ــس، ولكنـ ــال الـ ــدول أعمـ ــا يف جـ ــة رمسيـ مدرجـ

فرصــة املتاحــة للمجلــس لكــي يحــاط علمــا بتلــك احلــاالت بال
ــد تشــكّل     ــدات خطــرية  ’’ولكــي ينظــر فيهــا ذلــك أــا ق دي

ــى املســتوى اإلقليمــي    ــن واالســتقرار عل . )١٠٥(“للســالم واألم
وأشار ممثل الربازيل إىل أن اإلخفـاق يف حتقيـق األمـن الغـذائي     

__________ 

)١٠٤(  S/PV.5220 ٤-٢، الصفحات. 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٥(

ــأ      ــاد ب ــر عرضــة للصــراع، وأف ــات املســاملة أكث ــل اتمع ن جيع
 -األســباب االقتصــادية ’’اتمــع الــدويل حباجــة إىل أن يعــاجل 

‘‘ االجتماعية العميقة اجلذور للصـراعات واألزمـات اإلنسـانية   
. )١٠٦(للحيلولة دون نشـوب الصـراعات وانتشـارها وتكرارهـا    

وأعرب ممثل اململكة املتحدة، مكررا نفـس املوقـف، عـن رأي    
مــن األسـباب املعروفــة   مفـاده أن التوزيـع غــري التناسـيب للغـذاء    

لعدم االستقرار، وميكـن أن يسـاهم يف زيـادة احتمـال نشـوب      
ــة وراء اجلــوع     ــذلك رأى أن األســباب الكامن الصــراعات. ول

ــاك  ‘‘ معقــدة جــدا ’’ ــيس هن يف أن هلــا ‘‘ مــن شــك ’’ولكــن ل
، وهـي الشـاغل الرئيسـي    ‘‘صالت باحلكم وبالسلم واألمـن ’’

ــل الصــني إن ا )١٠٧(للمجلــس ــة  . وقــال ممث لــس، بوصــفه اهليئ
الرئيســية املســؤولة عــن الســلم واألمــن الــدوليني، ينبغــي لــه أن 

بالعالقـة املباشـرة بـني الغـذاء والسـالم      ‘‘ بشكل كاف’’يسلّم 
واألمن يف أفريقيا، وأن يتخذ تدابري فعالة للقضاء علـى اجلـوع   
والفقر من أجـل حتقيـق السـالم واالسـتقرار يف أفريقيـا بشـكل       

ثــل اليونــان علــى أنــه مثــل أي حــدث      . وشــدد مم)١٠٨(فعلــي
عمليــة تــؤدي إىل املــوت علــى نطــاق واســع أو إىل تقلــيص   أو

فرص احلياة وتقوض كيان الـدول بوصـفها الوحـدة األساسـية     
ــوع    ــكل اجلـ ــدويل، يشـ ــام الـ ــن  ’’يف النظـ ــدد األمـ ــرا يتهـ خطـ

. وأكدت ممثلـة الواليـات املتحـدة أن التحـديات     )١٠٩(‘‘الدويل
ملحا للتعاون الدويل لدعم مساعي القـارة   يف أفريقيا متثل نداء

     هــت يف حتقيــق التقــدم والســالم واألمــن بشــكل دائــم. ووج
 وزمبابوي، ،االنتباه إىل عدد من احلاالت اخلاصة، مثل إثيوبيا

__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٦(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(

 .رجع نفسهامل  )١٠٩(
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ــودان، ــرياليون، والسـ ــا، وسـ ــر، وليربيـ ــا حيـــث والنيجـ  زال مـ
  .)١١٠(األفريقية القارة يف واألمن السالم يهدد اجلوع

  
  والصراع املسلحاألطفال   

 كــانون الثــاين/  ٢٠، املعقــودة يف ٤٨٩٨يف اجللســة   
، نظر الس يف التقرير األخـري لألمـني العـام عـن     ٢٠٠٤يناير 

. وخـالل املناقشـة، الحـظ    )١١١(األطفال والصـراعات املسـلحة  
ــة      ــراعات األهليـ ــن الصـ ــد مـ ــي أن العديـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ممثـ

بعـاد كـبرية إىل حـد    والدولية تضر باألطفال، يف ظاهرة ذات أ
خطرا جديـدا يهـدد   ’’حبيث ميكن النظر إليها على أا تشكل 

  .)١١٢(يف مناطق بعينها‘‘ السلم واألمن

 تشــرين الثــاين/ ٢٨، املعقــودة يف ٥٥٧٣ويف اجللســة   
، ذكــــر ممثــــل مصــــر أنــــه ينبغــــي للمجلــــس  ٢٠٠٦نــــوفمرب 

يتعامــل مــع احلــاالت الــيت يغطيهــا تقريــر األمــني العــام عــن   أال
ألـا حـاالت غـري مدرجـة      )١١٣(طفال والصراعات املسـلحة األ

على جدول أعمال الس، وال تشكل ديـدا للسـلم واألمـن    
الدوليني. ووصفها بأا حاالت تقـع، بـدال مـن ذلـك، ضـمن      

  .  )١١٤(مسؤوليات اللجنة الثالثة للجمعية العامة

ــالة مؤر   ــة رســ ــان/أبريل  ٥خــ ــة  ٢٠٠٧نيســ موجهــ
ــدائم للمملكــة  رئــيس جملــس األمــن مــن   إىل املمثــل ال

املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لــدى      
  األمم املتحدة  

__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(

)١١١(  S/2003/1053. 

)١١٢(  S/PV.4898 ١٦، الصفحة. 

)١١٣(  S/2006/826. 

)١١٤(  S/PV.5573 (Resumption 1) ٢٥، الصفحة. 

نيســـــان/أبريل  ١٧املعقـــــودة يف  ٥٦٦٣يف اجللســــة    
ــاخ، وكــان      ٢٠٠٧ ــتغري املن ــة ل ــار األمني ــس يف اآلث ، نظــر ال

ــة أعــدا اململكــة املتحــدة    ــه ورقــة مفاهيمي . )١١٥(معروضــا علي
املســلّم بــه عمومــا أن تغــري املنــاخ  وخــالل املناقشــة، كــان مــن

ميثل حتديا خطريا على الصعيد العاملي، ودعـا معظـم املـتكلمني    
إىل التعــاون الــدويل مــن أجــل التصــدي هلــذه املشــكلة بطريقــة  

  شاملة ووقائية.  

وأكد عدد من املتكلمني أن الس يتحمـل مسـؤولية     
هـدد  مناقشة هذه املسألة، ألن تغـري املنـاخ يشـكل خطـرا قـد ي     

وأشـــار ممثلـــون منـــهم ممثلـــو   .)١١٦(الســـالم واألمـــن الـــدوليني
اململكة املتحدة وبلجيكا وأملانيا صراحة إىل العالقـة الواضـحة   

 .)١١٧(بـــني تغـــري املنـــاخ واحلاجـــة إىل منـــع نشـــوب الرتاعـــات 
ــس       ــا يتصــدى ال ــه عــادة م ــا كــذلك أن ــة أملاني وأضــافت ممثل

أكثر مـن تصـديه   للتهديدات الوشيكة للسالم واألمن الدوليني 
أقل دوافـع الصـراع   ”للتهديدات النامجة عن تغري املناخ ولكن 

وأشــار  .)١١٨(“وضـوحا وأكثرهــا بعــدا ينبغـي أال يــتم جتاهلــها  
للمجلـس   “السياسات األمنيـة التقليديـة  ’’ممثل بلجيكا إىل أن 

ال تـــزال يف حـــاالت كـــثرية تســـتند إىل تقييمـــات للتهديـــد       
أكرب علـى إدارة األزمـات    وترتكز بشكل “عليها الزمن عفا”

__________ 

)١١٥(  S/2007/186.املرفق ، 

)١١٦(  S/PV.5663 ــفحة ــة امل ٢، الصــ ــفحة  (اململكــ ــدة)؛ والصــ  ٣تحــ
(بلجيكــا)؛  ٦(إيطاليــا)؛ والصــفحة  ٤(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة 

 ٢٤(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٣(غانــا)؛ والصــفحة  ٧والصــفحة 
ــه)؛     ــبة إليــ ــدان املنتســ ــاد األورويب والبلــ ــم االحتــ ــا، باســ (أملانيــ

ــفحتان S/PV.5663 (Resumption 1) و  ١٩و  ١٨، الصــــــــــــــــــ
   (الدامنارك).

)١١٧(  S/PV.5663 ــفحة ــفحة    ٢، الصــ ــدة)؛ والصــ ــة املتحــ  ٦(اململكــ
(أملانيـــا، باســـم االحتـــاد األورويب    ٢٤(بلجيكـــا)؛ والصـــفحة  

 والبلدان املنتسبة إليه).

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(
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ــة       ــا جيعــل السياســات األمني ــدالعها، وهــو م ــع ان ــدال مــن من ب
ــة بشــكل حصــري      ــى الســيادة الوطني ــل  ”القائمــة عل ــدو أق تب

ــا اجلديــدة أن األخطــار    .)١١٩(“مالءمــة وأكــد ممثــل بــابوا غيني
اليت تواجههـا اجلـزر الصـغرية وسـكاا ال تقـل عـن تلـك الـيت         

ــيت   ــعوب الـــ ــم والشـــ ــا األمـــ ــل  ’’ تواجههـــ ــددها القنابـــ تتهـــ
  .)١٢٠(‘‘واملدافع

ويف مقابل ذلك، أعرب عدد من املـتكلمني عـن رأي     
مفــاده أن الــس لــيس احملفــل املناســب ملعاجلــة اآلثــار املترتبــة   

. فقد أكـدوا أنـه ال توجـد صـلة     )١٢١(على تغري املناخ يف األمن
مباشــرة بــني تغــري املنــاخ واألمــن، وشــددوا علــى أن كــال مــن  

 املنــاخ مهــا أساســا مســألتان مــان التنميــة. فقــد الطاقــة وتغــري
ذكر على سبيل املثال، ممثل الصني، أن تغري املنـاخ قـد تترتـب    

ــه يظــل     ــة، ولكن ــار أمني ــه آث ــق  ‘‘ يف جــوهره’’علي مســألة تتعل
ــتدامة ــة املسـ ــاخ    .)١٢٢(بالتنميـ ــري املنـ ــد أن تغـ ــر ممثـــل اهلنـ وذكـ

ب ميكــن اعتبــاره مــن التهديــدات املنصــوص عليهــا مبوجــ       ال
ــادة ــن امليثــاق  ٣٩ امل ــة فرتويــال     .)١٢٣(م ــل، شــددت ممثل وباملث

البوليفاريــة) علـى أن الــس لـيس اهليئــة املناســبة    - (مجهوريـة 
ــاملعىن      ــد ب ــى ضــرورة التقي ــاخ، وعل ملناقشــة ملوضــوع تغــري املن

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٩(

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٠(

(فرنســا)؛  ١٣(قطــر)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٢١(
(إندونيســــــيا)؛  ١٨(الصــــــني)؛ والصــــــفحة  ١٤والصــــــفحة 
(االحتــــاد  ٢١(جنــــوب أفريقيــــا)؛ والصــــفحة  ١٩والصــــفحة 

 (باكســـــــــــــــــتان)؛  ٣٠الروســـــــــــــــــي)؛ والصـــــــــــــــــفحة   
(مصـر)؛ والصـفحة    ٥، الصفحة S/PV.5663 (Resumption 1) و

(السـودان)؛   ١٤(مجهورية فرتويال البوليفارية)؛ والصـفحة   ١٢
ــد)؛ والصــفحة   ٢٧والصــفحة  ــا، باســم حركــة   ٢٧(اهلن (كوب

 بلدان عدم االحنياز).

)١٢٢(  S/PV.5663 ١٥، الصفحة. 

)١٢٣(  S/PV.5663 (Resumption 1) ، ٢٧الصفحة. 

يشــكل ديــدا للســالم واألمــن الــدوليني مبوجــب  ملــا”الــدقيق 
  .  )١٢٤(“من امليثاق ٣٩املادة 

  
  نتشار (مجهورية إيران اإلسالمية)عدم اال  

 متـــــــــوز/ ٣١، املعقـــــــــودة يف ٥٥٠٠يف اجللســـــــــة   
) الــذي ٢٠٠٦( ١٦٩٦، اختــذ الــس القــرار   ٢٠٠٦ يوليــه

أعرب فيه عن قلقـه إزاء أخطـار االنتشـار الـيت ميثلـها الربنـامج       
النووي جلمهورية إيران اإلسالمية وتصـميمه علـى منـع تفـاقم     

 جــرت يف أعقــاب اختــاذ القــرار، الوضــع. وأثنــاء املناقشــة الــيت
إجـراء  ”أثـىن ممثـل الواليـات املتحـدة علـى إقـدام الـس علـى         

، وأشـــار إىل أن اســـتمرار مجهوريـــة إيـــران  “واضـــح وصـــارم
اإلسالمية يف حماوالا احتيـاز السـالح النـووي يشـكل ديـدا      

بيانــا ”مباشــرا للســالم واألمــن الــدوليني، وهــو مــا يتطلــب       
وقــال ممثــل  .)١٢٥(“ صــورة قــرار ملــزمواضــحا مــن الــس يف

مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف معــرض رده عليــه، إن الربنــامج  
النــووي لبلــده ال ميثــل خطــرا علــى الســالم واألمــن الــدوليني،  
وهــو مــا جيعــل تنــاول الــس هلــذه املســألة أمــرا ال مســوغ لــه  

  .)١٢٦(‘‘يستند إىل أساس قانوين أو جدوى عملية  وال

 كــانون األول/ ٢٣، املعقــودة يف ٥٦١٢ ةويف اجللســ  
ــمرب  ــرار   ٢٠٠٦ديســ ــاع القــ ــس باإلمجــ ــذ الــ  ١٧٣٧، اختــ

) الــذي أعــرب فيــه عــن القلــق إزاء الربنــامج النــووي  ٢٠٠٦(
ــرار     ــا للقـ ــدم امتثاهلـ ــالمية وعـ ــران اإلسـ ــة إيـ  ١٦٩٦جلمهوريـ

)، وفرض عليها عـددا مـن التـدابري. وخـالل املناقشـة      ٢٠٠٦(
ل الواليات املتحـدة مـن جديـد    اليت سبقت التصويت، أكد ممث

ــاز      ــة احتيـ ــالمية يف حماولـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــتمرار مجهوريـ أن اسـ
__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

)١٢٥(  S/PV.5500 ٣، الصفحة.  

 .٩ه، الصفحة املرجع نفس  )١٢٦(
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ــووي يشــكل   ــدا خطــريا ’’الســالح الن ــس  ‘‘ دي ــب ال وطال
والحـظ ممثـل اليابـان     .)١٢٧(بإصدار بيان واضح يف هذا الشـأن 

يف البيان الذي أدىل به بعد التصويت أن بلده ينظر إىل توسـيع  
سالمية لربناجمها إلغناء اليورانيوم ولألنشطة مجهورية إيران اإل

بالســالم واألمــن ’’املتصــلة بــذلك علــى أــا مســألة قــد تضــر   
حيــث إن ‘‘ الــوطنيني هلــذا البلــد، وبالســالم واألمــن الــدوليني  

انتشار األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشـامل األخـرى، إىل   
مليـة  جانب وسائل إيصاهلا، حتـول إىل أحـد مـن التحـديات العا    

بعزميــة ”الواضــحة الــيت متثــل خطــرا وبــريا يــتعني التصــدي لــه   
وأعــرب ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية عــن    .)١٢٨(“صــارمة

استيائه العتماد القرار، وشدد على أنه كان مـن األوىل لـس   
األمـن أن يتصـدى للتهديـد احلقيقـي للسـالم واألمـن الــدوليني       

  .  )١٢٩(الذي تشكله إسرائيل

ــة    ــودة يف ٥٦٤٧ويف اجللســـــــــ  آذار/ ٢٤، املعقـــــــــ
 ١٧٤٧، اختـــــذ الـــــس باإلمجـــــاع القـــــرار ٢٠٠٧ مـــــارس

) الذي كرر فيه تأكيـد قلقـه إزاء املخـاطر الـيت ميثلـها      ٢٠٠٧(
الربنامج النـووي جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية، واسـتمرار عـدم       
االمتثــال لقــرارات الــس، وعــزز فيــه التــدابري املفروضــة ضــد  

ــران اإلســـالم  ــبقت  مجهوريـــة إيـ ية. وخـــالل املناقشـــة الـــيت سـ
ــا بضــرورة أن      ــوب أفريقي ــل جن ــر ممث ــد ’’التصــويت، ذكّ يتقي

الس بواليته املتمثلة يف التصدي لألخطار الـيت تتهـدد السـلم    
وأضاف قـائال إنـه إذا كـان مقـدمو القـرار      ‘‘. واألمن الدوليني

مقتنعني بأن الربنـامج اإليـراين يشـكل ديـدا للسـالم الـدويل،       
نبغي مطالبة جملس األمن بالبت يف مشـروع قـرار يركـز    كان ي

علــى ذلــك، وأال يتصــرف كمــا لــو كانــت احلكومــة اإليرانيــة 
__________ 

)١٢٧(  S/PV.5612 ٣، الصفحة. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٨(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(

ــدوليني    ــن الـ ــلم واألمـ ــدا للسـ ــكل ديـ ــا تشـ ــد  .)١٣٠(ذاـ وبعـ
التصــويت، أدىل ممثــل الواليــات املتحــدة ببيــان أثــىن فيــه علــى   

بكـل  ”الس على اختاذ إجراءات ضد ما وصفه بأنـه يشـكل   
 .)١٣١(ديدا كبريا لألمـن والسـالم واألمـن الـدوليني     “حوضو

ودفــع ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية بــأن الــس، باعتمــاده  
الختــاذ إجــراء غــري قــانوين وغــري   ‘‘ قــد اســتغل’’هلــذا القــرار، 

ضروري وال مربر له ضـد الربنـامج النـووي السـلمي حلكومـة      
ــد     ــن الـ ــالم واألمـ ــد للسـ ــل أي ديـ ــذي ال ميثـ ــده الـ وليني، بلـ

ــن ــتمدة     ومـ ــس املسـ ــة الـ ــن واليـ ــرج عـ ــراء خيـ ــو إجـ مث، فهـ
  .  )١٣٢(امليثاق  من
  

  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  

ــة    ــودة يف ٤٩٥٠يف اجللســـــ ــان/ ٢٢، املعقـــــ  نيســـــ
، نظــر الــس يف مشــروع قــرار متعلــق بعــدم      ٢٠٠٤ أبريــل

وخــالل املناقشــة، اتفــق   .)١٣٣(انتشــار أســلحة الــدمار الشــامل 
تكلمني علـى أن احتيـاز أطـراف مـن غـري الـدول       العديد من امل

ألسلحة الدمار الشامل يشـكل ديـدا خطـريا للسـالم واألمـن      
الدوليني، وأشاروا إىل أن النظم القائمـة ملنـع انتشـار األسـلحة     

وأعـرب   .)١٣٤(النووية ال تعاجل هذه املسألة على النحـو الكـايف  
__________ 

)١٣٠(  S/PV.5647 ٥، الصفحة. 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٣١(

 .١٧جع نفسه، الصفحة املر  )١٣٢(

 مل يصدر كوثيقة من وثائق جملس األمن.  )١٣٣(

)١٣٤(  S/PV.4950 ــفحتان  ٤-٢، الصـــفحات ــبني)؛ والصـ  ٥ و ٤(الفلـ
ــل)؛ والصــفحات   ــر)؛ والصــفحتان   ٧-٥(الربازي  ٩و  ٨(اجلزائ
 ١٢ و ١١(فرســـــا)؛ والصـــــفحتان  ٩(إســـــبانيا)؛ والصـــــفحة 

(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ١٥-١٣(أنغوال)؛ والصفحات 
(أملانيـا)؛   ٢٤-٢٢(الواليات املتحدة)؛ والصـفحات   ٢٢ و ٢١

ــفحة  ــفحات   ٢٤والصـ ــدا)؛ والصـ ــدا)؛  ٢٧- ٢٥(كنـ (نيوزيلنـ
 ٣١-٢٨(جنوب أفريقيا)؛ والصفحات  ٢٨ و ٢٧والصفحتان 
 ٣٤-٣٢(ســـنغافورة)؛ والصـــفحات   ٣١صـــفحة (اهلنـــد)؛ وال
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وع عــدد مــن املــتكلمني عــن األمــل يف أن يعتمــد الــس مشــر
يف حــني قــال العديــد مــن املــتكلمني اآلخــرين إنــه  ،)١٣٥(القــرار

. )١٣٦(ينبغــي إجــراء املزيــد مــن املشــاورات قبــل اختــاذ أي قــرار
وثارت مناقشة بشـأن جـدوى اعتمـاد الـس ملشـروع القـرار       
باالحتكام إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. وأشـار  

بشـأن  “ ة النطـاق تسـاؤالت واسـع  ’’ممثل فرنسـا إىل أن هنـاك   
ــدة يف     ــم املتحـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــارة إىل الفصـ اإلشـ
مشــروع القــرار. وشــدد علــى أن اإلشــارة إىل هــذا الفصــل        

ــذ مشــروع      ال ــة تنفي ــوة لكفال ــس سيســتخدم الق تعــين أن ال
القــرار؛ وإمنــا الغايــة منــها أن يكــون هــذا الفصــل هــو األســاس 

نتشــار أســلحة الــدمار املســتند إليــه يف نظــر الــس يف مســألة ا
 .)١٣٧(الشــامل بوصــفها خطــرا يهــدد الســالم واألمــن الــدوليني

__________ 

ــاد األورويب والبلــــدان املنت  ــه)؛ (إيرلنــــدا، باســــم االحتــ ــبة إليــ ســ
(سويســرا)؛  ٣٦ و ٣٥والصــفحتان  (الســويد)؛ ٣٤والصــفحة 

ــفحتان  ــفحتان   ٣٨ و ٣٧والصــــ ــا)؛ والصــــ  ٣٩ و ٣٨(كوبــــ
(اجلمهوريـــــة العربيـــــة  ٤٣ و ٤٢(إندونيســـــيا)؛ والصـــــفحتان 

 ٣ و ٢، الصــــفحتان S/PV.4950 (Resumption 1)الســــورية)؛ و 
(ماليزيـا، باســم بلـدان حركـة عــدم     ٥-٣(مصـر)؛ والصـفحات   

 ١٠(أســــتراليا)؛ والصــــفحتان  ٩ و ٨االحنيــــاز)؛ والصــــفحتان 
(األرجنـتني)؛   ١٢ و ١١(مجهورية كوريا)؛ والصـفحتان   ١١ و

ــفحتان  ــفحتان  ١٤ و ١٣والصـــــ  ١٥ و ١٤(األردن)؛ والصـــــ
(نيكـــــــــاراغوا)؛  ١٧-١٥(ليختنشـــــــــتاين)؛ والصـــــــــفحات  

(ألبانيـــا)؛   ٢٠(نيجرييـــا)؛ والصـــفحة   ١٩ و ١٨ والصـــفحتان
 (تايلند). ٢٢(ناميبيا)؛ والصفحة  ٢١والصفحة 

ــال،     )١٣٥( ــبيل املثــ ــى ســ ــر، علــ ــفحات S/PV.4950انظــ  ٤-٢، الصــ
 ٩ و ٨(الربازيـل)؛ والصـفحتان    ٥و  ٤لصفحتان (الفلبني)؛ وا

 (اليابان). ٣٥ و ٣٤(إسبانيا)؛ والصفحتان 

ــال،     )١٣٦( ــى ســبيل املث ــريو)؛  ٢٥، الصــفحة S/PV.4950انظــر، عل (ب
ــران اإلســـــــالمية)؛   ٤٢-٤٠ات والصـــــــفح ــة إيـــــ (مجهوريـــــ

ة العربيـــــة الســـــورية)؛   (اجلمهوريـــــ  ٤٣ و ٤٢والصـــــفحتان  
ــا،  ٥-٣، الصــــــفحات S/PV.4950 (Resumption 1) و (ماليزيــــ

 (نيبال). ١٨ و ١٧باسم حركة عدم االحنياز)؛ والصفحتان 

)١٣٧(  S/PV.4950١١-٩ ، الصفحات. 

ــس     ــل اململكــة املتحــدة أن ال ــل، ذكــر ممث ــه  ’’وباملث ــع علي تق
ــن     ‘‘ مســؤولية ــد للســالم واألم ــه دي ــا وصــفه بأن التصــدي مل

الدوليني. وقال أيضا إنه يرى أن االحتكام إىل الفصـل السـابع   
له ما يربره، باعتبار أن الس يتنـاول  من ميثاق األمم املتحدة 

على وجه االستعجال ديـدا واضـحا للسـالم واألمـن، حيـث      
إن جملــس األمــن هــو اجلهــة الوحيــدة الــيت بإمكاــا التصــرف    

. وعلــى النقــيض مــن )١٣٨(تتطلبــه احلالــة مــن ســرعة وحــزم مبــا
العتمـاد  “ أي مربر’’ذلك، أكد ممثل باكستان أن ليس هناك 

باالحتكام إىل الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم    مشروع القرار 
املتحدة، ألن خطر انتشار أسـلحة الـدمار الشـامل علـى أيـدي      
أطــراف مــن غــري دول، لــيس خطــرا وشــيكا، ومــن مثــة، فهــو   

وردا علــى ذلــك، أعلــن ممثــل   .)١٣٩(يشــكل ديــدا للســالم  ال
الواليات املتحدة أن مشروع القرار قد وضع مبوجـب الفصـل   

ثـــــاق األمـــــم املتحـــــدة بغـــــرض توجيـــــه     الســـــابع مـــــن مي 
مؤداهـا أن جملـس األمـن ينظـر جبديـة       “سياسية هامـة  رسالة”

إىل هذا اخلطر الـذي يتهـدد السـالم واألمـن الـدوليني، وشـدد       
ــانون   ــرار ال يتعلــــق بإنفــــاذ القــ  .)١٤٠(علــــى أن مشــــروع القــ

ــد ــى أســلحة      وأي ــام عل عــدد مــن املمــثلني ضــرورة القضــاء الت
  .)١٤١(الدمار الشامل

ــة ويف    ــودة يف ٤٩٥٦اجللســــ  نيســــــان/ ٢٨، املعقــــ
ــرار  ٢٠٠٤ أبريـــــل ــاع القـــ ــس باإلمجـــ ــذ الـــ  ١٥٤٠، اختـــ

__________ 

 .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٣٨(

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٠(

)١٤١(  S/PV.4950 ــفحة ــورية)؛    ٤٢، الصــ ــة الســ ــة العربيــ (اجلمهوريــ
ــا،  ٥-٣، الصــــــفحات S/PV.4950 (Resumption 1) و (ماليزيــــ

(املكســيك)؛  ٧-٥باســم حركــة عــدم االحنيــاز)؛ والصــفحات 
ــفحتان  ــفحتان   ٨و  ٧والصــــ ــرويج)؛ والصــــ  ١٩ و ١٨(النــــ

 (تايلند). ٢٢(ناميبيا)؛ والصفحة  ٢١(نيجرييا)؛ والصفحة 
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)، الــذي يتنــاول مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق   ٢٠٠٤(
األمــم املتحــدة التهديــد الــذي ميثلــه حصــول أطــراف مــن غــري  
دول على أسلحة الدمار الشـامل وتطويرهـا. وخـالل املناقشـة     

ملـــتكلمني باعتمـــاد القـــرار الـــيت تلـــت ذلـــك، رحـــب معظـــم ا
ــن       ــاره يشــكل ردا مشــروعا وحامســا يصــدر ع ــذكور باعتب امل
ــن      ــالم واألمـ ــدد السـ ــح يتهـ ــر واضـ ــى خطـ ــن علـ ــس األمـ جملـ

  .  )١٤٢(الدوليني
  

  تقارير األمني العام عن السودان  

 تشــرين الثــاين/  ١٩، املعقــودة يف ٥٠٨٢يف اجللســة   
 ١٥٧٤، اختــــذ الــــس باإلمجــــاع القــــرار    ٢٠٠٤نــــوفمرب 

) الذي أعرب فيه عن قلقه العميـق إزاء تزايـد العنـف    ٢٠٠٤(
وانعــدام األمــن يف دارفــور وشــدد علــى أمهيــة إحــراز تقــدم        
صوب إجياد حل للوضـع السـائد يف املنطقـة. وخـالل املناقشـة      
الـيت تلــت ذلـك، أشــار ممثــل اململكـة املتحــدة إىل أن احلالــة يف    

تقرار يتهــدد األمــن واالســ  ’’دارفــور ال تــزال تشــكل خطــرا    
، وحث الس على أن يبقي املسألة قيـد  ‘‘الدوليني يف املنطقة

ــره، وأن  ــر   ”نظـ ــراءات أكثـ ــاذ إجـ ــتعداد الختـ ــى اسـ ــل علـ يظـ
والحــظ  .)١٤٣(حاملــا ومــىت دعــت احلاجــة إىل ذلــك  ‘‘ صــرامة

ممثــل فرنســا أن الســالم يف الســودان لــن يكتمــل دون التوصــل 
زاء إىل تســوية سياســية بشــأن دارفــور، وأعــرب عــن قلقـــه إ      

املأســاة اإلنســانية املفزعــة الــيت تســبب فيهــا الــرتاع، وأكــد أن  
احلالة تشـكل خطـرا يتهـدد السـالم واألمـن الـدوليني. وحـذر        

__________ 

)١٤٢(  S/PV.4956 الواليـــات  ٦(فرنســـا)؛ والصـــفحة   ٢، الصـــفحة)
ــفحة   ــدة)؛ والصــ ــفحة   ٧املتحــ ــي)؛ والصــ ــاد الروســ  ٨(االحتــ

ــفحة   ــر) والصــــ ــبانيا)؛   ٩(اجلزائــــ ــدة وإســــ ــة املتحــــ (اململكــــ
 (أملانيا). ١٢(رومانيا والفلبني)؛ والصفحة  ١١  والصفحة

)١٤٣(  S/PV.5082 ٧، الصفحة. 

من أن مناخ العنف واإلفـالت مـن العقـاب السـائد يف دارفـور      
  .  )١٤٤(يساهم يف زيادة عدم االستقرار

 أيلـــــــول/ ١١، املعقـــــــودة يف ٥٥٢٠ويف اجللســـــــة   
ــر٢٠٠٦ ســبتمرب ــدهور    ، أع ــه إزاء ت ــن قلق ــان ع ــل الياب ب ممث

والفظـائع املوثقـة   ”احلالة األمنية على أرض الواقع يف دارفـور،  
وقـال إن  ‘‘ توثيقا جيدا والكوارث اإلنسـانية الواسـعة النطـاق   

من رأيه أن هذه احلالة ال تزال ختلـق الظـروف الـيت قـد تـؤدي      
ـــدد الســـالم واألمـــن يف املنطقـــة     “عواقـــب وخيمـــة ”إىل 
وأشـار ممثــل قطـر إىل أنـه علــى الـرغم مـن توقيــع       .)١٤٥(هابرمتـ 

ــض        ــاك بع ــور، هن ــاق ســالم دارف ــى اتف ــة الســودان عل حكوم
األطراف اليت رفضت توقيعه. وقال إنه بسبب هذه الفصـائل،  
جتــددت أعمــال العنــف، وخباصــة علــى احلــدود مــع تشــاد،        

وهو ما يشكل ديدا للسـالم واألمـن يف دارفـور ويف مجيـع     ”
  .)١٤٦(‘‘نطقةأحناء امل

ــة    ــودة يف ٥٥٢٨ويف اجللســـــ ــول/ ١٨، املعقـــــ  أيلـــــ

، استمع الس إىل إحاطة عـن التقـدم احملـرز يف    ٢٠٠٦ سبتمرب
تنفيذ اتفاق السالم الشـامل يف السـودان. وخـالل املناقشـة الـيت      
تلت ذلك، أعرب ممثل اليابان عن رأي مفاده أنـه، بـالرغم مـن    

جم عــن جتــدد أنشــطة   التهديــد اخلطــري لألمــن يف املنطقــة النــا    
اجلماعـات املســلحة يف جنــوب السـودان، يشــكل اتفــاق وقــف   
ــدا وجــيش الــرب     ــة الــذي وقعتــه حكومــة أوغن األعمــال القتالي
للمقاومـــة خطـــوة إجيابيـــة يف اجتـــاه حتســـني األمـــن يف جنـــوب  

. ورحب ممثـل سـلوفاكيا بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ      )١٤٧(السودان
عــن قلقــه إزاء الطريــق  اتفــاق الســالم الشــامل، بيــد أنــه أعــرب 

__________ 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٤(

)١٤٥(  S/PV.5520 ٢١، الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٦(

)١٤٧(  S/PV.5528 ١٥، الصفحة. 
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املسدود اليت آل إليه الوضع يف منطقة أبيي، والذي قال عنه إنه 
ال يزال يقوض االتفاق، ويهدد السالم واألمن الـدوليني. ودعـا   
كــذلك حكومــة الوحــدة الوطنيــة إىل أن حتســم مســألة ترســيم   

)١٤٨(احلدود بني الشمال واجلنوب يف أقرب وقت ممكن
 .  

  
  األسلحة الصغرية  

كـــانون  ١٩، املعقـــودة يف ٤٨٩٦ جلســـة الـــس يف  
ــاير  ــام    ٢٠٠٤الثاين/ين ــثلني يف تعليق ــن املم ــدد م ، وصــف ع

ــلحة الصــغرية واألســلحة       ــري املشــروع لألس ــى االنتشــار غ عل
اخلفيفـــة هـــذا االنتشـــار بأنـــه يشـــكل ديـــدا للســـلم واألمـــن  

وتســاءل ممثــل كولومبيــا عمــا إذا كــان جملــس    .)١٤٩(الــدوليني
ع معاجلــة هــذه املشـكلة يف إطــار الفصــل الســابع  األمـن يســتطي 

ــرار      ــيت اســتخدم ــا الق ــة ال ــنفس الطريق ــاق ب  ١٣٧٣مــن امليث
ــار     ٢٠٠١( ــبان أن االجت ــاب، آخــذا يف احلس ) ملكافحــة اإلره

غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة يشــكل   
بــل ويشــكل ديــدا ”ديــدا ممــاثال للســالم واألمــن الــدوليني  

__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٨(

)١٤٩(  S/PV.4896 ــوال ٢١(إســبانيا)؛ والصــفحة   ١٤، الصــفحة ) (أنغ
ــر)؛ والصــفحة   ٢٣والصــفحة  ــا)؛   ٣٠(اجلزائ ــة كوري (مجهوري
(كولومبيــا)؛  ٣٧(جنــوب أفريقيــا)؛ والصــفحة  ٣٥والصــفحة 

ــريو)؛ والصــفحة   ٤، الصــفحة S/PV.4896 (Resumption 1) و (ب
 (كوستاريكا). ١٩(سرياليون)؛ والصفحة  ١٥

 .)١٥٠(وحيــدث دمــارا شــامال “لســالم واألمــن الــدولينيأكــرب ل
وقــال ممثــل ســرياليون إنــه، نظــرا للخطــر الــذي يتهــدد الســالم  
واألمن الدوليني الذي يشكله االجتار غـري املشـروع باألسـلحة    
ــة هــذا     الصــغرية، ينبغــي لــس األمــن أن يتــوىل مســؤولية إزال

لرئاســـية ممـــا يقولـــه يف بياناتـــه ا‘‘ أبعـــد’’اخلطـــر بالـــذهاب إىل
ويتوخى طرقا أخرى إلنفـاذ مـا يفرضـه بشـأن هـذه األسـلحة       

  .  )١٥١(من قرارات حبظرها

ــتني    ــودتني يف ٥٣٩٠و  ٥١٢٧ويف اجللســـــ ، املعقـــــ
ــباط/فرباير  ١٧ ــارس  ٢٠ويف  ٢٠٠٥ش ــى  ٢٠٠٦آذار/م عل

التــــوايل، كــــرر العديــــد مــــن املمــــثلني قــــوهلم إن االجتــــار       
ــري ــدا   غـ ــكل ديـ ــغرية يشـ ــلحة الصـ ــروع باألسـ ــالم  املشـ للسـ

  .)١٥٢(الدوليني  واألمن
__________ 

)١٥٠(  S/PV.4896 ٤٠، الصفحة. 

)١٥١(  S/PV.4896 (Resumption 1) ١٩، الصفحة. 

)١٥٢(  S/PV.5127 ــفحة ــدة)؛   ١٣، الصــــ ــا املتحــــ ــة ترتانيــــ (مجهوريــــ
ــر)؛ والصــــــــفحة  ٢١والصــــــــفحة  ــدا)؛  ٣٣(اجلزائــــــ (كنــــــ
، S/PV.5127 (Resumption 1)(بــــــــــريو)؛ و  ٣٩ والصــــــــــفحة

 ١٥(إندونيسـيا)؛ والصـفحة    ٨(تركيا)؛ والصفحة  ٧الصفحة 
 ١٠(بــريو)؛ والصــفحة  ٤، الصــفحة S/PV.5390 (النــرويج)؛ و

ــان)؛ والصــفحة   ١٥(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة     ٢٤(اليون
ــفحة   ــلوفاكيا)؛ والصــ ــفحة  (األر ٢٧(ســ ــتني)؛ والصــ  ٣١جنــ

 (الربازيل). ٤١(سرياليون)؛ والصفحة  ٣٤(غيانا)؛ والصفحة 
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  اجلزء الثاين

  من امليثاق ٤٠التدابري املؤقتة ملنع تدهور حالة ما وفقا للمادة 

  
  ٤٠املادة   

منعــا لتفــاقم املوقــف، لــس األمــن، قبــل أن يقــدم         
، أن ٣٩توصــياته أو يتخــذ التــدابري املنصــوص عليهــا يف املــادة 

ــراه ضــرو   ــازعني لألخــذ مبــا ي ريا أو مستحســنا مــن يــدعو املتن
تدابري مؤقتـة، وال ختـل هـذه التـدابري املؤقتـة حبقـوق املتنـازعني        
ومطالبهم أو مبركـزهم، وعلـى جملـس األمـن أن حيسـب لعـدم       

  أخذ املتنازعني ذه التدابري املؤقتة حسابه.
  

  مالحظة  

ــرارا         ــن ق ــس األم ــر، اختــذ جمل ــد النظ ــرة قي خــالل الفت
مـن امليثـاق، وكـان     ٤٠ادة واحدا احـتكم فيـه صـراحة إىل املـ    

ــدم االنتشــار. واختــذ يف عــدة حــاالت       ــق مبســألة ع ــرارا يتعل ق
أخرى، بعد أن قرر أن هناك ديدا للسـالم، قـرارات تصـرف    
فيهــا مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة دون   

، وكـان األمـر يتعلـق بقـرارات     ٤٠اإلشارة صـراحة إىل املـادة   
لس األمن للمبدأ املنصوص عليـه يف  ختلو من صلة بتفسري جم ال

تلــك املــادة وتطبيقــه لــذلك املبــدأ. فقــد دعــا جملــس األمــن يف   
تلك القرارات األطراف إىل االمتثال لتدابري مؤقتـة معينـة بغيـة    
منع تدهور احلالة قيد النظر. وفيما يلـي التـدابري الـيت ميكـن أن     

 : (أ) سحب القـوات ٤٠تصنف يف العادة ضمن أحكام املادة 
ــزع ســــالح    ــال (ج) نــ ــال القتــ املســــلحة؛ (ب) وقــــف أعمــ
امليليشيات؛ (د) إبرام أو احترام اتفاقـات وقـف إطـالق النـار؛     

) التفـــاوض حلســـم اخلالفـــات والرتاعـــات؛ (و) االمتثـــال  ـ(هـــ
ــة      ــدويل؛ (ز) يئـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــب القـ ــات مبوجـ لاللتزامـ
ــدمي املســاعدة اإلنســانية دون       ــن أجــل تق ــة م الظــروف الالزم

وائـــق؛ (ح) التعـــاون مـــع اجلهـــود املبذولـــة يف جمـــايل حفـــظ ع
ــد      ــرة قيـ ــالل الفتـ ــانية. وخـ ــاعدة اإلنسـ ــدمي املسـ ــالم وتقـ السـ

االستعراض، أصبح جملس األمن يقوم علـى حنـو مطـرد، كلمـا     
قرر أن هناك خطرا يتهدد السالم، بتوجيـه نـداء إىل األطـراف    

نــار يــدعوها فيــه إىل توقيــع اتفاقــات ســالم أو وقــف إطــالق ال 
والوفـــاء بالتزاماـــا مبوجـــب االتفاقـــات القائمـــة فيمـــا يتعلـــق  
بالســالم أو وقــف إطــالق النــار، أو يــدعوها فيــه إىل اســتئناف 

  حمادثات السالم و/أو احلوار السياسي.  

ويرد يف الفـرع ألـف مـوجز بـالقرارات الصـادرة عـن         
الس اليت تتضمن تدابري مؤقتة حمددة ناشد الـس األطـراف   

ــرارات     االم ــال هلــا ملنــع تــدهور الوضــع. وهنــاك عــدد مــن ق تث
الس األمن اليت حتتوي على حتذيرات من أنه، يف حالـة عـدم   
االمتثال ألحكام تلك القرارات، يتعني على الس االجتمـاع  
مرة أخرى والنظر يف اختاذ خطوات أخرى. وقد أُعرب بعـدة  

 تنـدرج  طرق عن هذه التحـذيرات الـيت ميكـن اعتبارهـا تـدابري     
. وهناك عـدد مـن احلـاالت الـيت حـذر فيهـا       ٤٠يف إطار املادة 

الـــس مـــن أنـــه سيضـــطر إىل أن ينظـــر يف اختـــاذ مزيـــد مـــن   
  .  )١٥٣(التدابري، يف حالة عدم االستجابة لنداءاته

ــس        ــيت دارت يف ال ــاء املناقشــة ال ــرع ب ويتضــمن الف
ادة فيمـا يتعلــق باعتمـاد التــدابري الـيت تنــدرج ضـمن أحكــام املــ    

  بشأن مسألة منع انتشار األسلحة النووية.   ٤٠
__________ 

انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، فيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف الســـودان،   )١٥٣(
 ١٥٦٤ ؛ و٦)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦قــرارات جملــس األمــن 

ــرة ٢٠٠٤( ــرة ٢٠٠٥( ١٥٩١و  ١٤)، الفقـــــــ ؛ ٨)، الفقـــــــ
ــرة ٢٠٠٦( ١٦٧٩ و ــا ي١)، الفقـــ ــة يف . وفيمـــ تعلـــــق باحلالـــ

 ١٢)، الفقــرة ٢٠٠٦( ١٧٢٧ديفــوار، انظــر القــرارين   كــوت
ــرة ٢٠٠٧( ١٧٨٢ و ــدم انتشــار    ١٥)، الفق ــق بع ــا يتعل . وفيم

 .١٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٧األسلحة النووية، انظر القرار 
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  ٤٠القرارات املتصلة باملادة   - ألف

  عدم االنتشار (مجهورية إيران اإلسالمية)  

ــه  ٣١) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٩٦يف القـــرار    متوز/يوليـ
ــيت      ٢٠٠٦ ــه إزاء خمــاطر االنتشــار ال ــن قلق ــس ع ، أعــرب ال

ــر    ــووي. وورد يف القـ ــران النـ ــامج إيـ ــها برنـ ــس ميثلـ ار أن الـ
يضع يف اعتباره مسؤوليته األساسـية مبوجـب امليثـاق عـن     ” إذ

يصــمم علــى منــع   ”، وإذ ‘‘حفــظ الســالم واألمــن الــدوليني   
مـن الفصـل    ٤٠، وإذ يتصـرف مبوجـب املـادة    ‘‘تفاقم الوضـع 

السابع من امليثاق، يهيب جبمهورية إيران اإلسـالمية أن تتخـذ   
حمـافظي الوكالـة الدوليـة     دون تأخري التدابري اليت طلبـها جملـس  

ــها      ــد منـ ــن ال بـ ــس األمـ ــا الـ ــيت يعتربهـ ــة، والـ ــة الذريـ للطاقـ
الثقـــة يف الغـــرض الســـلمي اخلـــالص لربناجمهـــا النـــووي   لبنـــاء

وتســوية املســائل املعلقــة؛ ويطالــب بــأن تعلــق مجهوريــة إيــران  
اإلسالمية مجيع أنشطتها املتصلة بالتخصيب وإعـادة التجهيـز،   

والتطــوير، علـى أن خيضــع ذلـك للتحقــق   مبـا يف ذلــك البحـث   
مــــن قبــــل الوكالــــة؛ ويهيــــب جبمهوريــــة إيــــران اإلســــالمية  

تتصرف وفقا ألحكام الربوتوكول اإلضايف وأن تنفـذ دون   أن
ــة دعمــا      ــها الوكال ــد تطلب ــيت ق ــدابري الشــفافية ال ــع ت ــأخري مجي ت
لتحرياا اجلارية. وأعرب عـن اعتزامـه، يف حالـة عـدم امتثـال      

مـن   ٤١لقرار، اختاذ التدابري املالئمة مبوجب املـادة  إيران هلذا ا
  .  )١٥٤(الفصل السابع من امليثاق

  
  احلالة يف بوروندي  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٥يف القــــ ــار/ ٢١) املــــ  أيــــ
ــزال توجــد   ٢٠٠٤ مــايو ، ورد أن الــس إذ يالحــظ أنــه ال ت

عراقيل حتول دون حتقيـق االسـتقرار يف بورونـدي، وإذ يؤكـد     
__________ 

رة التاســـــعة مـــــن الديباجـــــة )، الفقـــــ٢٠٠٦( ١٦٩٦القـــــرار   )١٥٤(
 من املنطوق. ٨ و ٦ و ٢ و ١  والفقرات

ــة التن  ــى أمهي ــاق أروشــا،     عل ــل وغــري املشــروط التف ــذ الكام في
ــب      ــا مبوجــ ــراف بالتزاماــ ــع األطــ ــي مجيــ ــأن تفــ ــب بــ يطالــ

االتفــــاق، لكــــي يتســــىن إجــــراء العمليــــة االنتخابيــــة،  ذلــــك
 تشـــرين األول/ ٣١االنتخابـــات التشـــريعية، قبـــل  ســـيما وال

  .  )١٥٥(٢٠٠٤أكتوبر 

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٧ويف القـــ ــانون  ١) املـــ كـــ
، ورد أن الس، إذ يدين مجيع أعمـال  ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

العنف وكذلك انتهاكات حقوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين    
الـــدويل، وخباصـــة مذحبـــة غاتومبـــا، حيـــث مجيـــع احلكومـــات  
واألطـــراف املعنيـــة يف املنطقــــة علـــى نبــــذ اســـتخدام القــــوة     

التحريض على العنـف، وعلـى اإلدانـة القاطعـة النتـهاكات       أو
انون اإلنسـاين الـدويل، وعلـى أن تتعـاون     حقوق اإلنسان والقـ 

بنشــاط مــع عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي وبعثــة منظمــة 
األمـم املتحـدة يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيـة، ويف اجلهــود     
الــيت تبــذهلا الــدول ــدف وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب.   
ــو      ــة الكونغ ــن أيضــا إىل حكــوميت مجهوري ــس األم ــب جمل وطل

روانـــدا أن تتعاونـــا بـــال حتفـــظ مـــع حكومـــة      الدميقراطيـــة و
بوروندي من أجل كفالة اكتمـال التحقيـق يف مذحبـة غاتومبـا     

  .  )١٥٦(وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٢ويف القـــ ــار/ ٣١) املـــ  أيـــ
ــايو ــة    ٢٠٠٥ م ــع األطــراف البوروندي ــس إىل مجي ــب ال ، طل

ــاح العمل    ــة جنـ ــود لكفالـ ــن اجلهـ ــد مـ ــذل املزيـ ــة  بـ ــة االنتقاليـ يـ
ــل،      ــدى الطويـ ــى املـ ــد علـ ــتقرار البلـ ــة واسـ ــاحلة الوطنيـ واملصـ

__________ 

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   )١٥٥(

)، الفقرتان العاشرة واحلادية عشـرة مـن   ٢٠٠٤( ١٥٧٧القرار   )١٥٦(
 من املنطوق. ٣ و ٢الديباجة والفقرتان 
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سيما باإلحجام عن إتيان أي أعمال قد تنـال مـن متاسـك     وال
  .  )١٥٧(عملية اتفاق أروشا

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٥٠ويف القــ ــانون  ٢١) املــ كــ
، حث الس األمن حكومة بورونـدي  ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

الســالح والتســريح وإعــادة   علــى إكمــال تنفيــذ برنــامج نــزع 
ــاتلني       ــة للمقـ ــاج الفعليـ ــادة اإلدمـ ــك إعـ ــا يف ذلـ ــاج، مبـ اإلدمـ
السابقني. وورد يف ذلك القرار أن الس إذ يرحب مبـا أبدتـه   
حكومة بورونـدي مـن اسـتعداد للتوصـل إىل حـل سـلمي مـع        
حركة باليبيهوتو/جبهة التحرير الوطين، ويكرر تأكيـد دعوتـه   

ــا    ــة كــي تش ــك احلرك رك يف عمليــة الســالم واملصــاحلة   إىل تل
الوطنية بدون مزيد مـن التـأخري أو الشـروط. وأعـرب الـس      
ــيت        ــوق اإلنســان ال ــهاكات حق ــه إزاء انت ــالغ قلق ــن ب ــن ع األم

األمــني العــام بوقوعهــا، وحــث احلكومــة وغريهــا مــن        أفــاد
األطراف املعنية علـى اختـاذ اخلطـوات الضـرورية ملنـع حـدوث       

وكفالـــة تقــدمي املســؤولني عنـــها إىل   املزيــد مــن االنتــهاكات    
  .  )١٥٨(العدالة دون إبطاء

  
احلالــة يف تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى واملنطقــة    

  دون اإلقليمية  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٨يف القـــ ــول/ ٢٥) املـــ  أيلـــ
، ورد أنه رغم إنشاء وجـود متعـدد األبعـاد يف    ٢٠٠٧سبتمرب 

مـن جبميـع   تشاد ومجهورية أفريقيـا الوسـطى، يهيـب جملـس األ    
األطراف التعاون التام يف نشر بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة  
أفريقيــا الوســطى وتشــاد وعملياــا وكــذلك عمليــة االحتــاد       

__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٠٢القرار   )١٥٧(

 .٩و  ٨و  ٧)، الفقرات ٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   )١٥٨(

األورويب، بطرق من بينها ضمان أمن وحرية تنقل موظفيهمـا  
  .  )١٥٩(واألفراد املرتبطني ما

  
  احلالة يف كوت ديفوار  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٧يف القــــ ــباط/ ٤) املــــ  شــــ
ــر ــن جديــد تأييــده     ٢٠٠٤ فرباي ، ورد أن الــس إذ يؤكــد م

ــا     ــة يف لين ــه القــوى السياســية اإليفواري ــذي وقعت  - لالتفــاق ال
، وإذ يالحــظ ٢٠٠٣كــانون الثاين/ينــاير   ٢٤ماركوســي يف 

ــتقرار    ــدد اســـ ــود حتـــــديات ـــ ــتمرار وجـــ ــق اســـ ــع القلـــ مـــ
 - ديفـــوار، يطلـــب إىل املـــوقعني علـــى اتفـــاق لينـــا      كـــوت

االضطالع على وجه السرعة مبسؤوليام مبوجـب   ماركوسي
وطلــب جملــس أيضــا إىل املــوقعني علــى      .)١٦٠(ذلــك االتفــاق 

االتفــاق اختــاذ اخلطــوات الــيت طلــب األمــني العــام اختاذهــا يف    
  .  )١٦١(من تقريره ٨٦الفقرة 

ــرار    ــباط/ ٢٧) املــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٨ويف القــ  شــ
فيـــذ الكامـل   ، ورد أن الس إذ يؤكد أمهية التن٢٠٠٤فرباير 

 -وغري املشروط للتدابري املنصوص عليهـا مبوجـب اتفـاق لينـا     
ــب    ــا مبوجـ ــراف بالتزاماـ ــي األطـ ــب أن تفـ ــي، يطلـ ماركوسـ

__________ 

 .١٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )١٥٩(

)، الفقرتــــان الثالثــــة والتاســــعة مــــن    ٢٠٠٤( ١٥٧٧ر القــــرا  )١٦٠(
 من املنطوق. ٤الديباجة والفقرة 

. وأصى األمـني العـام يف تقريـره املـؤرخ     ٥املرجع نفسه، الفقرة   )١٦١(
ــاير  ٦ ) بـــأن تعيـــد القـــوى  S/2004/3( ٢٠٠٤كـــانون الثاين/ينـ

مهـا بــأن تظـل جــزءا مـن حكومــة املصــاحلة    اجلديـدة تأكيــد التزا 
الوطنيـــة؛ وبـــأن تســـتكمل القـــوات املســـلحة الوطنيـــة لكـــوت   
ــذت يف       ــيت اختـ ــرارات الـ ــذ القـ ــدة تنفيـ ــوى اجلديـ ــوار والقـ ديفـ
االجتماعني اللـذين عقـدا يف ياموسـوكرو وبـواكي؛ وأن تتخـذ      
ــة اخلطــوات الالزمــة حلــل املليشــيات     ــة املعني األطــراف اإليفواري

ــط  ــبح األنشـ ــات    وكـ ــف جمموعـ ــا خمتلـ ــوم ـ ــيت تقـ ــة الـ ة اهلدامـ
الشــــباب؛ وأن تنتـــــهي احلكومـــــة مـــــن نظرهـــــا يف جمموعـــــة  

 ماركوسي. - اإلصالحات املنصوص عليها يف اتفاق لينا
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االتفاق حىت ميكن، بصفة خاصة، إجراء االنتخابات الرئاسـية  
ــام   ــة يف عــــ ــددة يف    ٢٠٠٥القادمــــ ــد احملــــ ــا للمواعيــــ وفقــــ

ــتور ــرار   .)١٦٢(الدسـ ــك القـ ــن يف ذلـ ــس األمـ ــا جملـ ــع  ودعـ مجيـ
األطراف إىل التعاون الكامل يف نشر عمليـة األمـم املتحـدة يف    
كوت ديفوار، ويف عملياا، وذلـك بوجـه خـاص مـن خـالل      
ــم املتحــدة      ــوظفي األم ــة حركــة م ــن وحري ــة ســالمة وأم كفال

  .  )١٦٣(واألفراد املرتبطني ا يف مجيع أحناء كوت ديفوار

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٢ويف القــ ــرين  ١٥) املــ تشــ
، أدان جملس األمن الضربات اجلويـة الـيت   ٢٠٠٤ين/نوفمرب الثا

ترتكبها القوات املسلحة الوطنية لكوت ديفوار، واليت تشـكل  
 أيــار/ ٣انتــهاكا صــارخا التفــاق وقــف إطــالق النــار املــؤرخ  

ــايو  ــراع   ٢٠٠٣مـ ــراف الصـ ــع أطـ ــل مجيـ ــأن متتثـ ، وطالـــب بـ
اإليفواريــة وحكومــة كــوت ديفــوار وكــذلك القــوى اجلديــدة 

ثــاال تامــا لوقــف إطــالق النــار. وورد يف ذلــك القــرار أن       امت
الس إذ يؤكد أنه ال ميكـن أن يكـون مثـة أي حـل عسـكري      

ماركوسـي واتفـاق    - لألزمة وأن التنفيذ الكامـل التفـاق لينـا   
أكرا الثالث هو السبيل الوحيد حلل األزمة املسـتمرة يف البلـد،   

األحـزاب  حيث رئيس مجهورية كوت ديفوار، ورؤسـاء مجيـع   
السياســية اإليفواريــة وقــادة القــوى اجلديــدة علــى أن يشــرعوا  
فــورا وحبــزم يف تنفيــذ كافــة االلتزامــات الــيت قطعوهــا علــى        
ــاقني. وطالـــب جملـــس األمـــن    أنفســـهم مبوجـــب هـــذين االتفـ
ــي     ــث اإلذاعـ ــرامج البـ ــع بـ ــة بوقـــف مجيـ ــلطات اإليفواريـ السـ

، والتلفزيـــوين الـــيت حتـــرض علـــى الكراهيـــة، وعـــدم التســـامح 
والعنف، وطلـب إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،       

__________ 

 .١٠)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   )١٦٢(

ــه، الفقــــرة   )١٦٣( ــرار ١١املرجــــع نفســ )، ٢٠٠٥( ١٦٠٣. ويف القــ
ع األطـراف أن تتعـاون   ، كرر الـس دعوتـه إىل مجيـ   ١٥الفقرة 

 تعاونا تاما يف نشر وتشغيل البعثة.

يف هذا الصدد، تعزيز دورها يف جمال الرصد، وحـث حكومـة   
كــوت ديفـــوار والقــوى اجلديـــدة علـــى اختــاذ كافـــة التـــدابري    
الضرورية لضمان سالمة وأمن األشخاص املـدنيني، مبـن فـيهم    

  .  )١٦٤(الرعايا األجانب وممتلكام

 شــــباط/ ١)، املــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٤ويف القــــرار   
، طالـــب الـــس مجيـــع األطـــراف اإليفواريـــة، ٢٠٠٥فربايـــر 

يف ذلك حكومة كوت ديفـوار والقـوى اجلديـدة، أن تتـيح      مبا
لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقـوات الفرنسـية الـيت    
تـــدعمها إمكانيـــة الوصـــول إىل حيـــث تشـــاء دون عراقيـــل      

  .  )١٦٥(قع واملنشآتسيما إىل املعدات واملوا  وال

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٤ويف القــ ــان/ ٤)، املــ  نيســ
ــة  ٢٠٠٥أبريـــل  ، أهـــاب الـــس جبميـــع األطـــراف اإليفواريـ

تعمل على الفور وبصورة نشطة من أجل إجيـاد حـل دائـم     أن
وعــادل لالزمــة احلاليــة، وال ســيما مــن خــالل وســاطة االحتــاد 

  .  )١٦٦(األفريقي برئاسة الرئيس ثابو مبيكي

 أيـــــــار/ ٤) املـــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٠لقــــــرار  ويف ا  
، ورد أن الــس إذ يــذكِّر مجيــع األطــراف بأــا  ٢٠٠٥ مــايو

ــي،    ــابو مبيكـــ ــرئيس ثـــ ــيط، الـــ قـــــررت أن حتيـــــل إىل الوســـ
خالفات قد تنشأ يف تفسري أي جـزء مـن اتفـاق بريتوريـا،      أي

  .  )١٦٧(يدعوها إىل أن تنفذ هذا االتفاق تنفيذا تاما

ــرار    ــران/  ٣املــــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٦٠٣ويف القــ حزيــ
، ورد أن الس إذ يؤيد اتفاق بريتوريا، يطالـب  ٢٠٠٥يونيه 

مجيع املوقعني عليه ومجيع األطـراف اإليفواريـة املعنيـة بتطبيقـه     
__________ 

 .٦و  ٤و  ٣و  ١)، الفقرات ٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   )١٦٤(

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   )١٦٥(

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٤القرار   )١٦٦(

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار   )١٦٧(
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فــوارا بالكامــل وبــدون تــأخري. وكــرر الــس يف ذلــك القــرار 
ــة اإلجــراءات      ــة باختــاذ كاف ــع األطــراف اإليفواري ــه مجي مطالبت

ن تكـــون االنتخابـــات العامـــة املقبلـــة حـــرة  الالزمـــة لكفالـــة أ
  .  )١٦٨(ونزيهة وشفافة

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣٣ويف القــ ــرين  ٢١) املــ تشــ
، أعــرب الــس عــن قلقــه البــالغ إزاء     ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

ــب      ــة يف كــوت ديفــوار، وطال ــدهور احلال ــة وت اســتمرار األزم
األطراف واجلهات املعنية األخرى بأمور عديدة. وعلـى وجـه   

 - ، طالب مجيع األطراف املوقعة على اتفـاق لينـاس  اخلصوص
ــا، وكــذلك     ماركوســي واتفــاق أكــرا الثالــث واتفــاق بريتوري
مجيع األطراف املعنية يف كوت ديفوار بتنفيـذ هـذه االتفاقـات    
بالكامل وبدون تأخري؛ وطالـب القـوى اجلديـدة باملضـي دون     
ــاج      ـــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم ــامج ن إبطــاء يف برن
لتيسري استعادة بسط سلطة الدولة على كامل التراب الـوطين،  
وإعـــادة توحيـــد البلـــد وإجـــراء االنتخابـــات يف أقـــرب وقـــت 
ــة بوقـــف مجيـــع أشـــكال    ممكـــن؛ ومجيـــع األطـــراف اإليفواريـ
التحـــريض علـــى الكراهيـــة والعنـــف يف اإلذاعـــة والتلفزيـــون،  
وكذلك يف أي وسيلة من وسـائل اإلعـالم األخـرى؛ وطالـب     

ـــزع ســالح امليليشــيات وتفكيكهــا يف كامــل التــراب   أيضــا  بن
الوطين علـى الفـور؛ وبامتنـاع مجيـع األطـراف اإليفواريـة عـن        
اللجوء إىل استخدام أي شـكل مـن أشـكال القـوة أو العنـف،      
مبا يف ذلك استخدامه ضد املدنيني واألجانب، ومجيع أشـكال  
 احتجاجــات الشــوارع املــثرية للقالقــل؛ ودعــا مجيــع األطــراف
إىل التعاون بالكامل مع عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار  
ــة     والقــوات الفرنســية، وذلــك بوجــه خــاص مــن خــالل كفال
سالمة وأمن وحريـة حركـة األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني       
ــا، يف مجيــع أحنــاء كــوت ديفــوار. وورد يف ذلــك القــرار أن   

__________ 

 .٦و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار   )١٦٨(

منــع تنقــل الــس حيــث البلــدان اــاورة لكــوت ديفــوار علــى 
املقــاتلني أو نقــل األســلحة عــرب حــدودها إىل كــوت ديفــوار؛   
وأنـه إذ يكـرر اإلعـراب عـن قلقـه البـالغ إزاء مجيـع انتـهاكات         
ــوت      ــدويل يف كــ ــاين الــ ــانون اإلنســ ــان والقــ ــوق اإلنســ حقــ

حيـــث الســـلطات اإليفواريـــة علـــى التحقيـــق يف  ،)١٦٩(ديفـــوار
 االنتــهاكات دون تــأخري مــن أجــل وضــع حــد لإلفــالت  هــذه
  .)١٧٠(العقاب  من

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢١ويف القـــ ــرين  ١) املـــ تشـــ
ــاين/نوفمرب  ــات   ٢٠٠٦الث ــس إىل األطــراف، واجله ــدم ال ، ق

املعنيــة األخــرى عــددا مــن املطالــب الــيت تتمثــل يف املطالبـــة        
باالستئناف الفوري لربنامج نزع سالح املليشـيات وحلـها يف   

راف اإليفواريـة  شىت أرجاء التراب الوطين؛ ومطالبة مجيع األط
املعنيـة، وال ســيما القـوات املســلحة للقـوى اجلديــدة والقــوات    
ــأن تشــارك حبســن نيــة يف أعمــال     املســلحة لكــوت ديفــوار، ب
اللجنة الرباعية املسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ برنامج نـزع  
ــزع ســالح      ــات ن الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وعملي

ألطـراف اإليفواريـة بوقـف    امليليشيات وحلها؛ ومطالبة مجيع ا
ــة والعنــف يف اإلذاعــة     ــى الكراهي ــع أشــكال التحــريض عل مجي
ــالم      ــائل اإلعـ ــن وسـ ــيلة مـ ــذلك يف أي وسـ ــون، وكـ والتلفزيـ
األخرى؛ وبامتناع مجيع األطـراف اإليفواريـة عـن اللجـوء إىل     
استخدام أي شكل من أشـكال القـوة أو العنـف، مبـا يف ذلـك      

ــد املـــدنيني واألجانـــب،  وعـــن مجيـــع أشـــكال   اســـتخدامه ضـ
احتجاجات الشوارع املثرية للقالقل؛ ومطالبة مجيـع األطـراف   
اإليفواريــة بضــمان أمــن مجيــع مــواطين كــوت ديفــوار وحريــة  
تنقلهم يف مجيع أحناء كوت ديفوار؛ والتعـاون تعاونـا تامـا مـع     

__________ 

 ١٧و  ١٦و  ١٤و  ٣)، الفقــــــرات ٢٠٠٥( ١٦٣٣رار القــــــ  )١٦٩(
 .٢١و  ١٨ و

 .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، الفقرتان   )١٧٠(
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ــوار والقـــوات    ــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـ ــة األمـ أنشـــطة عمليـ
ــا   ــذلك وكـ ــيت تـــدعمها وكـ ــية الـ ــدة الفرنسـ ــم املتحـ الت األمـ

واألفراد املرتبطني ا وخاصة عـن طريـق كفالـة سـالمة وأمـن      
أفرادهــا واألفــراد املــرتبطني ــا وحريــة تنقلــهم يف مجيــع أحنــاء  
كــــوت ديفــــوار، أثنــــاء نشــــرها ويف مباشــــرا لعملياــــا،      

بوجــه خــاص مــن خــالل كفالــة ســالمة وأمــن وحريــة   وذلــك
بطني ــا، يف مجيــع أحنــاء  حركــة األمــم املتحــدة واألفــراد املــرت 

  .  )١٧١(ديفوار  كوت

كانون  ١٥) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٧ويف القرار   
، ورد أن الس إذ يتصرف مبوجب ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، يعلن أنه على 
استعداد تام لفرض تدابري موجهة ضد األشخاص الذين 

) ٢٠٠٤( ١٥٧٢رار حتددهم اللجنة املنشأة عمال بالق
باعتبارهم يشكلون ديدا للسالم ولعملية املصاحلة الوطنية 

 مهامجةيف كوت ديفوار، أو الذين تثبت مسؤوليتهم عن 
 ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية نشاط عرقلة أو
 املعين السامي املمثل أو ،تدعمها اليت الفرنسية القوات أو

 يف ممثله أو لوسيطا أو الدويل العامل الفريق أو باالنتخابات
 حلقوق جسيمة انتهاكات ارتكابوعن  ،ديفوار كوت

 ،ديفوار  كوت يف الدويل اإلنساين القانون أو اإلنسان
والتحريض العلين على الكراهية، أو انتهاك احلظر املفروض 

  . )١٧٢(على األسلحة
__________ 

ــرار   )١٧١( ــرات ٢٠٠٦( ١٧٢١القــ  ٢٦و  ١٩و  ١٤و  ١٢)، الفقــ
 .٢٨و  ٢٧ و

 ١٧٨٢. ويف القـــــرار ١٢)، الفقـــــرة ٢٠٠٦( ١٧٢٧القـــــرار   )١٧٢(
، كـــرر الـــس اإلعـــراب عـــن اعتزامـــه ١٥)، الفقـــرة ٢٠٠٧(

 جزاءات حمددة اهلدف ضد هؤالء األشخاص.فرض 

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٣٩ويف القــ ــانون  ١٠) املــ كــ
ــاير  ــع  ٢٠٠٧الثاين/ين ـــى مجي ـــب الــس إل األطــراف أن  ، طلـ

تـتـــعاون تعاونــا تامـــا يف إطـــار نشــر عمليــة األمــم املتحــدة يف   
كــوت ديفــوار والقــوات الفرنســية الــيت تدعمهـــا ويف إطــار       
ــة    ــة مــــن خــــالل كفالــ ـــا، وذلــــك بصــــورة خاصــ عملياـمــ

ـــا بصــورة    منهـمـــاسالمتهـمـــا وأ ـــة تنقلهـمـــا ووصوهلـم وحري
لــيم كــوت ديفــوار مباشــرة ودون أي إعاقــة إىل مجيــع أحنــاء إق

وأن ينطبــق ذلــك أيضــا علــى املــوظفني املرتبطيـــن ـمـــا؛ مــن   
  .  )١٧٣(أجل متكينهما من تنفيذ واليتيهما تنفيذاً كامالً

  
البنـــــــود املتصـــــــلة جبمهوريـــــــة كوريـــــــا الشـــــــعبية   

  )١٧٤(الدميقراطية

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٩٥يف القــــ ــوز/ ١٥) املــــ  متــــ
ــه ملســؤوليته  وفقــا’’، ورد أن الــس إذ يتصــرف ٢٠٠٦ يولي

، وإذ يـــدين ‘‘اخلاصـــة عـــن صـــون الســـالم واألمـــن الـــدوليني
 الشـعبية  كوريا مجهورية اأجر اليت املتعددة اإلطالقعمليات 

، يطالـب  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٥يف  تسيارية لقذائف الدميقراطية
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة بـأن تعلـق مجيـع األنشـطة      

ية وأن تعـــود إىل التقيـــد املتصـــلة بربناجمهـــا للقـــذائف التســـيار 
بالتزاماا اليت تعهدت ا سـابقا بـالوقف االختيـاري إلطـالق     
القــــذائف. وورد فيــــه كــــذلك أن الــــس يشــــدد، بالنســــبة 

بوجــه خــاص، علــى    طيــةجلمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقرا  
احلاجة إىل إظهار ضبط النفس واالمتناع عن اختـاذ أي إجـراء   

ــوترات ســوءا، وإ   ــد الت ــد يزي ــد   ق ــى تبدي ىل مواصــلة العمــل عل
دواعـــي القلـــق املتعلقـــة بعـــدم االنتشـــار عـــن طريـــق اجلهـــود   

__________ 

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٣٩القرار   )١٧٣(

موجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٤رســالة مؤرخــة   )١٧٤(
ــع        ــم املتحــدة؛ ومن ــدى األم ــان ل ــدائم للياب ــل ال ــن املمث ــن م األم

 االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
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السياسية والدبلوماسية؛ وحيث بقوة مجهوريـة كوريـا الشـعبية    
الدميقراطية على العودة فورا إىل احملادثات السداسية األطـراف  
دون شرط مسبق والعمل على التنفيذ السـريع للبيـان املشـترك    

ــؤرخ  ــبتمرب أي ١٩املــ ــه    ٢٠٠٥لول/ســ ــى وجــ ــام، علــ والقيــ
ــة      ــلحة النوويـ ــرامج األسـ ــع بـ ــن مجيـ ــالتخلي عـ ــوص، بـ اخلصـ
والربامج النووية القائمة، والعـودة يف وقـت مبكـر إىل معاهـدة     

وضــمانات الوكالــة الدوليــة     وويــة عــدم انتشــار األســلحة الن  
  .  )١٧٥(للطاقة الذرية

تشـــــرين  ١٤) املـــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٨ويف القــــرار    

، أدان الس التجربة النووية اليت أعلنتـها  ٢٠٠٦بر األول/أكتو

 تشـــرين األول/ ٩مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة يف    

اســــتخفاف صــــارخ بقــــرارات الـــــس    يف  ٢٠٠٦أكتــــوبر  

الصلة، وقدم عددا من املطالب منها على وجه اخلصـوص   ذات

كوريا الشعبية الدميقراطية أي اختبار نـووي   هوريةأال جتري مج

تطلــق قذيفــة تســيارية؛ وأن تتراجــع فــورا عــن إعــالن    خــر أوآ

انسحاا من معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة؛ وتعـود إىل    

ــاب      ــة. وأه ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي املعاهــدة وضــمانات الوكال

ــا الشــعبية ال   ــة كوري ــةالــس يف ذلــك القــرار جبمهوري  دميقراطي

ــية األ    أن ــات السداس ــورا إىل احملادث ــود ف ــراف دون شــرط  تع ط

ــان املشــترك       ــذ الســريع للبي ــن أجــل التنفي مســبق، وأن تعمــل م

ــول/ ١٩الصــادر يف  ــن االحتــاد الروســي    ٢٠٠٥ســبتمرب  أيل ع

ومجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصـني  

)١٧٦(والواليات املتحدة األمريكية واليابان
.  

