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  مالحظة استهاللية    

الفصـول   تناوهلـا ال تالـيت  امليثـاق  اد ومـ يف يغطي الفصل الثاين عشـر نظـر جملـس األمـن       
  السابقة.

مبقاصـد   املتعلقةاد وامل نظر يفويويتكون هذا الفصل من أربعة أجزاء. يف اجلزء األول،   
). ويشــمل اجلــزء ٧( ٢) و ٥( ٢و  ،)٤( ٢و ) ٢( ١اد واملــ أي يفومبادئهــا،  األمــم املتحــدة

اجلـزء الثالـث ممارسـة    ويتنـاول  . سـلطاته مهـام جملـس األمـن و   ، املتعلقة ٢٦إىل  ٢٤الثاين املواد 
ــاق،   بتصــل ي مــا جملــس األمــن يف  ــامن مــن امليث  املتعلقــة، ٥٤إىل  ٥٢ املــوادأحكــام الفصــل الث

فيتضـمن مـا    اجلزء الرابع، يف إطار النظر يف أحكام متنوعة من امليثاق، أماالترتيبات اإلقليمية. ب
  .١٠٣تعلق باملادة ي

مـا يتعلـق    لحـق كامـل سلسـلة إجـراءات الـس يف     يصف الفصل الثـامن مـن هـذا امل   و  
مسـؤوليته عـن صـون السـلم واألمـن الـدوليني. ويركـز         ضمن لسا تناوهلاجبميع املسائل اليت 
 هنـا اردة الـو لتسـليط الضـوء علـى كيفيـة تفسـري أحكـام املـواد         خمتـارة  وثـائق  هذا الفصـل علـى  

  قرراته.مو وتطبيقها يف مداوالت الس
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  ولاجلزء األ

  من امليثاق) ٢  و ١  النظر يف مقاصد األمم املتحدة ومبادئها (املادتان

  ٢  ، الفقرة١املادة  -ألف 

  ٢  ، الفقرة١املادة   

  هـي:] املتحدة األمم [مقاصد  

ــ الوديــة العالقــات إمنــاء    احتــرام أســاس علــى األمــم نيب

 الشـعوب  بـني  احلقـوق  يف بالتسـوية  يقضـي  الذي املبدأ

 اختـاذ  وكـذلك  مصـريها،  تقريـر  امنـه  لكل يكون وبأن

  .العام  السلم لتعزيز املالئمة األخرى التدابري
  

  مذكرة  

 قـررات م مـن  أي يتضـمن  مل ، املستعرضة الفترة خالل  

 )٢( ١ املـادة  إىل صـرحية  إشـارة  األخـرى  وثائقه أو األمن جملس

  قــرارات عــدة اختــذ الــس أن غــري املتحــدة. األمــم ميثــاق مــن

 إىل فيهــا يشــار الغربيــة بالصــحراء املتعلقــة ةاحلالــب يتصــل مــا يف

 .)١(دسـتورية  مناقشـة  إىل ذلـك  يؤدي أن دون املصري تقرير مبدأ

 تفهـم  أن ميكـن  إشـارات  الـس  وردأ أخرى، حاالت عدة ويف

 هترحيبـ  معـرض  فـي ف ).٢( ١ املـادة ب ضـمنية  عالقـة  ال أـا  على
 ابالنـو  جملـس  وأعضـاء  الـرئيس  النتخاب عامة انتخابات أولب

ــل منطقــة يف ــاحلكم املتمتعــة بوغانفي ــذايت، ب ــيت ال  يف أجريــت ال
 هنـــأ ،٢٠٠٥ هيونيـــحزيران/ ٩ إىل مـــايوأيار/ ٢٠ مـــن الفتـــرة

 ،هاوشــعب  الــذايت  بــاحلكم  املتمتعــة  بوغانفيــل  حكومــة  الــس
__________ 

ــرارات   )١(   ــة؛  )٢٠٠٤( ١٥٤١القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة الثانيــ ، الفقــ
ــة؛   ، )٢٠٠٤( ١٥٧٠ و ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثانيـ  ١٥٩٨و  الفقـ

، )٢٠٠٥( ١٦٣٤و  الفقــرة الثانيــة مــن الديباجــة؛     )٢٠٠٥(
الفقـرة الثانيــة  ، )٢٠٠٦( ١٦٧٥و  الفقـرة الثانيـة مــن الديباجـة؛   

، الفقـرة الثالثـة مـن الديباجـة؛     )٢٠٠٦( ١٧٢٠و  من الديباجة؛
 ؛٢والفقـــرة  الفقـــرة الثالثـــة مـــن الديباجـــة، )٢٠٠٧( ١٧٥٤و 
 .٣والفقرة  الفقرة الثالثة من الديباجة، )٢٠٠٧( ١٧٨٣ و

 احلـرة  اإلرادة تعكـس  اليت” االنتخابات، تلك بأن علما وأحاط

 السـالم  عمليـة  يف خيياوتار مهما معلما متثل ،“بوغانفيل لشعب

 الـس  شـدد  أفغانسـتان، ب قلعتي ما يف ،كذلك .)٢(بوغانفيل يف

 تقريــر يف للتصــرف قابــلال غــري أفغانســتان شــعب حــق علــى

ــة، مســتقبله ــاتا إجــراء بنجــاح ورحــب حبري ــة النتخاب  الربملاني

ــة ــراق، وخبصــوص .)٣(٢٠٠٥ /ســبتمربأيلول ١٨ يف واحمللي  الع

ــأكالت ات،مناســب ةعــد يف الــس، كــرر  الشــعب حــق علــى دي

 علـــى والســـيطرة حبريـــة السياســـي مســـتقبله ريـــقرت يف العراقـــي

  .)٤(موارده

 .الرسـائل  يف املصـري  تقريـر  بـدأ مب حـتج ي كـان  ما وكثريا  

 الغربيـة،  بالصـحراء  املتعلقـة  احلالـة  خبصـوص  املثـال،  سبيل علىف

 ٢٠٠٥ سـبتمرب أيلول/ ٢٦ مؤرخـة  رسالة يف ،اجلزائر ممثل أكد

 تعـيني  متديـد  خـالل  مـن  الـس،  أن الـس،  رئـيس  إىل ةموجه

 عـن  أعـرب  ،الغربيـة  للصـحراء  العـام  لألمـني  الشخصي املبعوث

 أجــل مــن الســالم خطــة تنفيــذ ضــرورة علــى التأكيــد يف رغبتــه

 القائمــة الســلطة ودعــوة الغربيــة الصــحراء شــعب مصــري تقريــر

ــاالحتالل، ــا يف” ب ــق م ــاء يتعل ــيم اســتعمار بإ ــعم غــري إقل  تمت

ــاحلكم ــذايت ب ــاملعىن ال ــاق يف املقصــود ب ــم ميث  إىل املتحــدة، األم
__________ 

  )٢(  S/PRST/2005/23. 

 ديباجة.، الفقرة اخلامسة من ال)٢٠٠٦( ١٦٦٢القرار   )٣(  

، القــرار “احلالــة بــني العــراق والكويــت”يف إطــار البنــد املعنــون   )٤(  
يف  ؛ و٣، الفقرة الرابعة من الديباجـة والفقـرة   )٢٠٠٥( ١٦٣٧

 ١٦٣٧، القـرارات  “احلالـة املتعلقـة بـالعراق   ”إطار البند املعنون 

، )٢٠٠٦( ١٧٢٣؛ و الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة   ، )٢٠٠٥(
ــرة  ــةالفقـ ــن  اخلامسـ ــة؛مـ ــرة ، )٢٠٠٧( ١٧٩٠و  الديباجـ الفقـ

  .اخلامسة من الديباجة
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ــال ــرعية االمتثـ ــة، للشـ ــية أي الدوليـ ــدأ قدسـ ــاواة مبـ ــني املسـ  بـ

  .)٥(“مصريها تقرير يف وحقها الشعوب

 تقريــر بــدأمب حــتجي كــان مــا غالبــا الــس، مــداوالت يفو  

 مبـدأ  إىل شـارات اإل أن ومـع  دسـتورية.  مناقشـة  إثـارة  دونب املصري

 اإلشـارة  ميكـن  هنـا،  سردها ميكن ال حبيث جدا كثرية املصري تقرير

 األوسـط   الشـرق  يف احلالـة ” ةاملعنونـ  بـالبنود  املتعلقـة  املناقشات إىل

“فلسطني قضية ذلك يف مبا
 ١١٦٠ األمـن  جملـس  قـرارات ” و ،)٦(

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

“)١٩٩٩( ١٢٤٤ و )١٩٩٩(
)٧(

 والــــــــــرتاع طفــــــــــالاأل”  و 

“املسلح
)٨(

.  

 فيهـا  تنـاول  مناسـبات  أدناه الواردتان نااحلالت تعكسو  

 املبــدأب الصــلة ذات املســائل مداوالتــه، يف ،باستفاضــة الــس

 العـراق  بـني  باحلالة يتعلق ما يف ):٢( ١ املادة يف عليه املنصوص

 التحالف سلطة من السلطة نقل الس ناقش عندما والكويت،

 األخطـار ب يتعلـق  ما ويف )؛١ (احلالة العراقية احلكومة إىل املؤقتة

 اإلرهابيـة،  األعمـال  جـراء  من الدوليني واألمن السالم دد اليت

  ).٢ الةاحل( اإلرهاب تعريف لسا ناقش عندما
  

__________ 

  )٥(  S/2005/605 ٢، الصفحة.  

 ٢٩(قطـر)؛ و الصـفحة    ٢٣، الصـفحة  S/PV.4929انظر، مـثال،    )٦(  
(اململكــــة العربيــــة الســــعودية)؛    ٣١(الكويــــت)؛ والصــــفحة  

اجلمهوريـة   ٢٣، والصـفحة  S/PV.4945(ماليزيا)؛  ٤١والصفحة 
ــورية؛  ــة الســ ــفحة  العربيــ ــفحة   ٢٦والصــ ــيمن)؛ والصــ  ٢٧(الــ

 (الكويت). ٣٢(اإلمارات العربية املتحدة)؛ والصفحة 

 (باكستان). ٢٦، الصفحة S/PV.4967انظر مثال   )٧(  

 (أرمينيا). ٣٧، الصفحة )١، (االستئناف S/PV.4898انظر مثال   )٨(  

  ١احلالة   

  احلالة بني العراق والكويت  

 فربايرشـــــباط/ ٢٤ يف املعقـــــودة ،٤٩١٤ اجللســـــة يف  

ــل أكــد ،٢٠٠٤ ــات ممث ــه، يف املتحــدة، الوالي  ســلطة أن إحاطت

 واألمـــم العراقــي  الشـــعب نــب اج إىل ،تؤيـــد املؤقتــة  التحــالف 

 ،٢٠٠٤ هيونيـــ حزيران/ ٣٠ حبلـــول الســـيادة  نقـــل ،املتحـــدة
 بعــد ممكــن وقــت أقــرب يف مباشــرة، وطنيــة انتخابــات إجــراءو

 كـان  ،٢٠٠٤ هيونيـ حزيران/ ٣٠ لغايـة  ،نـه إ أيضـا  قـال و ذلك.

 املتحـدة  ألمـم ا شـاركة مب ورحـب  به القيام ينبغي مما الكثري هناك

 واالنتقــال مسـتقبلهم  حتديــد علـى  العــراقيني مسـاعدة  يف الفعالـة 

 أكـد  احلكـم،  مبسـألة  يتعلق ما يفو تعددي. دميقراطي جمتمع إىل

ــى ــة التحــالف ســلطة أن عل ــم تواصــل املؤقت ــة دع ــفافة عملي  ش

 ممثليـه  يالعراقـ  لشـعب ا فيها خيتار وانتخابات مشاورات إلجراء

 بعثـة  اىل اشـارة  يفو .هاوطابع جمتمعام تكوين يعكسون الذين

ــائق تقصــي ــيت احلق ــدها ال ــام، األمــني أوف ــادة الع  مستشــاره بقي

ــاص، ــيم اخلـ ــدوى لتقيـ ــراء جـ ــات إجـ ــرة انتخابـ ــول مباشـ  حبلـ

)٩(البعثـة  تقريـر  ان قال ،هيونيحزيران/ ٣٠
 ميكـن  ال هأنـ  أوضـح  

 وهـو  ،هيونيـ حزيران/ ٣٠ حبلـول  ونزيهـة  حـرة  انتخابات إجراء

 ،وقـال  السـيادة.  نقـل  فيـه  يـتم  أن على اجلميع اتفق الذي املوعد
 الفتـرة  خـالل  العـراق  حكـم  آليـة  وضع بعد يتم مل هنأ ىلإ مشريا

 الشـــعب نإ ،الوطنيــة  االنتخابـــات إجــراء و الســـيادة نقــل  بــني 

 املتحـدة  واألمـم  املؤقتـة  التحالف سلطةو احلكم وجملس العراقي

 حتظــى انتقــال آليــة بشــأن اتفــاق إىل التوصــل لأجــ مــن ســتعمل

  .)١٠(العراقي الشعب من النطاق واسع بتأييد
__________ 

  )٩(  S/2004/140.  

  )١٠(  S/PV.4914 ٤-٢، الصفحات.  
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 أن إىل ،إحاطتــــه يف ،املتحــــدة اململكــــة ممثــــل وأشــــار  

 ومصـــري حيـــام علــى  الســـيطرة يف احلــق  ونكتســـبي العــراقيني 

 ذات يــةعراق حكومــة إىل الســلطة نقــل أن علــى وشــدد بلــدهم.

 حامســة.  حلظــة  يكونســ ٢٠٠٤ /يونيــه حزيران ٣٠ يف ســيادة

 عـراق  إجيـاد  هـدف  حتقيـق  حنـو  تقـدما  رزحيـ  البلد أن على وأكد

 األمـــم وناشـــد الشـــعب، ولصـــاحل الشـــعب حيكمـــه دميقراطـــي

 شـــعب مســـاعدة تواصـــل أن فيهـــا األعضـــاء دولالـــو املتحـــدة

ــراق ــة تلــك طــوال الع  إىل بنجــاح الســلطة نقــل لضــمان الرحل

  .)١١(حزيران/يونيه ٣٠ يوم كاملة سيادة ذات عراقية حكومة

 العـراق  شـعب  أسرع كلما هأن على اجلزائر ممثل وشدد  

ــة مصــريه ريــقرتو الكاملــة ســيادته باســتعادة  الســالم داعــ ،حبري

ــدم واالســتقرار ــوع إىل بســرعة والتق ــد رب ــا ،البل ــاءإ ىلإ داعي  

 املتحــدة األمــم نإ وقــال ممكــن. وقــت أقــرب يف “االحــتالل”

)١٢(تقريـره  يف مالعـا  األمـني  أوصـى  كمـا  ،ينبغي
 هـي  هـذه  وألن 

 اجلهــات جلميــع املســاعدة تقــدم أن ،“العراقــي الشــعب رغبــة”

ــة ــن لتمكينـــها السياســـية املعنيـ  بشـــأن تفـــاهم إىل التوصـــل مـ

 تتـوىل  أن جيـب  الـيت  االنتقاليـة  اهليئـة  وتكوين وهيكل اختصاص

 اهليئـة.  تلـك  إنشـاء  عمليـة  وبشـأن  مؤقـت،  بشكل العراق قيادة

 حكومــة هيئــة إنشــاء يف املتحــدة األمــم ســهمت الطريقــة، ــذهو

 لشـــعبا هويـــة مـــع تتطـــابق أن ميكـــن مصـــداقية وذات متثيليـــة

 بصـورة  السـيادة  انتقـال  متكـني  يف أيضـا  وتسـهم  ،برمتـه  العراقي

ــة تلـــــك إىل منظمـــــة ــاريخ علـــــى احلفـــــاظ وكفالـــــة اهليئـــ  تـــ

ــحزيران/ ٣٠ ــل احملــدد هيوني ــيادة لنق ــا ،الس ــات وفق  كــل لرغب

 التقيـد  لضـمان  اجلهـود  قصـارى  بـذل  جيـب  هإنـ  قالو العراقيني.

 الشــعب ينتخــب ولكــي لالنتخابــات، الــزمين اجلــدولب الصــارم
__________ 

  .٦صفحة املرجع نفسه، ال  )١١(  

  )١٢(  S/2004/140.  

 مسـتقبل  بنـاء  يتولونسـ  الـذين  والنسـاء  الرجـال  مباشـرة  العراقي

  .)١٣( التقدمو والدميقراطية احلرية سبيل يف وتوجيهه العراق

 اســتعادة ضــرورة علــى الروســي االحتــاد ممثــل وأكــد  

 الشــعب حقــوق وضــمان السـرعة،  وجــه علــى عراقيــةال السـيادة 

 مـــوارده علـــى وســـيادته السياســـي مســـتقبله تقريـــر يف العراقــي 

 أنب القائل العام األمني ملوقف التام تأييده عن وأعرب الطبيعية.