__________ 

 .٦و  ٥و  ٢و  ١ات )، الفقر٢٠٠٦( ١٦٩٥القرار   )١٧٥(

 .١٤و  ٤ و ٣و  ٢)، الفقرات ٢٠٠٦( ١٧١٨القرار   )١٧٦(

  طيةاحلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقرا  

 تشـرين األول/  ١) املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٥القرار  يف  
، الحظ الس أن احلالة يف مجهوريـة الكونغـو   ٢٠٠٤أكتوبر 

الدميقراطية ال تزال تشكل ديدا للسـالم واألمـن الـدوليني يف    
املنطقــة، وقــدم إىل األطــراف واجلهــات املعنيــة األخــرى عــددا  

ومــة مــن املطالــب. وعلــى وجــه اخلصــوص، حــث الــس حك
الوطنيـة واالنتقـال علـى أن تواصـل بتصـميم وبسـرعة        لوحدةا

إدماج قوات األمن، ال سيما إدمـاج القـوات املسـلحة؛ وعلـى     
أن تضــع دون مزيــد مــن التــأخري خطــة لــرتع ســالح املقــاتلني  
األجانب، وأن تعهد بتنفيذها إىل القـوات املسـلحة جلمهوريـة    

ــة   ــدعم مــن البعث ــة، ب  لــسحــث او .)١٧٧(الكونغــو الدميقراطي
ــة،     ــة الكونغــو الدميقراطي كــذلك حكومــات كــل مــن مجهوري
وبوروندي، ورواندا، وأوغندا علـى أن تكفـل عـدم اسـتخدام     
أراضــيها النتــهاك ســيادة البلــدان األخــرى، وأن تعمــل دون      
مزيد من التأخري على حتقيق التطبيع الكامـل لعالقاـا الثنائيـة،    

علـى امتـداد حـدودها     وأن تتعاون فعليا يف جمال كفالـة األمـن  
املشــتركة، ال ســيما عــن طريــق تنفيــذ االتفاقــات الــيت وقعتــها   
فيما يتعلـق بإنشـاء آليـات حتقـق مشـتركة مبشـاركة فعليـة مـن         
البعثة. وحث حكوميت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة وروانـدا   
على أن تعمال سويا مع البعثة واالحتاد األفريقـي، ـدف إزالـة    

املسـلحة األجنبيـة، علـى حنـو      ماعـات ه اجلالتهديد الذي تشكل
مــــا اتفقتــــا عليــــه يف اتفــــاق الســــالم املوقــــع يف بريتوريــــا يف 

ــه  ٣٠ ــا يف    ٢٠٠٢متوز/يوليـ ــع يف بريتوريـ ــالن املوقـ ويف اإلعـ
، ووفقـــا لإلطـــار املرجعـــي ٢٠٠٣تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٧

 أيلـــول/ ٢٢آلليـــة التحقـــق املشـــتركة املوقـــع يف نيويـــورك يف 
ودعـــا الــس أيضـــا حكومــة الوحـــدة    .)١٧٨(٢٠٠٤ســبتمرب  

__________ 

 .١٤و  ١٣)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٦٥القرار   )١٧٧(

 .١٦ و ١٥املرجع نفسه، الفقرتان   )١٧٨(
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الوطنيــــة واالنتقــــال واملســــؤولني الكونغــــوليني علــــى مجيــــع  
املســـتويات إىل اختـــاذ مجيـــع اخلطـــوات الالزمـــة، مـــع مراعـــاة 
احتــرام حريــة التعــبري والصــحافة، مــن أجــل منــع اســتخدام        
وسائط اإلعـالم للتحـريض علـى الكراهيـة أو التـوتر فيمـا بـني        

بشـدة العنـف واالنتـهاكات األخـرى      وأدانيـة.  اتمعات احملل
للقــــانون اإلنســــاين الــــدويل وحقــــوق اإلنســــان، وال ســــيما  

ــا ــو     مــ ــة الكونغــ ــدنيني يف مجهوريــ ــد املــ ــها ضــ ــب منــ ارتكــ
الدميقراطية، وطالب بأن تسارع مجيـع األطـراف واحلكومـات    
املعنية يف املنطقة، مبا فيها حكومة الوحـدة الوطنيـة واالنتقـال،    

مجيــع اخلطــوات الضــرورية مــن أجــل تقــدمي هــؤالء    إىل اختــاذ 
املسؤولني عن هذه االنتهاكات للعدالة وكفالة احترام حقـوق  
اإلنســـان والقـــانون اإلنســـاين الـــدويل، مـــن خـــالل املســـاعدة  
الدوليـــة املناســـبة، حســـب االقتضـــاء، وكـــذلك ضـــمان أمـــن 

وطالــب الــس بــأن تتعــاون  ؛)١٧٩(الســكان املــدنيني ورفــاههم
كامال مع البعثـة يف عملياـا وأن تكفـل     عاونااف تمجيع األطر

سالمة وإمكانية وصـول األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا       
فـــورا ومـــن دون عراقيـــل مـــن أجـــل أداء واليتـــهم يف جممـــل   
أراضــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وطالــب الــس علــى  
حنــو خــاص بــأن تتــيح مجيــع األطــراف للمــراقبني العســكريني    

للبعثة إمكانية الوصول بصورة كاملة، مبا يف ذلـك إىل   نيتابعال
ــد     ــائرات والقواعــ ــابط الطــ ــارات ومهــ ــوانئ واملطــ ــع املــ مجيــ

وأعـاد الـس تأكيـد التـزام      .)١٨٠(العسكرية واملعابر احلدوديـة 
ــانون     ــادئ القـ ــد ومبـ ــام لقواعـ ــال التـ ــراف باالمتثـ ــع األطـ مجيـ

ــدويل املنطبقــة عليهــا فيمــا يتعلــق حب    ــةماإلنســاين ال مــوظفي  اي
__________ 

 .١٩ و ١٧املرجع نفسه، الفقرتان   )١٧٩(

. أعيد تأكيـد هـذا الطلـب يف القـرارين     ٢٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٨٠(
. ١٦ )، الفقــرة٢٠٠٧( ١٧٥٦و  ٢الفقــرة  )،٢٠٠٥( ١٥٩٢

وورد يف القرار األخري، أن جملـس األمـن يطالـب بكفالـة وصـول      
 مراقيب البعثة املعنيني حبقوق اإلنسان إىل السجون.

ــع اجلهــات      املنظمــات اإلنســانية واألمــم املتحــدة، وحــث مجي
املعنية على أن تسمح بالوصول الفوري والكامـل واخلـايل مـن    
العراقيل ألفراد الشؤون اإلنسـانية إىل مجيـع األشـخاص الـذين     
هـــم حباجـــة إىل مســـاعدة، كمـــا يـــنص علـــى ذلـــك القـــانون   

  .  )١٨١(اإلنساين الدويل املنطبق

ــر   ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٢ار ويف القـــــ  آذار/ ٣٠) املـــــ
، حــث جملــس األمــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة ٢٠٠٥مــارس 

واالنتقـــال علـــى أن تبـــذل قصـــاراها مـــن أجـــل ضـــمان أمـــن  
ــق      ــيهم موظفــو املســاعدة اإلنســانية، عــن طري املــدنيني، مبــن ف
بسط سلطة الدولة بصورة فعالـة، وذلـك يف مجيـع أحنـاء إقلـيم      

ــو الد ــة الكونغـ ــمجهوريـ ــو   ة،ميقراطيـ ــال كيفـ ــيما يف مشـ وال سـ
وطلــب مــن حكومــة الوحــدة  .)١٨٢(وجنــوب كيفــو وإيتــوري

الوطنيــة واالنتقــال أن تقــوم مــع البعثــة بوضــع مفهــوم مشــترك 
للعمليــات مــن أجــل نــزع ســالح املقــاتلني األجانــب علــى يــد  
ــة، مبســاعدة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــوات املســلحة جلمهوري الق

  ا؛ وطالـب حكـوميت أوغنـدا    البعثة، يف حدود واليتـها وقـدرا
ورواندا فضال عن مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بالعمـل علـى    
وقف استخدام أراضي كل منها لدعم انتهاكات حظر توريـد  

) ٢٠٠٣( ١٤٩٣األســــــلحة املفــــــروض مبوجــــــب القــــــرار  
  .  )١٨٣(أنشطة اجلماعات املسلحة اليت تعمل يف املنطقة  أو

زيـــران/ ح ٣٠) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٩٣ويف القـــرار   
ــه  ــالغ إزاء مواصــلة   ٢٠٠٦يوني ــد قلقــه الب ، كــرر الــس تأكي

__________ 

ــرار   )١٨١( ــرة ٢٠٠٤( ١٥٦٥القـ ــن  ٢١)، الفقـ ــس األمـ ــاد جملـ . وأعـ
، ١٣)، الفقـرة  ٢٠٠٧( ١٧٥٦تأكيد هذا الطلب يف القـرارين  

 .١٧)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٩٤و 

. وأُعيــد تأكيــد هــذا البيــان ٣)، الفقــرة ٢٠٠٥( ١٥٩٢القــرار   )١٨٢(
 .٨)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٩يف القرار 

 .٩و  ٥)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٥٩٢القرار   )١٨٣(
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املليشــيات واجلماعــات املســلحة األجنبيــة األعمــال القتاليــة يف  
ــة، وإزاء      ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــن مجهوريـ ــرقي مـ ــزء الشـ اجلـ

يشكله ذلك من خطر على إجراء االنتخابـات يف مجهوريـة    ما
ــوال ــر    كونغ ــع األط ــا مجي ــة، ودع ــة إىل الدميقراطي اف الكونغولي

  .  )١٨٤(االمتناع عن التحريض على الكراهية والعنف

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١١ويف القــ ــول/ ٢٩) املــ  أيلــ
، أدان الــس مواصــلة املليشــيات واجلماعــات ٢٠٠٦ســبتمرب 

املســـلحة األجنبيـــة األعمـــال العدائيـــة يف اجلـــزء الشـــرقي مـــن  
طــر مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ومــا يشــكله ذلــك مــن خ 

ــع األطــراف      ــه إىل مجي ــات، وكــرر دعوت ــى إجــراء االنتخاب عل
ــة  ــف      أنالكونغولي ــة والعن ــى الكراهي ــن التحــريض عل ــع ع متتن

وعـــن التهديـــد باســـتخدام القـــوة أو اســـتخدامها ملنـــع إجـــراء 
ــة    ــويض العمليــ ــا أو لتقــ ــن يف نتائجهــ ــات، أو للطعــ االنتخابــ

ة، الســلمية، وأن تســوي خالفاــا السياســية بالوســائل الســلمي 
يف ذلــك اآلليــات الــيت أســهمت البعثــة يف تيســري إنشــائها،   مبــا

  .  )١٨٥(احترام املؤسسات الدميقراطية وسيادة القانون ارويف إط

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٦ويف القـــ ــار/ ١٥) املـــ  أيـــ
، كــرر الــس تأكيـــد قلقــه البــالغ إزاء وجـــود     ٢٠٠٧ مــايو 

مجاعات وميليشـيات مسـلحة يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة       
لكونغو الدميقراطية، وال سيما يف مقاطعـة إيتـوري ويف كيفـو    ا

ــن يف        ــدام األم ــاخ انع ــدمي من ــا ي ــة، مم ــو اجلنوبي الشــمالية وكيف
ــأن تقــوم امليليشــيات واجلماعــات     املنطقــة بأســرها، وطالــب ب
املسلحة اليت ما زالت متواجدة يف اجلزء الشرقي من مجهوريـة  

ــاء أســلحتها وبا    ــة بإلق ــو الدميقراطي ــة،  الكونغ ملشــاركة الطوعي
ودون مزيـــد مـــن التـــأخري وبغـــري قيـــد أو شـــرط يف عمليـــات  

__________ 

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٣القرار   )١٨٤(

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧١١القرار   )١٨٥(

ــادة    ــها، وإعـ ــادة توطينـ ــا إىل الـــوطن أو إعـ تســـرحيها، وإعادـ
  .  )١٨٦(إدماجها

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩٤ويف القــ ــانون  ٢١) املــ كــ
ــه أن    ٢٠٠٧األول/ديســمرب  ــد طلب ــن تأكي ــس األم ، كــرر جمل

 مـا زالـت متواجـدة    تقوم امليليشيات واجلماعات املسلحة الـيت 
يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سـيما  
القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا والقــوات املســلحة/قوات  

ــامويإن ــدا      تراه ــوران نكون ــادة ل ســابقا وامليليشــيا املنشــقة بقي
ــرب للمقاومــة، بإلقــاء أســلحتها واملشــاركة طوعــا     وجــيش ال

ــد مـــن التـــأخري    وبغـــري قيـــد أو شـــرط يف عمليـــة    ودون مزيـ
تســــرحيها، وإعادــــا إىل الــــوطن وإعــــادة توطينــــها وإعــــادة  

 ١٦٩٨إدماجهــا، حســب االقتضــاء. وذكّــر الــس بقــراره      
وطالــب كــذلك بــأن تتوقــف علــى الفــور مجيــع        ،)٢٠٠٦(

ــال واســتخدامهم      ــد األطف ــورا عــن جتني اجلماعــات املســلحة ف
  .  )١٨٧(تسرح مجيع األطفال املرتبطني ا  وأن
  

  املسألة املتعلقة اييت  

) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٤القـــــــــرار ( ١٥٢٩يف القـــــــــرار   
، أذن جملــس األمــن بالنشــر الفــوري  ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٢٩

ــع      ــب إىل مجي ــاييت، وطل ــددة اجلنســيات يف ه ــة متع ــوة مؤقت لق
أطراف الرتاع يف هاييت أن تكف عن استخدام وسائل عنيفـة.  

طــراف القــانون وأكــد جمــددا علــى وجــوب أن حتتــرم مجيــع األ
حقوق اإلنسان، وعلى أنه سـتكون هنـاك    ذلكالدويل، مبا يف 

مسـاءلة فرديــة ولـن يفلــت مرتكبـو االنتــهاكات مـن العقــاب.     
ــا إ  ــب أيضـــــــ  يةرلدستوا خلالفةا محتترأن  افألطرا ىلوطلـــــــ

 ألمنا اتقو متكنيو مةزألا حلل يةرجلاا لسياسيةا لعمليةوا
__________ 

 .١٠)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار   )١٨٦(

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   )١٨٧(
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 ميالقا من لعامةا تملؤسساا من غريهاو هاييت يف لشرعيةا
 مللقيا إلنسانيةا تللوكاال للوصوا صفر تاحةوإ مبهامها
ــدول     بعملها ــاييت والـ ــراف يف هـ ــع األطـ ــذلك مجيـ ــا كـ . ودعـ

األعضاء إىل التعاون التام مع القـوة املؤقتـة املتعـددة اجلنسـيات     
يف هاييت يف تنفيذ واليتـها، وإىل احتـرام أمنـها وحريـة تنقلـها،      

 نسـانية ساعدة اإلودعاها كذلك إىل تسهيل وصول موظفي امل
الـــدوليني واملعونـــة إىل الســـكان احملتـــاجني يف هـــاييت يف أمـــان 

  .  )١٨٨(ودون عرقلة

 نيســــان/ ٣٠) املــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٢ويف القــــرار   
، أذن جملــس األمــن بإنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة  ٢٠٠٤أبريــل 

لتحقيق االستقرار يف هاييت، وطالب باالحترام الصـارم ألفـراد   
املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا، ومنظمـة      وأماكن عمل األمـم  

 ظمـات الدول األمريكية، واجلماعـة الكاريبيـة وغريمهـا مـن املن    
ــدم      ــاييت، وبع ــات الدبلوماســية يف ه ــة واإلنســانية والبعث الدولي
ممارسة أي عمل من أعمال الترهيـب أو العنـف ضـد العـاملني     

طالـب  يف االني اإلنساين واإلمنائي ويف جمال حفظ السالم. و
جملس األمن أيضا بأن تتـيح مجيـع األطـراف يف هـاييت إمكانيـة      

ــام ا    ــائق أم ــا ع ــن دومن ــة   لوكــاالتالوصــول اآلم اإلنســانية بغي
  .  )١٨٩(السماح هلا باالضطالع بعملها

  
  احلالة يف الشرق األوسط  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠١يف القـــــــ  آب/ ١١) املـــــــ
، قـــرر الـــس أن احلالـــة يف لبنـــان تشـــكل  ٢٠٠٦أغســـطس 

     ديدا للسالم واألمن الدوليني، ودعـا إىل وقـف تـام لألعمـال
ــة يســتند بصــورة خاصــة إىل وقــف حــزب اهللا الفــوري     القتالي

__________ 

 .٨و  ٧)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار   )١٨٨(

. وأعيـــــــد تأكيـــــــد ١٢)، الفقـــــــرة ٢٠٠٤( ١٥٤٢القــــــرار    )١٨٩(
، ١١)، الفقـــرة  ٢٠٠٧( ١٧٤٣رارين الطلبـــات يف القـــ   هـــذه 

 .١٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٨٠ و

جلميــع اهلجمــات ووقــف إســرائيل الفــوري جلميــع العمليــات   
العســـكرية اهلجوميـــة. وطالـــب حكومـــة لبنـــان وقـــوة األمـــم  

كل املتحدة املؤقتة يف لبنـان، عنـد توقـف األعمـال القتاليـة بشـ      
تـــام، بنشـــر قوامـــا معـــا يف مجيـــع أحنـــاء اجلنـــوب، وطالـــب  
حكومة إسرائيل بسحب مجيع قواا من جنوب لبنان بشـكل  

ودعـا إسـرائيل ولبنـان إىل     ؛)١٩٠(مواز عنـدما يبـدأ ذلـك النشـر    
ــم إل   ــف دائ ــم وق ــل األجــل     طــالقدع ــاد حــل طوي ــار وإجي الن

ــام     ــرام الت ــة: االحت ــادئ والعناصــر التالي للخــط  اســتنادا إىل املب
األزرق مـن جانــب كــال الطــرفني؛ واختــاذ ترتيبــات أمنيــة ملنــع  
استئناف األعمال القتالية، مبا يف ذلك إنشاء منطقة بـني اخلـط   
األزرق ور الليطاين خالية من أي أفراد مسـلحني أو معـدات   
ــم       ـــوة األم ـــان وقـ ـــة لبنـ ــا خيــص حكومـ أو أســلحة خبــالف م

لتنفيـــذ الكامـــل لألحكـــام   املتحـــدة املؤقتـــــة فـــــي لبنـــان؛ وا   
) ٢٠٠٤( ١٥٥٩الصــلة مــن اتفــاق الطــائف والقــرارين   ذات

) اليت تطالب بنـزع سالح كـل اجلماعـات   ٢٠٠٦( ١٦٨٠ و
 لبنـان املسلحة يف لبنان، حىت ال تكــون هنــاك أي أسلحـــة يف  

ــة يف      ــع وجــود قــوات أجنبي ــة؛ ومن ــة اللبناني غــري أســلحة الدول
ــه؛ و   ــة حكومتـ ــان دون موافقـ ــدادات   لبنـ ــات أو إمـ ــع مبيعـ منـ

األسلحة ومـا يتصـل ـا مـن عتـاد إىل لبنـان عـدا مـا تـأذن بـه           
حكومته؛ وتزويد األمم املتحدة جبميع اخلرائط املتبقيـة لأللغـام   

وطالــب الــس  ســرائيل؛األرضــية يف لبنــان املوجــودة حبــوزة إ
أيضا حكومة لبنان بتأمني حدوده وغريها مـن نقـاط الـدخول    

ــع دخــول األســ   ــان     ملن ــاد إىل لبن ــن عت ــا م  ــا يتصــل لحة أو م
  .  )١٩١(موافقتها  دون

 آب/ ٢٤) املــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٣ويف القــــــــرار   
، ورد أن الــس إذ ال يــزال يقــرر أن احلالــة ٢٠٠٧أغســطس 

__________ 

 .٢و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   )١٩٠(

 .١٤ و ٨لفقرتان املرجع نفسه، ا  )١٩١(
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يف لبنان تشكل ديدا للسالم واألمن الـدوليني، يكـرر دعوتـه    
إىل مجيع األطراف املعنية احتـرام وقـف أعمـال القتـال واخلـط      
األزرق بكامله، وإذ يدين اهلجمات اإلرهابية ضد بعثـة األمـم   

املؤقتة يف لبنان، حيث مجيع األطـراف علـى أن تتعـاون     املتحدة
تعاونا كامال مع األمم املتحدة وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف     
ــوة       ــراد الق ــاحترام ســالمة أف ــا ب ــة بالتزامه ــي بدق ــان وأن تف لبن

املتحـدة، مبـا يف ذلـك تفـادي أي      وسائر األفراد التابعني لألمم
املتحـدة للخطـر وكفالــة    مــمعمـل مـن شــأنه تعـريض أفـراد األ    

منح القوة حرية كاملة للتنقل داخل منطقـة عملياـا بأسـرها.    
ودعا مجيع األطـراف إىل التعـاون التـام مـع جملـس األمـن ومـع        
األمني العـام مـن أجـل التوصـل إىل وقـف دائـم إلطـالق النـار         

يــل األجــل علــى النحــو املتــوخى يف القـــرار      وإجيــاد حــل طو  
١٩٢()٢٠٠٦( ١٧٠١(  .  

  
  احلالة يف الصومال  

 كـانون األول/  ٦) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٥يف القرار   
، ورد أن الـــس إذ يعـــرب عـــن القلـــق إزاء  ٢٠٠٦ديســـمرب 

اسـتمرار العنــف داخــل الصــومال، حيــث املؤسســات االحتاديــة  
لى الوفاء بااللتزامات الـيت  االنتقالية واحتاد احملاكم اإلسالمية ع

تعهــدت ــا، وعلــى القيــام دون إبطــاء باســتئناف حمادثــات       
السالم انطالقا من االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف اخلرطـوم  
ــن      ــيت توصــلت إليهــا يف حوارهــا. وأعل ــات ال ــد باالتفاق والتقي
الس اعتزامه النظر يف اختاذ تدابري ضـد مـن يسـعون إىل منـع     

ــة احلــ  ــة باملؤسســات    عملي ــها أو اإلطاح وار الســلمي أو عرقلت
ــة باســتخدام القــ  ــة االنتقالي أو يقومــون بــأي عمــل   وة،االحتادي

  .  )١٩٣(يهدد االستقرار اإلقليمي
__________ 

 .٥-٣)، الفقرات ٢٠٠٧( ١٧٧٣القرار   )١٩٢(

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   )١٩٣(

ــرار    ــباط/ ٢٠) املــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٤ويف القــ  شــ
ــر  ــة    ٢٠٠٧فربايـ ــه إزاء احلالـ ــالغ قلقـ ــن بـ ــس عـ ــرب الـ ، أعـ

ف يف الصــومال اإلنسـانية يف الصـومال، وطالــب مجيـع األطـرا    
ــأن تكفــل إمكانيــة وصــول املســاعدات اإلنســانية علــى حنــو     ب
كامل ودون إعاقة، فضال عـن تقـدمي ضـمانات لسـالمة وأمـن      

  .  )١٩٤(العاملني يف جمال املعونة اإلنسانية يف الصومال

 آب/ ٢٠) املــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٢ويف القــــــــرار   
، رحـب جملـس األمـن بعقـد مـؤمتر املصــاحلة      ٢٠٠٧أغسـطس  

ــة ــة، وحــث      الوطني ــة االنتقالي ــن املؤسســات االحتادي ــادرة م مبب
ــة      ــاركة يف العمليـ ــؤمتر واملشـ ــم املـ ــى دعـ ــراف علـ ــع األطـ مجيـ
السياسية. وحث كذلك املؤسسات االحتادية االنتقالية ومجيـع  

علـى احتـرام النتـائج الـيت يتوصـل إليهـا        ومالاألطراف يف الص
سياسـية   مؤمتر املصاحلة الوطنية واإلبقاء بعد ذلك علـى عمليـة  

شـــاملة ومســــتمرة. وطالـــب مجيــــع األطـــراف واجلماعــــات    
املسلحة يف الصومال أن تقوم باختاذ اخلطوات املناسـبة لكفالـة   
ــوظفي       ــي يف الصــومال وم ــاد األفريق ــة االحت ــن بعث ســالمة وأم

اإلنســانية، وإتاحــة إمكانيــة تقــدمي املســاعدة اإلنســانية  ثــةاإلغا
ــت     ــن ويف الوقـ ــكل آمـ ــا بشـ ــن حيتاجهـ ــل مـ ــب  إىل كـ املناسـ

  .  )١٩٥(عائق  ودون
  

  تقارير األمني العام عن السودان  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٦يف القــــ ــوز/ ٣٠) املــــ  متــــ
، أعرب الس عـن قلقـه إزاء التقـارير الـيت تفيـد      ٢٠٠٤ يوليه

بوقوع انتهاكات التفاق وقف إطـالق النـار املوقـع يف جنامينـا     
، وطالــــب األطــــراف واجلهــــات ٢٠٠٤نيســــان/أبريل  ٨يف 
عنية األخرى بعدة أمور منـها علـى وجـه اخلصـوص، دعوتـه      امل

__________ 

 .١١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار   )١٩٤(

 .٢٠و  ٤و  ٢ )، الفقرات٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار   )١٩٥(
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إىل أن تفــي علــى الفــور جبميــع االلتزامــات   ودانحكومــة الســ
ــا ــان  تعهدتيت لــ ــا يف البيــ  ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٣ يف الصادرــ

ــن للتخفيف  الدولية اإلغاثة أعمال تسهيل منها بطرق مـــــــــــــ
ــة   اليت القيود مجيع إلغاء طريق عن وذلك ،اإلنسانيةالكارثــــــــ

 سبل وتوفري ،اإلنسانية املساعدة تقدمي تعوق أن ميكن
 التحقيق أعمال وتعزيز ،املتضررين السكان مجيع إىل الوصول
 اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق انتهاكات يف املستقل
ــع  بالتعاون ،الدويل  واءـــأجيئــة  طريق وعن ،املتحدة األممم
 واجلهات املدنيني السكان محايةـ    أجل منــا ـ    موثوقـــأمنية 

 دارفور السياسية بشأن احملادثات واستئناف ،فاعلةلا اإلنسانية
 حركة يماـــ س وال ،ورـــ دارف ةــمنطق يف قةـاملنش اجلماعاتمع 

 حترير وجيش السودان حتريرـ                 وحركة واملساواة العدالة
. وحث الس أيضا األطـراف يف اتفـاق جنامينـا    )١٩٦(السودان

لوقف إطالق النـار، علـى أن تـربم اتفاقـا سياسـيا دون تـأخري،       
ث بشــدة اجلماعــات املتمــردة علــى احتــرام وقــف إطــالق وحــ

النار، وإاء العنـف فـورا والـدخول يف حمادثـات للسـالم دون      
شـروط مســبقة والعمـل بصــورة إجيابيـة وبنــاءة مـن أجــل حــل     
ــاء     ــة الســودان بالوف ــب الــس كــذلك حكوم الصــراع؛ وطال

 تبااللتزامــات الــيت تعهــدت ــا بشــأن نــزع ســالح ميليشــيا   
، واعتقـــال قـــادة اجلنجويـــد وأقـــرام الـــذين قـــاموا اجلنجويـــد

بالتحريض على انتهاكات حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنسـاين   
الـدويل وغــري ذلــك مــن فظــائع، وبارتكــاب هــذه االنتــهاكات  
ــن       ــرب ع ــة. وأع ــراد إىل العدال ــؤالء األف ــدمي ه ــائع، وتق والفظ

حكومــة  ناعتزامــه النظــر يف اختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات بشــأ 
ســـودان، يف حالـــة عـــدم االمتثـــال، مبـــا يف ذلـــك التـــدابري       ال

  .  )١٩٧(من ميثاق األمم املتحدة ٤١املنصوص عليها يف املادة 
__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   )١٩٦(

 .٦ و ٥املرجع نفسه، الفقرتان   )١٩٧(

 أيلـــــول/ ١٨) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٤ويف القـــــرار   

، طلـــب جملـــس األمـــن إىل حكومـــة الســـودان  ٢٠٠٤ســـبتمرب 

ومجاعــات املتمــردين العمــل معــا حتــت رعايــة االحتــاد األفريقــي  

وصــل إىل حــل سياســي يف املفاوضــات اجلاريــة يف  مــن أجــل الت

أبوجا. وحث الس أيضـا األطـراف املشـاركة يف املفاوضـات     

االتفـاق اإلنسـاين فـورا، وإبـرام بروتوكـول       وتنفيـذ على توقيـع  

)١٩٨(بشــأن املســائل األمنيــة بأســرع وقــت ممكــن
وحــث أيضــا  .

حكومـــة الســـودان واحلركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان علـــى 

يف إبــرام اتفــاق ســالم شــامل باعتبــاره خطــوة حامســة  اإلســراع 

علــى طريــق حتقيــق الســالم والرخــاء يف الســودان؛ ودعــا مجيــع   

الســودانية إىل أن تتخــذ اخلطــوات الضــرورية لكفالــة  فاألطــرا

التصدي الفوري لالنتهاكات اليت تبلغ عنها جلنة وقـف إطـالق   

ــة      ــدم حكوم ــأن تق ــب ب ــها؛ وطال ــار وحماســبة املســؤولني عن  الن

الســودان إىل بعثــة االحتــاد األفريقــي، ألغــراض التحقــق، أمســاء   

 مســـاءأفــراد ميليشــيات اجلنجويــد الـــذين مت نــزع ســالحهم وأ     

ــاءات      ــبب اإلسـ ــبض بسـ ــيهم القـ ــي علـ ــذين ألقـ ــخاص الـ األشـ

املرتكبة يف جمال حقوق اإلنسـان وانتـهاكات القـانون اإلنسـاين     

يف ذلـك  الدويل؛ وطالـب أيضـا كافـة اجلماعـات املسـلحة، مبـا       

ــع        ــاون م ــف والتع ــال العن ــع أعم ــف مجي ــردين، بوق ــوات املتم ق

امتثـال   الـة جهود اإلغاثة اإلنسانية الدولية وجهـود الرصـد وكف  

أعضائها للقانون اإلنساين الدويل، وتأمني ضمان سـالمة وأمـن   

مــوظفي اإلغاثــة اإلنســانية؛ وأعلــن الــس أنــه، يف حالــة عــدم   

ــا     ــودان امتثـــاال كـ ــال حكومـــة السـ  ١٥٥٦مال للقـــرارين امتثـ

)، ســــينظر يف اختـــــاذ تـــــدابري  ٢٠٠٤) أو (٢٠٠٤( ١٥٦٤ و

املتحـدة، كاختـاذ    مـم من ميثاق األ ٤١إضافية تنص عليها املادة 

ــى     ــودان، وعلـ ــي يف السـ ــاع النفطـ ــى القطـ ــؤثر علـ ــراءات تـ إجـ
__________ 

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٦٤القرار   )١٩٨(



من امليثاق السابعالنظر يف أحكام الفصل  -الفصل احلادي عشر 

 

1387/1582 11-02856 
 

حكومـة السـودان أو أفـراد مـن أعضـاء حكومـة السـودان، مـن         

)١٩٩(عاون التامأجل ضمان هذا االمتثال الكامل أو الت
  .  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩١ويف القـــــ  آذار/ ٢٩) املـــــ
ــة األطــراف باختــاذ    ٢٠٠٥ مــارس ــب جملــس األمــن كاف ، طال

خطوات فورية للوفاء جبميع االلتزامـات يف مـا يتعلـق بـاحترام     
ــا،      ــويل أبوجـ ــار وبروتوكـ ــالق النـ ــف إطـ ــا لوقـ ــاق جنامينـ   اتفـ

عدة مبــا يف ذلـــك اإلبـــالغ عـــن مواقــع قواـــا، وتيســـري املســـا  
ــة االحتــاد األفريقــي.    تعــاوناإلنســانية، وال ــا تامــا مــع بعث تعاون

ــات     ــودان واجلماعـ ــة السـ ــا حكومـ ــن أيضـ ــس األمـ ــا جملـ ودعـ
املتمـــردة، ال ســـيما حركـــة العـــدل واملســـاواة وجـــيش حتريـــر 
السودان/حركة حتريـر السـودان إىل اسـتئناف حمادثـات أبوجـا      

إىل علـى وجــه السـرعة والتفــاوض حبســن نيـة للتوصــل ســريعا    
أيضـا طـريف اتفـاق السـالم الشـامل علـى        مـن اتفاق. وحث األ

القيام بدور فعال وبناء دعما حملادثات أبوجا واختـاذ إجـراءات   
ــدائر يف       ــلمية للصــراع ال ــدعم التوصــل إىل تســوية س ــة ل فوري
دارفور. وطالـب الـس حكومـة السـودان بـالكف فـورا عـن        

ارفـور ويف  القيام بتحليقات عسكرية هجوميـة داخـل منطقـة د   
وذلك وفقا اللتزاماا مبوجـب اتفـاق جنامينـا لوقـف      ا،أجوائه

إطالق النـار وبروتوكـول أبوجـا األمـين. وأكـد الـس جمـددا        
مـن   ٤١أنه سينظر يف اختاذ تدابري إضافية وفقا ألحكـام املـادة   

ميثاق األمم املتحدة، يف حالـة عـدم وفـاء األطـراف بالتزاماـا      
  .  )٢٠٠(ة يف دارفورواستمرار تدهور احلال

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٩ويف القـــ ــار/ ١٦) املـــ  أيـــ
ــايو ــاق الســـالم يف   ٢٠٠٦ مـ ــا الـــس األطـــراف يف اتفـ ، دعـ

ــأخري.    ــاق دون تـ ــا وتنفيـــذ االتفـ ــرام التزاماـ دارفـــور إىل احتـ
وحث الس أيضا األطراف الـيت مل توقـع بعـد اتفـاق السـالم      

__________ 

 .١٤ و ١٠و  ٩و  ٨و  ٥املرجع نفسه، الفقرات   )١٩٩(

 .٨و  ٦و  ٢و  ١)، الفقرات ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار   )٢٠٠(

تتصـرف بـأي   يف دارفور على أن تفعل ذلـك دون تـأخري وأال   
وأعـرب الـس عـن اعتزامـه النظـر       .)٢٠١(تنفيـذه  وقطريقة تعـ 

يف اختــاذ تــدابري قويــة وفعالــة، مــن قبيــل حظــر الســفر وجتميــد  
ــاق الســالم يف       ــهك اتف ــة تنت ــرد أو مجاع األصــول، ضــد أي ف

  .  )٢٠٢(دارفور أو حتاول عرقلة تنفيذه

 نيســــان/ ٣٠) املــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٥ويف القــــرار   
الـس مجيــع األطـراف يف اتفــاق الســالم   ، دعــا ٢٠٠٧أبريـل  

الشـامل إىل العمـل بشـكل حثيــث علـى إسـراع خطـى التقــدم       
احملرز يف تنفيذ مجيع التزاماا، ال سيما مـن أجـل إجنـاز إنشـاء     
الوحدات املتكاملة املشتركة واجلوانـب األخـرى إلصـالحات    

ــا ــاربني      عالقطـ ــالح احملـ ــزع السـ ــة نـ ــيط عمليـ ــين؛ وتنشـ األمـ
عـادة إدمـاجهم؛ وإمتـام إعـادة نشـر القـوات حنـو        وتسرحيهم وإ

؛ وترسـيم  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٩كامل ميكن التحقق منه حبلول 
، بـني الشـمال واجلنـوب    ١٩٥٦كـانون الثاين/ينـاير    ١حدود 

ــؤرخ     ــاكوس املــ ــول ماشــ ــا لربوتوكــ ــة وفقــ ــوز/ ٢٠بدقــ  متــ
مشـكلة أبيــي وإنشـاء إدارة ــا بصــفة    وتســوية؛ ٢٠٠٢ يوليـه 

اخلطوات الالزمـة إلجـراء االنتخابـات الوطنيـة     عاجلة؛ واختاذ 
ــددا      ــس جمـ ــاب الـ ــه. وأهـ ــق عليـ ــزمين املتفـ ــار الـ ــا لإلطـ وفقـ
ــور      ــاق ســالم دارف ــاق الســالم الشــامل واتف ــاألطراف يف اتف ب
واتفــاق جنامينــا لوقــف إطــالق النــار ألســباب إنســانية واتفــاق  

 ٢٠٠٧آذار/مـارس   ٢٨سالم شرق السودان والبيـان املـؤرخ   
التزاماا، وأن تنفـذ تلـك االتفاقـات جبميـع جوانبـها       أن حتترم

ــع       ــيت مل توق ــاألطراف ال ــاب ب ــاء، وأه ــذا كــامال دون إبط تنفي
ــاء    ــادر إىل ذلـــــك دون إبطـــ ــور أن تبـــ ــالم دارفـــ ــاق ســـ اتفـــ

__________ 

. وأعاد جملس األمـن تأكيـد   ١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٧٩القرار   )٢٠١(
، ١٤)، الفقــــرة  ٢٠٠٦( ١٧٠٦رارين هــــذا الطلــــب يف القــــ  

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧١٤ و

 .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٧٩القرار   )٢٠٢(
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تتصـــــرف علـــــى أي حنـــــو ميكـــــن أن يعرقــــــــل تنفيـــــذ   وأال
  .  )٢٠٣(االتفاق

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٩ويف القـــ ــوز/ ٣١) املـــ  متـــ
أذن الــس بإنشــاء عمليــة خمتلطــة بــني االحتــاد  ،٢٠٠٧ يوليــه

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، ودعا مجيـع األطـراف إىل   
أن تيســر علــى وجــه الســرعة النشــر الكامــل مــوعيت الــدعم   

 حتـاد اخلفيف والثقيل املقـدمتني مـن األمـم املتحـدة إىل بعثـة اال     
ليـة املختلطـة   األفريقي يف السودان، واألنشطة التحضـريية للعم 

وأهـــاب  .)٢٠٤(لألمـــم املتحـــدة واالحتـــاد األفريقـــي يف دارفـــور
جملس األمن جبميع أطراف الصراع يف دارفور أن توقـف فـورا   
مجيع أعمال القتال وأن تلتزم بوقـف متواصـل ودائـم إلطـالق     

القتال واهلجمـات   الالنار؛ وطالب بأن توقف على الفور أعم
سـودان وعلـى األفـراد املـدنيني     على بعثة االحتاد األفريقـي يف ال 

ووكــاالت األعمـــال اإلنســـانية وموظفيهــا وأصـــوهلا وقوافـــل   
ــة، وأن تقــدم كــل املســاعدات الالزمــة لنشــر جممــوعيت     اإلغاث
ــة      ــل إىل البعثـ ــدعم الثقيـ ــف والـ ــدعم اخلفيـ ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

الـس أيضـا بـااللتزام الـذي      حـب ور .)٢٠٥(والعملية املختلطـة 
دان وبعــض األطــراف األخــرى يف أعربــت عنــه حكومــة الســو

الصراع بالدخول يف حمادثات ويف العمليـة السياسـية، وأهـاب    
جبميع األطراف األخرى يف الصـراع أن تتصـرف علـى النحـو     
ذاته، وحث مجيع األطراف، وال سيما احلركات غري املوقعـة،  

التحضريية هلـذه احملادثـات، ورحـب     العلى االنتهاء من األعم
الغ املشــترك بــني حكومــة الســودان واألمــم بــالتوقيع علــى الــب

املتحدة بشأن تيسري األنشـطة اإلنسـانية يف دارفـور، ودعـا إىل     
ــا      ــل، وفق ــع األطــراف أن تكف ــل، وأهــاب جبمي ــذه بالكام تنفي

__________ 

 .٤و  ٣)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٥٥القرار   )٢٠٣(

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   )٢٠٤(

 .١٤ و ١٣املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٠٥(

ألحكام القانون الدويل ذات الصلة، الوصول الكامـل واآلمـن   
ــاجني، وإيصــال    قــاتودون معو ــع احملت ــة إىل مجي ــراد اإلغاث ألف

اعدة اإلنسانية، ال سيما إىل املشـردين داخليـا والالجـئني؛    املس
وطالب الـس أطـراف الصـراع يف دارفـور بالوفـاء بالتزاماـا       
الدوليــة وتعهــداا مبوجــب االتفاقــات وقــرارات جملــس األمــن  

  .  )٢٠٦(ذات الصلة

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨٤ويف القــ ــرين  ٣١) املــ تشــ
ــوبر  ــع األ ٢٠٠٧األول/أكتــ ــا الــــس مجيــ ــراف إىل ، دعــ طــ

ــات الرصــد        ــة بعملي ــام البعث ــوري حــول قي ــاق بشــكل ف االتف
والتحقــق بشــكل كامــل ودون قيــود يف منطقــة أبيـــي، دون      
املساس باالتفـاق النـهائي حـول احلـدود الفعليـة بـني اجلـانبني.        
ودعــا الــس كــذلك األطــراف إىل اختــاذ خطــوات لتخفيــف   

واـا بعيـدا   التوترات يف منطقة أبيي، بطرق منها إعـادة نشـر ق  
املختلــف عليهــا،   ١٩٥٦كــانون الثاين/ينــاير   ١عــن حــدود  

وعـن طريـق إقامـة إدارة مؤقتــة واالتفـاق علـى احلـدود. ودعــا       
الــس األطــراف يف اتفــاق الســالم الشــامل ويف البيــان الــذي   
وقعته األمم املتحدة وحكومة الوحـدة الوطنيـة يف اخلرطـوم يف    

ــارس  ٢٨ ــدع ٢٠٠٧آذار/مـ ــع إىل تـــوفري الـ ــة جلميـ م واحلمايـ
العمليـــات اإلنســـانية يف الســـودان وتيســـريها. ودعـــا أيضـــا      
حكومة الوحدة الوطنية إىل التعاون الكامل مع مجيع عمليـات  

  .)٢٠٧(األمم املتحدة داخل إقليمها فيما يتعلق بتنفيذ والياا
  

    ٤٠املناقشة املتصلة باملادة   -باء 
  

    عدم االنتشار (مجهورية إيران اإلسالمية)  
 متـــــــــوز/ ٣١، املعقـــــــــودة يف ٥٥٠٠يف اجللســـــــــة   

ــه ــادة    ٢٠٠٦ يوليـ ــب املـ ــرفا مبوجـ ــس، متصـ ــذ الـ  ٤٠، اختـ
__________ 

   .٢٢ و ١٩و  ١٨املرجع نفسه، الفقرات   )٢٠٦(

 .١٤و  ١٢، ٧، ٥)،الفقرات ٢٠٠٧( ١٧٨٤القرار   )٢٠٧(
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) ٢٠٠٦( ١٦٩٦الفصـــل الســـابع مـــن امليثـــاق ، القـــرار  مـــن
الذي أهاب فيه جبمهورية إيران اإلسالمية أن تتخذ اخلطـوات  
الـــيت طلبـــت منـــها الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة اختاذهـــا، 

علــق مجهوريــة إيــران اإلســالمية مجيــع أنشــطتها  وطالــب بــأن ت
املتصلة بالتخصيب وإعادة التجهيز. وأثناء املناقشة اليت جـرت  
بعد التصويت، قـال ممثـل قطـر إن بلـده صـوت ضـد مشـروع        

‘‘ اسـتنفاد كافـة السـبل املمكنـة    ’’القرار ألن حكومتـه تفضـل   
. وعلـى العكـس مـن ذلـك،     )٢٠٨(قبل اختاذ أي قـرار يف الـس  

ــه    رحــب عــ دد مــن املــتكلمني باختــاذ القــرار، وحــذروا مــن أن
ــرار     إذا ــال لق ــران اإلســالمية عــدم االمتث ــة إي ــارت مجهوري اخت

جملــس األمــن، ســوف ينــاقش الــس اختــاذ تــدابري مبوجــب        
. وأعـرب ممثـل اململكـة املتحـدة عـن      )٢٠٩(من امليثاق ٤١ املادة

اســـتيائه إزاء تقـــاعس مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية عـــن اختـــاذ  
طوات اليت من شأا أن تسمح ببـدء املفاوضـات. وخلـص    اخل

عــن اعتمــاد القــرار، األمــر الــذي   ‘‘ بــديل’’إىل أنــه ال يوجــد 
ــه   ــأ عنـ ــي ’’ينشـ ــب إلزامـ ــران  “ واجـ ــة إيـ ــف مجهوريـ أن توقـ

اإلسالمية بالكامل مجيع األنشطة املتصلة بتخصيب اليورانيـوم  
. وأعلـــن ممثـــل االحتـــاد الروســـي أن التصـــرف  )٢١٠(والتجهيـــز

__________ 

)٢٠٨(  S/PV.5500 ٣، الصفحة.  

 ٤(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٣جــع نفســه، الصــفحة  املر  )٢٠٩(
(االحتــــــاد الروســــــي)؛  ٥(اململكــــــة املتحــــــدة)؛ والصــــــفحة 

 (فرنسا). ٩(الصني)؛ والصفحة  ٦  والصفحة

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٠(

من امليثاق يستتبعه قـرار إلزامـي فيمـا يتعلـق      ٤٠وجب املادة مب
بطلــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تعليــق مجهوريــة إيــران   
اإلســالمية جلميــع أنشــطة ختصــيب اليورانيــوم وإعــادة جتهيــزه. 

ــذ    ــى ضــرورة النظــر إىل ه ــا    هوشــدد عل ــدابري املعتمــدة وفق الت
وأضـاف  “. ؤقـت إجـراء م ”مـن امليثـاق علـى أـا      ٤٠للمادة 

قــائال إنــه إذا اســتوفت مجهوريــة إيــران اإلســالمية التزاماــا       
ــن        ــن يكــون م ــن، ل ــس األم ــرارات جمل ــا مبوجــب ق  املنوطــة

. والحـظ ممثـل   )٢١١(الضروري أن يتخذ الـس تـدابري إضـافية   
مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة أن  بلــده صــوت لصــاحل القــرار ألنــه  

ل مــع مجهوريــة إيــران يســتبعد اســتعمال القــوة كخيــار للتعامــ 
اإلسالمية. وهو حيدوه األمـل يف أال تكـون هنـاك ضـرورة إىل     

. وردا علـى  )٢١٢(أن تتخذ تدابري إضافية حىت يف صياغة القـرار 
ــد أن        ــن جدي ــران اإلســالمية م ــة إي ــل مجهوري ــك، أكــد ممث ذل
الربنـــامج النـــووي لبلـــده ال ميثـــل أي ديـــد للســـالم واألمـــن  

لــــس مــــع هــــذه املســــألة الــــدوليني، لــــذلك فــــإن تعامــــل ا
ــانوين أو جــدوى    ال’’ ــه وال يســتند إىل أي أســاس ق مســوغ ل

ألن ‘‘ معـايري تعسـفية  ’’وأشار إىل أن القـرار يفـرض   ‘‘. عملية
  .)٢١٣(حكومته كانت دائما مستعدة للتفاوض

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢١١(

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٢(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٣(
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  اجلزء الثالث

  امليثاق  من ٤١التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوة املسلحة، وفقا للمادة 

  
  ٤١ملادة ا

  

جيـــوز لـــس األمـــن أن يقـــرر مـــا جيـــب اختـــاذه مـــن    
ــذ     ــيت ال تتطلــب اســتخدام القــوات املســلحة، لتنفي ــدابري، ال الت
قراراته، وله أن يطلـب إىل أعضـاء األمـم املتحـدة تطبيـق هـذه       
التدابري. وجيوز أن يكون من بينها وقف الصـالت االقتصـادية   

ــة و    ــة واجلوي ــة والبحري ــة  واملواصــالت احلديدي ــة والربقي الربيدي
والالسلكية وغريها من وسائل االتصال وقفـا جزئيـا أو كليـا،    

    وقطع العالقات الدبلوماسية.
    مالحظة  
خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، قــام الــس مبوجــب     

الفصل السابع، بفرض أو تعـديل تـدابري مـن النـوع املنصـوص      
طالبـان  ضد أعضاء تنظيم القاعدة وحركة ال ٤١عليه يف املادة 

ــوار،     ــوت ديفـ ــات، وكـ ــراد وكيانـ ــن أفـ ــا مـ ــرتبط مـ ــا يـ ومـ
ــو      ــة الكونغ ــة، ومجهوري ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ومجهوري
الدميقراطية، ومجهورية إيران اإلسـالمية، وليربيـا، وسـرياليون،    
والســـودان، وذلـــك بعـــد أن قـــرر، يف كـــل حالـــة مـــن هـــذه   

 احلـالتني  احلاالت، وجود ديد للسالم واألمـن الـدوليني. ويف  
املتعلقــتني جبمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة ومجهوريــة      

 ٤١إيران اإلسالمية، أوضح الس أنه تصرف مبوجب املـادة  
من الفصل السـابع مـن امليثـاق. وأـى الـس العمـل بالتـدابري        

. وباإلضـافة  ٤١املفروضة علـى ليربيـا وروانـدا مبوجـب املـادة      
من التدابري القضـائية فيمـا يتعلـق     إىل ذلك، فرض الس عددا

باحلاالت يف الشـرق األوسـط وسـرياليون والسـودان. ومشلـت      
هــذه التــدابري إنشــاء حمكمــة خاصــة للبنــان، وإحالــة احلالــة يف   
دارفور إىل املدعي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، واملوافقـة      
على اعتزام رئيس احملكمة اخلاصـة لسـرياليون أن يـأذن بإنشـاء     

ائرة ابتدائية يف هولندا تتـوىل حماكمـة تشـارلز تـايلور، رئـيس      د
  ليربيا السابق.

ــرارات الـــس الـــيت تفـــرض      وجيمـــل الفـــرع ألـــف قـ
من امليثـاق،   ٤١تعدل أو تنهي تدابري اختذت مبوجب املادة  أو

و يسلط الفرع باء الضوء على القضايا البـارزة الـيت أثـريت يف    
ــس املتصــلة باملــاد    ــداوالت ال ــاق. وينقســم    ٤١ة م ــن امليث م

ــدانا حمــددة     الفرعــان إىل مســائل مواضــيعية ومســائل ختــص بل
    ومسائل قضائية.

    ٤١القرارات املتصلة باملادة   - ألف
  

    القرارات املتعلقة مبسائل مواضيعية  
يعرض هـذا البـاب الفرعـي القـرارات املتعلقـة مبسـائل         

ــدابري اجلز    ــن التـ ــات عـ ــمن معلومـ ــيت تتضـ ــيعية والـ ــة مواضـ ائيـ
وتنفيذها. وقد اختذت هذه القرارات فيما يتعلـق خبمسـة بنـود    
مــن جــدول األعمــال هــي األطفــال والصــراعات املســلحة؛       
واملســائل العامــة املتصــلة بــاجلزاءات؛ وصــون الســالم واألمــن   
الدوليني؛ واألسلحة الصغرية؛ وتعزيـز القـانون الـدويل: سـيادة     

 تلـك القـرارات،   القانون وصون السالم واألمن الدوليني. ويف
أكــد الــس أمهيــة اســتخدام اجلــزاءات كــأداة لصــون الســالم   
واألمن الدوليني، وشدد ضمن مجلة أمور، على تصميمه علـى  
ــة، وكــذلك      ــة ومتوازن ــة أن تكــون هــذه اجلــزاءات هادف كفال
كفالة اختاذ إجراءات عادلة وواضحة فيما يتعلق بإدراج أمسـاء  

هـا منـها. وذكّـر الـس أيضـا      األفراد يف قوائم اجلـزاءات ورفع 
الـدول األعضــاء بالتزاماــا الــيت تقضـي بتنفيــذ نظــم اجلــزاءات   

  واحترامها، وبالتعاون مع جلان اجلزاءات وأفرقة اخلرباء.
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  األطفال والصراعات املسلحة  

 نيســـــان/ ٢٢) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٩يف القـــــرار   
 ، كــرر الــس تأكيــد التزامــه بالتصــدي للتــأثري  ٢٠٠٤ أبريــل

الواسع النطاق للصراعات املسلحة يف األطفال، وأحـاط علمـا   
مـــع القلـــق الشـــديد باســـتمرار أطـــراف الصـــراعات يف جتنيـــد 

ــتخدامهم  ــال واسـ ــر   )٢١٤(األطفـ ــه النظـ ــن اعتزامـ ــرب عـ . وأعـ
فــرض تــدابري هادفــة ومتدرجــة عــن طريــق قــرارات خاصــة   يف

ببلدان حمددة، ومن ذلك على سـبيل املثـال فـرض حظـر علـى      
توريد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة وغريهـا    تصدير أو

من املعدات العسكرية، وعلى تقدمي املسـاعدة العسـكرية ضـد    
تلك األطراف إذا رفضـت املشـاركة يف احلـوار وامتنعـت عـن      
استحداث خطط عمل أو الوفاء مبا عليها من التزامـات واردة  

  .)٢١٥(يف خطط العمل اخلاصة ا
  

  قة باجلزاءاتاملسائل العامة املتعل  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٠يف القـــ ــانون  ١٩) املـــ كـــ
، أكد الـس أن اجلـزاءات تشـكل أداة    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

هامــة يف صــون الســلم واألمــن الــدوليني واســتعادما، وشــدد  
ــأن تنفــذ      علــى االلتزامــات الواقعــة علــى عــاتق مجيــع الــدول ب

أكـد اسـتمرار   بالكامل التدابري اإللزامية اليت يتخذها الـس، و 
تصــميمه علــى كفالــة توجيــه اجلــزاءات بعنايــة لــدعم أهــداف   
واضحة وتنفيذها بطرق حتقق التـوازن بـني الفعاليـة والعواقـب     
ــه بضــمان وجــود        ــن التزام ــرب أيضــا ع ــة. وأع ــيئة احملتمل الس
إجراءات عادلة وواضحة إلدراج أمسـاء األفـراد والكيانـات يف    

ــها. واعتمــد   ــوائم اجلــزاءات ورفعهــا من ــع   ق الــس إجــراء لرف
__________ 

ــرا  )٢١٤( ــة  ٢٠٠٤( ١٥٣٩ر القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة اخلامســ ) ، الفقــ
 .٥والفقرة 

(ج). وأكد الـس مـن جديـد اعتزامـه      ٥املرجع نفسه، الفقرة   )٢١٥(
 ).٢٠٠٥( ١٦١٢من قراره  ٩ذلك يف الفقرة 

األمساء من القـوائم، وطلـب إىل األمـني العـام أن ينشـئ داخـل       
األمانــة العامــة مركــز تنســيق لتلقــي طلبــات رفــع األمســاء مــن    
ــيح    ــزاءات بتنقـ ــان اجلـ ــا إىل جلـ ــز الـــس أيضـ ــوائم. وأوعـ القـ

  .)٢١٦(مبادئها التوجيهية وفقا لذلك
  

  صون السالم واألمن الدوليني  

ــرئيس     ــان لل ــؤرخ يف بي ــه  ٢٥م ، ٢٠٠٧حزيران/يوني
الحظ الس أنه اختذ، من خالل قراراته املتعددة، تـدابري ملنـع   
ــان      ــأ جلـ ــة، وأنشـ ــوارد الطبيعيـ ــانوين للمـ ــري القـ ــتغالل غـ االسـ
جــزاءات وأفرقــة خــرباء لإلشــراف علــى تنفيــذ تلــك التــدابري.   
وشدد الس على أمهية حتسني عمل جلان اجلـزاءات وخمتلـف   

ء القائمة اليت أنشأها وتعزيز إسـهاماا يف التصـدي   أفرقة اخلربا
لتـــأثري االســــتغالل غـــري املشــــروع للمـــوارد الطبيعيــــة علــــى    

  .  )٢١٧(الصراعات يف البلدان قيد نظره

، ٢٠٠٧آب/أغسـطس   ٢٨ويف بيان للـرئيس مـؤرخ     
أيد الس النهج الشامل والعاملي الذي أوصى به األمني العـام  

، والـذي  )٢١٨(صـراعات املسـلحة  يف تقريره عـن منـع نشـوب ال   
تضـــمن يف مجلـــة أمـــور، اللجـــوء إىل فـــرض جـــزاءات هادفـــة  

  .)٢١٩(ملواجهة األزمات الراهنة
  

  األسلحة الصغرية    

 كـــــانون الثــــــاين/  ١٩يف بيـــــان للـــــرئيس مــــــؤرخ     
، أكد الس مـن جديـد دعوتـه إىل مجيـع الـدول      ٢٠٠٤ يناير

ــريه       ــى األســلحة وغ ــرارات احلظــر عل ــذ بفعاليــة ق مــن أن تنف
__________ 

) الفقــــرات الثانيــــة والثالثــــة والرابعــــة ٢٠٠٦( ١٧٣٠القــــرار   )٢١٦(
 .٢و  ١واخلامسة من الديباجة والفقرتان 

)٢١٧(  S/PRST/2007/22. 

)٢١٨(  A/60/891. 

)٢١٩(  S/PRST/2007/31. 
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التــدابري اجلزائيــة الــيت فرضــها مبوجــب قراراتــه ذات الصــلة.       
وشـجع الــس كــذلك الــدول علـى أن تــزود جلــان اجلــزاءات   
ــدوثها      ــدعى حـ ــهاكات يـ ــأن أي انتـ ــة بشـ ــات املتاحـ باملعلومـ

  .)٢٢٠(لقرارات حظر األسلحة

ــرئيس مــؤرخ     ــان لل ،  ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٧ويف بي
ول إنفاذ مجيـع القـرارات   كرر الس تأكيد طلبه إىل مجيع الد

املتعلقة بـاجلزاءات، مبـا يف ذلـك القـرارات الـيت تفـرض حظـرا        
على األسلحة، وتكييف تنفيذها على الصـعيد احمللـي مبـا ميتثـل     
للتدابري اليت يتخـذها الـس بشـأن اجلـزاءات. وأهـاب الـس       
ــات       ــع املعلومـ ــة مجيـ ــلة إتاحـ ــاء مواصـ ــدول األعضـ ــا بالـ أيضـ

ــة انتــ  ذات ــدعالصــلة بأي حــدوثها لقــرارات حظــر   يهاكات ي
األســـلحة للجـــان املعنيـــة بـــاجلزاءات، واختـــاذ تـــدابري مناســـبة  

  .)٢٢١(للتحقيق يف هذه االنتهاكات
  

ــانون وصـــون        ــيادة القـ ــدويل: سـ ــانون الـ ــز القـ تعزيـ
 السالم واألمن الدوليني

ــؤرخ     ــرئيس م ــان لل ــه  ٢٢يف بي ، ٢٠٠٦حزيران/يوني
ت أداة هامة يف صون السـالم  أشار الس إىل أنه يعترب اجلزاءا

واألمن الدوليني واستعادما. وأعرب الس أيضا عـن عزمـه   
على أن يضـمن أن تكـون اجلـزاءات موجهـة بعنايـة حنـو دعـم        
أهداف واضـحة وأن تنفـذ بشـكل حيقـق التـوازن بـني الفعاليـة        
ــأن يكفــل        ــه ب ــذلك التزام ــة، وأعلــن ك ــيئة احملتمل ــار الس واآلث

ــة و  ــإدراج أمســاء   وجــود إجــراءات عادل واضــحة فيمــا يتعلــق ب
األفراد والكيانات يف قوائم اجلـزاءات ورفعهـا منـها، وكـذلك     

  .  )٢٢٢(فيما يتعلق مبنح استثناءات ألسباب إنسانية
  

__________ 

)٢٢٠(  S/PRST/2004/1. 

)٢٢١(  S/PRST/2005/7. 

)٢٢٢(  S/PRST/2006/28. 

الـــيت اختـــذت بشـــأن  ٤١القـــرارات املتصـــلة باملـــادة   
  بلدان حمددة  

يغطــي هــذا البــاب الفرعــي القــرارات املتصــلة ببلــدان     
ل الفترة قيد االستعراض واليت مبوجبـها  حمددة اليت اختذت خال

قـــام الـــس بفـــرض نظـــم جـــزاءات أو تعديلـــها أو تعزيزهـــا   
ــة       أو ــات الفرعي ــن إنشــاء اهليئ ــات ع ــا. ويتضــمن معلوم إائه

التابعـــة للمجلـــس املكلفــــة باإلشـــراف علــــى تنفيـــذ تــــدابري     
اجلزاءات، أي جلـان اجلـزاءات وأفرقـة الرصـد وأفرقـة اخلـرباء.       

زم التوضيح، وصـف مـوجز للتـدابري اإللزاميـة،     ويرد، حيث يل
ــدير     ــى تصـ ــر علـ ــن حظـ ــارة عـ ــت عبـ ــا إذا كانـ ــد مـ أي حتديـ

جتميـد لألصـول، أو حظـر     قيود علـى السـفر، أو   األسلحة، أو
علــى املــاس، أو تقييــد للحركــة اجلويــة، أو قيــود علــى التمثيــل 
الدبلوماسي، أو قرارات حظر علـى توريـد اجلـذوع املسـتديرة     

ــل تعريفــا   ومنتجــات األ خشــاب، غــري أن هــذا الوصــف ال ميث
قانونيا لتلـك التـدابري. ويـرد يف الفصـل اخلـامس وصـف أكثـر        
تفصيال لقرارات الس املتصلة باللجان أو غريها مـن اهليئـات   

  الفرعية.
  

  التدابري املفروضة على كوت ديفوار  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٢يف القـــ ــرين  ١٥) املـــ تشـــ
الــس عــن القلــق الشــديد إزاء  ، أعــرب٢٠٠٤الثــاين/نوفمرب 

ــى       ــرا علـ ــرض حظـ ــوار، وفـ ــوت ديفـ ــانية يف كـ ــة اإلنسـ احلالـ
شـهرا، مينـع القيـام بصـورة مباشـرة أو غـري        ١٣األسلحة ملـدة  

مباشرة ببيع أو نقل أي أسلحة أو أعتدة ذات صلة إىل كـوت  
ديفوار. وقرر الس أيضا النظر يف إمكانيـة تقريـر اسـتثناءات    

تشــمل اللــوازم املـــوردة إىل عمليــة األمـــم    مــن هــذه التـــدابري   
املتحدة يف كوت ديفوار واللوازم من املعـدات العسـكرية غـري    
ــانية    ــراض إنســ ــرا ألغــ ــتخدامها حصــ ــود اســ ــة املقصــ الفتاكــ

وقائية، وما يتصل ا من مسـاعدة وتـدريب تقنـيني. وقـرر      أو
شهرا، حظـرا علـى السـفر، يطلـب      ١٢الس أن يفرض ملدة 
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دول اختاذ التدابري الالزمة ملنـع دخـول أو عبـور    فيه من مجيع ال
أراضيها على مجيـع األشـخاص الـذين حتـددهم اللجنـة املنشـأة       
مبوجب القرار. وقرر الس أيضا أال تنطبـق القيـود املفروضـة    
علــى الســفر علــى احلــاالت الــيت يكــون فيهــا للســفر مــا يــربره  

ينبغــي وقــرر الــس أنــه  .)٢٢٣(اســتنادا إىل احتياجــات إنســانية
شهرا، القيام على الفور بتجميـد   ١٢لكافة الدول لفترة مدا 

األمـوال وغريهـا مــن األصـول املاليـة واملــوارد االقتصـادية الــيت      
ميتلكها أو يتحكم فيها األشخاص الذين يعرقلون تنفيذ اتفـاق  

ــا ــخاص     - لينــ ــث؛ واألشــ ــرا الثالــ ــاق أكــ ــي واتفــ ماركوســ
حلقـوق اإلنسـان   املسؤولون عـن ارتكـاب انتـهاكات جسـيمة     

ــوار؛ وأي شــخص      ــدويل يف كــوت ديف ــانون اإلنســاين ال والق
آخــر مســؤول عــن التحــريض العلــين علــى الكراهيــة والعنــف، 
وأي شخص آخر تقرر اللجنة أنه انتـهك اجلـزاءات املفروضـة    

ــوار   ــى كــوت ديف ــريان هــذه     )٢٢٤(عل ــرة س ــس فت ــدد ال . وم
 ١٧٢٧ ) و٢٠٠٥( ١٦٤٣التـــــــدابري مبوجـــــــب قراراتـــــــه   

) ٢٠٠٥( ١٦٤٣). ويف القــرار ٢٠٠٧( ١٧٨٢) و ٢٠٠٦(
، أعرب الس عـن  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥املؤرخ 

قلقه إزاء استمرار األزمـة يف كـوت ديفـوار، واعتـرف بالـدور      
الــذي يؤديــه االجتــار غــري املشــروع باملــاس يف تــأجيج الصــراع 

ــد  ــدائر يف البل ــدول أن   )٢٢٥(ال ــع ال ــى مجي ــرر الــس أن عل . وق
__________ 

 .١٠و  ٩و  ٨و  ٧الفقرات  ،)٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   )٢٢٣(

ن القــرار، حــدد مــ ١٢. ويف الفقــرة ١١املرجــع نفســه، الفقــرة   )٢٢٤(
 ستثناءات من جتميد األصول.الس عددا من اال

ــرار   )٢٢٥( ــن   ٢٠٠٥( ١٦٤٣القــ ــعة مــ ــابعة والتاســ ــان الســ ) الفقرتــ
 الديباجة.

التدابري الضرورية ملنـع اسـترياد مجيـع أنـواع املـاس اخلـام       تتخذ 
  .)٢٢٦(من كوت ديفوار

 ١٥٨٤مبوجــب القــرار   - إنشــاء فريــق مــن اخلــرباء     
ــة  ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١) املــؤرخ ٢٠٠٥( ، أذن الــس لبعث

ــيت     ــية الـ ــوات الفرنسـ ــوار والقـ ــدة يف كـــوت ديفـ ــم املتحـ األمـ
لحة مبوجـب  تدعمها برصد تطبيق احلظر املفـروض علـى األسـ   

) ومجع تلـك االعتـدة والـتخلص منـها     ٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار 
حسب االقتضاء. وطلب الس أيضـا إىل األمـني العـام إنشـاء     
فريـــق مـــن اخلـــرباء مـــن أجـــل مجـــع معلومـــات مســـتقلة عـــن  
انتــهاكات حظــر توريــد األســلحة وكخطــوة صــوب تنفيــذ       

. ومــددت يف وقــت الحــق فتــرة واليــة     )٢٢٧(احلظــر وتعزيــزه 
ــق  ــرارات  الفريــــ ــب القــــ  ١٧٢٧) و ٢٠٠٥( ١٦٣٢مبوجــــ

)، وأعيــــــد ٢٠٠٧( ١٧٨٢) و ٢٠٠٧( ١٧٦١) و ٢٠٠٦(
  ).٢٠٠٥( ١٦٤٣إنشاؤه مبوجب القرار 

  

ــعبية       ــا الشـ ــة كوريـ ــى مجهوريـ ــة علـ ــدابري املفروضـ التـ
  الدميقراطية

ردا على التجربة النووية اليت أعلنتها مجهوريـة كوريـا     
، اختـذ  ٢٠٠٦أكتـوبر  تشـرين األول/  ٩الشعبية الدميقراطية يف 

ــرار   ــس القــــ ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٨الــــ ــرين  ١٤) املــــ تشــــ
، وفيـه تصـرف مبوجـب الفصـل السـابع      ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

ــادة      ــدابري مبوجــب امل ــاق األمــم املتحــدة واختــذ ت ، ٤١مــن ميث
ففرض حظـرا علـى األسـلحة الثقيلـة وأسـلحة الـدمار الشـامل        

ى صـادرات  والقذائف التسيارية والسلع الكمالية؛ وحظـرا علـ  
__________ 

. ومـددت فتـرة سـريان احلظـر مبوجـب      ٦املرجع نفسه، الفقـرة    )٢٢٦(
ــرارين  ــرة ٢٠٠٦( ١٧٢٧القـ )، ٢٠٠٧( ١٧٨٢، و ١)، الفقـ

 .١الفقرة 

 .٧ و ٢)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   )٢٢٧(
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مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة يـــتعني عليهـــا مبوجبـــه  
التوقـــف عـــن تصـــدير أســـلحة الـــدمار الشـــامل والقـــذائف       
التسيارية واألسلحة الثقيلة؛ وجتميدا لألصول ضد األشـخاص  
ــرار      ــب القـ ــأة مبوجـ ــة املنشـ ــدد اللجنـ ــذين حتـ ــات الـ أو الكيانـ

سـلحة الــدمار  الـس أـم يشـاركون يف الــربامج املتصـلة بأ     أو
. وأكـد  )٢٢٨(الشامل وبالقذائف التسيارية؛ وحظرا على السفر

الس من جديد أنه سـيبقي أنشـطة مجهوريـة كوريـا الشـعبية      
الدميقراطيـــة قيـــد االســـتعراض املســـتمر، وأنـــه ســـيكون علـــى  
ــا يف ذلــك        ــدابري، مب ــة الت ــدى مالءم ــيم م ــادة تقي ــتعداد إلع اس

  .  )٢٢٩(عهاتعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رف
  

  التدابري املفروضة على مجهورية الكونغو الدميقراطية  

مبوجـــب القـــرار  - إنشـــاء جلنـــة وفريـــق مـــن اخلـــرباء  
ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٣ ــارس  ١٢) املــ ــأ ٢٠٠٤آذار/مــ ، أنشــ

الس جلنـة لرصـد التنفيـذ وانتـهاكات احلظـر املفـروض علـى        
ــرار    ــب القــ ــلحة مبوجــ . وأنشــــأ )٢٣٠()٢٠٠٣( ١٤٩٣األســ

__________ 

ــرار   )٢٢٨(  ١٠و  ٩. ويف الفقـــرتني ٨)، الفقـــرة ٢٠٠٦( ١٧١٨القـ
مــن القــرار، قــرر الــس أيضــا أال ينطبــق جتميــد األصــول علــى  
املــوارد املاليــة الــيت تعتــرب الــدول املعنيــة أــا ضــرورية لتغطيــة         
النفقات األساسية، مبا يف ذلك سداد مثن املـواد الغذائيـة، فضـال    

ــن امل ــوال    عـ ــة، واألمـ ــا اللجنـ ــيت تقرهـ ــتثنائية الـ ــروفات االسـ صـ
اخلاضــعة لــرهن أو حكــم قضــائي أو إداري أو حتكيمــي، وقــرر  
أن حظر السفر ال ينطبق على احلاالت الـيت ختلـص اللجنـة فيهـا     

 إىل أن السفر له ما يربره.

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧١٨القرار   )٢٢٩(

 ١٤٩٣ب القــرار . ومبوجــ٨)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣القــرار   )٢٣٠(
) فرض الس حظـرا علـى توريـد األسـلحة علـى كـل       ٢٠٠٣(

اجلماعـــات املســـلحة وامليليشـــيات األجنبيـــة والكونغوليـــة الـــيت  
ــى      ــوري، وعل ــة وإيت ــو الشــمالية واجلنوبي تعمــل يف إقليمــي كيف
اجلماعــات غــري األطــراف يف االتفــاق الشــامل واجلــامع املتعلــق   

 لكونغو الدميقراطية.بالفترة االنتقالية يف مجهورية ا

فريقا من اخلرباء مكلفا جبمـع ودراسـة املعلومـات    الس أيضا 
. وأذن )٢٣١(بشـــأن تـــدفقات األســـلحة واألعتـــدة ذات الصـــلة

الـــس لبعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو  
الدميقراطية بأن تصادر أو جتمـع، حسـب االقتضـاء، األسـلحة     
وأي أعتـــدة ذات صـــلة يشـــكل وجودهـــا انتـــهاكا للحظـــر      

  .  )٢٣٢(سلحةاملفروض على األ

) ٢٠٠٤( ١٥٥٢يف القـرار   - جتديد وتعديل التدابري  
، قـــرر الـــس أن ميـــدد حـــىت ٢٠٠٤متوز/يوليـــه  ٢٧املـــؤرخ 

ــه  ٣١ ــلحة    ٢٠٠٥متوز/يوليــ ــى األســ ــروض علــ ــر املفــ احلظــ
)، وذلك يف ضوء عدم امتثـال  ٢٠٠٣( ١٤٩٣مبوجب القرار 

) ٢٠٠٥( ١٥٩٦. ويف القــرار )٢٣٣(األطــراف ملطالــب الــس
، قرر الس تعـديل وتوسـيع   ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨خ املؤر

نطــاق احلظــر املفــروض علــى األســلحة، وتطبيــق هــذا التــدبري   
ليشمل أي جهـة تتلقـى أسـلحة يف أراضـي مجهوريـة الكونغـو       

__________ 

. وأعيــد يف وقــت الحــق ١٠)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣القــرار   )٢٣١(
)، ٢٠٠٤( ١٥٥٢إنشـــاء فريـــق اخلـــرباء مبوجـــب القـــرارات     

 ١٦١٦، و ٢١)، الفقـــــــــرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦، و ٥الفقـــــــــرة 
. ١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٦( ١٦٥٤، و ٤)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٥(

ــرار   ــب القــــ ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٩٨ومبوجــــ ــوز/ ٣١) املــــ  متــــ
ــه ــه    ٢٠٠٦ يولي ــق اخلــرباء، وطلــب إلي ــة فري ، مــدد الــس والي

تقــدمي توصــيات بشــأن التــدابري املمكنــة والفعالــة الــيت ميكــن أن   
يفرضـها الـس ملنـع االسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيــة        
ومتويــل اجلماعــات املســلحة يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوريــة       

 الكونغو الدميقراطية.

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   )٢٣٢(

. ويف القـــــــــــرار ٢)، الفقـــــــــــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٢القـــــــــــرار   )٢٣٣(
، جــــــدد ٢٠٠٥متوز/يوليــــــه  ٢٩)، املــــــؤرخ ٢٠٠٥(١٦١٦

 ١٤٩٣الس حظر توريـد األسـلحة املفـروض مبوجـب القـرار      
ــرار   ٢٠٠٣( ــه مبوجـــب القـ ــيع نطاقـ ــه وتوسـ )، الـــذي مت تعديلـ

)، فضــال عــن حظــر الســفر وجتميــد األصــول،  ٢٠٠٥( ١٥٩٦
 املعدلة مبوجب القرار األخري. بصيغتهما
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، وعــدل الــس أيضــا احلظــر املفــروض علــى   )٢٣٤(الدميقراطيــة
الســفر وجتميــد األصــول، الــذي ســينطبق خــالل فتــرة احلظــر    

على األسلحة على مجيـع األشـخاص الـذين تعتـربهم     املفروض 
. ويف القــرار )٢٣٥(اللجنــة خمــالفني للتــدابري الــيت وضــعها الــس 

ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٤٩ ــمرب   ٢١) املـــــ ــانون األول/ديســـــ كـــــ
، أعــرب الــس عــن اســتيائه ألن اجلماعــات املســلحة  ٢٠٠٥

األجنبيـة يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        
حها بعد، وطالب تلك اجلماعات كافـة بـاالخنراط   تلق سال مل

طواعيــة وبــدون تــأخري أو أي شــروط مســبقة يف عمليــة نــزع   
. )٢٣٦(ســـــالحها وإعادـــــا إىل ديارهـــــا وإعـــــادة توطينـــــها    

ــة     وحتقيقــا هلــذه الغايــة، قــرر الــس أنــه بالنســبة للفتــرة املنتهي
ستمتد القيـود علـى السـفر والقيـود      ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١ يف
) واملعدلـــة ٢٠٠٣( ١٤٩٣ليـــة املفروضـــة مبوجـــب القـــرار املا

ــرار   ــيني   ٢٠٠٥( ١٥٩٦مبوجــب الق ــادة السياس ) لتشــمل الق
ــطة يف     ــة الناشــ ــلحة األجنبيــ ــات املســ ــكريني للجماعــ والعســ
مجهورية الكونغو الدميقراطية والقـادة السياسـيني والعسـكريني    

ــارج   يللم ــا مـــن خـ ــذين يتلقـــون دعمـ ــة الـ ــيات الكونغوليـ ليشـ
الكونغو الدميقراطية أو يعوقون نـزع سـالح املقـاتلني    مجهورية 

ــاجهم ــادة إدمـ ــرار )٢٣٧(وإعـ ) ٢٠٠٦( ١٦٩٨. ومبوجـــب القـ
، أعاد الس تأكيد قلقـه البـالغ   ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١املؤرخ 

__________ 

مـن القـرار،    ٢. ويف الفقـرة  ١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار   )٢٣٤(
ــى     ــر علــ ــتثناءات مــــن احلظــ ــن االســ حــــدد الــــس عــــددا مــ

 األسلحة.  توريد

. وأتــاح الــس ١٥ و ١٣)، الفقرتــان ٢٠٠٥( ١٥٩٦القــرار   )٢٣٥(
ــان    ١٦و  ١٤أيضــــا اســــتثناءات مــــن هــــذه التــــدابري (الفقرتــ

 القرار).  من

 .١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار   )٢٣٦(

مـــن القـــرار،    ٣. وورد يف الفقـــرة  ٢املرجـــع نفســـه، الفقـــرة      )٢٣٧(
الس قد حـدد اسـتثناءات مـن احلظـر علـى السـفر وجتميـد         أن

 األصول.

إزاء وجود مجاعات وميليشيات مسلحة يف اجلزء الشرقي مـن  
شـهرا احلظـر    ١٢مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وجـدد ملـدة     

. ووســع )٢٣٨(املفــروض علــى األســلحة والســفر والقيــود املاليــة
ــدابري     ــدابري املفروضــة علــى الســفر والت الــس أيضــاً نطــاق الت
املاليــة ليشــمل القــادة السياســيني والعســكريني الــذين جينــدون   
ــذين     ــراد ال ـــزاع املســلح واألف ــال أو يســتخدموم يف الن األطف

تتضمن استهداف يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدويل 
  .)٢٣٩(األطفال يف حاالت النـزاع املسلح

  

  التدابري املفروضة على العراق  

ــتثناءات   ــرار   - االســ ــب القــ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦مبوجــ
ــؤرخ  ــه  ٨املـ ــس أال يســـري   ٢٠٠٤حزيران/يونيـ ــرر الـ ، قـ

احلظر املتعلق ببيع أو توريد األسلحة واألعتـدة املتصـلة ـا إىل    
بقة علــى األســلحة أو األعتــدة العــراق مبوجــب القــرارات الســا

املتصــــلة ــــا الالزمــــة حلكومــــة العــــراق أو للقــــوة املتعــــددة  
  .)٢٤٠(اجلنسيات

  

  التدابري املفروضة على مجهورية إيران اإلسالمية  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٧يف القـــ ــانون  ٢٣) املـــ كـــ
القلــــق إزاء ”، أعــــرب الــــس عــــن ٢٠٠٦األول/ديســــمرب 

ــها الرب  ــار الـــيت ميثلـ ــار االنتشـ ــراين أخطـ ــامج النـــووي اإليـ ، ‘‘نـ
اســــتمرار مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية يف عــــدم الوفــــاء  ’’ و

الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وتصـرف مبوجـب      ‘‘ مبتطلبات
__________ 

ــرار   )٢٣٨( ــة   ٢٠٠٦( ١٦٩٨القـــ ــن الديباجـــ ــة مـــ ــرة الرابعـــ )، الفقـــ
ــرة ــرار ٢ والفقـــ ــؤر٢٠٠٧( ١٧٦٨. ومبوجـــــب القـــ خ )، املـــ

، مـــــــدد الــــــس حظـــــــر توريـــــــد  ٢٠٠٧متوز/يوليــــــه   ٣١
 آب/ ١٠فضـــال عـــن الســـفر والقيـــود املاليـــة حـــىت   األســـلحة،
 .٢٠٠٧أغسطس 

 .١٣)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار   )٢٣٩(

 .٢١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   )٢٤٠(
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من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة، ففـرض    ٤١املادة 
ضد مجهورية إيران اإلسالمية عددا من التـدابري الـيت تضـمنت    

نشـــطة النوويـــة والقـــذائف التســـيارية حظـــرا علـــى بـــرامج األ
احلساسـة مــن حيــث االنتشــار وحظــرا علــى تصــدير األســلحة  
ومـــا يتصـــل ـــا مـــن أعتـــدة إىل مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية؛ 
وجــزاءات هادفــة، أي حظــر الســفر وشــرط اإلخطــار بالســفر 
ــات     ــخاص والكيانــــ ــبة لألشــــ ــول، بالنســــ ــد األصــــ وجتميــــ

تنفيــذ هــذه التــدابري . وأنشــأ الــس جلنــة لرصــد )٢٤١(احملــددين
  .)٢٤٢(وانتهاكاا

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٧ويف القـــــ  آذار/ ٢٤) املـــــ
مـن الفصـل    ٤١، تصرف الس مبوجب املادة ٢٠٠٧مارس 

ــد حظــر        ــن جدي ــم املتحــدة، فأكــد م ــاق األم ــن ميث الســابع م
) والـــذي ٢٠٠٦( ١٧٣٧الســـفر املفـــروض مبوجـــب القـــرار  

ق القــرار  ينطبــق علــى األشــخاص املدرجــة أمســاؤهم يف مرفــ     
ــى األشــخاص الــذين حتــددهم اللجنــة أو جملــس األمــن.        وعل
وفـــرض الـــس أيضـــا حظـــر أســـلحة علـــى مجهوريـــة إيـــران  
اإلسالمية مينع على البلد بيع أي أسـلحة أو مـا يتصـل ـا مـن      
أعتدة و نقلـها، ومينـع علـى الـدول اقتنـاء تلـك األصـناف منـه         

تـوخى اليقظـة   بيعها إياه. وأهاب الس جبميـع الـدول أن ت   أو
وضبط النفس يف تزويـد مجهوريـة إيـران اإلسـالمية باألسـلحة      
الثقيلة واخلدمات املتصلة ا، ودعا مجيـع الـدول واملؤسسـات    
املاليــة الدوليــة إىل عــدم الــدخول يف التزامــات جديــدة بتقــدمي   
ــة      ــاهلية إىل حكومـ ــروض التسـ ــة والقـ ــاعدة املاليـ ــنح واملسـ املـ

__________ 

)، الفقـــــرة التاســـــعة مـــــن الديباجـــــة ٢٠٠٦( ١٧٣٧القـــــرار   )٢٤١(
ــرات  ــرتني  ١٧و  ١٢و  ١٠و  ٧-٣والفقـ ــب الفقـ  ٩. ومبوجـ

من القرار، قرر الس أيضا حتديد استثناءات مـن احلظـر    ١٣ و
 على السفر وجتميد األصول.

 .١٨)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار   )٢٤٢(

. )٢٤٣(ألغــراض إنســانية وإمنائيــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية إال
وأكد الس أنه سيستعرض اإلجراءات الـيت اختـذا مجهوريـة    
إيــران اإلســالمية يف ضــوء التقريــر الــذي طلبــه مــن الوكالــة        
الدوليـة للطاقـة الذريــة، وأنـه سـيعلق تنفيــذ التـدابري إذا علقــت      
ــلة     ــطة ذات الصــ ــع األنشــ ــالمية مجيــ ــران اإلســ ــة إيــ مجهوريــ

ــادة  ــيب وإعـ ــذه      بالتخصـ ــا هلـ ــرة تعليقهـ ــوال فتـ ــز وطـ التجهيـ
فقـــط، مبـــا يف ذلـــك أنشـــطة البحـــث والتطـــوير،       األنشـــطة

مــا تتحقــق منــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة؛ وأنــه   حســب
) ٢٠٠٦( ١٧٣٧سينهي التدابري املفروضـة مبوجـب القـرارين    

) مبجــــرد أن حيــــدد، اســــتنادا إىل تقريــــر    ٢٠٠٧( ١٧٤٧ و
ريـة، أن مجهوريــة إيـران اإلســالمية   الوكالـة الدوليـة للطاقــة الذ  

قــد امتثلــت امتثــاال تامــا اللتزاماــا؛ وإذا تــبني مــن التقريــر أن  
) ٢٠٠٦( ١٧٣٧مجهورية إيران اإلسالمية مل متتثـل للقـرارين   

)، يتخـــذ تـــدابري مالئمـــة أخـــرى مبوجـــب ٢٠٠٧( ١٧٤٧و 
  .)٢٤٤(من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ٤١املادة 

  

  ملفروضة على ليربياالتدابري ا  

ــرار     ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٢مبوجــب الق  آذار/ ١٢) امل
، قرر الس أن جتمـد مجيـع الـدول دون إبطـاء     ٢٠٠٤مارس 

األمـوال وغريهـا مــن األصـول املاليـة واملــوارد االقتصـادية الــيت      
ميلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غري مباشرة تشـارلز  

ــور وتشــارل   ــل هــوارد تيل ــور وجوي ــار  تيل ــن أو كب ــور اإلب ز تيل
املســـؤولني يف نظـــام تـــايلور الســـابق أو غريهـــم مـــن احللفـــاء   

ــالقرار    أو ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ الشـــركاء الـــذين حتـــددهم اللجنـ
) من أجل منـع أولئـك األفـراد مـن اسـتخدام      ٢٠٠٣( ١٥٢١

__________ 

 .٧ و ٦و  ٥ و ٢)، الفقرات ٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار   )٢٤٣(

 .١٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٤(
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األمـــوال واملمتلكـــات املختلســـة يف التـــدخل لعرقلـــة اســـتعادة 
  .)٢٤٥(املنطقة دون اإلقليميةالسالم واالستقرار يف ليربيا و

 ٢١) املـــــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٧٩ومبوجـــــب القـــــرار    
، جدد الس التدابري املفروضـة  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب 

). وعلــى وجــه اخلصــوص،   ٢٠٠٣( ١٥٢١مبوجــب القــرار  
شــهرا حظــر توريــد األســلحة وحظــر   ١٢مــدد الــس لفتــرة 

ة سـتة  السفر والشراء والقيود املفروضة علـى األخشـاب، وملـد   
وجـدد الـس هـذه     .)٢٤٦(أشهر التدابري املفروضـة علـى املـاس   
  .)٢٤٧(التدابري مبوجب عدة قرارات الحقة

__________ 

ــرار   )٢٤٥( ــرة٢٠٠٤( ١٥٣٢الق ــرة  . ومبوجــب١ )، الفق ــن  ٢الفق م
القرار قرر الس أال يسري جتميد األصـول علـى املـوارد املاليـة     
الضــرورية لتغطيــة النفقــات األساســية، مبــا يف ذلــك ســداد مثــن    
املـــواد الغذائيـــة أو اإلجيـــارات أو الرهـــون العقاريـــة أو األدويـــة  
والعــالج الطــيب؛ واملــوارد الضــرورية لتغطيــة نفقــات اســتثنائية؛   

ــائي أو إداري أو  واملـــــوارد اخلا ــعة لـــــرهن أو حكـــــم قضـــ ضـــ
 حتكيمي.

 .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٩القرار   )٢٤٦(

)، جــدد الــس ٢٠٠٥( ١٦٠٧مــن القــرار  ١مبوجــب الفقــرة   )٢٤٧(
ملدة ستة أشهر أخرى التـدابري املفروضـة علـى املـاس. ومبوجـب      

)، جــدد الــس التــدابري  ٢٠٠٥( ١٦٤٧مــن القــرار  ١الفقــرة 
 ١٥٢١الســفر املفروضــة مبوجــب القــرار    املتصــلة باألســلحة و 

شهرا، وجدد التدابري املتعلقـة باملـاس    ١٢) لفترة مدا ٢٠٠٣(
ــرار    ــدة ٢٠٠٣( ١٥٢١واألخشــاب املفروضــة مبوجــب الق ) مل

) ٢٠٠٦( ١٦٨٩ســــتة أشــــهر أخــــرى. ومبوجــــب القــــرارين 
(جـيم)) جـدد    ١) (الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣١) والقرار ٤(الفقرة 

أن تســتورد بشــكل مباشــر أو غــري  الــس حظــره علــى الــدول  
ــر علـــى         ــرة احلظـ ــدد فتـ ــن ليربيـــا. ومـ ــام مـ ــاس اخلـ ــر املـ مباشـ

ــرارين   األســلحة ــرة ٢٠٠٦( ١٧٣١مبوجــب الق (أ)،  ١)، الفق
ــرة ٢٠٠٧( ١٧٩٢ و ــرة حظــر الســفر    ١)، الفق (أ). ومــدد فت

 ١٧٩٢ (أ)، و ١)، الفقــرة ٢٠٠٦( ١٧٣١مبوجــب القــرارين 
 (أ). ١)، الفقرة ٢٠٠٧(

 ١٥٤٩مبوجـب القـرار    إعادة إنشاء فريق من اخلرباء.  
، قــرر الــس أن ٢٠٠٤حزيران/يونيــه  ١٧) املــؤرخ ٢٠٠٤(

 ١٥٢١يعيــــد إنشــــاء فريــــق اخلــــرباء املعــــني عمــــال بــــالقرار  
ــ٢٠٠٣( كـــانون  ٢١حزيران/يونيـــه إىل  ٣٠رة مـــن ) يف الفتـ

مــن أجــل تقيــيم التنفيــذ واإلنفــاذ وأثــر  ٢٠٠٤األول/ديسـمرب  
ــرارين     ــب القـــ ــة مبوجـــ ــدابري املفروضـــ ) ٢٠٠٣( ١٥٢١التـــ

  .)٢٤٨() يف ليربيا والدول ااورة٢٠٠٤( ١٥٣٢  و

ــتثناءات   ــرار   - االســ ــب القــ ) ٢٠٠٦( ١٦٨٣مبوجــ
باحلاجــة إىل  ، ســلم الــس٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ١٣املــؤرخ 

قوات أمن ليربية جديدة مؤهلة ومدربـة لالضـطالع مبسـؤولية    
أكــرب عــن األمــن الــوطين، وقــرر وضــع اســتثناءات مــن حظــر    

). ٢٠٠٣( ١٥٢١توريــد األســلحة املفــروض مبوجــب القــرار 
ــى       ــدابري عل ــق الت ــس أال تنطب ــرر ال ــد، ق ــى وجــه التحدي وعل

دائـرة األمـن    األسلحة والـذخائر الـيت كانـت قُـدمت إىل أفـراد     
ــن      ــدادات احملــدودة م ــى اإلم ــدريب، وعل اخلــاص ألغــراض الت
األسلحة والذخرية املزمع أن يسـتخدمها أفـراد قـوات الشـرطة     
واألمــن التابعــة حلكومــة ليربيــا الــذين مت التــدقيق يف مــؤهالم  
وتدريبهم منـذ إنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا يف تشـرين        

) ٢٠٠٦( ١٦٨٨القـــــرار   . ويف)٢٤٩(٢٠٠٣األول/أكتـــــوبر  
ــه  ١٦املــؤرخ  ، رحــب الــس باســتعداد  ٢٠٠٦حزيران/يوني

حكومة هولندا الستضـافة احملكمـة اخلاصـة مـن أجـل احتجـاز       
__________ 

ــر  )٢٤٨( ــرة ٢٠٠٤( ١٥٤٩ار القـ ــد  ١)، الفقـ ــرر الـــس أن يعيـ . وقـ
)، ٢٠٠٤( ١٥٧٩إنشــــاء فريــــق اخلــــرباء مبوجــــب قراراتــــه     

 ١٦٤٧ ، و١٤)، الفقـــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦٠٧، و ٨ الفقـــــــــرة
. ١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٧( ١٧٦٠، و ٩)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٥(

ــرارات     ــق مبوجــب الق ــة الفري ــددت والي )، ٢٠٠٦( ١٦٨٩وم
 ١٧٩٢ ، و٤)، الفقــــــــــــرة ٢٠٠٦( ١٧٣١و  ٥الفقــــــــــــرة 

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٧(

 .٢ و ١)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٦٨٣القرار   )٢٤٩(
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ــة الــرئيس الســابق تــايلور، واســتثىن الــرئيس الســابق        وحماكم
والشهود يف احملاكمة املطلوبة من احلظر املفروض علـى السـفر   

راض أي ســفر يتعلــق  ) ألغــ٢٠٠٣( ١٥٢١مبوجــب القــرار  
مبحاكمتــه أمــام احملكمــة اخلاصــة، وكــذلك أي ســفر يتعلــق       

) املـؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧٣١. ومبوجب القـرار  )٢٥٠(بتنفيذ احلكم
ــانون األول/ديســمرب   ٢٠ ــس أال يســري   ٢٠٠٦ك ــرر ال ، ق

 ١٥٢١احلظــــر املفــــروض علــــى األســــلحة مبوجــــب القــــرار 
ء ) علـــى املعـــدات العســـكرية غـــري الفتاكـــة، باســـتثنا ٢٠٠٣(

األسلحة غري الفتاكة والذخرية، على حنو ما تخطَـر بـه اللجنـة    
مسبقا، واملقصود أن يستخدمها حصرا أفراد الشـرطة وقـوات   
ــهم      ــرزهم وتدريبـ ــذين مت فـ ــا الـ ــة ليربيـ ــة حلكومـ ــن التابعـ األمـ

إنشـــــاء بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف ليربيـــــا يف تشـــــرين  منـــــذ
  .  )٢٥١(٢٠٠٣األول/أكتوبر 

) املــؤرخ  ٢٠٠٦( ١٦٨٩ار مبوجــب القــر  - ــاءاإل  
، قــرر الــس عــدم جتديــد ســريان   ٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ٢٠

 ١٥٢١املنــع علــى الــدول األعضــاء املنصــوص عليــه يف القــرار 
ــع      ٢٠٠٣( ــدول األعضــاء من ــى ال ــه عل ــتعني مبوجب ــذي ي ) وال

استرياد مجيع اجلذوع املستديرة واملنتجات اخلشبية اليت يكـون  
 ١٧٥٣. وورد يف القــــرار )٢٥٢(منشــــؤها ليربيــــا إىل أراضــــيها

، أن الــس وقــد ٢٠٠٧نيســان/أبريل  ٢٧) املــؤرخ ٢٠٠٧(
استعرض التـدابري املفروضـة والشـروط احملـددة مبوجـب القـرار       

ــرز   ٢٠٠٣( ١٥٢١ ــدم احملـ ــة التقـ ــدم كفايـ ــص إىل عـ )، وخلـ
صوب الوفاء بتلك الشروط، قـرر أن ينـهي التـدابري املفروضـة     

__________ 

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   )٢٥٠(

 .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣١القرار   )٢٥١(

 .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٨٩القرار   )٢٥٢(

) والــيت مت جتديــد ٢٠٠٣( ١٥٢١علــى املــاس مبوجــب القــرار 
  .)٢٥٣()٢٠٠٦( ١٧٣١سرياا مبوجب القرار 

  

التدابري املفروضة على أسامة بن الدن وأعضاء تنظـيم    
القاعدة وحركة الطالبان وسائر األفراد أو اجلماعـات  

  املرتبطني ما

 ١٥٢٦مبوجـــب القـــرارات  - تعزيـــز تـــدابري الرقابـــة  
ــرر٢٠٠٦( ١٧٣٥) و ٢٠٠٥( ١٦١٧)، و ٢٠٠٤(  )، قــــــ

الس تعزيـز نظـام اجلـزاءات املفروضـة علـى أسـامة بـن الدن        
ــراد    وأعضـــاء تنظـــيم القاعـــدة وحركـــة الطالبـــان وســـائر األفـ

) ١٩٩٩( ١٢٦٧الكيانات املرتبطـة مـا، وفقـا للقـرارات      أو
). وتشـــــــمل هـــــــذه ٢٠٠٢( ١٣٩٠) و ٢٠٠٠( ١٣٣٣ و

التــــدابري جتميــــدا لألصــــول وحظــــرا للســــفر وحظــــرا علــــى  
  .)٢٥٤(األسلحة

مبوجـب   - عزيز واليـة اللجنـة وإنشـاء فريـق للرصـد     ت  
ــرار  ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٦القــــ ــاين/  ٣٠) املــــ ــانون الثــــ  كــــ

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٥٣القرار   )٢٥٣(

ــرارات   )٢٥٤( )، ٢٠٠٥( ١٦١٧؛ و ١)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٢٦الق
مــن  ٢. ويف الفقــرة ١)، الفقــرة ٢٠٠٦( ١٧٣٥؛ و ١الفقــرة 
، قــرر ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٢٩) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٧القــرار 

الـــس أن األعمـــال أو األنشـــطة الـــيت تـــدل علـــى أن فـــردا       
مجاعة أو مؤسسة أو كيانا مرتبط بتنظيم القاعـدة أو بأسـامة    أو

متويـل أعمـال    بـن الدن أو حبركـة الطالبـان تشـمل املشـاركة يف     
أو أنشطة يقوم ا تنظيم القاعدة أو أسـامة بـن الدن أو حركـة    
الطالبــان أو أي خليــة أو مجاعــة مرتبطــة ــم، أو مجاعــة منشــقة 

ــطة     أو ــال أو األنشـ ــذه األعمـ ــيط هلـ ــهم، أو التخطـ ــة عنـ متفرعـ
تيسري القيام ـا أو اإلعـداد هلـا أو ارتكاـا، أو املشـاركة يف       أو

هم أو بالنيابـة عنـهم أو دعمـا هلـم؛ وتوريـد      ذلك معهـم أو بـامس  
ــيهم ؛     ــها إلـ ــا أو نقلـ ــلة أو بيعهـ ــدات ذات الصـ ــلحة واملعـ األسـ
والتجنيد حلسام؛ أو تقدمي أشكال أخرى من الدعم لألعمـال  

 أو األنشطة اليت يقومون ا.
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، قرر الس تعزيز الوالية املنوطة باللجنة املنشـأة  ٢٠٠٤ يناير
ــالقرار  ــافة إىل  ١٩٩٩( ١٢٦٧عمـــال بـ ) حبيـــث تشـــمل، إضـ

ــا     ــدابري املــذكورة أعــاله، دورا مركزي ــدول للت ــذ ال ــة تنفي مراقب
تعلق جبمع وتقييم املعلومات ألغراض اسـتعراض الـس   فيما ي

لفعاليـة تنفيـذ التـدابري، فضــال عـن التوصـية بإدخـال حتســينات       
وقـرر الـس إنشـاء فريـق للرصـد مـن        .)٢٥٥(على هذه التدابري

ومبوجــــب  .)٢٥٦(أجــــل مســــاعدة اللجنــــة يف تنفيــــذ واليتــــها
 كــــــــانون األول/ ٢٢) املــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٥ القــــــــرار
، قــرر الــس أن تنظــر اللجنــة يف الطلبــات      ٢٠٠٦ ديســمرب 

املقدمة من الدول واملتعلقة باإلعفاءات مـن حظـر السـفر عنـد     
الدخول أو املـرور العـابر الضـروري للقيـام بـإجراءات قضـائية       
أو عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة فقـط،  

لـك،  أن الدخول أو املرور العابر له ما يربره. وباإلضـافة إىل ذ 
ــرارين       ــرة احملــددة مبوجــب الق ــد الفت ــس متدي ــرر ال  ١٢٦٧ق

ــات  ٢٠٠٢( ١٣٩٠) و ١٩٩٩( ــة يف طلبــــ ــر اللجنــــ ) لنظــــ
سـاعة علـى النحـو املـبني      ٤٨االستثناء من جتميد األصول من 

  .)٢٥٧() إىل ثالثة أيام عمل٢٠٠٢( ١٤٥٢يف القرار 
  

  التدابري املفروضة على رواندا  

) املـــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٩يف القـــــــرار  - ـــــــاءاإل  
ــارس  ٢٨ ــالة   ٢٠٠٧آذار/مــ ــا بالرســ ــس علمــ ــاط الــ ، أحــ

املوجهــة مــن ممثــل روانــدا إىل  ٢٠٠٧آذار/مــارس  ٢املؤرخــة 
رئيس جملس األمـن والـيت يطلـب فيهـا إـاء التـدابري املفروضـة        

__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٢٦القرار   )٢٥٥(

واليـة فريـق الرصـد     . وقرر الس متديد٦املرجع نفسه، الفقرة   )٢٥٦(
ــرارين   ــب القـ ــرة ٢٠٠٥( ١٦١٧مبوجـ  ١٧٣٥، و ١٩)، الفقـ

 .٣٢ )، الفقرة٢٠٠٦(

 .١٥ و ١)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٧٣٥القرار   )٢٥٧(

. )٢٥٨()١٩٩٥( ١٠١١مـــــن القـــــرار  ١١مبوجـــــب الفقـــــرة 
ورحـــب الـــس بـــالتطورات اإلجيابيـــة يف روانـــدا ومنطقـــة      

سـيما توقيـع ميثـاق األمـن واالسـتقرار       البحريات الكربى، وال
ــبحريات الكـــــربى يف   ــة الـــ ــة يف منطقـــ ــانون  ١٥والتنميـــ كـــ

، وقرر اإلاء الفوري للحظر املفـروض  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
  .)٢٥٩()١٩٩٥( ١٠١١على األسلحة مبوجب القرار 

  

  التدابري املفروضة على سرياليون  

) املـــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩٣يف القـــرار  - االســـتثناءات  
، كـــرر الـــس تأكيـــد    ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب    ٢١

تقديره ألعمال احملكمة اخلاصة لسرياليون وإلسـهامها احليـوي   
يف إرساء املصاحلة وسيادة القانون يف سـرياليون واملنطقـة دون   
اإلقليمية، وقرر أن يستثين من حظر السـفر املفـروض مبوجـب    

هد يطلـب مثولـه خـالل    ) سفر أي شـا ١٩٩٨( ١١٧١القرار 
  .)٢٦٠(احملاكمات أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون

  

  التدابري املفروضة على الصومال  

) ٢٠٠٤( ١٥٥٨يف القــرار   - إنشــاء فريــق للرصــد     
، أدان الــــس اســــتمرار ٢٠٠٤آب/أغســــطس  ١٧املـــؤرخ  

ــربه،    ــومال وعـ ــذخرية إىل الصـ ــلحة والـ ــدادات األسـ ــدفق إمـ تـ
ألسلحة، وكـرر تأكيـد أمهيـة تعزيـز     يتناىف مع حظر توريد ا مبا

رصد حظر توريد األسـلحة يف الصـومال مـن خـالل التحقيـق      
__________ 

)٢٥٨(  S/2007/121. 

)، الفقـــــرة الســـــابعة مـــــن الديباجـــــة ٢٠٠٧( ١٧٤٩القـــــرار   )٢٥٩(
 .١  والفقرة

)، الفقـــــرة التاســـــعة مـــــن الديباجـــــة ٢٠٠٧( ١٧٩٣القـــــرار   )٢٦٠(
ــرة ــرار  ٨ والفق ــس  ١٩٩٨( ١١٧١. ومبوجــب الق ــرض ال ) ف

حظــرا للســفر علــى أعضــاء الــس العســكري الســابق واجلبهــة  
 املتحدة الثورية.
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املتواصــل والــيقظ يف االنتــهاكات، وطلــب إىل األمــني العــام      
ــرار       أن ــق الرصــد املنشــأ مبوجــب الق ــد إنشــاء فري  ١٥١٩يعي
  .  )٢٦١() ملدة ستة أشهر٢٠٠٣(

ــتثناءات   ــرار   - االســ ــب القــ ) ٢٠٠٦( ١٧٢٥مبوجــ
ــؤرخ  ــانون األول/ديســــمرب   ٦املــ ــرر الــــس  ٢٠٠٦كــ ، قــ

يســري احلظــر املفــروض علــى األســلحة مبوجــب القــرار        أال
 ١٤٢٥) والوارد مبزيد من التفصـيل يف القـرار   ١٩٩٢( ٧٣٣

) على اإلمـدادات مـن األسـلحة واملعـدات العسـكرية      ٢٠٠٢(
والتدريب واملساعدة التقنية املوجهة حصرا لدعم بعثة احلماية 

الستخدامها من جانب هـذه البعثـة الـيت أنشـأا      والتدريب أو
ــاء    ــة والـــدول األعضـ ــة املعنيـــة بالتنميـ اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـ

) ٢٠٠٧( ١٧٤٤. ومبوجــب القــرار )٢٦٢(االحتــاد األفريقــي يف
ــؤرخ  ــرة أخــرى   ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٢٠امل ــس م ــدد ال ، م

االستثناءات من احلظر علـى األسـلحة حبيـث لـن تسـري علـى       
ــتقين  إمـــدادات  األســـلحة واملعـــدات العســـكرية والتـــدريب الـ

واملساعدة التقنية املوجهة حصرا لـدعم البعثـة أو السـتخدامها    
من جانب هذه البعثة الـيت أنشـأا الـدول األعضـاء يف االحتـاد      
األفريقي؛ واإلمدادات واملساعدات التقنية املقدمـة مـن الـدول    

قطــاع واملقصــود ــا حصــرا املســاعدة يف تطــوير مؤسســات    
  .  )٢٦٣(األمن

  
__________ 

. وأعيــد يف وقــت الحــق    ٣)، الفقــرة  ٢٠٠٤( ١٥٥٨القــرار    )٢٦١(
)، ٢٠٠٥( ١٥٨٧إنشـــاء فريـــق اخلـــرباء مبوجـــب القـــرارات     

 ١٦٧٦ ، و٣)، الفقـــــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦٣٠، و ٣الفقـــــــــــرة 
. ومــدد ٣)، الفقــرة ٢٠٠٦( ١٧٢٤، و ٣ )، الفقــرة٢٠٠٦(

، واليـــة ٣)، الفقـــرة ٢٠٠٧( ١٧٦٦الـــس، مبوجـــب قـــراره 
 فريق الرصد لفترة ستة أشهر أخرى.

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   )٢٦٢(

ــرار   )٢٦٣( ــرة ٢٠٠٧( ١٧٤٤القــ ــد٦)، الفقــ ــذا   . وأعيــ ــد هــ تأكيــ
 .١١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٢االستثناء يف القرار 

  التدابري املفروضة على السودان  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٦يف القــــ ــوز/ ٣٠) املــــ  متــــ
، أعــرب الــس عــن القلــق إزاء املعلومــات الــيت  ٢٠٠٤ يوليــه

تفيــد بوقــوع انتــهاكات التفــاق وقــف إطــالق النــار املوقــع يف 
، وفرض حظرا علـى توريـد   ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٨جنامينا يف 

ــى   ــلحة علـ ــراد،    األسـ ــة واألفـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــع الكيانـ مجيـ
ــن ــور     مبـ ــال دارفـ ــات مشـ ــاملني يف واليـ ــد، العـ ــيهم اجلنجويـ فـ

  .  )٢٦٤(وجنوب دارفور وغرب دارفور

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩١ويف القـــــ  آذار/ ٢٩) املـــــ
ــارس  ــن عــدم      ٢٠٠٥م ــتيائه م ــالغ اس ــن ب ــس ع ــرب ال ، أع

 امتثال حكومة السودان وسائر اجلماعات املسـلحة يف دارفـور  
على حنو كامـل لقـرارات الـس السـابقة، وأدان االنتـهاكات      
املســتمرة التفــاق جنامينــا لوقــف إطــالق النــار وبروتوكــويلْ       

. ووسع الس نطاق حظـر توريـد األسـلحة، بـأثر     )٢٦٥(أبوجا
فوري، ليشمل مجيع أطراف اتفاق جنامينا لوقف إطـالق النـار   

ــوب    ــور وجن ــات مشــال دارف ــاتلني يف والي ــور  وســائر املق دارف
ـــور  ـــرب دارفـــ ــول     .)٢٦٦(وغــ ــدا لألصـ ــس جتميـ ــرض الـ وفـ
__________ 

 ٩. وورد يف الفقـرة  ٨ و ٧)، الفقرتـان  ٢٠٠٥( ١٥٥٦القرار   )٢٦٤(
مــن نفــس القــرار، أن الــس يقــرر أال يســري احلظــر املفــروض  
ــا       ــل ـ ــين املتصـ ــدريب الفـ ــوازم والتـ ــى اللـ ــلحة علـ ــى األسـ علـ

ات دعـم السـالم؛   واملساعدة املقدمـة للرصـد والتحقـق أو لعمليـ    
وإمدادات املعدات العسـكرية غـري الفتاكـة املزمـع قصـرها علـى       
األغراض اإلنسانية أو رصد حقـوق اإلنسـان أو االسـتخدامات    
ــا؛     ــالن ـ ــة املتصـ ــاعدة الفنيـ ــين واملسـ ــدريب الفـ ــة، والتـ الوقائيـ
ــة، لالســـتخدام الشخصـــي ملـــوظفي    وإمـــدادات املالبـــس الواقيـ

ــراقيب حقـــوق  ــائط   األمـــم املتحـــدة، ومـ ــان، وممثلـــي وسـ اإلنسـ
اإلعــالم، والعــاملني يف اــاالت اإلنســانية واإلمنائيــة واملــوظفني  

 املرتبطني ذه ااالت.

 .١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار   )٢٦٥(

ــرة     )٢٦٦( ــه، الفقـ ــع نفسـ ــس   ٧املرجـ ــرر الـ ــها قـ ــرة نفسـ . ويف الفقـ
يســري احلظــر املفــروض علــى األســلحة علــى اإلمــدادات        أال
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وحظرا للسفر على األشـخاص الـذين يعرقلـون عمليـة السـالم      
ويشــكلون ديــدا لالســتقرار يف دارفــور واملنطقــة وينتــهكون   
القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان أو اجلــزاءات املفروضــة علــى 

ــودان ــرار  )٢٦٧(السـ خ ) املـــؤر٢٠٠٦( ١٦٧٢. ومبوجـــب القـ
، قـــرر الـــس أن يســـري احلظـــر    ٢٠٠٦نيســـان/أبريل  ٢٥

املفروض على السفر وجتميد األصول على األشخاص األربعـة  
  .  )٢٦٨(املذكورة أمساؤهم

 ١٥٩١إنشاء جلنة وفريق من اخلرباء. مبوجـب القـرار     
)، أنشــأ الــس ألغــراض رصــد وتنفيــذ التــدابري جلنــة ٢٠٠٥(

  .  )٢٦٩(لجنةوفريق خرباء لتقدمي املساعدة إىل ال
  

  )  ٢٠٠٥( ١٦٣٦التدابري املفروضة عمال بالقرار   

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣٦يف القـــ ــرين  ٣١) املـــ تشـــ
، أحاط الس علما مع القلق بـأن جلنـة   ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

التحقيق الدولية املستقلة قـد خلصـت إىل أن هنـاك أدلـة تشـري      
 إىل ضــلوع مســؤولني لبنــانيني وســوريني يف الــتفجري اإلرهــايب 

ــريوت يف   ــع يف ب ــذي وق وتســبب  ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٤ال
__________ 

ــدر ــاعدة    والتــ ــا؛ واملســ ــلني ــ ــيني املتصــ ــاعدة التقنــ يب واملســ
ــامل؛      ــالم الشـ ــاق السـ ــذ اتفـ ــا لتنفيـ ــة دعمـ ــدادات املقدمـ واإلمـ
ــور،      ــة دارف ــدادات العســكرية إىل منطق ــدات واإلم وحركــة املع

 اليت توافق عليها مسبقا جلنة اجلزاءات.

). ـ(هــــــ (د) و (ج) و ٣)، الفقــــــرة ٢٠٠٥( ١٥٩١القــــــرار   )٢٦٧(
مـن القـرار نفسـه، وضـع      ٧(ز) و  (و) و ٣ومبوجب الفقـرتني  

 الس أيضا استثناءات من هذه التدابري.

 .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٧٢القرار   )٢٦٨(

(ب). ومـدد الـس    (أ) و ٣)، الفقـرة  ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار   )٢٦٩(
 ١٦٥١يف وقــت الحــق واليــة فريــق اخلــرباء مبوجــب القــرارات 

، ١ة )، الفقــــــــــر٢٠٠٥( ١٦٦٥ ، و١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٥(
)، ٢٠٠٧( ١٧٧٩، و ١)، الفقـــــــــــــــــــرة ٢٠٠٦( ١٧١٣ و

 .١  الفقرة

يف مقتل رئيس وزراء لبنـان األسـبق رفيـق احلريـري وآخـرين.      
وعالوة على ذلك، خلصت اللجنة إىل أن من الصعب تصـور  

يكــون للمســؤولني أن حصــول ســيناريو مــن هــذا القبيــل دون 
السـوريني واللبنــانيني علــم بـه. وبنــاء علــى ذلـك، قــرر الــس    

رض حظر علـى السـفر وجتميـد لألصـول علـى مجيـع األفـراد        ف
الذين حددم اللجنة أو احلكومة اللبنانية باعتبارهم أشخاصـا  
ــتبها يف اشــتراكهم يف أعمــال ختطــيط أو متويــل أو تــدبري       مش

ــة    .)٢٧٠(ذلــك العمــل اإلرهــايب  ــة تابع وأنشــأ الــس أيضــا جلن
  .  )٢٧١(لس األمن تعىن برصد إنفاذ التدابري

  

    ٤١تدابري القضائية املتصلة باملادة ال  

يتألف هذا البـاب الفرعـي مـن القـرارات الـيت اختـذها         
الس خالل الفترة قيـد االسـتعراض والـيت فـرض فيهـا تـدابري       
تستهدف احلؤول دون تفاقم حاالت أصبحت تشـكل خطـرا   
يهدد السالم واألمن الـدوليني. وعلـى وجـه التحديـد تصـرف      

لسابع من امليثاق، فأذن بإنشاء حمكمـة  الس مبوجب الفصل ا
خاصـــة للبنـــان، وإحالـــة احلالـــة يف دارفـــور إىل املـــدعي العـــام 
ــيس    ــزام رئـ ــة علـــى اعتـ ــة، واملوافقـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ للمحكمـ
ــة يف هولنــدا       ــة اخلاصــة لســرياليون اإلذن لــدائرة ابتدائي احملكم

  مبحاكمة تشارلز تايلور، رئيس ليربيا السابق.  
__________ 

 (أ). ٣ و ٢)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   )٢٧٠(

(ب). وقـرر الـس كـذلك أنـه ينبغـي       ٣املرجع نفسه، الفقـرة    )٢٧١(
أن تسجل اللجنة األفـراد الـذين حـددم جلنـة التحقيـق الدوليـة       

ــاجلزاءات؛ وأن تو   ــنح   املســتقلة ضــمن املشــمولني ب ــى م ــق عل اف
اســتثناءات مــن احلظــر املفــروض علــى الســفر وجتميــد األصــول   
على أساس كل حالة على حدة؛ وأن تسـجل رفـع األفـراد مـن     
نطاق احلظر املفروض على السفر وجتميد األصـول وفقـا للقـرار    

)؛ وأن تبلــغ مجيـــع الــدول األعضـــاء بـــاألفراد   ٢٠٠٥( ١٦٣٦
)، املرفـــق؛ ٢٠٠٥( ١٦٣٦املشـــمولني بتلـــك التـــدابري (القـــرار 

 ).٤-١الفقرات. 
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  لشرق األوسطاحلالة يف ا  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٤٤يف القـــ ــانون  ١٥) املـــ كـــ
، أكد الس مـن جديـد إدانتـه حلـادث     ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

 شـــباط/  ١٤اهلجمـــات اإلرهابيـــة بالقنابـــل الـــذي وقـــع يف     
ــبق   ٢٠٠٥ فربايـــر وأدى إىل مقتـــل رئـــيس وزراء لبنـــان األسـ

رفيق احلريـري، وأكـد مـن جديـد ضـرورة حماسـبة املشـاركني        
جــوم علــى جــرائمهم، وأقــر بطلــب حكومــة لبنــان أن       يف اهل

حياكم من توجه إليهم يف آخر املطـاف مـة الضـلوع يف هـذا     
العمــل اإلرهــايب أمــام حمكمــة ذات طــابع دويل، وطلــب إىل      
األمني العام أن يساعد حكومـة لبنـان يف حتديـد طـابع ونطـاق      

  .  )٢٧٢(املساعدة الدولية اليت حتتاجها يف هذا الصدد

ــر   ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٧ار ويف القـــ ــار/ ٣٠) املـــ  أيـــ
، أعـــرب الـــس عـــن اســـتعداده لالســـتمرار يف ٢٠٠٧ مـــايو

مساعدة لبنـان يف حماسـبة الـذين شـاركوا يف اهلجـوم اإلرهـايب       
وقرر، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، أن يـدخل      
االتفـــاق املعقــــود بــــني األمــــم املتحــــدة واحلكومــــة اللبنانيــــة  

ــأن ــة  بشــ ــاء حمكمــ ــن   إنشــ ــارا مــ ــاذ اعتبــ ــز النفــ ــة حيــ خاصــ
  .  )٢٧٣(٢٠٠٧ حزيران/يونيه  ١٠
  

  احلالة يف سرياليون  

__________ 

ــرار   )٢٧٢( ــن الديباجـــــة    ٢٠٠٥( ١٦٤٤القـــ ــة مـــ ــرة الثانيـــ )، الفقـــ
ــرة ــرار ٦ والفق ــرة٢٠٠٦( ١٦٦٤. وورد يف الق ) أن ١ ) (الفق

كـــان ال يتصـــرف مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن  الـــس، وإن
ــه أن    ــام ويطلـــب إليـ ــر األمـــني العـ ــه يرحـــب بتقريـ امليثـــاق، فإنـ

علـى اتفـاق يرمـي إىل إنشـاء حمكمـة      يتفاوض مع حكومة لبنان 
 ذات طابع دويل.

ــرار   )٢٧٣( ــة    ٢٠٠٧( ١٧٥٧الق ــن الديباج ــة عشــرة م ــرة الثاني )، الفق
 .١والفقرة 

ــران/ ١٦)، املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨٨يف القـــرار     حزيـ
، الحظ الس أن وجود الرئيس السـابق تـايلور   ٢٠٠٦يونيه 

يف املنطقة يشكل عقبة يف طريق االسـتقرار وديـدا للسـلم يف    
الــــدوليني يف املنطقــــة، ليربيــــا وســــرياليون وللســــلم واألمــــن  

وتصــرف الــس مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق فأحــاط  
علما بعزم رئيس احملكمـة اخلاصـة لسـرياليون أن يفـوض دائـرة      
ابتدائية ملمارسة مهامها خارج مقر احملكمة اخلاصـة، وكـذلك   
بطلبـــه إىل حكومـــة هولنـــدا استضـــافة احملاكمـــة مبـــا يف ذلـــك  

لمــا أيضــا باســتعداد احملكمــة  اســتئناف. وأحــاط الــس ع  أي
اجلنائية الدولية للسماح باستخدام مبانيهـا الحتجـاز وحماكمـة    
الــرئيس الســابق تــايلور أمــام احملكمــة اخلاصــة، مبــا يف ذلــك        

اســـتئناف. وطلـــب الـــس إىل مجيـــع الـــدول أن تتعـــاون   أي
لبلــوغ هــذه الغايــة، وال ســيما لضــمان مثــول الــرئيس الســابق  

ــدا لغـــ  ــة،  تـــايلور يف هولنـ ــة اخلاصـ ــام احملكمـ رض حماكمتـــه أمـ
وشجع مجيع الدول على أن تضـمن إتاحـة أي أدلـة أو شـهود     
ــب       ــى طلـ ــاء علـ ــرض، بنـ ــذا الغـ ــة هلـ ــة اخلاصـ ــورا للمحكمـ فـ

. وطلــب الــس أيضــا إىل األمــني العــام أن يقــدم )٢٧٤(احملكمــة
املســاعدة مــن أجــل إجنــاز مجيــع الترتيبــات القانونيــة والعمليــة   

ك نقل الرئيس السابق تـايلور إىل احملكمـة   الضرورية، مبا يف ذل
ــراء   اخلاصــــة يف هولنــــدا وتقــــدمي التســــهيالت الالزمــــة إلجــ
احملاكمـــة. وقـــرر الـــس أن حتـــتفظ احملكمـــة اخلاصـــة بواليـــة  
خالصــة علــى الــرئيس الســابق تــايلور خــالل نقلــه إىل هولنــدا   
ووجوده هناك فيما يتعلق باملسـائل الـيت تنـدرج ضـمن النظـام      

لمحكمة اخلاصة، وأال متارس هولنـدا واليتـها علـى    األساسي ل
الرئيس السـابق تـايلور إال مبوجـب اتفـاق صـريح مـع احملكمـة        

__________ 

ــة عشــرة مــن الديباجــة   ٢٠٠٦( ١٦٨٨القــرار   )٢٧٤( ــرة الرابع )، الفق
 .٤ و ٣ و ١والفقرات 
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ــإجراء     ــة بـ ــة اخلاصـ ــرار احملكمـ ــذ قـ ــهل تنفيـ ــة، وأن تسـ اخلاصـ
  .  )٢٧٥(حماكمة الرئيس السابق تايلور يف هولندا

  

  تقارير األمني العام عن السودان  

 آذار/ ٣١) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٣يف القـــــــــرار   
، أحـــاط الــس علمـــا بتقريــر جلنـــة التحقيـــق   ٢٠٠٥ مــارس 

الدولية بشأن دارفور عن انتـهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل     
وقانون حقوق اإلنسان يف دارفور، وتصـرف مبوجـب الفصـل    

احلالـة   ٢٠٠٢متوز/يوليـه   ١السابع مـن امليثـاق ، فأحـال منـذ     
يـة الدوليـة. وقـرر    يف دارفور إىل املدعي العـام للمحكمـة اجلنائ  

الــس أيضــا أن تتعــاون حكومــة الســودان ومجيــع أطــراف       
الصراع األخرى يف دارفور تعاونا كامال مع احملكمـة واملـدعي   
العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مسـاعدة، وأقـر الـس    
ــع       ــا األساســي ال يق ــدول غــري األطــراف يف نظــام روم ــأن ال ب

األساسي، وحث مجيـع الـدول   عليها أي التزام مبوجب النظام 
واملنظمات اإلقليمية والدولية األخـرى املعنيـة علـى أن تتعـاون     

  .)٢٧٦(تعاونا كامال
  

    ٤١املناقشة املتصلة املادة   - باء

  مناقشة املسائل املواضيعية  

  األطفال والصراعات املسلحة  

ــة    ــودة يف ٤٩٤٨يف اجللســـــ ــان/ ٢٢، املعقـــــ  نيســـــ
تقريــر لألمــني العــام عــن  ، نظــر الــس يف آخــر٢٠٠٤ أبريــل

. ويف هـذا التقريـر، أوصـى    )٢٧٧(األطفال والصراعات املسـلحة 
__________ 

 .٨و  ٧و  ٥املرجع نفسه، الفقرات   )٢٧٥(

قرة األوىل من الديباجـة والفقرتـان   )، الف٢٠٠٥( ١٥٩٣القرار   )٢٧٦(
 .٢ و ١

)٢٧٧(  S/2003/1053. 

ــا يكــون       ــس خطــوات ملموســة حيثم ــأن يتخــذ ال ــني ب األم
ــه األطــراف غــري كــاف أو منعــدما وفقــا     ــذي أحرزت التقــدم ال

) اللذين يـوفران  ٢٠٠٣( ١٤٦٠) و ٢٠٠١( ١٣٧٩لقراريه 
ــة األط    ــن   إطــارا شــامال ملعاجلــة مســألة محاي ــال املتضــررين م ف

الصراعات املسلحة. وورد يف التقريـر أن هـذه التـدابري ميكنـها     
ــن       ــتبعادهم م ــادة واس ــى ســفر الق ــود عل ــرض قي أن تتضــمن ف
هياكل احلكم ومن أحكام العفو، وفـرض حظـر أسـلحة علـى     
األطراف املعنية ومنع تقدمي املساعدة العسـكرية إليهـا، وتقييـد    

خــــالل املناقشــــة، أعــــرب   . و)٢٧٨(التــــدفقات املاليــــة إليهــــا  
ــدة ــزاءات    عــ ــرض جــ ــدهم لفــ ــن تأييــ ــثلني عــ ــة’’ممــ ‘‘ هادفــ

ــا” و ــا هلـ ــا مـ ــة’’ ، و‘‘يربرهـ ــيت  ‘‘ تدرجييـ ــراف الـ ــد األطـ ضـ
ــة ضــد     مل ــهاكات املرتكب ــة إىل إــاء االنت ــدابري الرامي تتخــذ الت

. وأشار ممثل الربازيـل  )٢٧٩(األطفال يف حاالت الصراع املسلح
تــدابري علــى معلومــات دقيقــة، إىل أنــه ينبغــي أن تعتمــد تلــك ال

ــائعة يف     ــاكل الشـ ــب املشـ ــة جتنـ ــدا بغيـ ــقل جيـ وجيـــب أن تصـ
حــاالت اجلــزاءات وفــرض شــروط علــى املســاعدة، ممــا يــؤخر 

. وقـال ممثـل أملانيـا،    )٢٨٠(ومينع تقدمي املعونة اإلنسـانية  عادة بل
حــني يســلم بــأن التــدابري اهلادفــة مســألة بالغــة التعقيــد     يف إنــه
، فإنه ينبغي أال يواصل الـس التعامـل   ‘‘مشحونة سياسيا’’ و

__________ 

ــد هــذه التوصــيات        )٢٧٨( ــر الحــق، تأكي ــام، يف تقري ــني الع ــاد األم أع
 .)٥٧، الفقرة S/2005/72(انظر 

)٢٧٩(  S/PV.4898 (اجلزائــر)؛  ١٠(الربازيــل)؛ والصــفحة  ٩، الصــفحة
ــفحة  ــفحة   ١٣والصــ ــوال)؛ والصــ ــا)؛ و  ٢٩(أنغــ (أملانيــ

S/PV.4849 (Resumption 1) باســم أيرلنــدا  ٥، الصــفحة)
 ٨االحتـــاد األورويب والبلـــدان املنتســـبة إليـــه)؛ والصـــفحة 

ــفحة  ــرياليون)؛ والصـ ــفحة   ٢٣ (سـ ــي)؛ والصـ  ٢٩(فيجـ
ــاكو)؛ والصــفحة    ٣٥أذربيجــان)؛ والصــفحة  ( ٣١(مون

  .(ليختنشتاين)

)٢٨٠(  S/PV.4898 ١٠، الصفحة.  
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معها على أا موضوع حمرم وإال فلـن جيـد هلـا احلـل الصـحيح      
  .  )٢٨١(إطالقا

 شـــــــباط/ ٢٣، املعقـــــــودة يف ٥١٢٩ويف اجللســـــــة   
، نظر الس يف آخر تقريـر لألمـني العـام بشـأن     ٢٠٠٥ فرباير

، الــذي يتضــمن توصــياته  )٢٨٢(األطفــال والصــراعات املســلحة 
يف احلـاالت الـيت يكـون    “ تدابري هادفـة وحمـددة  ’’ض بشأن فر

ــال    ــراف انــــدة لألطفــ ــه األطــ ــذي أحرزتــ ــا التقــــدم الــ فيهــ
املستخدمة لألطفال يف حاالت الصراع املسـلح غـري كـاف     أو

أو معــدوما. وورد يف معــرض إشــارة عــدد مــن املــتكلمني إىل   
) أــم يؤيــدون اســتخدام تــدابري ٢٠٠٤( ١٥٣٩قــرار الــس 
ــذين تــرد أمســاءهم يف    هادفــة ضــد أطــراف الصــراع املســلح ال

. ورحب ممثـل  )٢٨٣(القوائم اليت يقدمها األمني العام إىل الس
الواليــات املتحــدة بفعاليــة الرصــد واإلبــالغ عــن االنتــهاكات   
املرتكبـة ضــد األطفــال، ولكنـه أعــرب عــن قلقـه بشــأن اآلثــار    

ـــ   ــوارد املترتب ــة يف السياســـات واملـ ة علـــى احملتملـــة غـــري املتوقعـ
 .)٢٨٤(‘‘جــزاءات مواضــيعية’’املقتــرح الــداعي إىل إنشــاء جلنــة 

وأكـــد ممثـــل اهلنـــد أن الـــس ال ميكنـــه أن يفـــرض جـــزاءات  
، ٣٩من امليثاق إال إذا ثبت، مبوجب املـادة   ٤١مبوجب املادة 

ــربر     ــر كـــاف علـــى الســـالم واألمـــن الـــدوليني يـ وجـــود خطـ
بوضــع  . واقتــرح ممثــل كنــدا أن تقتــرن اجلــزاءات )٢٨٥(فرضــها

__________ 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨١(

)٢٨٢(  S/2005/72.  

)٢٨٣(  S/PV.5129 ، (رومانيـا)؛   ١٨(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٦الصفحة
ــان) والصـــــــفحة  ٢٥والصـــــــفحة   (الـــــــدامنرك)؛ ٢٩(اليونـــــ

(لكسـمربغ، باسـم    ٢، الصـفحة  S/PV.5129 (Resumption 1) و
 ٨االحتـــــاد األورويب، والبلـــــدان املنتســـــبة إليـــــه)؛ والصـــــفحة 

  (مايل). ٢٨(كندا)؛ والصفحة  ١٠(أيسلندا)؛ والصفحة 

)٢٨٤(  S/PV.5129 ٢٨، الصفحة.  

)٢٨٥(  S/PV.5129 (Resumption 1) ١٣، الصفحة.  

ــبة    مؤشـــرات ومعـــايري أساســـية، ودعـــا إىل إنشـــاء آليـــة مناسـ
ــذ للرصــد ــرويج    )٢٨٦(والتنفي ــلَ الن ــل ليختنشــتاين ممث ــد ممث . وأي

ذهــب إليــه واعتــرب أن مــن األمهيــة مبكــان أن تتناســب        فيمــا
  .)٢٨٧(التدابري مع األهداف يف مجيع احلاالت

 متــــــــوز/ ٢٤، املعقــــــــودة يف ٥٤٩٤ويف اجللســــــــة   
عـدد مـن املـتكلمني جمـددا أـم يــرون أن      ، أكـد  ٢٠٠٦ يوليـه 

ــرض جــزاءات علــى املســؤولني عــن أفظــع        ــن الضــروري ف م
  .)٢٨٨(انتهاكات حقوق اإلنسان لألطفال يف حاالت الرتاع

تشـــــــرين  ٢٨املعقـــــــودة يف  ٥٥٧٣ويف اجللســـــــة   
، أعاد ممثل الصني تأكيد موقفه املعـارض  ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

و التهديـد بفرضـها وأكـد    للجوء املتكرر إىل فرض اجلـزاءات أ 
ضــرورة تــوخي احلــذر، وخباصــة فيمــا يتعلــق مبســألة األطفــال   
والصــراع املســلح. والحــظ أن كــل حالــة صــراع ختتلــف عــن 
ــذه احلــاالت أو تــوخي ــج        ــا، وال جيــوز التعمــيم يف ه غريه
صـاحل هلــا مجيعهــا. وإمنــا ينبغـي أن يتعــاون الــس مــع البلــدان   

ــا الرا   ــدعم جهوده ــة وأن ي ــال  املعني ــة األطف ــة إىل محاي . )٢٨٩(مي
وعلى العكس من ذلـك، دعـا عـدد مـن املـتكلمني الـس إىل       
أن يؤكد من جديد على اسـتعداده السـتخدام مجيـع األدوات    

__________ 

 .١١الصفحة املرجع نفسه،   )٢٨٦(

ــفحة    )٢٨٧( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١٢املرجـ ــتاين)؛ والصـ  ١٨(ليختنشـ
 (النرويج).

)٢٨٨(  S/PV.5494ــاد األورويب   ١٢لصــــفحة ، ا (فنلنــــدا، باســــم االحتــ
(األرجنـــــتني)؛   ١٨والبلـــــدان املنتســـــبة إليـــــه)؛ والصـــــفحة    

(فرنســـــــا)؛  ٣٥(الـــــــدامنرك)؛ والصـــــــفحة  ٣١ والصـــــــفحة
ــفحة ــدا)؛ والصــــفحة   ٣٧ والصــ ــري النكــــا)؛   ٣٨(كنــ (ســ

  (بنن). ١٩، الصفحة S/PV.5494 (Resumption 1) و

)٢٨٩(  S/PV.5573 ١٤، الصفحة. 



من امليثاق السابعالنظر يف أحكام الفصل  -الفصل احلادي عشر 

 

1405/1582 11-02856 
 

املتاحــة لــه، وعلــى عــدم تــردده يف اختــاذ تــدابري أشــد صــعوبة،  
  .)٢٩٠(كاجلزاءات، إذا ما اقتضت خطورة احلالة ذلك

  

  زاءاتاملسائل العامة املتصلة باجل  

كــــــــانون  ١٩املعقــــــــودة يف  ٥٥٩٩يف اجللســــــــة   
 ١٧٣٠، اختــــــذ الــــــس القــــــرار   ٢٠٠٦األول/ديســــــمرب 

)، الذي وافق مبوجبه على إجراء جديد لرفـع األمسـاء   ٢٠٠٦(
مـن القائمـة يـراد بـه كفالــة وجـود إجـراءات عادلـة وواضــحة        

ــتم ــوائم    يــ ــات يف قــ ــراد والكيانــ ــاء األفــ ــها إدراج أمســ مبوجبــ
منــها، إضــافة إىل مــنح اســتثناءات ألســباب  اجلــزاءات ورفعهــا

إنســانية. ويف أثنــاء املناقشــة، أعربــت ممثلتــا اليونــان والــدامنرك  
ــة       ــزز فعاليـ ــد عـ ــو قـ ــد للتـ ــرار املعتمـ ــاده أن القـ ــن رأي مفـ عـ

ــلة  ــزاءات ذات الصـ ــم اجلـ ــداقية نظـ ــة  .)٢٩١(ومصـ وقالـــت ممثلـ
ــم اجلــزاءات الــيت تســتهدف        ــا إنــه، يف ضــوء تطــور نظ فرنس

لكيانات، بـدل اسـتهداف البلـدان، أصـبح واضـحا      ا األفراد أو
ــيئا فشــ  ــوائم ليســت      يءش ــن الق ــع األمســاء م ــراءات رف أن إج

مناســبة. وأشــارت إىل أن فعاليــة اجلــزاءات كانــت غــري كافيــة 
ــع األمســاء مــن القائمــة      ــأن إجــراء رف ــل ب بســبب التصــور القائ

ــاح  ” ــري مت ــامض وغ ــن األمــل يف أن    “ غ ــت ع ولــذلك، أعرب
ديد بني تسهيل طلبـات رفـع األمسـاء وتيسـري     جيمع اإلجراء اجل

الــدعم للــدول ألغــراض نظــم اجلــزاءات، حبيــث يكفــل فعاليــة  
وأعــرب ممثـــل قطــر عـــن أملـــه يف أن    .)٢٩٢(اجلــزاءات اهلادفـــة 

يستطيع الس زيادة حتسني إجراءات رفـع األمسـاء مـن قـوائم     
ــه صــوت لصــاحل      ــال إن ــاجلزاءات. وق األشــخاص املشــمولني ب

__________ 

ــفحة     )٢٩٠( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٧املرجــ ــدامنرك)؛ والصــ  ٢٣(الــ
 (مجهورية ترتانيا املتحدة). ٣٠(األرجنتني)؛ والصفحة 

)٢٩١(  S/PV.5599 ، ٢الصحفة ) (اليونان). ٣الدامنرك)؛ والصفحة  

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٢(

ساوره القلق من أن القرار ال حيترم العديد مـن  القرار، ولكن ي
القواعد واملعايري اليت يتعني علـى كـل مـن جملـس األمـن وجلنـة       
جزاءاته احترامها وتطبيقها فيما يتعلـق برفـع أمسـاء األشـخاص     
املدرجــة أمســاؤهم يف القائمــة. ودفــع بــأن نقطــة االتصــال الــيت  

إىل أيــة معــايري أنشــأها الــس تفتقــر إىل االســتقاللية واحليــاد و
ضوابط للشطب من القوائم. وأعرب كـذلك عـن األسـف     أو

ألن القرار ال يسمح للممـثلني القـانونيني لألشـخاص املدرجـة     
أمســاؤهم يف القائمــة بطلــب رفعهــا، ال ســيما وأن بعضــهم قــد 

  .)٢٩٣(أصبح يف عداد املتوفني
  

  صون السالم واألمن الدوليني  

ــة    ــودة يف ٥٧٠٥يف اجللســــ ــران/ ٢٥، املعقــــ  حزيــــ
، عقد الس مناقشة مفتوحة بشأن الدور الـذي  ٢٠٠٧ يونيه

تؤديه املوارد الطبيعية يف حاالت الرتاع. ويف معـرض اإلشـارة   
إىل اجلزاءات القائمة املتعلقة باملوارد الطبيعية، قال العديـد مـن   
املــتكلمني إنــه علـــى الــرغم مــن التقـــدم احملــرز، هنــاك جمـــال       

. وأقــر عــدد مــن املمــثلني )٢٩٤(ءاتلتحســني فعاليــة نظــم اجلــزا
التــدابري اجلزائيــة املفروضــة علــى الــذين يســتغلون املــوارد    بــأن

الطبيعية يف مناطق الرتاع ميكـن أن تكـون أداة هامـة للمجلـس     
ملنــع نشــوب الرتاعــات والتــدخل يف حــال حــدوثها ووضــع       

هلا، ولكنهم ارتأوا أنـه ينبغـي اسـتخدام اجلـزاءات حبكمـة       حد
ــالنظر إ ــة بـ ــانية   بالغـ ــار إنسـ ــن آثـ ــا مـ ــد يترتـــب عليهـ ــا قـ ىل مـ
__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٣(

)٢٩٤(  S/PV.5705 ، جنـــوب   ١٦(بنمـــا)؛ والصـــفحة   ١٢الصـــفحة)
ــا)؛ والصــفحة   ــا،  ٣١(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة   ٢٥أفريقي (أملاني

 ٣٢باســم االحتــاد األورويب والبلــدان املنتســبة إليــه)؛ والصــفحة  
  (سويسرا).
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وشدد هـؤالء علـى أمهيـة حتسـني اآلليـات الالزمـة        .)٢٩٥(سلبية
لرفع اجلـزاءات املفروضـة. وقـال ممثـل فرنسـا، يؤيـده يف ذلـك        
ممثـــل أملانيـــا، إنـــه يـــرى أنـــه ينبغـــي حتســـني فعاليـــة اجلـــزاءات  

يستطيع نظام اجلـزاءات أداء دور كـبري يف املسـاعدة علـى      كي
بـد   وقال ممثـل بـريو إن نظـم اجلـزاءات ال     .)٢٩٦(ء الرتاعاتإا

ــذلك مــن تشــجيع أفرقــة      أن تكــون أكثــر فعاليــة، وال   بــد ك
اخلرباء على تدارس العرب املستخلصة واالستفادة منها واقتـراح  
ــم     ــالم أو نظـ ــظ السـ ــات حفـ ــات عمليـ ــى واليـ ــديالت علـ تعـ

  .  )٢٩٧(اجلزاءات، حسب االقتضاء

ــرأي ا    لقائــل بأنــه كلمــا فُرضــت  وأيــد ممثــل إيطاليــا ال
جزاءات على سلع أساسية تعني أن تسـند إىل عمليـات حفـظ    
ــع     ــة علــى من ــة مناســبة ملســاعدة احلكومــات املعني الســالم والي
االســتغالل غــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة مــن زيــادة تــأجيج   

. وأشـار ممثـل سويسـرا إىل املصـادر املختلفـة الـيت       )٢٩٨(الصراع
سلحة لتمويل أنشـطتها، وشـدد علـى    تستخدمها اجلماعات امل

ــاح    ضـــرورة أن يكـــون الـــس مســـتعدا للتصـــرف علـــى جنـ
السرعة مراعيا التغـيريات الـيت تطـرأ علـى الطريقـة الـيت حتصـل        
اجلماعات املسلحة من خالهلا على عائـداا. وأكـد أن الصـلة    
بــني الصــراع واملــوارد الطبيعيــة تنشــأ عمومــا يف الــدول حيــث 

ــي أن تتضــمن اجلــزاءات     املؤسســات ضــعيفة، و  ــه ينبغ ــال إن ق
استراتيجية شـاملة ملكافحـة الفسـاد، وإعـادة بنـاء املؤسسـات،       

__________ 

ــا)؛ والصــفحة  ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٩٥(  ٢١(جنــوب أفريقي
(االحتـاد   ٢٨(سـلوفاكيا)؛ والصـفحة    ٢٥(الصني)؛ والصـفحة  

 الروسي).

(أملانيــا،  ٣١(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٩٦(
 باسم االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه).

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٧(

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٨(

. وأيــد ممثــل )٢٩٩(واســتعادة حكــم القــانون، وتنويــع االقتصــاد  
الكونغو مـا ذهـب إليـه ممـثال غانـا والسـنغال، فقـال إن كفالـة         
مصــداقية نظــم اجلــزاءات تتطلــب أال تلقــى الشــركات عــرب        

من اللني أكثـر ممـا يلقـى القـادة احملليـون عنـدما        الوطنية معاملة
. وقـال ممثـل   )٣٠٠(‘‘بتجاوزات وجرائم اقتصادية’’يتعلق األمر 

ــس الســتخدام      ــت ــج ال ــه، لســوء الطــالع، أثب باكســتان إن
اجلزاءات ملراقبة االجتـار باألسـلحة واسـتغالل املـوارد الطبيعيـة      

ــري مناســب للتصــدي ملخ     ” ــا غ ــة وأحيان ــه ضــيق للغاي ــف أن تل
. واقتـــرح اســـتخدام املزيـــد مـــن التـــدابري الواســـعة  “احلـــاالت

ــة احلــدود وتوســيع نطــاق       ــدابري مراقب ــك ت ــا يف ذل النطــاق، مب
ــلم   )٣٠١(الرصـــد ــه يسـ ــيا إنـ . ويف املقابـــل، قـــال ممثـــل إندونيسـ

ــأن ــة       ب ــة الثمين ــوارد الطبيعي ــازة امل ــى حي املنافســة الشــديدة عل
ــه أكــد ضــرورة أن    ــؤجج الصــراعات املســلحة، ولكن يســلم  ت

الس بأن لسلطاته الواسعة حدودا وأال يصـبح طرفـا حاضـرا    
علــى الــدوام يف جمــال منــع نشــوب الصــراعات. وأعــرب عــن   
اعتقاده بأن فرض اجلـزاءات أو اإلذن بالقيـام بعمـل عسـكري     

  .)٣٠٢(لن حيل املشاكل الكامنة وراء الصراعات

وأيد عدد مـن املـتكلمني الـرأي القائـل بـأن اجلـزاءات         
ــا حققــت الغــرض املنشــود     ينبغــي  ــها حامل ــتم التراجــع عن أن ي

. والحظ ممثل ليختنشتاين أن اجلـزاءات الـيت فرضـها    )٣٠٣(منها
الس يف السابق فيما يتعلق ببعض السـلع األساسـية أسـهمت    
ــه     ــال إن ــا وســرياليون. وق يف حــل الصــراعات يف أنغــوال وليربي

__________ 

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٩(

(غانـا)؛   ١٦(الكونغو)؛ والصـفحة   ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٠(
 (السنغال). ٣٧والصفحة 

)٣٠١(  S/PV.5705 (Resumption 1) ٨، الصفحة.  

)٣٠٢(  S/PV.5705 ٨، الصفحة.  

ــا)؛ والصــفحة   ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٠٣( ــوب  ١٨(غان (جن
 (االحتاد الروسي). ٢٨أفريقيا)؛ والصفحة 
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بــد مــن حتديــد اجلــزاءات علــى حنــو يتفــق مــع ظــروف كــل   ال
ــة     حا ــدابري معين ــة علــى حــدة، ووضــع أهــداف حمــددة هلــا وت ل

تتبعهــا الــدول األعضــاء يف التنفيــذ وشــروطا حتكــم تعليقهــا       
  .  )٣٠٤(رفعها  أو
  

  محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة  

ــة    ــودة يف  ٤٩٩٠يف اجللســـــ ــران/ ١٤املعقـــــ  حزيـــــ
، نظــر الــس يف آخــر تقريــر لألمــني العــام عــن  ٢٠٠٤ يونيــه

. وأعلن األمني العـام  )٣٠٥(يف الصراعات املسلحةمحاية املدنيني 
يف تقريــره أنــه ينبغــي إيــالء املزيــد مــن النظــر اجلــدي يف فــرض 
ــة ضــد اجلماعــات      ــى الســفر، وفــرض جــزاءات هادف ــود عل قي
املسلحة اليت تنتهك بشكل صـارخ القـانون اإلنسـاين الـدويل،     
ــاجني.      ــع وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل الســكان احملت ومتن

ممثــل أنغــوال إن مســؤولية االســتجابة للحاجــة إىل محايــة وقــال 
ــة    ــزاءات واملالحقـ ــال للجـ ــتخدام الفعـ ــمن االسـ ــدنيني تتضـ املـ

ــة ــألة،   )٣٠٦(الدوليـ ــابع اخلـــاليف للمسـ ــا بالطـ ــر ممثـــل أملانيـ . وأقـ
أكــد أن الســيادة الوطنيــة ال ميكــن أن تســتخدم ذريعــة   ولكنــه

ــرح الن      ــذلك اقت ــر. ل ــدنيني يف خط ــاة امل ــدما تكــون حي ــر عن ظ
فرض جزاءات هادفة وقيود على السفر كتدابري ممكنة ضـد   يف

  .)٣٠٧(اجلماعات املسلحة غري احلكومية ومن يساندوا

كـــــــانون   ١٤املعقـــــــودة يف   ٥١٠٠ويف اجللســـــــة    
، أشار ممثل بنن إىل أن الس ميكـن أن  ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

ــى        ــات املفروضــة عل ــد العقوب ــأا أن تزي ــن ش ــدابري م يتخــذ ت
ــهكي ا ــان،    منتــ ــوق اإلنســ ــدويل وحقــ ــاين الــ ــانون اإلنســ لقــ

__________ 

)٣٠٤(  S/PV.5705 (Resumption 1) ٦، الصفحة.  

)٣٠٥(  S/2004/431. 

)٣٠٦(  S/PV.4990 ١٧، الصفحة. 

 .٣٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٠٧(

اجلـــزاءات رمبـــا تكـــون يف حـــاالت هـــؤالء عامـــل ردع.   وأن
ــال ــكان      وقـ ــول إىل السـ ــة الوصـ ــدرج عرقلـ ــي أن تـ ــه ينبغـ إنـ

احملتاجني إىل املساعدة اإلنسانية وشن هجمـات علـى العـاملني    
ــرض      ــتتبع فـ ــيت تسـ ــال الـ ــمن األفعـ ــانية ضـ ــؤون اإلنسـ يف الشـ

قـــر ممثـــل سويســـرا بأنـــه قـــد أُحـــرز  . وأ)٣٠٨(جـــزاءات دوليـــة
ــة      يف ــد جــزاءات هادف ــدم كــبري يف حتدي الســنوات األخــرية تق

ــن      ــل إىل أدىن حــد م ــايل التقلي ــة، وبالت ــن الفعالي بقــدر أكــرب م
تأثريها الضار على السكان املدنيني، ولكنه ارتأى أنـه ال يـزال   

. وقال ممثـل كنـدا إن الـس    )٣٠٩(يتعني بذل املزيد من اجلهود
ــزا ــر     ال يـ ــد حلظـ ــاذ والرصـ ــات اإلنفـ ــز آليـ ــة إىل تعزيـ ل حباجـ

  .)٣١٠(األسلحة واجلزاءات األخرى احملددة اهلدف

ــة    ــودة يف ٥٣١٩ويف اجللســــــ ــانون  ٩، املعقــــــ كــــــ
، قــال ممثــل العــراق يف معــرض إشــارته  ٢٠٠٥األول/ديســمرب 

إىل املقترحات اليت قدمها األمني العام يف تقريـره بشـأن كيفيـة    
اعــات الــيت مل تــؤد واجباــا املتعلقــة التعامــل مــع الــدول واجلم

، إنه ينبه الس إىل ضرورة أن يتأكد عنـد  )٣١١(حبماية املدنيني
قيامــه بفــرض جــزاءات اقتصــادية مــن أــا ال تــؤثر ســلبا علــى   

. )٣١٢(الفئات األكثـر ضـعفا يف اتمـع، مبـن يف ذلـك األطفـال      
وأعرب ممثل مصر أيضا عن القلـق إزاء فكـرة فـرض جـزاءات     

ــة  ــل وصــول املســاعدات     هادف ــع أو تعرق ــيت متن ــدول ال ــى ال عل
اإلنســانية، علــى حنــو مــا أوصــى بــه األمــني العــام. وأشــار إىل   
ــق التعــاون مــع      ــل هــذه احلــاالت عــن طري ضــرورة معاجلــة مث
الدولة العضو املعنية، وذلك باستخدام مجيع التـدابري، مبـا فيهـا    

__________ 

)٣٠٨(  S/PV.5100 ٢٨، الصفحة.  

)٣٠٩(  S/PV.5100 (Resumption 1) ١١، الصفحة.  

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٠(

)٣١١(  S/2005/740. 