 العمليــة ملتابعــة معينــة طــرق حتديــد عــل حقــا قــادرون العــراقيني

 وعلــى مســياد السـتعادة  آليــة علــى االتفـاق  تشــمل السياسـية، 

 ؤديســت املســتعادة الســيادة هــذه أن وأضــاف .هاتنفيــذ وســائل

ــراء إىل ــراراو عامــة. انتخابــات إج  بــني اجلاريــة املناقشــاتب إق

 آليــة هنــاك تكونســ إنــه قــال ،قبولــةامل ليــاتاآل بشــأن العــراقيني

ــ  ممثــل وأكــد .)١٤(حمــدودة بســلطة تمتــعت أن املــرجح مــن ةمؤقت

 ذات ضـعيفة  عراقيـة  مـة حكو وجـود  جتنب ضرورة على الفلبني

 ســيطرة وذات فعالــة غــري مؤسســات وذات حمــدودة، شــرعية

 املتحـدة  األمـم  إىل احلاجـة  سـتظل  هأنـ  علىو البلد، على حمدودة

 علـــى وقـــدرا اجلديـــدة احلكومـــة قـــوة رعايـــة” أجـــل مـــن

  .)١٥(“احلكم

 العـراقيني  مجيع يؤكد أن املهم من أن فرنسا ممثل ورأى  

 الســـيادة، لعــودة  هيونيــ حزيران/ ٣٠ تــاريخ  بــاحترام  التــزامهم 

 مصـريهم  علـى  السـيطرة  السـتعادة  اسـتعدادهم  بالتايل كدؤي مما

 ،حزيران/يونيــه ٣٠ تــاريخ أن وأكــد ممكــن. وقــت أقــرب يف
 العمليـة  يف “أساسـيا  معلمـا ” ميثـل  ،نتخاباتالا إجراء من أكثر

 أن إىل وأشـار  العراقيـة.  السـيادة  عـودة  ميثـل  إنـه  حيث نتقاليةالا

 اسـتعادة  إىل فضـي ي أن ينبغـي  النـهائي  حزيران/يونيه ٣٠ موعد
__________ 

  )١٣(  S/PV.4914١٠-٨ ، الصفحات.  

  .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٤(  

  .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٥(  
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ــة ــايل العراقيــة، للســيادة حقيقي  للســلطة فعلــي تســليم إىل وبالت

  .)١٦(بلدهم إدارة هلم يتسىن حىت العراقيني، إىل واملوارد

 نوالعراقيـ  يشـعر  أن جيـب  أنـه  علـى  سـبانيا إ ممثل وافقو  
 تكلمنياملــ مــن عــدد شــددو .)١٧(عمليتــهم ســادة بــأم أنفســهم

 ليشـك ت عملية حتديد أنفسهم نيالعراقي على جيب هأن لىع أيضا
  .)١٨(االنتخابات إجراء يتسىن أن إىل للعراق انتقالية حكومة

ــه أدىل وببيــان   ــ ب  ،٢٠٠٤ أبريلنيســان/ ٢٧ يف رئيسال
ــة األفكــارب الــس رحــب ــدمها الــيت املؤقت  اخلــاص املستشــار ق

 يف السـيادة  إليهـا  قلنست مؤقتة عراقية حكومة لتشكيل كأساس
  .)١٩(٢٠٠٤ /يونيهحزيران ٣٠

 إىل موجهـة  ٢٠٠٤ حزيران/يونيـه  ٧ مؤرخـة  رسالةوب  

ــ معـــرض يف العـــام، األمـــني أكـــد الـــس، رئـــيس  عـــن هإبالغـ

 اخلــاص، مستشــاره طريــق عــن املنظمــة، تقــدمها الــيت املســاعدة

ــة  املتحــدة األمــم أن علــى العــراق، يف السياســي االنتقــال لعملي

 حـرة  انتخابـات  مـن  املنبثقة الشرعية عن بديل ال هأن ادائم رأت

ــإن مث مــنو ونزيهــة. ــات ف ــرر االنتخاب ــا املق  كــانون يف إجراؤه

 العمليــــة يف أمهيــــة األكثــــر املرحلــــة هــــي ٢٠٠٥ ينــــايرالثاين/

 العراقيـة  احلكومـة  تشـكيل  ميثـل و ،العـراق  يف االنتقالية السياسية

ــة. تلـــك يف أوىل خطـــوة املؤقتـــة  األمـــم نإ أيضـــا قـــالو العمليـ

 بشـأن  اآلراء توافـق  تيسـري  يف كاملـة  مشـاركة  تشارك املتحدة

 عمليــة مــن انبثــق الــذي وتشــكيلها، املؤقتــة احلكومــة هيكــل

 فضــال ،العــراقيني مــن ومتنوعــة كــبرية جمموعــة مشلــت تشــاورية
__________ 

  .١٧و  ١٦ ناتاملرجع نفسه، الصفح  )١٦(  

  .٢٠الصفحة املرجع نفسه،   )١٧(  

؛ (الربازيــل) ١٣؛ والصــفحة (بــنن) ١٠ الصــفحة نفســه، املرجــع  )١٨(  
(أملانيــــــا)  ١٦-١٤ اتشــــــيلي)؛ والصـــــفح ( ١٤الصـــــفحة  و

  (اململكة املتحدة). ٢٤ الصفحة؛ و(باكستان) ٢٣والصفحة 

  )١٩(  S/PRST/2004/11.  

 هنـاك  أن على وشدد املؤقتة. التحالف وسلطة احلكم جملس عن

 وإن معقـول،  بشـكل  توازنةوم العمل على قادرة مؤقتة حكومة

ــنت مل ــة كــ ــى ،منتخبــ ــتعداد علــ ــويل اســ ــلطة لتــ ــول الســ  حبلــ

 حتقيقهــا ميكــن نتيجــة أفضــل وهــي ،٢٠٠٤ /يونيــهحزيران ٣٠

  .)٢٠(الظروف هذه ظل يف

ــه ٨ يف املعقــــــودة ٤٩٨٧ اجللســــــة يف    حزيران/يونيــــ

 الـذي  )،٢٠٠٤( ١٥٤٦ القرار باإلمجاع الس اختذ ،٢٠٠٤

 سـتتوىل  لعـراق، ا يف سـيادة  ذات ؤقتـة م حكومـة  تشـكيل  بـه  أيد

ــل ــول والســلطة املســؤولية كام ــهحزيران ٣٠ حبل  ٢٠٠٤ /يوني

 علــى تــؤثر إجــراءات أي اختــاذ عــن االمتنــاع مــع راقعــال حلكــم

 تتــوىل أن إىل احملــدودة، املؤقتــة الفتــرة بعــد مــا يف العــراق مصــري

 االحـتالل  أنبـ  الـس  رحـب و .مهامها منتخبة انتقالية حكومة

 بـذلك  وينتهي أيضا، ٢٠٠٤ /يونيهحزيران ٣٠ حبلول يسينته

 جديـــد مـــن العـــراق ؤكـــدوي املؤقتـــة االئـــتالف ســـلطة وجـــود

 العراقـي  الشـعب  حق تأكيد أيضا الس عادأو الكاملة. سيادته

 الســلطة كامــل ممارســة ويف حبريــة السياســي مســتقبله تقريــر يف

  .)٢١(والطبيعية املالية موارده على والسيطرة

ــد أكــد ،لســةاجل يفو   ــن العدي ــتكلمني م ــى امل ــة عل  أمهي

 ممثـــل وأكـــد .)٢٢(القـــرار يف أعـــاله املـــذكورة حكـــاماأل إدراج

 احلكومــة تشــكيل إقــرار إىل إضــافة القــرار، أن املتحــدة اململكــة

 الـيت  املسـتقبل،  يف السياسية للعملية اواضح امسار حيدد املؤقتة،

ــإجراء ســتنتهي ــات ب ــى انتخاب ــرهي دســتور أســاس عل  شــعب ق
__________ 

  )٢٠(  S/2004/461 ٢، الصفحة. 

  .٣-١، الفقرات )٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   )٢١(  

  )٢٢(  S/PV.4987 (باكســتان)؛   ٦ (اجلزائــر)؛ والصــفحة   ٤، الصــفحة
 ١١ (فرنســا)؛ والصــفحة  ٨(الصــني)؛ والصــفحة   ٧الصــفحة و

 ١٥ تانالصــفح(شــيلي)؛ و ١٣ الصــفحة(االحتــاد الروســي)؛ و 

 ١٧الصـــفحة (رومانيـــا)؛ و ١٦ الصـــفحة(الربازيـــل)؛ و ١٦ و
  (أنغوال).
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 اختـاذ  ميكِّـن  أن يف أملـه  عـن  باكسـتان  ممثـل  وأعرب .)٢٣(العراق

 كامـل  أمـور،  مجلـة  يف ،يسـتعيد  نأ من العراق شعب القرار هذا

 مــن أن الصــني ممثــل ورأى .)٢٤(مصــريه علــى تهوســيطر ســيادته

 حاجــة عــنو العراقيــة الســيادة ادئمبـ  عــن رعبــي القــرار أن املهـم 

  .)٢٥(أموره زمام تويل إىل يالعراق لشعبا

ــة ويف   ــودة ،٥٠٣٣ اجللسـ ــبتمربأيلول ١٤ يف املعقـ  /سـ

 مسـبوقة  غري زيادة حدوث رغم ،أنه العراق ممثل ذكر ،٢٠٠٤

 احلكــم مقاليــد ســيادة ذات حكومــة تولــت العنــف، أعمــال يف

 أن وأكــد مؤقتــة. وطنيــة مجعيـة  تشــكيل مت و احملــدد املوعــد قبـل 

 تـاريخ  يف متثيليـة  اتكومـ احل رثأك بالفعل” هي احلالية احلكومة

 ولكـن  فحسب املذهبية أو الطائفية تركيبتها حيث من ال البلد،

 واملعتقــدات اإليـديولوجيات  يف الكــبري التنـوع  حيــث مـن  أيضـا 

 اعترافــــه مــــع دوشــــد .“أعضــــاؤها عتنقهــــاي الــــيت السياســــية

 متماسـكة  عراقيـة  دولـة  ءبنـا  إعـادة  ريجتـ  هأنـ  علـى  بالصعوبات

ــز” ــى ترتك ــواطنني قبــول عل  املهمــة أن إىل أيضــا رأشــاو .“امل

 النحـو  علـى  لالنتخابات، التمهيد يه املؤقتة للحكومة الرئيسية

)٢٦()٢٠٠٤( ١٥٤٦ القرار يف ؤكدامل
 .  

 /فربايرشــــباط ١٦ يف املعقــــودة ،٥١٢٣ اجللســــة ويف  

 عـن  لـس  السياسـية  للشـؤون  العام األمني وكيل أبلغ ،٢٠٠٥

 /ينـاير الثاين كـانون  ٣٠ يف العـراق  يف بنجاح النتخاباتا إجراء

 أن للمشـاركة  العـام  املسـتوى  من يتضح أنه إىل وأشار ،٢٠٠٥

 ميـر  الـيت  السياسـي  االنتقال عمليةب ملتزمة العراقي الشعب غالبية

ــد، ــا ــرغم علــى البل ــاين أوجــه أن مــن ال ــة التب  كانــت اإلقليمي

 تشـكيل  هـو  العـراق  يف إحلاحا اتالتحدي أكثر أن وأكد كبرية.
__________ 

  .٣الصفحة املرجع نفسه،   )٢٣(  

  .٦الصفحة املرجع نفسه،   )٢٤(  

  .٦الصفحة املرجع نفسه،   )٢٥(  

  )٢٦(  S/PV.5033 ٩، الصفحة.  

 طـرق  وإجيـاد  واسـعاً  متثـيالً  العراقـي  اتمـع  ثلمت انتقالية حكومة

ــة الــدوائر كــل لضــم ــة يف املصــلحة صــاحبة العراقي ــة عملي  وطني

 شــعب أن العــراق ممثــل وأضــاف .)٢٧(ابلــده مســتقبل لتحديــد

ــراق ــد الع ــه أيضــا أثبــت ق ــر يف اإلرادة صــاحب وحــده أن  تقري

 ةاجلمعيـ  أنبـ  وأفـاد  تطلعاته. يليب الذي السبيل واختيار مستقبله
 العراقـي  الشـعب  متثـل  حكومـة  اختيـار  بصـدد  االنتقاليـة  الوطنية

  .)٢٨(تنوعهب

 هنــأ ،٢٠٠٥ /فربايرشــباط ١٦ مــؤرخ رئاســي وببيــان  

 يف أجريـت  الـيت  نتخابـات الا جنـاح  علـى  العراقي الشعب الس
 اخلطـوة  هـذه  الختـاذه  به وأشاد ،٢٠٠٥ ينايرالثاين/ كانون ٣٠

 علـى  وشـجعه  حبريـة،  ياسـي الس مستقبله تقرير يف حقه مارسةمل

 الــــيت السياســــي االنتقــــال عمليــــة يف بــــذلك القيــــام مواصــــلة

  .)٢٩(خيوضها
  

  ٢احلالة   

ــدوليني مــن       األخطــار الــيت ــدد الســالم واألمــن ال

  جراء األعمال اإلرهابية

 /األول تشـــــرين ٨ يف املعقـــــودة ،٥٠٥٣ ةلســـــاجل يف  

 الــذي )،٢٠٠٤( ١٥٦٦ القــرار الــس اختــذ ،٢٠٠٤ أكتــوبر

 ذلـك  يف مبـا  اإلجراميـة،  األعمـال  بـأن  ،أمـور  مجلـة  يف فيه، رذكّ

 إصـابات  إحلـاق  أو القتـل  بقصـد  املـدنيني  ضد ترتكب اليت تلك

 مــن حالــة إشــاعة بغــرض الرهــائن، أخــذ أو خطــرية، جســمانية

ــب ــة بـــني الرعـ ــة أو اجلمهـــور عامـ  أو األشـــخاص مـــن مجاعـ
 مإرغــا أو الســكان، مــن مجاعــة لتخويــف أو معيــنني، أشــخاص
 بـه،  القيـام  عدم أو ما بعمل القيام على دولية منظمة أو حكومة

__________ 

  )٢٧(  S/PV.5123 ، ٤-٢الصفحات.  

  .٥و  ٤ ناتاملرجع نفسه، الصفح  )٢٨(  

  )٢٩(  S/PRST/2005/5.  



املواد األخرى من امليثاقالنظر يف أحكام  -الفصل الثاين عشر 

 

1483/1582 11-02856 
 

 والربوتوكـــوالت االتفاقيـــات نطـــاق يف جـــرائم تشـــكِّل والـــيت

 ال فيهـا،  الـوارد  للتعريـف  ووفقـا  باإلرهـاب  الصـلة  ذات الدولية
 ذات اعتبـارات  بـأي  تربيرها الظروف من ظرف أي حتت ميكن

 أو عرقــي أو ريعنصــ أو عقائــدي أو فلســفي أو سياســي طــابع
  .)٣٠(القبيل هذا من آخر طابع أي  أو ديين

 ١٥٦٦ القراربـــ  اجلزائـــر ممثـــل  رحـــب ،اجللســـة ويف  

 اإلرهابيـــة األعمـــال بـــني خلـــط أي” تجنـــبي ألنـــه )٢٠٠٤(

 ،“األجـنيب  االحـتالل  مقاومـة  يف للشـعوب  املشـروعة  واحلقوق
 قـرارات  ويف الـدويل  القـانون  يف كامـل  بشكل ستكر مبدأ وهو

ــ القــرار أن علــى وشــدد املتحــدة، األمــم ــد ديعي  أن علــى التأكي

 ألي اإلطـالق  علـى  هلا مربر ال املدنيني ضد اإلجرامية اهلجمات

ــل ووافــق .)٣١(كـــان ســبب ــبني ممث ــرار أن علــى الفل  خيــل ال الق

 امليثـاق،  مبوجـب  املصـري  تقرير حبق “األشكال من شكل بأي”

 عمـال األ الحـ  بـأي  كـذلك  حيـبط  ال القـرار  هـذا  اختـاذ  ان قائال

  .)٣٢(األجنبية والسيطرة األجنيب االحتالل ضد املشروعة

 قتـــل مؤيـــدي” بـــأن املتحـــدة الواليـــات ممثـــل وذكّـــر  

 هــي  األعمــال  هــذه  إن احلــاالت بعــض  يف ونيقولــ  “املــدنيني

 أن اىل وأشـار  .يربرهـا  مـا  هلـا  مصـري  تقرير أو وطين حترر أعمال

 هـــذا رلتربيـــ كافيـــة تكـــون قـــد الظـــروف نإ يقولـــون بعضـــهم

 التحـرر  أو املصـري  تقريـر ” يشـمل  قد التربير هذا نإو اإلرهاب،

 القـرار  أن على مشددا ،“اهللا إرادة أنه املرء يتصور ما أو الوطين

 إطالقـا  تربيـره  ميكن ال عمدا األبرياء قتل أن على بوضوح نصي

 أن أيضـا  الروسي االحتاد ممثل وأكد .)٣٣(األحوال من حال بأي

 تشـكل  اإلرهابيـة  األعمـال  أن علـى  رئيسـية  بصـفة  يركـز  القرار
__________ 

  .٣، الفقرة )٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   )٣٠(  

  )٣١(  S/PV.5053 ٤، الصفحة.  