)٣١٢(  S/PV.5319 ٢٧، الصفحة.  
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 أحكام الفصـلني السـادس والثـامن مـن امليثـاق، ولـيس بفـرض       
  .)٣١٣(جزاءات مبوجب الفصل السابع

ــة     حزيـــــران/ ٢٨، املعقـــــودة يف ٥٤٧٦ويف اجللســـ
، دعا ممثلـو اليونـان والـدامنرك وكنـدا الـس إىل      ٢٠٠٦ يونيه

استخدام اجلزاءات اهلادفة بوصف ذلك جـزءا مـن اسـتراتيجية    
شــــاملة لــــدعم اتفاقــــات الســــالم وردع اهلجمــــات علــــى      

  .)٣١٤(املدنيني

 كــــانون األول/ ٤ملعقــــودة يف ا ٥٥٧٧ ويف اجللســــة  
، أشــار ممثــل فرنســا إىل تزايــد عــدد اخلســائر   ٢٠٠٦ديســمرب 

ــحفيني والعـــــاملني يف وســـــائط اإلعـــــالم يف     يف أرواح الصـــ
السنوات األخرية، وأهاب بـالس أن يبعـث برسـالة واضـحة     
إىل مجيــع األطــراف يف الصــراع يــذكرها فيهــا بالتزاماــا مبنــع   

د الصـــحفيني وباحتمـــال شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف ضـــ أي
تعرضها لفتح حتقيقات بشأا وفرض جزاءات عليها يف حالـة  

وشــددت ممثلــة الــدامنرك، يؤيــدها     .)٣١٥(عــدم قيامهــا بــذلك  
ــس       يف ــتخدم الـ ــرورة أن يسـ ــى ضـ ــدا، علـ ــل كنـ ــك ممثـ ذلـ

اجلــزاءات املوجهــة لــردع اهلجمــات علــى املــدنيني، مبــن فــيهم  
ملنظمـات غـري احلكوميـة    العاملون يف اال اإلنسـاين وأعضـاء ا  

والصــحفيون. وقالــت إــا تــرى أنــه ينبغــي أن يتغلــب الــس  
علــى تــردده يف االســتخدام الكامــل لتلــك األدوات، إن كــان   
ــذ برنـــامج       ــدما يف تنفيـ ــي قـ ــدي يف املضـ ــكل جـ ــب بشـ يرغـ

  .)٣١٦(احلماية
__________ 

)٣١٣(  S/PV.5319 (Resumption 1) ٧، الصفحة.  

)٣١٤(  S/PV.5476 ،  ٢٧(اليونــــــــان)؛ والصــــــــفحة    ٢٤الصــــــــفحة 
 (كندا). ٣٤(الدامنرك)؛ والصفحة 

)٣١٥(  S/PV.5577 ١٦، الصفحة.  

)٣١٦(  S/PV.5577 (Resumption 1) ،(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ٣لصفحة ا
  (كندا). ٢٠

تشـــــــرين  ٢٠املعقـــــــودة يف  ٥٧٨١ويف اجللســـــــة   
ــاين/نوفمرب  ــل اململكــة   ٢٠٠٧الث ــده  ، أعــرب ممث املتحــدة، يؤي

ذلــك ممــثال كنــدا والنــرويج، عــن رأي مفــاده أن اتمــع        يف
الـدويل مـن حقـه التصـرف يف احلـاالت االسـتثنائية، أو عنــدما       

تستطيع الدول محاية املدنيني مـن أخطـر انتـهاكات حقـوق      ال
اإلنسانية، بل وكـذلك تقـع عليـه مسـؤولية التصـرف يف هـذه       

جـراءات املمكـن اختاذهـا    احلاالت. وقال إن هناك مـن بـني اإل  
ــدخل املباشــر     ــة إضــافة إىل الت يف هــذا الصــدد اجلــزاءات اهلادف
حلمايــة املــدنيني، وشــدد علــى ضــرورة أن تكــون اجلــزاءات       

  .  )٣١٧(متناسبة وخمتارة بعناية
  

  األسلحة الصغرية  

كــــــــانون  ١٩، املعقــــــــودة يف ٤٨٩٦يف اجللســــــــة   
مــني العــام ، نظــر الــس يف آخـر تقريــر لأل ٢٠٠٤الثاين/ينـاير  

ــغرية  ــلحة الصـ ــن األسـ ــدة   )٣١٨(عـ ــد عـ ــة، أيـ ــالل املناقشـ . وخـ
متكلمني توصيات األمني العام بإنشاء آليات رصـد لإلشـراف   
ــدابري قســرية ضــد       ــالنظر يف اختــاذ ت ــاذ اجلــزاءات، وب ــى إنف عل
الـــدول األعضـــاء الـــيت تتعمـــد انتـــهاك قـــرارات احلظـــر علـــى   

ر القائلـة  . وأيـد عـدد مـن املـتكلمني وجهـة النظـ      )٣١٩(األسلحة
__________ 

)٣١٧(  S/PV.5781 ،  (اململكـــــــة املتحـــــــدة)؛ و  ١٤الصــــــفحةS/PV.5781 

(Resumption 1) (النرويج) ٢٢(كندا)؛ والصفحة  ١٨، الصفحة.  

)٣١٨(  S/2003/1217. 

)٣١٩(  S/PV.4896 ، ــا)؛  ٥الصـــــفحة ــاد  ١١والصـــــفحة (رومانيـــ (االحتـــ
(إســـــبانيا)؛ ١٤(بـــــنن)؛ والصـــــفحة  ١١الروســـــي)؛ والصـــــفحة 

 ٢٦ (أنغــوال)؛ والصــفحة ٢١(الصــني)؛ والصــفحة  ٢٠والصــفحة 
(أيرلندا، باسم االحتاد األورويب والبلـدان املنتسـبة إليـه)؛ والصـفحة     

ــفحة    ٣٠ ــا)؛ والصـ ــة كوريـ ــا)؛ و  ٣٥(مجهوريـ ــوب أفريقيـ . (جنـ
S/PV.4896 (Resumtiom 1) ــدا)؛ والصــفحة   ٤، الصــفحة (نيوزيلن

ــفحة   ٤ ــريو)؛ والصــ ــفحة   ٧(بــ ــدا)؛ والصــ ــابوي)؛  ٩(كنــ (زمبــ
(إندونيســـيا)؛ والصـــفحة  ١٣(اهلنـــد)؛ والصـــفحة  ١١والصـــفحة 

 .(مايل) ١٧
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ــس       ــروح، ينبغــي أن يعتمــد ال ــه متشــيا مــع نفــس هــذه ال بأن
اســتراتيجيات إنفــاذ فعالــة وعمليــة فيمــا يتعلــق حبــاالت حظــر  
األسلحة، واجلزاءات اهلادفة، واحلد من إمـدادات الـذخرية إىل   

. واقترح ممثـل مصـر أن تنشـر،    )٣٢٠(املناطق املزعزعة االستقرار
البلدان الـيت تنتـهك احلظـر     كخطوة أوىل، أمساء املؤسسات أو

ــى األســلحة   ــروض عل ــا    )٣٢١(املف ــة كوري ــل مجهوري ــال ممث . وق
الشــعبية الدميقراطيــة إن بإمكــان جلــان اجلــزاءات أن تتصــرف،  

. ومل يؤيـد ممثـل   )٣٢٢(بتوجيه من الس، باعتبارهـا آليـة رصـد   
ــه رأى أن جلــان اجلــزاءات       ــث إن ــرأي حي ــذا ال كوســتاريكا ه

ــام بأعمــال   هيئــات سياســية تنقصــها القــد  ــى القي ــة عل رة التقني
التحقــق علــى النحــو الســليم. واقتــرح اســتحداث آليــة داخــل   
ــذ أشــكال حظــر       ــة اســتباقية تنفي ــة ترصــد بطريق ــة العام األمان
األســـلحة وتصـــبح هـــي أداة الـــدعم الـــتقين للعمـــل السياســـي 

  .)٣٢٣(للجان اجلزاءات

ــة    ــودة يف  ٥١٢٧ويف اجللســـــ ــباط/ ١٧املعقـــــ  شـــــ
لـــس يف أثـــر االجتـــار غـــري املشـــروع  ، نظـــر ا٢٠٠٥ فربايـــر

باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة يف حــاالت الصــراع      
القـــائم ، وذلـــك يف ضـــوء تقريـــر األمـــني العـــام األخـــري عـــن  

__________ 

)٣٢٠(  S/PV.4896 ، ــفحة ــفحة   ٨الصــ ــبني)؛ والصــ (بــــنن)، ١١(الفلــ
(شــــــــيلي)؛  ٢٤(اجلزائــــــــر)؛ والصــــــــفحة  ٢٢والصــــــــفحة 

 (سرياليون). ١٥، الصفحة S/PV.4896 (Resumption 1) و

)٣٢١(  S/PV.4896 ٢٩، الصفحة. 

 .٣٠ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٢٢(

)٣٢٣(  S/PV.4896 (Resumption 1) ــفحة ــة ٢٠، الصــ . ويف اجللســ
، كــــرر ممثــــل ٢٠٠٥شــــباط/فرباير  ١٧، املعقــــودة يف ٥١٢٧

ــات      ــأن جلــان اجلــزاءات هيئ ــه ب كوســتاريكا اإلعــراب عــن إميان
ــال التحقـــق  سياســـية تفتقـــر  ــة للقيـــام بأعمـ إىل القـــدرات التقنيـ

، S/PV.5127 (Resumption 1)النحـــو الســـليم (انظـــر ٍ   علـــى
 ).٢٠  الصفحة

. وخـــالل املناقشـــة، أكـــد عـــدد مـــن  )٣٢٤(األســـلحة الصـــغرية
املتكلمني جمددا احلاجة إىل زيادة تعزيز فعاليـة وإنفـاذ قـرارات    

. وقــال ممثــل )٣٢٥(الــيت يفرضــها الــس  احلظــر علــى األســلحة 
ــال لقــرارات     ــة تظــل لرصــد االمتث االحتــاد الروســي إن األولوي
احلظر اليت يفرضـها الـس علـى إمـدادات األسـلحة، ولتعزيـز       
ــر      ــرق حظــ ــاالت خــ ــق يف حــ ــد للتحقيــ ــة الرصــ ــة آليــ فعاليــ

. وأيد ممثل لكسمربغ استحداث آليـات للرصـد   )٣٢٦(األسلحة
. وباملثــل، دعــا )٣٢٧(ى األســلحةتكشــف انتــهاكات احلظــر علــ

ــع   ــنغال إىل وضـ ــل السـ ــحة ’’ممثـ ــة واضـ ــن  “ آليـ ــف عـ للكشـ
. )٣٢٨(االنتـــهاكات ومعاقبـــة منتـــهكي احلظـــر علـــى األســـلحة 

وأعرب ممثل الدامنرك عن رأي مـؤداه أنـه ينبغـي تعزيـز متابعـة      
توصيات أفرقة اخلرباء من خالل عدة وسائل منها علـى سـبيل   

سبة للجزاءات الثانوية على مـن  املثال إصدار أحكام أقوى بالن
. وأيــد ممثلــو )٣٢٩(ينتــهك نظــم اجلــزاءات مــن البلــدان واألفــراد

 دبنن وأوكرانيا ومصـر أيضـا النظـر يف اختـاذ تـدابري ثانويـة ضـ       
  .  )٣٣٠(مرتكيب االنتهاكات
__________ 

)٣٢٤(  S/2005/69. 

)٣٢٥(  S/PV.5127 (الـدامنرك)؛   ٢٢(رومانيا)؛ والصفحة  ١٠، الصحفة
لكسـمربغ، باسـم االحتـاد    ( ٢٩(بنن)؛ والصفحة  ٢٥والصفحة 

ة (كنـــــدا)؛ فحاألورويب، والبلـــــدان املنتســـــبة إليـــــه)؛ والصـــــ   
(النـــــرويج)؛  ١٥، الصــــفحة  S/PV.5127 (Resumtion 1) و

 (كوستاريكا).١٨والصفحة 

)٣٢٦(  S/PV.5127 ١٦، الصفحة. 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢٧(

)٣٢٨(  S/PV.5127 (Resumption.1) ٥، الصفحة. 

)٣٢٩(  S/PV.5127،  ٢٣الصفحة. 

(أوكرانيـا)؛   ٣٢ (بـنن)؛ والصـفحة   ٢٠ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٣٠(
 (مصر). ٤٠ والصفحة
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ــة    ــودة يف  ٥٣٩٠ويف اجللســــــــــ  آذار/ ٢٠املعقــــــــــ
، نظـر الـس يف تقريـر آخـر لألمـني العـام عـن        ٢٠٠٦ مارس
. وأيد عدة مـتكلمني الـرأي القائـل بأنـه     )٣٣١(حة الصغريةاألسل

ينبغي تكليف بعثـات حفـظ السـالم وجلـان اجلـزاءات بتعقـب       
األسلحة الصغرية ملساعدة الدول على حتديـد ومالحقـة الـذين    

. وأعرب ممثال الكونغـو والنمسـا   )٣٣٢(ينتهكون حظر األسلحة
لشـأن  عن رغبة الس يف أن يعتمـد تـدابري أشـد قـوة يف هـذا ا     

تشمل تنفيـذ جـزاءات هادفـة ورصـدها بغيـة قطـع الصـلة بـني         
االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية واالســتغالل غــري       

. وحـث ممثـل الـدامنرك الـدول     )٣٣٣(املشروع للمـوارد الطبيعيـة  
األعضاء على تكييف تشريعاا الوطنيـة مـع إجـراءات الـس     

ــن ي     ــد مـ ــة ضـ ــة الالزمـ ــراءات القانونيـ ــاذ اإلجـ ــهكون واختـ نتـ
اجلـــزاءات. واقتـــرح أن يتخـــذ الـــس، مـــن جانبـــه جـــزاءات 
هادفــة، كــأن يفــرض حظــرا علــى ســفر مــن ينتــهك عمليــات   

. وأثـىن ممثـل سـرياليون علـى     )٣٣٤(احلظر مـن أفـراد أو كيانـات   
الس لقيامه بإنشاء وتكليف آليات من اخلرباء لرصد التنفيـذ  

نـه األمـني   الفعال للجزاءات، ولكنه أيد الـرأي الـذي أعـرب ع   
العام بأن إنفـاذ اجلـزاءات يعتمـد علـى تـوافر اإلرادة السياسـية       
للـــدول األعضـــاء املعنيـــة وقـــدرا التقنيـــة. وقـــال يف معـــرض  
إشارته إىل مسؤولية الس مبوجب امليثاق عـن صـون السـالم    
واألمن الدوليني، إنه ينبغي أن يقوم الـس بـدور ريـادي وأن    

كرب يف اجلهود اجلماعية ملكافحـة  يضطلع بدور استباقي بقدر أ
__________ 

)٣٣١(  S/2006/109. 

)٣٣٢(  S/PV.5390 ، ٢٢(الكونغــــــــو)؛ والصــــــــفحة  ١٢الصــــــــفحة 
 .)(كندا ٦، الصفحة Resumption 1) S/PV.5390(و (الدامنرك)؛ 

)٣٣٣(  S/PV.5390 النمسـا،   ٢٩(الكونغو)؛ والصـفحة   ١٢، الصفحة)
 باسم االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه).

 .٢٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٣٤(

االجتــــار غــــري املشــــروع باألســــلحة الصــــغرية وتكديســــها      
  .)٣٣٥(املفرط

  
األخطــار الــيت ــدد الســالم واألمــن الــدوليني مــن         

  جراء األعمال اإلرهابية

ــدمت   ــس إىل قـ ــته يف الـ  يف املعقـــودة ٥١٠٤ جلسـ
 اللجنـة  أعمـال  عـن  إحاطـة  ٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ١٧

 القاعـدة  تنظـيم  بشـأن  )١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشأة
 وخـالل  .وكيانـات  أفراد من ما يرتبط وما الطالبان وحركة
 رأي عـن  املتكلمني من عدد أعرب ذلك، أعقبت اليت املناقشة
 تـدرجييا  األهـداف  احملـددة  اجلزاءات أمهية تزايد رغم أنه مفاده

 يـتعني  يزال ال اإلرهاب، مكافحة وسائل من وسيلة باعتبارها
 املســــاعدة تقــــدمي وتيســــري االمتثــــال رصــــد آليــــات حتســــني
ــة ــدة وأعــرب .)٣٣٦(التقني ــثلني ع ــق عــن مم  األســاليب إزاء القل
ــة ــا املتبعـ ــراد إدراج يف حاليـ ــة يف األفـ ــم القائمـ ــها، ورفعهـ  منـ

ــتكوا ــن واشـ ــدم مـ ــفافية عـ ــاة الشـ ــول ومراعـ ــة األصـ  القانونيـ
 اقتـران  رةضـرو  املـتكلمني  مـن  اآلخـر  الـبعض  وأكـد  .)٣٣٧(فيها

ــدابري ــاذ ت  األســباب معاجلــة أجــل مــن اجلهــود بــذل مــع اإلنف
    .)٣٣٨(لإلرهاب الكامنة

 يف املعقـــــودة ٥٤٤٦ جلســـــته يف الـــــس واســــتمع   
ــايو/أيــــار ٣٠ ــاء قــــدمها إلحاطــــات ٢٠٠٦ مــ  جلــــان رؤســ

__________ 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٥(

)٣٣٦(  S/PV.5104 لصـــــــفحة  (فرنســـــــا)؛ وا ٩إىل  ٧، الصـــــــفحات
  (االحتاد الروسي وأنغوال). ١٦(باكستان)؛ و الصفحة   ١١

ــفحتان     )٣٣٧( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ٧ و ٦املرجــ ــا)؛ والصــ (رومانيــ
(باكســــــــتان)؛ والصــــــــفحة  ١١(أملانيــــــــا)؛ والصــــــــفحة  ٩

  (الربازيل). ٢١و  ٢٠(إسبانيا)؛ والصفحتان   ١٤

(باكســــــتان)؛ والصــــــفحة  ١١املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة   )٣٣٨(
  .(الفلبني)  ١٣
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ــزاءات ــثالث اجلـ ــأة الـ ــى املنشـ ــوايل علـ ــال التـ ــالقرارات عمـ  بـ
 .)٢٠٠٤(١٥٤٠ و )٢٠٠١( ١٣٧٣ و )١٩٩٩( ١٢٦٧
 يف املـتكلمني،  مـن  عـدد  ذكر ذلك، تلت اليت املناقشة وخالل
ــارة معـــرض ــة أعمـــال إىل اإلشـ ــأة اللجنـ ــالقرار عمـــال املنشـ  بـ
ــه )،١٩٩٩( ١٢٦٧ ــي أن ــة ينبغ ــاع كفال ــة إجــراءات اتب  عادل

 اجلـــزاءات قـــوائم يف والكيانـــات األفـــراد إدراج يف وواضـــحة
ــم ــها، ورفعهــ ــذلك منــ ــنح يف وكــ ــاءات مــ ــباب اإلعفــ  ألســ

 مـن  االنتقـال  ضـرورة  علـى  التشـديد  معرض ويف .)٣٣٩(ةإنساني
 احملــــددة اجلــــزاءات مرحلــــة إىل الشــــاملة اجلــــزاءات مرحلــــة

 يف فرضـها  يـتعني  اجلـزاءات  هـذه  أن قطـر  ممثل أكد األهداف،
 حنـو  وعلى وبفعالية مبوضوعية” وتنفيذها واضح، هدف إطار

 سياسـية  أداة ليس اجلزاءات فرض أن الحظ وبينما .“متوازن
 أن الـس  علـى  جيـب  أنه أكد أيضا، قانونية أداة بل ب،فحس
 حبقـوق  املتعلقـة  واجلوانـب  القانونية اجلوانب االعتبار يف يأخذ

 ممثـل  وأكد .)٣٤٠(اجلزاءات فرض لدى سواء حد على اإلنسان
 تبسـيط  شـأا  مـن  آليـة  إرسـاء  إىل ملحـة  حاجـة  مثـة  أن فرنسـا 

 مــن الرفــع طلبــات جلميــع اللجنــة اســتالم وكفالــة اإلجــراءات
 الغـرض  هلـذا  واقتـرح  .لـذلك  تبعـا  ومعاجلتـها  واإلعفاء القوائم
 اســتالم يتـوىل  العامــة األمانـة  صــعيد علـى  تنســيق مركـز  تعـيني 

 مــن مباشــرة الــواردة اإلعفــاء أو القــوائم مــن الرفــع طلبــات
 النمسـا  ممثـل  واعتـرب  .)٣٤١(القـوائم  يف أمسـاؤهم  املدرجة األفراد

 منــها والرفــع القــوائم يف اإلدراج يف فعالــة إجــراءات اتبــاع أن
__________ 

)٣٣٩(  S/PV.5446  ١٦(اليونــــــــان)؛ والصــــــــفحة    ١٣، الصــــــــفحة 
(قطـر)؛ والصـفحات    ١٧ترتانيا املتحدة)؛ والصـفحة   (مجهورية

(فرنســـا)؛ والصـــفحة   ٢٨(اليابـــان)؛ والصـــفحة   ٢٠إىل  ١٨
ــبة)؛   ٣٣ ــاد األورويب والبلــــدان املنتســ (النمســــا، باســــم االحتــ

ــفحة و ــفحتان   ٣٥الصـــــــ ــرا)؛ والصـــــــ  ٤٠ و ٣٩(سويســـــــ
  (ليختنشتاين).

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٠(

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤١(

 وتعزيــز اجلــزاءات نظـام  مشــروعية علــى للحفـاظ  أساســي أمـر 
املعروضـة حاليـا    القضـايا  مـن  عـدد  إىل اإلشـارة  ولدى .فعاليته
ــى ــى    يف حمــاكم شــىت تطعــن  عل نظــام اجلــزاءات املفروضــة عل

حقـــوق األفـــراد طالبـــان النتــهاكها  تنظــيم القاعـــدة وحركــة   
حماكمــة منصــفة أن حيــاكموا  يفوائم القــ يفأمســاؤهم املدرجــة 

 بأنــه اعتقــاده عــن عــربالنتصــاف الفعليــة، ســبل يلتمســوا وأن 
ألن  ،املسـألة  هلـذه أن يـويل اهتمامـا خاصـا     الـس  علـى  يتعني

 يفلـن يضـع الـدول األعضـاء املعنيـة       سليب قضائي قرار صدور
 التسـاؤل  موضـع أيضـا   يضـع بـل قـد    ،موقف صـعب فحسـب  
 .)٣٤٢(برمتــهجــزاءات احملــددة األهــداف نظــام األمــم املتحــدة لل

 يـزال  ال احملـرز،  التقـدم  مـن  الرغم على أنه سويسرا ممثل وأكد
 منـــها والرفـــع القـــوائم يف اإلدراج عمليـــات يعتـــري القصـــور
ــراد وإخطــار ــات، األف  االنتصــاف يف احلــق ســيما وال والكيان
 للمــدرجني دوري اســتعراض إجــراء عــدم إىل وأشــار الفعلــي.

ــوائم، يف ــدة إىلو الق ــات يف للبــت املخصصــة احملــدودة امل  طلب
 املتبــع اجلــزاءات لنظــام املفتوحــة والطبيعــة القــوائم، مــن الرفــع
 بـني  الفاصـلة  الفتـرات  يف املفـرط  الطـول  أن مـن  وحذر .حاليا

ــات ــتعراض عمليــ ــؤدي االســ ــيري إىل يــ ــابع تغــ ــائي الطــ  الوقــ
 تقبــل جيعــل قــد ممــا دائمــة، عقوبــة إىل وحتويلــها للجــزاءات

 وأكـد  .)٣٤٣(جـدا  عسـريا  أمرا لذلك الدولية أو الوطنية اكماحمل
القائمة والرفـع منـها    يفإجراءات اإلدراج  أن ليختنشتاين ممثل

 مــن املســتهدفة للجهــات تتــيح أن “مطلــق أدىن كحــد” جيــب
األفراد والكيانـات حـق إبالغهـا بالتـدابري املفروضـة وبأسـباب       

ــرب     ،رفضــها ــدحض م ــد ت ــيت ق ــات ال ــدمي املعلوم رات وحــق تق
 تعزيـز  أجـل  مـن  أنـه  الروسـي  االحتاد ممثل وأكد .)٣٤٤(اإلدراج

__________ 

  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٢(

  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٣(

  .٤٠و  ٣٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤٤(
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ــة ــد ال اجلــزاءات نظــام فعالي ــز مــن ب ــة اإلجــراءات تعزي  الوطني
 قـوائم  يف جديـدة  أمسـاء  إدراج بشـأن  القـرارات  اختاذ يف املتبعة

ــل وســلم .)٣٤٥(اجلــزاءات ــريو ممث ــأن ب ــد يف الصــعوبات ب  حتدي
 القائمـــة يف درجـــةامل والكيانـــات األفـــراد مـــن اجلهـــات هويـــة

 فيمــا ســيما وال اجلــزاءات، تنفيــذ أمــام حتــديا تشــكل املوحــدة
ــق  رأي عــن معربــا اللجنــة، ومصــداقية اإلنســان حبقــوق يتعل
 فيمـا  الكافيـة  املعلومات على احلصول الضروري من أنه مفاده
 هـــؤالء إدراج طلبـــات وتربيـــر األفـــراد هويـــة بتحديـــد يتعلـــق
 أن جيـب  الطلبـات  مجيـع  أن رىي أنه وذكر .القائمة يف األفراد
 للشـرطة  الدوليـة  املنظمـة  وضـعتها  اليت املعايري مع متفقة تكون

ــة ــول) اجلنائيـــ ــرض (اإلنتربـــ ــاء إدراج لغـــ ــدة يف األمســـ  قاعـــ
 علـى  املفروضـة  اجلزاءات إىل اإلشارة معرض ويف .)٣٤٦(بياناا
 شـأن  شـأنه  غانا، ممثل أعرب الطالبان، وحركة القاعدة تنظيم

 الرصـد  وفريـق  اللجنة رئيس إجراء دعم عن ن،آخري متكلمني
ــة للزيـــارات ــا القطريـ ــائز” إحـــدى باعتبارهـ ــية الركـ  “الرئيسـ

 مـــواطن وتقـــومي اجلـــزاءات نظـــام تنفيـــذ تقيـــيم تتـــيح الـــيت
  .)٣٤٧(فيه  الضعف

  
ــالل      ــن خــ ــال جملــــس األمــ ــة ألعمــ ــة ختاميــ مناقشــ

  احلايل  الشهر

 يف املعقـــــــودة ٥١٥٦ جلســــــته  يف الــــــس  نظــــــر   
 والحـظ  ألعمالـه.  األفريقـي  البعـد  يف ٢٠٠٥ مارس/آذار ٣٠
 الســالم حفــظ عمليــات إىل اإلشــارة معــرض يف اجلزائــر، ممثــل

 واليـة ” بوجـود  حتظى العمليات معظم أن أفريقيا، يف املنتشرة
ــة ــددة قويـ ــاد متعـ ــدعمها “األبعـ ــام يـ ــزاءات نظـ ــربه للجـ  اعتـ

__________ 

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٥(

  .٢٩ة املرجع نفسه، الصفح  )٣٤٦(

 ٢٣(غانــــــا)؛ والصــــــفحة  ٢١املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة   )٣٤٧(
  (الكونغو). ٣٢و  ٣١املتحدة)؛ والصفحتان   (الواليات

 األطــراف لــدى السياســية اإلرادة تــوافر إن وقــال .“مالئمــا”
 .)٣٤٨(الرتاعــات تســوية يف “احلاســم العامــل” يشــكل يــزال ال

ــل وأعــرب ــرض يف باكســتان، ممث  التحــديات إىل اإلشــارة مع
ــة ــات املرتبط ــظ بعملي ــبرية، الســالم حف ــل الك ــة مث  األمــم بعث
 يف جبديـة  الـس  يفكـر  أن يف األمـل  عن السودان، يف املتحدة

 سياسـة  مـع  السـالم  حلفـظ  املتحـدة  األمم عمليات توافق مدى
 عمليـات  واليـات  تصـاغ  أن بـنن  ممثـل  واقتـرح  .)٣٤٩(زاءاتاجل

 علـى  تتبعهـا  اليت االشتباك وقواعد السالم حلفظ املتحدة األمم
 حســب  وذلــك ،)٣٥٠(للجــزاءات الفعــال  اإلنفــاذ يكفــل حنــو

 حظــر لعمليــات أكــرب بقــدر االمتثــال ضــمان وبغيــة االقتضــاء
 أن الفلــبني ممثــل وأكــد .الفرديــة وللجــزاءات األســلحة توريــد

 .األوسـع  السـالم  عمليـات  سـياق  يف تعـاجل  أن ينبغي اجلزاءات
ــل مــع واتفــق ــنن ممث ــادة ضــرورة علــى ب ــة زي  اجلــزاءات، فعالي

 مرتبطــة  وإنفاذهــا اجلــزاءات  إقــرار بــني  الفجــوة أن والحــظ
 الروسـي  االحتـاد  ممثـل  ودعـا  .)٣٥١(الـس  سـلطة  احترام مبسألة

 يبـدأ  حينمـا  إذ وتوقيتها، اجلزاءات اختيار يف احلذر توخي إىل
 إقامـة  يف ينظـر  أن الـس  علـى  جيـب  للجـزاءات،  بنظام العمل

 بســلطة الضــرر يلحــق ال حــىت تنفيــذه لضــمان “فعالــة آليــة”
 الواليــات  ممثــل  وأشــار  .)٣٥٢(ككــل املتحــدة  واألمــم  الــس

 الترهيــــب” تتـــوخى  الـــس  جهــــود أن مالحظـــا  املتحـــدة، 
 أن إىل ريقيـا، أف تواجـه  الـيت  التحديات مواجهة يف “والترغيب
 لتغـيري  دومـا  يكفـي  ال اجلـزاءات  بفرض التهديد على االقتصار

 لعمليـــة املناوئـــة والكيانـــات األفـــراد مـــن اجلهـــات تصـــرفات
__________ 

)٣٤٨(  S/PV.5156 ٦، الصفحة.  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٩(

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥٠(

  .٢٥حة املرجع نفسه، الصف  )٣٥١(

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥٢(
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 وإن احلـاالت،  هـذه  يف للمجلـس  ينبغـي  أنـه  وأضـاف  .السالم
ــان ــذا يف أداؤه كـ ــدد هـ ــا الصـ ــىت متفاوتـ ــون أن اآلن، حـ  يكـ

 وملمارســة “الســرعة وجــه علــى” اجلــزاءات لفــرض مســتعدا
ــى “الكــايف السياســي الضــغط” ــع عل ــدول مجي  واألطــراف ال

  .)٣٥٣(فعالة اجلزاءات جلعل
  

 واملتعلقـــــة حمـــــددة ببلـــــدان اخلاصـــــة القـــــرارات  

   ٤١  باملادة

    احلالة يف كوت ديفوار  

 يف املعقـودة  ٥٠٧٨ جلسـته  يف باإلمجـاع  الـس  اختذ  
 )٢٠٠٤( ١٥٧٢ القـــرار ٢٠٠٤ نــوفمرب /الثـــاين تشــرين  ١٥
 علـى  األسـلحة  على حظرا أمور، مجلة يف مبوجبه، فرض يالذ

 حـق  يف املاليـة  والشـؤون  بالسـفر  تتعلـق  وتـدابري  ديفوار كوت
 يف اإليفواريــة األطــراف الصــني ممثــل ودعــا معيــنني. أشــخاص

ــان ــذي البي ــه أدىل ال ــد ب ــنفس ضــبط إىل التصــويت بع ــة ال  بغي
 اذالختــ دعمــه عــن وعــرب .األزمــة تصــعيد زيــادة دون احليلولــة
 بـأن  رأيه عن معربا ديفوار، كوت يف إضافية إجراءات الس

 تشـــجيع يف يتمثـــل أن ينبغـــي اإلجـــراءات تلـــك مـــن اهلـــدف
 عمليـة  واسـتئناف  النـار  إطـالق  بوقـف  االلتـزام  علـى  األطراف

 القـرار  باختـاذه  الـس،  أن إىل فرنسـا  ممثل وأشار .)٣٥٤(السالم
 تنفيــذ شــجيعت يف يتمثــل “أساســيا هــدفا” يتــوخى باإلمجــاع،

 حـل  إجيـاد  لتعذر نظرا الثالث، وأكرا ماركوسي - لينا اتفاقي
 أنـه  أنغـوال  ممثل ورأى .)٣٥٥(ديفوار كوت يف للحالة عسكري

ــوخى، أن للمجلـــس ينبغـــي ــة” يف يتـ ــوترة البيئـ ــة املتـ  “واهلشـ
 إىل يـؤدي  ال “الضـغط  مـن  نوعـا ” ديفوار، كوت يف السائدة

__________ 

  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥٣(

)٣٥٤(  S/PV.5078 ٣و  ٢، الصفحتان.  

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥٥(

 مواصـلة  إىل بـل  التطـرف،  مـن  مزيد إىل آخر أو طرف جنوح
ــز ــى وشــدد .احلــوار حتفي ــو الرئيســي الشــاغل أن عل ــاد ه  إجي

 تنفيـذ  األطـراف  واسـتئناف  التـوتر،  لتهدئة “املناسبة الطريقة”
  .)٣٥٦(السالم اتفاقي

ــة ويف   ــودة ٥١٥٢ اجللســــــــــ  /آذار ٢٨ يف املعقــــــــــ
ــارس ــار ،٢٠٠٥ مـ ــل أشـ ــوب ممثـ ــا جنـ ــاون أن إىل أفريقيـ  تعـ

 أجـل  مـن  ضـروري  أمـر  اإليفواريـة  األطـراف  مجيـع  ومشاركة
 عـن  فضال وشدد .ديفوار كوت يف سلمية تسوية إىل التوصل

 للمجلــس تكــون أن “األساســية األمهيــة” مــن أن علــى ذلــك
 أي ضــد “فعالـة  جـزاءات ” فـرض  إمكانيـة  األفريقـي  واالحتـاد 
 شــعب حرمــان إىل قصــدا يعمــد الفاعلــة األطــراف مــن طــرف
 .)٣٥٧(والتنميـة  والدميقراطيـة  السـالم  يف حقـه  من ديفوار كوت
 أن اإليفواريـة  األطراف مجيع على يتعني أنه اليابان ممثل وأكد
 جهـود  تيسـري  أجـل  من التعاون عن تقاعس أي أن متاما تدرك

 للقـرار  وفقـا  اجلـزاءات،  لنظام عرضة سيجعلها مبيكي الرئيس
 عرقلـة  يف األطـراف  اسـتمرت  إذا إنه وقال .)٢٠٠٤( ١٥٧٢
 مـع  بالتشـاور  اسـتعداده،  يبدي أن الس فعلى السالم، عملية

 األشــخاص علــى فــورا العقوبــات لتوقيــع األفريقــي، االحتــاد
 عـن  األرجنـتني  ممثل وأعرب .)٣٥٨(“التخريب” عن املسؤولني

 اجلـــزاءات تطبيـــق يبـــدأ أن للمجلـــس ينبغـــي أنـــه مفـــاده رأي
 القــــــرار  يف عليــــــه املنصــــــوص النحــــــو  علــــــى الفرديــــــة،

ــد )،٢٠٠٤( ١٥٧٢ ــذين األشـــخاص ضـ ــونيعرق الـ ــذ لـ  تنفيـ
 أي ارتكبــوا الــذين ئــكأول ضــد وكــذلك الســالم، اتفاقــات

  .)٣٥٩(ديفوار كوت يف اإلنسان حلقوق أخرى انتهاكات
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥٦(

)٣٥٧(  S/PV.5152 ٨، الصفحة.  

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥٨(

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥٩(
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 أبريـــل/نيســـان ٢٦ يف املعقـــودة ٥١٦٩ اجللســـة ويف  
ــا جنــوب ممثــل قــدم ،٢٠٠٥  بشــأن إحاطــة الــس إىل أفريقي

 .للوسـاطة  األفريقي االحتاد بعثة باسم ديفوار، كوت يف احلالة
 الـرغم  على أنه، املتحدة اململكة ممثل ذكر اإلحاطة، إثر وعلى

 يف يعتقــد فهــو اجلــزاءات، فــرض إىل ســبق فيمــا دعــا أنــه مــن
 مــــن أولويــــة تعــــد مل اجلــــزاءات أن بريتوريــــا اتفــــاق ضــــوء

 بــاجلزاءات املتعلــق البعــد بــأن اعتــرف أنــه غــري .األولويــات
 علـى  توقيـع وال املوافقـة  علـى  األطراف محل يف أمهيته له كانت
 أن اعتـرب  حيـث  الـرأي،  اليابان ممثلووافقه  .)٣٦٠(السالم اتفاق
 ضـد  األهـداف  حمددة فورية جزاءات لفرض مالئم غري الوقت

 بواســطة لتوهــا عــربت اإليفواريــة األطــراف أن مبــا األفــراد،
 أنـه  غـري  .السـالم  عمليـة  إلحيـاء  االسـتعداد  عن بريتوريا اتفاق
 االعتـراف  اإليفواريـة  طـراف األ مجيع على جيب أنه على شدد
ــأن ــأخري أي بـ ــذ يف تـ ــاق تنفيـ ــيجعلها االتفـ ــورا سـ ــة فـ  عرضـ

  .)٣٦١(للجزاءات
  

  احلالة يف ليربيا  

ــة يف   ــودة ٤٩٨١ اجللســــــ ــران ٣ يف املعقــــــ  /حزيــــــ
 عمـال  املقـدم  العـام  األمـني  تقرير يف الس نظر ،٢٠٠٤ يونيه

 املرحلــــي والتقريـــر  ليربيــــا بشـــأن  )٢٠٠٣( ١٥٢١ بـــالقرار 
ــة عــن العــام لألمــني الثالــث ــا يف املتحــدة األمــم بعث  .)٣٦٢(ليربي
 يف العــام لألمــني اخلــاص املمثــل بــه أدىل الــذي البيــان وعقــب
 الـس  لليربيـا  الوطنيـة  االنتقاليـة  احلكومـة  رئـيس  ناشـد  ليربيا،

 فرضـت  الـيت  واملـاس  األخشـاب  علـى  املفروضة اجلزاءات رفع
 أن جديــــد مــــن وأكــــد .)٢٠٠٣( ١٥٢١ القــــرار مبوجــــب
ــده يف احلــرب ــد بل ــا، وضــعت ق ــار أوزاره  نظــام أن إىل وأش

__________ 

)٣٦٠(  S/PV.5169 ٩، الصفحة.  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦١(

)٣٦٢(  S/2004/428  وS/2004/430.  

 خيلـو  خطر بلد” ليربيا بأن االعتقاد شيوع يف يسهم اجلزاءات
 رســوم فــرض عــن تســفر اجلــزاءات إن وقــال .“األمــن مــن

 املعيشـة  تكلفـة  يزيـد  ممـا  البلـد،  يسـتورده  مـا  كـل  على إضافية
 قـال االنت علـى  سـلبية  آثـارا  وحيـدث  ليربيـا  شعب يتحملها اليت

 ملناشـدته،  وتعزيزا .السالم مرحلة إىل الرتاع مرحلة من املنظم
ــه اختــذا الــيت اخلطــوات عــن عرضــا قــدم  لالســتجابة حكومت

 بزيــارة الــس مــن خــرباء يقــوم أن وطلــب الــس، لشــواغل
ــا ــون يف ليربيـ ــا ٩٠ غضـ ــيم يومـ ــدم لتقيـ ــذي التقـ ــه الـ  أحرزتـ

 وعلــى .اءاتاجلــز رفــع بشــروط الوفــاء يف االنتقاليــة احلكومــة
ــافية ضـــمانات تقـــدمي ســـبيل ــا إن قـــال الـــس، إىل إضـ  ليربيـ
 علـى  املـاس  علـى  املفروضـة  اجلـزاءات  رفـع  عنـد  مؤقتا ستعمل

ــة ــراء دون احليلول ــات أي إج ــع عمي ــترياد أو بي  تصــدير أو اس
 ممثـل  وأشـار  .)٣٦٣(كيمـربيل  عمليـة  إىل تنضم حىت اخلام للماس

ــر ــام أن إىل اجلزائـ ــزاءات نظـ ــي اجلـ ــهم ينبغـ ــع واءمتـ ــع مـ  الواقـ
 هــي الليربيــة احلكومــة ألن اعتبــارا ليربيــا يف اجلديــد السياســي

 ينبغـي  اجلزاءات مسألة أن واعترب السالم، يف للمجلس شريك
ــا بــني جــدل مصــدر تشــكل أال  .)٣٦٤(اآلن بعــد والــس ليربي

 الـذي  التقـدم  إىل مشـريا  أنغـوال،  ممثـل  قـال  ذلـك،  غـرار  وعلى
ــه ــا، أحرزت ــسا علــى إن ليربي ــة يســتجيب أن ل ــداء بفعالي  للن

 ممثـل  والحـظ  .)٣٦٥(اجلـزاءات  إـاء  أجل من البلد وجهه الذي
 هلـا  كـان  ليربيـا  يف حدثت اليت السياسية التغريات أن باكستان

 مشـريا  الـس،  ودعـا  .اجلـزاءات  تنفيـذ  طريقـة  علـى  إجيايب أثر
 علــى واحلظــر األســلحة حظــر تنفيــذ يف التمييــز ضــرورة إىل

 إىل أخـرى،  جهـة  مـن  االقتصـادية  واجلزاءات هة،ج من السفر
 التقــدير مـع  الحـظ  وإذ .املـاس  علــى املفروضـة  اجلـزاءات  رفـع 

__________ 

)٣٦٣(  S/PV.4981 ١٢إىل  ٧، الصفحات.  

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٤(

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٥(
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 تصـدير  بعـدم  ليربيـا  قدمتـها  الـيت  الضمانات التقدير مع الحظ
 يف األمـل  عـن  أعـرب  كيمـربيل،  عمليـة  إىل تنضم أن إىل املاس

 ربيــالي أحرزتــه الــذي للتقــدم اعتبــارا قريبــا اجلــزاءات ترفــع أن
 وعلـى  فرنسـا،  ممثـل  أشـار  املقابل، ويف .)٣٦٦(باملاس يتعلق فيما

 تواجـــه تــزال  ال ليربيــا  أن إىل املتحــدة،  اململكــة  ممثــل  غــراره 
ــديات ــبيل يف حتـ ــق سـ ــتقرار حتقيـ ــدائم، االسـ ــرف وإن الـ  اعتـ
 يف املتحــدة األمــم وبعثــة ليربيــا حكومــة اختــذا الــيت بالتــدابري

ــ ســـيطرة بســـط ســـبيل يف ليربيـــا  املـــوارد علـــى جمـــددا ةالدولـ
ــه، املتحــدة اململكــة ممثــل وأضــاف .)٣٦٧(الطبيعيــة  رفــع قبــل أن

 التأكــد منطقيــا األســلم مــن املــاس، علــى املفروضــة اجلــزاءات
 واتفــق .)٣٦٨(بالكامــل نفــذت قــد كيمــربيل عمليــة أن مــن أوال
 طلـب  يف يبـت  أن للمجلـس  ينبغـي  أنـه  على وبنن الصني ممثال
  .)٣٦٩(القريب املستقبل يف ليربيا

 /متــــــــوز  ١٦ يف املعقــــــــودة ٥٠٠٥ اجللســــــــة ويف  
 ،“األمـن  جملـس  بعثـة ” املعنون بالبند يتعلق فيما ٢٠٠٤ يوليه
 علـى  املفروضـة  اجلـزاءات  رفـع  الس مناشدة ليربيا ممثل كرر

 هـذه  تؤديـه  أن ميكـن  الـذي  الـدور  مؤكـدا  واملـاس،  األخشاب
 تقـدمي  إىل كـذلك  ودعـا  .ليربيا تعمري إعادة يف الطبيعية املوارد

 األمــوال إدارة ملعــايري ليربيــا امتثــال لضــمان الدوليــة املســاعدة
 ممثــل وأيــد .)٣٧٠()٢٠٠٣( ١٥٢١ القــرار يف الــواردة العامــة
 واملـوارد  األخشـاب  يف التجـارة  على احلظر رفع طلب نيجرييا
 الالزمـة  األمـوال  ليربيـا  حلكومـة  تتـاح  حـىت  األخـرى،  الطبيعية

__________ 

  .٢٩إىل  ٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦٦(

ــفحة    )٣٦٧( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ١٩املرجـــ ــا)؛ والصـــ  ٢٦(فرنســـ
  املتحدة).  (اململكة

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٨(

  (بنن). ٢٦(الصني)؛ والصفحة  ١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٩(

)٣٧٠(  S/PV.5005 ١١، الصفحة.  

ــن ــادة أجــل م ــل إع ــها تأهي ــيةا هياكل ــر .)٣٧١(ألساس ــل وأق  ممث
 والــتعمري االقتصـادي  اإلنعــاش ميثلـه  الــذي بالتحـدي  باكسـتان 

ــا، يف ــرب ليربي ــى أن واعت  مســألة يف جمــددا ينظــر أن الــس عل
 اسـتيفاء  يف تقـدما  أحرز البلد ألن اعتبارا االقتصادية اجلزاءات

 بيـد  .)٣٧٢(واملـاس  األخشـاب  بقطـاعي  املتعلقـة  املرجعية النقاط
ــل أن ــع أن إىل حمــذرا أشــار الروســي حتــاداال ممث  اجلــزاءات رف

 التراجـع  عـدم  بضـمانات  وثيقـا  ارتباطـا  مرتبطا يكون أن جيب
  .)٣٧٣(ليربيا يف السياسية التسوية عملية عن

 كـــــــانون  ٢١ يف املعقـــــــودة  ٥١٠٥ اجللســـــــة  ويف  
 القـــــرار باإلمجـــــاع الـــــس اختـــــذ ،٢٠٠٤ ديســـــمرب/األول

 باألســلحة املتعلقــة التــدابري فيــه جــدد الــذي )٢٠٠٤( ١٥٧٩
ــاس واألخشــاب والســفر ــى املفروضــة وامل ــا عل  مبوجــب ليربي

 ممثـل  قـال  القـرار،  اختـاذ  أعقاب ويف .)٢٠٠٣( ١٥٢١ القرار
 التــو علــى اختــذ الــذي القــرار إن األمريكيــة املتحــدة الواليــات

 الـيت  املتواصـلة  للجهود القوي حكومته تأييد عن تعبريا يشكل
 ويف ليربيـا  يف واالسـتقرار  السـالم  الـة لكف املتحـدة  األمـم  تبذهلا

 أن ميكـن  ألوانـه  السـابق  اجلـزاءات  رفـع  أن إىل وأشار .املنطقة
ــه ورغــم .جمــددا املســلح الــرتاع اشــتعال إىل يــؤدي  يشــاطر أن
 يف األخشـاب  قطـاع  اسـتعادة  يف اآلخرين الس أعضاء رغبة

 إليـــرادات مشـــروعا مصـــدرا باعتبـــاره بســـرعة لـــدوره ليربيـــا
 هـذا  حتقيـق  أجل من أنه على شدد الوطنية، االنتقالية احلكومة
 قطـاع  يف “واملسـاءلة  والشـفافية  األمـن ” تـوفري  ينبغي اهلدف،

 احلاضـر  الوقـت  يف تفتقـر  ليربيـا  أن أضـاف  أنه بيد .األخشاب
 مـوارد  اسـتخدام  لضـمان  الالزمة واملالية املؤسسية اآلليات إىل

 حديثـه  ختـتم وا .التنميـة  ألغـراض  مشـروع  حنـو  علـى  الغابـات 
__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧١(

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٢(

  .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧٣(



٢٠٠٧-٢٠٠٤لس األمن، مرجع ممارسات جم 
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ــالقول ــه إن ب  الســلطات مســاعدة يف بنشــاط تشــارك حكومت
 كوسـيلة  واملـاس،  األخشاب قطاعي هيكلة إعادة على الليربية

  .)٣٧٤(املطاف اية يف اجلزاءات برفع لإلسراع

ــة ويف   ــودة ٥٣٨٩ اجللســــــــــ  /آذار ١٧ يف املعقــــــــــ
 ليربيـا  رئيسـة  بـه  أدلـت  بيان إىل الس استمع ،٢٠٠٦ مارس
 باملتطلبــات للوفــاء البلــد ــا قــام الــيت صــالحاتاإل آخــر عــن

ــة ــع الالزم ــى املفروضــة اجلــزاءات لرف ــاس األخشــاب عل  .وامل
 يف الشــفافية ســتعزز آليــات وضــعت ليربيــا أن إىل وأشــارت
 عــن اجلــزاءات رفــع مقتضــيات مــع يتماشــى مبــا” احلوكمــة،
 تعمـل  حكومتها أن إىل كذلك وأشارت .“واملاس األخشاب

 كيمـربيل،  عمليـة  لتنفيـذ  الالزمـة  املقتضـيات  ظممبع الوفاء على
 إىل قريـب  عمـا ” التدابري هذه تؤدي أن يف أملها عن وأعربت

 وأعــرب .)٣٧٥(املــاس صــادرات علــى “املفــروض احلظــر رفــع
 التـزام  من تبديه ملا ليربيا برئيسة مشيدا املتحدة، الواليات ممثل

 توضـع  أن يف األمـل  عـن  واملـاس،  األخشـاب  قطـاعي  بإصالح
 اجلـزاءات  رفـع  يتسـىن  حـىت  التنفيذ موضع املتبقية إلصالحاتا

 أيضـا  املتحـدة  اململكـة  ممثـل  وأثـىن  .)٣٧٦(ممكـن  وقـت  أقرب يف
 أنــه وأعلــن تــدابري، مـن  اختذتــه أن ســبق ملـا  ليربيــا رئيســة علـى 

 وقــت أســرع يف” اجلــزاءات اســتعراض الــس علــى يــتعني
 يف الرئيســــة خطتــــها الــــيت اخلطــــوات وضــــع مــــع ،“ممكــــن

 أن ينبغــي اجلــزاءات أن الــدامنرك ممثلــة وأكــدت .)٣٧٧(ســباناحل
ــهي ــتيفاء مبجــرد تنت ــى املفروضــة الشــروط اس ــا عل  حــىت ليربي
 مــن املتأتيــة اإليــرادات مــن االســتفادة الليــربي للشــعب تتســىن

 زخــم علــى احلفــاظ أن وأضــافت .واملــاس األخشــاب قطــاعي
__________ 

)٣٧٤(  S/PV.5105 ٣و  ٢، الصفحتان.  

)٣٧٥(  S/PV.5389 ٣و  ٢، الصفحتان.  

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٦(

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٧(

 قريـب  أمـرا  اهلـدف  ذلـك  حتقيـق  مـن  سيجعل احلايل اإلصالح
 دعـم  الـدويل  اتمـع  علـى  أن اليابـان  ممثـل  والحظ .)٣٧٨(ملنالا

 النوايـا،  حسـن  عن بالتعبري فقط ليس ليربيا، تبذهلا اليت اجلهود
 ليربيــا إىل الــدعم مــن كــبري قــدر حشــد خــالل مــن أيضــا بــل

 األمـن  جملـس  على سيتعني أنه وأضاف إليها. املساعدة وتقدمي
 اجلــزاءات رفــع مســألة يف أخــرى، مســائل ضــمن ينظــر، أن

 بــريو ممثـل  ورأى .)٣٧٩(اجلديـدة  احلكومــة مـع  الوثيـق  بالتشـاور 
 مـن  مرحلـة  جمـرد  يكـون  أن ينبغـي  االنتخابات إجراء أن أيضا

 يف يشـمل  ليربيـا،  بنـاء  إعـادة  يسـتهدف  موسع برنامج مراحل
  .)٣٨٠(اجلزاءات رفع االقتصادي شقه

  
  احلالة يف الشرق األوسط  

 تشــــــــرين ٣١ يف املعقــــــــودة ٥٢٩٧ اجللســــــــة يف  
ــوبر/األول ــذ ،٢٠٠٥ أكتـــ ــاع الـــــس اختـــ ــرار باإلمجـــ  القـــ

 القيــود مــن جمموعــة مبوجبــه فــرض الــذي )٢٠٠٥( ١٦٣٦
 جلنــة عينتــهم الــذين األفــراد علــى الســفر علــى والقيــود املاليــة

ــق ــة التحقيـ ــتقلة الدوليـ ــة أو املسـ ــة احلكومـ ــارهم اللبنانيـ  باعتبـ
 رهـايب اإل للعمـل  التخطـيط  يف اشـتراكهم  يف مشـتبها  أشخاصا

 رفيــــق الســــابق، لبنــــان وزراء رئــــيس مقتــــل إىل أدى الــــذي
 .ارتكابـه  أو تنظيمـه  أو متويله أو آخرين، وأشخاص احلريري،

 املـتكلمني  بعـض  أشار القرار، اعتماد أعقب الذي النقاش ويف
ــام يف ــة الصــيغة إىل بيان ــيت )٣٨١(القــرار مشــروع مــن األولي  ال

ــة علــى تــنص كانــت  مهوريــةاجل ضــد جــزاءات فــرض إمكاني
  اللجنة. مع كامال تعاونا تتعاون مل إذا السورية العربية

__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٨(

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧٩(

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٠(

  مل تصدر كوثيقة من وثائق جملس األمن.  )٣٨١(
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 املتحـــدة واململكـــة فرنســـا مـــن كـــل ممثـــل وحـــذر  
 القــــرار باختــــاذ الترحيــــب معــــرض يف املتحــــدة، والواليــــات
 أي عـن  نتائج من سيترتب ما سيقرر الس أن من باإلمجاع،

 ابالتزاماــ الوفــاء عــن الســورية الســلطات جانــب مــن امتنــاع
 التحقيـق  جلنـة  مـع  الكامـل  التعـاون  عـدم  وعـن  القـرار  مبوجب
 األمـم  إن املتحـدة  الواليـات  ممثلة وقالت .)٣٨٢(املستقلة الدولية

 يف خطـوة  خطـت  )،٢٠٠٥( ١٦٣٦ القرار باختاذها املتحدة،
ــة حماســبة اجتــاه ــة اجلمهوري ــاع أي” علــى الســورية العربي  امتن
ــر ــن آخـ ــاون عـ ــات يف التعـ ــة، حتقيقـ ــ اللجنـ ــاذ يف روالنظـ  اختـ

 ممثـــل وقـــال .)٣٨٣(“الضـــرورة اقتضـــت إذا إضـــافية إجـــراءات
 الســورية العربيــة اجلمهوريــة حيــذر القــرار أن املتحــدة اململكــة

 الــــالزم تعاوــــا علــــى احلصــــول علــــى الــــس صــــرب بــــأن
  .)٣٨٤(“حدود  له”

 والصـني  اجلزائـر  ممثلـو  ذكـر  ذلـك،  من النقيض وعلى  
 مشـروع  يف صـيغة  أي حـذف  يؤيـدون  أـم  الروسـي  واالحتاد

 اجلزائـر  ممثـل  وقـال  .جـزاءات  بفـرض  بالتهديـد  صلة هلا القرار
 طائـل  وال ألواـا  سـابقة  لكانـت  أدرجـت  لـو  الصيغة تلك إن

 امليثـاق  مـن  السـابع  الفصل إطار يف اختذ القرار ألن نظرا منها،
 وعــرب .)٣٨٥(ذاتــه حــد ويف طبيعتــه حبكــم ملزمــا بالتــايل ويعتــرب

 أن ميكـن  ال اجلزاءات استخدام أن همفاد رأي عن الصني ممثل
 غــري فمــن .“فعليــة أوضــاع ضــوء وعلــى حبــذر” إال بــه يــؤذن

 علـى  مسـبقا  حكمـا  الـس  حيكـم  أن هــذه،  واحلالة املناسب،
 ذلـك  يسهــم  فلن اجلزاءات، بفرض يهـدد وأن التحقيق نتيجة

__________ 

)٣٨٢(  S/PV.5297 ٤و  ٣(فرنســـــــا)؛ والصـــــــفحتان  ٣، الصـــــــفحة 
  اليات املتحدة).(الو ٥(اململكة املتحدة)؛ والصفحة 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٣(

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٤(

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٥(

 مزعزِعــة  جديـدة  عوامـل  سيضـيف ” بـل  املســألة  هذه حل يف
 ينقصــها ال الــيت األوســط الشــرق يف الــةاحل إىل “لالســتقرار

 ألن ارتياحــه عــن الروســي االحتــاد ممثــل وأعــرب .)٣٨٦(التعقيــد
ــق، مــع التعــاون ســياق يتجــاوز مل القــرار  يتضــمن ومل التحقي

 الشــكوك مــن بظــالل يلــق ومل “هلــا أســاس ال ديــدات أي”
 األوىل الصــيغة إىل وأشــار العــاملي. الــرباءة افتــراض مبــدأ علــى
ــروع مـــن ــرار،ا مشـ ــرح لقـ ــأن فصـ ــلي، الـــنص بـ ــان األصـ  كـ

 تلقائيـا  يفـرض  مسـبوق  غـري  إجـراء  اعتمـاده  حالـة  يف سيشكل
ــة للســلطة فقــط اســتنادا فــيهم املشــتبه علــى جــزاءات  التقديري

 لـه  املخولـة  احلقـوق  من الس حيرم مما التحقيق، للجنة احملض
  .)٣٨٧(امليثاق مبوجب

  
  احلالة يف ميامنار  

 /األول تشــــرين  ٥ يف ةاملعقــــود  ٥٧٥٣ اجللســــة يف  
ــوبر ــتمع ،٢٠٠٧ أكت ــة إىل الــس اس ــدمها إحاط  املبعــوث ق
 ذلـك  يف األخرية التطورات عن ميامنار يف العام لألمني اخلاص
ــد ــة وخـــالل .البلـ ــل أعـــرب ذلـــك، أعقبـــت الـــيت املناقشـ  ممثـ

 يفـرض  قـرار  مشـروع  لتقـدمي  اسـتعداده  عـن  املتحـدة  الواليات
 ملطالـب  بنـاءة  بصـورة  البلـد  يف النظام يستجب مل إذا جزاءات
 بأنـه  اعتقـاده  عـن  وأعـرب  .املناسـب  الوقـت  يف الدويل اتمع
 النظـام  حلمـل  األسـلحة  حظـر  قبيـل  مـن  تـدابري  يف النظـر  ينبغي
ــى ــاون عل ــيت الوســاطة جهــود يف اخلــاص املبعــوث مــع التع  ال
 فكـرة  أن مـن  الرغم على أنه سنغافورة ممثل وأعلن .)٣٨٨(يبذهلا

 يف بعنايـة  النظـر  يـتعني  اسـتبعادها،  ينبغي ال يةاإلضاف اجلزاءات
 هـذه  مجيـع  تتـوخى  أن وينبغي .التدابري هذه ملثل احملتملة اآلثار

ــدابري ــدفا الت ــو واحــدا، ه ــز وه ــف تعزي  اخلــاص املبعــوث موق
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٦(

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٧(

)٣٨٨(  S/PV.5753 ١٦، الصفحة.  
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 شــدد ذلــك، مــن النقــيض وعلــى .)٣٨٩(فعــاال وســيطا باعتبــاره
 إىل إال يـؤدي  ولـن  منـه  طائـل  ال الضـغط  أن علـى  الصني ممثل

 ميامنـــار بـــني والتعــاون  احلـــوار فـــرص وإضــاعة  بـــل املواجهــة 
ــدويل، واتمــع ــذلك، املتحــدة. األمــم ذلــك يف مبــا ال  دعــا ول
ــوخى أن إىل الــس  معاجلــة يف “ومســؤوال حــذرا جــا” يت
  .)٣٩٠(املسألة

 تشـــــــرين ١٣ يف املعقـــــــودة ٥٧٧٧ اجللســـــــة ويف  
 مهاقـد  أخـرى  إحاطة إىل الس استمع ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين

 ميامنــار إىل األخـرية  زيارتــه عـن  العــام لألمـني  اخلــاص املبعـوث 
ــام الــيت ــة إطــار يف ــا ق ــدة املســاعي والي ــه املســندة احلمي  .إلي

 بـأن  اعتقـاده  عـن  جمـددا  الصـني  ممثـل  أعـرب  املناقشـة،  وخالل
 تعقيــدا ســتزيده بــل الوضــع، تســوية يف تســاعد لــن اجلــزاءات
 إىل ســـبيلها يف هـــي الـــيت واملصـــاحلة احلـــوار عمليـــة بتقـــويض

 التهديـدات  أن الروسـي  االحتـاد  ممثـل  أكـد  وباملثل، .)٣٩١(البدء
ــة واجلــزاءات والضــغوط ــن املوجه ــد خــارج م ــؤدي البل  إىل ت

 إىل الراميـة  اجلهود تعوق أن إال شأا من وليس عكسية نتائج
  .)٣٩٢(ميامنار تواجه اليت املشاكل حل

  
  قراطية  مجهورية كوريا الشعبية الدمي/منع االنتشار  

 تشــــــــرين ١٤ يف املعقــــــــودة ٥٥٥١ اجللســــــــة يف  
ــوبر/األول ــذ ،٢٠٠٦ أكتـــ ــاع الـــــس اختـــ ــرار باإلمجـــ  القـــ

ــذي )٢٠٠٦( ١٧١٨ ــدابري مبوجبــه فــرض ال  توريــد حلظــر ت
 كوريـا  مجهوريـة  على األصول وجتميد السفر وحظر األسلحة
 البلـد  أعلـن  الـيت  النوويـة  التجربة على ردا الدميقراطية، الشعبية

__________ 

  .٢٤ة املرجع نفسه، الصفح  )٣٨٩(

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٠(

)٣٩١(  S/PV.5777 ١٣، الصفحة.  

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٢(

 املناقشـة  وخالل .٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ٩ يف اإجراءه
 الواليــات ممثـل  مـن  كـل  رحــب التصـويت،  بعـد  أجريـت  الـيت 

 باعتبارهـا  اجلـزاءات  بفـرض  املتحـدة  واململكـة  وفرنسا املتحدة
 للســـلم خطـــري ديـــد علـــى للمجلـــس وضـــروريا حامســـا ردا

 حـد  يف اجلـزاءات  أن الصـني  ممثل وذكر .)٣٩٣(الدوليني واألمن
 سـيعلق  الـس  أن على وشدد املتوخاة، “الغاية” ليست ذاا

 الشــــعبية كوريــــا مجهوريــــة امتثلــــت إذا اجلــــزاءات يرفــــع أو
 أن الروسـي  االحتـاد  ممثـل  أكد وباملثل، .)٣٩٤(للقرار الدميقراطية

 ايـة،  ال مـا  إىل تسـري  أال ينبغي الس يفرضها جزاءات أي
 كــذلك وشــدد .الــس مطالــب تلبيــة متــت إذا رفعهــا وينبغــي

ــى ــرض أن عل ــن اجلــزاءات ف ــب م ــات جان ــة” احلكوم  بطريق
 إىل التوصـل  أجـل  مـن  الـس  جهـود  مـع  يتوافـق  ال “انفرادية
 األطـــراف مجيـــع فيهـــا تشـــارك مشـــتركة ـــج بشـــأن اتفـــاق
 اجلديـد  القـرار  مـن  اهلـدف  أن اليابـان  ممثـل  وأكد .)٣٩٥(املهتمة

ــد ــن ال املعتم ــرض يف يكم ــزاءات ف ــن” ج  اجلــزاءات أجــل م
 السـلم  لـه  يتعـرض  الـذي  التهديـد  إزالـة  أجـل  مـن  بـل  “نفسها

ــدوليان واألمــن ــة وقــف ضــمان طريــق عــن ال ــا مجهوري  كوري
ــعبية ــة الشـ ــارب الدميقراطيـ ــة التجـ ــات النوويـ ــالق وعمليـ  إطـ
ــذائف ــا عــن فضــال التســيارية، الق ــا عــن ختليه ــة براجمه  النووي
 ممثــــل رفــــض ذلــــك، علــــى وردا .)٣٩٦(بالقــــذائف واملتعلقــــة
ــة ــا مجهوريــ ــعبية كوريــ ــة الشــ ــرار الدميقراطيــ ــرب القــ  أن واعتــ

 فـرض  إىل سـعت  املتحـدة  الواليـات  أن وادعى ،“له مربر ال”
__________ 

)٣٩٣(  S/PV.5551 ــفحات ــدة)؛   ٤إىل  ٢، الصـــــ ــات املتحـــــ (الواليـــــ
  (اململكة املتحدة). ٥؛ والصفحة (فرنسا) ٤والصفحة 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٤(

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٥(

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٦(
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 ودفعـه  “األمـن  مبجلـس  بتالعبـها ” بلده على مجاعية جزاءات
  .)٣٩٧(القرار اعتماد إىل
  

  عدم االنتشار (مجهورية إيران اإلسالمية)  

 /متـــــــــوز ٣١ يف املعقـــــــــودة ٥٥٠٠ اجللســـــــــة يف  
 ٤٠ املـادة  مبوجـب  يتصـرف  وهـو  الـس  اختـذ  ،٢٠٠٦ يوليه
 أنشـطة  تعليـق  جعـل  الذي )٢٠٠٦( ١٦٩٦ القرار امليثاق من

 مجهوريــة ــا تضــطلع الـيت  اليورانيــوم معاجلــة وإعــادة ختصـيب 
ــران ــه مــا حنــو علــى ملزمــا اإلســالمية إي ــة طلبت ــة الوكال  الدولي

 حالــة يف اعتزامــه، عــن أيضــا الــس وأعــرب .الذريــة للطاقــة
 اختـــاذ القــرار،  هلـــذا اإلســالمية  إيــران  مجهوريـــة امتثــال  معــد 

ــدابري ــادة مبوجــب املالئمــة الت  مــن الســابع الفصــل مــن ٤١ امل
 مـن  عـدد  أعـاد  القرار، اختاذ تلت اليت املناقشة وخالل .امليثاق

 تــدابري اختــاذ يف الشــروع اســتعدادهم علــى التأكيــد املــتكلمني
 اإلســـالمية إيـــران مجهوريــة  متتثـــل مل إذا ،٤١ املـــادة مبوجــب 
 والصــني الروســي االحتــاد ممثلــي أن غــري .)٣٩٨(القــرار ألحكــام

 تــدابري أي الــس يتخــذ أن الــالزم مــن يكــون لــن أنــه أضــافا
  .)٣٩٩(االمتثال حالة يف إضافية

 كـــــــانون  ٢٣ يف املعقـــــــودة  ٥٦١٢ اجللســـــــة  ويف  
 القـــــرار باإلمجـــــاع الـــــس اختـــــذ ،٢٠٠٦ ديســـــمرب/األول

 مــن  األوىل اموعــة مبوجبــه  فــرض الــذي )٢٠٠٦( ١٧٣٧
ــى اجلــزاءات ــة عل ــران مجهوري ــا املتصــلة اإلســالمية إي  بربناجمه

 عـن  املتحـدة  الواليـات  ممثـل  أعـرب  املناقشة، وخالل .النووي
 اإلســـالمية إيـــران مجهوريـــة إىل يوجـــه القـــرار أن مفـــاده رأي

__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٧(

)٣٩٨(  S/PV.5500 (الواليـــــات املتحـــــدة)؛ والصـــــفحة  ٣، الصـــــفحة
(االحتــاد الروســي،   ٦و  ٥املتحــدة)؛ والصــفحتان  (اململكــة  ٤

  (فرنسا). ٨الصني)؛ والصفحة 

  (االحتاد الروسي، الصني). ٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩٩(

 ستنشـأ  “خطرية تداعيات” أن مؤداها “فيها لبس ال رسالة”
 امتثـال  يف األمـل  عـن  عـرب  وإذ .التزاماـا  لهاجتاه استمرار عن

ــد ــذلك البل ــرار، ل ــال الق  ذلــك يف بوضــوح أكــد الــس إن ق
 مجهوريــة ســتتخذها الــيت اإلجــراءات اســتعراض عزمــه القــرار
 الوكالـة  إىل تقدميـه  املقـرر  التقريـر  إىل اسـتنادا  اإلسـالمية  إيران

 البلـد  ميتثـل  مل إذا إضـافية  تـدابري  واعتماد الذرية للطاقة الدولية
ــاال ــامال امتثـ ــه كـ ــار .)٤٠٠(اللتزاماتـ ــل وأشـ  أن إىل فرنســـا ممثـ

 ،“عكســها وميكــن متســقة” الــس اعتمــدها الــيت اجلــزاءات
 اإلســالمية إيــران مجهوريــة أصــرت إذا أنــه علــى شــدد ولكنــه
 أخـرى  تـدابري  فسـتتخذ  حاليـا  تنهجـه  الذي الطريق على السري

 التأكيـد  الصـني  ممثل وشدد .)٤٠١(امليثاق من ٤١ املادة مبوجب
 وسـيلة  هـي  وإمنـا  ذاـا،  حـد  يف غاية ليست اجلزاءات أن على

 املفاوضــات، اســتئناف علــى اإلســالمية إيــران مجهوريــة حلــث
ــد ــن وأكــ ــد مــ ــزاءات أن جديــ ــدودة اجلــ ــا حمــ ــة زمنيــ  وقابلــ

ــى وردا .)٤٠٢(للعكــس ــك، عل ــل أشــار ذل ــة ممث ــران مجهوري  إي
ــالمية ــس أن إىل اإلسـ ــرض الـ ــزاءات فـ ــى جـ ــرف علـ  يف طـ

 هـاجم  أن لـه  يسـبق  مل النوويـة  األسـلحة  انتشـار  عـدم  معاهدة
 القـوة  باسـتخدام  هـدد  أو املتحـدة  األمـم  أعضـاء  من عضو أي

 يف الــثالث وشــركاءها املتحــدة الواليــات أن واعتــرب .ضــدهم
ــدا يأخــذوا مل األورويب االحتــاد ــه مقترحــات أب  مأخــذ حكومت
ــ البدايــة منــذ العــزم عقــدوا أنــه حيــث اجلــد،  اســتخدام” ىعل
 علــى الضــغط ملمارســة كــأداة اجلــزاءات واســتخدام “الــس

  .)٤٠٣(اإلسالمية إيران مجهورية
__________ 

)٤٠٠(  S/PV.5612 ٣، الصفحة.  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠١(

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٢(

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٣(
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ــة ويف   ــودة ٥٦٤٧ اجللســــــــــ  /آذار ٢٤ يف املعقــــــــــ
 الــذي )٢٠٠٧( ١٧٤٧ القــرار الــس اختــذ ،٢٠٠٧ مــارس
ــه فــرض ــة علــى اجلــزاءات مــن أخــرى جمموعــة مبوجب  مجهوري
 قطــر مــن كــل ممثلــو أدىل التصــويت، وقبــل .اإلســالمية إيــران

ــيا والكونغـــو ــا وجنـــوب وإندونيسـ  إىل تشـــري ببيانـــات أفريقيـ
 حــق أكــدوا لكنــهم القــرار، ملشــروع تأييــدا التصــويت عزمهــا

 تطــوير  يف للتصــرف  القابــل  غــري اإلســالمية  إيــران  مجهوريــة
 إىل الــدول  مجيــع ودعــوا الســلمية لألغــراض النوويــة الطاقــة
ــى .)٤٠٤(ةاملســأل هلــذه تفاوضــي حــل إلجيــاد الســعي  حنــو وعل

 فـرض  علـى  موافقتـه  عـدم  عـن  قطـر  ممثـل  أعرب حتديدا، أكثر
 وسـائل  مـن  مالئمـة  غـري  وسـيلة  إياها معتربا جديدة، جزاءات
 مـن  وحـذر  اإلسـالمية.  إيـران  مجهوريـة  حكومـة  علـى  الضغط

 علـى  ويـدل  أحيانـا،  األمـور  يعقد أن ميكن اجلزاءات فرض أن
ــل ــية للجهـــود آخـــر فشـ  أن إىل لككـــذ وأشـــار .الدبلوماسـ

ــتمرار ــى الضــغط اس ــة عل ــران مجهوري  أن ميكــن اإلســالمية إي
ــه تترتــب ــار علي ــل، خطــرية آث ــالنظر بالفع ــة إىل ب ــة طبيع  احلال
ــة ــة يف فعــال املتقلب ــى .)٤٠٥(املنطق  أعــرب الشــاكلة، نفــس وعل
 مثـــل القســـرية، التـــدابري بـــأن االعتقـــاد عـــن أفريقيـــا جنـــوب

 أجــل مــن وفقــط دشــدي حبــذر تســتخدم أن ينبغــي اجلــزاءات،
 التوصـل  أجـل  من واملفاوضات السياسي احلوار استئناف دعم
 اختـــاذ أعقـــب الـــذي النقـــاش وخـــالل .)٤٠٦(ســـلمي حـــل إىل

 فرنسـا  ممـثال  ذلـك  يف وأيده املتحدة، اململكة ممثل أكد القرار،
ــات ــدة، والواليـ ــة املتحـ ــرار طبيعـ ــاعدية القـ ــبية، التصـ  والتناسـ

 مـن  ١٥ الفقرة أحكام ىعل تغيريات أي يدخل مل أنه مالحظا
__________ 

)٤٠٤(  S/PV.5647 (الكونغــــو)؛  ٣(قطــــر)؛ والصــــفحة  ٢، الصــــفحة
(جنـوب   ٦و  ٥(إندونيسيا)؛ والصـفحتان   ٤و  ٣والصفحتان 

  أفريقيا).

  .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٥(

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٦(

 مجهوريــة حــق علــى أيضــا وأكــدوا. )٢٠٠٦( ١٧٣٧ القــرار
 النوويـة  الطاقـة  تطـوير  يف للتصرف القابل غري اإلسالمية إيران

ــوا الســــلمية، لألغــــراض ــة إىل العــــودة إىل البلــــد ودعــ  طاولــ
 هلـذه  األمد طويل شامل حل إىل التوصل أجل من املفاوضات

 امتثــال عــدم إن املتحــدة اتالواليــ ممثــل وقــال .)٤٠٧(املســألة
 عــن فضــال األمــن جملــس لقــرارات اإلســالمية إيــران مجهوريــة
 اختـاذ  الـس  علـى  فرضـا  الدوليـة  التعاهديـة  التزاماا انتهاكها

ــراءات، ــطالع ومت إجــــ ــذلك االضــــ ــة بــــ ــة” بطريقــــ  متأنيــــ
 تـدابري  طبيعـة  مؤكـدا  الصـني،  ممثـل  وأضاف .)٤٠٨(“ومدروسة
 لـيس  اجلديـد  القـرار  مـن  لغـرض ا أن للعكس، القابلة اجلزاءات

 إىل العــودة علــى حثهــا بــل اإلســالمية، إيــران مجهوريــة معاقبــة
 مجهورية امتثلت وإذا الدبلوماسية. اجلهود وإحياء املفاوضات

 ســيعلق الــس فــإن الصــلة، ذات للقــرارات اإلســالمية إيــران
ــدابري  املســألة بــأن وجــزم .هلــا حــدا سيضــع بــل اجلــزاءات ت

 الضـغوط،  وممارسـة  اجلـزاءات  بفـرض  فقـط  معاجلتـها  يستحيل
 أيضـا  وأكـد  .“األفضل اخليار” تظل احملادثات أن على وشدد

 اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة  بشعب تضر أال ينبغي اجلزاءات أن
 بــني  واملــايل  والتجــاري  االقتصــادي  التبــادل  علــى  تــؤثر  وأال

 ممثـل  وأشـار  .)٤٠٩(األخـرى  والبلـدان  اإلسالمية إيران مجهورية
ــة، القــرار طبيعــة مــربزا الروســي، اداالحتــ ــادة أن إىل املتوازن  امل
ــن ٤١ ــاق مـ ــتبعد امليثـ ــة تسـ ــتخدام إمكانيـ ــوة اسـ  أي وأن القـ

 الـــيت اإلجـــراءات علـــى ردا اختاذهـــا ميكـــن أخـــرى خطـــوات
 ميكـــن ال املســـتقبل يف اإلســـالمية إيـــران مجهوريـــة ســـتتخذها

ــايل ــلمية. ســوى تكــون أن بالت ــرب س ــن وأع ــل ع  أن يف األم
__________ 

(اململكـــــة املتحـــــدة)؛  ٨إىل  ٦ملرجــــع نفســـــه، الصــــفحات   ا  )٤٠٧(
 ١٣إىل  ١٠(فرنســـــا)؛ والصـــــفحات  ١٠و  ٩والصـــــفحتان 

  (الواليات املتحدة).

  .١١املرجع نفسه الصفحة   )٤٠٨(

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٩(



من امليثاق السابعالنظر يف أحكام الفصل  -الفصل احلادي عشر 

 

1421/1582 11-02856 
 

 بغيـــة حـــوار يف اإلســـالمية إيـــران مجهوريـــة حكومـــة تشـــرع
ــل ــل إىل التوصـ ــي حـ ــي سياسـ ــذه ودبلوماسـ ــألة هلـ  .)٤١٠(املسـ
 قــرارا  الــس اختــاذ  أن مفــاده رأي عــن بنمــا  ممثــل وأعــرب

 مجيـع  ودعـا  .“السياسـية  للعملية فشال” ميثل اجلزاءات بفرض
ــة يف الشــروع إىل األطــراف ــاوض عملي ــدة تف ــي جدي  إىل ترم

  .)٤١١(الوضع تسوية

ــة ممثــــل أعــــرب ذلــــك، علــــى وردا   ــران مجهوريــ  إيــ
 األشــهر يف الرابعــة وللمــرة الــس، ألن أســفه عــن اإلســالمية

 بلــده ضــد “لــه مــربر ال إجــراء” اختــذ الســابقة، عشــر االثــين
ــذي ــذ ال ــا ينف ــا برناجم ــلميا. نووي ــال س ــرار إن وق  املتخــذ، الق

 أبــدا يقــم مل الــذي البلــد يعاقــب جــزاءات، مــن عليــه نــص مبــا
 وجهـــة بتحويـــل “الذريـــة للطاقـــة الدوليـــة للوكالـــة ووفقـــا”

 بكــل  أوىف “ملتزمــا  طرفــا ” يعتــرب  والــذي  النــووي،  برناجمــه
 أن اخلتـام  يف والحـظ  .االنتشـار  عدم معاهدة مبوجب التزاماته

 مـــن غريهـــا أو واالقتصـــادية السياســـية اجلـــزاءات أشـــد حـــىت
 تراجـع ال علـى  اإليرانيـة  األمـة  تكـره  أن من أضعف التهديدات

  .)٤١٢(“واملشروعة القانونية مطالبها” عن
  

  تقارير األمني العام عن السودان  

 /متـــــــــوز ٣٠ يف املعقـــــــــودة ٥٠١٥ اجللســـــــــة يف  
 الــذي )٢٠٠٤( ١٥٥٦ القــرار الــس اختــذ ،٢٠٠٤ يوليــه
 غـري  الكيانـات  مجيـع  ضـد  األسـلحة  علـى  حظـرا  مبوجبه فرض

 وجنـوب  وردارفـ  مشـال  واليات يف العاملني واألفراد احلكومية
 الـس  طالـب  نفسه، القرار ومبوجب .دارفور وغرب دارفور

 ميليشــيات ســالح بــرتع بالتزاماــا بالوفــاء الســودان حكومــة
__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٠(

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤١١(

  .٢٢إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٤١٢(

ــاذ يف النظـــر عزمـــه عـــن وأعـــرب اجلنجويـــد،  مـــن مزيـــد اختـ
 املنصــوص النحــو علــى تــدابري اختــاذ ذلــك يف مبــا اإلجــراءات،

    االمتثال. عدم حالة يف امليثاق، من ٤١ املادة يف عليه

ــم   ــل وتكلـ ــل الصـــني ممثـ ــويت، قبـ ــر التصـ ــأن وذكـ  بـ
 حــل إجيــاد عــن الرئيســية املســؤولية تتحمــل الســودان حكومــة
 عـــن متتنـــع ســـوف حكومتـــه أن وذكـــر دارفـــور، يف للوضـــع

 إىل إشــارات يتضــمن يــزال ال القــرار مشــروع ألن التصــويت
 أن مـع  الوضـع،  تعقيـد  زيـادة  شـأا  مـن  جمدية غري تدابري اختاذ

ــذل “تســارع” األطــراف يــعمج  .)٤١٣(الدبلوماســية اجلهــود بب
 أن التصــويت، بعــد متحــدثا املتحــدة، الواليــات ممثــل والحــظ

 دارفـور،  علـى  أساسا يركز األسلحة على حظرا يفرض القرار
 فــرض” بإمكانيــة مشــفوعة شــهريا التقــدم لرصــد آليــة ويــوفر

 وأضــاف .بالتزاماــا الســودان حكومــة تــف مل إذا “جــزاءات
ــه ــدرك أن الواجــب مــن كــان أن ــأن الســودان ي  إجــراءات” ب

 عـدم  حالـة  يف دولية جزاءات شكل يف األفق يف تلوح “جادة
 حالـة  يف أنـه  املتحـدة  اململكـة  ممثـل  أكد وباملثل، .)٤١٤(االمتثال

 يف بالتحديـد  املتمثلة احلكومة وواجبات بالتزامات التقيد عدم
 والفظـائع،  الترويـع  أعمال ووقف بناءة سالم حمادثات مباشرة
 مـرور  بعـد  احملـرز  التقـدم  اسـتعراض  علـى  بنـاء  الـس،  سينظر
 يف عليـه  املنصـوص  النحـو  علـى  التـدابري  اختـاذ  يف واحـد،  شهر
 رأي وفرنســا أملانيــا ممــثال وشــاطر .)٤١٥(امليثــاق مــن ٤١ املــادة

ــأن الســابقني املــتكلمني ــدابري ب ــدة الت ــيت اجلدي ــل فرضــت ال  متث
 وذلـك  اجلـزاءات،  فـرض  جنبلت السودان حكومة أمام فرصة

ــإحراز ــدم ب ــام تق ــل ه ــاس قاب ــزع يف للقي  ميليشــيات ســالح ن
 ملزمــا سـيكون  فــالس وإال العدالـة،  إىل وتقــدميهم اجلنجويـد 

__________ 

)٤١٣(  S/PV.5015 ٣، الصفحة.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٤(

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٥(
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 ممثـل  ورحب .)٤١٦(امليثاق من ٤١ املادة مبوجب تدابري بفرض
 وأصـر  القـرار  باختـاذ  وبـنن،  أنغوال باسم أيضا متحدثا اجلزائر،

 اسـتعراض  بعـد  إال السـودان  ضـد  جديدة ريتداب تتخذ أال على
 الوفــاء يف الســودان حكومــة قبــل مــن احملــرز للتقــدم الــس

 مـن ” أن الروسـي  االحتـاد  ممثـل  أعلـن  وباملثـل،  .)٤١٧(بالتزاماـا 
 جملــس اختــاذ علــى يــنص ال” القــرار أن “األساســية األمهيــة
ــراءات األمـــن ــافية إجـ ــأن إضـ ــور بشـ  تلـــك أن ورأى. “دارفـ

 األمـني  توصـيات  يف النظـر  بعـد  إال تتخذ أال غيينب اإلجراءات
ــام ــدان يف والتطــورات الع ــل والحــظ .)٤١٨(املي ــل ممث  أن الربازي

 ال امليثـاق  مـن  السابع الفصل مبوجب املفروضة التدابري اعتماد
 صــرامة إىل تــذكر قيمــة يضــيف ال أو ضــئيلة قيمــة إال يضــيف

 املـأزق  نمـ  خمرجا” ٤١ املادة إىل اإلشارة واعترب القرار، هلجة
 بأنـه  يوضـح  أن ينبغـي  كـان  الـنص  أن ورأى .“توفيقيـا  وحال
ــاة التـــدابري قبـــل مـــن تـــدابري تتخـــذ لـــن ــادة يف املتوخـ  ٤١ املـ
 .)٤١٩(القـرار  يف الـواردة  األمـن  جملـس  قـرارات  تنفيذ لغرض إال

 اجلديـدة  التـدابري  تؤيد ال حكومته أن إىل باكستان ممثل وأشار
ــا ــد ال ألــ ــن أن تعتقــ ــوب مــ ــد املستصــ ــاجلزاءات التهديــ  بــ

 تعتـرب  حكومتـه  أن وأضـاف  .السودان حكومة ضد فرضها أو
ــاد لـــــزوم ال أن ــرار العتمـــ ــه القـــ  الفصـــــل مبوجـــــب بكاملـــ

 تأييـدا  صـوت  قـد  بلده أن إىل الفلبني ممثل وأشار .)٤٢٠(السابع
 يتقيـد  أن األمـل  عـن  وأعـرب  اإلنسـانية،  للحالـة  اعتبارا للقرار

__________ 

  (فرنسا). ١٠(أملانيا)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٦(

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٧(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٨(

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٩(

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٠(

 إىل يــدعو ســبب مــن هنــاك يكــون ال وأن بالتزاماتــه الســودان
  .)٤٢١(يوما ٣٠ انقضاء بعد امليثاق من ٤١ املادة تطبيق

 /أيلـــــــول  ١٨ يف املعقـــــــودة  ٥٠٤٠ اجللســـــــة  ويف  
 الــذي )٢٠٠٤( ١٥٦٤ القــرار الــس اختــذ ،٢٠٠٤ ســبتمرب

 السـودان  حكومـة  امتثـال  عـدم  حالة يف أنه جديد من فيه أكد
 فــإن ة،الصــل ذات األمــن جملــس لقــرارات الكامــل النحــو علـى 

 مـن  ٤١ املـادة  مبوجـب  إضـافية  تـدابري  اختـاذ  يف سـينظر  الس
 تكـن  مل حكومته إن اجلزائر ممثل قال التصويت، وقبل .امليثاق
 فـــرض  إىل اللجـــوء ” ديـــد  الـــس  يســـتخدم  بـــأن  تتوقـــع

 يسـلط  )٤٢٢(القـرار  مشـروع  ألن قلقه عن وأعرب ،“اجلزاءات
 إىل شـارة اإل دون السـودان  حكومـة  نـواقص  علـى  فقط الضوء

 وعـالوة  الصـحيح.  االجتـاه  يف احلكومة اختذا اليت اإلجراءات
 يتـــوخى القـــرار ألن موافقتـــه عـــدم عـــن أعـــرب ذلـــك، علـــى

 عـدم  حالـة  يف لـيس  السـودان  ضـد  اجلزاءات استخدام إمكانية
 عـدم  حالـة  يف أيضـا  بـل  فحسـب،  األمـن  جملس لقرار االمتثال
 االحتـاد  بعثـة  اليـة و متديـد  بشـأن  األفريقـي  االحتـاد  مـع  التعاون

 االحتـاد  ممثـل  قـال  التصـويت،  وبعد .)٤٢٣(السودان يف األفريقي
 أفضـل  يكون أن من أبعد جزاءات بفرض التهديد إن الروسي

 وأوصــى، .بالتزاماــا بالوفــاء الســودان حكومــة إلقنــاع ســبيل
 .)٤٢٤(“مقبولـة  دبلوماسـية  وسـائل ” باستخدام ذلك، من بدال

 القــرار، علــى وفــده حتفظــات عــن معربــا الصــني، ممثــل ووافــق
 علــى التركيــز هلمــا ينبغــي الــدويل واتمــع الــس أن علــى

 عكــس ال التعــاون، مواصــلة علــى الســودان حكومــة تشــجيع
 وأشـار  األفريقـي.  االحتـاد  لوسـاطة  الـدعم  تقدمي واقترح ذلك،

__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢١(

)٤٢٢(  S/2004/744.  

)٤٢٣(  S/PV.5040 ٣، الصفحة.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٤(
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 ولكنـــها التصـــويت، عـــن امتنعـــت قـــد بلـــده حكومـــة أن إىل
 إىل تشـري  الـيت  األحكـام  بببسـ  القـرار،  اختاذ وجه يف تقف مل

 تقــدمي يف املشــاركني أن إىل أيضــا وأشــار األفريقــي. االحتــاد
 مـن  وأكـد  تلقائيـا،  تنفـذ  لـن  اجلـزاءات  أن مـرارا  أعلنـوا  القرار
 تـؤدي  لـن  أـا  يـرى  الـيت  للجـزاءات  حكومتـه  معارضـة  جديد

 ممثــــل قــــال وباملثــــل، .)٤٢٥(القائمــــة املشــــاكل تفــــاقم إىل إال
 اجلـزاءات  اسـتخدام  تأييـد  بإمكانه ليس دهبل وفد إن باكستان

 لـــيس احملـــرز، التقـــدم إىل وبـــالنظر .باســـتخدامها التهديـــد أو
 مــــربرا” اجلــــزاءات باســــتخدام الســــودان حكومــــة لتهديــــد

 وقــد باإلجحــاف تتســم اجلــزاءات أن وأضــاف .“ضــرورة أو
 اإلنســاين الغــوث تقــدمي ــدد معاكســة فعــل ردود عنــها تنشــأ

 االحتـاد  يبـذهلا  الـيت  الوساطة مساعي اجعتر إىل وتؤدي الدويل
 الواليـــات ممثـــل أشـــار ســـبق، مـــا علـــى وردا .)٤٢٦(األفريقـــي
ــة إال يتصـــرف ال الـــس أن إىل املتحـــدة  امتثـــال لعـــدم نتيجـ
 الــس إن وقـال  ).٢٠٠٤( ١٥٥٦ للقــرار السـودان  حكومـة 
 السـودان  علـى  جزاءات فرض يف فعال النظر إىل يضطر سوف

 االحتـاد  مـع  كـامال  تعاونا يتعاون ومل عبهش اضطهاد واصل إذا
 علـى  رومانيا، مبمثل مدعوما أملانيا، ممثل وشدد .)٤٢٧(األفريقي

 بسـبل  السـودان،  علـى  الضـغط  مواصـلة  الـس  على يتعني أنه
ــها ــد منـ ــزاءات، بفـــرض التهديـ ــداث دون ولكـــن اجلـ  أي إحـ

 املتحـدة  اململكـة  ممثـل  ذكـر  وباملثـل،  .)٤٢٨(ذلـك  يف “تلقائية”
 يشـدد  التـدابري،  باختـاذ  “الواضـح  التهديد بتكرار” لس،ا أن

 األهـداف  بتحقيـق  السـودان  حكومـة  قيـام  بكفالـة  التزامه على
 أدوات” اجلــــزاءات أن شــــيلي ممثــــل والحــــظ .)٤٢٩(احملــــددة

__________ 

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٥(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٦(

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٧(

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٨(

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٩(

 الــذي اهلــدف أن معلنــا ،“أمســى أغــراض لتحقيــق تســتخدم
 .)٤٣٠(بالتزاماتـــه الســـودان وفـــاء يف يكمـــن حكومتـــه تتوخـــاه
ــ وأكــد  جتــاه بالتزاماــا أوفــت قــد حكومتــه أن الســودان لممث

 بلـده  تواجـه  الـيت  املشـاكل  بـأن  أيضـا  الـس  وذكر .مواطنيها
 هـل  وتسـاءل  ،“واالجتمـاعي  االقتصادي التخلف” يف تكمن

 لـن  أـا  أم املشـكلة،  حـل  علـى  تسـاعد  أن اجلـزاءات  شأن من
  .)٤٣١(تعقيدها إىل سوى تؤدي

 تشـــــــرين ١٩ يف املعقـــــــودة ٥٠٨٢ اجللســـــــة ويف  
 القـــــرار باإلمجـــــاع الـــــس اختـــــذ ،٢٠٠٤ نـــــوفمرب/الثـــــاين
ــذي )٢٠٠٤( ١٥٧٤ ــرب الـ ــه أعـ ــن فيـ ــه عـ ــالغ قلقـ  إزاء البـ
ــه الســودان يف الوضــع  الــدوليني واألمــن الســلم علــى وتداعيات

 القـرار،  اختاذ تلت اليت املناقشة وخالل املنطقة. يف واالستقرار
 عـزم  جديـد  مـن  يؤكـد  القـرار  أن املتحـدة  اململكة ممثل الحظ

 بالتزاماــا.  دارفــور  يف األطــراف  مجيــع  وفــاء  كفالــة  الــس 
ــار ــذلك وأشـ ــرار أن إىل كـ ــذكر القـ ــأن يـ ــدابري بـ ــتتخذ التـ  سـ

ــادة مبوجــب ــاق مــن ٤١ امل ــيت األطــراف ضــد امليث  تــف مل ال
 عـن  بالنيابـة  متكلمـا  هولندا، ممثل قال وباملثل، .)٤٣٢(بالتزاماا

ــدان األورويب االحتــاد ــه، تســبةاملن والبل  األورويب االحتــاد إن إلي
ــى الضــغط ممارســة سيواصــل ــة مــن كــل عل  الســودان حكوم

 النحــو علــى املناســبة، التــدابري وســيتخذ املتمــردة، واجلماعــات
 تقـــدم أي يتحقــق  مل إذا امليثــاق،  مـــن ٤١ املــادة  يف املتــوخى 
 الشــعيب اجلــيش/الشــعبية احلركــة رئــيس وأعلــن .)٤٣٣(ملمــوس
 بكـثري  اجلـزاءات  من أشد إجراء هو ارالقر أن السودان لتحرير

 سياسـية  تسـوية  إىل بالتوصـل  الـرتاع  أطـراف  التـزام  جيسد ألنه
__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٠(

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣١(

)٤٣٢(  S/PV.5082 ٤، الصفحة.  

  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٣(
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ــه موعــد يف ــنص .٢٠٠٤ ديســمرب/األول كــانون ٣١ غايت  وي
 تنشـأ  أن ميكـن  األطراف، اتفاق عدم حالة يف أنه، على القرار

    .)٤٣٤(اجلزاءات من بكثري “أشد عواقب” ذلك عن

ــة ويف   ــ ٥١٥٣ اجللســــــــــ  /آذار ٢٩ يف ودةاملعقــــــــــ
 الــذي )٢٠٠٥( ١٥٩١ القــرار الــس اختــذ ،٢٠٠٥ مــارس
ــه وســع ــد علــى املفــروض احلظــر نطــاق مبوجب  األســلحة توري

 وجتميـــد الســـفر حظـــر ذلـــك يف مبـــا إضـــافية، تـــدابري وفـــرض
 .الســودان يف الــرتاع يف ضــالعني معيــنني أفــراد علــى األصــول

 أن الروســي االحتــاد ممثــل أكــد ذلــك، تلــت الــيت املناقشــة ويف
 يف الـرتاع  فتيل لرتع ودبلوماسية سياسية تدابري احتاذ إمكانات

 حيتمـل  ال اجلزاءات فرض” أن أكد وبينما تستنفد. مل دارفور
 اسـتخدام  ذلـك  مـع  ميكن أنه إىل أشار ،“بناءة أجواء يهيئ أن

 احلالـة  تطبيع يعرقلون الذين األشخاص ضد املوجهة اجلزاءات
 علـى  العمليـة  القـدرة  بشـأن  شـكوك ال أن وأضـاف  .دارفور يف

ــذ ــام تنفيـ ــزاءات نظـ ــيت اجلـ ــبق الـ ــها أن سـ ــر الـــس فرضـ  أمـ
ــز علــى يســاعد ال ــه تعزي ــده عــن وعــرب .فعاليت  للمعارضــة تأيي

 العربيـة  الـدول  وجامعـة  األفريقـي  االحتـاد  جانـب  من الشديدة
 ينبغـــي أنـــه مفـــاده رأي عـــن وأعـــرب اجلـــزاءات، لتشـــديد
 فــرض قــرار ممكــن، وقــت أقــرب يف يســتعرض، أن للمجلــس

 تشـــكيل ضـــوء يف ســـيما وال األســـلحة، توريـــد علـــى احلظــر 
 الصـني  ممثـل  أكد وباملثل، .)٤٣٥(السودان يف االئتالفية احلكومة

 يف املتمثـل  جـه  القـرار،  بشـأن  حتفظاتـه  عن معربا جديد، من
 للمجلـس  ينبغـي  أنه وأكد اجلزاءات، مسألة إزاء احلذر توخي

 الـيت  “بالتـدابري ” يتعلـق  فيمـا  ذراحلـ  مـن  قـدر  أكرب يتوخى أن
__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٤(

)٤٣٥(  S/PV.5153 ٦، الصفحة.  

 علـى  سـلبيا  تـؤثر  وأن صـعوبة  أكثر املفاوضات جتعل أن ميكن
  .)٤٣٦(السالم عملية

ــة ويف   ــودة ٥٤٢٣ اجللســـــ ــان ٢٥ يف املعقـــــ  /نيســـــ
ــل ــس اختــذ ،٢٠٠٦ أبري ــرار ال ــذي )٢٠٠٦( ١٦٧٢ الق  ال
ــني ــه عـ ــة مبوجبـ ــخاص أربعـ ــفتهم أشـ ــعني بصـ ــود خاضـ  للقيـ

 التصــويت، وعقــب .األصــول يــدوجتم الســفر علــى املفروضــة
 واضــحة أدلـة  توجــد ال أنـه  مفــاده رأي عـن  قطــر ممثـل  أعـرب 

 فـــرض تســـتوجب بطريقـــة األفـــراد هـــؤالء تـــدين” ومتســـقة
 للجنـة  التوجيهيـة  واملبـادئ  لإلجـراءات  وفقا عليهم “جزاءات
 ممثــل وأعــرب .)٤٣٧()٢٠٠٥( ١٥٩١ بــالقرار عمــال املنشــأة
 أن إىل مشـريا  القـرار،  توقيـت  بشأن القلق عن الروسي االحتاد

 اتفــاق إبــرام إمكانــات علــى ســليب أثــر لــه يكــون قــد اعتمــاده
 أن ينبغــي اجلــزاءات تنفيـذ  بــأن اعتقــاده عـن  وأعــرب .للسـالم 

 سياسـيا  الـرتاع  تسـوية  على التشجيع مبهمة وثيق بشكل يقرن
 أن علـى  التشديد معرض ويف .)٤٣٨(اإلقليمي االستقرار وكفالة

 منعطفـا  بلغـت  األفريقـي  االحتـاد  قيادةب للسالم أبوجا حمادثات
ــه حامســا، ــل نب ــه الصــني ممث ــتعني أن  يتحمــل أن الــس علــى ي

 أي القـــرار، الختـــاذ نتيجـــة الشـــكوك، متلكـــت إذا مســـؤوليته
 للسـالم  اتفـاق  توقيـع  بشـأن  للسـالم  أبوجـا  حمادثات يف طرف

 وأعـرب  حدتـه.  زادت أو دارفور يف الدائر الرتاع تواصل وإذا
 قائمـة  يف األفـراد  بإدراج املتعلقة باملعايري يتعلق مافي حتفظه عن

ــه إىل وأشــار اجلــزاءات، ــق ينبغــي أن  باعتبارهــا اجلــزاءات تطبي
  .)٤٣٩(شديد حبرص تتخذ خطوة

__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٦(

)٤٣٧(  S/PV.5423 ٢، الصفحة.  

  .٢ع نفسه، الصفحة املرج  )٤٣٨(

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٩(
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 ،٢٠٠٦ مـايو /أيار ٩ يف املعقودة ٥٤٣٤ اجللسة ويف  
ــدامنرك ممثلــة أبــدت ــع الختــاذ دعمهــا ال  فيهــا مبــا التــدابري، مجي

 أن تعتقـد  إـا  وقالـت  .“ذلـك  األمـر  اقتضـى  مىت” اجلزاءات،
 األفـراد  أو األطـراف  مـن  يقـف  مـن  تشـجيع  مبكان األمهية من
ــة” ــق يف عقب ــزم وإذا ،“الســالم طري ــر ل  الضــغط ممارســة األم

 السـودان  ويف دارفـور  يف دائـم  سـالم  إرسـاء  أجـل  مـن  عليهم،
 متحــدثا جديــد، مــن النمســا ممثــل أكــد وباملثــل، .)٤٤٠(ككــل

ــة ــدان األورويب االحتــاد عــن بالنياب ــه، املنتســبة والبل ــده إلي  تأيي
 ١٥٩١ القــرار عليهــا يــنص الــيت للتــدابري الكامــل لالســتخدام

  .)٤٤١(السالم عملية يعرقلون الذين أولئك ضد )٢٠٠٥(

 ســبتمرب/أيلــول ١١ يف املعقــودة ٥٥٢٠ اجللســة ويف  
 الشـاملة  العمل خطة دراسة إىل الس قطر ممثل دعا ،٢٠٠٦

 إىل التوصـل  وإىل السـودان  حكومـة  قدمتـها  اليت دارفور بشأن
 يـتعني  أنه على كذلك وشدد احلالة. بشأن احلكومة مع اتفاق

 مــن شــك دون يزيــد الــذي اجلــزاءات بفــرض التهديــد تفــادي
ــد ــة أكــدت ذلــك، مــن النقــيض وعلــى .)٤٤٢(األمــور تعقي  ممثل

 سيحاسـبون  وأـم  املسـؤولني  مجيـع  حماسـبة  يـتعني  أنه الدامنرك
 حكومــة إصــرار حالــة يف أنــه مفــاده رأي عــن وأعربــت فعــال،

 يسـتبعد  فلـن  دارفـور،  يف الراهنـة  خططهـا  تنفيذ على السودان
    .)٤٤٣(نطاقا أوسع واقتصادية سياسية جزاءات فرض

  
__________ 

)٤٤٠(  S/PV.5434 ٢١، الصفحة.  

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤١(

)٤٤٢(  S/PV.5520 ٢٤، الصفحة.  

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٣(

   ٤١ باملادة املتصلة القضائية التدابري مناقشة  

  احلالة يف الشرق األوسط  

 أيــــــــــار/ ٣٠ يف املعقــــــــــودة ٥٦٨٥ اجللســــــــــة يف  
 الـــذي )٢٠٠٧( ١٧٥٧ القـــرار الـــس ذاختـــ ،٢٠٠٧ مـــايو

 مـــع التنســـيق أمـــور، مجلـــة يف العـــام، األمـــني إىل فيـــه طلـــب
 املتـــهمني حملاكمـــة خاصـــة حمكمـــة إلنشـــاء اللبنانيـــة احلكومـــة
 الــوزراء رئــيس حبيــاة أودى الــذي اإلرهــايب اهلجــوم بارتكــاب
 املناقشـة  وخـالل  آخـرين.  وأشـخاص  احلريـري،  رفيق السابق،

 عــن امتنـاعهم  املمــثلني مـن  عــدد بـرر  صــويت،الت أعقبـت  الـيت 
 التسـاؤل  موضـع  يضـعون  بـأم  القرار مشروع على التصويت

 وأشـاروا  .امليثـاق  مـن  السـابع  الفصـل  مبوجـب  التـدابري  اعتماد
 امليثــاق مــن ٢٥ املــادة مبوجــب ملزمــة الــس قــرارات أن إىل
ــدخل احملكمــة، بإنشــائه الــس، وأن ــة الشــؤون يف يت  الداخلي

 أن إىل الصـــني ممثـــل أشـــار ذلـــك، عـــن وفضـــال .)٤٤٤(نللبنـــا
 قـد  اإلجـراء،  ذلـك  اختـاذه  يف السابع بالفصل باعتداده الس،

ــثري ــاكل يــ ــية مشــ ــة سياســ ــزع وقانونيــ ــتقرار ويزعــ  يف االســ
 بـأن  الروسـي  االحتـاد  ممثـل  ذلـك  غـرار  علـى  وأعلن .)٤٤٥(لبنان

 .)٤٤٦(القـرار  مشـروع  يف السـابع  الفصـل  إىل لإلشارة أساس ال
 دعمهـم  عـن  التصـويت  بعد الكلمة تناولوا ممثلني عدة ربوأع

 االسـتناد  أن املتحـدة  اململكـة  ممثـل  وأكـد  .)٤٤٧(احملكمة إلنشاء
ــل إىل ــابع الفصـ ــل ال السـ ــىن أي حيمـ ــري معـ ــل غـ ــرار جعـ  القـ

__________ 

)٤٤٤(  S/PV.5685 ــيا)؛  ٣و  ٢، الصـــــــــفحتان (قطـــــــــر وإندونيســـــــ
(الصـني)؛   ٥و  ٤(جنـوب أفريقيـا)؛ والصـفحتان     ٤ والصفحة

  (االحتاد الروسي). ٦ و ٥والصفحتان 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٤٥(

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٦(

(بلجيكـــا وســـلوفاكيا وإيطاليـــا)؛  ٨ســـه، الصـــفحة املرجـــع نف  )٤٤٧(
ــة)؛   ٩و  ٨والصـــــــفحتان  ــات املتحـــــــدة األمريكيـــــ (الواليـــــ

  (لبنان). ١١إىل  ٩والصفحات 
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ــا ــن .)٤٤٨(إلزاميـ ــل وأعلـ ــريو ممثـ ــه بـ ــوت أنـ ــدا صـ ــرار تأييـ  للقـ
 بـه ن ولكنـه  ،“اسـتثنائية  سياسـية  ظروف” من لبنان شهدهي ملا
 يشـكل  أال ينبغـي  امليثـاق  مـن  السـابع  بالفصـل  االعتداد أن إىل

    .)٤٤٩(بعينها احلالة هذه نطاق تتجاوز سابقة
  

  السودان عن العام األمني تقارير  

 /آذار ٣١ يف املعقــــــــــــــودة ٥١٥٨ اجللســــــــــــــة يف  
 الــذي )٢٠٠٥( ١٥٩٣ القــرار الــس اختــذ ،٢٠٠٥ مــارس
 إىل ٢٠٠٢ يوليـه /متـوز  ١ منذ دارفور يف الوضع مبوجبه أحال

ــة للمحكمــة العــام املــدعي ــة اجلنائي  مــن عــدد ورحــب .الدولي
 دارفـور  يف الوضـع  احملكمـة  إىل حييـل  بأن الس بقرار املمثلني
 لإلفـالت  للتصـدي  وفعاليـة  كفـاءة  الوسائل أكثر ذلك باعتبار

 الفلـبني  ممثلـي  تصـويت  ورغم .)٤٥٠(العدالة وكفالة العقاب من
ــدا وبــنن واليونــان ــوا فقــد قــرار،لل تأيي  بشــأن القلــق عــن أعرب

 يف الـــواردة للمحكمـــة القضـــائية الواليـــة مـــن االســـتثناءات
 حكومتــه تؤيــد حــني يف أنــه الربازيــل ممثــل وذكــر .)٤٥١(القــرار
 التصـويت  عـن  امتنع فإنه احملكمة، إىل دارفور يف الوضع إحالة

ــانات إىل اإلحــــاالت بســــبب ــائية الواليــــة مــــن احلصــ  القضــ
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٨(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٩(

)٤٥٠(  S/PV.5158 ٧، الصــــفحة )لفلــــبني)؛ والصــــفحتان الــــدامنرك وا
ــتني)؛ والصــفحتان      ٩ و ٨ ــة املتحــدة واألرجن ــان واململك (الياب

املتحـدة)؛   ترتانيـا (مجهوريـة   ١٢(فرنسا)؛ والصفحة ١١و  ١٠
  (رومانيا واالحتاد الروسي). ١٣و  ١٢والصفحتان 

(اليونـان)؛   ١١(الفلـبني)؛ والصـفحة    ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥١(
  (بنن). ١٣والصفحة 

ــ .)٤٥٢(للمحكمــة ــة توأعلن ــات ممثل  اتمــع أن املتحــدة الوالي
 مــرتكيب حملاســبة مســاءلة آليــة” أنشــأ القــرار، باختــاذه الــدويل،
 أـا  أشـارت  ولكنـها  .دارفور يف “الوحشية واألعمال اجلرائم

 علــى تعتــرض املتحــدة الواليــات ألن التصــويت عــن امتنعــت
 متــارس  أن ينبغــي  الدوليــة  اجلنائيــة احملكمــة  إن القائــل  الــرأي

 نظـام  يف األطـراف  غـري  الـدول  مـواطين  علـى  القضائية يتهاوال
 عــدم عــن الصــني ممثــل أعــرب وباملثــل، .)٤٥٣(األساســي رومــا

ــه ــة علـــى موافقتـ ــة ممارسـ ــها احملكمـ ــدول علـــى لواليتـ  غـــري الـ
 “شــديدا تعقيــدا” تعقــد قــد اإلحالــة أن إىل وأشــار األطــراف

 ممثلـة  وأشـارت  .)٤٥٤(دارفـور  مسـألة  تسـوية  إىل الرامية اجلهود
 “أفريقيــا يف خمتلطــة حمكمــة” إنشــاء أن إىل املتحــدة الواليــات

 اجلنائيـة  احملكمـة  مـن  أفضـل  املسـألة  ملعاجلـة  آليـة  سيتيح كانت
 ممثـــل وتنـــاول مذهبـــها. اجلزائـــر ممثـــل وذهـــب ،)٤٥٥(الدوليـــة

 عــدم  بــأن وذكــر اإلحالــة، علــى معترضــا الكلمــة الســودان
ــاق ــة بشــأن االتف ــة القضــائية الوالي ــةح يكشــف للمحكم  قيق
 .“والضـعيفة  الناميـة  للـدول ” فقط موجهة احملكمة أن مفادها
 “بعيــدا شــوطا” قطــع بلــده يف القضــاء أن إىل كــذلك وأشــار

 أرادت الــــدول بعــــض أن وأكــــد احملاكمــــات، اتإجــــراء يف
ــل ــة تفعيــ ــتغلت احملكمــ ــة واســ ــور يف احلالــ ــا دارفــ  باعتبارهــ

  .)٤٥٦(“ذريعة  جمرد”
__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٢(

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٣(

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٤(

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٥(

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٦(
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  اجلزء الرابع

  السلم واألمن الدوليني أو إلعادما إىل نصاما التدابري األخرى حلفظ

  من امليثاق ٤٢وفقا للمادة 

  
    ٤٢املادة   

ــا       ــدابري املنصــوص عليه ــن أن الت ــس األم إذا رأى جمل
ال تفي بـالغرض أو ثبـت أـا مل تـف بـه، جـاز        ٤١يف املادة 

له أن يتخذ باسـتخدام القـوات اجلويـة والبحريـة والربيـة مـن       
حلفظ السلم واألمـن الـدوليني أو إلعادمـا     األعمال ما يلزم

إىل نصــاما. وجيــوز أن تشــمل هــذه األعمــال املظــاهرات       
ــوات    ــتخدام القـ ــات األخـــرى باسـ ــار والعمليـ وفـــرض احلصـ

  اجلوية أو البحرية أو الربية التابعة ألعضاء األمم املتحدة.  

  مالحظة  

خالل الفترة املستعرضة، مل يستند الس صراحةً إىل   
لكنـه اختـذ قـرارات عديـدة مبوجـب الفصـل السـابع         ٤٢ادة امل

أذن فيهــا لعـدد مـن بعثــات السـالم التابعـة لألمــم      ،مـن امليثـاق  
ــددة اجلنســيات باختــاذ    ــدابري  ”املتحــدة والقــوات متع ــع الت مجي

، “مجيع الوسـائل ” أو “مجيع الوسائل الالزمة”، أو “الالزمة
لقة بإعادة السـالم  إلنفاذ مطالبه املتع “اإلجراءات الالزمة”أو 

ويف مـا يتعلـق ببعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ        .واألمن الدوليني
السالم، أذن الس لبعثات بوروندي وكوت ديفـوار وهـاييت   
والسودان اليت كانت منشأة حديثا آنذاك بأن تتخذ إجـراءات  

ويف ما يتعلق بالبعثة اليت نشرت يف كوت ديفـوار، أذن   .إنفاذ
الوسـائل  ”ت الفرنسـية بـأن تسـتخدم مجيـع     الس أيضا للقوا

ــة ــس أيضــا يف اإلذن لعملــييت     .لــدعمها “الالزم واســتمر ال
حفظ السالم اللتني كانت األمم املتحـدة قـد نشـرما بالفعـل     

 .يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وسـرياليون باسـتعمال القـوة   
الــس لقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان بــأن تتخــذ    أذنو
لتنفيذ عدد من املهام الـيت كانـت    “مجيع اإلجراءات الالزمة”

مكلفة بتنفيـذها، بـدون أن يتصـرف صـراحة مبوجـب الفصـل       

ارتأى وجـود ديـد للسـالم    ولكن بعد أن السابع من امليثاق، 
دة اجلنسـيات،  ويف مـا يتعلـق بـالقوات املتعـد     .واألمن الدوليني

يف مـــا يتعلـــق  “مجيـــع التـــدابري الالزمـــة”أذن الـــس باختـــاذ 
بعمليات االحتاد األورويب املنشأة حديثا يف البوسـنة واهلرسـك   
ــو      ــة الكونغـ ــطى، ومجهوريـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــاد ومجهوريـ وتشـ
الدميقراطيــة؛ وعمليــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، والــدول  

ملؤقتـــة املتعـــددة اجلنســـيات يف األعضـــاء املشـــاركة يف القـــوة ا
كذلك، جدد الس إذنـه للقـوات املتعـددة اجلنسـيات      .هاييت

ــل يف أفغانســــتان، والبوســــنة       ــيت كانــــت منشــــورة بالفعــ الــ
ــوة    ــتعمال القــ ــراق باســ ــك، والعــ ــرة   .واهلرســ ــالل الفتــ وخــ

لعمليـة املختلطـة لالحتـاد    لاملستعرضة، أذن الس للمرة األوىل 
    .دة يف دارفور باختاذ إجراءات إنفاذاألفريقي واألمم املتح

ــات       ــس لعمليـ ــة، أذن الـ ــرة املستعرضـ ــالل الفتـ وخـ
حفــظ الســالم وللقــوات املتعــددة اجلنســيات باختــاذ إجــراءات  

ــادة   ــاذ مبوجـــب املـ ــطالعها   ٤٢إنفـ ــاء اضـ ــاق يف أثنـ ــن امليثـ مـ
مبجموعة واسعة ومتنوعة من املهام، مثل يئـة بيئـة آمنـة و/أو    

رصـد وكفالـة احتـرام اتفاقـات وقـف إطـالق       احلفاظ عليها؛ و
النار واتفاقات وقف األعمـال العدائيـة؛ وتقـدمي الـدعم لتنفيـذ      
اتفاقات السالم؛ وتوفري احلماية للحكومـات االنتقالية/املؤقتـة؛   
ومحاية املدنيني املعرضني خلطر اإليذاء البدين الوشيك؛ ومحاية 

شـــؤون مــوظفي األمـــم املتحـــدة ومنشـــآا وأيضـــا مـــوظفي ال 
ــد     ــر توريـ ــراءات حظـ ــذ إجـ ــة تنفيـ ــد وكفالـ ــانية؛ ورصـ اإلنسـ
األسلحة اليت يفرضها الس؛ ودعـم جهـود املصـاحلة الوطنيـة     
والتشــجيع علــى اســتعادة الثقــة بــني أطــراف الرتاعــات؛ ونــزع 
ــذ       ــم تنفي ــا؛ ودع ــات املســلحة وتســريح أفراده ســالح اجلماع
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ــرتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلد    ــة ل ــربامج الوطني ــاج؛ ال م
ودعـــم إصـــالح قطـــاع األمـــن؛ واملســـاعدة يف جمـــال حقـــوق  

  .)٤٥٧(إجناز العمليات االنتخابيةيف اإلنسان؛ واملسامهة 

دراسـة إفراديـة تتنـاول     ١٢وحيتوي الفرع ألـف علـى     
ــراءات إنفـــاذ مبوجـــب    حـــاالت أذن فيهـــا الـــس باختـــاذ إجـ

الســـابع مـــن امليثـــاق لصـــون الســـلم واألمـــن، وهـــي    الفصـــل
بأفغانستان، وبوروندي، والبوسـنة واهلرسـك،    دراسات تتعلق

ومجهورية أفريقيـا الوسـطى، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      
والصــــومال، والشــــرق األوســــط، والســــودان، وســــرياليون، 

ــاييت   ــوار، وه ــراق، وكــوت ديف ــم    .والع ــاء أه ــرع ب ــربز الف وي
يف مداوالت الس بشـأن اختـاذ القـرارات    اليت أثريت املسائل 
ن فيهـــا باســـتعمال القـــوة، ويتضـــمن حملـــة عامـــة عـــن  الـــيت أذ

املناقشات اليت دارت يف الس بشأن املسـائل املواضـيعية الـيت    
تسلط الضوء علـى تفسـري وتطبيـق األحكـام املنصـوص عليهـا       

وقد دارت تلـك املناقشـات بشـأن عـدم انتشـار       .٤٢يف املادة 
ــرتاع املســ     ــدنيني يف ال ــة امل ــدمار الشــامل، ومحاي لح، أســلحة ال

وتعزيز القانون الدويل، وعمليات حفظ السـالم التابعـة لألمـم    
    .املتحدة

  

    ٤٢املقررات املتعلقة باملادة   - ألف

  احلالة يف أفغانستان  

أيلول/ســبتمرب  ١٧) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٣بــالقرار   
ــوة    ٢٠٠٤ ــاء القـ ــوح ببقـ ــدد اإلذن املمنـ ــس أن ميـ ــرر الـ ، قـ

ــين    ــدة اث ــة مل ــة للمســاعدة األمني ــأذن  الدولي  عشــر شــهرا وأن ي
مجيــع التــدابري  ”للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة باختــاذ     

__________ 

انظــر الفصــل اخلــامس، اجلــزء األول، الفــرع واو الــذي يعــرض    )٤٥٧(
بشــكل منفصــل واليــة كــل عمليــة مــن عمليــات حفــظ الســالم  

  السالم. ومن عمليات بناء

وبقــرارات الحقــة، مــدد  .)٤٥٨(للوفــاء بواليــة القــوة “الالزمــة
الس اإلذن املمنوح للقوة الدولية للمساعدة األمنيـة وللـدول   

  .)٤٥٩(األعضاء املشاركة فيها
  

  احلالة يف البوسنة واهلرسك    

متوز/يوليـــــه  ٩)، املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥١بـــــالقرار   
، أذن الس للدول األعضاء، اليت تتصرف من خـالل  ٢٠٠٤

منظمة حلف مشال األطلسي أو بالتعاون معها، أن تبقـي علـى   
قــوة حتقيــق االســتقرار املتعــددة اجلنســيات لفتــرة أخــرى متتــد    

  لتنفيــــذ   “مجيــــع التــــدابري الالزمــــة  ”أشــــهر وأن تتخــــذ   ٦
ق دايتـون للسـالم وكفالـة االمتثـال     ألـف مـن اتفـا    - ١املرفق 

ـــأن تتخــذ مجيــع     .لــه ـــدول األعضــاء املعنيــة بـ وأذن الــس للـ
التدابري الالزمــة، بناء على طلب القوة، إما للـدفاع عـن القـوة    
أو ملساعدا يف أداء مهمتها، وأقر الـس حبـق القـوة يف اختـاذ     

ــة تع    رضــها مجيــع التــدابري الالزمــة للــدفاع عــن نفســها يف حال
ــاهلجوم  ــد بـ ــهجوم أو للتهديـ ــدول   .للـ ــا للـ ــس أيضـ وأذن الـ

األعضـاء املعنيــة باختــاذ مجيــع التـدابري الالزمــة لكفالــة االمتثــال   
للقواعد واإلجراءات اليت يضـعها قائـد القـوة لتنظـيم السـيطرة      

ــى اــال   ــوق البوســنة واهلرســك   اعل ــا  جلــوي ف ــه يف م ومراقبت
  .)٤٦٠(عسكرية جبميع أشكاهلايتعلق باحلركة اجلوية املدنية وال

تشرين  ٢٢)، املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٥وبالقرار   
يت ـاء الـللدول األعض، أذن الس ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

معه اون ـاد األورويب أو بالتعـالل االحتـن خـرف مـتتص
ة ـرة أوليـلفتبإنشاء قوة حتقيق استقرار متعددة اجلنسيات 

__________ 

  .٢  و ١)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٦٣القرار   )٤٥٨(

 ١٧٠٧ و ؛٢و  ١)، الفقرتـــــــان ٢٠٠٤( ١٦٢٣القــــــرارات    )٤٥٩(
ــان ٢٠٠٦( ــان ٢٠٠٧( ١٧٧٦ ؛ و٢و  ١)، الفقرتــ )، الفقرتــ
  .٢و  ١

  .١٥ و ١٤  و ١٣ و ١١)، الفقرات ٢٠٠٤( ١٥٥١القرار   )٤٦٠(
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ق ــوة حتقيــلقا ــا قانونيــون خلفـهرا لتكـش ١٢درها ـق
ورحب الس بقرار منظمة حلف مشال  .تقرارــاالس

األطلسي إاء عملية قوة حتقيق االستقرار يف البوسنة 
واالحتفاظ بوجود هلا يف  ٢٠٠٤واهلرسك حبلول اية عام 

البلد من خالل إنشاء مقر للمنظمة ملواصلة املساعدة يف تنفيذ 
كذلك،  .د األورويباتفاق السالم باالشتراك مع قوة االحتا

الل منظمة ـن خـرف مـللدول األعضاء اليت تتصأذن الس 
ا بإنشاء مقر لتلك ـاون معهـحلف مشال األطلسي أو بالتع

ع ـتقرار خيضـق االسـوة حتقيـا لقـا قانونيـون خلفـة ليكـاملنظم
راف موحدين ويؤدي مهامها املتصلة بتنفيذ ـادة وإشـلقي

اون مع ـالم بالتعـق الساـمن اتف ٢ألف واملرفق  -  ١املرفق 
قوة االحتاد األورويب وفقا للترتيبات املتفق عليها بني منظمة 

بأن ، اليت يقران فيها اد األورويبـحلف مشال األطلسي واالحت
قوة االحتاد األورويب ستضطلع بالدور الرئيسي يف تثبيت 

 .)٤٦١(الم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالمـالس
اد ـاالحتقوة الل ـخن ـموأذن للدول األعضاء اليت تتصرف 

 “مجيع التدابري الالزمة”معها باختاذ اون ـاألورويب أو بالتع
من اتفاق السالم وكفالة  ٢ألف واملرفق  - ١لتنفيذ املرفق 

األطراف ختضع كد على وجوب أن أواالمتثال هلما؛ 
اد ــوة االحتــا قــد تراهــيت قــاذ الــراءات اإلنفــاوي إلجــبالتس

رورية ـي ضـمشال األطلس األورويب ووجود منظمة حلف
رفقني ومحاية تلك القوة ـذين املـام هـذ أحكـة تنفيـلكفال

أن ـــب؛ وأذن الس ايضا للــدول األعضاء وذلك الوجود
اد ــوة االحتــب قـى طلـاء علـبن، ةـــدابري الالزمـع التـذ مجيـتتخ

دفاع ــلل، يــال األطلســف مشــة حلــر منظمــاألورويب ومق
حبق أقر وو ملساعدما يف أداء مهمتيهما، املنظمتني أن ــع

للدفاع عن  “ةـدابري الالزمـع التـمجي”اذ ـكل منهما يف اخت
__________ 

  .١١ و ١٠)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٧٥القرار   )٤٦١(

؛ نفسيهما يف حالة تعرضهما للهجوم أو للتهديد باهلجوم
وأذن الس أيضا للدول األعضاء اليت تتصرف من خالل 
قوة االحتاد األورويب والناتو أو بالتعاون معهما، بأن تتخذ 

لكفالة االمتثال للقواعد واإلجراءات  “ابري الالزمةمجيع التد”
اليت تنظم السيطرة على اال اجلوي للبوسنة واهلرسك 
ومراقبته، وذلك يف ما يتعلق باحلركة اجلوية املدنية 

   .)٤٦٢(والعسكرية جبميع أشكاهلا

ــاد األورويب      ــوة االحتـ ــة بقـ ــات املتعلقـ ومـــددت الواليـ
قـرارات الحقـة أصـدرها    وبوجود النـاتو عـدة مـرات مبوجـب     

  .)٤٦٣(الس
  

  احلالة يف بوروندي    

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٥بــ ــايو  ٢١)، املــ أيار/مــ
ــدة يف    ٢٠٠٤ ــم املتحـ ــة األمـ ــىء عمليـ ــس أن ينشـ ــرر الـ ، قـ

ــوب)، و  ــدي (أونــ ــا يأذن بورونــ ــبأن تسهلــ ــمجي”تخدم ـــ ع ـــ
ــالوس ــائل الالزمـ ـــللن “ةـ ــرام  هوض بالوالية التالية: ـ ــة احت كفال

ــف  ــات وق ــزع الســالح      اتفاق ــذ أنشــطة ن ــار؛ وتنفي إطــالق الن
ة ــــــــجتميع القوات املسلحة البورونديوالتســـــــريح؛ ورصـــــــد 

روع ـــري املشـــدفق غـــصد الت؛ وردـــة يف قواعـــلحتها الثقيلـــوأس
؛ واملسـامهة يف يئـة الظـروف    ةــ دود الوطنيــ رب احلـلحة عـلألس

الالزمـــة لتقـــدمي املعونـــة اإلنســـانية؛ وتيســـري العـــودة الطوعيـــة 
ــئني ــردين؛ وا لالجــــ ملسامهة يف إجناز العملية االنتخابية واملشــــ

؛ ومحايـــــــة املـــــــدنيني املنصوص عليها يف اتفاق أروشا بنجاح
املعرضـني خلطـر العنـف البـدين املباشـر؛ وكفالـة محايـة األفــراد        

__________ 

  .١٦-١٤ملرجع نفسه، الفقرات ا  )٤٦٢(

 ١٤ و ١١ و ١٠)، الفقــــــــرات ٢٠٠٥( ١٦٣٩القــــــــرارات   )٤٦٣(
ــرات ٢٠٠٦( ١٧٢٢ و ؛١٦ و ١٥ و  ١١ و ١٠)، الفقـــــــــــ
ــرات ٢٠٠٧( ١٧٨٥ و ؛١٦ و ١٥ و ١٤ و  ١٠)، الفقـــــــــــ
  .١٦  و ١٥  و ١٤ و ١١ و
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التابعني لألمم املتحدة ومرافقها ومنشآا ومعداا، فضال عـن  
ورونــدي، أمــن وحريــة تنقــل أفــراد عمليــة األمــم املتحــدة يف ب 

والقيــام، حســب االقتضــاء، بتنســيق األنشــطة يف جمــال العمــل  
ــا     ــطة دعمـــ ــك األنشـــ ــطالع بتلـــ ــام واالضـــ ــق باأللغـــ املتعلـــ

ومــدد الــس واليــة البعثــة، مبــا يف ذلــك اإلذن   ؛)٤٦٤(لواليتــها
، عــدة مــرات بقــرارات “مجيــع الوســائل الالزمــة”باســتخدام 

  .)٤٦٥(الحقة
  

لوسـطى واملنطقـة   احلالة يف تشاد ومجهوريـة أفريقيـا ا    
  دون اإلقليمية  

أيلول/سـبتمرب   ٢٥)، املؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٨بالقرار   
، أذن الس لالحتاد األورويب بنشـر عمليـة، ملـدة سـنة     ٢٠٠٧

واحـدة، ـدف دعـم بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيــا        
ع ـــ اذ مجيـــ ة باختـــ لعملياذه ـــ ذن هلالوسطى وتشاد، وقرر أن يـأ 

ا يف ـهــ ة عملياتــا ويف منطقهيف حدود قدرات، ةــدابري الالزمــالت
، طىــــا الوســــة أفريقيــــرق مجهوريــــال شــــشاد ومشــــرق تــــش

ـــألداء امله ـــام التاليــــــ ة: اإلسهام يف محاية املدنيني املعرضني ــــــ
تيسري تقدمي املساعدة يـن؛ و واملشردين ال سيما الالجئ، للخطر

ساعدة ـــــــــــــــــاإلنسانية وحرية تنقل العاملني يف جمال تقدمي امل
؛ واإلســــهام يف محايــــة مــــوظفي األمــــم املتحــــدة  انيةســــــاإلن

ومرافقهـــا ومنشـــآا ومعـــداا، وضـــمان أمـــن وحريـــة تنقـــل  
وأذن الــس لعمليــة االحتــاد  .موظفيهــا واألفــراد املــرتبطني ــا

 “مجيع التدابري املناسـبة ”األورويب، يف اية فترة السنة، باختاذ 
__________ 

  .٥  و ٢)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   )٤٦٤(

ــرارات   )٤٦٥( )، ٢٠٠٥( ١٦٠٢ و ؛١)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٧الق
 ١٦٥٠ و ؛١)، الفقـــــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦٤١ و ؛١الفقـــــــــــرة 

  .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٢  و ؛٢)، الفقرة ٢٠٠٥(

ا أداء املهـام  لتحقيق عملية فض اشتباك منظمة بطرق مـن بينـه  
  .)٤٦٦(السالفة الذكر ويف حدود القدرات املتبقية لديها

  
  احلالة يف كوت ديفوار  

ــالقرار    شــباط/فرباير  ٢٧)، املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٨ب
ــنشاء عملي، قـــــرر الـــــس إ٢٠٠٤ ــة األمــــ ــم املتحــــ دة يف ــــ

ــك ـــديف وتــ ــوار لفــ ــترة أوليــ ــهرا  ة ــ ــر شـ ــا عشـ من مـــدا إثنـ
ــ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٤ ــتخدام ، واإلذن هلــــ مجيــــــع ”ا باســــ

، يف حـــدود قـــدراا ويف منـــاطق انتشـــار  “الوســـائل الالزمـــة
صد وحداا، لالضطالع بواليتها اليت تشمل املهام املتعلقـة بـر  

؛ ونــــــــــــــزع وقف إطالق النار وحتركات اجلماعات املسلحة
ــوطن     ــادة إىل الـ ــاج واإلعـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ السـ

ــادة التــــوطني؛ و حدة واملؤسسات محاية موظفي األمم املتوإعــ
؛ ودعم تنفيذ عمليـة  دعم تقدمي املساعدة اإلنسانية؛ وواملدنيني

؛ واإلعــالم؛ تقدمي املساعدة يف جمال حقوق اإلنسانالســالم؛ و
للقوات الفرنسية باستخدام وأذن الـــس  .والقـــانون والنظـــام

دأ ـــهرا تبـــر شــــطوال فترة اثين عش “مجيع الوسائل الالزمة”
دة يف ــ م املتحــ ة األمـعملي مـلدع ٢٠٠٤ل ـان/أبريـنيس ٤ن ـم
ــك ــوت ديفـــ ــوذل، وارـــ ك بوجه خاص من أجل اإلسهام يف ـــ

؛ استتباب األمن العام يف منطقة عمليات القوات الدولية
ــالتدخل بناء على طلب عمليو ــة األمــــــــ ــم املتحــــــــ دة يف ــــــــ
يتعرض أمنها قـــد يت ــــا الــــا لعناصرهــــوار دعمــــديف وتــــك

ــار    للخطر ــة خـ ــال عدائيـ ــوع أعمـ ــة وقـ ــدخل يف حالـ ج ؛ والتـ
ــة األمــم املتحــدة يف       ــرة لســيطرة عملي ــاطق اخلاضــعة مباش املن

الظـــــروف األمنيـــــة إىل ذلـــــك؛ إذا دعت كـــــوت ديفـــــوار، 
__________ 

  .٦)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )٤٦٦(
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 .)٤٦٧(واملساعدة فـي محاية املدنيني يف منـاطق انتشـار وحـداا   

  .)٤٦٨(ومدد الس والية البعثة عدة مرات بقرارات الحقة

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٩وبـ  حزيـــران/ ٢٤)، املـ
يف املتحـدة   األمم، قرر الس متديد والية عملية ٢٠٠٥يونيه 

وجــدد اإلذن دعمها ـــيت تـــية الـــكوت ديفوار والقوات الفرنس
ــتخدام   ــة باسـ ــة  ”للبعثـ ــائل الالزمـ ــع الوسـ ــطالع  “مجيـ لالضـ

وعدل الس والية البعثة لتشـمل مهـام إضـافية     .)٤٦٩(بواليتها
ــق بنـــ  ــها؛  ـتتعلـ ــيات وحلـ ــالح امليليشـ ــة احلظـــ زع سـ ر ومراقبـ

ودعــم إعــادة نشــر اإلدارة احلكوميــة املفــروض علــى األســلحة 
ودعــم تنظــيم انتخابــات مفتوحــة أمــام اجلميــع وحــرة وعادلــة  

تخدام ــ سبـا للقوات الفرنسية وأذن الس من جديد  .وشفافة
ــمجي” ــلدعم عملية األم “ع الوسائل الالزمةـــ ــم املتحـــ دة يف ـــ
ة ـــ راقبامهة يف مــاملسوأضاف إىل واليتها مهمة وار ـوت ديفـك

 ١٥٧٢رار ــــب القــــلحة مبوجــــى األســــروض علــــر املفــــاحلظ
ومدد جملس األمن والية البعثة مرتني بقـرارين   .)٤٧٠()٢٠٠٤(

  .)٤٧١(الحقني
__________ 

  .١٦ و ٨ و ٦ و ١)، الفقرات ٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   )٤٦٧(

ــرارات   )٤٦٨( )، ٢٠٠٥( ١٦٠٠ و ؛١)، الفقــرة ٢٠٠٥( ١٥٩٤الق
ــرة  ــرة ٢٠٠٥( ١٦٠٣ و ؛٥الفق ــالفقرة ١١)، الفق ــن  ٢. وب م
، أذن ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٨٤القــرار 

 والقوات ديفوار كوت يف املتحدة األمم لعمليةالـــــس أيضـــــا 
 اللـــ اإلخ ودون مـا دراـــ ق دودــح يف ،دعمهاـت يتـال يةـالفرنس
 دىـــ م)، برصد ٢٠٠٤( ١٥٢٨ رارــالق يف ددةــاحمل هماــبواليت

ـــتنفي ـــالت ذـ ـــاملفروض دابريـ ـــمبوج ةـ ـــالفق بـ ـــم ٧ رةـ ـــالق نـ  رارـ
)، وذلـــك جبمـــع األســـلحة ومجيـــع األعتـــدة     ٢٠٠٤( ١٥٧٢

املتصلة ا اليت جلبـت إىل البلـد انتـهاكا للحظـر املفـروض علـى       
  األسلحة.

  .٨  و ١ الفقرتان )،٢٠٠٥( ١٦٠٩ القرار  )٤٦٩(

  .١٢ و ٢املرجع نفسه، الفقرتان   )٤٧٠(

ــراران   )٤٧١( )، ٢٠٠٦( ١٧٢٦ و ،١)، الفقـــرة ٢٠٠٦( ١٦٥٢القـ
  .١الفقرة 

كـــــانون  ١٠)، املـــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٧٣٩وبـــــالقرار   
ــاير  ــة     ٢٠٠٧الثاين/ين ــة عملي ــرة أخــرى والي ــس م ــدد ال ، م

ــاألمم املتحدة يف كوت ديفوار والقوات الفرنس ــة اليـــــــ يت ـــــــ
ــت مجيــع الوســائل ”وأذن مــن جديــد للبعثــة باســتخدام  دعمها ـ

وعدل الس والية البعثـة   .)٤٧٢(لالضطالع بواليتها “الالزمة
ــة الســكان      ــد هوي ــات حتدي لتشــمل مهمــيت املشــاركة يف عملي

ذن وأ .وتسجيل النـاخبني واملسـاعدة يف إصـالح قطـاع األمـن     
ــا  ــللقوات الفرنسية باسالـــس أيضـ ــيمج”تخدام ــ ع الوسائل ــ

ــدة   لدعم  “الالزمة ــها مهمــة جدي ــة، وأضــاف إىل واليت العملي
وات ــــ ة قــــ ادة هيكلــــة إلعــــ ع خطــــسامهة يف وضــــ املوهــي 

ـــال ـــدفاع واألمــ ـــن مــ ـــع إمكانيــ ة إعداد حلقات دراسية عن ــ
ــي واجلماعــــــاد األفريقــــــإصالح قطاع األمن ينظمها االحت ة ــــ

ــاالقت ــدد الـــ  .)٤٧٣(صادية لدول غرب أفريقياــ ــا ومـ س الحقـ
  .)٤٧٤(والية العملية ووالية القوات الفرنسية مرتني

  

  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  

آذار/مـــارس  ١٢)، املـــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٣بـــالقرار   
ــة     ٢٠٠٤ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــس إىل بعث ــب ال ، طل

الكونغو الدميقراطية أن تواصـل، يف حـدود قـدراا، اسـتخدام     
ــائلمجيـــع ” ــرار   “الوسـ ــا يف القـ ــام املنصـــوص عليهـ ألداء املهـ

)، وخباصــة أن تفــتش، بــدون إخطــار مســبق  ٢٠٠٣( ١٤٩٣
ــل      ــة الطــائرات أو أي وســيلة نق ــراه ضــروريا، محول حســبما ت
تســـتخدم املـــوانئ واملطـــارات ومهـــابط الطـــائرات والقواعـــد  
العسكرية واملعابر احلدودية يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبيـة  

__________ 

  .٥  و ١)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٣٩القرار   )٤٧٢(

  .٨ و ٢املرجع نفسه، الفقرتان   )٤٧٣(

ــراران   )٤٧٤( )، ٢٠٠٧( ١٧٦٥ و ؛١)، الفقـــرة ٢٠٠٧( ١٧٦٣القـ
  .١الفقرة 
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 ١٥٥٥ومــــددت واليــــة البعثــــة بــــالقرار  .)٤٧٥(تــــوريويف إي
    .٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٩) املؤرخ ٢٠٠٤(

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٥وبــــ ــرين  ١)، املــــ تشــــ
ــة األمــم   ٢٠٠٤األول/أكتــوبر  ــة بعث ، قــرر الــس متديــد والي

وتعديلها، لتشـمل  ة ــو الدميقراطيــة الكونغــيف مجهورياملتحدة 
ات ــــ املنظمومـــوظفي  مهـــام جديـــدة منـــها محايـــة املـــدنيني    

ــاإلنس واحلفاظ على تواجدها يف املناطق واألمــم املتحــدة، انية ـ
، عـــالوة ب الوضعــــل أن يتقلــــالرئيسية الرئيسية حيث يُحتم

ــة واالنتقــال يف عــدد مــن      علــى دعــم حكومــة الوحــدة الوطني
وأذن للبعثــة باســتخدام مجيــع الوســائل الضــرورية      .اــاالت

  .  )٤٧٦(لتنفيذ مهام واليتها

آذار/مــارس  ٣٠)، املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٢قرار وبــال  
ــة يف     ٢٠٠٥ ــة كمــا هــي مبني ــة البعث ــد والي ــرر الــس متدي ، ق
) وأكـــد علـــى أن البعثـــة مـــأذون هلـــا ٢٠٠٤( ١٥٦٥القـــرار 

لــــردع أي حماولــــة  “مجيــــع الوســــائل الالزمــــة”باســــتخدام 
الســتخدام القــوة يف ديــد العمليــة السياســية ولضــمان محايــة   

عرضـون لتهديـدات وشـيكة بارتكـاب العنـف      املدنيني الذين يت
البـــدين ضـــدهم مـــن جانـــب أي مجاعـــة مســـلحة، أجنبيـــة أو  
ــابقة    ــة السـ ــلحة الروانديـ ــوات املسـ ــيما القـ ــة، وال سـ كونغوليـ

ــوي  ــوات إنترامهــ ــة   .وقــ ــس البعثــ ــجع الــ على مواصلة وشــ
ــاالس” ــتخدام الكامــ ــلواليت “لــ ــها مبوجــ ــب القــ  ١٥٦٥رار ــ
، هورية الكونغو الدميقراطيـة يف اجلزء الشرقي من مج) ٢٠٠٤(
ــد أنـــــكأو ــه ميكـــ ــن للبعثـــ ــوفق، ةـــ ــا لواليتـــ أن تستخدم ، هاـــ

ــى املــــات علــــع اهلجمــــتكتيكات احملاصرة والتفتيش ملن دنيني ــ
كرية للجماعات املسلحة غري املشروعة ــ درة العســ ال القـوإبط

__________ 

  .٣)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   )٤٧٥(

. وانظــر  ٦ و ٥ و ٤ و ١)، الفقــرات  ٢٠٠٤( ١٥٦٥القــرار   )٤٧٦(
  أيضا الفصل اخلامس، اجلزء األول، الفرع واو.

ومــــــــــــــدد  .)٤٧٧(اليت تواصل استخدام العنف يف هذه املناطق
  .)٤٧٨(بقرارات الحقةالس والية البعثة عدة مرات 

نيسـان/أبريل   ٢٥)، املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧١وبالقرار   
 ٣٠، أحـــــاط الـــــس علمــــــا بالرســـــالة املؤرخــــــة    ٢٠٠٦

، املوجهــة مــن املمثــل الــدائم جلمهوريــة     ٢٠٠٦آذار/مــارس 
وبتأييـــد  ،)٤٧٩(الكونغــو الدميقراطيــة إىل رئــيس جملــس األمــن     

لالحتـاد   حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية لنشر قـوة تابعـة  
األورويب بصورة مؤقتة مـن أجـل تقـدمي الـدعم إىل البعثـة قبـل       
االنتخابــــات يف مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة وخالهلــــا     

اد األورويب يف ــــــــوة االحتـــــــ لقوأذن الــــس   .)٤٨٠(وبعــــدها 
يف حدود ، أن تتخذــــــة بــــــو الدميقراطيــــــة الكونغــــــمجهوري

ري الالزمة ألداء مجيع التداب، الوسائل والقدرات املتاحة هلا
دة يف ـــــم املتحـــــة األمــــ ة منظمـــــساعدة بعثـــــة: مـــ املهام التالي

ـــمجهوري ـــة الكونغــ ـــو الدميقراطيــ ـــة علــ ـــى حتقيــ ـــق اســ تقرار ــ
ة ـــعوبات بالغـــ ة صــــت البعثـــ ا واجهــــك إذا مـــ وذل، عــــ الوض

ـــيف الوف ـــاء بواليتـــــــ ؛ ها يف حدود القدرات املتوافرة لديهاـــــــ
ــة  ــف     واملســامهة يف محاي ــذين حيــدق ــم خطــر العن ــدنيني ال امل

البدين يف منـاطق انتشـارها، بـدون املسـاس باملسـؤولية الواقعـة       
على عاتق حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة؛ واملسـامهة      
يف محاية املطـار يف كينشاسـا؛ وكفالـة أمـن أفـراد قـوة االحتـاد        

__________ 

  .٧  و ١)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٥٩٢القرار   )٤٧٧(

ــرارات   )٤٧٨( )، ٢٠٠٥( ١٦٣٥ و ؛١)، الفقــرة ٢٠٠٥( ١٦٢٨الق
ــرة  ــرة ٢٠٠٥( ١٦٤٩؛ ١الفقـــــــــ  ١٦٩٣ و ؛١١)، الفقـــــــــ

 ؛١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٦( ١٧١١ و ؛١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٦(
ــرة ٢٠٠٧( ١٧٤٢ و ــرة ٢٠٠٧( ١٧٥١ و ؛١)، الفقـ )، الفقـ
ــرة ٢٠٠٧( ١٧٥٦ و ؛١ )، ٢٠٠٧( ١٧٩٤ و ؛١)، الفقـــــــــ

  .١الفقرة 

)٤٧٩(  S/2006/203.  