  .٨ الصفحةاملرجع نفسه،   )٣٢(  

  .٧ لصفحةااملرجع نفسه،   )٣٣(  

 دينيـــة أو عقائديـــة أو سياســـية بـــآراء تربيرهـــا ميكـــن ال جرميـــة

  .)٣٤(نوع أي من أخرى بآراء  أو

 /األول تشــرين  ١٩ يف املعقــودة ،٥٠٥٩ اجللســة ويف  

 مظلمـة  أو قضـية  مـن  مـا  هنـ إ إسـرائيل  ممثل قال ،٢٠٠٤ أكتوبر

ــة أو ــدنيني. ضــد مــاتواهلج اإلرهــاب تــربر أن ميكــن مطالب  امل

 أنـه  مؤكـد  )،٢٠٠٤( ١٥٦٦ القـرار  مـن  ٣ الفقرةبـ  واستشهد

 مثــل كلمــات اســتخدام علــى ونصــري زالــوا مــا الــذين حــىت

 بـني  التمييـز  حلجـب  “احلريـة  أجـل  من مقاتلني” أو “مقاومة”

 البيانــات هــذه مــن يتــواروا أن همميكنــ ال والغايــات الوســائل

 أن مـن  قلقـه  عـن  تحـدة امل الواليـات  ممثل وأعرب .)٣٥(اضحةالو

 علـى  االعتـداءات  تـربر  انهوكـأ  تبـدو  اإلقليمية االتفاقيات بعض

 أو الفلسـفي  أو السياسي مرتكبيها دافع حسب وذلك املدنيني،
 يتعـارض  ذلـك  أن وأكـد  العرقـي،  أو العنصري أو اإليديولوجي

 الـس  فيـه  أقـر  الذي )،٢٠٠٤( ١٥٦٦ القرار وروح نص مع

 يـــربره ال للمـــدنيني املتعمـــد ســـتهدافاال أن مقولـــة باإلمجـــاع

 املتحــدثني مــن العديــد وشــدد .)٣٦(اإلطــالق علــى ســبب أي

ــره ميكــــن ال اإلرهــــاب أن علــــى اآلخــــرين ــ تربيــ ــال أيبــ  حــ

  .)٣٧(األحوال  من

 عــن الوفــود مــن عــدد أعــرب خــرى،األ ناحيــةال مــنو  

 ونضـال  اإلرهـاب  بـني  يـز مي لإلرهاب عريفت وضع فكرة تأييده

 وضــد  املصــري  تقريــر  يف حقهــا  أجــل  مــن  املشــروع  الشــعوب 
__________ 

  .٣ لصفحةااملرجع نفسه،   )٣٤(  

  )٣٥(  S/PV.5059 ، االستئناف)٤)، الصفحة ١.  

  )٣٦(  S/PV.5059 ٢٥، الصفحة.  

 S/PV.5059(اهلنــــد)؛  ٣٣ و ٣٢ ناتاملرجــــع نفســــه، الصــــفح    )٣٧(  
(نيبـال)؛   ١٥(أوغنـدا)؛ والصـفحة    ٨)، الصفحة ١(االستئناف 

  (كوستاريكا). ٢٥ الصفحةو
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 الفقـرة  إىل مشـريا  باكسـتان،  ممثـل  وكرر .)٣٨(األجنيب االحتالل

 احلاجـة  اسـتمرار  عـن  عراباإل )،٢٠٠٤( ١٥٦٦ القرار من ٣

 إىل وأشـار  لإلرهـاب  دوليا عليه ومتفق قانوين تعريف وضع إىل

ــه ــار املتحــدة، لألمــم بغــيين أن ــررت أــا باعتب ــه املاضــي يف ق  أن

 تقريـر  يف الشـعوب  وحـق  اإلرهـاب  بـني  متييـز  يوجد أن ينبغي”

 واألمـم  للشـعوب  التـارخيي  تأييـدها  مسـار  تعكـس  أال ،“املصري

 والسـيطرة  األجـنيب  االحـتالل  مـن  التحريـر  أجل من تكافح اليت

 يف اإلشــارةب رحــبو ذلــك. تفعــل أن ميكنــها ال أــاو األجنبيــة
 ةاألساســـــي األســـــباب إىل )٢٠٠٤( ١٥٦٦ القـــــرار ديباجـــــة

ــاب،ل ــفها الـــيت إلرهـ ــيح بأـــا وصـ ــدا أساســـا تتـ  لوضـــع جيـ

ــة اســتراتيجية ــد طويل ــز نطــاق لتوســيع األم  مكافحــة يف التركي

ــال اإلرهــاب. ــى تركــز أن ينبغــي االســتراتيجية هــذه إن وق  عل

ــة األســباب ــن لإلرهــاب، اجلذري ــل م ــان قبي ــوق مــن احلرم  حق

 وفرتـ  اليت انتهاكها، أو املصري تقرير يف احلق ذلك يف مبا اإلنسان

 علــى اجلزائــر ممثــل شــددو .)٣٩(اإلرهــاب لتوليــد خصــبة أرضــا

 يربرهـا،  مـا  هلـا  ليس اليت اإلرهابية، األعمال بني لتمييزا ضرورة

 مــن للشــعوب الشــرعي النضــال وبــني وجتلياــا، أشــكاهلا بكــل

 ذلـك  يف مبـا  ،واالسـتقالل  واحلريـة  املصـري  وتقريـر  التحرير أجل

 الـذ  الـدويل.  القـانون  ألحكـام  قـا طب ،املسـلح  الكفاح طريق عن
ــال أن أكــد ــواردة اإلجراميــة األعم ــن ٣ الفقــرة يف ال  القــرار م

ــر أال جيــــــب )٢٠٠٤( ١٥٦٦ ــا علــــــى تفســــ  تعريــــــف أــــ

 التعامـل  يف السـبل  أجنـح  أن إىل مصـر  ممثل وأشار .)٤٠(لإلرهاب

 القـانون  مبـادئ  يراعـي  قـانوين  إطـار  يف تناولـه  هـو  اإلرهاب مع
__________ 

  )٣٨(  S/PV.5059 (اجلزائر)؛  ٢٠(باكستان)؛ والصفحة  ١٥، الصفحة
 ٣)، الصـفحة  ١االستئناف ( S/PV.5059(كوبا)؛  ٣٤الصفحة و

ــنغالديش)؛ و ــفحة (بــ ــلفادور)؛ و ١٦الصــ ــفحة (الســ  ٢٢الصــ
  (مصر).

  )٣٩(  S/PV.5059 ١٥، الصفحة.  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

 املشـروع.  املسـلح  والكفـاح  اإلرهاب بني يزالتمي وأمهية الدويل

 ،هــاجترمي جيــب الــيت اإلرهابيــة، األعمــال بــني مييــز اإلطــار هــذاف
 هـذا  شأن ومن شرعية. سياسية مطالب عن الشعيب التعبري بنيو

 مجـاعي  حنـو  على ردلل الدويل اتمع أمام الطريق ميهد أن النهج

  .)٤١(عيةالشر غري مقاصدها وفضح اإلرهابية العناصر بعزل

 الـس  يف أكد ،)٤٢(اجللسة يف الرئيس به أدىل بيان يفو  

 ومظـاهره  أشكاله جبميع اإلرهاب أن أمور، مجلة يف ،جديد من

 أيــة وأن واألمــن للســلم التهديــدات أخطــر مــن واحــدا يشــكل

 بغــض ،تربيرهــا ميكــن وال إجراميــة أعمــال هــي إرهابيــة أعمــال

  مرتكبها. كان وأيا ،ارتكبت قتماوو دوافعها، عن النظر
    

  ٤ الفقرة، ٢ املادة  - باء

  ٤ الفقرة ،٢ املادة  

ــع   ــة أعضــاء ميتن ــا اهليئ ــام يف مجيع ــة عالق ــن الدولي  ع

 ســالمة ضــد اســتخدامها أو القــوة باســتعمال التهديــد

 علـى  االسـتقالل السياسـي أليــة دولـة أو     أو األراضي

  .املتحدة األمم ومقاصد يتفق ال آخر وجـه أي
  

  مالحظة  
  

ممارســـة جملـــس األمـــن ذات الصـــلة رد أدنـــاه بيـــان يـــ  
األوثــق قــررات امل حســب )، أوال٤(الفقــرة  ٢بأحكــام املــادة 

 حسـب املبـادئ املنصـوص عليهـا يف تلـك املـادة، وثانيـا       ب صلة
ــق     املناقشــات الدســتورية داخــل الــس بشــأن تفســري أو تطبي

__________ 

  )٤١(  S/PV.5059 ) ٢٢)، الصفحة ١االستئناف.  

  )٤٢(  S/PRST/2004/37.  
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ــادة  ــارات    رســائل). ووردت بضــع ٤( ٢امل ــى إش ــوي عل حتت
  .)٤٣(الفترة املستعرضة) خالل ٤( ٢املادة  صرحية إىل

  )٤( ٢القرارات املتعلقة باملادة   

الس أي قـرارات   مل يتخذ، املستعرضةخالل الفترة   
أكـد،   الـس  بيـد أن ). ٤( ٢تتضمن إشارة صرحية إىل املـادة  

ــوة أو       ــتعمال الق ــد باس ــدم التهدي ــدأ ع ــه، مب ــه ومقررات بقرارات
وأكـــد مـــن جديـــد موقفــــه  ؛وليـــةاســـتعماهلا يف العالقـــات الد

املناهض لتدخل الدول يف الشؤون الداخليـة للـدول األخـرى،    
وأدان القيـام بعمــل عدائـــي عــرب حـدود دولــة عضــو؛ وأعــرب   

 كـرر دعوتـه  و ؛عـن التــزامه حبرمـة احلـدود الدوليـة     من جديـد  
ــتقالهلا    ــيها واســ ــيادة الــــدول وســــالمة أراضــ ــرام ســ إىل احتــ

  .أدناه ، على النحو املبنيالسياسي
  

تأكيـــــد مبـــــدأ عـــــدم التهديـــــد باســـــتعمال القـــــوة   
  استعماهلا  أو

  
الس من جديد، بعدد من مقرراتـه، مبـدأ عـدم     كدأ  

ــة      ــات الدولي ــوة أو اســتعماهلا يف العالق ــد باســتعمال الق التهدي
) ٤( ٢املـادة  مستشهدا بنص )، ٤(الفقرة  ٢يف املادة  املكرس

األخطار الـيت  ”املعنون  البندب ففي ما يتعلقيف عدة مناسبات. 
__________ 

ــة    )٤٣(   ــالة مؤرخـ ــوبر   ٣رسـ ــرين األول/أكتـ ــة إىل  ٢٠٠٥تشـ موجهـ
 )؛S/2005/620ريـة الكونغـو الدميقراطيــة (  الـرئيس مـن ممثــل مجهو  

موجهـة إىل   ٢٠٠٥كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢ رسـالة مؤرخـة  و
) ورســــالتان  S/2005/816رئــــيس الــــس مــــن ممثــــل إثيوبيــــا ( 

ــان  ــارس  ١٧مؤرختـ ــه  ٣١و  ٢٠٠٦آذار/ مـ  ٢٠٠٦متوز/يوليـ
موجهتان إىل األمني العام ورئيس الس من ممثل مجهورية إيران 

، على التوايل)؛ ورسالتان S/2006/603 و S/2006/178( اإلسالمية
موجهتـان إىل األمـني    ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٢٢متطابقتان مؤرختان 

ــا (   )؛ ورســالة S/2006/323العــام ورئــيس الــس مــن ممثــل إثيوبي
موجهة إىل األمني العـام   ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٨مؤرخة 

  ).S/2007/615من ممثل أذربيجان (

ــ، اعتمـــد الـــس، “ـــدد الســـالم واألمـــن الـــدوليني  قرار البـ
ــا ٢٠٠٥ســبتمرب أيلول/ ١٤) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٥ ، إعالن

، ال الرتاعـات بشأن تعزيـز فعاليـة دور الـس يف منـع نشـوب      
تأكيـد علـى أمهيـة االلتـزام مببـادئ      السيما يف أفريقيا، أعاد فيـه  

قات الدولية، عن التهديد باستعمال القـوة  االمتناع، يف العال”
ــتعماهلا بــــأي  ــةأو اســ تعــــارض مــــع مقاصــــد األمــــم  ت طريقــ

 ، ببيـان الـس  كـرر البند نفسـه،  بما يتعلق  ويف .)٤٤(“املتحدة
التزامــه تأكيــد ، ٢٠٠٧ينــاير كــانون الثاين/ ٨ مــؤرخرئاســي 

ــيادا    ــيادة، وبسـ ــع الـــدول يف السـ ــاواة بـــني مجيـ مببـــادئ املسـ
المتها اإلقليمية واستقالهلا السياسـي، وشـدد علـى    الوطنية وس

  .)٤٥(املبادئ أمهية االلتزام بتلك

ــل    ــا يتصـ ــة ويف مـ ــا    باحلالـ ــودان، دعـ ــاد والسـ يف تشـ
، مجيـع  ٢٠٠٥أبريل نيسـان/  ٢٥ مـؤرخ رئاسي  ، ببيانالس
االمتناع يف عالقاا الدولية عـن التهديـد   ” إىلاألعضاء الدول 

ــتعماهل   ــوة أو اســ ــتعمال القــ ــة   باســ ــالمة اإلقليميــ ــد الســ ا ضــ
طريقـة ال تتماشـى   أي بـ االستقالل السياسي ألي دولة، أو  أو

مــن  كــال أيضــا حــث الــسو. “مقاصــد األمــم املتحــدة مــع
ــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه أن      تشــاد والســودان علــى االمتن

ــدودمها  ــهك حـ ــا     ويف .)٤٦(ينتـ ــني إثيوبيـ ــة بـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ مـ
قررات، دعوتـه الطـرفني   امل سلسلة منبوإريتريا، كرر الس، 

االمتنــاع عــن أي التحلــي بــأكرب قــدر مــن ضــبط الــنفس و إىل 
 .)٤٧(الطـرف اآلخـر  ضـد   اسـتعماهلا أو باسـتعمال القـوة   ديـد  

__________ 

  ، املرفق، الفقرة اخلامسة من الديباجة.)٢٠٠٥( ١٦٢٥ار القر  )٤٤(  

  )٤٥(  S/PRST/2007/1.  

  )٤٦(  S/PRST/2006/19.  

، )٢٠٠٥( ١٥٨٦؛ و ٥، الفقـــرة  )٢٠٠٤( ١٥٣١القـــرارات    )٤٧(  
 ١٦٤٠؛ و ٣، الفقــــــــــــرة )٢٠٠٥( ١٦٢٢؛ و ٢الفقــــــــــــرة 

؛ و ٣، الفقــــــــرة )٢٠٠٦( ١٧١٠؛ و ٢، الفقــــــــرة )٢٠٠٥(
؛ ٣، الفقـــرة )٢٠٠٧( ١٧٦٧ ؛ و٦، الفقـــرة )٢٠٠٧( ١٧٤١
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ــال ف ــ ،، كــرر الــس علــى ســبيل املث ) ٢٠٠٧( ١٧٦٧ القرارب
ــهمتوز ٣٠املــؤرخ  ــه ،٢٠٠٧ /يولي ــي  للطــرفني دعوت إىل التحل

ــن  ــدر مـ ــأكرب قـ ــنفس واال  بـ ــبط الـ ــد ضـ ــن أي ديـ ــاع عـ  متنـ
مـا   يفو .)٤٨(ضـد بعـض  أو استعماهلا بعضهما القوة باستعمال 

 ،الـــس كــد أ ،الكــربى يف منطقــة الـــبحريات   يتعلــق باحلالــة  
 /ينــــايركــــانون الثاين ٢٧) املــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٥٣قرار البــــ

ا ـ بالتزاما أن تفـي  املنطقـة  دول مجيـع  ، أنه جيـب علـى  ٢٠٠٦
متتنع عن التهديـد باسـتعمال    مبوجب ميثاق األمم املتحدة وأن

 .)٤٩(أو اسـتقالهلم السياسـي   ـا أراضـي جريا  القوة ضد سالمة

 ناشـد جبمهورية الكونغو الدميقراطية،  املتعلقةاحلالة  وخبصوص
أن قـررات، دول املنطقـة   سلسلة من املب ،الس مرارا وتكرارا

نشـطة اجلماعـات املسـلحة غـري املشـروعة وشـدد       أل اضع حدت
جلــوء إىل التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعماهلا   علــى أن أي 

ــل مــن ســالمة   أراضــي دولــة أخــرى يتنــاىف مــع مقاصــد       للني
  .)٥٠(ومبادئ ميثاق األمم املتحدة

  
ــدأ عــدم  إعــادة    ــد مب ــدول يف الشــؤون    تأكي ــدخل ال ت

  لدول أخرىالداخلية 

ــد موقفـــه         ــض احلـــاالت، تأكيـ ــاد الـــس، يف بعـ أعـ
ن الداخليــة لــدول أخــرى. املعــارض لتــدخل الــدول يف الشــؤو

 بـالعراق، أكـد الـس    املتعلقـة احلالـة   بشأنعلى سبيل املثال، ف
ــ مـــن جديـــد، كـــانون  ١٨) املـــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩٠القرار بـ

، علـــى أمهيـــة مبـــدأ عـــدم التـــدخل يف ٢٠٠٧ /ديســـمرباألول
__________ 

و  S/PRST/2006/10؛ و S/PRST/2005/47والبيانـــــــــــــــــــــــــات 
S/PRST/2007/43.  

 .٣، الفقرة )٢٠٠٧( ١٧٦٧القرار   )٤٨(  

  .١١، الفقرة )٢٠٠٦( ١٦٥٣القرار   )٤٩(  

البيانات و ، الفقرة التاسعة من الديباجة؛)٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار   )٥٠(  
S/PRST/2004/45 ؛ وS/PRST/2005/46؛ و S/PRST/2006/4.  

يف  الــــةمــــا يتعلــــق باحل ويف. )٥١(للعــــراقالشــــؤون الداخليــــة 
) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٦٢القرار بــ ،نســتان، شــجع الــسأفغا
ــارس آذار/ ٢٣ ــني    ٢٠٠٦مــ ــة بــ ــاء الثقــ ــدابري بنــ ــز تــ ، تعزيــ

ــدان ا  ــأفغانســتان والبل   ــالن ــروح إع ــا ب ــل بشــأن   اورة هل كاب
 /ديســـمربكـــانون األول ٢٢عالقــات حســـن اجلـــوار املــؤرخ   

يف ”دعـــم احلـــوار والتعـــاون يف املنطقـــة     ـــدف )٥٢(٢٠٠٢
ـــ    ــة واالحت ــالمة اإلقليميـ ــادئ السـ ــام ملبـ ــرام تـ ــادل  راماحتـ املتبـ

والعالقــــات الوديــــة وعــــدم التــــدخل يف الشــــؤون الداخليــــة  
  .)٥٣(“للغري

جبمهوريـــــة الكونغـــــو  املتعلقـــــةاحلالـــــة  وخبصـــــوص  
 /يونيـه حزيران ٢٢بيـان رئاسـي يف   ب ،ن السادأ الدميقراطية،

يف مجهوريـــة الكونغـــو  خارجيـــة اتقـــول تـــورط، أي ٢٠٠٤
مــادي دعــم  الدميقراطيــة، وحــث روانــدا علــى عــدم تقــدمي أي

ــي  أو ــلحة  إىل سياســ ــات مســ ــودة مجاعــ ــة موجــ يف مجهوريــ
ــة.   ــو الدميقراطي ــوالكونغ ــدم    ذكّ ــدا بوجــوب ع ــس أوغن ر ال

الكونغـو الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك      لتدخل يف شؤون مجهوريةا
 امسـلحة، ودعـ   من خالل تقـدمي دعـم عسـكري إىل مجاعـات    

ت مجاعــا بورونــدي إىل منــع تقــدمي أي دعــم مــن أراضــيها إىل
 قــرراتومب .)٥٤(مســلحة داخــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

 ال تسـمح بـأ  املنطقةطالب الس على حنو مماثل دول ، الحقة

أراضيها يف دعم أنشطة اجلماعات املسـلحة العاملـة    باستخدام
ما يتعلق باحلالة يف الشـرق األوسـط، أكـد     ويف .)٥٥(املنطقة يف

__________ 

  ، الفقرة الرابعة من الديباجة.)٢٠٠٧( ١٧٩٠القرار   )٥١(  

  ، املرفق.S/2002/1416الوثيقة   )٥٢(  

  .١٩، الفقرة )٢٠٠٦( ١٦٦٢القرار   )٥٣(  

، )٢٠٠٧( ١٧٥٦؛ و ٩، الفقــــرة  )٢٠٠٥( ١٥٩٢لقــــراران  ا  )٥٤(  
  .١٨الفقرة 

  )٥٥(  S/PRST/2004/21.  
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ــالـــــس ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار ، بـــ ــرين  ٣١) املـــ تشـــ
أن مستقبل لبنـان ينبغـي أن يقـرر    على ، ٢٠٠٥أكتوبر األول/

 بــالطرق الســلمية وعلــى يــد اللبنــانيني أنفســهم، دومنــا ختويــف

صـر علـى أن تتوقـف سـورية عـن التـدخل       وأتدخل أجنيب،  أو
ــان، ســواء   ــة للبن ــري    يف الشــؤون الداخلي بصــورة مباشــرة أو غ

 زعزعـة اســتقرار  مباشـرة، وأن متتنـع عــن أي حماولـة ترمــي إىل   
ــان، وأن ــد وســالمته      لبن ــاحترام ســيادة هــذا البل ــة ب ــد بدق تتقي

  .)٥٦(اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي

ر الس مرارا وتكـرارا  ، ذكَّاملستعرضةخالل الفترة و  
 بـــادئ حســـن اجلـــوار وعـــدم التـــدخل والتعـــاون اإلقليمـــي، مب

 ،)٥٩(الســودانو ،)٥٨(كــوت ديفــوارو ،)٥٧(بورونــديخبصــوص 
  .)٦٠(البحريات الكربى منطقةو

__________ 

امســة عشــرة مــن الديباجــة  ، الفقــرة اخل)٢٠٠٥( ١٦٣٦القــرار   )٥٦(  
  .١٢والفقرة 

ــرارات   )٥٧(   ــة؛  )٢٠٠٤( ١٥٤٥القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة الثانيــ ، الفقــ
ــرة )٢٠٠٤( ١٥٧٧ و ــة؛  ، الفقـ ــن الديباجـ ــة مـ  ١٦٠٢و  الثانيـ

، )٢٠٠٥( ١٦٤١و  الفقـــرة الثانيـــة مـــن الديباجـــة؛ ، )٢٠٠٥(
الفقـرة الثانيــة  ، )٢٠٠٥( ١٦٥٠و  الفقـرة الثانيـة مــن الديباجـة؛   

 الفقـرة الثانيـة مـن الديباجـة؛    ، )٢٠٠٦( ١٦٦٩و  اجة؛من الديب
  ، الفقرة الثانية من الديباجة.)٢٠٠٦( ١٦٩٢و 

ــرارات   )٥٨(   ــرة )٢٠٠٤( ١٥٢٧القــ ــة؛ ، الفقــ ــن الديباجــ ــة مــ  الثانيــ
ــة؛   ، )٢٠٠٤( ١٥٢٨ و ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثانيـ  ١٥٧٢و  الفقـ

، )٢٠٠٤( ١٥٨٤و  الفقـــرة الثانيـــة مـــن الديباجـــة؛ ، )٢٠٠٤(
الفقـرة الثانيــة  ، )٢٠٠٥( ١٥٩٤و  ثانيـة مــن الديباجـة؛  الفقـرة ال 

 الفقـرة الثانيـة مـن الديباجـة؛    ، )٢٠٠٥( ١٦٠٠و  من الديباجة؛
ــة؛   ، )٢٠٠٥( ١٦٠٣و  ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثانيـ  ١٦٠٩و  الفقـ

ــالفقـــرة الثا، )٢٠٠٥( ــة؛لثـ ، )٢٠٠٥( ١٦٣٣و  ة مـــن الديباجـ
الثانيــة الفقـرة  ، )٢٠٠٥( ١٦٤٣و  الفقـرة الثانيـة مــن الديباجـة؛   

 الفقـرة الثانيـة مـن الديباجـة؛    ، )٢٠٠٦( ١٦٥٢و  من الديباجة؛
ــة؛   ، )٢٠٠٦( ١٦٥٧و  ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثانيـ  ١٦٨٢و  الفقـ

، )٢٠٠٦( ١٧٢١و  الفقـــرة الثانيـــة مـــن الديباجـــة؛ ، )٢٠٠٦(
الفقـرة الثانيــة  ، )٢٠٠٦( ١٧٢٦و  الفقـرة الثانيـة مــن الديباجـة؛   

 

دعوات إىل احتـرام سـيادة الـدول وسـالمة أراضـيها      ال  
  واستقالهلا السياسي

 تأكيــد الـس عـاد  ألوضـاع اإلقليميـة، أ  ا لـدى تنـاول    
السياسـي   االدول وسـالمة أراضـيها واسـتقالهل    احترامه لسيادة

الـس   ناشـد و .)٦١(املستعرضـة  مناسبات خالل الفترةعدة يف 
صــراحة يف عــدة مناســبات أن حتتــرم تلــك املبــادئ.       الــدول

ن رئاسـي  ، ببيـا يف بوروندي، دعا الس ما يتعلق باحلالة فيف
ــؤرخ ــطس آب/ ١٥ مـ ــع دول ا٢٠٠٤أغسـ ــة مل، مجيـ إىل نطقـ

مـــا يتعلـــق  ويف .)٦٢(ســـالمة أراضـــي جرياـــااحتـــرام ضـــمان 
باحلالة يف الشـرق األوسـط، بعـد صـدور تقريـر جلنـة التحقيـق        

الـذي وقـع   يف التفجري اإلرهـايب   هاملستقلة بشأن حتقيقالدولية ا
الـــذي أودى حبيـــاة و ٢٠٠٥ /فربايرشـــباط ١٤يف بـــريوت يف 

 ،)٦٣(رئــيس الــوزراء اللبنــاين الســابق، رفيــق احلريــري وآخــرين 
 ١٦٣٦القــــرار يف أحـــاط الـــس علمـــا مـــع بـــالغ القلـــق،       

ــوبر تشـــــــرين األول/ ٣١) املـــــــؤرخ ٢٠٠٥( ، ٢٠٠٥أكتـــــ
__________ 

 ة الثانيـة مـن الديباجـة؛   الفقـر ، )٢٠٠٦( ١٧٢٧و  من الديباجة؛
ــرة الثا، )٢٠٠٧( ١٧٣٩و  ــالفقـ ــة؛ لثـ ــن الديباجـ  ١٧٦٣و  ة مـ

، )٢٠٠٧( ١٧٦٥و  الفقـــرة الثانيـــة مـــن الديباجـــة؛ ، )٢٠٠٧(
الفقـرة الثانيــة  ، )٢٠٠٧( ١٧٨٢و  الفقـرة الثانيـة مــن الديباجـة؛   

  .من الديباجة

ــرارات   )٥٩(   ــة؛ ، )٢٠٠٤( ١٥٧٤القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة الثانيــ  الفقــ
ــة؛   ، )٢٠٠٥( ١٥٩٠ و ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثانيـ  ١٥٩١و  الفقـ

، )٢٠٠٥( ١٦٥١و  الفقـــرة الثانيـــة مـــن الديباجـــة؛ ، )٢٠٠٥(
ــرة ا ــةالفقـ ــة؛  لسادسـ ــن الديباجـ ــرة ، )٢٠٠٦( ١٦٦٥و  مـ الفقـ

مــن  الثامنــةالفقــرة ، )٢٠٠٦( ١٧١٣و  ة مــن الديباجــة؛بعالســا
  .من الديباجة التاسعةالفقرة ، )٢٠٠٧( ١٧٧٩و  الديباجة؛

  .من الديباجة الرابعةالفقرة ، )٢٠٠٦( ١٦٥٣القرار   )٦٠(  

أكثــر مــن أن حتصــى هنــا؛ انظــر مــثال، خبصــوص احلالــة املتعلقــة      )٦١(  
  ، الفقرة الرابعة من الديباجة.)٢٠٠٧( ١٧٩٠بالعراق، القرار 

  )٦٢(  S/PRST/2004/30.  

  .S/2005/662انظر الوثيقة   )٦٣(  
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يف األدلـة يشـري إىل    تطـابق  وجـود  مـن  اللجنـة خلصت إليـه   مبا
وقـرر أن   علـى حـد سـواء    ضلوع مسؤولني لبنانيني وسـوريني 

 اانتــهاك يشــكل “يف هــذا العمــل اإلرهــايب”ضــلوع أي دولــة 
 .)٦٤(السياسي هواستقالل لبنان اللتزامها باحترام سيادة اخطري

  

وحتركــات اجلماعــات املســلحة   العمــل العــدائيإدانــة   
  ةلعرب حدود دو

عليـه،  عرضت ما يتعلق بعدة حاالت  يف ،دعا الس  
 الرتاعــات إىل وقــف تــدخل احلكومــات األجنبيــة يف خمتلــف      

وطالب بانسحاب القوات األجنبية مـن أراضـي دول أخـرى.    
جبمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، يف  املتعلقـــةاحلالـــة  وبشـــأن
 عناصـر  بوقوع غارات على أيـدي  اليت أفادت تقاريرال أعقاب

وعلـى  من اجليش الروانـدي يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     
روانــدا،  أراضـي  يفالقـوات الدميقراطيـة لتحريــر روانـدا     أيـدي 

ــايو أيار/ ١٤ مـــؤرخبيـــان رئاســـي ب لـــس،أدان ا ، ٢٠٠٤مـ
لســـيادة الوطنيـــة والســـالمة اإلقليميـــة جلمهوريـــة لانتـــهاك  أي

ت املسـلحة  لجماعـا لالكونغو الدميقراطية وأي عمليات توغـل  
حكومـة روانـدا التـدابري    تتخـذ  يف رواندا. وطالب الس بـأن  

أراضي مجهوريـة الكونغـو    يفالالزمة ملنع وجود أي من قواا 
 كـــانون األول/  ٧ مـــؤرخرئاســـي   ببيـــانو .)٦٥(الدميقراطيـــة

، طالب الـس حكومـة روانـدا بـأن تسـحب      ٢٠٠٤ديسمرب 
مجهوريـــة يف أراضـــي هلـــا أي قـــوات قـــد تكـــون  دون تـــأخري

  . )٦٦(الكونغو الدميقراطية

يف كـوت ديفـوار، حـث الـس      ويف ما يتعلق باحلالة  
لمقــاتلني ل تنقــلمنــع أي علــى كــوت ديفــوار لالــدول اــاورة 
__________ 

  .٤ و ١، الفقرتان )٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   )٦٤(  

  )٦٥(  S/PRST/2004/15.  

  )٦٦(  S/PRST/2004/45.  