  .١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   )٤٨٠(
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 األورويب يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وحريــة تنقلــهم،    
وكذا محاية منشآت القوة؛ وتنفيذ عمليات ذات طابع حمـدود  

  .)٤٨١(إلنقاذ األشخاص املعرضني للخطر

كـــــانون  ٢١)، املـــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩٤وبـــــالقرار   
، مدد الس والية بعثـة األمـم املتحـدة    ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

ع ــــــموشــــجع البعثــــة، ة ـــــو الدميقراطيـــــة الكونغـــــيف مجهوري
دنيني ـــ ة املـــ ة حلمايـــ اء األولويـــ إعطوب ـــ ى وجـــ شديد علــالت

ـــيف الق ـــرارات الــ ـــيت تتخــ ـــذ بــ ـــشأن اســ درات ـــــتخدام القــ
ـــوامل ـــوارد املتاحـ ـــعل، ةـ يف ، ى استخدام مجيع الوسائل الالزمةـ

ــا حدود قدرا ــا، ويف أماكن انتشار وحداـ ــلدعم الكتائـ ب ــ
ـــاملدجم ـــة التابعــ ـــة للقــ ـــوات املــ ـــسلحة جلمهوريــ ـــة الكونغــ و ــ
ـــقراطيالدمي ــدف ة ــ ـــنـ ـــزع ســ ـــالح اجلماعــ ـــات املــ سلحة ـــ

ـــاألجنبي من أجل ضمان ، صيةـــــــــة املستعـــــــــة والكونغوليــــــ
ــمشاركتها يف عملي ــات نـ ــزع الـ ــسالح والتـ ــسريح واإلعـ ادة ـ

وأكد الـس مـن    .وطن وإعادة التوطني وإعادة اإلدماجـإىل ال
دة يف ــــ م املتحــــ ة األمــــ ة لبعثـــسلطات املمنوحـــالجديد على 

و الدميقراطية الستخدام مجيع الوسائل ـــــــــة الكونغـــــــــمجهوري
ــم من أخطهالضرورية حلماية املدنيني مما حيدق ب ــار العنــــ ف ــــ

  .)٤٨٢(ال سيما يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية، البدين
  

  املسألة املتعلقة اييت  

 شـباط/  ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٢٩مبوجب القرار   
مؤقتة متعددة اجلنسـيات  ، أذن الس بنشر قوة ٢٠٠٤فرباير 

للمسامهة يف يئـة بيئـة    “ال تتعدى ثالثة أشهر”يف هاييت ملدة 
أمنية ومسـتقرة يف العاصـمة ويف األمـاكن األخـرى مـن البلـد؛       
وتسهيل تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية ووصـول العـاملني يف جمـال      

__________ 

  .٨املرجع نفسه، الفقرة   )٤٨١(

  .٨  و ،٥ و ،١)، الفقرات ٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   )٤٨٢(

ــاجني مــن شــعب هــاييت؛     ــة إىل احملت املســاعدة اإلنســانية الدولي
ــدمي  ــاييت وحــرس    وتســهيل تق ــة إىل شــرطة ه  املســاعدة الدولي

ســواحل هــاييت بغــرض إقــرار وحفــظ الســالمة العامــة واألمــن  
ــة     ــم يئـ ــها؛ ودعـ ــان ومحايتـ ــوق اإلنسـ ــز حقـ ــام ولتعزيـ والنظـ
الظروف للمنظمات الدولية واإلقليمية، مبا فيها األمم املتحـدة  
ومنظمة الدول األمريكية، ملسـاعدة شـعب هـاييت؛ والتنسـيق،     

حلاجــة، مــع البعثــة اخلاصــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة  حســب ا
ومع املستشار اخلاص لألمم املتحدة بشأن هـاييت، وذلـك ملنـع    
ــاء     ــدول األعضـ ــانية؛ وأذن للـ ــة اإلنسـ ــدهور احلالـ ــتمرار تـ اسـ
املســـامهة يف القـــوة املؤقتـــة املتعـــددة اجلنســـيات باختـــاذ مجيـــع  

  .)٤٨٣(التدابري الضرورية لالضطالع بواليتها

نيسـان/أبريل   ٣٠)، املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٢ار وبالقر  
ـــبعثـــــأ الــــس نش، أ٢٠٠٤ ـــم املتحــــــة األمـــ ـــدة لتحقيـــ ق ـــ

وة ــــن القــــلطة مــــل الســــب نقــــل، وطاييتـــــتقرار يف هـــــاالس
، ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١يف ليهـا  يات إــ ددة اجلنسـة املتعـاملؤقت

ــاملتبقيوخــول يف الوقــت نفســه للعناصــر   ــة مـ ــن القـ ــوة املؤقتـ ة ـ
ا ـــ ها وفقـــ ذ واليتـــ لة تنفيــ الحية مواصــ يات صـدة اجلنسدـاملتع

 .يوما ٣٠) لفترة انتقالية ال تتجاوز ٢٠٠٤( ١٥٢٩للقــــــرار 
وخــول الــس للعناصــر املتبقيــة مــن القــوة املؤقتــة املتعــددة        

 ١٥٢٩اجلنسيات صالحية مواصلة تنفيذ واليتها وفقا للقـرار  
 ) يف إطــــــار الوســــــائل املتــــــوافرة، اعتبــــــارا مــــــن    ٢٠٠٤(
، وفق ما تقتضيه وتطلبه البعثة؛ وقرر ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١

الس، متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثـاق، أن تشـمل   
واليــة البعثــة مهــام تتعلــق بــدعم العمليــة السياســية واحلكومــة   
االنتقاليـة، وكفالــة بيئـة آمنــة مسـتقرة، ومحايــة مـوظفي األمــم     

ــداا،  ــا ومنشـــآا ومعـ ـــمحايفضـــال عـــن  املتحـــدة ومرافقهـ ة ــ
__________ 

  .٦  و ٢)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار   )٤٨٣(
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ومـدد الـس واليـة     .)٤٨٤(للخطررة ــني مباشــدنيني املعرضــامل
  .)٤٨٥(قرارات الحقةبالبعثة عدة مرات 

  
  احلالة بني العراق والكويت  

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٦ب حزيران/يونيــه  ٨)، امل
، أشار الس إىل أن وجـود القـوة املتعـددة اجلنسـيات     ٢٠٠٤

احلكومـة املؤقتـة املقبلـة للعـراق،      يف العراق هو بناء على طلب
مث أعاد تأكيد اإلذن املمنوح للقوة املتعـددة اجلنسـيات املنشـأة    

مجيــــع التــــدابري ”) باختــــاذ ٢٠٠٣( ١٥١١مبوجــــب القــــرار 
للمســامهة يف صــون األمــن واالســتقرار يف العــراق،    “الالزمــة

يف ذلـك عـن طريـق منـع اإلرهـاب وردعـه، حبيـث تـتمكن          مبا
مــن إجنـاز دورهـا يف مســاعدة الشـعب العراقــي    األمـم املتحـدة   

مــن خــالل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وبعثــة األمــم املتحــدة  
  .)٤٨٦(لتقدمي املساعدة إىل العراق

  
  احلالة يف الشرق األوسط  

 آب/ ١١)، املـــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠١وبـــــــــالقرار   
، قرر الس، بعد أن قرر أن احلالـة يف لبنـان   ٢٠٠٦أغسطس 

ــدا للســال  ــراد    تشــكل دي ــادة عــدد أف ــدوليني، زي ــن ال م واألم
ــوة       ــة الق ــدل والي ــان وع ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوات األم  .ق

وأذن، متصــرفا تأييــدا لطلــب حكومــة لبنــان نشــر قــوة دوليــة   
__________ 

  .٧  و ٢ و ١)، الفقرات ٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   )٤٨٤(

ــرارات   )٤٨٥( )، ٢٠٠٥( ١٦٠١ و ؛١)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٦الق
 ١٦٥٨ و ؛١)، الفقـــــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦٠٨ و ؛١الفقـــــــــــرة 

 ؛١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٦( ١٧٠٢ و ؛١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٦(
، )٢٠٠٧( ١٧٨٠ و ؛١)، الفقـــــــــــــــــــرة ٢٠٠٧( ١٧٤٣ و

  .١  الفقرة

. ولالطــالع ١٠ و ٩ و ١)، الفقــرات ٢٠٠٤( ١٥٤٦القــرار   )٤٨٦(
على والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العـراق، انظـر   

  من القرار. ٧الفقرة 

ملساعدا علـى ممارسـة سـلطتها يف مجيـع أحنـاء أراضـي لبنـان،        
ن مجيـع مـا يلـزم مـ    ”لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان باختـاذ  

يف مناطق نشـر قواـا وحسـب مـا تـراه يف حـدود        “إجراءات
ــام بأنشــطة     ــة أال تســتخدم منطقــة عملياــا للقي قــدراا لكفال
ــن      ــالقوة م ــوع، وملقاومــة حمــاوالت منعهــا ب ــة مــن أي ن معادي
القيام بواجباا مبوجب الوالية املمنوحة هلا من جملـس األمـن،   

نشـآا ومعـداا،   وحلماية موظفي األمـم املتحـدة ومرافقهـا وم   
وكفالة أمن وحرية تنقل مـوظفي األمـم املتحـدة والعـاملني يف     
ــد وشــيك       ــة املــدنيني املعرضــني لتهدي ــال اإلنســاين وحلماي ا

 ؛)٤٨٧(بـالعنف البــدين، بـدون املســاس مبسـؤولية حكومــة لبنــان   
) ٢٠٠٧( ١٧٧٣وجــدد الــس الحقــا واليــة القــوة بــالقرار  

    .٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٤املؤرخ 
  

  احلالة يف سرياليون  

آذار/مـــارس  ٣٠)، املـــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٧بـــالقرار   
، مــدد الــس واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون ٢٠٠٤
ــا   ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٣٠حــىت  ــا تضــمن اإلذن هل ، وهــو م
لالضـطالع بواليتـها املنصـوص     “اإلجـراءات الالزمـة  ”باختاذ 

  .)٤٨٨( )٢٠٠٠( ١٢٨٩عليها يف القرار 

، ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ١٧، املؤرخ ١٥٦٢قرار وبال  
م ــ ة األمــ وام بعثــ قتقلـيص  ستمرار التقدم حنو رحب الس بـا 

ــىت   املتحدة يف سرياليون  ــة حـــ ــة البعثـــ ــدد واليـــ ــرر أن ميـــ وقـــ
، مــع اإلذن للوجــود املتبقــي للبعثــة ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٣٠

لالضطالع بواليتها، الـيت   “مجيع الوسائل الالزمة”باستخدام 
ملهــــام العســــكرية ومهــــام الشــــرطة املدنيــــة ومهــــام تشــــمل ا

__________ 

  .١٢ و ١١)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   )٤٨٧(

  .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٧القرار   )٤٨٨(
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ومـــدد الـــس واليـــة البعثـــة، للمـــرة األخـــرية،  .)٤٨٩(املــدنيني 
ــالقرار  ــه  ٣٠) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦١٠ب  ٢٠٠٥حزيران/يوني

    .٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٣١حىت 
  

  احلالة يف الصومال  

ــالقرار    شــباط/فرباير  ٢٠)، املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٤ب
٢٠٠٧لـــس أن يـــأذن للـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد  ، قـــرر ا

األفريقـي بــأن تنشــئ بعثــة يف الصــومال، وخــول للبعثــة ســلطة  
لالضـطالع بواليتـها مـن أجـل      “مجيع التدابري الالزمـة ”اختاذ 

دعم احلوار واملصاحلة يف الصـومال عـن طريـق املسـاعدة علـى      
 كفالة حريـة التنقـل، واملـرور اآلمـن، واحلمايـة جلميـع املعنـيني       
بعملية السالم السياسية؛ وتوفري احلماية للمؤسسات االحتاديـة  
االنتقالية ملسـاعدا علـى أداء مهامهـا املتعلقـة بـاحلكم وتـوفري       
األمن للهياكل األساسية الرئيسية؛ واملسـاعدة يف تنفيـذ اخلطـة    
الوطنية لألمـن واالسـتقرار، وخباصـة إعـادة إنشـاء قـوات أمـن        

ــع األطــر    ــها بصــورة فعالــة؛   صــومالية شــاملة جلمي اف وتدريب
واإلسهام يف يئة الظروف األمنية الضـرورية لتقـدمي املسـاعدة    
اإلنســانية؛ ومحايـــة األفــراد التـــابعني هلــا ومرافقهـــا ومنشـــآا    

 .)٤٩٠(ومعــداا وبعثتــها، وكفالــة أمــن أفرادهــا وحريــة تنقلــهم
 ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٢وجــددت واليــة البعثــة بــالقرار 

    .٢٠٠٧آب/أغسطس 
__________ 

  .٣  و ،٢ و ،١ات )، الفقر٢٠٠٤( ١٥٦٢القرار   )٤٨٩(

. وقبـــل أن يـــأذن الـــس  ٤)، الفقـــرة ٢٠٠٧( ١٧٤٤القـــرار   )٤٩٠(
ــة    ــومال، أذن للهيئــ ــاء بعثتــــه يف الصــ ــي بإنشــ ــاد األفريقــ لالحتــ
ــة والــدول األعضــاء يف االحتــاد    ــة املعنيــة بالتنمي ــة الدولي احلكومي
األفريقــي بإنشــاء عمليــة حفــظ الســالم يف الصــومال، وذلــك       

ــالقرار  ــ٢٠٠٦( ١٧٢٥بـ ــمرب   ٦ؤرخ ) املـ ــانون األول/ديسـ كـ
) الــذي تصـرف فيــه الـس مبوجــب الفصــل   ٣(الفقـرة   ٢٠٠٦

  السابع من امليثاق، ولكن العملية املأذون ا مل تنشر قط.

  تقارير األمني العام عن السودان  

آذار/مــارس  ٢٤)، املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٠وبــالقرار   
، أنشــأ الــس بعثــة األمــم املتحــدة يف الســودان، وأذن ٢٠٠٥

، يف منـــاطق نشـــر قواـــا “اإلجـــراءات الالزمـــة”هلـــا باختـــاذ 
ــراد األمــم      ــة أف ــراه مناســبا يف إطــار قــدراا، حلماي وحســبما ت

ولضمان أمن وحرية ومنشـــآا ومعـــداا؛  املتحـــدة ومرافقهـــا
ــانتقال أف ــراد األمـــ ــم املتحدة والعاملني يف جمـــ ــال املســـ اعدة ـــ

ــاإلنس ــوآلي، انيةـــ ــة التقيـــ ــيم املشـــ ــترك وأفـــ راد جلنة الرصد ـــ
ــومحاية امل؛ والتقييم ــدنيني املعرضــ ــني خلطــ ــر العنــ ــف البــ دين ــ

ــالوش  .)٤٩١(مساس مبسؤولية حكومة السودانوبــــــدون يك ـــــ
    .)٤٩٢(ة البعثة عدة مرات بقرارات الحقةومدد الس والي

ــالقرار     ٣١)، املــــــــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠٦وبــــــــــــ
، قرر الس توسـيع وتعزيـز واليـة بعثـة     ٢٠٠٦آب/أغسطس 
لتتمثـل يف دعـم تنفيـذ اتفـاق سـالم      سودان ـيف الاألمم املتحدة 

جنامينـــا بشـــأن واتفـــاق  ٢٠٠٦أيار/مـــايو  ٥املـــؤرخ دارفــور  
دائر يف ـــــصراع الـــــيف الإطالق النار ألسباب إنسانية وقــــف 

ــدارف ــدة مــرات بقــرارات        .ورـ ــس واليــة البعثــة ع ومــدد ال
  .)٤٩٣(الحقة

متوز/يوليـــه  ٣١)، املـــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٩وبـــالقرار   
يأذن بإنشاء العمليـة املختلطـة لالحتـاد    أن ، قرر الس ٢٠٠٧

ـــــا لفترة أولية مداألفريقـــــي واألمـــــم املتحـــــدة يف دارفـــــور 
ــش ١٢ لقيام يف وقت مبكر وعلى حنو من أجل دعم ا، هراــــــــ

__________ 

  .١٦  و ١)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   )٤٩١(

ــراران   )٤٩٢( )، ٢٠٠٦( ١٦٦٣ و ؛١)، الفقـــرة ٢٠٠٥( ١٦٢٧القـ
  .١الفقرة 

ــرارات   )٤٩٣( )، ٢٠٠٦( ١٧١٤ و ؛١)، الفقــرة ٢٠٠٦( ١٧٠٩الق
 ١٧٨٤ و ؛١)، الفقـــــــــــرة ٢٠٠٧( ١٧٥٥ و ؛١الفقـــــــــــرة 

  .١)، الفقرة ٢٠٠٧(
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الم دارفور ونتيجة املفاوضات املتوقع ـــــــــفعال بتنفيذ اتفاق س
وقــــرر الــــس أن يــــأذن للعمليــــة   .١٨إجراؤها وفقا للفقرة 
يف منــاطق  “مجيــع اإلجــراءات الالزمــة”املختلطــة بــأن تتخــذ 

انتشار قواا، حسبما تراه يف حدود قدراا، مـن أجـل محايـة    
ــا و  ــة    أفرادهــا ومرافقه ــن وحري ــة أم ــداا، وكفال منشــآا ومع

تنقل أفرادها والعاملني يف اـال اإلنسـاين التـابعني هلـا؛ ودعـم      
تنفيـذ اتفـاق ســالم دارفـور يف وقـت مبكــر وعلـى حنـو فعــال،       
ومنــع تعطيــل تنفيــذه ومنــع شــن اهلجمــات املســلحة، ومحايــة   

    .)٤٩٤(املدنيني بدون مساس مبسؤولية حكومة السودان
  

    ٤٢قشات املتعلقة باملادة املنا  - باء

  تقارير األمني العام عن السودان  

ــة    ــودة يف ٥٥١٩يف اجللسـ ــطس  ٣١، املعقـ آب/أغسـ
)، الـذي قـرر بـه    ٢٠٠٦( ١٧٠٦، اختذ الس القـرار  ٢٠٠٦

توســيع واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف الســودان ونشــرها يف        
وخـالل املناقشـة الـيت دارات بعـد التصـويت، أعلنـت        .دارفور

واليــة واضــحة،  ”ثلــة اململكــة املتحــدة أنــه بإعطــاء البعثــة      مم
مبوجــب الفصــل الســابع، الســتخدام كــل الوســائل الالزمــة       

، يكـون الــس قـد اضـطلع مبسـؤولياته جتــاه     “حلمايـة املـدنيني  
وأشـارت كـذلك إىل أن البلـدان الـيت امتنعـت       .شعب دارفـور 

علـى مبـدأ    “اعتـراض أساسـي  ”عن التصـويت مل يكـن لـديها    
األمــم املتحــدة شــؤون البعثــة، بــل املشــكلة   “تــولّي”وب وجــ

هـي بـاألحرى مشـكلة توقيـت وأكـدت أن وضـعت مشــروع       
للسودان، مـن   “مقبوال بأكرب قدر ممكن”القرار بشكل جيعله 

خــالل عــدم تضــمني الــنص أي إشــارة إىل احملكمــة اجلنائيــة       
__________ 

ــرار   )٤٩٤( ــان ٢٠٠٧( ١٧٦٩القــــ ــددت ١٥ و ١)، الفقرتــــ . وحتــــ
ــذي أصــدره      ــور يف ال ــة املختلطــة يف دارف ــة العملي تفاصــيل والي
األمــني العــام ورئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي بشــأن العمليــة   

  ).٥٥  و ٥٤الفقرتان  S/2007/307/Rev.1لطة يف دارفور (املخت

الدولية، وعدم وضع القـرار بأكملـه مبوجـب الفصـل السـابع،      
ط األحكــام املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وببعثــة األمــم      وإمنــا فقــ 

    .)٤٩٥(املتحدة

ــودة يف ٥٥٢٠ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ١١، املعق
، استمع الس إىل إحاطة من األمني العـام عـن احلالـة    ٢٠٠٦

ــور ــام    .يف دارف ــه وأعــرب األمــني الع ــه إزاء  يف إحاطت ــن قلق ع
جــدد يف املنطقــة، تــدهور احلالــة اإلنســانية وتصــاعد القتــال املت 

ــة   ــاذ إجـــراءات عاجلـ  .)٤٩٦(وحـــث اتمـــع الـــدويل علـــى اختـ
وخالل املناقشة، أعلن ممثل الواليـات املتحـدة أن اختـاذ القـرار     

ــور   ٢٠٠٦( ١٧٠٦ ــة يف دارف ) خطــوة أوىل حنــو حتســني احلال
غــري أنـــه قــال إن حكومـــة    .وأن اخلطــوة التاليــة هـــي تنفيــذه   

تهديـدها بأـا سـتطرد    السودان قد اختذت خطـوة إىل الـوراء ب  
القوات التابعة لبعثة االحتاد األفريقي يف السـودان بنهايـة ذلـك    

ــهر ــداقية      .)٤٩٧(الشـ ــدة يف مصـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــكك ممثـ وشـ
احتجاج السودان بأن وجود بعثـة حفـظ السـالم تابعـة لألمـم      
املتحـــدة يف دارفـــور يشـــكل انتـــهاكا لســـيادته، حيـــث ذكّـــر  

املتحـدة يف السـودان مل يقابـل    احلاضرين بأن نشـر بعثـة األمـم    
أما بالنسبة لغياب التشاور، فقد ذكـر أن   .مبثل هذه االامات

عددا ال حيصى من املناقشات قـد أُجـري، وشـدد علـى أنـه يف      
ويف  .)٤٩٨(حالـــة عـــدم نشـــر القـــوة، ســـتحدث أزمـــة حقيقيـــة

ــس أن       ــي للمجل ــه ينبغ ــه أن ــل الصــني يف بيان ــل، ذكــر ممث املقاب
صــول علــى موافقــة احلكومــة وتعاوــا  يواصــل الســعي إىل احل

  بشــأن نشــر قــوات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم؛ وأنــه ينبغــي 
ــة وأال يفـــرض أي    ــة الوطنيـ ــرم آراء احلكومـ للمجلـــس أن حيتـ

__________ 

)٤٩٥(  S/PV.5519 ٥-٣، الصفحات.  

)٤٩٦(  S/PV.5520 ٥-٢، الصفحات.  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩٧(

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٤٩٨(
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وأيــد االحتــاد الروســي مــا جــاء يف  . )٤٩٩(عمليــة حفــظ الســالم 
ذلــك البيــان، معربــا عــن اعتقــاده بــأن اســتخدام القــوة لتثبيــت 

مأزق، ألن جملس األمـن   ة يف دارفور سيؤدي إىل استقرار احلال
احلســبان آراء احلكومــة املضــيفة عنــد اختــاذ  جيــب أن يأخــذ يف 

وقــال إنــه يأســف ألن الــس  . أي قــرار متعلــق حبفــظ الســالم
) بعجالــــة دون التشــــاور مــــع ٢٠٠٦( ١٧٠٦اختــــذ القــــرار 

وأكـــد أعضـــاء آخـــرون يف الـــس،  . )٥٠٠(حكومـــة الســـودان
يا، وفرنســا، وبــريو، أنــه ينبغــي للمجلــس أن     منــهم ســلوفاك 

) إذ أنــه يــوفر أساســـا   ٢٠٠٦( ١٧٠٦يضــمن تنفيــذ القــرار    
  . )٥٠١(امليدان للعمل حيمي به اتمع الدويل املدنيني يف 

متوز/يوليـــــه  ٣١، املعقـــــودة يف ٥٧٢٧ويف اجللســـــة   
ــاع القـــرار    ٢٠٠٧ ــذ الـــس باإلمجـ )، ٢٠٠٧( ١٧٦٩، اختـ

نها أن يأذن بإنشاء العمليـة املختلطـة   الذي قرر به مجلة أمور م
لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور مــن أجــل دعــم    
ــام يف وقــت مبكــر وعلــى حنــو فعــال بتنفيــذ اتفــاق ســالم      القي

ــور ــالتزام      .دارف ــدون ب وخــالل املناقشــة، رحــب أعضــاء عدي
األمني العام جتاه العملية، واتفقوا على أن نشر القـوة املختلطـة   

طوة هامة إىل األمام، ولكنه جيـب أن يكـون جـزءا مـن     ميثل خ
وقـال   . ج أمشل ميكنـه أن يكفـل التوصـل إىل تسـوية سياسـية     

ممثــل بلجيكــا إن الــس، بإعطائــه واليــة متينــة وهيكــل قيــادة  
أضاف أداة بالغة األمهيـة يف مـا يتعلـق بـأمرين      فعاال للبعثة، قد 

طــر وإجيــاد حــل   املــدنيني املعرضــني للخ  مهــا محايــة الســكان   
  . )٥٠٢(لألزمة

__________ 

  .١٥-١٣املرجع نفسه الصفحات   )٤٩٩(

  .١٧ و ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٠٠(

(سـلوفاكيا)؛ والصـفحتان    ١٨ و ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٠١(
  .(بريو) ٢٥  و ٢٤(فرنسا)؛ والصفحتان  ٢١  و ٢٠

)٥٠٢(  S/PV.5727 ٨، الصفحة.  

  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  

نيســــان/أبريل  ٢٢، املعقــــودة يف ٤٩٥٠يف اجللســــة   
، أجــرى الــس مناقشــة مفتوحــة بشــأن مســألة عــدم   ٢٠٠٤

ــة مــن غــري      ــدمار الشــامل واألطــراف الفاعل انتشــار أســلحة ال
ــدول ــاد       .)٥٠٣(ال ــتم اعتم ــة أن ي ــى أمهي ــثلني عل ــدة مم وشــدد ع

لقــرار مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق، وذلــك   مشــروع ا
ــة وأن       ــية قوي ــث بإشــارة سياس ــس أن يبع لكــي يتســىن للمجل
يشـدد علـى الطـابع امللـزم ملطلــب وضـع ضـوابط يف مـا يتعلــق        

ــامل  ــدمار الشـ ــلحة الـ ــارة إىل   .)٥٠٤(بأسـ ــوا إىل أن اإلشـ ونوهـ
الفصـــل الســــابع مـــن امليثــــاق لـــن تــــؤدي تلقائيــــا إىل اإلذن    

يف حاالت عدم االمتثال، وأكد ممثـل اململكـة    باستعمال القوة
ــن       ــدا م ــرارا جدي ــاذ ســتتطلب ق املتحــدة أن أي إجــراءات إنف

  .)٥٠٥(الس

وأعــرب متكلمــون آخــرون عــن قلقهــم إزاء االســتناد   
 قــالفعلــى ســبيل املثــال،  .)٥٠٦(إىل الفصــل الســابع مــن امليثــاق

ــن يشــمل      ــا ل ــرار يتضــمن أحكام ــل شــيلي إن مشــروع الق ممث
إجراءات إنفاذ، مث اقتـرح اعتمـاد فقـرات معينـة فقـط      تطبيقها 

وارتــأى   .)٥٠٧(مــن املنطــوق القــرار مبوجــب الفصــل الســابع     
__________ 

ــرار مل يصــدر      )٥٠٣( يف اجللســة، أشــار عــدة مــتكلمني إىل مشــروع ق
  بوصفه وثيقة من وثائق جملس األمن.

)٥٠٤(  S/PV.4950 ٩(إســـبانيا)؛ والصـــفحات   ٩ و ٨، الصـــفحتان-
(اململكــــة املتحــــدة)؛   ١٥-١٣فحات (فرنســــا)؛ والصــــ  ١١

-٢٥(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحات     ٢٢-٢١ والصفحتان
  (نيوزيلندا). ٢٧

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٠٥(

 ٣٩(اهلنــد)؛ والصــفحتان  ٣١-٢٨املرجــع نفســه، الصــفحات   )٥٠٦(
)، الصـفحتان  ١ (االسـتئناف  S/PV.4950 و (إندونيسيا)؛ ٤٠ و

  (نيجرييا). ١٩  و ١٨ن (نيبال)؛ والصفحتا ١٨  و ١٧

)٥٠٧(  S/PV.4950 ١١، الصفحة.  
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متكلمــون آخــرون أن مشــروع القــرار ينبغــي أال يســتند إىل      
الفصل السابع على اإلطالق، ألن مجيع قرارات الس ملزمـة  

وأكـد ممثـل باكسـتان أنـه      .)٥٠٨(مـن امليثـاق   ٢٥مبقتضى املادة 
العتمـــاد مشـــروع القـــرار هـــذا يف إطـــار  “ يوجـــد تربيـــرال”

الســابع مـن امليثــاق، ألن خطـر انتشــار أسـلحة الــدمار     الفصـل  
مـاثال   بواسـطة األطـراف مـن غـري الـدول لـيس خطـرا         الشامل 

واعتــرب أيضــا أن الصــياغة  .واألمــن  وال يشــكل ديــدا للســلم
هـذا  املستخدمة يف مشروع القرار تثري خوفـا مشـروعا مـن أن    

املتصورة يف املـادتني   “اإلجراءات القسرية”النص يأذن باختاذ 
ــاق ٤٢ و ٤١ ــاد   .)٥٠٩(مـــن امليثـ ــا أن اعتمـ ــد ممثـــل كوبـ وأكـ

مشـــروع القـــرار هـــذا مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن امليثـــاق   
ميكن اعتباره إذنا مسبقا أو مربرا الستخدام القوة على حنـو   ال

انتشــار  انفــرادي ضــد دول معينــة بســبب شــكوك مزعومــة يف
  .)٥١٠(أسلحة الدمار الشامل أو مكوناا

  
  محاية املدنيني يف الصراع املسلح  

كــــــــانون  ١٤، املعقــــــــودة يف ٥١٠٠يف اجللســــــــة   
ــة الســكان   ٢٠٠٤األول/ديســمرب  ــل فرنســا إن محاي ــال ممث ، ق

رئيسية مـن   املدنيني يف الصراعات املسلحة قد أصبحت مسألة 
إنــه يــرى أن املســألة   وقــال . مســائل الســالم واألمــن الــدوليني 

ينبغي تناوهلا من وجهة نظر األمن اجلماعي واستخدام القـوة،  
ألن الدول عليها واجب مجـاعي بتـوفري احلمايـة عنـدما تعجـز      

وأيد ممثل كنـدا تقريـر الفريـق     .)٥١١(دولة ما عن محاية سكاا
__________ 

 ٧-٥(الربازيـل)؛ والصـفحات    ٥-٤املرجع نفسه، الصـفحتان    )٥٠٨(
ــا)؛  ٥-٣، الصـــــــــفحات S/PV.4950(اجلزائـــــــــر)؛  (ماليزيـــــــ

  (األردن). ١٤-١٣والصفحتان 

)٥٠٩(  S/PV.4950 ١٩-١٨، الصفحتان.  

  .٣٨-٣٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١٠(

)٥١١(  S/PV.5100 ١٥، الصفحة.  

رفيــــــــع املســــــــتوى املعــــــــين بالتهديــــــــدات والتحــــــــديات  
لس، على النحـو احملـدد يف   ،وأوصى بأن يعتمد ا)٥١٢(والتغيري 

، مـع تـوفري    التقرير، معايري أساسـية للتفـويض باسـتخدام القـوة    
، يف مـا يتعلـق باملسـؤولية الدوليـة      عناصر اإلطار احلاسم لعمله

  .)٥١٣(اجلماعية عن احلماية

ــودة يف ٥٢٠٩ويف اجللســة    ــه  ٢١، املعق حزيران/يوني
للمجلـس   ، أعرب ممثل بريو عن رأي مفاده أنـه ينبغـي  ٢٠٠٥

للواليات املتعلقة حبمايـة املـدنيني،    “تقييما منهجيا”أن جيري 
مبــا يف ذلــك التــدابري الــيت تتخــذ مبوجــب الفصــل الســابع مــن    

 .)٥١٤(امليثــاق، وذلــك مــن أجــل تعزيــز قدرتــه علــى احلمايــة       
كذلك، أشار ممثل كندا إىل ضرورة توصـل الـس إىل اتفـاق    

ن امليثــاق ردا علــى  الســابع مــ  بشــأن كيفيــة تطبيقــه للفصــل    
 . )٥١٥(الصـراعات الداخليـة   اهلجمات ضـد املـدنيني، خاصـة يف    

ــي       ــداعي إىل تبنـ ــام الـ ــني العـ ــداء األمـ ــرويج نـ ــل النـ ــد ممثـ وأيـ
كقاعدة للعمل اجلمـاعي يف حـاالت    “املسؤولية عن احلماية”

 .اإلبادة اجلماعيـة، والـتطهري العرقـي، واجلـرائم ضـد اإلنسـانية      
 لــس ينبغــي لــه أن يعتمــد قــرارا حيــدد لـذلك، خلــص إىل أن ا

ــدويل، وأن     ــانون ال ــادئ اســتخدام القــوة، وفقــا لقواعــد الق مب
  .)٥١٦(يعبر عن عزمه على االسترشاد بتلك املبادئ

ــة    ــودة يف ٥٣١٩ويف اجللســــــ ــانون  ٩، املعقــــــ كــــــ
ملناقشـة تقريـر األمـني العـام عـن محايـة        ٢٠٠٥األول/ديسمرب 
__________ 

)٥١٢(  A/59/.565 و Corr.1.  

)٥١٣(  S/PV.510  االستئناف)٦و  ٥)، الصفحتان ١.  

)٥١٤(  S/PV.5209 ٢٩، الصفحة.  

  .٣٦املرجع نفسه، الصفحات   )٥١٥(

  .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥١٦(



من امليثاق السابعالنظر يف أحكام الفصل  -الفصل احلادي عشر 

 

1439/1582 11-02856 
 

شــار ممثــل بــريو إىل أن أ ،)٥١٧(املــدنيني يف الصــراعات املســلحة
األمــم املتحــدة عجــزت يف خمتلــف حــاالت الصــراع يف كافــة   

ــاء العــامل    . العرقــي عــن منــع اإلبــادة اجلماعيــة والــتطهري      أرج
بلده وهو إنه ينبغـي للمجلـس    ةوأعرب أيضا عن رأي حكوم

ــذي يشــمل       ــة، ال ــى مفهــوم املســؤولية عــن احلماي ــز عل التركي
القصــوى، بتــدابري قســرية    املســؤولية عــن الــرد، يف احلــاالت   

ــوة    ــور، اســتعمال الق ــة أم ــل وأعــرب  .)٥١٨(تشــمل، يف مجل ممث
كندا، متكلما أيضا باسم أستراليا ونيوزيلندا، عن رأي مفـاده  
أنه عندما يكون هناك مربر لتدخل الـس، فيجـب أن يكـون    
تدخلــه يف الوقــت املناســب، وأن يكــون رصــده يقظـــا، وأن      

ــه السياســية مســتمرة   ــث    تكــون إرادت علــى نفــس وتريهــا، حبي
يتمكن الس من االسـتفادة مـن النطـاق الكامـل مـن التـدابري       
اليت يف متناوله من أجـل محايـة السـكان املـدنيني، مبـا يف ذلـك       

وذكــر كــذلك أن قــرارا مــن   .وكمــالذ أخــري اســتعمال القــوة 
الــس ينبغــي أن يوضــح عــزم الــس علــى التصــرف، مبــا يف   

ذي مبوجب الفصل السـابع، وذلـك   ذلك من خالل إجراء إنفا
مــن قبيــل الــرد علــى انتــهاكات جســيمة للقــانون اإلنســاين         
الــدويل، تشــمل اإلبــادة اجلماعيــة، وجــرائم احلــرب، واجلــرائم  

__________ 

)٥١٧(  S/2005/740   وقد أشار األمني العام يف ذلك التقريـر إىل تقريـره .
ــح ”املعنـــون  ــة أفسـ ــن احلريـ ــو مـ ــذي A/59/5005( “يف جـ )، الـ

، والـذي  “املسؤولية عـن احلمايـة  ”أسهب فيه يف تطوير مفهوم 
تكررت عناصره يف قرارات من قبيل تلك اليت تتصـل باألطفـال   
يف الصراعات املسـلحة. وأعـرب األمـني العـام عـن سـروره ألن       
البيان اخلتامي ملـؤمتر القمـة العـاملي شـدد علـى مسـؤولية اتمـع        
الدويل عن التماس الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغريهـا مـن   

لســـادس والثـــامن، ووفقـــا الوســائل الســـلمية، وفقـــا للفصــلني ا  
للفصــل الســابع إذا اقتضــى األمــر علــى أســاس كــل حالــة علــى   
حدة، وذلـك بغـرض تـوفري احلمايـة مـن اإلبـادة اجلماعيـة ومـن         
ــي.     ــتطهري العرقـ ــرب والـ ــرائم احلـ ــانية وجـ ــد اإلنسـ ــرائم ضـ اجلـ

)S/2005/740 ٥٣، الفقرة.(  

)٥١٨(  S/PV.5319 ١٧، الصفحة.  

ضد اإلنسانية، لو ثبت أن الوسائل السلمية مل تكـن كافيـة أو   
ــة      ــا يف محايــ ــا جليــ ــت إخفاقــ ــة أخفقــ ــلطات الوطنيــ أن الســ

الـــدامنرك إن إحـــدى الركـــائز يف وقالـــت ممثلـــة  .)٥١٩(ســـكاا
ــم املتحــدة هــي أن يتخــذ     ــق مقاصــد األم ــدويل   حتقي اتمــع ال

، بالوسـائل السـلمية    اإلجراء املناسب حلمايـة السـكان املـدنيني   
غري أا قالـت إنـه إذا    .أوال، وأيد متحدثون آخرون قوهلا هذا

ــؤولية       ــدويل مسـ ــع الـ ــى اتمـ ــائل، فعلـ ــك الوسـ ــت تلـ أخفقـ
ع الوسائل الضرورية واملتاحة، مبا يف ذلك العمـل  مجي استخدام 
وفقـا للفصـل السـابع مـن امليثـاق، ـدف وضـع حـد          اجلماعي 
اإلبـادة اجلماعيـة اجلاريـة، وجـرائم احلـرب، والـتطهري        ألعمال 
  .)٥٢٠(واجلرائم ضد اإلنسانية العرقي، 

ــودة يف ٥٤٧٦ويف اجللســة    ــه  ١٤، املعق حزيران/يوني
نـــه جيـــب وضـــع معـــايري لتوجيـــه ، أكـــد ممثـــل كنـــدا أ٢٠٠٦

اجلهـود الدبلوماسـية يف الوقايـة     استخدام القوة حيث أخفقـت  
ــهاكات جســيمة    ــن حــدوث انت ــوق اإلنســان    م ــة حلق ومنتظم

ومضي يقول إنه حـىت تعتمـد تلـك املعـايري      . والقانون اإلنساين
ــى     ــوة، جيــب عل ــة باســتخدام الق ــى    املتعلق ــز عل ــس التركي ال

املفصـلة والقويـة    يـات املتعـددة األبعـاد    تصميم واستخدام الوال
املـادي مطلوبـا،    حلماية املـدنيني حيـث يكـون الوجـود الـدويل      

ممثـل بـريو   وأشـار   . )٥٢١(تدعمه الوسـائل الضـرورية والقـدرات   
ــة      ــده إلعطــاء بعث ــة بل ــد حكوم ــور، وأعــرب عــن تأيي إىل دارف
االحتاد األفريقـي يف السـودان واليـة قويـة لتمكينـها مـن محايـة        

وشدد أيضا علـى أن ينبغـي نشـر قـوة لألمـم املتحـدة        .ملدنينيا
يف دارفـــور وينبغـــي أن تكـــون لـــديها واليـــة واضـــحة لتنفيـــذ  

__________ 

  .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١٩(

ــة   ٤٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )٥٢٠( ــدامنرك)؛ والوثيق  S/PV.5319(ال
ــتئناف  ــفحتان ١(االســ ــ ٢٢ و ٢١)، الصــ ــة كوريــ ا (مجهوريــ

  (رواندا). ٢٤ و ٢٣والنمسا)؛ والصفحتان 

)٥٢١(  S/PV.5476 ٣٦، الصفحة.  
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اتفاقــات الســالم ومحايــة املــدنيني مبوجــب الفصــل الســابع مــن 
  .)٥٢٢(امليثاق

ــودة يف ٥٧٠٣ويف اجللســة    ــه  ٢٢، املعق حزيران/يوني
ــدأ   ٢٠٠٧ ــر إن مبـ ــل قطـ ــال ممثـ ــن  ”، قـ ــؤولية عـ ــة املسـ محايـ
، إال أنـه   هـو مبـدأ إنسـاين هـام     ، يف مفهومه النظري، “املدنيني

ــذا     ــع ه ــس م ــل ال ــن املنظــور    جيــب أن يتعام ــدأ حبــذر، م املب
 . العملي والتطبيقي، حىت ال جيري استغالله وإساءة اسـتخدامه 

وأكــد علــى أن عمليــات حفــظ الســالم واإلغاثــة اإلنســانية       
بع مــن ميثــاق األمــم مبوجــب الفصــل الســا وعمليــات التــدخل 
الصراع ما هي إال حلول طارئـة، ودعـا إىل    املتحدة يف مناطق 

وذكــر  .)٥٢٣(الصــراعات بشــكل ــائي وعاجــل  العمــل إلــاء 
ممثل املكسيك أن الدروس املستفادة من الفظائع اليت ارتكبـت  
ــد       ــد مــن حتدي ــه ال ب ــت أن ــد أثبت ــدا ق ــان وروان ــة البلق يف منطق

يـــرخص  األمـــن مبوجبـــها أن قواعـــد واضـــحة، ميكـــن لـــس  
ــابع      ــار الفصــلني الس ــرارات ذات الصــلة املتخــذة يف إط أو  للق

واستشـهد   . )٥٢٤(الثامن بالعمل من أجل مكافحة تلك اجلـرائم 
)، الــــذي يشــــري إىل   ٢٠٠٦( ١٦٧٤ممثــــل كنــــدا بــــالقرار   

مسؤولية الس الفريدة عن محاية املـدنيني مـن أشـد األخطـار     
ك بطــرق مــن بينــها فــرض حــدة علــى أمنــهم الشخصــي، وذلــ

  .)٥٢٥(إجراءات إنفاذ مبوجب الفصل السابع

ــانون وصـــون        ــيادة القـ ــدويل: سـ ــانون الـ ــز القـ تعزيـ
  السالم واألمن الدوليني  

ــة    ــودة يف ٥٤٧٤يف اجللسـ ــه  ٢٢، املعقـ حزيران/يونيـ
، نظــر الــس يف العالقــة بــني ســيادة القــانون والســلم   ٢٠٠٦

__________ 

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢٢(

)٥٢٣(  S/PV.5703 ١٦ و ١٥، الصفحتان.  

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢٤(

  .٤٦املرجع نفسه، الصفحات   )٥٢٥(

ميارسـه جملـس األمـن     واألمن الدوليني من منظور الـدور الـذي  
وأشـار ممثـل االحتـاد الروسـي إىل أن الـس،       .يف تلك العمليـة 

يف السنوات األخرية، زاد مـن اللجـوء إىل الفصـل السـابع مـن      
وشــدد علــى أن اللجــوء إىل الفصــل     .امليثــاق األمــم املتحــدة  

السابع مـن امليثـاق لـيس لـه مسـوغ إال يف احلـاالت الـيت يقـرر         
د خطر يتهدد السلم أو انتهاك للقـانون  فيها جملس األمن وجو

وقال إنه ال ميكـن مناقشـة تـدابري اإلنفـاذ      .الدويل يف منطقة ما
ــتنفاد كــل الســبل األخــرى        ــد اس ــوة ســوى بع واســتخدام الق

ممثل كندا، متكلمـا  وأكد  .)٥٢٦(لكفالة السلم واألمن الدوليني
أيضــا نيابــة عــن أســتراليا ونيوزيلنــدا، علــى أن تصــديق الــس 

مفهوم املسؤولية عن احلماية جيب أن يتـرجم إىل ممارسـة    على
ــة ومتســقة  ــوخى حســن     .موثوق ــس جيــب أن يت ــال إن ال وق

التوقيت يف مشاركته وأن يتسم باحلـذر يف رصـده، وجيـب أن    
ميتلــــك اإلرادة السياســــية عنــــدما ال تكفــــي اخليــــارات غــــري 

ــا     ــيت تنطــوي عليه ورأي القســرية، للجــوء إىل الصــالحيات ال
وأضاف أنه عنـدما جييـز الـس تلـك اإلجـراءات،       .٤٢ دةاملا

فعليه أن يكفل أن العملية ترمي إىل زيـادة احتمـاالت النجـاح    
إىل أقصــى حــد وأن اســتخدام القــوة العســكرية يتناســب مــع    

وقـال ممثـل سويسـرا إن الـس يتحمـل مسـؤولية        .)٥٢٧(اخلطر
ن وأشـــار إىل أ .النـــهوض بســـيادة القـــانون والقـــانون الـــدويل 

الس ميكنه أن يسهم إسهاما عمليـا بطـرق مـن بينـها اعتمـاد      
جمموعة من املبادئ بشـأن مسـألة التـرخيص باسـتعمال القـوة،      

يف جو مـن احلريـة   ”كما اقترح األمني العام يف تقريره املعنون 
كــذلك، ارتــأى ممثــل النــرويج أن أهــم مســامهة   .)٥٢٨(“أفســح

مـن تتمثـل يف دعـم    ميكن أن تقدمها األمم املتحدة للسالم واأل
__________ 

)٥٢٦(  S/PV.5474 ٢١، الصفحة.  

)٥٢٧(  S/PV.5474  االستئناف)٩ و ٨)، الصفحتان ١.  

ــر  ١٢ و ١١املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٥٢٨( . ولالطــالع علــى تقري
  .A/59/2005مني العام، انظر األ
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 . )٥٢٩(الــدويل نظــام عــاملي خيضــع فيــه اســتخدام القــوة للقــانون 
أن الـس   وذكر ممثل فرتويال (مجهوريـة فنــزويال البوليفاريـة)    

ــادتني    ــه أن جلــأ إىل امل ــاق، بشــكل   ٤٢ و ٤١ســبق ل مــن امليث
متسرع، قبل أن تستنفد كليا اآلليـات املنصـوص عليهـا لفـض     

وأوصـى كـذلك بوقـف هـذا التوجـه       .الرتاعات بشكل سلمي
    .)٥٣٠(دف تعزيز شرعية الس

  
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  

ــة    ــودة يف ٤٩٧٠يف اجللســــ ــايو  ١٧، املعقــــ أيار/مــــ
، نظــر الــس يف التحــديات املرتبطــة بعمليــات األمــم   ٢٠٠٤

 .املتحــدة حلفــظ الســالم، وســبل زيــادة فعاليــة تلــك العمليــات 
د الروسي الضوء على الدور األساسـي الـذي   وألقى ممثل االحتا

تضــطلع بــه عمليــات حفــظ الســالم يف صــون الســالم واألمــن  
الــدوليني، وشــدد علــى أنــه مــن األمهيــة مبكــان عــدم االلتفــاف 
على صالحيات الـس، وخاصـة يف احلـاالت الـيت تنشـأ فيهـا       

وشــدد كــذلك  .مســألة اســتعمال القــوة باســم اتمــع الــدويل 
لعســـكري هــو املــالذ األخـــري، وأنــه ينبغـــي    علــى أن العمــل ا  

ــتعني أن يكــون يف      ــذي ي ــك العمــل ال االتفــاق علــى طبيعــة ذل
__________ 

  .٢١ و ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٢٩(

  املرجع نفسه.  )٥٣٠(

ممـثال الربازيـل واألرجنـتني    ورأى  .)٥٣١(حدود معقولـة وكافيـة  
السـابع   أنه يتعني على الس أن يبقـي علـى اسـتخدام الفصـل     

ــد احلــد األدىن   ــاق عن ــن امليث ــرب     م ــا يعت ــى م ــث يقتصــر عل ، حبي
واليــة القــوات الــيت يــأذن  علــى حنــو صــارم يف حتديــد جوهريــا 

وبينمــا اتفــق متكلمــون علــى ضــرورة تطبيــق قواعــد   . )٥٣٢(ــا
اشتباك فعالة، نبه ممثال اجلزائـر وبـنغالديش إىل ضـرورة توافـق     
الواليــات مــع مبــدأ عــدم اســتعمال القــوة إال يف حالــة الــدفاع  

ــنفس  ــن الـ ــد    .)٥٣٣(عـ ــدور املتزايـ ــى الـ ــدا علـ ــل كنـ ــد ممثـ  وأكـ
شـــركاء  للمنظمـــات اإلقليميـــة وحتالفـــات الـــراغبني بوصـــفها  

ــم املتحــدة يف   ــة   لألم ــات امليداني ــم العملي ــى أن   .دع وشــدد عل
أمهية هذه الترتيبات تـزداد بينمـا يـدرك الـس بشـكل متزايـد       
احلاجــة إىل إســناد واليــات مبوجــب الفصــل الســابع تســمح       

القــانون باســتخدام القــوة إلنشــاء بيئــات آمنــة وإعــادة إرســاء   
  .)٥٣٤(ومحاية املدنيني “املفسدين”والنظام وردع 
__________ 

)٥٣١(  S/PV.4970 ٢٠، الصفحة.  

، S/PV.4970(الربازيــــــل)؛  ٢٢املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة     )٥٣٢(
  (األرجنتني). ٢٥)، الصفحة ١ (االستئناف

)٥٣٣(  S/PV.4970 (اجلزائــر)؛  ١٥، الصــفحةS/PV.4970االســتئناف) ، 
  غالديش).(بن ٨)، الصفحة ١

)٥٣٤(  S/PV.4970 االستئناف) ٢٢  و ١٢)، الصفحتان ١.  
    

  اجلزء اخلامس

  من امليثاق ٤٧إىل  ٤٣القرارات واملداوالت ذات الصلة باملواد 

  
    ٤٣املادة   

يتعهد مجيع أعضاء األمـم املتحـدة، يف سـبيل املسـامهة       - ١
يف حفــظ الســلم واألمــن الــدويل، أن يضــعوا حتــت تصــرف       

على طلبه وطبقـا التفـاق أو اتفاقـات خاصـة     جملس األمن بناء 
ــلحة واملســـاعدات والتســـهيالت    مـــا يلـــزم مـــن القـــوات املسـ
  الضرورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن ذلك حق املرور.  

جيب أن حيدد ذلك االتفـاق أو تلـك االتفاقـات عـدد       - ٢
ــها عمومــا     هــذه القــوات وأنواعهــا ومــدى اســتعدادها وأماكن

  ملساعدات اليت تقدم.  ونوع التسهيالت وا

ــذكورة      - ٣ ــات امل ــاق أو االتفاق جتــرى املفاوضــة يف االتف
ــن.        ــس األم ــى طلــب جمل ــاء عل ــا ميكــن بن وجتــرى   بأســرع م
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املفاوضة يف االتفاق أو االتفاقـات املـذكورة بأسـرع مـا ميكـن      
بناء علـى طلـب جملـس األمـن، وتـربم بـني جملـس األمـن وبـني          

وبـني جمموعـات مـن أعضـاء     أو بينـه   “األمم املتحـدة ”أعضاء 
ــدة ” ــم املتحـ ــة وفـــق     “األمـ ــا الـــدول املوقعـ ، وتصـــدق عليهـ

  مقتضيات أوضاعها الدستورية.  
  

    ٤٤املادة   

ــل أن       ــه قب ــرر جملــس األمــن اســتخدام القــوة، فإن إذا ق
يطلـب مــن عضـو غــري ممثــل فيـه تقــدمي القـوات املســلحة وفــاء     

أن يـدعو   ، ينبغـي لـه  ٤٣بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة 
 هذا العضو إىل أن يشترك إذا شـاء يف القـرارات الـيت يصـدرها    

خيـــتص باســـتخدام وحـــدات مـــن قـــوات هـــذا العضـــو يف مـــا 
  املسلحة.  

    ٤٥املادة   

رغبة يف متكني األمم املتحدة من اختاذ التدابري احلربيـة    
ــة ميكــن       ــة أهلي ــدى األعضــاء وحــدات جوي ــة يكــون ل العاجل

ــال ال   ــورا ألعم ــدد    اســتخدامها ف ــة املشــتركة. وحي ــع الدولي قم
جملس األمن قوى هذه الوحـدات ومـدى اسـتعدادها واخلطـط      

ألعماهلـا املشـتركة، وذلـك مبسـاعدة جلنـة أركـان احلـرب ويف        
اخلاصـة املشـار إليهـا     احلدود الـواردة يف االتفـاق أو االتفاقـات    

  .  ٤٣يف املادة 

    ٤٦املادة   

يضـــعها  اخلطـــط الالزمـــة الســـتخدام القـــوة املســـلحة  
  جملس األمن مبساعدة جلنة أركان احلرب.

    ٤٧املادة   

ــها أن       - ١ ــن أركــان احلــرب تكــون مهمت ــة م تشــكل جلن
ــع     ــه يف مجي ــة إىل جملــس األمــن وتعاون تســدي املشــورة واملعون
املســائل املتصــلة مبــا يلزمــه مــن حاجــات حربيــة حلفــظ الســلم   

واألمــن الــدويل والســتخدام القــوات املوضــوعة حتــت تصــرفه   
  قيادا ولتنظيم التسليح ونزع السالح بالقدر املستطاع.  و

تشكل جلنة أركان احلرب من رؤسـاء أركـان حـرب      - ٢
األعضاء الدائمني يف جملس األمن أو من يقوم مقامهم، وعلـى  

مـن األعضـاء    “األمـم املتحـدة  ”اللجنة أن تدعو أي عضـو يف  
اقتضـى   غري املمثلني فيها بصفة دائمـة لالشـتراك يف عملـها إذا   

حســــن قيــــام اللجنــــة مبســــؤولياا أن يســــاهم هــــذا العضــــو 
  عملها.    يف

ــس       - ٣ ــة أركــان احلــرب مســؤولة حتــت إشــراف جمل جلن
األمن عن التوجيه االستراتيجي ألية قـوات مسـلحة موضـوعة    
حتت تصرف الس. أما املسائل املرتبطة بقيـادة هـذه القـوات    

  بعد.  يف ما  فستبحث

أن تنشئ جلانا فرعية إقليميـة إذا   للجنة أركان احلرب  - ٤
وبعـد التشـاور مـع الوكـاالت     سلطة ذلـك  خوهلا جملس األمن 

  اإلقليمية صاحبة الشأن.  
  

  مالحظة   

من امليثاق ترتيبات لتنظـيم   ٤٧إىل  ٤٣تتضمن املواد   
العالقــة بــني جملــس األمــن والــدول األعضــاء املســامهة بقــوات   

وليني. وخالل الفتـرة  ألغراض تتعلق بصون السالم واألمن الد
، تطرق الس يف العديد من قراراته ومداوالتـه إىل  املستعرضة

هذه الترتيبات يف سياق تعزيـز عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ      
  السالم ويف مشاوراته مع البلدان املسامهة بقوات أيضا.  

مـن   ٤٤أو  ٤٣ومل يشر الـس صـراحةً إىل املـادتني      
تـه. غـري أن الـس اختـذ قـرارات ناشـد       امليثاق يف أيٍ من قرارا

فيها الدول أن تقدم قوات مسلحة ومسـاعدة ألغـراض تتعلـق    
بإجراءات إنفاذ تضطلع ا عمليات حفظ سـالم تابعـة لألمـم    

. ٤٣املتحدة، ومن مثّ فإن هذه القرارات تتصل بتفسـري املـادة   
مـــا يتعلـــق بعمليـــات حفـــظ الســـالم الـــيت نشـــرا األمـــم  ويف
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، الســــــودان، والشــــــرق األوســــــط، والعــــــراق  املتحــــــدة يف
ــق جلســات عقــد الــس عــدة  ديفــوار، وهــاييت   وكــوت تتعل

 اعتمـــد، ٤٤مـــا يتعلـــق باملـــادة  . ويف)٥٣٥(٤٣بتطبيـــق املـــادة 
الس بيانا رئاسيا واحدا يتعلق بعمليات األمم املتحدة حلفـظ  
السالم، أقر فيـه بأمهيـة زيـادة إشـراك البلـدان املسـامهة بقـوات        

 نظـر حل ختطيط البعثات واستعراض والياـا. كـذلك،   يف مرا
ــس  ــة لزيــادة مشــاركة البلــدان املســامهة       يفال مســألة احلاج

، اسـتمر  املستعرضـة بقوات يف جلسـيت نقـاش. وخـالل الفتـرة     
ــامهة      ــدان املسـ ــع البلـ ــة مـ ــات خاصـ ــد اجتماعـ ــس يف عقـ الـ

 ٩٠عقـد الـس   فقد ). ٢٠٠١( ١٣٥٣بقوات، وفقا للقرار 
خاصـا مـع البلـدان املسـامهة بقـوات يف بعثـات األمـم         اجتماعا

ليشــيت،  -إثيوبيــا، وإريتريــا، وبورونــدي، وتيمــور املتحـدة يف  
ومجهوريـــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، وجورجيــــا، والســــودان،  
ــوار،      ــربص، وكــوت ديف ــة، وق ــرياليون، والصــحراء الغربي وس

وة ، وأيضـا مـع البلـدان املشـاركة يف قـ     ولبنان، وليربيا، وهـاييت 
مراقبــة فــض االشــتباك الــيت نشــرا األمــم املتحــدة يف الشــرق    

  األوسط.  

ورغم أن الس مل يتخذ أي قرارات تشـري إىل املـادة     
 دسـتورية من امليثاق خالل هذه الفترة، فقد عقـد مناقشـة    ٤٥

تتعلق باحلالـة يف السـودان، وهـي مناقشـة تتصـل بتطبيـق هـذه        
  املادة وتفسريها.  

ــذومل    ــ يتخــ ــرارالــ ــادتني   اتس أي قــ ــب املــ مبوجــ
إمكانيـة إعـادة تنشـيط    أثار بالس  ا. بيد أن عضو٤٧ و ٤٦

جلنـــة األركـــان العســـكرية، يف اجتمـــاعني يف ســـياق مناقشـــة  
__________ 

لالطالع على مزيد من التفاصيل عـن الترتيبـات    ٥انظر الفصل   )٥٣٥(
املتعلقــة ببعثــات حفــظ الســالم وغريهــا مــن التــدابري الــيت جلــأت  

 إنفاذ قراراته.إليها أجهزة الس الفرعية يف سبيل 

األخطــار الــيت ــدد الســالم واألمــن وعمليــات األمــم املتحــدة  
  حلفظ السالم.  

وينقســم التقريــر إىل مخســة فــروع. ويصــف الفــرع        
يت اختذها الـس اسـتنادا إىل املبـادئ الـيت تـنص      ألف التدابري ال
ــادة   ــا امل ــيت     ٤٣عليه ــرز املســائل ال ــوجز أب ــاء في ــرع ب ــا الف ، أم

أثريت يف مـداوالت الـس ذات الصـلة بتلـك املـادة. ويغطـي       
الفرع جيم القرارات املتصـلة باملبـادئ الـيت تـنص عليهـا املـادة       

ــرض املناقشــات    ٤٤ ــرع دال فيع ــا الف ــة  الدســتورية، أم املتعلق
ــس      ــداوالت ال ــاء وواو م ــان ه ــاول الفرع ــادة. ويتن ــك امل بتل

  ، على التوايل.  ٤٧و  ٤٦و  ٤٥بشأن املواد 
  

    ٤٣القرارات املتعلقة باملادة   - ألف
  

    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  
 أشـار ، ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧الرئيس يف  ببيان أدىل به  
ت األمـم املتحـدة حلفـظ    زيـادة الطلـب علـى عمليـا    إىل الس 

السالم وأعرب عن إدراكه للتحديات اليت ينطوي عليهـا هـذا   
األمر بالنسبة ملنظومة األمم املتحدة، من حيـث إجيـاد مـا يلـزم     
مــن مــوارد ومــوظفني وقــدرات أخــرى لتلبيــة هــذا الطلــب        
املتزايد. وأهاب الس بالدول أن تكفل تزويد األمـم املتحـدة   

. وأكد الـس أيضـا أمهيـة    “ايل الكاملبالدعم السياسي وامل”
كفالـــة عـــدم املســـاس بـــاملوارد املتاحـــة للعمليـــات القائمـــة       
وباإلدارة الفعالة هلذه العمليات عند تلبيـة الطلـب علـى إنشـاء     
عمليــات جديــدة حلفــظ الســالم. وأكــد ضــرورة إدارة املــوارد 
بشــكل يتســم بالكفــاءة والفعاليــة، ودعــا الــدول األعضــاء إىل   

مـــن القـــوات املدربـــة وأفـــراد  “مبســـتويات كافيـــة”ة املســـامه
ــدنيني، للشــروع    ــوظفني امل ـــثلى ”الشــرطة وامل يف  “بصــورة م
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عمليــات متعــددة، وتنفيــذ واليــة كــل عمليــة منــها بصــورة        
  .)٥٣٦(فعالة

  
احلالة يف تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واملنطقـة       

    دون اإلقليمية  
ل/سـبتمرب  أيلو ٢٥ املؤرخ)، ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار ب  
بإنشـاء وجـود متعـدد األبعـاد يف     الـس  أذن به الذي  ٢٠٠٧

تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يشـمل، ملـدة سـنة واحـدة،     
بعثـة لألمـم املتحـدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســـطى وتـــشاد،   
حــث الــس مجيــع الــدول، وال ســيما الــدول املتامخــة لتشــاد   

على تيسـري انتقــال مجيــع األفــراد      ومجهورية أفريقيا الوسطى،
املـتجهني إىل البعثـة وإيصال مجيع املعدات واملؤن واإلمـدادات  
وغريها مـن السـلع املوجهـة إىل البعثـة، مبـا يف ذلـك املركبـات        

  .)٥٣٧(وقطع الغيار
  

    املسألة املتعلقة اييت  
آب/أغســطس  ١٥ املــؤرخ) ٢٠٠٦( ١٧٠٢القرار بــ  
واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق      متديـد  الس ، قرر ٢٠٠٦

االستقرار يف هاييت وحث الدول علـى تـوفري عـدد كـاف مـن      
أفــراد الشــرطة املــؤهلني تــأهيال جيــدا، وخباصــة مــن النــاطقني    
باللغة الفرنسية، بغرض كفالة استكمال مالك البعثة من أفـراد  
الشرطة، وخباصـة تـوفري الدرايـة املتخصصـة يف جمـال عمليـات       

ــة الع ــال إدارة الســــجون وغــــري ذلــــك   مكافحــ ــابات وجمــ صــ
التخصصــــات احملــــددة بوصــــفها ضــــرورية يف تقريــــر      مــــن

  .)٥٣٨(العام  األمني
__________ 

)٥٣٦(  S/PRST/2004/16. 

  .١٤ و ٢، ١ ات)، الفقر٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )٥٣٧(

ولالطــالع علــى     .٥ و ١)، الفقرتــان  ٢٠٠٦( ١٧٠٢القــرار    )٥٣٨(
  . S/2006/592 ، انظر  تقرير األمني العام

    احلالة يف الشرق األوسط  
آب/أغسـطس   ١١ املؤرخ)، ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار ب  
األمـم املتحــدة املؤقتــة    قوة، أذن الس بزيـادة حجـم ٢٠٠٦

ـــان إىل  ـــد أق  ١٥ ٠٠٠يف لبنــ ـــدي كحــ ــث  جنــ ـــصى، وحـ ــ
الــدول علــى أن تنظــر يف تقــدمي إســهامات مناســـبة إىل القـــوة   
وأن تستجيب على حنو إجيايب ملا تطلبه مـن مـساعدة وأعــرب  

  .)٥٣٩(عـن بـالغ تقـديره للبلدان اليت أسهمت فيها يف املاضي
  

    تقارير األمني العام عن السودان  
 آذار/ ٢٤ املــــــــــؤرخ ،)٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار بــــــــــ  
إنشـــاء بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف الـــس ، قـــرر ٢٠٠٥ مـــارس

السودان لفترة أوليـة مـدا سـتة أشـهر، وطلـب إىل الـدول أن       
دون عراقيـل إىل السـودان   وبـ تكفــل االنتقــال احلــر والســريع 

جلميع األفراد، وكذلك املعـدات واملــؤن واإلمــدادات وغريهــا     
بعثة ومهامهـا  مـن السـلع اليت يكون استخدامها مقصورا على ال

ــات وقطــع الغيــار      ــة، مبــا يف ذلــك املركب )٥٤٠(الرمسي
القرار وبــ .

، مـــدد  ٢٠٠٦آب/أغســـطس   ٣١ املـــؤرخ) ٢٠٠٦( ١٧٠٦
   الدول من جديد. مناشدتهوالية البعثة وكرر الس 

متوز/يوليـــه  ٣١ املـــؤرخ ،)٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار وبـــ  
ــس ، أذن ٢٠٠٧ ـــاد   الـ ـــني االحتـ ـــة بـ ـــة خمتلطـ ــاء عمليـ بإنشـ

ــدول إىل     األ ــا الـ ـــور، ودعـ ـــدة يف دارفـ ـــم املتحـ ـــي واألمـ فريقـ
يومـا   ٣٠االنتـهاء مـن تقـدمي إسـهاماا إىل البعثـة، يف غضـون       

من اختاذ هـذا القـرار. وأهـاب الـس جبميـع الـدول األعضـاء        
أن تيسر انتقال مجيع األفراد واملعـدات واملـــــؤن واإلمـــدادات    

دامها يف دارفــور علــى وغريهــا مــــن الســلع الــيت يقتصــر اســتخ
مبا يف ذلـك املركبـات وقطـع     ،العملية املختلطة إلــى الســودان

__________ 

  .١٣ و ١١)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   )٥٣٩(

  .٨ و ١)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   )٥٤٠(
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ــار ـــة وبسرعــــة و ، الغي ــحبريـ ــد  ب احلاجــة ”دون عوائــــق؛ وأك
ــدعم     “املاســة ــدعم املــايل واللوجســيت وأشــكال ال ــة ال إىل تعبئ

األخرى املطلوبة لبعثة االحتاد األفريقـي يف السـودان، وأهــاب    
املزيــــد مــــن ”ظمــــات اإلقليميـــة أن تقــــدم هلـــا   بالـــدول واملن 

إلتاحة النشر املبكر على وجـه اخلصـوص لكتيبـتني     “املساعدة
ــال   ــة االنتقـ ــالل مرحلـ ــافيتني خـ ــنإضـ ــة يف   مـ ــة األفريقيـ البعثـ

  .)٥٤١(السودان إىل العملية املختلطة
  

      ٤٣املناقشة املتعلقة باملادة   - باء
    احلالة يف كوت ديفوار  
آذار/مـــــارس  ٢٨ملعقـــــودة يف ، ا٥١٥٢يف اجللســـــة   
النائـب األول للممثـل    مـن ، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠٠٥

اخلاص لألمني العام يف كوت ديفوار، شدد فيها على ضـرورة  
أن البعثـة   ذكـر تعزيز عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار، و 

لن تتمكن من االستجابة بفعالية إذا نشـب نزاعـان كـبريان يف    
س الوقت، ولفت االنتبـاه إىل املسـؤوليات   كوت ديفوار يف نف

ــرار   ــها القـ ــيت أوكلـ ــافية الـ ــة ٢٠٠٥( ١٥٨٤اإلضـ ) إىل عمليـ
ــدة ــم املتحـ ــن   )٥٤٢(األمـ ــام عـ ــثلني يف كلمـ ــدة ممـ ــن عـ . وأعلـ

إدراكهم حلجم الصعوبات اليت تواجهها البعثـة يف االضـطالع   
بواليتــها بفعاليــة، وأعربــوا عــن تأييــدهم لتعزيــز عمليــة األمــم   

شــيا مــع توصــية األمــني العــام      ا كــوت ديفــوار مت  املتحــدة يف 
. وذكر ممثل جنـوب أفريقيـا   )٥٤٣(جنديا ١ ٢٢٦املتعلقة بنشر 
__________ 

  .١١و  ١٠ و ٤و  ١ات )، الفقر٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   )٥٤١(

)٥٤٢(  S/PV.5152 ٥، الصفحة. 

 ١٤(جنــوب أفريقيــا)، والصــفحة  ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة   )٥٤٣(
(مجهوريـــة  ١٨(بـــنن)، والصـــفحة  ١٦(رومانيـــا)، والصـــفحة 

 ٢٢(فرنســــا)، والصــــفحة  ١٩املتحــــدة)، والصــــفحة  ترتانيــــا 
ــر)، والصــفحة   ٢٦(االحتــاد الروســي)، والصــفحة    ٢٤ (اجلزائ
 منرك).ا(الد   ٣٠(اليونان)، والصفحة 

أن تهاجم مـا أن تـدخل    ىأن القوات اجلديدة أعلنت أا ختش
قواا يف مواقع نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وأيـد  

فريقــي اقتـراح فريـق الوسـاطة الـداعي إىل أن يطلـب مـن بلـد أ       
تزويد عملية األمم املتحدة بقوات إضـافية لتـأمني مواقـع نـزع     

. وأيــد ممثــل الفلــبني  )٥٤٤(الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 
قيـام بلـد أفريقـي بتزويـد عمليـة األمـم        قال إنهذا االقتراح، و

املتحدة بقوات إضافية ميكن أن يكون حـافزا مهمـا للمقـاتلني    
ــزع الســ     ــة ن ــدء يف عملي ــن أجــل الب ــادة  م الح والتســريح وإع

ممثـــل فرنســـا أن األطـــراف اإليفواريـــة   ذكـــر. و)٥٤٥(اإلدمـــاج
تتخل عن اخليار العسكري، وأن اتمع الدويل عقـد العـزم    مل

 ١٥٧٢على إنفاذ حظر األسلحة املفـروض مبوجـب القـرارين    
). وقال إنـه يـرى أن تعزيـز قـوة     ٢٠٠٥( ١٥٨٤) و ٢٠٠٤(

 غـــىن عنـــه وملحـــا شـــرطا ال”عمليـــة األمـــم املتحـــدة أصـــبح 
. )٥٤٦(، بالنظر إىل عدم إحراز تقدم يف عمليـة املصـاحلة  “للغاية

ويف املقابــل، تســاءل ممثــل الواليــات املتحــدة عــن الفائــدة مــن  
زيادة قوام عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار إىل أكثر مـن  
قوام واليتها احلالية، بالنظر إىل ما أظهرته األطراف حـىت اآلن  

ىل اإلرادة السياسية لدفع عملية السالم قدما. كمـا  من افتقار إ
أكــد ضــرورة إحــراز تقــدم يف كــوت ديفــوار وشــدد علــى أن  
ــي أن تســتخدم       ــوار ينبغ ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم عملي

. وذكر ممثل اململكة املتحدة أنـه  )٥٤٧(مجيع األدوات املتاحة هلا
جيــب كفالــة اتســاق اســتراتيجية الــس يف كــوت ديفــوار،       

د اجلنود وأفراد الشرطة املدنية الذين تتألف منـهم العمليـة   وعد
وواليتها، وقواعد االشتباك، واملهام املعطاة للبعثـة بشـكل تـام    

__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤٤(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤٥(

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤٦(

 املرجع نفسه.  )٥٤٧(
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كل منها مـع اآلخـر، وأيـد اقتـراح ممثـل فرنسـا بتمديـد واليـة         
عملية األمم املتحدة ملدة شهر واحد ليتسـىن للمجلـس خالهلـا    

  .)٥٤٨(ارأن يعيد تقييم احلالة يف كوت ديفو

ــة    ــان/أبريل  ٢٦املعقـــودة يف  ،٥١٦٩ويف اجللسـ نيسـ
، نظر الس يف تقريـر األمـني العـام عـن عمليـة األمـم       ٢٠٠٥

. وخـالل املناقشـة، ارتـأى ممثـل     )٥٤٩(املتحدة يف كوت ديفـوار 
جنوب أفريقيا أن التحسن يف احلالـة األمنيـة يف كـوت ديفـوار     

علــى اســتعداد   ال ميكــن حتقيقــه إال إذا كــان اتمــع الــدويل     
يف مجلــة أمــور منــها زيــادة قــدرة   “حبــزم وعجالــة”للتصــرف 

عملية األمم املتحدة على االضـطالع باملهـام اإلضـافية الناشـئة     
. كــذلك، أكــد ممثــل نيجرييــا أن )٥٥٠(مبوجــب اتفــاق بريتوريــا

وجود األمم املتحدة يف كوت ديفوار جيب أن يتعـزز ويصـبح   
ــد     ــد. وشـ ــل أرجـــاء البلـ ــروزا يف كـ ــر بـ ــى أن مـــن  أكثـ د علـ

الضـــروري للمجلـــس أن ينظـــر يف إجـــراء اســـتعراض عاجـــل  
، وهــو مــا سيتضــمن االلتــزام وأن يوســع نطاقهــالواليــة البعثــة 

بتقــدمي مــوارد إضـــافية ولوجســتيات تتناســـب مــع احلالـــة يف     
ه سـيقدم يف األيـام   بلـد  . وأعلن ممثل فرنسا أن وفد)٥٥١(امليدان

بعثــة، وأكــد علــى املقبلــة مشــروع قــرار بشــأن جتديــد واليــة ال 
لعمليـــة األمـــم  “مجيـــع الوســـائل الضـــرورية”ضـــرورة تـــوفري 

املتحدة يف كوت ديفوار حىت تؤدي مهمتها بنجـاح. وارتـأى   
أن تعزيز هـذه العمليـة مـن شـأنه أن ييسـر تنفيـذ برنـامج نـزع         
الســــالح والتســــريح وإعــــادة اإلدمــــاج وإجــــراء انتخابــــات  

ــة اململكــة املتحــدة إ  )٥٥٢(نزيهــة ــت ممثل ــات . وقال ن إدارة عملي
__________ 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤٨(

)٥٤٩(  S/2005/186. 

)٥٥٠(  S/PV.5169 ٥، الصفحة. 

 .٧ع نفسه، الصفحة املرج  )٥٥١(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥٢(

ــي أن تصــدر    ــظ الســالم ينبغ بشــأن  “توصــية مدروســة ”حف
 أشـار . و)٥٥٣(اجلدول الزمين لنشـر األفـراد اإلضـافيني الالزمـني    

ــنن ورومانيـــا    ــثال بـ ــيتزايد يف ســـياق   إىل ممـ ــة سـ أن دور البعثـ
االنتخابــات املقبلــة والشــروع يف تنفيــذ برنــامج نــزع الســالح  

    ــم ــن ثَ ــاج، وم ــادة اإلدم ــدمها   والتســريح وإع ــن تأيي ــا ع ، أعرب
. )٥٥٤(إلعادة النظر يف واليتـها ودعـم أفرادهـا بـاملوارد الكافيـة     

، أعلنــت ممثلــة الــدامنرك أن بلــدها يؤيــد زيــادة إشــراك  كــذلك
لعمليـة   “التعزيـز املناسـب  ” األمم املتحدة يف عمليـة السـالم و  

ــد      ــافةً إىل متديـــ ــوار، إضـــ ــوت ديفـــ ــدة يف كـــ ــم املتحـــ األمـــ
، بـالنظر  أن الضـرورة تقتضـي  اليابـان  ممثل  ذكر. و)٥٥٥(واليتها

إىل هشاشــة وتقلــب احلالــة األمنيــة يف كــوت ديفــوار، إجــراء   
مــداوالت جديــة بشــأن تعزيــز عمليــة حفــظ الســالم مبســتوى   

تعزيـز   يف علـى اسـتعداد للنظـر   ة بلـده  معني. وأعلن أن حكومـ 
، وإن كانـت تعتقـد أنـه لـو مل يكـن الوضـع حمفوفـا        البعثة هـذا 

االسـتفادة بصـورة    لكـان مـن املمكـن   احلـد،   باملخاطر إىل هذا
ــن أفضــل  ــاء    م ــز اإلضــايف يف مشــاريع إعــادة البن ــة التعزي تكلف

ونبـه ممثـل الصـني إىل أن إحـراز التقـدم       .)٥٥٦(والتنمية يف البلـد 
يف عملية السالم اإليفوارية يتطلب مواصلة الدعم مـن اتمـع   

ألن تبحــث،   ة بلــده الــدويل، وأعــرب عــن اســتعداد حكومــ    
األعضـــاء اآلخـــرين، مســـألة متديـــد واليـــة عمليـــة األمـــم   مـــع

  .)٥٥٧(وتعزيزها  املتحدة
  

__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥٣(

 .(رومانيا) ١٤والصفحة  ؛(بنن) ١١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥٤(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥٥(

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥٦(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥٧(
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    املسألة املتعلقة اييت  
كــــــــانون  ١٢، املعقــــــــودة يف ٥١١٠يف اجللســــــــة   

ملمثـــل ا مـــن، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة ٢٠٠٥الثاين/ينـــاير 
اخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق        

ذكـر فيهـا أن هـاييت سـتخرج مـن أزمتـها       االستقرار يف هاييت، 
ــدويل دعمــا      ــدم هلــا اتمــع ال ــا ق السياســية واالقتصــادية إذا م

. وخالل املناقشة، أثىن عدد مـن املـتكلمني علـى    )٥٥٨(متواصال
. غـري أن ممثـل   )٥٥٩(البلدان املسامهة بقوات ملسـامهاا يف البعثـة  

ا شيلي أشار إىل أن الدول قد وفـرت املـوارد والقـدرات لكنـه    
سـتخدم بشـكل كامــل بسـبب االفتقــار إىل املـوارد املاليــة.     ال ت

ــاء    ــرورة إنشـ ــى ضـ ــدد علـ ــذلك، شـ ــة ”ولـ ــات معجلـ  “عمليـ
لتمكني املنظمات الدولية واملاحنني من املسـامهة يف بعثـة األمـم    

ـــي   ــتقرار يف هايتـ ــق االسـ ــدة لتحقيـ ــل  )٥٦٠(املتحـ ــجع ممثـ . وشـ
نشـر  ”علـى  مجهورية ترتانيـا املتحـدة البلـدان املسـامهة وحثهـا      

قــوات وأفــراد الشــرطة وغريهــم مــن األفــراد لتعزيــز لل “كامــل
ــتقرار      ــادة االســ ــديات إعــ ــة حتــ ــى مواجهــ ــة علــ ــدرة البعثــ قــ
ــات       ــدرة املؤسسـ ــاء قـ ــن بنـ ــال عـ ــها فضـ ــطالع بواليتـ واالضـ

. وأيد ممثل إكـوادور األخـذ بالنـهج املتعـدد األبعـاد      )٥٦١(احمللية
 ة بلـده ، وأعرب عن استعداد حكومـ  يف عمليات حفظ السالم

لإلســــهام يف هــــذه العمليــــات. وأشــــار أيضــــا إىل أن بلــــدانا 
، مثـــل إكـــوادور، أســـهمت “شـــحيحة املـــوارد االقتصـــادية”

. وأوضـح ممثـل بـاراغواي أن بلـده تعـني      )٥٦٢(بأفراد عسكريني
__________ 

)٥٥٨(  S/PV.5110 ٣، الصفحة. 