مــا  ويف .)٦٧(عــرب احلـدود إىل كــوت ديفــوار  ألســلحةنقـل ل  أو
القرار ، بـ جمـددا أكـد الـس    يف الشرق األوسط، حلالةيتعلق با
ــ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩ ــبتمرب أيلول/ ٢ ؤرخاملـ ــه ، ٢٠٠٤سـ دعوتـ

 االحتــرام التــام لســيادة لبنــان وســالمته اإلقليميــة ووحدتــه   إىل

واستقالله السياسـي حتـت سـلطة حكومـة لبنـان وحـدها دون       
يــة األجنب القــواتمجيــع طالــب منــازع يف مجيــع أحنــاء لبنــان، و

) ٢٠٠٦( ١٧٠١ وبـالقرار  .)٦٨(لبنـان  النسحاب منبا املتبقية
حكومـة لبنـان    لسدعا ا، ٢٠٠٦ /أغسطسبآ ١١املؤرخ 

، عنــد توقــف القيــامإىل  وقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان 
األعمال القتالية بشكل تام، بنشـر قوامـا معـا يف مجيـع أحنـاء      

ــوب و ــن      ناشــداجلن ــا م ــع قوا ــة إســرائيل ســحب مجي حكوم
  .)٦٩(جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر

  

  )٤( ٢املتعلقة باملادة املداوالت   

ــرة     ــاك حــاالت يف  املستعرضــةخــالل الفت ــت هن ، كان
ــس وردت  ــا مــداوالت ال ــادة   فيه  ٢إشــارات صــرحية إىل امل

 عـــدم”البنـــد املعنـــون بمـــا يتعلـــق  ويف .)٧٠(منـــها ٤والفقـــرة 
يف اجللسـة  ، ، أعرب ممثل مجهورية إيـران اإلسـالمية  “االنتشار
ــهمتوز ٣١يف املعقــودة ، ٥٥٠٠ ، عــن أســفه ألن  ٢٠٠٦ /يولي

لــس قــد مــنــع مــن ا رد علــى أعمــال العــدوان وغريهــا مــن  ال
__________ 

، )٢٠٠٦( ١٧٢١، و ١٩، الفقـــرة )٢٠٠٥( ١٦٣٣القـــراران   )٦٧(  
  .٢٩الفقرة 

  .٢و  ١، الفقرتان )٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار   )٦٨(  

  .٢، الفقرة )٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   )٦٩(  

ــر     )٧٠(   ــار، انظـ ــدم االنتشـ ــق بعـ ــا يتعلـ ــفحة S/PV.5500يف مـ  ٨، الصـ
ــران ا  ١٠، الصـــــفحة S/PV.5647و إلســـــالمية) (مجهوريـــــة إيـــ

ــس األمــن، انظــر      ــة جمل ــق ببعث ــا يتعل ــات املتحــدة)؛ ويف م (الوالي
S/PV.5096 ما  (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ ويف ٤، الصفحة

يتعلـق باحلالـة يف الشـرق األوسـط، مبـا يف ذلـك قضـية فلسـطني،         
  (اجلمهورية العربية السورية). ٣٠، الصفحة S/PV.5736انظر 
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اللجوء بــانتــهاكات القــانون الــدويل، مثــل التهديــدات اليوميــة  
 تخدامالقــوة ضــد بلــده، وحــىت التهديــدات باســ  اســتعمال إىل 

 واملســتويات ممثلــ أعلـى علــى  يـتلفظ ــا األسـلحة النوويــة الــيت  
للمـادة   اانتـهاك ”ة املتحدة وإسرائيل الواليات املتحدة واململك

ــاقامل) مـــن ٤( ٢ ــة  .)٧١(“يثـ ــودة ، ٥٦٤٧ويف اجللسـ يف املعقـ
ــارسآذار ٢٤ ــدة أن   ٢٠٠٧ /مـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــد ممثـ ، أكـ

شـكل  ياإلسـالمية   مجهوريـة إيـران  الطريق الذي اختارته قيادة 
األمـم املتحـدة.    تقـوم عليهـا  ملبـادئ الـيت   وهر احتديا مباشرا جلـ 

ــادة  وأشــار إىل ــاق املمــن  ٢أن امل ــع   توضــحيث ــه ينبغــي جلمي أن
األعضاء االمتنـاع يف عالقاـا الدوليـة عـن التهديـد باسـتعمال       
ــتقالل     ــة أو االسـ ــالمة اإلقليميـ ــد السـ ــتعماهلا ضـ ــوة أو اسـ القـ
ــران      ــة إيـ ــادة مجهوريـ ــوات قـ ــة، وأن دعـ ــة دولـ ــي أليـ السياسـ

 تتنــاقض بشــكل “حمــو إســرائيل مــن اخلريطــة ”إىل اإلســالمية 
  .)٧٢(لسا ما ينادي بهرخ مع كل صا

أدنـــاه   الـــواردة تعكـــس دراســـات احلالـــة الـــثالث   و  
ملبــادئ املنصــوص وثــق صــلة باومقرراتــه األ لــسامناقشــات 

ــادة   ــا يف امل ــة ). ٤( ٢عليه ــون   فاحلال ــد املعن األوىل، بشــأن البن
ــن  ” ــس األم ــة جمل ــورد ،“بعث ــة  بشــأنناقشــة امل ت ــةاحلال  املتعلق

). وتتعلـــق احلالـــة ٣الـــة احللدميقراطيـــة (جبمهوريـــة الكونغـــو ا
يف الشـرق األوسـط مبـا يف ذلـك قضـية فلسـطني       باحلالة الثانية 

ــة أمـــا ). ٤ احلالـــة( تتعلـــق بالعالقـــات الســـورية  فاحلالـــة الثالثـ
 “احلالــة يف الشــرق األوســط”البنــد املعنــون  يف إطــاراللبنانيــة 

  ).٥الة احل(
  

__________ 

  )٧١(  S/PV.5500 ٨، الصفحة.  

  )٧٢(  S/PV.5647 ١٠، الصفحة.  

  ٣ احلالة  

  بعثة جملس األمن  

ــة    ــودة ، ٥٠٩٦يف اجللســـــــ ــانون  ٨يف املعقـــــــ كـــــــ
، أثناء النظر يف تقرير بعثة جملس األمـن  ٢٠٠٤ديسمرب األول/

ــن    ــرة مـــ ــا يف الفتـــ ــط أفريقيـــ ــرين  ٢٥إىل  ٢١إىل وســـ تشـــ
ــاول  )٧٣(٢٠٠٤نوفمرب الثــاين/ قضــية  املــتكلمنيالعديــد مــن تن

القـــوات املســـلحة الروانديـــة الســـابقة/إنتراهاموي يف أراضـــي  
  .)٧٤(اطيةمجهورية الكونغو الدميقر

ــة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــل مجهوري ــال ممث ــى  إوق ــه عل ن
الــرغم مــن املشــاورات بــني الســلطات الروانديــة والكونغوليــة   

ديــدات ضــد  توجيــهمــن الثقــة، واصــلت روانــدا  جــو لتهيئــة
، يف رأيـــه، حماولـــة  وذلـــكالكونغـــو الدميقراطيـــة،   مجهوريـــة

أكـد  وبلـده.  متعمدة إلطالة انعدام األمن يف اجلزء الشرقي من 
مـؤمتر دار السـالم للسـلم واألمـن والدميقراطيـة       فور انعقـاد أنه 

رئــيس روانــدا أصــدر والتنميــة يف منطقــة الــبحريات العظمــى، 
ــا للحــرب  إ ــذريعــة مالحقــة مــا يســمى   بعالن القوى الســلبية ب
 يةشــمالالكيفــو  مقــاطعيتالقــوات الروانديــة يف  أعــاد نشــر  و
ــةنوباجلو ــال إنو. ي ــه  ق ــا أبدت ــد م ــن اســتعداد ا روان ــل ل م تحم

املسؤولية عن إطالق األعمال العدائية ضـد مجهوريـة الكونغـو    
الدميقراطيـة يشــكل انتـهاكا ملبــادئ حرمـة احلــدود، املنصــوص    

) من امليثاق. وأضـاف أن مجيـع الغـارات    ٤( ٢عليها يف املادة 
روانــدا،   قــواتالــيت تشــنها القــوات األجنبيــة، مبــا يف ذلــك      

__________ 

  )٧٣(  S/2004/934.  

  )٧٤(  S/PV.5096 ــفحة (مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة)؛    ٣، الصــ
 ١١الصــفحة باســم االحتــاد األورويب)؛ و(هولنــدا،  ٩والصــفحة 

ــدا)؛ والصــفحة   ــا)؛ والصــفحة   ١٥(روان (الربازيــل)؛  ١٧(أملاني
(باكســتان)؛  ٢١الصــفحة املتحــدة)؛ و(اململكــة  ١٨والصــفحة 
  (أنغوال). ٢٥(بنن)؛ والصفحة  ٢٢والصفحة 
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ــب ت ــن تطل ــة مجهوريــ م ــذ   حكوم ــة التنفي ــو الدميقراطي ة الكونغ
من امليثاق، الـيت تـنص علـى احلـق الطبيعـي       ٥١الصارم للمادة 

  .)٧٥(على النفس يف الدفاعللدول، فرادى أو مجاعات 

ــدا  وأكــد   ــل روان ــأن  جمــددا ممث وجــود بشــأن  زاعمامل
وأن نشـر   ال أساس هلا من الصـحة اجليش الرواندي  من قوات

ــى طــول احلــدود املشــترك    ــوات عل ــو  ق ــة الكونغ ــع مجهوري ة م
 تقـوم ـا  إىل مواجهة عمليات التوغـل الـيت    يهدفالدميقراطية 

القوات املسلحة الرواندية السابقة/إنتراهاموي من أراضي مـن  
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وقــال إن تلــك القــوات قــد       

 خـالل انتهكت سيادة أراضي رواندا وسالمتها مرارا وتكرارا 
، وأن اضية مـع اإلفـالت مـن العقـاب نسـبي     املاعشر السنوات ال

  .)٧٦(جدامتواترة اهلجمات عرب احلدود 

باسم االحتـاد األورويب،   متكلما ،أعرب ممثل هولنداو  
 شــنهاالعســكرية الــيت تالغــارات عــن قلقــه إزاء تقــارير بشــأن  

القوات املسـلحة الروانديـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة.      
ــة  أراضــيانتــهاك لســالمة  دان االحتــاد األورويب أيوأ مجهوري

سـيادة   احتـرام ىل إالكونغو الدميقراطية، ودعا حكومـة روانـدا   
مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة وأراضـــــيها وإىل ســـــحب 

  .)٧٨(قلق مماثلعن  ممثل اليابان وأعرب .)٧٧(قواا

واضـح  الموقـف الـس    إىل أن )٧٩(الفلبنيوأشار ممثل   
ــة   ــدود يف املنطقـ ــكلة احلـ ــأن مشـ ــي   ورد بشـ ــان الرئاسـ يف البيـ

ــؤرخ  ــانون األول ٧امل ــرب ٢٠٠٤ /ديســمربك ــذي أع ــه ، ال  ب
وردت الــس، يف مجلــة أمــور، عــن قلقــه إزاء تقــارير متعــددة 

__________ 

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

  .١٤الصفحة املرجع نفسه،   )٧٨(  

  .١٩الصفحة املرجع نفسه،   )٧٩(  

اجلــيش الروانــدي يف اجلــزء   يقــوم ــاعمليــات عســكرية  عــن
ديــدات إزاء الشــرقي مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة و    

ــدد،   ــذا الصـ ــدا يف هـ ــة روانـ ــدوحكومـ ــد  أكـ ــى أن التهديـ علـ
ــة   تعماهلاالقــوة أو اســ عمالباســت ضــد ســالمة أراضــي أي دول

ــاق،    امليتعــارض مــع   ــادئ املنصــوص عليهــا يف امليث قاصــد واملب
سحب دون تأخري أي قوات قـد  بأن توطالب حكومة رواندا 

  .)٨٠(يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية هلا تكون

بـــادئ م احتـــرام علـــى أمهيـــة ممثـــل باكســـتان وشـــدد  
السيادة واالستقالل والسـالمة اإلقليميـة جلميـع الـدول وشـدد      

. وأضاف أنـه يف غيـاب   حرمتهالحدود الدولية لعلى أن  أيضا
القـوة   عمالعدوان عسكري خارجي فعلي ال ميكن تربير اسـت 

جيــب ه ا عــرب احلــدود الدوليــة، وقــال إنــ عماهلأو التهديــد باســت
املــــؤرخ  ســــيبيــــان الرئاالعلــــن يف كمــــا أُ ،علــــى روانــــدا 

تـأخري أي قـوات    بـدون ، أن تسحب ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٧
ــد  ــارس    تكــون هلــا ق ــة وأن مت ــة الكونغــو الدميقراطي يف مجهوري

  .)٨١(واعالنااضبط النفس يف أعماهلا 
  

  ٤ احلالة  

ــة   ــا يف  احلالـ ــط، مبـ ــرق األوسـ ــك يف الشـ ــية  ذلـ قضـ

  فلسطني

 /أبريلنيســــان ١٧يف املعقــــودة ، ٥٤١١ اجللســــةيف   

 صــادرة عــن قــال إــا تصــرحياتممثــل إســرائيل  أورد، ٢٠٠٦
 ،قادة مجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهوريـة العربيـة السـورية   

كومة املنتخبة حـديثا للسـلطة الفلسـطينية، ووصـف تلـك      احلو
  .)٨٢(“حرب واضحة إعالنات”التصرحيات بأا 
__________ 

  )٨٠(  S/PRST/2004/45.  

  )٨١(  S/PV.5096٢١حة ، الصف.  

  )٨٢(  S/PV.5411 ٧، الصفحة.  
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ردا على ذلك، أشار ممثل مجهورية إيـران اإلسـالمية   و  
ساسـي مـن مبـادئ    األبدأ باملد أعلن رمسيا التزامه إىل أن بلده ق

ــاعاملتمثـــل يف يثـــاق امل ــوة   االمتنـ ــتعمال القـ عـــن التهديـــد باسـ
ناحيــة المــن واألمــم املتحــدة.  يفاســتعماهلا ضــد أي عضــو  أو
 “سيل اليـومي التهديـدات غـري القانونيـة    ال”أن  أكدخرى، األ

ولني يف مسـؤ  الصـادرة عـن  املتعلقة باللجوء إىل استعمال القوة 
بـــــدأت يف كـــــانون  قـــــال إـــــا يتالنظـــــام اإلســـــرائيلي، الـــــ

واستمرت حىت اليوم، تتطلـب اهتمامـا    ٢٠٠٣األول/ديسمرب 
عـــاجال مـــن الـــس. وحـــث الـــس علـــى مطالبـــة إســـرائيل 

الـيت تضـرب عـرض احلـائط بالقـانون       اسياسـته ”بالتخلي عن 
إىل وبالتوقف فورا عن اللجـوء   “الدويل وميثاق األمم املتحدة

  .)٨٣(القوة عمالالتهديد باست
  

  ٥الة احل  

  طيف الشرق األوس احلالة  

ســــبتمرب أيلول/ ٢، املعقــــودة يف ٥٠٢٨يف اجللســــة   
 ) الــذي٢٠٠٤( ١٥٥٩، اختــذ جملــس األمــن القــرار    ٢٠٠٤

ــه  ــاد في ــام     أع ــرام الت ــه إىل االحت ــد دعوت ــور، تأكي ــة أم ، يف مجل
له السياسـي  لسيادة لبنان وسالمته اإلقليميـة ووحدتـه واسـتقال   

حتت سلطة حكومة لبنان وحـدها دون منـازع يف مجيـع أحنـاء     
االنسـحاب مـن   إىل لبنان، ودعا مجيع القوات األجنبية املتبقيـة  

أيد بسط سـيطرة حكومـة لبنـان علـى مجيـع األراضـي       ولبنان، 
ــة يف      ــرة ونزيهـ ــة حـ ــة انتخابيـ ــده لعمليـ ــن تأييـ ــة، وأعلـ اللبنانيـ

فقـــا لقواعـــد الدســـتور ي وجتـــر االنتخابـــات الرئاســـية املقبلـــة
  .)٨٤(أجنيب أو نفوذ اللبناين املوضوعة من غري تدخل

__________ 

  .٤٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  

  .٥-١، الفقرات )٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار   )٨٤(  

ــان أن      ــل لبن ــرار الوأكــد ممث ــألتني   خيق ــني مس ــط ب  -ل
ــد ــة     ةواحـ ــة العربيـ ــان واجلمهوريـ ــني لبنـ ــات بـ ــق بالعالقـ تتعلـ

داخليـة حبتـة وذات صـلة بالعمليـة االنتخابيـة       وأخرىالسورية 
ــة رئيســه    ــان ألن والي تشــرين  ٢٣نتهي يف تســالرئاســية يف لبن

ن العالقـــــات بـــــني لبنـــــان أعلـــــن أ. و٢٠٠٤نوفمرب الثـــــاين/
قـــق  حتواجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية فريـــدة مـــن نوعهـــا و     

ســاعدته  الــذيا املشــتركة، ال ســيما مصــلحة لبنــان ممصــاحله
حلفـــاظ علـــى األمـــن يف ااجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية لبنـــان  
ائيل أمـن لبنـان   سـر إ ـدد واالستقرار داخل حـدوده، يف حـني   

ــتقراره   هاإلقليميــة وجمالــ  هانتــهاك حــدوده الربيــة ومياهــ   بواس
أساسـا  لبنـان   دخلـت اجلوي. وشدد على أن القوات السورية 

الشـــرعية، مسترشــدة يف ذلـــك   يــة لبنانمــن الســـلطة ال  بطلــب 
ناقش العالقـات الثنائيـة بـني    ي أن القرار ورأىاتفاق الطائف. ب