 ٢٨(رومانيـــــا)؛ والصـــــفحة  ٢٥نفســـــه، الصـــــفحة املرجـــــع   )٥٥٩(
ــفحة   ــان)، والصــــــــ ــر)، و  ٣٤(اليابــــــــ  S/PV.5110(اجلزائــــــــ

 (املغرب). ٢١الصفحة  )،١  (االستئناف

)٥٦٠(  S/PV.5110 ١٨، الصفحة. 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦١(

)٥٦٢(  S/PV.5110  االستئناف)١٧، الصفحة )١. 

  القــوات إىل امليــدان حــىت مرحلــة الحقــة     عليــه تأجيــل نشــر   
  .  )٥٦٣(خارجة عن سيطرته “لوجستيةألسباب ”
  

     الشرق األوسطاحلالة يف  
متوز/يوليــــــه  ٢١، املعقــــــودة يف ٥٤٩٣يف اجللســــــة   
ــون    ٢٠٠٦ ــد املعن ــس يف البن ــا ال ــيت نظــر فيه ــة يف ”، ال احلال

، أشــار عــدة “الشــرق األوســط، مبــا يف ذلــك قضــية فلســطني  
مـتكلمني إىل تـدهور احلالــة يف لبنـان. وأعـرب ممثــل بـريو عــن      

ألمــم املتحــدة  لقــوة ا “عمليــة تعزيــز كــبرية  ”تأييــده لتنفيــذ  
إىل قـــوة قـــادرة علـــى مســـاعدة     املؤقتـــة يف لبنـــان وحتويلـــها   

 ١٥٥٩التنفيـذ الكامـل للقـرار     السلطات اللبنانية على ضـمان  
وأوصى ممثـل مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة بتعزيـز        .)٥٦٤()٢٠٠٤(

ــر    ــوة لكــي تصــبح أكث ــة  الق ــال إن. و اســتجابة وفعالي ــوة  ق الق
تنفذ واليتها من النواحي املتعلقـة   بصيغتها احلالية ال ميكنها أن 

بــاخلط األزرق. وبنــاًء علــى ذلــك، دعــا إىل إجيــاد قــوة تكــون   
حيــث العمليــات  أكثــر قــدرة ويكــون هلــا مفهــوم جديــد مــن   

ويف االجتاه نفسـه، أكـد ممثـل غانـا أن النشـر       . )٥٦٥(والسلطات
املقتــرح لقــوة حفــظ ســالم دوليــة موســعة علــى امتــداد اخلــط   

ــ  را بـــالغ األمهيـــة، والحـــظ أن فعاليـــة البعثـــة  األزرق يعتـــرب أمـ
وأعــرب  .)٥٦٦( العســكرية تتوقــف بصــفة رئيســية علــى قــدراا 

ممثل إندونيسيا عن تأييد بلده الكامل إلنشاء قوة دولية حلفـظ  
ــة   األمــم املتحــدة، وأعــرب عــن اســتعداد    الســالم، حتــت رعاي

. )٥٦٧(للمشـــاركة بوحـــدة عســـكرية يف القـــوة ة بلـــدهحكومـــ
__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦٣(

)٥٦٤(  S/PV.5493  االستئناف)٥، الصفحة )١. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦٥(

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦٦(

 .٣٢و  ٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٦٧(
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املكسيك أيضا عن تأييده إلنشاء مثل هذه القـوة   وأعرب ممثل
  .)٥٦٨( الدولية اليت من شأا أن حتل تدرجييا حمل قوة اليونيفيل

آب/أغســطس  ١١املعقــودة يف  ،٥٥١١ويف اجللســة   
الـذي  ) ٢٠٠٦( ١٧٠١، اختذ الس باإلمجاع القرار ٢٠٠٦

اســتكمال وتعزيــز قــوة اليونيفيــل مــن حيــث األعــداد   بــه قــرر 
ت والواليــة ونطـاق العمليــات وأذن بزيـادة قوامهــا إىل   واملعـدا 

علــــى  جنــــدي كحــــد أقصــــى. وقبــــل التصــــويت ١٥  ٠٠٠ 
  ، ذكر األمني العام أنـه إذا أريـد لقـوة اليونيفيـل    مشروع القرار

بأقصـى  ”زيـادة قواـا    أن تضطلع بواليتها، فإا سـتحتاج إىل  
  “.متطـورة  بقـدرات عسـكرية   ”وتزويـدها   “قدر من السـرعة 

وحــث أعضــاء الــس علـــى التشــاور مــع البلــدان املســـامهة       
تــوفري القــوات اإلضــافية   مــن أجــلبقــوات، احلاليــة واحملتملــة، 

ممثلــة الواليــات  ذكــرت. و)٥٦٩(“ بأســرع مــا ميكــن ”الالزمــة 
املتحــدة أنــه بنــاء علــى طلــب حكومــة لبنــان، مت توســيع واليــة 

زيـادة عـدد   قوة اليونيفيل ونطاق عملياا، وحتسني معـداا، و 
مـن  ”. وأعلـن ممثـل فرنسـا أنـه     )٥٧٠(أمثال سبعة مبقدارأفرادها 

أن تلـيب بلـدان كـثرية وبسـرعة طلـب السـلطات        “املهم للغاية
ة اللبنانية باإلسهام يف اليونيفيل املعززة. كمـا أعلـن أن حكومـ   

موجودة يف اليونيفيل بالفعل وأا سـتنظر، مـع شـركائها     بلده
. )٥٧١(تكميلـــي الـــذي ميكـــن تقدميـــهاألوروبـــيني، يف الـــدعم ال

اكتفـى  ”وأعـرب ممثـل قطـر عـن ترحيبـه بـأن مشـروع القـرار         
اليونيفيل وأن واليتها سوف تسـتمر يف إطـار الفصـل     “بتعزيز

الســادس مــن امليثــاق. مث دعــا الــدول املســامهة أو الــدول الــيت    
علـى وجـه   ”اليونيفيل إىل إرسال قواـا   ةتنوي املسامهة يف قو
__________ 

 .٥٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦٨(

)٥٦٩(  S/PV.5511 ٤، الصفحة. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧٠(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧١(

عقــب اعتمــاد مشــروع القــرار، رحــب ممثــل و .)٥٧٢(“الســرعة
ــن     ــوة م ــرار نشــر ق ــدامنرك بق ــوب   ١٥ ٠٠٠ال ــدي يف جن جن

ــه       ــة، وأعــرب عــن دعم ــة اللبناني ــه احلكوم ــذي اختذت ــان، ال لبن
لتعزيــز قــوة اليونيفيــل عــددا وعــدة، وتوســيع واليتــها ونطــاق   

. ورحب عدة ممثلني أيضا بتعزيـز قـوة اليونيفيـل،    )٥٧٣(عملياا
ــه مـــن ا  ــامهة  وأكـــدوا أنـ لضـــروري أن تتصـــرف البلـــدان املسـ

  .  )٥٧٤(بصورة عاجلة

آب/أغســطس  ٢٢، املعقــودة يف ٥٥١٥ويف اجللســة   
، تطرق عدة مـتكلمني يف بيانـام إىل تعزيـز اليونيفيـل     ٢٠٠٦

وناشدوا الـدول أن تسـاهم يف هـذا التعزيـز بقـدر اسـتطاعتها.       
ــة        ــل يف عملي ــوة اليونيفي ــة ق ــى أمهي ــتني عل ــل األرجن وأكــد ممث

ســالم، وأعــرب عــن امتنانــه جلهــود إدارة عمليــات حفــظ       ال
السالم لإلسراع يف نشر قـوات إضـافية. وأعـرب كـذلك عـن      
أمله يف أن يصبح من املمكن ضمان تقدمي املسـامهات الكـبرية   
إىل القـــوة بعـــد تعمـــيم قواعـــد االشـــتباك ومفهـــوم العمليـــات  

ــل ــيت      . )٥٧٥( لليونيفي ــدان ال ــات املتحــدة البل ــل الوالي وحــث ممث
بعملياـا لصـنع    حيتمل أن تسهم بقوات على التعجيـل بالقيـام   

قوامهــا  مــن أجــل تكــوين قــوة دوليــة موســعة    القــرار الــداخلي
. وأكــد أن التــأخري  جنــدي علــى النحــو املســتهدف ١٥ ٠٠٠

 ذكـر . كـذلك،  )٥٧٦(يف نشر هذه القوة ال خيدم عملية السـالم 
ة اليونيفيـل  ممثل الصني أنه ال بد من اإلسراع بتوسيع نطاق قو

تسـرع  ”وأن البلدان اليت ميكنها املسامهة بقوات ينبغـي هلـا أن    
__________ 

 .١١و  ١٠تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٧٢(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧٣(

(ســــــلوفاكيا)، والصــــــفحة  ١٨املرجـــــع نفســــــه، الصـــــفحة     )٥٧٤(
(مجهوريــــة ترتانيــــا  ٢٢و  ٢١(األرجنــــتني)، الصــــفحتان  ١٩

 .(لبنان) ٢٤(غانا)؛ والصفحة  ٢٣املتحدة)، والصفحة 

)٥٧٥(  S/PV.5515 ٧، الصفحة. 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧٦(
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ــب    “ذلـــك يف  ــت قريـ ــة يف وقـ ــر البعثـ ــمانا لنشـ ويف  . )٥٧٧(ضـ
معرض إشارة ممثل اململكة املتحدة إىل أن التقـدم يف التخطـيط   

، أكـد أن األولويـة    لتعزيز قـوة اليونيفيـل يعتـرب تطـورا مشـجعا     
ــو  ــذه القـ ــاء هـ ــة تتمثـــل يف إعطـ ــوارد الالزمـ الضـــطالعها  ة املـ

ــدة ” ــها اجلدي ــل عــروض املســامهة الكــثرية    “بوظيفت إىل  وحتوي
ــد    ــده ق ــن أن بل ــدان. وأعل ــوات يف املي ــدم بالفعــل بعــرض  تق ق

مقومـــات جويـــة وحبريـــة، وأنـــه مســـتعد  هـــو تقـــدميملمـــوس 
هــذا  لنشــرها بســرعة إذا قبلــت إدارة عمليــات حفــظ الســالم   

رك أن بلــده مســتعد لــدعم   . وأعلــن ممثــل الــدامن  )٥٧٨(العــرض
أن العنصر البحري لقوة اليونيفيل املعززة وأعرب عـن أملـه يف   

ــدمي     ــن تق ــتمكن دول أعضــاء إضــافية م ــدات حمــددة ”ت  “تعه
ــلة   أن جـــرىمماثلـــة بعـــد  ــائل املعلقـــة ذات الصـ توضـــيح املسـ

ــوم    ــتباك ومفهـ ــد االشـ ــات بقواعـ ــل   .)٥٧٩(العمليـ ــأى ممثـ وارتـ
التزامــا كــامال ”مهة أن تلتــزم إســرائيل أنــه ميكــن للبلــدان املســا

واضـحة ال لـبس   ”مبجرد إعطاء اليونيفيل واليـة   “تردد فيه  ال
باسـم  الـذي أدىل بـه   يف بيانـه،  أوضح ممثـل فنلنـدا     .)٥٨٠(“فيها

ــاد    ــدان االحتـ ــه، أن بلـ ــبة إليـ ــدان املنتسـ ــاد األورويب والبلـ االحتـ
األورويب علــى اســتعداد للمشــاركة يف عمليــة الســالم، وأشــار 

بالفعـل قــرار إرسـال قــوات،    اختـذت ن بعـض البلـدان قــد   إىل أ
  .)٥٨١(خر ينظر يف ذلكبينما ال يزال البعض األ

  
    تقارير األمني العام عن السودان  
ــة    ــودة يف ٥٥١٩يف اجللسـ ــطس  ٣١، املعقـ آب/أغسـ
) الـذي وسـع بـه    ٢٠٠٦( ١٧٠٦، اختذ الس القرار ٢٠٠٦

__________ 

 .١١فسه، الصفحة املرجع ن  )٥٧٧(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧٨(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧٩(

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨٠(

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨١(

ـــــدول  واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف الــــسودان وحـــث ال      
األعــــضاء علــــى تــــوفري القــــدرات الالزمــــة لنشــرها بســرعة.  

أن هــذا إىل ممثلــة اململكــة املتحــدة   أشــارتوخــالل املناقشــة، 
مـن األمـم    “متس احلاجة إليه ”القرار أذن بتقدمي الدعم الذي 

املتحــدة إىل بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان وكلــف األمــم 
،  ممكـن بعدئـذ   املوارد، يف أقرب وقت  املتحدة بتوفري املزيد من

ــة     ــال إىل عملي ــدا لالنتق ــك متهي ــم املتحــدة يف    وذل ــة لألم كامل
. وارتــأى ممثــل )٥٨٢(كــانون األول/ديســمرب ٣١موعــد أقصــاه 
بشــكل أفضــل  “املنــاخ السياســي”يئــة  جيــبقطــر أنــه كــان 
على توسيع والية  “موافقة السودان الطوعية”للحصول على 
. )٥٨٣(حــدة أو زيادــا أو دخوهلــا إىل دارفــور قــوات األمــم املت

 وكان هناك اتفاق يف الرأي بني ممثلي سلوفاكيا واليونان علـى 
ــة     ــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان وتوســيع والي ــز بعث أن تعزي
بعثة األمم املتحدة يف السودان يعتربان من العناصـر اهلامـة الـيت    

ــة يف دارفـــور   ــتدام لألزمـ . )٥٨٤(ستفضـــي إىل حـــل دائـــم ومسـ
ممثل اليابان أنـه، بـالنظر إىل تـدهور احلالـة األمنيـة علـى       ذكر و

ــإن   ــع، ف ــده أرض الواق ــة بل ــد أن  حكوم االنتظــار طــال  ”تعتق
املسـألة عـن    بشأن  “إجراء قويا”ليتخذ اتمع الدويل  “كثريا

الدعم الكـايف لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف السـودان       طريق تقدمي 
نتقــــال إىل عمليــــة لألمــــم  املتحــــدة واال مــــن خــــالل األمــــم 

  .)٥٨٥(املتحدة

متوز/يوليـــــه  ٣١، املعقـــــودة يف ٥٧٢٧ويف اجللســـــة   
الـذي  ) ٢٠٠٧( ١٧٦٩، اختذ الس باإلمجاع القرار ٢٠٠٧

__________ 

)٥٨٢(  S/PV.5519 ٤، الصفحة. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨٣(

 ١٠والصـــــفحة   ؛(اليونـــــان) ٩املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة     )٥٨٤(
 (سلوفاكيا).

 .٧جع نفسه، الصفحة املر  )٥٨٥(
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ـــي يف      ـــاد األفريقـ ــدة واالحتـ ــم املتحـ ــة األمـ ــر بعثـ ــه بنشـ أذن بـ
، أكـــد األمـــني العـــام أن  دارفــــور. وخـــالل املناقشـــة الالحقـــة

والشـرطة،   ة البلـدان املسـامهة بـالقوات    الدول األعضاء، خاصـ 
ــدم    ــا أن تق ــدعم ”جيــب عليه ــل ال ــك املســامهة    “ك ــا يف ذل مب

نه نظرا لكـرب  إممثل فرنسا  قال. و)٥٨٦(“ قادرة بقوات إضافية ”
فسـوف   حجم البعثة وطبيعتها املختلطة اليت مل يسبق هلا مثيل، 

مــن جانــب اتمــع  “خاصــا وتعبئــة مســتمرة التزامــا ”حتتــاج 
ذلـــك علـــى األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد      ويل، معتمـــدة يف الـــد

ــي. وأعلــــن أيضــــا أن فرنســــا ســــوف      تقــــف إىل ”األفريقــ
. وأكـد املراقـب الـدائم لالحتـاد األفريقـي علـى       )٥٨٧(“ جانبهما

أمهية دور العملية املختلطـة يف اسـتعادة السـالم الـدائم واألمـن      
جـه  يف دارفور وكرر نداء جملـس السـالم واألمـن األفريقـي املو    

األعضــاء بــاألمم املتحــدة لتقــدمي مســامهات ســخية   إىل الــدول 
  .)٥٨٨(هلذه العملية

تشـــــــرين  ٢٧، املعقـــــــودة يف ٥٧٨٤ويف اجللســـــــة   
ــل   ٢٠٠٧الثــاين/نوفمرب  ، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن وكي

األمني العام لعمليات حفظ السالم عـن التقـدم احملـرز يف نشـر     
ثغـرات  ”تواجـه   عمليـة  العملية املختلطة، ذكـر فيهـا أن هـذه ال   

ــن      “خطــرية ــت تعــاين م ــا زال ــا، إذ أــا م يف احتياجــات قوا
قبـل مخسـة أسـابيع مـن      “قدرات التنقل البالغة األمهية”نقص 

نقل السلطة إليها من بعثة االحتاد األفريقي. وأعلن أنه، نتيجـة  
قبـل االنتشـار، حـدث تراجـع عـن       جرى القيـام للزيارات اليت 

ــايل ازدادت   التعهــدات املتعلقــة  بتقــدمي ســرية اســتطالع، وبالت
ونبـــه أيضـــا إىل أنـــه مـــا مل يـــتم تلقـــي   الفجـــوة يف القـــدرات.  

الناقصــة، قــد يصــبح مــن     عــروض مناســبة لتلــك الوحــدات    
__________ 

)٥٨٦(  S/PV.5727 ٣، الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨٧(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨٨(

خيــارات للتخفيــف  الضــروري الرجــوع إىل الــس للنظــر يف  
ــادة عــدد القــوات        ــار إىل النقــل اجلــوي، بزي ــن حــدة االفتق م

واختـتم بقولـه     القـدرات مـن بعثـات أخـرى.    استعارة تلـك   أو
إنه من األساسي بعد أن يـتم حتديـد البلـدان املسـامهة بقـوات،      

وقـت ممكـن، وإن كـل تـأخري      أقربأن يبدأ اإلعداد للنشر يف 
أثـر سـليب مباشـر    له أو تعليق ألنشطة ما قبل االنتشار سيكون  

ملراحـل  استعداد القوات لالنتشار يف العملية املختلطة يف ا على 
ــن عــام   ــات     .)٥٨٩(٢٠٠٨املبكــرة م ــل الوالي ــر ممث ــد أن أق وبع

املتحــدة بــأن ســهولة احلركــة تعتــرب حامســة األمهيــة لقــوة مثــل    
العملية املختلطة، أعرب عـن قلقـه إزاء التـأخري يف نشـر البعثـة      

العمـل بصـورة ثنائيـة     بلـده  يف دارفور وأعلـن عـن اعتـزام وفـد    
ويف سـياق   . )٥٩٠(ذه األصـول على املسامهة ـ  مع البلدان حلثها 

إعراب ممثل اململكـة املتحـدة عـن قلقـه بشـأن املسـألة نفسـها،        
أكد أنـه، بسـبب التـأخريات يف نشـر العمليـة املختلطـة، هنـاك        

ــة  خطــر متزايــد أال تكــون القــوة املختلطــة قــوة عســكرية     فعال
. وأعــرب ممثــل الكونغــو عــن )٥٩١(وقــادرة علــى تنفيــذ واليتــها

  اليت ينطـوي عليهـا تـأمني ميزانيـة البعثـة      شواغل إزاء املصاعب
مســامهتها ”علــى اســتعداد لتقــدمي    ة بلــدهوأعلــن أن حكومــ 

بتقدمي سريتــني من املشـاة لألمـم املتحـدة واالحتـاد      “املتواضعة
. وحث عـدة  )٥٩٢(األفريقي لكي تستخدمهما العملية املختلطة 

ــي،     ــاد الروسـ ــدة واالحتـ ــات املتحـ ــثال الواليـ ــهم ممـ ــثلني، منـ ممـ
كومــة الســودان علــى املوافقــة علــى قائمــة البلــدان املســامهة   ح

. وارتأى )٥٩٣(بقوات وإزالة العوائق اليت حتول دون نشر البعثة
__________ 

)٥٨٩(  S/PV.5784 ٩و  ٨، الصفحتان. 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩٠(

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩١(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩٢(

 ٢١الصـفحة   ،ات املتحـدة) (الواليـ  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩٣(
 (االحتاد الروسي).
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ثــل إندونيســيا أنــه علــى الــرغم مــن التــأخريات علــى مموارتـأى  
حفظ السالم قـدما يف   اجلبهة السياسية، ينبغي أن ميضي مسار 

لـدويل ينبغـي أال   وأن اتمـع ا  إطار اجلـدول الـزمين احملـدد لـه،     
) ٢٠٠٧(   ١٧٦٩تعهد به يف القـرار   تزام الذي ليتخلى عن اال

. وذكـر وكيـل األمـني العـام     )٥٩٤(بشأن دعم العمليـة املختلطـة  
لعمليات حفظ السـالم أن التـأخري يف نشـر القـوات يرجـع إىل      
عــدة عوامــل، منــها عــدم تــوافر القــدرات اخلاصــة بالبلــدان        

املسـامهة بقـوات بشـأن توقيــت     املسـامهة، وتـردد هـذه البلــدان   
  .  )٥٩٥(النشر، وشروط التعاون مع البلد املضيف

  ٤٤القرارات املتعلقة باملادة   - جيم
  

    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  
، سـلّط  ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧الرئيس يف أدىل به بيان ب  

الــس الضــوء علــى ضــرورة تعزيــز العالقــة بــني اجلهــات الــيت  
ــيط عم ــوم بتخطـ ــا   تقـ ــدار والياـ ــالم وإصـ ــظ السـ ــات حفـ ليـ

، واجلهـات الـيت تقـوم بتنفيـذ واليـات تلـك       ناحيةوإدارا من 
. وأعلـــن الـــس أيضـــا أن الناحيـــة األخـــرىمـــن ، العمليـــات

، مـن خـالل خربـا ودرايتـها،     ميكنـها  البلدان املسامهة بقـوات 
أن تســاهم مســامهة كــبرية يف عمليــة التخطــيط وأن تســاعد      

اختــاذ القـرارات املناســبة والفعالــة يف الوقــت   األمــن علــىجملـس  
املناســـب بشـــأن عمليـــات حفـــظ الســـالم. وأقـــر الـــس بـــأن  

) ٢٠٠١( ١٣٥٣االجتماعات واآلليات املنشأة مبوجب قـراره  
مســامهني يف  تيســر عمليــة املشــاورات. وأقــر الــس بوجــود     

عمليات حفـظ السـالم، غـري البلـدان املسـامهة بقـوات، ينبغـي        
  .)٥٩٦(ئهم يف االعتبار، حسب االقتضاءوضع آرا

  
__________ 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩٤(

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩٥(

)٥٩٦(  S/PRST/2004/16.  

  ٤٤املناقشة املتعلقة باملادة  - دال
  

    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  
ــة    ــودة يف ٤٩٧٠يف اجللســــ ــايو  ١٧، املعقــــ أيار/مــــ
، أجرى الس مناقشة مفتوحة بشـأن عمليـات األمـم    ٢٠٠٤

املتحــدة حلفــظ الســالم. ودعــا عــدة ممــثلني إىل تعزيــز التنســيق  
مــا بــني الــس واألمانــة العامــة والبلــدان املســامهة بقــوات،  يف

إطــــارا الختــــاذ  وفَّــــر) الــــذي ٢٠٠١( ١٣٥٣وفقــــا للقــــرار 
القرارات يف عمليـات حفـظ السـالم. وشـدد بعـض املـتكلمني       
علــى أن مشــاورات الــس ال ينبغــي أن تقتصــر علــى البلــدان  
ــي       ــا ينبغ ــوات، إمن ــظ الســالم بق ــات حف ــيت تســاهم يف عملي ال

لمجلــس أن يتشــاور أيضــا مــع البلــدان الــيت تســاهم بــأموال.  ل
وشدد ممثل فرنسا علـى أنـه ينبغـي تنشـيط التعـاون احلـايل مـع        

املســامهني اآلخــرين، مبــا يف  البلــدان املســامهة بقــوات وإشــراك  
ن، بصــورة أوثــق، مــن خــالل اســتغالل أحكــام   وذلــك املمولــ

ــرار  ــل ٢٠٠١( ١٣٥٣  القـ ــكل أفضـ ــل   )٥٩٧() بشـ ــد ممثـ . وأكـ
الـس   اليابان أنه من الضروري إصالح عملية اختاذ القـرار يف  
ــاملوارد    البشــرية  مــن أجــل أن تشــارك فيهــا البلــدان املســامهة ب

واملاديــة واملاليــة وبغريهــا مــن املــوارد الــيت تمكّــن الــس مــن    
ممثـل أملانيـا أن   رأى . كـذلك،  )٥٩٨(علـى توطيـد السـالم    العمل 

ظ السـالم بوسـيلة غـري وسـيلة     الدول األعضاء املسامهة يف حفـ 
اإلســـهام بقـــوات ينبغـــي هلـــا أيضـــا أن تشـــارك يف التخطـــيط   

. وتكلــم ممثلــو اجلزائــر )٥٩٩(الســابقني إلرســال البعثــة واملناقشـة  
عملية التشاور مع  “توقيت” و “جودة”لبنان عن ووماليزيا 

ن البلــدان املســامهة بقــوات قــالوا إالبلــدان املســامهة بقــوات، و
رك يف مجيع مراحل صنع القرار، ومنـها املراحـل   ينبغي أن تشا
__________ 

)٥٩٧(  S/PV.4970 ٩، الصفحة. 

)٥٩٨(  S/PV.4970  االستئناف)٥، الصفحة )١.  

)٥٩٩(  S/PV.4970 ٣٣، الصفحة.  
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خالهلا حتديـد أو تغـيري واليـة العمليـات الـيت تكـون        رياليت جي
تلـــــك البلـــــدان قـــــد تعهـــــدت باملســـــامهة فيهـــــا بوحـــــدات 

، أعـرب ممثـل ماليزيـا عـن أسـفه      وجه خـاص . وب)٦٠٠(عسكرية
ــاء       ــوات أثن ــدان املســامهة بق ــها البل ــت عن ــيت أعرب ألن اآلراء ال

اختـذ جملــس األمــن   مل تؤخــذ بعـني االعتبــار عنــدما   املشـاورات 
احلجــم املالئــم  قــرارات هامــة تتعلــق بتوســيع واليــة أو حتديــد  

. وقال ممثل تـونس إنـه   )٦٠١(لقوة حفظ السالم يف إطار بعثة ما
بــني  “تفــاعال” و “استفاضــة”حيبــذ إجــراء مشــاورات أكثــر 

ــامهة    ــدان املسـ ــس والبلـ ــة والـ ــة العامـ ــوات لتي األمانـ ــري بقـ سـ
احلالــة يف امليــدان  حصــول الــدول علــى معلومــات أفضــل عــن  

مــن ”وشــدد كــذلك علــى أنــه    . “بطريقــة شــاملة منتظمــة ”
أن تؤخــذ يف احلســبان شــواغل    “الضــروري بصــورة مطلقــة  

حمـض  ”البلدان املسامهة بقوات، الـيت جيـب أال تكـون آراؤهـا      
وذكـر ممثـل نيوزيلنـدا أن الوقـت قـد حـان        .)٦٠٢(“استشارات 

بــني الــس  آلليــات التشــاور القائمــة   “تقيــيم أمــني”راء إلجــ
وأخـــريا، اقتـــرح عـــدة   . )٦٠٣(وبـــني غـــري األعضـــاء يف الـــس 

مـــتكلمني اســـتخدام الفريـــق العامـــل املعـــين بعمليـــات حفـــظ  
الســالم العامــل لتــدعيم أســس الشــراكة بــني األمانــة العامــة        

  .)٦٠٤(والبلدان املسامهة بقوات
__________ 

)٦٠٠(  S/PV.4970  (اجلزائـر)؛ و   ١٦، الصـفحةS/PV.4970   االسـتئناف)
  (لبنان). ٢٧(ماليزيا)، والصفحة  ٢٠، الصفحة )١

)٦٠١(  S/PV.4970  االستئناف)٢٠، الصفحة )١.  

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٢(

  .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٣(

)٦٠٤(  S/PV.4970 اململكـــة  ١٢(فرنســـا)، والصـــفحة   ٩، الصـــفحة)
(االحتــاد  ٢٠(رومانيــا)، والصــفحة   ١٤املتحــدة)، والصــفحة  
  (أملانيا). ٣٣(الصني)، والصفحة  ٢٩الروسي)، والصفحة 

عمال جملـس األمـن خـالل    املناقشة اخلتامية بشأن أ  

     الشهر احلايل
آذار/مـــــارس  ٣٠، املعقـــــودة يف ٥١٥٦يف اجللســـــة   
ــى البعــد     ٢٠٠٥ ــة ركــز فيهــا عل ، عقــد الــس جلســة ختامي

، يف معـرض  ممثـل االحتـاد الروسـي   شـدد  األفريقي يف أعماله. و
عن تسوية الرتاعات يف أفريقيـا ويف منـاطق أخـرى مـن     كالمه 

ور مــع البلــدان املســامهة بقــوات مــن  العــامل، علــى أمهيــة التشــا
ــرار يف الــس. و      ــة صــنع الق أن أشــار إىل أجــل حتســني عملي

الس يعتمـد يف املقـام األول علـى اخلـربة العسـكرية املتـوافرة       
ــه يف التمـــاس آراء    ــة العامـــة، وأعـــرب عـــن رغبتـ لـــدى األمانـ
ــات البلــدان املســامهة بقــوات، الــيت تشــارك وحــداا        وتقييم

طقة العمليات. مث تساءل عن مربر اعتياد الـس  مباشرة يف من
تشـارك فيهـا وفـود البلـدان املشـاركة       اجتماعـات خاصـة  عقد 

ــونس أن  ذكــر . و)٦٠٥(“بصــورة ســلبية جــدا ”بقــوات  ــل ت ممث
ــاون” ــق التعـ ــة     “الوثيـ ــة العامـ ــاء واألمانـ ــدول األعضـ ــني الـ بـ

ــاعد ــظ     يسـ ــدة حلفـ ــم املتحـ ــات األمـ ــدرات عمليـ ــز قـ يف تعزيـ
ــرغ   ــه بــ ــالم، وأنــ ــراء   الســ ــب إجــ ــك جيــ ــاورات ”م ذلــ مشــ

ــة ــا  تفاعليـــ ــر عمقـــ ــس   “أكثـــ ــة والـــ ــة العامـــ بـــــني األمانـــ
ــدان ــن     والبلـ ــاء مـ ــدول األعضـ ــتمكني الـ ــوات، لـ ــامهة بقـ املسـ

ــدان    أن ــل بالوضـــع يف امليـ ــى علـــم أفضـ ــة ”تكـــون علـ بطريقـ
ــه ســيكون مــن الضــروري   “ومنتظمــة كاملــة . وخلــص إىل أن

لبلـدان املسـامهة   إيالء مزيد من االعتبار يف املسـتقبل لشـواغل ا  
ــيت ينبغــي أن يكــون رأيهــا    ــر مــن جمــرد رأي  ”بقــوات، ال أكث

  .)٦٠٦(“استشاري
  

__________ 

)٦٠٥(  S/PV.5156 ٢٦، الصفحة.  

  .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٦(
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  ٤٥املناقشة املتعلقة باملادة   - هاء
  

    تقارير األمني العام عن السودان  
 تشــرين الثــاين/  ٢٧، املعقــودة يف ٥٧٨٤يف اجللســة   
ــوفمرب  ــظ     ٢٠٠٧ن ــات حف ــام لعملي ــني الع ــل األم ــر وكي ، ذك

طتــه، أن العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي     الســالم، يف إحا
ــم املتحــدة تنقصــها    ــة  ”واألم ــة األمهي ــل البالغ ــدرات التنق . “ق

عـروض مناسـبة لتلـك الوحـدات الناقصـة       ردنه مـا مل تـ  وقال إ
، قد يصـبح مـن الضـروري للمجلـس أن     ٢٠٠٨يف أوائل عام 

للتخفيــف مــن حــدة االفتقــار إىل النقــل   “ينظــر يف خيــارات”
ودعا ممثـل الواليـات املتحـدة البلـدان الـيت متتلـك        .)٦٠٧(اجلوي

ــة. وذكــر أن      ــدعم اجلــوي أن تســاهم يف البعث ــى ال ــدرة عل الق
جهـود األمانـة العامـة لتحديـد اجلهـات      عليـه أن يـدعم   الس 

ــب       ــة مطال ــة تلبي ــى أمهي ــا عل ــيت ميكــن أن تســاهم والطالعه ال
. وأعرب ممثل الكونغـو عـن شـواغل إزاء املصـاعب     )٦٠٨(البعثة

لبعثـة وناشـد   لحتياجات الضرورية الليت ينطوي عليها تأمني اا
سـرايا النقـل والطـائرات العموديـة املتوسـطة      ”الدول أن تـوفر  

ــة    “احلجــم ــدرة البعث ــإن ق ــة، وإال ف ــدخل  املطلوب ــى الت ــد عل ق
ن الـس قـد   إممثل سـلوفاكيا   قال. و)٦٠٩(تتعرض خلطر شديد

فـارق  ”داث قـادرة علـى إحـ    “قوية وفعالـة ”أذن بانتشار قوة 
إجيــاد  “ال غــىن عــن”يف امليــدان. لكنــه أضــاف أنــه  “حقيقــي

وحــدات النقــل والطــريان املفتقــدة لكــي حتقــق البعثــة ذلــك        
  .)٦١٠(اهلدف

  
__________ 

)٦٠٧(  S/PV.5784  ٨، الصفحة.  

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٨(

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٩(

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦١٠(

  ٤٧و  ٤٦اقشة املتعلقة باملادتني املن  - واو
  

    األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني  
ر كـانون الثاين/ينـاي   ٨، املعقودة يف ٥٦١٥يف اجللسة   
الفــــرص ”ممثـــل االحتــــاد الروســـي أن مجيـــع     ذكـــر ، ٢٠٠٧

ــالم  ــدة حلفـــظ السـ ــتخداما  “واآلليـــات الفريـ مل تســـتخدم اسـ
ــامال. وارتــأى أنــه ميكــن حتســني تلــك احلالــة مــن خــالل         ك
اســتخدام أكثــر فعاليــة إلمكانيــات جلنــة األركــان العســكرية،   

مليثـاق واحتـرام   الـواردة يف ا على أسـاس األحكـام ذات الصـلة    
  .)٦١١(صات جملس األمناختصا

  
    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  
ــة    ــودة يف ٤٩٧٠يف اجللســــ ــايو  ١٧، املعقــــ أيار/مــــ
، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة مـــن األمـــني العـــام عـــن  ٢٠٠٤

ــا عمليـــات األمـــم    ــرية الـــيت تواجههـ التحـــديات املاليـــة والبشـ
املتحدة حلفـظ السـالم. وخـالل املناقشـة، ارتـأى ممثـل االحتـاد        

عمل جلنة األركان العسكرية ميكـن أن   “تنشيط”وسي أن الر
ميثل أحد أكثر الطرق فعالية لتحسني اخلـربة العسـكرية داخـل    

ــار       ــدث يف إطـ ــن حيـ ــيط لـ ــال إن التنشـ ــة. وقـ ــم ”املنظمـ الفهـ
موســعة ”اهليئــة، وإمنــا يف إطــار صــيغة  لــدور تلــك  “التقليــدي

وأكــد أن اقتراحــه مل يصــمم ــدف تعزيــز   .“بشــكل أساســي
دور األعضــــاء الــــدائمني يف جملــــس األمــــن، وإمنــــا إلضــــفاء  

ــي ” ــة األركــان العســكرية،     “مضــمون عمل ــى أنشــطة جلن عل
من امليثاق، لكون عضويتها غري قاصـرة علـى    ٤٧وفقاً للمادة 

وستشــمل   األعضــاء اخلمســة، بــل هــي لــس األمــن برمتــه.   
اللجنة مجيـع الـدول األعضـاء يف الـس، مبـا يف ذلـك البلـدان        

  .)٦١٢( املسامهة بقوات
__________ 

)٦١١(  S/PV.5615 ٢٧، الصفحة.  

)٦١٢(  S/PV.4970 ٢٠، الصفحة. 
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  اجلزء السادس

    من امليثاق ٤٨التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة 
    ٤٨املادة   

األعمـال الالزمــة لتنفيـذ قــرارات جملـس األمــن حلفــظ      - ١
ــا مجيــع أعضــاء األمــم املتحــدة  الســلم واألمــن الــدويل يقــوم  

  بعض هؤالء األعضاء وذلك حسبما يقرره الس.    أو

وم أعضاء األمـم املتحـدة بتنفيـذ القـرارات املتقدمـة      يق  - ٢
مباشرة وبطريق العمـل يف الوكـاالت الدوليـة املتخصصـة الـيت      

  يكونون أعضاء فيها.
  

    مالحظة  
، مل يستشــهد الـس باملــادة  ةستعرضـ خـالل الفتــرة امل   

ولكــن الــس اختــذ يف عــدد صــراحةً يف أيٍ مــن قراراتــه.  ٤٨
الفصل السابع مـن امليثـاق، أكـد     قرارات مبوجبمن احلاالت 

ــا       ــدابري املفروضــة، وأدرج فيه ــي للت ــابع اإللزام ــى الط ــا عل فيه
قــد ينظــر إليهــا علــى أــا إشــارات ضــمنية إىل املبــدأ     اأحكامــ
  .٤٨نص عليه املادة تالذي 

ويف ظل عدم وجود إشارات صرحية، ال يتسىن دائمـا    
عينــها، أن إســناد القــرارات الصــادرة عــن الــس إىل مــواد ب     

أدنـاه  الـيت تـرد مناقشـتها    بصفة يقينية. غري أن قرارات الـس  
ــادة     ــه للمـ ــس وتطبيقـ ــري الـ ــى تفسـ ــوء علـ ــلط الضـ . ٤٨تسـ

ويتناول الفـرع ألـف النـداءات الـيت يـدعو فيهـا الـس الختـاذ         
مــن امليثــاق.  ٤٠إجــراءات تتعلــق بقــرار اختــذه مبوجــب املــادة 
اءات الــيت كانـــت  ويقــدم الفــرع بـــاء حملــة عامـــة عــن اإلجـــر    

مطلوبـة لتنفيــذ قـرارات الــس الـذي اختــذها مبوجـب أحكــام     
من امليثاق، بينما يركز الفرع جيم على اإلجـراءات   ٤١املادة 

ــدابري       ــة بت ــس املتعلق ــرارات ال ــذ ق ــة لتنفي ــت مطلوب ــيت كان ال

مــن  ٤٢انطــوت علــى اســتعمال القــوة مبوجــب أحكــام املــادة 
  امليثاق.

ــالل الفتـــرة     ، مل تثـــر يف الـــس أي  عرضـــةاملستوخـ
  وتطبيقها.   ٤٨بشأن تفسري املادة  دستوريةمناقشات 

  

لقرارات املتخـــذة اعمـــال بـــااللتزامـــات الناشـــئة   - ألف
    ٤٠مبوجب املادة 

يف قرارين من قرارات الـس الـيت فـرض فيهـا تـدابري        
غري عسكرية مؤقتة دف إىل منع تدهور احلالـة، دعـا الـس    

 ١٦٩٦فـي القـرار   فللمسـاعدة يف تنفيـذ القـرار.    مجيع الـدول  
ــه  ٣١، املـــؤرخ )٢٠٠٦( أهـــاب الـــس، ، ٢٠٠٦متوز/يوليـ

ــران   ٤٠مبوجـــب املـــادة متصـــرفا  ــة إيـ مـــن امليثـــاق، جبمهوريـ
دون تأخري التـدابري الــيت طلبــتها الوكالــة     باإلسالمية أن تتخذ 

فقــا  القيـام، و “جبميـع الـدول”الدولية للطاقة الذرية، وأهاب 
لـسلطاا وتـشريعاا القانونيـة الوطنيـة واتــساقا مــع القـــانون  
الــدويل، بــالتزام اليقظـــة ومنـــع نقـــل أي أصـــناف أو مـــواد      
ــة     ـــشطة مجهوري ـــساهم يف أنـ ـــد تـ ـــا قـ ـــلع أو تكنولوجيـ أو سـ
إيران اإلسـالمية ذات الـــصلة بالتخـــصيب وإعـــادة التجهيـــز      

ـــراجم ــيارية وبـــــ ــذائف التســــ ــ .)٦١٣(ها للقــــ  ١٦٩٥القرار وبــــ
ــؤرخ )٢٠٠٦( ــه  ١٥، امل ــة  ٢٠٠٦متوز/يولي ــب مجهوري ، طال

كوريا الـشعبية الدميقراطيـة بأن تعلق مجيــع األنــشطة املتــصلة    
بربناجمهـــــــا للقـــــــذائف التـــــــسيارية، وأن تعيـــــــد، يف هـــــــذا 

ـا سابقا بـالوقف  الــسياق، التقيــد بالتزاماــا الــيت تعهــدت ـ
مجيــــــع الــــــدول ”االختيــــاري إلطــــالق القــــذائف، وألــــــزم 

ـــضاء ـــسلطا   “األعـــ ـــا لـــ ـــوم وفقـــ ـــأن تقـــ ـــشريعاا بـــ ا وتـــ
__________ 

  .٥)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٩٦القرار   )٦١٣(
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القانونيـــــة الوطنيـــة، وبشـــكل يتمشـــى مـــع القـــانون الـــدويل، 
ـــواد     ـــل القـــذائف واألصـــناف واملـ ـــع نق مبمارســة احلــذر، ومن

ـــا املت  ـــسلع والتكنولوجيـ ـــة   والـ ـــرامج مجهوريـ ـــا إىل بـ ـــة ـ علقـ
كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ذات الصلة بالقذائف أو أسـلحة  
الدمار الشامل؛ ومنـــع شـــراء القـــذائف أو األصـناف واملـواد      
والـــسلع والتكنولوجيـــا املتعلقـــة ــا مـــن مجهوريـــة كوريــــا       

لة بـربامج  الـشعبية الدميقراطيـة ونقل أي مـوارد ماليـة ذات صـ   
  .)٦١٤(بتلك القـذائف أو بأسلحة الدمار الشامل

  

لقرارات املتخـــدة عمـــال بـــاااللتزامـــات الناشـــئة   - باء
    ٤١مبوجب املادة 

يف القـرارات الـيت فــرض ـا الــس تـدابري ال تنطــوي       
مـن امليثـاق،    ٤١على استعمال القـوة املسـلحة مبوجـب املـادة     

ــى دعــوة   ــدول ”دأب الــس عل ــع ال ــدابري  إىل “مجي ــد بت  التقي
. ويف حــاالت أخــرى، وجــه الــس نــداءه  )٦١٥(احلظــر املعنيــة
__________ 

   .٤ و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٦٩٥القرار   )٦١٤(

ــة يف كــوت ديفــوار، انظــر    يف  )٦١٥( ــق باحلال  ١٥٧٢ ينقــرارالمــا يتعل

)، ٢٠٠٥( ١٦٤٣؛ و ١١و  ٩و  ٧)، الفقــــــــــــــرات ٢٠٠٤(
و الدميقراطية، ما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغ . ويف٦الفقرة 

 ١٥٩٦؛ و ٧ و ١ ني)، الفقــرت٢٠٠٤( ١٥٣٣انظــر القــرارين  

مـا يتعلـق باحلالـة يف     . ويف١٥و  ١٣و  ١٢)، الفقرات ٢٠٠٥(
مـا   ويف  .٧ و ٦ ني)، الفقـرت ٢٠٠٤( ١٥٧٩ليربيا، انظر القـرار  

 ١٦٣٦يتعلـــق باحلالـــة يف الشـــرق األوســـط، انظـــر القـــرارين      

مـا   ويف  .١٥)، الفقـرة  ٢٠٠٦( ١٧٠١، و ٣)، الفقرة ٢٠٠٥(
ــرار     ــر القـ ــرياليون، انظـ ــة يف سـ ــق باحلالـ )، ٢٠٠٦( ١٦٨٨يتعلـ

 ١٥٥٨يتعلق باحلالة يف الصومال، انظر القرار  يف ما. و٤الفقرة 

يتعلــق باحلالــة يف الســودان، انظــر  يف مــا . و١)، الفقــرة ٢٠٠٤(
 ١٦٧٢، و ٨و  ٧)، الفقرتــــــــان ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــــــــرارين 

مـــا يتعلـــق بعـــدم االنتشـــار، انظـــر      ويف  .١)، الفقـــرة ٢٠٠٦(
 ١٢و  ١٠و  ٦و  ٤و  ٣)، الفقـرات  ٢٠٠٦( ١٧٣٧القرارين 

 . ويف٧و  ٦و   ٥و  ٢)، الفقـــــرات  ٢٠٠٧( ١٧٤٧، و ١٧و 

مــن   الــدوليني  واألمــن  الســالم  ــدد  الــيت  مــا يتعلــق باألخطــار  
)، ٢٠٠٤( ١٥٢٦األعمـــال اإلرهابيـــة، انظـــر القـــرارات  جــراء 

 

ــدول” إىل ــا “الــــــ ــدول  ”أو إىل  )٦١٦(عمومــــــ ــع الــــــ مجيــــــ
  .)٦١٧(“األعضاء

ويف عدة حاالت أخـرى، وجـه الـس نـداءه بشـكل        
أكثر حتديدا إىل عدد معني من الـدول أو جمموعـة دول. فعلـى    

ــدابري امل     ــق بالت ــال، يف مــا يتعل ــبيل املث ــى كــوت   س فروضــة عل
الــدول كافــة، ال ســيما   ”ديفــوار، خاطــب الــس صــراحةً    

، أما يف ما يتعلـق بالتـدابري   )٦١٨(“الدول املتامخة لكوت ديفوار
مجيــع الــدول ”املفروضــة علــى الصــومال، فقــد حــث الــس   

ــة   ــام حبظــر    “األعضــاء، وال ســيما دول املنطق ــد الت ــى التقي عل
لتدابري املفروضة علـى  . ويف حالة واحدة تتعلق با)٦١٩(األسلحة

ــة، قــرر الــس أن    تضــع كـــل ”مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي
ـــدول املتامخــة     ـــات ال ـــة، وال ســـيما حكوم ـــة يف املنطق حكوم

__________ 

 ١٧٣٥، و ١)، الفقـــرة ٢٠٠٥(   ١٦١٧، و ٢٠و  ٥ نيالفقـــرت

   .١)، الفقرة ٢٠٠٦(

مـن     الـدوليني    واألمـن    السـالم    ـدد    الـيت    يتعلـق باألخطـار   يف مـا و  )٦١٦(
)، ٢٠٠٤( ١٥٢٦جــراء األعمــال اإلرهابيــة، انظــر القــرارين     

ــرة  ــرات ٢٠٠٦(   ١٧٣٥، و ٤الفقــ   . ٢٠و  ١٩و  ٢)، الفقــ
)، ٢٠٠٤( ١٥٤٩انظـر القـرار     يربيـا، يتعلق باحلالـة يف ل  يف ماو

   .٥الفقرة 

 ١٥٤٦يتعلق باحلالة بني العـراق والكويـت، انظـر القـرار      يف ما  )٦١٧(
ــرات ٢٠٠٤( ــا. و٢٩و  ٢٨و  ٢٣و  ٢٠و  ١٥)، الفقـ  يف مـ

)، ٢٠٠٧( ١٧٩٣يتعلـــق باحلالـــة يف ســـرياليون، انظـــر القـــرار  
رار يتعلـــق باحلالـــة يف الصـــومال، انظـــر القـــ يف مـــا. و٥الفقـــرة 
يتعلـــــق باحلالـــــة يف    يف مـــــا . و٨)، الفقـــــرة  ٢٠٠٧( ١٧٤٤

ــرارين    ــر القـــ ــودان، انظـــ ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦الســـ ، ٣)، الفقـــ
ــرة ٢٠٠٦( ١٦٧٩ و ــاو  . ٢)، الفقــــ ــدم   يف مــــ ــق بعــــ يتعلــــ

ــرار    ــر القـ ــة، انظـ ــا الدميقراطيـ ــار/مجهورية كوريـ  ١٧١٨االنتشـ
  مالسـال    ـدد    الـيت    يتعلق باألخطار يف ماو  .٤)، الفقرة ٢٠٠٦(
مــن جــراء األعمــال اإلرهابيــة، انظــر القــرار      الــدوليني   واألمــن 

  .١٠و ٧)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦١٧

  .١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   )٦١٨(

  .١٠)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار   )٦١٩(
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ـــة     ـــو، فضـــال عـــن حكومـــة مجهوري ــوري ومقــاطعيت كيف إليت
ـــة  ـــو الدميقراطيـ ـــه   “الكونغـ ـــن خاللــ ـــتعرض مــ ـــجال تســ ، سـ

مجيـــــــع املعلومـــــــات املتعلقـــــــة اللجنـــــــة وفريـــــــق اخلـــــــرباء 
ــع يف     ـــن أراضــيها واملتوجهــة إىل مواق ـــة مـ ـــالرحالت القادمـ بـ
مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، فضــــال عــــن الــــرحالت      
ـــة مـــن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة واملتوجهـــة إىل   القادمـ

. ويف ما يتعلق بتلك التدابري أيضا، طالب الـس  )٦٢٠(أراضيها
أوغندا وروانـدا ومجهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة    حكومات”

بأن تتخذ تدابري ملنع استخدام أراضي كـل منـها    “وبوروندي
بشــكل يــدعم انتــهاكات احلظــر املفــروض علـــى األســلحة أو   
يــدعم أنـــشطة اجلماعــات املسـلحة يف املنطقــة؛ وطالــب أيضــا   

ضـافة  مجيع الدول ااورة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، إ   ”
بــأن تقــف يف وجــه  “إىل حكومــة الوحــدة الوطنيــة واالنتقــال

مجيع أشكال دعم االسـتغالل غـري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة      
الكونغولية، ال سيما مبنع تدفق تلـك املـوارد عـرب أراضـي كـل      

. ويف مـا يتعلـق بالتـدابري املفروضـة علـى ليربيـا، قـرر        )٦٢١(منها
يــها حــىت تــاريخ اختــاذ     مجيع الدول اليت يوجد لد”الس أن 

هـــذا القــرار، أو يف أي وقــت آخــر الحــق، أمــوال أو أصـــول   
ماليـــة ومـــوارد اقتصاديـــة أخـــرى ميتلكـــها، أو يــتحكم فيهــا،   

تشـارلز تيلــور وأفـراد آخـرون،     “بشكل مباشر أو غري مباشر
. )٦٢٢(يــتعني عليهــا أن جتمــد مجيــع هــذه األمـــوال دومنــا إبطــاء 

ــا، حــث    مــا يتعلــق أيضــا  ويف بــاجلزاءات املفروضــة علــى ليربي
ن تتخـــذ  علـى أ  “مجيـــع الـــدول يف غـــرب أفريقيـــا    ”الـس  

ـــلحة     ـــات املسـ ـــلحني واجلماعـ ـــراد املسـ ـــع األفـ ـــراءات ملنـ إجـ
__________ 

  .٧)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار   )٦٢٠(

   .١٦ و ١٥)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار   )٦٢١(

  .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٢القرار   )٦٢٢(

مـــــن اســـــتخدام أراضـــــيها لتجهيـــــز وشـــــن هجمـــات علـــى 
  .)٦٢٣(البلدان ااورة

ت واملنظمـات  ويف عدة حاالت، دعا الـس الوكـاال    
الدولية و/أو اتمع الـدويل إىل االضـطالع بـإجراءات معينـة.     

مــا يتعلــق بعــدم االنتشــار ومجهوريــة إيــران اإلســالمية،        ويف
عـدم   “جبميع الدول واملؤسسات املالية الدولية”أهاب الس 

الــدخول يف التزامــات جديــدة لتقــدمي مــنح ومســاعدات ماليــة  
هوريـــة إيـــران اإلســـالمية، وقـــروض تســـاهلية إىل حكومـــة مج

  .)٦٢٤(إذا كان ذلك ألغراض إنسانية وإمنائية  إال

ويف قـــرارات فـــرض جـــزاءات علـــى كـــوت ديفـــوار    
ــران اإلســالمية      ــة إي ــة ومجهوري ــو الدميقراطي ــة الكونغ ومجهوري

مجيـع  ”الـس  وحركة الطالبان وأعضاء تنظيم القاعدة، ألـزم  
مجيــــع ” و، أ)٦٢٥(“الـــدول املعنيــــة، وال ســــيما دول املنطقــــة 

بتقــدمي تقــارير عــن امتثاهلــا لتــدابري   )٦٢٦(بشــكل أعــم “الــدول
احلظر ذات الصلة، وقرر أن ختضع تقارير التنفيـذ الـواردة مـن    
الدول للنظر مـن قبـل جلـان حتمـل تكليفـا حمـددا برصـد تنفيـذ         
اجلــزاءات والنظــر يف أي معلومــات تتعلــق بوقــوع انتــهاكات. 

، طلــب الــس إىل  مــا يتعلــق باحلالــة يف كــوت ديفــوار     ويف
__________ 

  .٦)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٩القرار   )٦٢٣(

  .٧)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار   )٦٢٤(

ــس       يف  )٦٢٥( ــرارات جمل ــوار، انظــر ق ــة يف كــوت ديف ــق باحلال ــا يتعل م
ــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٢األمــــن  )، ٢٠٠٥( ١٥٨٤، و ١٥)، الفقــ

 ١٧٢٧، و ٧)، الفقـــــــــرة ٢٠٠٥( ١٦٤٣، و ١٣الفقـــــــــرة 
ــرة ٢٠٠٦( ــة    يف. و٥)، الفقــ ــة يف مجهوريــ ــق باحلالــ ــا يتعلــ مــ

)، الفقـرة  ٢٠٠٤( ١٥٣٣الكونغو الدميقراطيـة، انظـر القـرارين    
  .٢٠)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦ ، و٩

مــن   الـدوليني   واألمـن   الســالم  ـدد   الـيت   مـا يتعلـق باألخطــار   يف  )٦٢٦(
)، ٢٠٠٤( ١٥٢٦جـــراء األعمـــال اإلرهابيـــة، انظـــر القـــرار     

 ١٧٣٧ انظـر القـرارين    ،نتشارالبعدم اما يتعلق  . ويف٢٢الفقرة 

  .٨)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٧، و ١٩)، الفقرة ٢٠٠٦(
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احلكومـــــة الفرنســــــية أن حتيـــــل املعلومـــــات الــــيت مجعتـــــها    
يتصــل ــا    القـوات الفرنسـية بشـأن إمــدادات األســلحة ومــا    

أعتـــدة يف كـــوت ديفــوار إىل جملــــس األمـــن، حســــب      مـــن 
ــذا      ــا هلــ ــأة خصيصــ ـــة املنشــ ـــالل اللجنــ ـــن خــ ـــاء، مــ االقتضـــ

)٦٢٧(الغرض
.  

لقـرارات الــيت ألزمـت الــدول بتقــدمي   ويف العديـد مــن ا   
تقـارير مـن أجــل ضـمان االمتثـال بتــدابري احلظـر ذات الصــلة،      

داعيــا إياهــا أن تتعــاون مــع   “مجيــع الــدول”خاطــب الــس 
ويف حـاالت   .)٦٢٨(فرق اخلرباء أو جلان اجلـزاءات ذات الصـلة  

مجيع الـدول وهيئـات األمـم    ”أخرى، وجه الس نداءاته إىل 
ــدة ذات ال ــة   املتحــ ــراف املعنيــ ــات واألطــ ــلة، وإىل املنظمــ صــ

  .)٦٢٩(“األخرى حسب االقتضاء
__________ 

  .١٠)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   )٦٢٧(

 ١٥٧٢ما يتعلـق باحلالـة يف كـوت ديفـوار، انظـر القـرارات        يف  )٦٢٨(
ــرة ٢٠٠٤( ــرة ٢٠٠٥( ١٥٨٤، و ١٦)، الفقــــ ، ١١)، الفقــــ
ــرة ٢٠٠٥( ١٦٤٣ و ــرة ٢٠٠٦( ١٧٢٧، و١٣  )، الفق )، الفق

ــة الكونغــــو      ويف . ١١ ــة جبمهوريــ ــة املتعلقــ ــق باحلالــ ــا يتعلــ مــ
، ١٢)، الفقـــرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣الدميقراطيـــة، انظـــر القـــرارات 

ــرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦ و )، ٢٠٠٦( ١٦٩٨  ، و ١٩)، الفقـــــــــــــ
 ١٥٤٩انظـر القـرار    ما يتعلق باحلالة يف ليربيا،  . ويف١٨الفقرة 

لـة يف سـرياليون، انظـر    ما يتعلـق باحلا  ويف  .٧)، الفقرة ٢٠٠٤(
  مـا يتعلـق باألخطـار    يفو. ٤)، الفقـرة  ٢٠٠٦( ١٦٨٨القـرار  

من جراء األعمـال اإلرهابيـة،     الدوليني  واألمن  السالم  دد  اليت 
  .١٤)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٢٦انظر القرار 

 ١٥٧٢ما يتعلق باحلالة يف كـوت ديفـوار، انظـر القـرارات      ويف  )٦٢٩(
ــرة ٢٠٠٤( ــرة ٢٠٠٥( ١٥٨٤ ، و١٦)، الفقــــ ، ١١)، الفقــــ
ــرة ٢٠٠٥( ١٦٤٣ و ــرة ٢٠٠٦( ١٧٢٧، و١٣  )، الفق )، الفق

ــا،    . ويف١١ ــة يف ليربيـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ ــرار   مـ ــر القـ  ١٥٤٩انظـ
مـــــا يتعلـــــق باحلالـــــة يف الشـــــرق   ويف . ٧)، الفقـــــرة ٢٠٠٤(

مــا  ويف  .١٢)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٣األوســط، انظــر القــرار 
مــن جــراء   الــدوليني  واألمــن  الســالم  ــدد  الــيت  يتعلـق باألخطــار 

 

ما يتعلق بتنفيذ التدابري القضائية املتخـذة مبوجـب    ويف  
مـا   إىل أن تتعاون. ويف “مجيع الدول”، دعا الس ٤١املادة 

ـــذ       ـــور منــ ـــائم يف دارفــ ـــع القــ ـــة الوضــ ــرار إحالــ ــق بقــ يتعلــ
ام للمحكمــة اجلنائيــة   إىل املـــدعي العــ   ٢٠٠٢متـوز/يوليـــه   ١

مجيــع الــدول ”الــس علــى وجــه اخلصــوص، حــث  ،الدوليــة
علــــى أن  “واملنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة األخـــرى املعنيــــة 

تتعاون تعاونا كامال، مع تسـليمه بـأن الــدول غــري األطــراف      
يف نظـــام رومـــا األساســـي ال يقـــع عليهـــا أي التـــزام مبوجــب  

ما يتعلـق بـاإلذن لـدائرة ابتدائيـة يف      . ويف)٦٣٠(النظام األساسي
ــس إىل      ــب ال ــايلور، طل ــرئيس الســابق ت ــة ال ــدا مبحاكم هولن

أن تتعـاون، وال سـيما لضـمان مثـول الـرئيس       “مجيع الدول”
يف هولندا لغرض حماكمته أمام احملكمة اخلاصة. وشجع السابق 

ـــدول ”الــس أيضــا  ـــع ال ـــة أي   “مجي ـــضمن إتاحـ ـــى أن تـ علـ
و شــــــهود فــــــورا للمحكمــــــة اخلاصــــــة بنــــاء علــــى  أدلــــــة أ

)٦٣١(طلبها
.  

  
لقرارات املتخـــذة اعمـــال بـــااللتزامـــات الناشـــئة   - جيم

    ٤٢مبوجب املادة 
يف كثري مـن احلـاالت الـيت اختـذ فيهـا الـس قـرارات          

يفرض ا تـدابري تنطـوي علـى اسـتعمال القـوة املسـلحة وفقـا        
هــذه القــرارات يف  مــن امليثــاق، جــاءت    ٤٢ألحكــام املــادة  

ــة إىل    ــات موجه ــدول األعضــاء ”صــورة طلب ــدول ”أو  “ال ال
ــة   ــات اإلقليمي ــيما دول  ”أو  “األعضــاء واملنظم ــدول، ال س ال

دولـة نشـرت فيهـا قـوات      “القريبـة مـن  ”، أو الدول “املنطقة
  .  “املتامخة هلا”مأذون هلا بأن تتخذ إجراءات إنفاذ أو الدول 

__________ 

 ١٤ ني)، الفقـرت ٢٠٠٤( ١٥٢٦اإلرهابية، انظر القرار األعمال 
  .٢٤ و

  .٢)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٣القرار   )٦٣٠(

  .٤)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   )٦٣١(
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باتـه، الـيت ينطـوي    ويف عدة حاالت، وجـه الـس طل    
الـدول  ”معظمها على تقدمي الدعم إىل البعثـات املنشـورة، إىل   

  .)٦٣٢(بصفة عامة “األعضاء
ويف حــاالت أخــرى، وجــه الــس دعوتــه إىل الــدول   

. “املنظمــات الدوليــة و/أو اإلقليميــة”األعضــاء، وكــذلك إىل 
) الـذي اختـذه   ٢٠٠٤( ١٥٤٦على سبيل املثـال، ففـي القـرار    

وأكد فيه مـن جديـد علـى     ٢٠٠٤ هحزيران/يوني ٨الس يف 
اإلذن املمنــوح للقــوة املتعــددة اجلنســيات يف العــراق، طلــب      

 “الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة     ”الس إىل 
 القـوات العسـكرية  يشـمل  أن تساهم يف تقــدمي املســاعدة، مبا 

 ١٧٦٩. كـــذلك، يف القـــرار )٦٣٣(للقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات
ــؤرخ )، ٢٠٠٧( ــوز/ ٣١امل ــه  مت ــه   ٢٠٠٧يولي ــرر ب ــذي ق ، ال

املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة  الس إنشاء العملية 
بالـــــدول األعــــضاء واملنظمـــــات  الــس  يف دارفــور، أهـــاب  

اإلقليمية أن تقدم هلا املزيد مـن املــساعدة لتتــيح، علــى وجــه      
ـــتني   ـــشر املبكـــر لكتيب ــا  . ويف)٦٣٤(إضــافيتني اخلـــصوص، الن م

ؤرخ )، املـ ٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار بـ يتعلق باحلالة يف الصومال، 
ــباط/فرباير  ٢١ للــــدول الــــس أذن بــــه الــــذي  ٢٠٠٧شــ

ــأن تنشــئ بعثــة يف الصــومال،     األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي ب
ــس حــث  ــي  ”ال ــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريق ــى  “ال عل

الظــروف النســحاب مجيــع  املســامهة يف البعثــة لكــي تــتم يئــة
  .)٦٣٥(القوات األجنبية األخرى من الصومال

__________ 

)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٦٣انظــر، علــى ســبيل املثــال، القــرارات   )٦٣٢(
ــرة ٢٠٠٤( ١٥٢٩، و ٣ )، ٢٠٠٥( ١٥٩٠، و٥)، الفقـــــــــــ

 ١٧٧٢، و ١٠)، الفقـــــــــرة ٢٠٠٦( ١٧٠٦  ، و ٨الفقـــــــــرة 
 .١٤)، الفقرة ٢٠٠٧(

  .١٥)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   )٦٣٣(

  .١١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   )٦٣٤(

. وكـــرر الـــس طلبـــه يف ٥)، الفقـــرة ٢٠٠٧( ١٧٤٤القـــرار   )٦٣٥(
  .١٠)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٢قراره 

ــه إىل     ــدول، وال ســيما  ”ووجــه الــس أيضــا طلبات ال
 الدولـة الـيت تنشـر    “القريبـة مـن  ”، وإىل الـدول  “دول املنطقة

. فعلـى سـبيل املثـال،    “املتامخة هلا”عملية حفظ سالم أو فيها 
 ٩س يف ) الـــــذي اختـــــذه الـــــ  ٢٠٠٤( ١٥٥١يف القـــــرار 
وجـــدد بـــه واليــة قـــوة حتقيـــق االســـتقرار   ٢٠٠٤ متوز/يوليــه 

مجيـع  ”املتعددة اجلنسيات يف البوسـنة واهلرسـك، دعـا الـس     
ـــة   ـــيما دول املنطق ـــدول، وال س ـــا   “ال ـــدمي م ، إىل مواصـــلة تق

ــرور      ــك تســهيالت امل ـــن دعــم وتســهيالت، مبــا يف ذل ـــزم م يل
ـــاء  ـــدول األعضـ ـــابر، للـ ــ. و)٦٣٦(العـ ) ٢٠٠٦( ١٦٧١القرار بـ

بنشــر الــس أذن بــه الــذي  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٥املــؤرخ 
قوة مؤقتـة مـن االحتـاد األورويب لـدعم بعثـة األمـم املتحـدة يف        

إىل مجيــع الـــدول  الس مجهورية الكونغو الدميقراطية، طلب 
ـــضاء، وال ـــة الكونغــو   األعـ ـــدول اـــاورة جلمهوريـ ـــيما الـ سـ

دم كل الـدعم الـالزم لتيسـري النشـر السـريع      الدميقراطية، أن تق
ؤرخ ) امل٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار ب. و)٦٣٧(األورويبلقوة االحتـاد 

متعـدد   اوجـود الـس  أنشأ به الذي  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥
األبعاد يف تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وأذن بنشر عمليـة  

ــث  ــة، حـ ــاد األورويب يف املنطقـ ــس االحتـ ــع ” الـ ـــدمجيـ ول الـ
األعـضاء، خاصــة الــدول املتامخــة لتــشاد ومجهوريــة أفريقيــا       

علــى أن تيســر انتقـــال مجيـــع األفـــراد املـــتجهني إىل   “الوســطى
وتســليم مجيــع املعــدات واملــــــؤن واإلمــــدادات وغريهــا  العمليــة

ــة إ  ــلع املوجهـــ ـــن الســـ ـــات   مــــ ــك املركبـــ ــا يف ذلـــ ــا، مبـــ ليهـــ
)٦٣٨(الغيار وقطع

.  
__________ 

ــرار   )٦٣٦( ــرة )، ٢٠٠٤( ١٥٥١القـ ــن  ٢١الفقـ ــرر جملـــس األمـ . وكـ
   .١٩)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٥الدعوة يف قراره 

  .١٣)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   )٦٣٧(

  .١٤)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )٦٣٨(
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  السابعاجلزء 

    من امليثاق ٤٩التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة 
  ٤٩املادة   

  

يتضــافر أعضـــاء األمـــم املتحـــدة علـــى تقـــدمي املعونـــة    
  املتبادلة لتنفيذ التدابري اليت قررها جملس األمن.

    مالحظة  
، بـرزت مسـألة إلـزام الـدول     ةستعرضـ خالل الفتـرة امل   

خـاص يف ســياق   بالتضـافر يف تقـدمي املسـاعدة املتبادلـة بشـكل     
القرارات اليت اختذها جملس األمن مبوجب الفصـل السـابع مـن    
امليثاق واليت أذن فيها للدول األعضـاء باختـاذ تـدابري راميـة إىل     

أن تتخـذ تـدابري مـن هـذا     فيها إنفاذ قراراته أو اليت طلب منها 
القبيــل. ورغــم أن قــرارات الــس الــيت يغطيهــا هــذا اجلــزء        

، قـد يكـون مـن    ٤٩ت صـرحية إىل املـادة   حتتوي على إشارا ال
املالئم االستشهاد ا عند احلديث عن تفسري الـس وتطبيقـه   
هلذه املادة. ويقدم التقريـر حملـة عامـة عـن قـرارات الـس الـيت        

تسـاعد بعضـها الـبعض يف تنفيـذ     أن دعا فيها الـدول األعضـاء   
ألمـم  من ميثـاق ا  ٤١القرارات اليت اختذها وفقا ألحكام املادة 

املتحــدة. ويتنــاول الفــرع بــاء قــرارات الــس الــيت دعــا فيهــا    
الدول األعضاء أن تسـاعد بعضـها الـبعض يف تنفيـذ القـرارات      

من امليثاق. وخالل الفتـرة   ٤٢اليت اختذها وفقا ألحكام املادة 
، ثارت يف الس بعـض املناقشـات املتصـلة بتفسـري     املستعرضة

قـرر  ق باملساعدة اليت كان من املوتطبيقها يف ما يتعل ٤٩املادة 
ــي يف الســودان. ويســتعرض      ــاد األفريق ــة االحت ــدميها إىل بعث تق

  الفرع جيم تلك املناقشة.
  

لقـرارات  الدعوات إىل تبادل املساعدة يف تنفيذ ا  - ألف
    ٤١املتخذة مبوجب املادة 

يف العديد من احلاالت اليت فـرض فيهـا الـس تـدابري       
مـن   ٤١القوة املسلحة مبوجب املادة  ال تنطوي على استخدام

طلب إىل الـدول األعضـاء الـيت تسـتطيع مسـاعدة      فإنه امليثاق، 
الدول املعنية يف تنفيـذ تلـك التـدابري أن تفعـل ذلـك. وبصـورة       

كــانون  ١٩رئيســه يف  ىل بــهأعــم، أهــاب الــس، يف بيــان أد 
الــيت هــي يف وضــع   ”، بالــدول األعضــاء  ٢٠٠٤الثاين/ينــاير 

تقـدمي املسـاعدة للـدول املهتمـة بتعزيـز قـدرا علـى         “يتيح هلا
. وكــرر )٦٣٩(الوفــاء بالتزاماــا يف هــذا الصــدد أن تفعــل ذلـــك

ــان أ   ــها يف بيــ ــدعوة نفســ ــس الــ ــالــ ــه يف دىل بــ  ١٧ه رئيســ
  .)٦٤٠(٢٠٠٥شباط/فرباير 

  
    احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  
مـــارس آذار/ ١٢، املـــؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار بـــ  
ــدول أن تتخــذ   ، بينمــا جــدد الــس  ٢٠٠٤ ــع ال ــه جلمي دعوت

التدابري الالزمـة ملنـع توريـد األسـلحة إىل اجلماعــات املســلحة       
فإنــه  الـــيت تعمـــل يف مشـــال وجنـــوب كيفـــو ويف إيتــــوري،       

أهــــاب بــــاتمع الـــــدويل، وخباصـــــة املنظمـــــات الدوليـــــة      
لية والتقنية إىل حكومــة  املتخصصـة املعنيـة، تقـدمي املساعدة املا

معاونتــها علــى مراقبــة     دفمجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ـ 
  .)٦٤١(حدودها وجماهلا اجلوي بصورة فعالة

  
    احلالة يف ليربيا  
حزيران/يونيـه   ١٧، املؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٤٩لقرار با  
علما بالنداء الـذي وجهـه   كرر الس، بعد أن أحاط  ٢٠٠٤

ــة االنتق ــا  رئـــيس احلكومـ ــة لليربيـ ــة الوطنيـ ــع مـــن أجـــل اليـ رفـ
__________ 

)٦٣٩(  S/PRST/2004/1.  

)٦٤٠(  S/PRST/2005/7.  

  .١٣)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   )٦٤١(



٢٠٠٧-٢٠٠٤لس األمن، مرجع ممارسات جم 

 

11-02856 1460/1582 
 

ـــه للـــــــدول   اجلـــــزاءات علـــــى األخشـــــاب واملـــــاس، دعوتــــ
ـــيت      ـــات الـ ـــن اجلهـ ـــا مـ ـــة وغريهـ ـــة املعنيـ ـــات الدوليـ واملنظمـ
تستطيع مساعدة احلكومـة االنتقاليـة يف إعـادة هيكلـة القطـاع      
األمين وضـمان االلتـزام بوقـف إطـالق النـار أن تفعــل ذلــك،        

ا أن تنشئ نظاما فعـاال لشـهادات املنشـأ لإلجتـار     هل لكي يتسىن
باملـــاس اخلـــام الليـــربي؛ وأن تفـــــرض ســـــيطرا ورقابتـــــها      
ـــاب وكفالــــة       ـــاج األخشـ ـــاطق إنتـ ـــى منـ ـــة علـ ـــورة تامـ بصـ
عــدم اســـتخدام إيـــرادات احلكومـــة مـــن صـناعة األخشـاب       

  .)٦٤٢(الليربيـة يف إذكـاء جـذوة الصـراع
  

    دم االنتشار (مجهورية إيران اإلسالمية)ع  
آذار/مـــارس  ٢٤، املـــؤرخ )٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار بـــ  
 ٤١مبوجــب املــادة أكــد الــس مــن جديــد، متصــرفا  ٢٠٠٧

ذكّــر الــدول بأنــــه يــــتعني علـــيها أن     ، وبعــد أن مــن امليثــاق 
ى علـ تــشارك يف تــوفري املــساعدة املتبادلــة يف تنفيــذ التـدابري،  

ــذي فرضــه يف القــرار   حظــر  ــى ٢٠٠٦( ١٧٣٧الســفر ال ) عل
األشخاص احملددين يف مرفـق ذلـك القـرار واألشـخاص الـذين      

  .)٦٤٣(حتددهم جلنة جملس األمـن أو حيددهم الس نفسه
  

الـــدعوات إىل املســـاعدة املتبادلـــة يف تنفيـــذ     -بـــاء 
 ٤٢قــــــررات املتخــــــذة مبوجــــــب املــــــادة  امل

  امليثاق  من

تخدام القـوة ويهيـب بالـدول    عندما يأذن الـس باسـ    
الراغبــة يف اختــاذ إجــراءات اإلنفــاذ ذات الصــلة والقــادرة علــى 
اختاذها من خالل قوات متعددة اجلنسيات، فإنـه يطلـب عـادة    

ــة األعضــاء  ”إىل  ــع الدول ــدول األعضــاء ”أو  “مجي ــدمي  “ال تق
__________ 

  .٥)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٩القرار   )٦٤٢(

ــرار   )٦٤٣( ــة   ٢٠٠٧( ١٧٤٧القـــ ــن الديباجـــ ــة مـــ ــرة الثامنـــ )، الفقـــ
  .٢  والفقرة

يــتالءم مــن دعــم ومســاعدة إىل تلــك الــدول، علــى النحــو   مــا
  املبني أدناه.