ما يتعلـق بتلـك    شكوى يف مامنه رفع أيي ملبلدين صديقني، 
  .)٨٥(العالقات

أن  ،الــيت امتنعــت عــن التصــويت ،وأكــد ممثــل الصــني  
ومحايـة سـيادة لبنـان واسـتقالله      احتـرام ظل يدعم بثبـات  بلده 

ــة،   ــرام الســيادة واالســتقالل   مؤكــداوســالمته اإلقليمي أن احت
مبـدأ عـدم التـدخل يف الشـؤون الداخليـة      ووالسالمة اإلقليميـة  

يف  انصـوص عليهـ  امل ةساسـي األ من املبادئات الدولية يف العالق
ــاق.  ــرار ورأى أن امليثـ ــاول القـ ــاق  يتنـ ــدخل يف نطـ ــائل تـ مسـ

ــان وجيــب أن يقررهــ   ــة للبن ــاين   االشــؤون الداخلي الشــعب اللبن
نظـر يف تلـك   ال علـى  ىل اعتراض حكومـة لبنـان  إ . وأشارنفسه

إىل الــرئيس  لتني مـوجهتني يف رسـا  الـذي أعربـت عنـه   املسـائل  
__________ 

  )٨٥(  S/PV.5028 ٣، الصفحة.  
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ــام ــح أن بلـــده  ،)٨٦(واألمـــني العـ ــات حيوأوضـ ــرم رغبـ تلـــك تـ
  .)٨٧(احلكومة

ممثــل الواليــات املتحــدة   شــددخــرى، األ اجلهــةمــن و  
 واالســـتقالل التامـــة أن الـــس أيـــد باســـتمرار الســـيادةعلـــى 
القـوات األجنبيـة. وأكـد أن     كـل مـن   متحـررا لبنـان،  ل الكامل

 “سياســيةفرضــت إرادــا ال”اجلمهوريــة العربيــة الســورية قــد 
ــان و   ــى لبن ــة    “تكرهــأ”عل ــة الوطني ــوزراء واجلمعي جملــس ال

علـن  وأالعملية االنتخابية.  “جهاضإ”تعديل الدستور و على 
 “للتهديـد  بـل ضـغوط،  ” لــ  قد تعرضواأن الربملانيني اللبنانيني 

اللبنـاين   الربملـان  نإاجلمهورية العربيـة السـورية، وقـال    قبل من 
 عـن طريـق  ا معـن إرادة شـعبه  ا ينبغـي أن يعـرب   وجملس الوزراء

بسط ل أعرب عن تأييدهعملية انتخابية رئاسية حرة ونزيهة، و
دعـا   امثلمـ سيطرة حكومة لبنان على مجيع األراضي اللبنانيـة،  

ن إ قــالالــس خــالل الســنوات األربــع الســابقة. و    ذلــكإىل
وجود العناصر املسلحة حلـزب اهللا، ووجـود اجلـيش السـوري     

يعيقـان حتقيـق هـذا اهلـدف. وأكـد أن        لبنـان وقوات إيرانية يف
علـى   اإلبقـاء جلمهورية العربيـة السـورية   ا أن تواصلمن اخلطأ 

 قواـــا يف لبنـــان، ممـــا يتنـــاىف متامـــا مـــع روح اتفـــاق الطـــائف 

التـدخل يف   ومضمونه الواضـح، ومـن اخلطـأ أيضـا أن تواصـل     
  .)٨٨(العملية االنتخابية الرئاسية يف لبنان

ــل فرنســـ     ــد ممثـ ــة   وأكـ ــة العربيـ ــدخل اجلمهوريـ ا أن تـ
ــاة السياســية   ــان يهــدد هــذا ا الســورية يف احلي ــدللبن بشــكل  لبل

، فضـال  فيه يف العملية االنتخابية تدخلها ، وبوجه خاصخطري
االحتالل واسـتمرار وجـود امليليشـيات املسـلحة.      مواصلةعن 

 برمتـها  قال إن انسحاب القوات األجنبيـة مـن أراضـي لبنـان    و
__________ 

  )٨٦(  S/2004/699.  

  )٨٧(  S/PV.5028.  

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  

أكثر من ذلك، وينبغي املضي قدما يف العمليـة   جيب أال يتأخر
  .)٨٩(أجنيبتدخل دون أي باالنتخابية 

 اعتــرف، ٢٠٠٥مــايو أيار/ ٤بيــان رئاســي مــؤرخ وب  
 ٢٠٠٥أبريل نيســـان/ ٢٦الرســـالة املؤرخـــة  باســـتالمالــس  

إىل األمــــني العــــام مــــن وزيــــر الشــــؤون اخلارجيــــة املوجهــــة 
بـأن اجلمهوريـة العربيـة    تفيـد  الـيت  لجمهورية العربية السورية ل

ــل قواـــ    ــن اســـحب كامـ ــد انتـــهت مـ ــدا االســـورية قـ  اومعـ
الـس أيضـا   وأقـر   .)٩٠(مـن لبنـان   اخمابراـ  ةالعسكرية وأجهـز 

أن االنسحاب السـوري الكامـل والشـامل مـن شـأنه أن ميثـل       ب
خطوة كـبرية وهامـة حنـو االسـتقالل السياسـي الكامـل للبنـان        

 ١٥٥٩لقـرار  لاهلدف النهائي  ووهوممارسته الكاملة لسيادته، 

يف تــاريخ لبنــان.  ةجديــد صــفحة بــذلك فــتحممــا ي)، ٢٠٠٤(
 ابتـداء إجـراء االنتخابـات    بقرار حكومـة لبنـان   الس ورحب

ــوم  ــايو أيار/ ٢٩ مــن ي ــات  و، ٢٠٠٥م أكــد أن إجــراء انتخاب
سـيكون   نيأجنبـي  تـأثري حرة وذات مصـداقية بـدون تـدخل أو    

السياســــي   لبنــــان  لاســــتقالعلــــى   مؤشــــرا رئيســــيا آخــــر  
  .)٩١(تهوسياد

  
  ٥، الفقرة ٢املادة  - جيم

  ٥، الفقرة ٢املادة   

  هـي:] املتحدة األمم [مقاصد  

 إىل عـون  مـن  وسـعهم  يف مـا  كـل  عضـاء األ مجيـع  يقدم  

 امليثـاق،  هذا وفق تتخذه عمل أي يف “املتحدة األمم”

 املتحـدة  األمم تتخذ دولة أية مساعدة عن ميتنعون كما

  القمع. أو املنع أعمال من العم إزاءها
  

__________ 

  .٤الصفحة املرجع نفسه،   )٨٩(  

  )٩٠(  S/2005/272.  

  )٩١(  S/PRST/2005/17.  
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  مالحظة  

ــرة خـــالل   ــة، الفتـ ــاك تكـــن مل املستعرضـ ــارات هنـ  إشـ

 األمــن. جملــس قــرارات يف ٢ املــادة مــن ٥ الفقــرة إىل صــرحية

 فأثنـاء  الس. مداوالت يف واحدة صرحية إشارة هناك وكانت

 واملنظمــات املتحـدة  األمــم بـني  التعـاون ’’ املعنــون البنـد  مناقشـة 

ــة  الســلم صــون جمــال يف األفريقــي، االحتــاد وخاصــة ،اإلقليمي

ــن ــدوليني واألم ــر ،‘‘ال ــل ذك ــواي ممث ــرة أن أوروغ  مــن ٥ الفق

 األعضــاء مجيــع التــزام ضــرورة علــى تــنص امليثــاق مــن ٢ املــادة

 وحـاجج  للميثاق. وفقا متخذ إجراء أي يف مساعدة كل بتقدمي

ــا، يكــون اإلجــراء هــذا بــأن ــذاو مجاعي ــع يتقاســم ل  ذلــك اجلمي

ــزام ــا وهــو متســاوية، ظــروف يف ،االلت  يضــمن أن شــأنه مــن م

  .)٩٢(اإلجراء مشروعية

 البيانـات  مـن  وعـددا  قـرارات  عـدة  اختـذ  الس أن غري  

 يف عليـه  املنصـوص  باملبدأ ضمنية صلة هلا تكون قد اليت الرئاسية
 أدنـاه.  فئـتني  يف تصنيفه الوارد النحو عرب ،٢ املادة من ٥ الفقرة

 املتصـلة  املسـاعدة  تقدمي إىل للدعوات أمثلة ترد األوىل الفئة ففي

 وهيئــات امليثــاق؛ مــن ٤١ املــادة إطــار يف تتخــذ إلزاميــة بتــدابري

 وإجـراءات  السـالم؛  حفـظ  عمليات ذلك يف مبا الفرعية، الس

ــة املنظمــات ــأذون اإلقليمي ــا امل ــن الســابع الفصــل مبوجــب هل  م

 مــن بــإذن رفتتصــ الــيت اجلنســيات املتعــددة والقــوات امليثــاق؛

 خـالل  مـن  الـس،  فيها دعا أمثلة ترد الثانية، الفئة ويف الس.

 أن ميكـن  إجـراءات  اختـاذ  عـن  االمتناع إىل الدول مجيع قراراته،

 عمـال  إزاءهـا  املتحـدة  األمـم  تتخـذ  لدولـة  مقدمـة  مساعدة تعترب

    القمع. أو املنع أعمال من
__________ 

  )٩٢(  S/PV.5649 ، االستئناف)٤)، الصفحة ١.  

  مساعدة تقدمي إىل للدعوات أمثلة  

 ٤١ املـادة  إطـار  يف املفروضـة  بالتدابري ملتصلةا املساعدة  

    املتحدة األمم ميثاق من

 جملــس قــرارات يف وردت املستعرضــة، الفتــرة خــالل  

 مـا  يف ٢ املـادة  مـن  ٥ الفقـرة  إىل متـواترة  ضمنية إشارات األمن
ــدابري يتصــل ــيت بالت ــادة مبوجــب الــس يفرضــها ال ــن ٤١ امل  م

 اختـاذ  إىل الـدول  الـس  دعا احلاالت، من عدد ويف .)٩٣(امليثاق

 بتعزيـــز إجـــراءات، اختـــاذ عـــدم حالـــة يف القيـــام، أو إجـــراءات

 الـس  يكـون  الـيت  األخرى التدابري أو اجلزاءات لدعم جهودها

 ويف ،‘‘االنتشـار  عـدم ’’ املعنـون  البنـد  إطار ففي .)٩٤(فرضها قد

 متصــلة اإلســالمية إيــران مجهوريــة علــى جــزاءات فــرض ســياق

ــا ــووي،ا بربناجمهـ ــاب لنـ ــراره الـــس أهـ  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ بقـ

 التـزام  الـدول  جبميـع  ٢٠٠٦ األول/ديسـمرب  كانون ٢٣ املؤرخ

 أراضـيها  داخل املتخصصني، التدريب أو التدريس ومنع اليقظة

 شــأا مــن ختصصــات يف إيــرانيني لرعايــا رعاياهــا، قبــل مــن أو

 النـووي  االنتشـار  حيـث  مـن  احلساسـة  إيران أنشطة يف اإلسهام

 يتصـل  مـا  ويف .)٩٥(النوويـة  األسـلحة  إيصال منظومات طويروت

ــة ــة املتعلقــة باحلال ــة، الكونغــو جبمهوري  الــس أعــاد الدميقراطي

 ٢٠١٤ آذار/مـــــارس ١٢ املـــــؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٣٣ بقـــــراره

 يقضـي  الـذي  )٢٠٠٣( ١٤٩٣ القـرار  يف الوارد املطلب تأكيد

 ألسـلحة ا تقـدمي  ملنـع  تـدابري  مـن  يلـزم  مـا  كافـة  الدول تتخذ بأن

 اجلماعـــات إىل مســاعدات  أو عتــاد  مــن  ــا  يتصــل  مــا  وكــل 
__________ 

ــادة        )٩٣(   ــات بشــأن امل ــد مــن املعلوم ــى مزي ، انظــر ٤١للحصــول عل
  الفصل احلادي عشر، اجلزء الثالث.

للحصول على مزيد من املعلومات بشأن اإلجـراءات الـيت طلـب      )٩٤(  
ــدابري      ــا يتصــل بالت ــدول األعضــاء أن تتخــذها يف م ــس إىل ال ال

، انظر الفصل احلادي عشـر، اجلـزء   ٤١املادة املنصوص عليها يف 
  السادس.

  .١٧)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣٧لقرار   )٩٥(  
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 وإىل إيتـوري،  ويف كيفـو  وجنـوب  مشـال  يف تعمـل  اليت املسلحة

 املتعلـق  والشـامل  العـام  االتفـاق  يف أطرافا ليست اليت اجلماعات

    .)٩٦(الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االنتقالية بالعملية

 املسـاعدة  تقـدمي  إىل األعضـاء  الـدول  أيضاً الس ودعا  

 مبوجــب  املفروضــة  بالتــدابري  يتصــل  مــا  يف الفرعيــة  هيئاتــه إىل

 شــباط/فرباير ١ املــؤرخ )٢٠٠٥( ١٥٨٤ فبــالقرار .٤١ املــادة

ــة املتعلــق ٢٠٠٥ ــع الــس حــث ديفــوار، كــوت يف باحلال  مجي

 عمــال املنشـأة  اللجنـة  مـع  كــامال تعاونـا  تتعـاون  أن علـى  الـدول 

 وعمليـة  اخلرباء وفريق )٢٠٠٤( ١٥٧٢ القرار من ١٤ بالفقرة

 تقـدمي  خالل من خاص وبوجه ديفوار، كوت يف املتحدة األمم

 حمتملـة  انتـهاكات  أي وقـوع  بشـأن  لـديها  تتـوافر  معلومات أي

    .)٩٧()٢٠٠٤( ١٥٧٢ القرار مبوجب املفروض األسلحة حلظر
  

   األمن لس التابعة الفرعية باهليئات املتصلة املساعدة  

ــ عــدد يف   ــدول األمــن جملــس أهــاب القــرارات، نم  بال

 ذلـك  يف مبـا  السـالم،  حفـظ  لبعثـات  املساعدة تقدم أن األعضاء

 تشـاد  يف باحلالـة  يتعلق ما ففي .)٩٨(املادي والدعم القوات توفري

 جملـس  حث اإلقليمية، دون واملنطقة الوسطى أفريقيا ومجهورية

ــراره األمـــن، ــبتمرب ٢٥ املـــؤرخ )٢٠٠٧( ١٧٧٨ بقـ  أيلول/سـ

 أو عــائق دومنــا تيســر، أن علــى األعضــاء الــدول مجيــع ،٢٠٠٧
 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  إىل املـتجهني  األفـراد  مجيع انتقال تأخري،

 وكـذلك  البلـدين،  هـذين  إىل وتشـاد  الوسـطى  أفريقيـا  مجهورية
__________ 

  .١)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   )٩٦(  

  .١١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   )٩٧(  

تقــدمي  للالطــالع علــى الطلبــات املوجهــة إىل الــدول األعضــاء         )٩٨(  
خــذة مبوجــب املسـاعدة لعمليــات حفـظ الســالم يف القـرارات املت   

الفصــل الســابع مــن امليثــاق، انظــر الفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء  
  اخلامس، الفرع ألف.

 السـلع  مـــن  وغريها واإلمــدادات واملــــؤن املعدات مجيع تسليم

    .)٩٩(املتحدة األمم بعثة إىل

 إىل األعضــاء الــدول الــس دعــا أخــرى، حــاالت ويف  

ــوفري ــدعم ت ــهيئات ال ــة لل ــا األخــرى، الفرعي ــات ذلــك يف مب  هيئ

 نيســان/أبريل ٧ املــؤرخ )٢٠٠٥( ١٥٩٥ فبــالقرار التحقيــق.

ــع إىل الــس طلــب ،٢٠٠٥ ــدول مجي ــع ال  يف األطــراف، ومجي
 مـع  مـا تا تعاونا تتعاون أن املستقلة، الدولية التحقيق جلنة إنشائه

 ذات معلومـات  بـأي  تزودهـا  أن اخلصـوص  وجـه  وعلـى  اللجنة

 الـيت  اإلرهابيـة  الـتفجري  بعمليـة  تتعلـق  حوزـا  يف تكون قد صلة

ــدثت ــباط/ ١٤ يف حـ ــر شـ ــريوت يف ٢٠٠٥ فربايـ  إىل وأدت بـ

ــوزراء رئــــيس مصــــرع ــبق اللبنــــاين الــ  احلريــــري رفيــــق األســ

  .)١٠٠(وآخرين
  

ــاإلجراءات املتصــلة املســاعدة    ترتيبــات ذهاتتخــ الــيت ب

    السابع الفصل مبوجب األمن جملس ا ويأذن إقليمية

 أن األعضـاء  بالـدول  الـس  أهـاب  احلـاالت،  بعض يف  

 الــيت اإلقليميــة الترتيبــات تتخــذها الــيت القمــع إجــراءات تســاعد

 يف باحلالـة  يتعلـق  ما ففي اإلجراءات. تلك بتنفيذ الس هلا أذن
 املـؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٧٢ بقراره األمن، جملس حث الصومال،

 يلـزم  ما تقدمي على األعضاء الدول ،٢٠٠٧ آب/أغسطس ٢٠

 الكامـل  للنشـر  واخلـدمات  واملعـدات  واألفـراد  املاليـة  املوارد من

 مـا  مجيـع  باختـاذ  هلـا  أذن اليت الصومال، يف األفريقي االحتاد لبعثة
 يتصـل  مـا  ويف .)١٠١(بواليتـها  لالضطالع مناسبة تدابري من يلزم

 الـــس أذن الدميقراطيــة،  الكونغـــو جبمهوريــة  املتعلقـــة باحلالــة 

ــراره ــؤرخ )٢٠٠٦( ١٦٧١ بقـ ــان/أبريل ٢٥ املـ  ،٢٠٠٦ نيسـ
__________ 

  .١٤و  ٩)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )٩٩(  

  .٧و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار   )١٠٠(

  .١٤)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار   )١٠١(



املواد األخرى من امليثاقالنظر يف أحكام  -الفصل الثاين عشر 
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 تابعـة  قـوة  بـنـشــر  امليثـاق،  مـن  السـابع  الفصـل  مبوجـب  متصرفا

 بعثـة  إىل الـدعم  تقـدمي  أجـل  مـن  مؤقتة بصورة األورويب لالحتاد

 خـالل  اطيـة الدميقر الكونغـو  مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  منظمـة 

 أن األعضــاء الــدول مجيــع إىل وطلــب االنتخابــات، إجــراء فتــرة

ــدم ــدعم كــل تق ــالزم ال ــوة الســريع النشــر لتيســري ال  االحتــاد لق

  .)١٠٢(األورويب
  

 يـأذن  اليت اجلنسيات املتعددة بالقوات املتصلة املساعدة  

   األمن جملس ا

ــدول الــس دعــا احلــاالت، مــن عــدد يف    تقــدمي إىل ال

 ففــي ــا. أذن قــد كــان جنســيات متعــددة قــوات إىل ةاملســاعد

ــا ــق مـ ــالعراق، يتعلـ ــاد بـ ــراره الـــس أعـ  )٢٠٠٤( ١٥٦٤ بقـ

 املمنـــوح التفـــويض تأكيـــد ،٢٠٠٤ حزيران/يونيـــه ٨ املـــؤرخ

 ١٥١١ القـــرار مبوجـــب املنشـــأة اجلنســـيات املتعـــددة للقـــوة

 للقــوة املســاعدة تقــدمي األعضــاء الــدول إىل وطلــب )،٢٠٠٣(

 تفـق ي حسـبما  العسـكرية،  القـوات  فيهـا  مبـا  جلنسيات،ا املتعددة

 الشـعب  احتياجـات  تلبيـة  علـى  للعمل العراق، حكومة مع عليه

 اإلنســانية املســاعدات وتقــدمي واالســتقرار، األمــن إىل العراقــي

 لتقــدمي املتحـدة  األمـم  بعثـة  جهـود  ودعـم  الـتعمري،  ومسـاعدات 

 ،الـس  هـاب أ أفغانسـتان،  حالة ويف .)١٠٣(العراق إىل املساعدة
 ،٢٠٠٥ أيلول/ســبتمرب ١٣ املــؤرخ )٢٠٠٥( ١٦٢٣ بقــراره
 مـن  ذلـك  وغـري  واملعـدات  بـاألفراد  تسـاهم  أن األعضاء بالدول

 القـرار  ذلكبـ  قرر اليت األمنية للمساعدة الدولية القوة يف املوارد

  .)١٠٤(آخر عام لفترة ببقائها املمنوح اإلذن متديد
__________ 

  .١٣و  ٢)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   )١٠٢(

  .١٥و  ٩)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   )١٠٣(

  .٣و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٦٢٣القرار   )١٠٤(

ــة   ــدعوات أمثل ــة لل ــدول إىل املوجه ــاع ال ــن لالمتن  ع

 املنـــع إجـــراءات مـــن املســـتهدف الكيـــان مســـاعدة

  القمع  أو

 كـرر  الصـومال،  يف احلالـة  بشـأن  القرارات من عدد يف  

 وخباصــة األعضــاء الــدول مجيــع متتنــع أن علــى تصــميمه الــس

 علـى  املفـروض  احلظـر  خيـرق  عمـل  بـأي  القيـام  عن املنطقة دول

ــد ــلحة توريــ ــالقرار .)١٠٥(األســ ــ )٢٠٠٦( ١٧٢٥ وبــ  ؤرخاملــ

 أنـــه كـــذلك الـــس أكـــد ،٢٠٠٦ األول/ديســـمرب كـــانون ٦

 الالزمـة  اإلجـراءات  مجيع تتخذ أن األعضاء الدول جلميع ينبغي

  .)١٠٦(القبيل هذا من انتهاكات أي ملنع

ــا ويف   ــل مـ ــة يتصـ ــة باحلالـ ــة املتعلقـ ــو جبمهوريـ  الكونغـ

ــة، ــات الــــس طالــــب الدميقراطيــ ــدا حكومــ ــدا أوغنــ  وروانــ

 اســتخدام وقــف علــى بالعمــل لدميقراطيــةا الكونغــو ومجهوريــة

 أو األســلحة توريــد حظــر انتــهاكات لــدعم منــها كــل أراضــي
 تـدابري  اختاذ أو املنطقة، يف تعمل اليت املسلحة اجلماعات أنشطة

    .)١٠٧(األراضي هذه استخدام ملنع
  

    ٧ الفقرة ،٢ املادة  - دال

    ٧ الفقرة ،٢ املادة  

 تتـدخل  أن املتحدة لألمم يسوغ ما امليثاق هذا يف ليس  

 مـا،  لدولـة   الـداخلي  السـلطان  صميم من تكون اليت الشؤون يف
__________ 

ــرارات   )١٠٥( ــن الديباجـــة؛    ٢٠٠٥( ١٦٣٠القـ ــعة مـ ــرة التاسـ )، الفقـ
ــة؛ و    ٢٠٠٦( ١٦٧٦ و ــن الديباج ــرة م ــرة العاش  ١٧٢٤)، الفق

)، ٢٠٠٦( ١٧٢٥)، الفقــرة التاســعة مــن الديباجــة؛ و   ٢٠٠٦(
)، الفقرة العاشرة ٢٠٠٧( ١٧٦٦ الفقرة الرابعة من الديباجة؛ و

  من الديباجة.

  )، الفقرة الرابعة من الديباجة.٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   )١٠٦(

)، ٢٠٠٥( ١٦٤٩؛ و ٩)، الفقــــرة  ٢٠٠٥( ١٥٩٢القــــراران    )١٠٧(
  .١٥الفقرة 
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 ألن املسـائل  هذه مثل يعرضوا أن األعضاء يقتضي ما فيه وليس

 تـدابري  بتطبيـق  خيـل  ال املبـدأ  هذا  أن على امليثاق، هذا حبكم حتل

    السابع. الفصل يف الواردة القمع
  

  مالحظة  

 قــرارات  الــس  يتخــذ  مل املستعرضــة،  الفتــرة  خــالل  

 بضـعة  أن إال ،٢ املـادة  مـن  ٧ الفقـرة  إىل صـرحية  إشـارة  تتضمن

 بتلـك  ضـمنية  صـلة  هلـا  أن يرتـأى  قـد  أحكامـا  تضمنت قرارات

 الســالم، حلفــظ املتحــدة األمــم بعمليــات يتعلــق مــا ففــي املــادة.

 ،٢٠٠٤ أيار/مـــايو ١٧ مـــؤرخ رئاســـي بيـــانب الـــس، كـــرر
 ال املتحــدة، األمــم ميثــاق يف الــواردة دئواملبــا باملقاصــد التزامــه
 وسـالمتها  وبسـيادا  الـدول  جلميـع  السياسي باالستقالل سيما

 وبنـاء  السـالم  حفظ أنشطة من به يضطلع ما مجيع يف اإلقليمية،

  .)١٠٨(السالم

 يف ٢ املـادة  مـن  ٧ الفقـرة  إىل صـرحية  إشارات ووردت  
 لــس،ا مــداوالت ويف .)١٠٩(الــس إىل جهــتو رســائل بضــع

ــادة ذُكــرت ــرة ٢ امل ــدة يف صــراحةً ٧ والفق  .)١١٠(مناســبات ع
__________ 

)١٠٨(  S/PRST/2004/16.  

موجهة إىل رئيس جملس  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩رسالة مؤرخة   )١٠٩(
ــة الد  ــن املمثلــ ــن مــ ــدة   األمــ ــم املتحــ ــدى األمــ ــدا لــ ــة لفنلنــ ائمــ

)S/2004/135  أيلول/سـبتمرب   ١)؛ ورسالتان متطابقتان مؤرختـان
موجهتان إىل األمني العـام وإىل رئـيس جملـس األمـن مـن       ٢٠٠٤

املندوب الدائم للجمهورية العربيـة السـورية لـدى األمـم املتحـدة      
)S/2004/706    ؛ ومــــذكرتان شــــفويتان متطابقتــــان مؤرختــــان(
ــرين ٦ ــوبر  تشـ ــام   ٢٠٠٤األول/أكتـ ــني العـ ــان إىل األمـ موجهتـ

ورئــيس جملــس األمــن مــن البعثــة الدائمــة للجمهوريــة العربيــة        
  ).S/2004/796السورية لدى األمم املتحدة (

ــر     )١١٠( ــة يف الشـــرق األوســـط، انظـ ــا يتعلـــق باحلالـ ، S/PV.5028يف مـ
، S/PV.5417(الفلـبني)؛ و   ٩(باكسـتان)؛ والصـفحة    ٧الصفحة 

، S/PV.5685(اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية)؛ و    ٦الصــــفحة 
 

 مـا  كـثريا  الـيت  للمداوالت تصوير أدناه الست احلاالت يف رديو
 ٧ الفقـرة  يف عليهـا  املنصـوص  املبـادئ  إىل خالهلـا  التطرق جرى

 احلــاالت. مجيــع يف صــراحةً ــا يستشــهد مل وإن ،٢ املــادة مــن

 وتتعلـــق )،٦ (احلالـــة ميامنـــار يف احلالـــة األوىل احلالـــة وتتنـــاول

 ٧ احلالـة  وتتنـاول  األوسط. الشرق يف باحلالة )٨ و ٧ ( حالتان

 بينمـا  )،٢٠٠٤( ١٥٥٩ القـرار  باختـاذ  املتصـلة  الس جلسات

 )،٢٠٠٧( ١٧٥٧ بــالقرار املتعلقــة املناقشــة إىل ٨ احلالــة تشــري
 وتتعلــق للبنــان. خاصــة حمكمــة ينشــئ أن الــس بــه قــرر الــذي

 السـالم  صـون  هـي  مواضـيعية،  مبسائل األخرية الثالث احلاالت

ــن ــدوليني: واألم ــس دور ال ــن جمل ــم يف األم ــاع إصــالح دع  قط

 )؛١٠ (احلالـة  الدوليني واألمن السلم وصون )؛٩ (احلالة األمن
  ).١١ (احلالة املسلحة الصراعات يف املدنيني ومحاية

  
    ٦ احلالة  

    ميامنار يف احلالة  

ــة يف   ــودةامل ،٥٥٢٦ اجللســ ــبتمرب ١٥ يف عقــ  أيلول/ســ

 ،)١١١(املؤقــت أعمالــه جــدول الــس يعتمــد أن وقبــل ،٢٠٠٦
 لتــدهور نتيجــة أنــه إىل األمريكيــة املتحــدة الواليــات ممثــل أشــار

 أن ويـرجح  املنطقـة  اسـتقرار  بزعزعـة  يهـدد  مما ميامنار، يف احلالة

 حكومـة  تطلـب  الـدوليني،  واألمـن  السالم صون للخطر يعرض

 أعمــــال جــــدول يف ميامنــــار يف احلالــــة ألةمســــ إدراج بلــــده

  .)١١٢(الس

 مليثـاق  وفقـا  أنـه  توضـيحه  سـياق  يف الصـني،  ممثل وقال  

 للســلم ديــدات تشــكل الــيت املســائل تكــون املتحــدة األمــم
__________ 

ــق بصــون الســلم واألمــن     ٣الصــفحة  (إندونيســيا). ويف مــا يتعل
  (إندونيسيا). ٢٥، الصفحة S/PV.5735الدوليني، انظر 

)١١١(  S/Agenda/5526.  

)١١٢(  S/PV.5526 ٤، الصفحة.  



املواد األخرى من امليثاقالنظر يف أحكام  -الفصل الثاين عشر 
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 األمـن،  جملـس  يف باملناقشة اجلديرة وحدها هي الدوليني واألمن

 الـدوليني  واألمـن  للسـلم  ديـد  بأـا  ميامنـار  يف احلالة وصف إن

 جملــس مطالبــة بــأن وحــاجج ،‘‘احلقيقــة عــن البعــد كــل بعيــد’’

 الداخليــة بالشــؤون لطابعهــا وفقــا تــرتبط مســألة مبناقشــة األمــن

 امليثـاق  مبوجـب  بـالس  املنوطة للوالية جتاوزا تشكل ال ما لبلد

 ويف أيضـــا. وقانونيتـــه الـــس ســـلطة ســـتقوض بـــل فحســـب،

 قـال  ـا،  اخلاصـة  مشـكالا  حل حتاول ميامنار أن على تشديده

 فحســب مناسـب  غــري لـيس  التـدخل  يف األمــن جملـس  إقحـام  إن

ــا ــيعقّد وإمن ــة أيضــا س ــرا وســيترك احلال ــلبيا أث ــى س ــل عل  التفاع

 يف األحـداث  نأ وأضـاف  املتحدة. واألمم ميامنار بني املستقبلي
 بالتـايل  األمـر  وإن البلـد،  لذلك الداخلية الشؤون من هي ميامنار

 ملشـكلتهما  حـال  ليجـدا  ميامنـار  وشـعب  حلكومـة  ركيت أن جيب

 جــدول اعتمــد املناقشــة، وعقــب .)١١٣(املشــاورات طريــق عــن

  .)١١٤(بالتصويت املؤقت األعمال

 كــــــــانون ١٢ يف املعقـــــــودة  ،٥٦١٩ اجللســـــــة  ويف  

 أعضـــاء مـــن الســـليب لتصـــويتا وبســـبب ،٢٠٠٧ الثاين/ينـــاير

 ،)١١٦(قـرار  مشـروع  اعتمـاد  إىل الـس  يتوصـل  مل ،)١١٥(دائمني
 تشـرع  أن إىل أمـور،  مجلـة  يف ميامنـار،  حكومة فيه سيدعو كان

 حتـول  إىل يفضـي  جـوهري  سياسي حوار إجراء يف تأخري بدون

 السياسـيني،  املصـلحة  أصـحاب  مجيع يشمل حقيقي، دميقراطي

  السياسيون. والزعماء العرقية القوميات ممثلو فيهم مبن
__________ 

  .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٣(

  .٢جلزء الثاين، الفرع ألف، احلالة انظر أيضا الفصل الثاين، ا  )١١٤(

 أصـــوات معارضـــة ٣أصـــوات مؤيـــدة مقابـــل  ٩كانـــت هنـــاك   )١١٥(

الصـــني)، ومـــع امتنـــاع وجنـــوب أفريقيـــا، و(االحتـــاد الروســـي، 
والكونغـو) (انظــر   ،أعضـاء عـن التصـويت (إندونيســيا، وقطـر     ٣

S/PV.5619 ٧، الصفحة.(  

)١١٦(  S/2007/14.  