  
  ة يف أفغانستاناحلال  

، ٢٠٠٤أيلول/ســـبتمرب  ١٧املـــؤرخ  ١٥٦٣القرار بـــ  
مــدد الــس اإلذن املمنــوح ببقــاء القــوة الدوليــة للمســاعدة       
ــة للمســاعدة       ــوة الدولي ــز الق ــة، وإذ ســلَّم بضــرورة تعزي األمني

أهاب بالـدول األعضـاء أن تسـاهم فيهـا بـاألفراد      فإنه األمنية، 
. وكــرر الــس دعوتــه )٦٤٤(واملعــدات وغــري ذلــك مــن املــوارد

  .)٦٤٥(إىل تقدمي التربعات يف عدد من القرارات الالحقة
  

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

متوز/يوليـــــه   ٩) املـــــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٥١القرار بـــــ   
، أشاد الس بالـدول األعضـاء الـيت شـاركت يف قـوة      ٢٠٠٤

حتقيــق االســتقرار املتعــددة اجلنســيات املنشــأة مبوجــب القــرار    
ــدول ملســاعدة    ١٩٩٦( ١٠٨٨ ــذه ال )، ورحــب باســتعداد ه

األطــراف يف اتفـــاق الســالم مـــن خــالل مواصـــلة نشــر قـــوة     
ــع       ــس مجي ــا ال ــتقرار. ودع ــق االس ــددة اجلنســيات لتحقي متع
الدول، وال سيما دول املنطقة، إىل مواصلة تقدمي ما يلـزم مـن   
دعم وتسهيالت، مبا يف ذلك تسهيالت املـرور العـابر، للـدول    

اركة يف القــــوة أو يف بعثــــة االحتــــاد األورويب األعضــــاء املشــــ
  .)٦٤٦(املقترح إيفادها

 تشـرين الثـاين/   ٢٢) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٧٥لقرار با  
، أذن الــس للـدول الــيت تتصـرف مــن خــالل   ٢٠٠٤نـوفمرب  

االحتاد األورويب أو بالتعـاون معـه بإنشـاء قـوة حتقيـق اسـتقرار       
__________ 

  .٣و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٦٣القرار   )٦٤٤(

)، ٢٠٠٦( ١٧٠٧و  ٣)، الفقـــــرة ٢٠٠٥( ١٦٢٣القـــــرارات   )٦٤٥(
  .٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٦و  ٣الفقرة 

  .٢١و  ٨، الفقرتان )٢٠٠٤( ١٥٥١القرار   )٦٤٦(
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ــي     ــدول، وال سـ ــع الـ ــا مجيـ ــيات، ودعـ ــددة اجلنسـ ما دول املتعـ
املنطقة، إىل مواصلة تقدمي مـا يلـزم مـن دعـم وتسـهيالت، مبـا       
يف ذلــك تســهيالت املــرور العــابر، للــدول األعضــاء املشــاركة  

. وأكـد الـس جمـددا دعوتـه مـن      )٦٤٧(يف قوة االحتاد األورويب
أجل تقدمي الدعم إىل قوة حتقيق االستقرار املتعـددة اجلنسـيات   

  .)٦٤٨(ةيف العديد من القرارات الالحق
  

احلالة يف تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى واملنطقـة       
  اإلقليمية  دون

ــ   أيلول/ســبتمرب  ٢٥) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار ب
ــاد يف تشــاد    ٢٠٠٧ ــدد األبع ، أذن الــس بإنشــاء وجــود متع

ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى يشـــمل بعثــة األمــم املتحـــدة يف      
ــع ا     ــث مجيـ ــاد، وحـ ــطى وتشـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــدول مجهوريـ لـ

األعضاء، خاصة الدول املتامخة هلاتني الدولتني، على أن تيسـر  
انتقال مجيع األفراد واملعدات واملؤن واإلمـدادات وغريهـا مـن    
السلع، مبا يف ذلك املركبات وقطع الغيـار، املوجهـة إىل البعثـة    
وعمليـــــة االحتـــــاد األورويب املـــــأذون ـــــا مبوجـــــب القـــــرار 

  .)٦٤٩(نفسه
  

  مهورية الكونغو الدميقراطية  احلالة املتعلقة جب  

 نيسـان/  ٢٥) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧١مبوجب القرار   
، أذن الـس بنشـر قـوة االحتـاد األورويب لـدعم      ٢٠٠٦أبريل 

بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وطلـب      
إىل مجيع الدول األعضاء، وال سيما الدول اـاورة جلمهوريـة   

لتيســري  “كــل الــدعم الــالزم”يــة، أن تقــدم الكونغــو الدميقراط
__________ 

 .١٩ة )، الفقر٢٠٠٤( ١٥٧٥القرار   )٦٤٧(

)، ٢٠٠٦( ١٧٢٢ و ١٩)، الفقـــرة ٢٠٠٥( ١٦٣٩القـــرارات   )٦٤٨(
  .١٩)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٨٥و  ١٩قرة الف

  .١٤الفقرة  )،٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )٦٤٩(

ــفة    ــل، بصـ ــاد األورويب، وأن تكفـ ــوة االحتـ ــريع لقـ ــر السـ النشـ
دون عراقيـــل إىل بـــخاصــة، انتقـــال أفرادهـــا حبريـــة وســـرعة و 

ــؤن     ــدات واملـ ــذلك املعـ ــة، وكـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ
ــا    ــن الســلع، مب ــا م ــدادات وغريه ــات وقطــع    واإلم ــا املركب فيه

  .)٦٥٠(غيارها
  

  ألة املتعلقة اييتاملس  

املـــــؤرخ  ١٥٢٩) القـــــرار ٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار بـــــ  
ــباط/فرباير  ٢٩ ــة  ٢٠٠٤شـ ــوة املؤقتـ ــر القـ ــس بنشـ ، أذن الـ

ــدول األعضــاء إىل أن      ــا ال ــاييت، ودع ــددة اجلنســيات يف ه املتع
باألفراد واملعـدات وغريهـا مـن     “على جناح السرعة”تساهم 

مهيــة هــذه التربعــات املــوارد املاليــة واللوجســتية للقــوة وأكــد أ 
ــدول      ــها الـ ــيت تتحملـ ــوة الـ ــات القـ ــة نفقـ ــاعدة يف تغطيـ للمسـ

  .)٦٥١(املشاركة
  

  احلالة يف العراق  

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار بـ ــه  ٨) املـ حزيران/يونيـ
، وإذ قـرر الـس أن تكـون للقـوة املتعـددة اجلنسـيات       ٢٠٠٤

للمسـامهة يف   “مجيـع التـدابري الالزمـة   ”يف العراق سلطة اختـاذ  
ــراق،   صــو ــن واالســتقرار يف الع ــه ن األم ــدول  فإن ــب إىل ال طل

األعضـــاء واملنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة املســـامهة يف تقـــدمي  
املســاعدة للقــوة املتعــددة اجلنســيات، مبــا يف ذلــك عــن طريــق   
ــة       ــع حكوم ــه م ــق علي ــوات العســكرية، حســبما يتف ــوفري الق ت

  .)٦٥٢(العراق
  

__________ 

  .١٣)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   )٦٥٠(

  .٥)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار   )٦٥١(

  .١٥)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   )٦٥٢(
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  احلالة يف الصومال  

 كـــانون األول/ ٦املــؤرخ   )٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار بــ   
، أذن الــس للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة ٢٠٠٦ديســمرب 

ــة       ــي بإنشــاء بعث ــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريق ــة وال بالتنمي
حلفظ السالم يف الصومال وشجع الدول األعضـاء علـى تـوفري    

  .)٦٥٣(املوارد املالية لتلك البعثة

فرباير شــباط/ ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار وبــ  
، أذن الس للدول األعضاء يف االحتـاد األفريقـي بـأن    ٢٠٠٧

تنشئ بعثة يف الصومال (بعثة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال)،    
وحــــث الــــدول األعضــــاء علــــى تقــــدمي األفــــراد واملعــــدات   
واخلدمات، عند الضرورة، من أجـل إجنـاح نشـر بعثـة االحتـاد      

 املـوارد املاليـة   األفريقي يف الصومال وشجع الدول علـى تـوفري  
  .)٦٥٤(للبعثة

آب/أغســطس  ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار بــ  
ــة، وحـــث الـــدول   ٢٠٠٧ ــة البعثـ ، أذن الـــس بتمديـــد واليـ

ــة االحتــاد      ــى املســامهة يف بعث األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي عل
األفريقي يف الصومال من أجـل املسـاعدة علـى يئـة الظـروف      

ــوات   ــع القـ ــحاب مجيـ ــة النسـ ــن  املالئمـ ــرى مـ ــة األخـ األجنبيـ
الصومال. وحث الـس كـذلك الـدول األعضـاء علـى تقـدمي       
ما يلزم من مـوارد ماليـة ومـوظفني ومعـدات وخـدمات لنشـر       

  .)٦٥٥(البعثة بشكل كامل
  

  تقارير األمني العام عن السودان  

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار بــ ــه  ٣٠) املــ متوز/يوليــ
منطقـة دارفـور،   ، أيد الس إيفاد مـراقبني دولـيني إىل   ٢٠٠٤

__________ 

 .٦)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   )٦٥٣(

  .٨)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار   )٦٥٤(

  .١٤و  ١٠)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار   )٦٥٥(

مبا يف ذلك قوة احلماية املتوخاة من جانـب االحتـاد األفريقـي،    
وحث اتمع الدويل على مواصلة دعم هـذه اجلهـود. وحـث    
الس الدول األعضاء على تعزيـز فريـق الرصـد الـدويل الـذي      
يقوده االحتاد األفريقـي عـن طريـق تقـدمي األفـراد، وغـري ذلـك        

ــة لعمليــ   ــن املســاعدة الالزم ــا م ــل   ة الرصــد، مب ــك التموي يف ذل
واإلمــــدادات والنقــــل واملركبــــات والــــدعم الــــالزم للقيــــادة  

  .)٦٥٦(واالتصاالت والدعم الالزم للمقر

أيلول/سـبتمرب   ١٨) املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٤القرار وب  
، إذ رحب الس باعتزام االحتاد األفريقي بعزيز بعثتـه  ٢٠٠٤

عضـاء علـى دعـم    حث الدول األفإنه للرصد يف إقليم دارفور، 
االحتاد األفريقي يف تلك اجلهود عن طريق توفري كـل املعـدات   
ــوارد      ــن املـ ــا مـ ــة وغريهـ ــة واملاديـ ــتية واملاليـ ــوارد اللوجسـ واملـ
ــي يف       ــاد األفريق ــة االحت ــدعم التوســع الســريع لبعث الضــرورية ل

  .)٦٥٧(السودان

، ٢٠٠٦نيسـان/أبريل   ١١بيان أدىل بـه الـرئيس يف   وب  
حتاد األفريقي ملا حققته البعثـة األفريقيـة يف   أثىن الس على اال

ــاء      ــدول األعضـ ــث الـ ــور، وحـ ــاح يف دارفـ ــن جنـ ــودان مـ السـ
واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة علـى تقـدمي مسـاعدات إضـافية       

. وكــرر الــس دعوتــه يف )٦٥٨(إىل البعثـة حــىت يتســىن تعزيزهـا  
  .)٦٥٩(٢٠٠٦أيار/مايو  ٩بيان رئاسي مؤرخ 
__________ 

  .٣و  ٢)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   )٦٥٦(

  .٣و  ٢)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٦٤القرار   )٦٥٧(

)٦٥٨(  S/PRST/2006/16.  

)٦٥٩(  S/PRST/2006/21.  ١٧٠٦القرار وبـ )الفقــرة اخلامســة ٢٠٠٦) (
ن الديباجة)، رحب الس بقـرار جملـس السـالم واألمـن التـابع      م

بشـأن تعزيـز    ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ٢٧لالحتاد األفريقي املؤرخ 
يف ذلــك  ألفريقــي يف السـودان ومهامهــا، مبــا حتــاد اواليـة بعثــة اال 

  .“حباجة ملحة إىل التعزيز”محاية املدنيني، ورأى أن البعثة 
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ــ   ــؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار وبـ متوز/يوليـــه  ٣١املـ
بإنشاء العمليـة املختلطـة لالحتـاد    به الذي أذن الس  ،٢٠٠٧

األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور (العمليـة املختلطـة)، دعـا       
الــس الــدول األعضــاء إىل االنتــهاء مــن تقــدمي إســهاماا إىل  

ــة، يف غضــون   ــرار. وشــدد      ٣٠البعث ــذا الق ــن اختــاذ ه ــا م يوم
حلاجـة املاسـة إىل تعبئـة الـدعم املـايل واللوجسـيت       الس علـى ا 

وأشــكال الــدعم األخــرى املطلوبــة لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف   
الســودان، وأهـــاب بالــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة أن 

، لتتيح، على وجه اخلصـوص،  “املزيد من املساعدة”تقدم هلا 
قــال مــن النشــر املبكــر لكتيبــتني إضــافيتني خــالل مرحلــة االنت  

حتاد األفريقي يف السودان إىل العمليـة املختلطـة لالحتـاد    بعثة اال
  .)٦٦٠(األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور

  
    من امليثاق ٤٩املناقشات املتعلقة باملادة   -جيم 

  تقارير األمني العام عن السودان  

 تشــرين الثــاين/  ١٨، املعقــودة يف ٥٠٨٠يف اجللســة   
ني العــــام إىل أن بعثــــة االحتــــاد ، أشــــار األمــــ٢٠٠٤نــــوفمرب 

االنتشـار وحققـت بالفعـل    يف األفريقي يف السودان قـد بـدأت   
وسائل النقل، وكـذلك  ”بعض النجاحات، ولكنها حتتاج إىل 

. وشدد على أنـه جيـب علـى مجيـع     “إىل الدعم املايل والسوقي
إىل  “أقصـى دعـم ممكـن   ”الدول القادرة علـى ذلـك أن تقـدم    

االنتشـــار ”حتـــاد األفريقـــي مـــن اال البعثـــة حـــىت تـــتمكن قـــوة
وكـرر ممثـل    .)٦٦١(يف امليـدان  “بعملية فعالة”والقيام  “السريع

حتـــاد نيجرييـــا اإلعـــراب عـــن دعـــم حكومـــة بلـــده اللتـــزام اال
__________ 

 .١١و  ٤قرتان الف ،)٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   )٦٦٠(

)٦٦١(  S/PV.5080 ،٥ الصفحة.  

األفريقي بزيـادة عـدد أفـراد بعثتـه يف دارفـور ورحـب بتوسـيع        
  .)٦٦٢(والية البعثة

 تشــرين الثــاين/ ١٩، املعقــودة يف ٥٠٨٢ويف اجللســة   
زيـادة الـدعم   ”، أكد ممثل الربازيـل احلاجـة إىل   ٢٠٠٤وفمرب ن

املقدم إىل االحتـاد األفريقـي يف دارفـور. وأعـرب عـن       “الدويل
علــى علــم  ” أملــه يف أن يواصــل األمــني العــام إبقــاء الــسِ     

وأشــار ممثـل أنغــوال   .)٦٦٣(باملسـاعدة املطلــوب تقـدميها   “وثيـق 
وجـود قـوة   ”يف إىل أنه ينبغي تفادي حـدوث سـيناريو يتمثـل    
ــور    ــوارد يف دارف ــة موســعة تنقصــها امل ــدة   “أفريقي ــة جي وعملي

ــودان. وأشـــار إىل      ــوب السـ ــدة يف جنـ ــم املتحـ ــز لألمـ التجهيـ
لتمكني االحتاد األفريقي مـن   “الدعم املناسب”ضرورة تقدمي 

مــدير  وقــال .)٦٦٤(“بــدوره الرائــد بشــكل واف”االضــطالع 
عريب يف جامعة الـدول  ال -اإلدارة األفريقية والتعاون األفريقي 

الــدعم الكامــل ”ن بعثــة االحتــاد األفريقــي حتتــاج إىل  إالعربيــة 
لعــالج األزمــة يف دارفــور    “والقــوي ماليــا وفنيــا ولوجســتيا   
يف تقـدمي   “لـن تـدخر جهـدا   ”وأعلن أن جامعة الدول العربية 

وقــال  .)٦٦٥(الــدعم مبختلــف أشــكاله جلهــود االحتــاد األفريقــي 
ــدا إن  ــل هولنـ ــر ”ممثـ ــياألمـ ــة   “األساسـ ــى البعثـ ــو أن تتلقـ هـ

لضـمان نشـرها    “مجيـع الـدعم الـالزم   ”األفريقية يف السـودان  
ــل و  ــال ” الســريع والكام ــل  )٦٦٦(“تشــغيلها الفع . وأعــرب ممث

أيضـا بالنيابـة عـن نيوزيلنـدا عـن رأي مفـاده       متكلما  ،أستراليا
لكفالـة جنـاح    “كـل جهـد  ”أن على اتمـع الـدويل أن يبـذل    

يقــي يف الســودان وأشــار إىل أن حكــوميت     حتــاد األفر بعثــة اال
__________ 

  .١٠ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٦٢(

)٦٦٣(  S/PV.5082 ،١٣ الصفحة.  

  .١٧ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٦٤(

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦٥(

  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦٦(
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 “مســــاندما التامــــة”أســــتراليا ونيوزيلنــــدا عرضــــتا تقــــدمي 
  .)٦٦٧(للبعثة

أيار/مــــــايو   ٩، املعقــــــودة يف  ٥٤٣٤ويف اجللســــــة   
قوة املتابعة الـيت ستنشـرها   ”، أشار األمني العام إىل أن ٢٠٠٦

ينبغي أن تكون أكـرب بكـثري مـن البعثـة احلاليـة       “األمم املتحدة
ــوقي   ل ــم سـ ــتحتاج إىل دعـ ــودان وسـ ــي يف السـ ــاد األفريقـ الحتـ

ــذا       ــوفر هـ ــها أن تـ ــيت ميكنـ ــاء الـ ــدول األعضـ ــن الـ ــي مـ أساسـ
وأعربت ممثلة اململكة املتحدة عـن رأي مفـاده أن    .)٦٦٨(الدعم

اخلطـــوة األوىل يف التصـــدي للتحـــديات القائمـــة يف الســـودان 
اد حتـ هي أن نبادر إىل تعزيـز بعثـة اال   “على وجه االستعجال”

األفريقـــي يف الســـودان ضـــمانا لنجـــاح وقـــف إطـــالق النـــار. 
 “ستقوم بدورها يف هذا الصـدد ” ة بلدهاوأضافت أن حكوم

قــد تعهــدت للتــو بتقــدمي مبــالغ  ة بلــدهاوأوضـحت أن حكومــ 
ــان إىل   )٦٦٩(إضــافية ــل اليون ــام . وأشــار ممث ــاد األورويب قي االحت

 الـــــدعم يف جمـــــاالت التخطـــــيط  ريوفبتـــــودولـــــه األعضـــــاء 
ســـاعدات التقنيـــة واملاليـــة واملعـــدات للمكـــون العســـكري وامل

وعنصر الشـرطة يف البعثـة األفريقيـة يف السـودان، وأكـد علـى       
ملواصــلة تــوفري ذلــك الــدعم. وقــال  االحتــاد األورويب اســتعداد 

ــود      ــامهت يف تلـــك اجلهـ ــا إن حكومتـــه سـ يف حـــدود ”أيضـ
، وكــذلك .)٦٧٠(، وستســتمر يف تقــدمي هــذا الــدعم   “قــدراا
ممثلــون آخــرون علــى ضــرورة تعزيــز البعثــة األفريقيــة يف  اتفــق 

__________ 

  .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦٧(

)٦٦٨(  S/PV.5434 ،٣ الصفحة.  

 .٥الصفحة املرجع نفسه،   )٦٦٩(

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧٠(

ــدراا التشــغيلية    ــز ق ــن    ،)٦٧١(الســودان، وتعزي ــدد م ــن ع وأعل
  .)٦٧٢(املمثلني عن تقدمي مسامهات مالية إىل البعثة

ــودة يف ٥٥٢٠ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ١١، املعق
ــدمها، أن   ٢٠٠٦ ــة الـــيت قـ ــام، يف اإلحاطـ ، أعلـــن األمـــني العـ

ــة العا ــن مفوضــية      األمان ــار املســؤولني م ــع كب ــتجتمع م ــة س م
االحتاد األفريقي لوضع اللمسـات األخـرية علـى جمموعـة دعـم      

حتاد األفريقي يف السودان. وأضاف أن إدارة عمليـات  لبعثة اال
حفــظ الســالم ســتعقد أيضــا اجتماعــا للبلــدان الــيت حيتمــل أن   
تسهم بقوات عسكرية وقوات للشرطة ملناقشـة توسـيع نطـاق    

وذكــر ألمــم املتحــدة يف الســودان ليمتــد إىل دارفــور.     بعثــة ا
كذلك أنه أثناء االنتقال مـن بعثـة االحتـاد األفريقـي إىل عمليـة      

ال سـبيل إىل التخلـي عـن    ”حفظ سالم تابعـة لألمـم املتحـدة،    
ــاد األفريقـــي يف الســـودان  وأن لبعثـــة اال “البعثـــة األفريقيـــة حتـ

ــا” ــه إىل حــني نشــر ع عليهــا أن  “دورا حيوي ــة تابعــة  تؤدي ملي
املـوارد  ”أن البعثـة تفتقـر إىل   أشـار إىل  لألمم املتحـدة. إال أنـه   

وأهاب بشركاء البعثة أن يكفلوا هلـا القـدرة علـى     “الضرورية
ــذه   ــل خـــــالل هـــ ــتمرار يف العمـــ ــة ”االســـ ــرة االنتقاليـــ الفتـــ

اعتقــاده . وأعــرب ممثــل الواليــات املتحــدة عــن  )٦٧٣(“احلامســة
ثتــه يف الســودان يف هــذه  دعــم االحتــاد األفريقــي وبع بوجــوب 

يف معاجلـة   “دوره الرئيسـي ”حفاظـا علـى    “املرحلة احلامسة”
أن يبـذلوا   “اجلميـع ”أزمة دارفور. وشدد على أنه يتعني على 

لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف السـودان،       “قصارى اجلهـد ”
__________ 

(قطـر)؛   ١٨ والصـفحة (الـدامنرك)؛   ١٢ الصـفحة املرجع نفسه،   )٦٧١(
(النمســا، بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب والبلــدان   ٢١ والصــفحة

  (نيجرييا). ٢٦ والصفحةاملنتسبة إليه)؛ 

(النمسـا،   ٢١ والصـفحة (اليابـان)؛   ١٥ الصـفحة املرجع نفسـه،    )٦٧٢(
ــه)؛    باســم ــدان املنتســبة إلي  ٢٣ والصــفحةاالحتــاد األورويب والبل

  (هولندا).

)٦٧٣(  S/PV.5520 ،٤ الصفحة.  
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) الـذي  ٢٠٠٦( ١٧٠٦ويشمل ذلك التنفيـذ الفـوري للقـرار    
. وشدد ممثل اململكـة  )٦٧٤(للبعثة “دعم قوي”يدعو إىل تقدمي 

ــرك     ــدم ت ــة ع ــى أمهي ــراغ”املتحــدة عل ــور يســمح   “ف يف دارف
لقوات اجلنجويد واملتمـردين باالقتتـال. وأشـار إىل أن التـدابري     
األساســية لتجنــب فــراغ مــن هــذا القبيــل هــي تــوفري القــدرات 

حتـــــاد األفريقـــــي يف والتمويــــل الـــــالزم الســـــتمرار بعثــــة اال  
ممثـل اليابـان عـن اعتقـاده بأنـه لتحقيـق       . وأعرب )٦٧٥(السودان

حتــاد األفريقــي يف الســودان إىل  االنتقــال املتــوخى مــن بعثــة اال 
ــى اتمــع      ــة حفــظ ســالم تابعــة لألمــم املتحــدة، جيــب عل بعث

لضـرورة تقـدمي الـدعم الفـوري بشـكل      ” الدويل أن يستجيب
مـــن أجـــل االحتفـــاظ بقـــوات االحتـــاد األفريقـــي يف  “عاجـــل

وشـدد   .)٦٧٦(“االحتياجات اإلنسـانية اهلائلـة  ” امليدان، وتوفري
لبعثـة   “الدعم املايل واللوجسيت”ممثل قطر على ضرورة زيادة 

األمــم املتحــدة.  “أمــوال”مــن  حتــاد األفريقــي يف الســودان اال
وأشار إىل أن هذا الطلب مل جيد آذانا صاغية حـىت أتـى تقريـر    

سـيت  األمني العام، وأكد على ضرورة تقدمي كـل الـدعم اللوج  
__________ 

  .١٠و  ٩والصفحتان املرجع نفسه،   )٦٧٤(

  .١١ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٧٥(

  .٢٢ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٧٦(

ــة اال ــار إىل أن  الـــالزم لبعثـ حتـــاد األفريقـــي يف الســـودان. وأشـ
جملــس األمــن كــان واضــحا بشــأن ضــرورة مثــل هــذا الــدعم    
واعتــرب أن هــذا األمــر ســيتطلب إجــراءات متابعــة مــن قبــل        

  .)٦٧٧(اجلمعية العامة لتقدمي هذا الدعم

متوز/يوليـــــه  ٣١، املعقـــــودة يف ٥٧٢٧ويف اجللســـــة   
ن املمـثلني ضـرورة تقـدمي الـدعم     أكـد عـدد مـ    وبينما، ٢٠٠٧

مــتكلمني علــى بضــعة للعمليــة املختلطــة املنشــأة حــديثا، شــدد 
حتـاد األفريقـي يف السـودان يف    أمهية تقدمي املساعدة إىل بعثة اال

حتـاد األفريقـي   املرحلة االنتقالية. وأكد ممثل الصـني أن بعثـة اال  
 يف السودان، بوصـفها قـوة حفـظ السـالم الدوليـة الوحيـدة يف      

صـــعوبات ”وســـتواجه  “مبهـــام صـــعبة”دارفـــور، ستضـــطلع 
. ويف املســتقبل القريــب، ينبغــي لــس األمــن أن يركــز  “مجــة

أوال على حث اتمع الـدويل علـى تقـدمي الـدعم املـايل للبعثـة       
والتنفيــذ الكامــل موعــة تــدابري الــدعم اخلفيــف والثقيــل الــيت 

مـن أجـل إرسـاء    قررا األمم املتحدة دف تعزيز قدرة البعثة 
  .)٦٧٨(أساس متني لنشر العملية املختلطة

__________ 

  .٢٤ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٧٧(

)٦٧٨(  S/PV.5727 ،١٣ الصفحة.  

    
  اجلزء الثامن

  من امليثاق ٥٠الوارد وصفه يف املادة ذات الطابع املشاكل االقتصادية اخلاصة 

  
  ٥٠املادة   

إذا اختذ جملس األمن ضد أية دولـة تـدابري منـع أو قمـع       
األمــم ”ســواء أكانــت مــن أعضــاء  -فــإن لكــل دولــة أخــرى 

تواجه مشاكل اقتصـادية خاصـة تنشـأ     -أم مل تكن  “ةاملتحد
عن تنفيذ هذه التدابري، احلـق يف أن تتـذاكر مـع جملـس األمـن      

  بصدد حل هذه املشاكل.
  

  مالحظة  

، واصـل جملـس األمـن ممارسـته     املستعرضةخالل الفترة   
ــزاءات احملـــددة األهـــداف الـــيت    املتمثلـــة يف فـــرض تـــدابري اجلـ

شـاكل االقتصـادية الـيت تواجههـا     ساعدت على التقليل مـن امل 
مذكرتني مـن الـرئيس، قـرر الـس     ومن خالل الدول الثالثة. 

أيضا أن ميدد والية الفريق العامل غري الرمسـي املعـين باملسـائل    
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ــه     ــة إلي ــيت تشــمل املهــام املوكول ــيم ”العامــة للجــزاءات، ال تقي
اآلثـــار غـــري املقصـــودة الـــيت تترتـــب علـــى اجلـــزاءات وســـبل   

  .)٦٧٩(“دول املتضررة غري املستهدفةمساعدة ال

وبــالنظر إىل حتــول جملــس األمــن مــن فــرض اجلــزاءات     
ــرض اجلــزاءات احملــددة اهلــدف، مل     االقتصــادية الشــاملة إىل ف
تتصل الدول األعضاء بأي من جلان اجلزاءات بشـأن مشـاكل   
اقتصادية معينة نامجـة عـن تطبيـق اجلـزاءات. ولـذلك مل تكـن       

أو تقـارير تقيـيم   تقـارير تقيـيم أويل   رضة الفترة املستعيف هناك 
جارية بشأن اآلثار غري املقصـودة احملتملـة والفعليـة للجـزاءات     

  .)٦٨٠(دول ثالثة على

ويتنـــاول الفـــرع ألـــف مقـــررات الـــس ذات الصـــلة    
ــادة  يســلط الفــرع بــاء الضــوء علــى القضــايا      بينمــا ، ٥٠بامل

هــذه بشــأن تفســري البــارزة الــيت أثــريت يف مــداوالت الــس  
املادة وتطبيقها. ويعـرض الفـرع جـيم املـواد املتعلقـة باهليئـات       

، علـى النحـو   ٥٠ما يتعلق باملـادة   الفرعية التابعة للمجلس يف
ــارير     ــس، وكــذلك يف تق ــة إىل ال ــا املقدم ــوارد يف تقاريره ال
األمـني العـام عـن تنفيـذ أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة املتصــلة         

ــدول    ــاعدة إىل الـ ــدمي املسـ ــق    بتقـ ــن تطبيـ ــررة مـ ــة املتضـ الثالثـ
  .)٦٨١(اجلزاءات

  
__________ 

)٦٧٩(  S/2004/1014  وS/2005/841.  

إال أن بعض جلان اجلـزاءات تطرقـت إىل مسـألة اآلثـار اإلنسـانية        )٦٨٠(
ــة ــة إىل    - واالجتماعي ــا املقدم االقتصــادية للجــزاءات يف تقاريره

ــال    ــبيل املثـ ــى سـ ــر علـ ــس (انظـ ) S/2008/17 و S/2007/778 الـ
، S/2004/955فعلـــت جمموعـــات أو أفرقـــة اخلـــرباء (انظـــر   كمـــا

؛ ٨٧، الفقــــــــــــــرة S/2005/436؛ و ٥٢إىل  ٢٤الفقــــــــــــــرات 
إىل  ٤٢، الفقـــرات S/2007/40 ؛ و١٣٣، الفقـــرة S/2006/379 و

  ).٨٦و  ١٨ ني، الفقرتS/2005/572؛ وأفرقة الرصد (انظر ٤٥

 .A/62/206و  A/61/304و  A/60/320و  A/59/334انظر   )٦٨١(

  من امليثاق ٥٠املقررات املتعلقة باملادة   -ألف 

ــة        ــين باملســائل العام ــل غــري الرمســي املع ــق العام الفري
  للجزاءات

كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣مبذكرة من الرئيس مؤرخة   
، قرر الـس متديـد واليـة الفريـق العامـل غـري الرمسـي        ٢٠٠٤
املسـائل العامـة للجـزاءات، املنشـأ مبـذكرة مـن الـرئيس        املعين ب

كــــــانون  ٣١، حــــــىت ٢٠٠٠نيســــــان/أبريل  ١٧مؤرخــــــة 
ــا . ٢٠٠٥األول/ديســمرب  ــوكالً   وبينم ــل م ــق العام ــل الفري ظ

مبهمـــة وضـــع توصـــيات عامـــة بشـــأن كيفيـــة حتســـني فعاليـــة  
جزاءات األمم املتحدة، فقد أنيط به أيضا مهمة القيـام ضـمن   

مقتضيات األمـر، وبتوافـق آراء أعضـائه،    هذا اإلطار، حسب 
بتقييم اآلثار غري املقصودة اليت تترتـب علـى اجلـزاءات وسـبل     

مــن ذكرة ومبــ. )٦٨٢(املســتهدفة مســاعدة الــدول املتضــررة غــري
، وافــق ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب   ٢٩الــرئيس مؤرخــة  

ــل حــىت       ــق العام ــة الفري ــد والي ــى متدي ــس عل ــانون  ٣١ال ك
) ٢٠٠٦( ١٧٣٢القرار وبـــــ .)٦٨٣(٢٠٠٦ديســـــمرب  األول/

ــؤرخ  ــمرب  ٢١املـ ــانون األول/ديسـ ــس،  ٢٠٠٦كـ ــرر الـ ، قـ
أحــاط علمــا بأفضــل املمارســات واألســاليب الــواردة يف       إذ

ــل    ــق العام ــهائي للفري ــر الن ــد    ،)٦٨٤(التقري ــل ق ــق العام أن الفري
  واليته.  أجنز
  

ــانون وصـــون        ــيادة القـ ــدويل: سـ ــانون الـ ــز القـ تعزيـ
  نيالدولي  السالم واألمن

ــرئيس يف     ــه ال ــان أدىل ب ــه  ٢٢ببي ، ٢٠٠٦حزيران/يوني
أكد الس من جديد الدور الـذي تؤديـه اجلـزاءات يف صـون     

__________ 

)٦٨٢(  S/2004/1014.  

)٦٨٣(  S/2005/841.  

)٦٨٤(  S/2006/997.  
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الـس كـذلك   أعـرب  السلم واألمن الـدوليني واسـتعادما. و  
عن عزمه على أن يضـمن أن تكـون اجلـزاءات موجهـة بعنايـة      
حنو دعم أهداف واضحة وأن تنفذ بشكل حيقـق التـوازن بـني    

  .)٦٨٥(احملتملةالفعالية واآلثار السيئة 
  

  من امليثاق ٥٠املناقشات املتعلقة باملادة   -باء 

ــانون وصـــون        ــيادة القـ ــدويل: سـ ــانون الـ ــز القـ تعزيـ
  الدوليني  السالم واألمن

ــة    ــودة يف ٥٤٧٤يف اجللســــ ــه  ٢٢، املعقــــ حزيران/يونيــــ
، أعرب ممثل نيجرييـا عـن رأي مفـاده أنـه ال ينبغـي فـرض       ٢٠٠٦
ت، دعماً لكفاءة ومصداقية نظم األمم املتحـدة للجـزاءات،   اجلزاءا

، “هادفة”، وينبغي أن تكون هذه اجلزاءات “كمناص أخري”إال 
، وينبغي رفعهـا حاملـا يتحقـق اهلـدف     “ذات فترة زمنية حمددة” و

مــن  ٥٠منــها. وقــال إن اجلــزاءات جيــب أن تفــرض وفقــا للمــادة  
سواء علـى اهلـدف أو علـى    تقييم آثار اجلزاءات جيب امليثاق، وإنه 

)٦٨٦(دول ثالثة وإصالح أي خلل فيها
.  

  
ــة      - جيم ــات الفرعيـ ــأ يف اهليئـ ــيت تنشـ ــاالت الـ احلـ

  التابعة لس األمن

ــة        ــين باملســائل العام ــل غــري الرمســي املع ــق العام الفري
  باجلزاءات  املتعلقة

ــة ب   ــالة مؤرخـ ــمرب  ١٧رسـ ــانون األول/ديسـ  ٢٠٠٤كـ
شـار رئـيس الفريـق العامـل     موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن، أ   

غـري الرمسـي املعـين باملسـائل العامـة املتعلقـة بـاجلزاءات املنتهيــة        
ــتمس     ــد ال ــس، يف احلــاالت ذات الصــلة، ق ــه إىل أن ال واليت
إجراء تقييم لآلثـار اإلنسـانية احملتمـل ظهورهـا نتيجـة للتـدابري       
الــيت يــأذن الــس باختاذهــا، وذلــك بقصــد التقليــل إىل أقصــى 

__________ 

)٦٨٥(  S/PRST/2006/28.  

)٦٨٦(  S/PV.5474  االستئناف) ،٢٣ )، الصفحة١. 

النتائج السلبية غري املقصـودة هلـذه التـدابري. وأشـارت      حد من
الرســالة أيضــا إىل أن التقــارير املختلفــة الصــادرة عــن هيئــات   
خمتلفة خلرباء الرصد تتضمن توصيات دف إىل حتسني تنفيـذ  

  .)٦٨٧(اجلزاءات وفعاليتها وختفيف آثارها غري املقصودة

املعـين   ويف تقرير قدمه رئيس الفريق العامل غري الرمسي  
باملســائل العامــة املتعلقــة بــاجلزاءات إىل رئــيس جملــس األمــن،   

كـــانون  ٢٢أحيـــل يف مـــذكرة مـــن رئـــيس الـــس مؤرخـــة  
ــمرب  ــزاءات   ٢٠٠٥األول/ديسـ ــل إن اجلـ ــق العامـ ــال الفريـ ، قـ

املوجهة، خالفـا للجـزاءات الشـاملة، ال يكـون هلـا يف الغالـب       
لــدول ســوى آثــار ســلبية جــد حمــدودة علــى املــدنيني وعلــى ا   

األخرى. غري أن الفريـق العامـل ذكـر أيضـا أنـه إذا مل تصـمم       
اجلـــزاءات املوجهـــة ومل تنفـــذ بالشـــكل املناســـب فقـــد ختتـــل  

 .)٦٨٨(تســاؤل شــرعيتها وتصــري اجلــدوى مــن ورائهــا موضــع   
وأشري أيضا إىل الـدعوة الـيت وجههـا بعـض الوفـود إىل جملـس       

ء آليـة  األمن لتحسني رصده لتنفيذ اجلـزاءات وآثارهـا، وإنشـا   
ــن تطبيــــق       ــة نامجــــة عــ ــاكل اقتصــــادية خاصــ ــة مشــ ملعاجلــ

  .)٦٨٩(اجلزاءات

أحيـل   ،ويف تقريـر لـرئيس الفريـق العامـل غـري الرمسـي        
ــذكرة  ــن يف مـــ ــيس مـــ ــس رئـــ ــة الـــ ــانون  ٢٢مؤرخـــ كـــ

ــل  أشــار ، ٢٠٠٦األول/ديســمرب  ــق العام ــد إىل الفري أن العدي
ــن التوصــيات وأفضــل املمارســات ذات الصــلة الــواردة يف      م

لتقرير تتعلـق بتحسـني تصـميم اجلـزاءات ورصـدها. إال      ذلك ا
أن التقريــر مل يتضــمن أيــة توصــيات تشــري إشــارة صــرحية إىل   
ســـبل تقـــدمي املســـاعدة إىل الـــدول املتضـــررة غـــري املســـتهدفة 

  .)٦٩٠(املتضررة من اآلثار غري املقصودة للجزاءات
__________ 

)٦٨٧(  S/2004/979 ،٧ الصفحة.  

)٦٨٨(  S/2005/842.امللحق ،  

  .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٦٨٩(

)٦٩٠(  S/2006/997.املرفق ،  
    



٢٠٠٧-٢٠٠٤لس األمن، مرجع ممارسات جم 

 

11-02856 1468/1582 
 

  اجلزء التاسع

  مليثاقمن ا ٥١احلق يف الدفاع عن النفس مبوجب املادة 

  
  ٥١املادة   

ــق       ــتقص احلـ ــعف أو ينـ ــا يضـ ــاق مـ ــذا امليثـ ــيس يف هـ لـ
الطبيعي للدول، فرادى أو مجاعـات، يف الـدفاع عـن أنفسـهم     

 “األمـم املتحـدة  ”إذا اعتدت قوة مسـلحة علـى أحـد أعضـاء     
وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفـظ السـلم   

األعضـاء اسـتعماالً حلـق     واألمن الدويل، والتدابري الـيت اختـذها  
الــدفاع عــن الــنفس تبلــغ إىل الــس فــورا، وال تــؤثر تلــك        

مبقتضــــى ســــلطته  -التــــدابري بــــأي حــــال فيمــــا للمجلــــس  
مـن احلـق يف    -ومسؤولياته املستمرة مـن أحكـام هـذا امليثـاق     

أن يتخذ يف أي وقت مـا يـرى ضـرورة الختـاذه مـن األعمـال       
  إىل نصابه. حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته

  
  مالحظة  

، أكد جملس األمن جمددا املبـدأ  ةستعرضاملخالل الفترة   
ــادة   ــوارد يف املـ ــة     ٥١الـ ــدة يف ثالثـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــن ميثـ مـ

األسـلحة  ”مقررات خمتلفة ذات صـلة بنظـره يف البنـد املعنـون     
  (انظر الفرع ألف). “الصغرية

ــياق مـــداوالت الـــس،      ــرة، يف سـ وخـــالل هـــذه الفتـ
ذات الصلة بتفسري مبـدأ  املختلفة دال املسائل الناشئة أثارت ج

الدفاع عن النفس. وعلى وجه التحديد، ناقش الس تطبيـق  
مـا يتعلــق بــالبنود التاليــة:   مــن امليثــاق وتفســريها يف ٥١املـادة  

ــه  ٤الرســالة املؤرخــة  واألســلحة الصــغرية؛    ٢٠٠٦متوز/يولي
ائم لليابـان لـدى   املوجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الد

ــدة؛  ــم املتحـ ــعبية  واألمـ ــا الشـ ــار/مجهورية كوريـ ــدم االنتشـ عـ
احلالـة يف  وعدم انتشار أسلحة الـدمار الشـامل؛   والدميقراطية؛ 

الشرق األوسط. وترد احلجج اليت أثريت أثناء املداوالت الـيت  
  ما يتصل بتلك احلاالت يف الفرع باء. أجراها الس يف

عامة موجزة يف الفـرع جـيم    وتعقب هذه احلاالت حملة  
حلـــاالت الـــيت ورد فيهـــا حـــق الـــدفاع عـــن الـــنفس يف  عـــن ا

ــه أي مناقشــة دســتورية     ــة، ولكــن مل تنشــأ عن الرســائل الرمسي
  .٥١ذات صلة باملادة 

  
  من امليثاق ٥١املقررات املتعلقة باملادة   -ألف 

  الصغرية األسلحة  

ــانني أدىل مــــا الــــرئيس مــــؤرخني    ب   كــــانون  ١٩بيــ
ــاير الثاين ــباط/فرباير  ١٧و  ٢٠٠٤/ينــــ ــى ٢٠٠٥شــــ ، علــــ

ما يتصل بنظر الس يف الدور املزعزع لالسـتقرار   التوايل، يف
الــذي يؤديـــه تــراكم األســـلحة الصــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة    
وانتشارها العشوائي يف مناطق كثرية من العـامل، أكـد الـس    

مجاعــات، يف  احلــق الطبيعــي للــدول، فــرادى أو ”مــن جديــد 
من ميثـاق األمـم املتحـدة،     ٥١فاع عن النفس وفقا للمادة الد

ــاج       ــة يف اســترياد وإنت ــاق، حــق كــل دول ــا بأحكــام امليث ورهن
األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفــة واالحتفـاظ ـا للــدفاع      

  .  )٦٩١(“عن نفسها وللوفاء باحتياجاا األمنية

ــرئيس مــؤرخ     ــان لل ــه  ٢٩ويف بي ، ٢٠٠٧حزيران/يوني
احلق األصيل يف الدفاع عن النفس فرديـا  ”تأكيد أعاد الس 

  .)٦٩٢(“من ميثاق األمم املتحدة ٥١ومجاعيا، وفقا للمادة 
  

__________ 

)٦٩١(  S/PRST/2004/1  وS/PRST/2005/7.  

)٦٩٢(  S/PRST/2007/24.  
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  من امليثاق ٥١املناقشات املتعلقة باملادة   -باء 

  الصغريةاألسلحة   

 كــانون الثــاين/  ١٩، املعقــودة يف ٤٨٩٦يف اجللســة   
، علـــق عـــدد مـــن املـــتكلمني علـــى احلاجـــة إىل  ٢٠٠٤ينـــاير 

ملوازنة بني ضـرورة احلـد مـن االجتـار غـري املشـروع وانتشـار        ا
األسلحة الصغرية وحق الدول يف إنتاج األسلحة واإلجتـار ـا   
بصورة قانونية، مبا يتفق مع احلق يف الـدفاع عـن الـنفس علـى     

ممثــل وقــال النحــو املنصــوص عليــه يف ميثــاق األمــم املتحــدة.   
ة واملخــدرات قــد ن االجتــار غــري املشــروع باألســلح إرومانيــا 

ــة والرخــاء،      ــة الوطني ــق التنمي ــة رئيســية يف طري حتــول إىل عقب
وشدد، آخذا يف االعتبار أن للبلـدان احلـق يف إنتـاج األسـلحة     
ــى أن      ــنفس، عل ــدفاع عــن ال ــاً مــن حقهــا يف ال ــها انطالق ونقل

ــري    ــي أن جتــ ــلحة ينبغــ ــل األســ ــات نقــ ــو  ” عمليــ ــى حنــ علــ
ــر أن إجــراء   )٦٩٣(“مســؤول ــل اجلزائ ــق  . وأكــد ممث ــل دقي حتلي

للعوامـــل الـــيت تتســـبب يف االجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة  
الصـــغرية وتطـــوره ســـوف يســـاعد علـــى توضـــيح املفـــاهيم،   
واحليلولـــة بالتـــايل دون وضـــعه يف فئـــة واحـــدة مـــع التجـــارة  

ــادة      ــيت تشــملها امل ــة يف األســلحة الصــغرية ال ــن  ٥١القانوني م
التصــدير ممثــل كولومبيــا إن آليــات ضــبط . وقــال )٦٩٤(امليثــاق

ال آراء ”ينبغي أن تقوم على أساس معـايري تأخـذ يف االعتبـار    
ومصاحل البلدان املنتجـة واملصـدرة فحسـب إمنـا أيضـاً مصـاحل       

ب عـن حـذر إزاء املعـايري الـيت هـي      . وأعر“البلدان املستوردة
مراعـــاة ”بطبيعتــها وليســت موضــوعية مــن قبيــل       “ذاتيــة ”

اختالل التـوازن  حقوق اإلنسان، ووجود صراعات داخلية، و
ــة  ــدفاع والتنمي ــدان   “بــني نفقــات ال ــها البل والــيت إذا مــا طبقت

املصــدرة قــد تنتــهك حقــوق كــل الــدول يف اســترياد وحيــازة   
__________ 

)٦٩٣(  S/PV.4896 ،٥ الصفحة.  

  .٢٥ الصفحة املرجع نفسه،  )٦٩٤(

ــلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة للــدفاع عــن أنفســها        األس
ــادة  و ــا للمـ ــة، وفقـ ــا األمنيـ ــاق  ٥١ احتياجاـ ــن ميثـ ــم  مـ األمـ

ىل أن التقــدم احملــرز يف وأشــار ممثــل إندونيســيا إ .)٦٩٥(املتحــدة
تنفيـــذ تســـريح املقـــاتلني الســـابقني ونـــزع ســـالحهم وإعـــادة 

مرحلـة  الـيت خرجـت مـن    تأهيلهم وإعادة توطينهم يف البلدان 
حـق الـدول يف الـدفاع عـن الـنفس      ”الرتاع قد حتقق يف إطـار  

ودون اإلخــالل حبقهــا يف الســيطرة الفعالــة علــى  “ويف األمــن
  .)٦٩٦(ن األسلحة الصغريةتصدير واسترياد ونقل وختزي

شــــباط/فرباير  ١٧، املعقــــودة يف ٥١٢٧ويف اجللســــة   
أن البلـــدان تتمســـك القـــول بـــ، كـــرر ممثـــل رومانيـــا ٢٠٠٥

وفقـا مليثـاق األمـم     “حبقها املشـروع يف الـدفاع عـن الـنفس    ”
ــران    أن املتحــدة، و ــذلك الغــرض أم ــها ل ــاج األســلحة ونقل إنت

ســلحة تســتلزم شــرعيان. ولــذلك قــال إن شــرعية االجتــار باأل 
وأيـد ممثـل اليونـان     .)٦٩٧(“بطريقة مسؤولة أكثر”إدارة نقلها 

ــدأ هــذه       ــه، يف بعــض احلــاالت، تب ــه حــذر مــن أن ــك ولكن ذل
األســلحة مســريا بصــورة قانونيــة، ولكنــها تنحــرف يف ايــة  

ــة بســبب     ــات غــري قانوني ــرات”املطــاف إىل وجه ــيت  “الثغ ال
ابري صــارمة ينبغــي التصــدي هلــا تصــديا فعــاال مــن خــالل تــد   

ــة لكــل بلــد   . وأعــرب ممثــل )٦٩٨(تعتمــد يف التشــريعات الوطني
ــية يف    ــر األساسـ ــد العناصـ ــاده أن أحـ املكســـيك عـــن رأي مفـ
ــة االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة     مراقب
اخلفيفة سيكون التفاوض علـى صـك قـانوين يـنظم نقـل تلـك       

درون األسلحة. وأضاف أنه جيب أن خيضـع املصـنعون واملصـ   
الرئيســيون ألحكــام دقيقــة مــن شــأا أن متنــع نقــل األســلحة   

__________ 

 .٤٠ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٩٥(

)٦٩٦(  S/PV. 4896 االستئناف) ،١٥، ص. )١.  

)٦٩٧(  S/PV.5127 ،١١ الصفحة.  

  .١٨ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٩٨(



٢٠٠٧-٢٠٠٤لس األمن، مرجع ممارسات جم 

 

11-02856 1470/1582 
 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة الـيت ميكـن حتويلـها إىل املسـار غـري      
دون بـ ق تلك األحكـام  يالقانوين إال أنه نبه إىل أنه سيتعني تطب

ن أن حتدث تأثريا سلبيا على عمليات النقل القانونية الـيت متكِّـ  
املشــروع يف الــدفاع عــن الــنفس،   البلــدان مــن ممارســة حقهــا 

  .)٦٩٩(قمن امليثا ٥١على النحو الوارد يف املادة  
  

ــعبية      ــا الشـــــ ــة كوريـــــ ــلة جبمهوريـــــ ــود املتصـــــ البنـــــ
  )٧٠٠(الدميقراطية

ــة    ــودة يف ٥٤٩٠يف اجللســــ ــه  ١٥، املعقــــ متوز/يوليــــ
) ٢٠٠٦( ١٦٩٥، اختــــذ الــــس باإلمجــــاع القــــرار ٢٠٠٦

متوز/يوليـه مـن    ٥يف إطالق القـذائف التسـيارية   به الذي أدان 
ــا الشــعبية الدميقراطيــة. ورحــب ممثــل    جانــب مجهوريــة كوري

 يالقرار وأعلن أن عمليـات إطـالق القـذائف هـ     باختاذاليابان 
، خاصـة بـالنظر   “ديد مباشر ألمـن اليابـان وبلـدان أخـرى    ”

إىل ادعــاء مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة أــا صــنعت   
أن معلنـا  الواليـات املتحـدة،   وطلـب ممثـل    .)٧٠١(أسلحة نووية

خطـــرا ”إطــالق كوريـــا الشـــمالية قــذائف تســـيارية يشـــكل   
ــدوليني    ــن ال ــدد الســلم واألم ــن   ”، “مباشــرا يته ــا م ــا قوي بيان

وردا على ذلك، ذكـر ممثـل    )٧٠٢(“الس يف شكل قرار قوي
ــعبية الدميقراطيـــة أن عمليـــات إطـــالق    مجهوريـــة كوريـــا الشـ

ــن    ــت جــزءا م ــذائف كان ــدريبات ”الق ــة عت  “ســكرية روتيني
 “قدرة جيش األمن على الدفاع عن الـنفس ”ترمي إىل زيادة 

وستستمر يف املستقبل. وادعـى أن عمليـات إطـالق القـذائف     
__________ 

  .٣٩ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٩٩(

ــه  ٤رســالة مؤرخــة   )٧٠٠( موجهــة إىل رئــيس جملــس   ٢٠٠٦متوز/يولي
ــدى ا     ــان ل ــدائم للياب ــل ال ــن املمث ــن م ــدم   األم ــم املتحــدة؛ وع ألم

  االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.

)٧٠١(  S/PV.5490 ،٣ الصفحة.  

  .٥ الصفحةاملرجع نفسه،   )٧٠٢(

أــا مل حتــل دون واإلقليمــي،  مل تــزد التــوترات علــى الصــعيد 
إحراز تقدم يف احلوار. ورأى أيضا أنـه لـو مل تكـن جلمهوريـة     

، “ة ردع للـدفاع عـن نفسـها   قـو ”كوريا الشعبية الدميقراطية 
  .)٧٠٣(لكانت الواليات املتحدة قد هامجتها

 ٢٠٠٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١١رســـالة مؤرخـــة وب  
موجهة إىل رئيس جملس األمـن، أحـال ممثـل مجهوريـة كوريـا      
ــعبية الدميقراطيــة البيــان الصــادر عــن وزارة اخلارجيــة يف       الش

وويــة جتربــة ن”قـد أجــرت   ة بلــدهبلـده، مشــريا إىل أن حكومــ 
تشـــرين   ٩ناجحـــة حتـــت األرض يف ظـــروف مؤمنـــة يـــوم      

األول/أكتوبر كإجراء جديـد يهـدف إىل تعزيـز قوـا احلربيـة      
  .)٧٠٤(“الرادعة من أجل الدفاع عن النفس

ــودة يف ٥٥٥١ ويف اجللســة    تشــرين األول/ ١٤، املعق
ــوبر  ــرار   ٢٠٠٦أكتــ ــاع القــ ــس باإلمجــ ــذ الــ  ١٧١٨، اختــ

رفا مبوجب الفصل السابع مـن  ، متصبه)، الذي أدان ٢٠٠٦(
ميثــاق األمــم املتحــدة، التجربــة النوويــة الــيت أجرــا مجهوريــة 

ــة يف   ــعبية الدميقراطيــ ــوبر  ٩كوريــــا الشــ ــرين األول/أكتــ تشــ
ــه ذات الصــلة،    ٢٠٠٦ ــا اســتخفافا صــارخا بقرارات ، واعتربه

). وخـــالل املناقشـــة الـــيت ٢٠٠٦( ١٦٩٥وال ســـيما القـــرار 
تكلمني باختــاذ هــذا القــرار   تلــت ذلــك، أشــاد عــدد مــن املــ     

مبثابــة إشــارة قويــة مــن جانــب اتمــع الــدويل. وردا باعتبــاره 
على ذلك، أعلن ممثل مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة أن   

حتـــت األرض كانـــت تـــدبريا الـــيت أُجريــت  التجربــة النوويـــة  
ــدا لتعزيــز   ــا عــن الــنفس     ”جدي ــرادع احلــريب لبلــده دفاع  “ال

التهديد النـووي واجلـزاءات والضـغط     هي تعزى كلية إىل” و
  .)٧٠٥(“من جانب الواليات املتحدة

__________ 

  .١١و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٠٣(

)٧٠٤(  S/2006/801. 

)٧٠٥(  S/PV.5551 ،١٠ الصفحة.  
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  األوسط احلالة يف الشرق  

 ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ١٢رسـالتني متطــابقتني مـؤرختني   ب  
مــوجهتني إىل األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن، أكــد ممثــل  

مــا يتصــل جمــات حــزب اهللا   يف، إســرائيل أن بلــده حيــتفظ 
ــمالية  ــدود الشـ ــى احلـ ــان،  علـ ــع لبنـ ــرائيل مـ ــاحلق يف ” إلسـ بـ

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة وممارسـة       ٥١التصرف وفقا للمادة 
عنــدما يتعــرض لعــدوان واختــاذ  “حقـه يف الــدفاع عــن الــنفس 

  .)٧٠٦(يف هذا الصدد “اإلجراءات املالئمة”

متوز/يوليـــــه  ١٤، املعقـــــودة يف ٥٤٨٩ويف اجللســـــة   
ني العــام ، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن وكيــل األمــ  ٢٠٠٦

ــات حفــظ الســالم يف  ــني إســرائيل     لعملي ــة ب ــق باألزم ــا يتعل م
. وخالل املناقشـة  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢ولبنان اليت بدأت يف 

الـيت أعقبــت ذلــك، أقــر العديــد مــن املمــثلني حبــق إســرائيل يف  
يـتعني عليهـا ممارسـة    إىل أنـه  الدفاع عن نفسها، لكنهم نبـهوا  

ــــا متناســـــبة  ضــــبط الـــــنفس، وضــــمان أن تكـــــون إجراءا  
ومــن بــني املــتكلمني،  .)٧٠٧(ومدروســة، وفقــا للقــانون الــدويل

حبق كل دولة يف الـدفاع  مع تسليمها أكدت ممثلة سلوفاكيا، 
أن هذا احلق ال ميكن وال ينبغي اخللط بينـه وبـني    ،عن النفس

شــــن اهلجمـــــات املضــــادة والقيـــــام باألعمــــال العســـــكرية    
 هبلـده، مـع تسـليم    . وأشـار ممثـل قطـر إىل أن   )٧٠٨(االستفزازية

هـذا احلـق   يـرى أن  حبق مجيـع الـدول يف الـدفاع عـن نفسـها،      
ــيت اختــذا إســرائيل     ال ــع اإلجــراءات ال ــة  ”يتفــق م لشــن محل

حربية واسعة النطـاق العسـكرية تسـتهدف املـدنيني اسـتهدافا      
__________ 

)٧٠٦(  S/2006/515.  

)٧٠٧(  S/PV.5489 ،ــة املتحـــدة) ١٢ الصـــفحة  ١٨ والصـــفحة؛ (اململكـ
ــدامنرك)؛  ١٩ والصــفحة(بــريو)؛  (ســلوفاكيا)؛  ٢٠ والصــفحة(ال

  (اليونان). ٢١ والصفحة

  .٢٠ الصفحةاملرجع نفسه،   )٧٠٨(

ــرا ــذي   “ مباشــ ــر الــ ــان، األمــ ــة للبنــ ــبىن التحتيــ ــرب الــ وتضــ
عن النفس. وأضـاف   يتناسب مع اهلدف املتمثل يف الدفاع ال
ــنفس  ” أن ــدفاع عــن ال يتوقــف  “حــق إســرائيل املزعــوم يف ال

ــن      ــة حلفــظ الســلم واألم ــدابري الالزم ــس الت ــدما يتخــذ ال عن
ــه يف أن يقــوم الــس يف القريــب     الــدوليني، وأعــرب عــن أمل

العــــدوان ”العاجــــل باختــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة لوقــــف     
  .)٧٠٩(“اإلسرائيلي املقصود

 ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٧بقتني مؤرختني رسالتني متطاوب  
مـوجهتني إىل األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن، أشـار ممثـل         

واآلثـــار املترتبـــة علـــى  “العـــدوان غـــري املتناســـب” لبنـــان إىل
  .)٧١٠(“دفاعا عن النفس”األعمال اإلسرائيلية املتخذة 

متوز/يوليـــــه  ٢٠، املعقـــــودة يف ٥٤٩٢ويف اجللســـــة   
ــام بشــأن   ، اســتمع الــس إىل  ٢٠٠٦ إحاطــة مــن األمــني الع

احلالة يف الشرق األوسط حذر فيهـا األمـني العـام، مـع تأكيـد      
إدانته جمـددا هلجمـات حـزب اهللا علـى إسـرائيل والتنويـه حبـق        

مـن ميثـاق    ٥١إسرائيل يف الدفاع عن نفسـها يف إطـار املـادة    
  .)٧١١(األمم املتحدة، من االستخدام املفرط للقوة

متوز/يوليـــــه  ٢١عقـــــودة يف ، امل٥٤٩٣ويف اجللســـــة   
احلالـة يف الشـرق األوسـط،    ” ، للنظر يف البند املعنـون ٢٠٠٦

، أشار عدد من املـتكلمني إىل  “مبا يف ذلك القضية الفلسطينية
احلالــة بــني إســرائيل ولبنــان. وبينمــا اعتــرف بعــض املــتكلمني  

__________ 

  .١٣ الصفحةاملرجع نفسه،   )٧٠٩(

)٧١٠(  S/2006/529 ،رســالتني متطــابقتني مــؤرختني  ب. ويف وقــت الحــق
لـس  موجهتني إىل األمني العام ورئـيس جم  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩

ــن ( ــع     S/2006/550األم ــدعوه اتم ــا ي ــان عم ــل لبن )، تســاءل ممث
ــدويل  ــنفس  ”الـ ــن الـ ــا عـ ــر  “دفاعـ ــعيد”لتربيـ ــات  “تصـ العمليـ

 العسكرية اإلسرائيلية ضد لبنان.

)٧١١(  S/PV.5492 ، ٤و  ٣الصفحتان.  
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حبق إسرائيل يف الدفاع عن الـنفس ضـد اإلرهـاب ومرتكبيـه،     
يل على ممارسة ذلـك احلـق بأقصـى درجـات     حثوا إسرائفإم 

ــنفس  ــبط الـ ــذر وضـ ــد  .)٧١٢(احلـ ــرون أن  وأكـ ــون آخـ متكلمـ
كـون وفقـاً   تممارسة إسرائيل حق الدفاع عن النفس ينبغـي أن  

أشـار ممثـل النـرويج إىل    و .)٧١٣(ملبادئ امليثاق والقانون الـدويل 
ــيات    أن أي اســـتخدام القـــوة املســـلحة جيـــب أن يفـــي مبقتضـ

تناسـب. ولـذلك، حـث إسـرائيل علـى      الضرورة فضـال عـن ال  
عـدد  ورأى  .)٧١٤(“إجـراءات غـري متناسـبة   ”عدم اللجـوء إىل  

أن األعمــال اإلســرائيلية   ،مــن جهــة أخــرى   ،مــن املــتكلمني 
ــنفس ميكــن أن تــرب ال ــدفاع عــن ال . وشــدد )٧١٥(ر بــاحلق يف ال

ــي     ــى أن إســرائيل ينبغ ــا عل ــل تركي تلجــأ إىل اســتعمال  أال ممث
وقـال ممثـل    .)٧١٦(“متييزيـة بة وغـري  بصـورة غـري متناسـ   ”القوة 

االسـتعمال  ”جراء من قطر إن احلالة تفاقمت بشكل مفاجئ 
حبجـة  ”لبنـان  ضـد  للقوة العسكرية من قبل إسرائيل  “املفرط

ممثــل الواليــات رأى ويف املقابــل،  .)٧١٧(“الــدفاع عــن الــنفس
ال يوجـد متاثـل أخالقـي بـني األعمـال اإلرهابيـة       ”املتحدة أنه 

__________ 

  )٧١٢(  S/PV.5493 ، (ســلوفاكيا)؛  ٢٤الصــفحةS/PV.5493 االســتئناف) ،  ١(، 
ــريو)؛  ٤ والصــفحة ــدامنرك)؛ ٨ فحةوالصــ(ب  ١٢ والصــفحة (ال
(أسـتراليا)؛   ٣٤ والصـفحة (الربازيـل)؛   ٢٤ والصـفحة (فرنسا)؛ 
  (غواتيماال). ٥١ والصفحة(كندا)؛  ٥٠ والصفحة

)٧١٣(  S/PV.5493 االســـتئناف) ،(اململكـــة املتحـــدة)؛  ٦ الصـــفحة، )١
  (النرويج). ٢٩ والصفحة(األرجنتني)؛  ١١ والصفحة

  .٣٠و  ٢٩ انالصفحتاملرجع نفسه،   )٧١٤(

)٧١٥(  S/PV.5493 ،ــان)؛  ١٦ الصــــفحة ــفحة(لبنــ ــر)؛  ١٨ والصــ (قطــ
S/PV.5493 (اململكــة العربيــة    ٢٥ والصــفحة ، )١، (االســتئناف

ــعودية)؛  ــة إيــــران اإلســــالمية)؛    ٣٨ والصــــفحةالســ (مجهوريــ
(الســــــودان)؛  ٤٩ والصــــــفحة(جيبــــــويت)؛  ٤٠ والصــــــفحة

  (اإلمارات العربية املتحدة). ٥٤  والصفحة

)٧١٦(  S/PV.5493 االستئناف) ،٣٦ الصفحة، )١.  

)٧١٧(  S/PV.5493 ،١٨ الصفحة.  

. “يل حلقهــا املشــروع يف الــدفاع عــن الــنفس وممارســة إســرائ
بني قتل املدنيني الـذين  ال يوجد متاثل أخالقي وشدد على أنه 

والنتيجـة  ”ميوتون نتيجة مباشرة ألعمـال اإلرهـابيني الشـريرة    
املأســـاوية واملؤســـفة املتمثلـــة يف مـــوت املـــدنيني النـــاجم عـــن 

  .)٧١٨(“العمليات العسكرية اليت تتم دفاعا عن النفس
  

الــــدفاع عــــن الــــنفس يف ق االحتجــــاج حبــــ  - جيم
  حاالت أخرى

بالعالقـــات بـــني مجهوريـــة الكونغـــو  املتصـــلةالرســـائل   
  الدميقراطية وأوغندا

موجهـة إىل   ٢٠٠٤حزيران/يونيـه   ١٠رسالة مؤرخة ب  
 ٧و  ٣مـا يتصـل برسـالتني مـؤرختني      رئيس جملس األمن، يف

 ، علـــى التـــوايل، مـــوجهتني مـــن ممثـــل ٢٠٠٤حزيران/يونيـــه 
ــدا ــن      ،)٧١٩(روان ــة م ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــل مجهوري ــد ممث أك

يف  “بالعــدوان املتجــدد”روانــدا حكومــة بلــده لجديــد اــام 
. وأكد مـن جديـد   “يف انتهاك سافر للميثاق”منطقة بوكافو 

يف  “جـدول أعمـال خفـي   ”لـيس لـديها أي   حكومة بلده أن 
ــدا،  ــار إىل روانــ ــرادى   وأشــ ــدول، فــ ــي للــ ــق الطبيعــ أن احلــ

عــات، يف الــدفاع عــن الــنفس يف حالــة اهلجــوم املســلح مجا أو
  .)٧٢٠(من ميثاق األمم املتحدة ٥١منصوص عليه يف املادة 

ــة  ٢٠٠٤آب/أغســطس  ١٦رســالة مؤرخــة  وب   موجه
إىل رئيس جملـس األمـن، دعـا ممثـل روانـدا اتمـع الـدويل إىل        

لالجــئني مــن  “الــتطهري العرقــي األويل”اختــاذ إجــراءات ضــد 
ــا  ــ مجاعــة بوني ــى   م ــدا وبورونــدي. وعــالوة عل ولينغي يف روان

نــزع الســالح والتســريح واإلعــادة إىل الــوطن ”ذلــك، طلــب 
__________ 

  .٢٢ الصفحةاملرجع نفسه،   )٧١٨(

)٧١٩(  S/2004/452  وS/2004/459.  

)٧٢٠(  S/2004/489. 
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للقــــوات املســــلحة الروانديــــة الســــابقة/إنتراهاموي   “قســــرا
عدم القيـام  ”املنتشرة على طول احلدود مع رواندا، وأكد أن 

اختاذ التدابري املناسبة للـدفاع عـن   ”قد جيرب بلده على  “بذلك
  .)٧٢١(“النفس

  

بالعالقـــات بـــني مجهوريـــة الكونغـــو  املتصـــلةالرســـائل   
  الدميقراطية وأوغندا

ــة  ب   ــالة مؤرخــ ــوبر   ٣رســ ــرين األول/أكتــ  ٢٠٠٥تشــ
موجهة إىل رئيس جملس األمن، أشار ممثـل مجهوريـة الكونغـو    

اليت أدىل ا رئـيس أوغنـدا    “بيانات التهديد”الدميقراطية إىل 
احلـــدود مـــع  بعبـــور ومفادهــا أن اجلـــيش األوغنـــدي ســـيقوم 

مجهورية الكونغو الدميقراطية إذا مل ترتع احلكومة الكونغوليـة  
وبعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     
ســالح متمــردي جــيش الــرب للمقاومــة يف غضــون شــهرين.  

 “هــذا التهديــد األوغنــدي اجلديــد   ”وأضــاف أنــه يف ضــوء   
ــة و   ــده وســالمته اإلقليمي ــإن   لســيادة بل اســتقالله السياســي، ف

أي خيـار آخـر سـوى العمـل يف     ”لن يكون هلـا  حكومة بلده 
ــة  ــرعية الدوليـ ــار الشـ ــاذ   “إطـ ــالل اختـ ــن خـ ــك مـ ــا يف ذلـ ، مبـ

، وخصوصـا  “اإلجراءات ذات الصـلة الـيت يـأذن بـه امليثـاق     ”
  .)٧٢٢(٥٢األحكام الواردة يف املادة 

رســالة مؤرخــة بممثــل أوغنــدا، ذكــر وردا علــى ذلــك،   
موجهــة إىل رئــيس جملــس    ٢٠٠٥األول/أكتــوبر تشــرين  ٧

بوصـفها دولـة مسـؤولة    ”األمن، أنه يتوقع أن تضـمن أوغنـدا   
ــيادة ــذين     “وذات س ــا ال ــن مواطنيه ــرة  ”ســالم وأم ــوا لفت ظل

جـيش الـرب للمقاومـة     “طويلة من الزمن يتعرضون إلرهـاب 
املســلحة األخــرى الــيت تســتخدم أراضــي الــدول  واجلماعــات 
__________ 

)٧٢١(  S/2004/652.  

)٧٢٢(  S/2005/620.  

. وبنـاء  “ن منها اهلجمات علـى أوغنـدا  كقواعد تش”ااورة 
إذا  “ملزمة بالدفاع عـن نفسـها  ”على ذلك، أعلن أن أوغندا 

  .)٧٢٣(من ميثاق األمم املتحدة ٥١هومجت، وفقا للمادة 
  

  بالعالقات بني إثيوبيا وإريتريا املتصلةالرسائل   

ــة  ب   ــالة مؤرخـ ــوبر   ٢٨رسـ ــرين األول/أكتـ  ٢٠٠٥تشـ
ن ممثــل إريتريــا أن بلــده موجهـة إىل رئــيس جملــس األمــن، أعلــ 

ــدى  ــنفس   ”أبـ ــبط الـ ــرب وضـ ــات الصـ ــى درجـ ــوال  “أقصـ طـ
إثيوبيـا ألراضـيه، وأعلـن أن التـدابري الـيت يتخـذها        “احتالل”

ليســـت خمادعـــة ”بلـــده حلمايـــة ســـيادته وســـالمته اإلقليميـــة  
ألغراض تكتيكية بل هي إجراءات قانونية للدفاع عن الـنفس  

  .)٧٢٤(“الصفة يعترف هلا ميثاق األمم املتحدة بتلك

ــالة مؤرخــة  وب   ــانون األول/ديســمرب   ٢٠رس  ٢٠٠٥ك
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، أحــال ممثــل إثيوبيــا بيانــا        
ــة      ــرار جلن ــده اســتجابة لق ــة بل صــحفيا أصــدرته وزارة خارجي
ــا. وأشــار إىل أن احــتالل      ــا وإريتري ــات اخلاصــة بإثيوبي املطالب

عـن الـنفس    بأنـه دفـاع قـانوين   إريتريا لبـادمي ال ميكـن تربيـره    
عـدوان واضـح دون أي   ”مبوجب ميثـاق األمـم املتحـدة ألنـه     

  .)٧٢٥(“استفزاز من جانب إثيوبيا
  

  احلالة يف السوداناملتعلقة برسائل ال  

موجهـة إىل   ٢٠٠٤آب/أغسـطس   ١٠رسالة مؤرخة ب  
رئـيس جملــس األمـن، أعلــن ممثـل الســودان وضـع خطــة عمــل     

الل الســـالم ـــدف إىل يئـــة الظـــروف املواتيـــة إلعـــادة إحـــ 
واألمـــن واالســـتقرار يف دارفـــور والعمـــل علـــى تنميتـــها مـــن  

__________ 

)٧٢٣(  S/2005/645.  

)٧٢٤(  S/2005/688.  

)٧٢٥(  S/2005/816. 
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ــر أن   ــد. وذك ــات العســكرية اهلجوميــة   ”جدي  “مجيــع العملي
اليت تقوم ا القوات املسلحة التابعة حلكومـة بلـده يف املنـاطق    
ــوات      ــى الفــور. كمــا ســتلتزم الق ــة احملــددة ســتتوقف عل اآلمن

الــنفس وتتحاشــى املســلحة التابعــة حلكومــة الســودان بضــبط  
القيام بأعمال انتقامية للرد على أنشطة املتمردين، بالرغم مـن  

  .)٧٢٦(حقها يف الدفاع عن النفس

موجهـة إىل   ٢٠٠٦شـباط/فرباير   ١٠رسالة مؤرخة وب  
ــر      ــل الســودان، ردا علــى تقري ــيس جملــس األمــن، أشــار ممث رئ

، إىل )٧٢٧()٢٠٠٥( ١٥٩١فريق اخلرباء املنشـأ عمـال بـالقرار    
ملتزمــة بالكامــل بعــدم ”حكومــة بلــده  يف دارفــور  أن قــوات

__________ 

)٧٢٦(  S/2004/636.  

)٧٢٧(  S/2006/65.  

إال يف حـاالت  ”، أي أا مل تسـتخدم أي أسـلحة،   “االعتداء
  .)٧٢٨(“الدفاع عن النفس

  
  رسالة بشأن احلالة يف الشرق األوسط  

جموعــة مــن الرســائل املتطابقــة املوجهــة إىل األمــني   مب  
العام ورئيس جملس األمن، أكد ممثل إسرائيل مـن جديـد حـق    

مـن ميثـاق األمـم     ٥١لده يف الدفاع عن النفس، وفقا للمادة ب
ــه    ــة ضـــــد مواطنيـــ املتحـــــدة، ردا علـــــى اهلجمـــــات املوجهـــ

  .)٧٢٩(وأرضه
__________ 

)٧٢٨(  S/2006/96.  

)٧٢٩(  S/2004/702  وS/2004/757  وS/2005/609  وS/2005/756 
 S/2007/316و  S/2007/285و  S/2006/1029و  S/2006/891 و
  .S/2007/741و  S/2007/733و  S/2007/524و  S/2007/368 و

  