ــل وذكــر    مشــروع ضــد تصــويته تفســري يف الصــني ممث

 سـيادة،  ذات لدولـة  أساسـاً  داخلـي  شأن ميامنار قضية أن القرار

 الـدويل  الصـعيدين  علـى  األمـن  أو السـلم  على خطراً تشكل وال

 تعـاين  اليت املشاكل وصف يتعني كان إذا إنه وقال اإلقليمي. أو

 نقـص  وفريوس األطفال وعمالة الالجئني قبيل من ميامنار، منها

ــدز ــوق املناعة/اإلي  تعســفيا افوصــ واملخــدرات، اإلنســان وحق

 يف وإدراجهـا  اإلقليمـي،  األمـن  علـى  حمتمـل  أو بـارز  خطـر  بأا
 فقـد  إذاً، قرار، ملشروع موضوعاً وجعلها الس أعمال جدول

 أيضـاً  األخرى ١٩١ الـ األعضاء الدول مجيع يف احلالة تستدعي

 النـهج  هـذا  أن ضـح االو مـن  نإ وقال األمن. جملس فيها ينظر أن

ــ غــري ــري يمنطق ــول. وغ ــف معق ــت الصــيين واملوق ــو الثاب  أن ه

ــة الشــؤون  أساســية بصــورة تعاجلهــا، أن ينبغــي مليامنــار الداخلي

 وأنــه التشــاور، خــالل مــن وشــعبها ميامنــار حكومــة ومســتقلة،

 املشــــورة أشــــكال مجيـــع  يقــــدم أن الـــدويل  للمجتمــــع ميكـــن 

 التـــدخل عـــن حيجـــم أن ينبغـــي أنـــه غـــري البنـــائني، واملســـاعدة

  .)١١٧(التعسفي

 موقـف  إن التصـويت  عـن  امتنـع  الـذي  قطـر  ممثـل  وقال  

 احترامـا  الـدويل  والقـانون  املتحـدة  األمم ميثاق احترام هو وفده

 الـــدوليني، واألمـــن الســـلم علـــى احلفـــاظ يضـــمن مبـــا كـــامال،

 تواجههــا الــيت للمشــاكل احللــول أفضــل إجيــاد علــى والتشــجيع

 للــدول. الداخليـة  نالشــؤو يف التـدخل  وعــدم األعضـاء،  الـدول 

 آســيا، شــرق جنــوب أمــم ورابطــة اجلــوار، دول أن إىل وأشــار

 ميامنـار  مسألة أن ترى وغريها، االحنياز، عدم وحركة والصني،

 ديــدا متثــل ال معظمهــا يف إنســاين طــابع ذات داخليــة مشــكلة

    .)١١٨(الدوليني واألمن للسلم
  

__________ 

)١١٧(  S/PV.5619 ٤، الصفحة.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(



٢٠٠٧-٢٠٠٤من، مرجع ممارسات جملس األ 
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    ٧ احلالة  

  األوسط الشرق يف احلالة  

 الـس  علـى  معروضـا  كـان  رقـرا  مبشـروع  يتعلق ما يف  

 لبنــان، ممثــل أعــرب ،)١١٩(اللبنانيــة - الســورية العالقــات بشــأن

 ٢٠٠٤ آب/أغســــطس ٣٠ مــــؤرختني متطــــابقتني برســــالتني

 عــن ،)١٢٠(األمــن جملــس رئــيس وإىل العــام األمــني إىل مــوجهتني

 التـأثري  إىل القـرار  مشـروع  طـرح  توقيـت  يـؤدي  أن مـن  اخلـوف 

 يف املقبلــة الرئاسـية  لالنتخابـات  ةاالنتخابيـ  العمليـة  علـى  السـليب 
 للتـدخل  أداةً أنـه  على الس إىل ينظَر أن بالتايل ميكن وأنه بلده

 ذلـك  يؤدي أن من قلقه عن وأعرب الداخلي. اللبناين الشأن يف

 األمــم ختــرج أن شــأا مــن يكــون خطــرية ســابقة حــدوث إىل

 الداخليــة الشــؤون يف وتقحمهــا األساســي دورهــا عــن املتحــدة

 العربيـــة اجلمهوريـــة ممثـــل أعـــرب كـــذلك، فيهـــا. عضـــو بلـــدل

ــورية،  أيلول/ســـبتمرب ١ مـــؤرختني متطـــابقتني برســـالتني السـ

ــوجهتني ٢٠٠٤ ــني إىل مـــ ــام األمـــ ــيس وإىل العـــ ــس رئـــ  جملـــ

ــاده رأي عـــن ،)١٢١(األمـــن ــة أن مفـ ــذا األمـــن جملـــس مناقشـ  هلـ

 وتشـكل  امليثاق من ٢ املادة من ٧ الفقرة مع تتعارض املوضوع

 وجتعلــه األساســية، وظائفــه عــن الــس تصــرف طــريةخ ســابقة

 لـــدول ‘‘الداخليـــة الشـــؤون يف املشـــروع غـــري للتـــدخل أداة’’

    سيادة. وذات مستقلة

ــة ويف   ــودة ،٥٠٢٨ اجللســ ــبتمرب ٢ يف املعقــ  أيلول/ســ

 امتنـاع  مـع  أصـوات،  ٩ بأغلبيـة  القرار مشروع اعتمد ،٢٠٠٤

 ،واجلزائـر  ،زيلوالربا ،الروسي (االحتاد التصويت عن أعضاء ٦
ــتان ــني ،وباكســ ــبني)، ،والصــ ــفه والفلــ ــرار بوصــ  ١٥٥٩ القــ

__________ 

)١١٩(  S/2004/707.  

)١٢٠(  S/2004/699.  

)١٢١(  S/2004/706.  

ــه ورد الــذي )،٢٠٠٤(  مقبــل لبنــان أن يــدرك إذ الــس أن في

ــات علــى ــة ويؤكــد رئاســية انتخاب ــات إجــراء أمهي  حــرة انتخاب

 تـدخل  غـري  مـن  املوضـوعة  اللبناين الدستور لقواعد وفقا ونزيهة

 بـاالحترام  مطالبتـه  أمـور،  ةمجل يف جمددا، يؤكد أجنيب، نفوذ أو

 واســـتقالله ووحدتـــه اإلقليميـــة وســـالمته لبنـــان لســـيادة التـــام

ــان حكومــة ســلطة حتــت السياســي ــازع دون وحــدها لبن  يف من
    .)١٢٢(لبنان أحناء مجيع

 القـرار  يف الـواردة  اإلشـارات  أن علـى  لبنان ممثل وشدد  

 هـــي لبنـــان يف ونزيهـــة حـــرة رئاســـية انتخابـــات إجـــراء لـــدعم

 ‘‘.داخلــي أمــر’’ االنتخابــات ألن نظــرا مســبوقة غــري تإشــارا

ــال ــاق املتحــدة األمــم مشــروعية إن وق ــداخلي والنظــام وامليث  ال

 يف تــدخال يعتــرب الــذي القــرار، هلــذا مــربرات تــوفر ال للمجلــس
 ممثــل  وقــال  .)١٢٣(املنظمــة  يف عضــو لدولــة  الداخليــة  الشــؤون

 يف تنـــدرج الرئاســـية باالنتخابـــات املتعلقـــة املســـائل إن الصـــني
 أن اللبنـــاين للشـــعب وينبغـــي للبنــان  الداخليـــة الشـــؤون نطــاق 

 القـرار  أن أيضـا  الربازيـل  ممثل ورأى .)١٢٤(وبنفسه حبرية يقررها

 يف أساســي  بشــكل  تنــدرج  مســائل  يتنــاول )٢٠٠٤( ١٥٥٩
    .)١٢٥(للبنان احمللي االختصاص إطار

ــال   ــل وقـ ــر ممثـ ــه اجلزائـ ــب إنـ ــى جيـ ــس علـ ــن جملـ  األمـ

 الثنائيـة  العالقـات  يف وال للدول الداخلية ؤونالش يف يتدخل أال

 األشــكال مــن شــكل بــأي متثــل ال حينمــا وخاصــة الــدول، بــني

 يف الــس نظـر  أن إىل وأشـار  الـدوليني.  واألمـن  للسـالم  ديـدا 
 أال جيـب  مؤسـفة  سـابقة  يشـكل  للبنـان  داخلـي  شأن هي مسألة

__________ 

)، الفقـرة السادسـة مـن الديباجـة والفقـرة      ٢٠٠٤(١٥٥٩القرار   )١٢٢(
  من املنطوق. ١

)١٢٣(  S/PV.5028 ٣، الصفحة.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(



املواد األخرى من امليثاقالنظر يف أحكام  -الفصل الثاين عشر 
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 األمــر خطــري، بشــكل مهامــه عــن الــس ســيحيد وإال تكــرر،

 وتلحــق مصــداقيته، تــدمر أن ميكــن عواقــب عليــه تترتــب يالــذ

ــرر ــاق الضـ ــا بامليثـ ــا نصـ ــال .)١٢٦(وروحـ ــل وقـ ــتان، ممثـ  باكسـ

 املـادة  من ٧ والفقرة ٢٤ املادة من ٢ الفقرة من بكل مستشهدا

 ديباجتـه  مـن  السادسة الفقرة يف يتدخل القرار إن امليثاق، من ٢

 أن وأضـاف  ةالداخليـ  لبنـان  شؤون يف منطوقه من ٥ الفقرة ويف

 ســابقة  دوجِــ وي امليثــاق مــع  ويتنــاقض  مرفــوض التــدخل  هــذا

    .)١٢٧(سيئة

 تربيـر  ميكـن  ال أنـه  مفـاده  رأي عن الفلبني ممثل وأعرب  

 أوكــل الــذي الــدور مــن كجــزء )٢٠٠٤( ١٥٥٩ القــرار اختـاذ 

ــاق مبوجــب اجلمــاعي األمــن نظــام يف األمــن لــس ــم ميث  األم

 واضـحة  ذلـك  مـع  ولكنـها  دقيقـة  حـدودا  مثـة  إن وقال املتحدة.

 واألمـن  السـالم  صـون  يف الـس  بـه  يضـطلع  الـذي  الـدور  حتدد

 يـرى  بلـده  وفـد  إن وقـال  .٣٩ املـادة  يف وارد هـو  كما الدوليني

ــاوز قـــد )٢٠٠٤( ١٥٥٩ القـــرار أن  وهـــو احلـــدود، تلـــك جتـ

 وذكـر  امليثاق. يف اسد التدخل عدم مببدأ ‘‘مباشرة يصطدم’’

 وأكـد  ،‘‘للغايـة  مقدسـة ’’ امليثـاق  مـن  ٢ املـادة  من ٧ الفقرة أن

 األمـم  ميثـاق  نزاهـة  علـى  احملافظة إىل يرمي بلده وفد تصرف أن

 التـــدخل وعـــدم الســـيادة يف الـــدول مســـاواة وقـــيميت املتحـــدة

    .)١٢٨(يتضمنهما اللتني العريقتني

 عنـدما  تـدخال  يرتكـب  ال الـس  أن فرنسـا  ممثل وأكد  

 واألمـن  السـلم  على راهنةال األزمة تشكله الذي للخطر يتصدى

 عــن الــس تقــاعس إذا العكــس، علــى ،أن وأضــاف الــدوليني.
__________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٦(

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٧(

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٨(

 يف املقبــول غــري بالتــدخل لدولــة بــذلك فسيســمح إجــراء اختــاذ
    .)١٢٩(سيادية أخرى لدولة الداخلية الشؤون

  
  ٨ احلالة  

  األوسط الشرق يف احلالة  

 إىل موجهـــة  ٢٠٠٧ أيار/مـــايو ١٤ مؤرخـــة برســـالة  

 الربملانيـة  األغلبيـة  أن إىل لبنـان  وزراء رئـيس  أشـار  العـام،  األمني

 طلبــه عـرض  والــتمس اخلاصـة،  للمحكمـة  تأييــدها عـن  أعربـت 

 وذكـر  .)١٣٠(االسـتعجال  سـبيل  علـى  الس على احملكمة إنشاء

 نظـر  وجهـة  مـع  يتفـق  أنـه  الرسالة، لتلك إحالته يف العام، األمني

 احملليـة  راتاخليـا  مجيـع  أن املؤسـف  ملـن  أنـه  يوهـ  الوزراء رئيس

 علـى  اآلن اسـتنفدت  قـد  اخلاصـة  احملكمـة  إنشـاء  علـى  للتصديق

ــا ــدو، م ــه نفســه الوقــت يف وســلم يب  أن األفضــل مــن كــان بأن

 بينــها فيمــا املســألة هــذه تســوية مــن اللبنانيــة األطــراف تــتمكن

    .)١٣١(الوطين بالوفاق

 إىل موجهـــة ٢٠٠٧ أيار/مـــايو ١٥ مؤرخـــة وبرســـالة  

 املـذكورة  الرسـالة  إىل إشـارة  يف لبنان، رئيس أكد العام، األمني

 مـن  مباشـرة  احملكمـة  إقرار أن الوزراء، رئيس من املوجهة أعاله

 جـرى  الـيت  الدسـتورية  لآلليـة  جتـاوزا ’’ يشكل األمن جملس قبل

 جملـس  إقحام عدم يف رغبته عن كذلك وأعرب ‘‘.متاما جتاهلها

ــالده شــؤون يف األمــن ــة ب  عتمــدهامل الدســتورية وآلياــا الداخلي

    .)١٣٢(آخر على سياسيا فريقا ينصر  وأال

ــة ويف   ــودة ،٥٦٨٥ اجللســــ ــايو ٣٠ يف املعقــــ  أيار/مــــ

ــذ ،٢٠٠٧ ــرار الـــــس اختـــ ــة )،٢٠٠٧( ١٧٥٧ القـــ  بأغلبيـــ
__________ 

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(

)١٣٠(  S/2007/281.املرفق ،  

)١٣١(  S/2007/281.  

)١٣٢(  S/2007/286.املرفق ،  
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ــع أصــوات، ١٠  (االحتــاد التصــويت عــن أعضــاء ٥ امتنــاع م

 وقطـــر)، والصــني،  أفريقيـــا، وجنــوب  وإندونيســـيا، الروســي، 

 يف امليثـاق،  مـن  السـابع  الفصـل  مبوجـب  متصـرفا  بـه،  قـرر  الذي
 بإنشـاء  املتعلـق  املرفق االتفاق أحكام سريان يبدأ أن أمور، مجلة

 ،٢٠٠٧ حزيران/يونيــه ١٠ مــن اعتبــارا للبنــان خاصــة حمكمــة
ــا ــدم مل م ــان حكومــة تق ــك قبــل لبن ــارا التــاريخ ذل  يفيــد إخط

    .)١٣٣(األحكام تلك لنفاذ القانونية للشروط باالمتثال

 القـرار  أن مـن  الرغم على أنه إىل ونيسياإند ممثل وأشار  

 ينبغـــي فإنـــه لبنـــان، وزراء رئـــيس مـــن طلـــب علـــى بنـــاء اختـــذ

 موحــد صــوت هنــاك لــيس أنــه مراعــاة عــن يغفــل أال للمجلــس

 القــانوين الطــابع يغــري القــرار بــأن أيضــا ودفــع اللبنــانيني. للقــادة

 االتفــاق أن علــى بوضــوح تــنص الــيت االتفــاق، مــن ١٩ للمــادة

 بـإبالغ  لبنـان  حكومـة  لقيـام  التـايل  اليـوم  يف النفاذ يزح سيدخل

 مت قــد لنفــاذه الداخليــة القانونيــة املقتضــيات بــأن املتحــدة األمــم
 اإلجـراءات  سـيتجاوز  القرار أن من قلقه عن وأعرب ا. الوفاء

 توجـد  ال أنـه  علـى  وشدد للبنان. الوطنية والعمليات الدستورية

 يف داخليـة  مسـألة  يتنـاول  أن لـه  جتيـز  قانونيـة  أسس الس لدى
 بأنــه الـس  ليــذكّر ٢ املـادة  مـن  ٧ بــالفقرة واستشـهد  طابعهـا. 

 يف اإلنفـاذ  تـدابري  تطبيـق  ميـس  ال الـنص  ذلـك  أن من الرغم على
 مسـألة  يف األمـن  جملـس  يتـدخل  أال ينبغـي  السـابع،  الفصل إطار

 متتثـل  أن مـا  لدولـة  ينبغـي  الـيت  الدسـتورية  املقتضيات ‘‘تفسري’’

    .)١٣٤(‘‘أمرها توليه عن ناهيك’’ لسلطاا، ممارستها يف هلا

ــل ورأى   ــوب ممث ــا جن ــه أفريقي ــن أن  أن املناســب غــري م

 إطـار  يف سـيما  ال لبنـان،  علـى  احملكمـة  هذه األمن جملس يفرض

 لـه  ليس الس إن قائال ،املتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل

ــاوز يف احلـــق ــراءات جتـ ــيها الـــيت اإلجـ ــت يقتضـ ــاين ورالدسـ  اللبنـ
__________ 

  (أ). ١)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   )١٣٣(

)١٣٤(  S/PV.5685 ٣، الصفحة.  

ــدخول ــاق ل ــا اتف ــز م ــاذ حي ــع النف ــم م  وبتجــاوز املتحــدة. األم

 يقضــي الــذي قــراره األمــن جملــس خيــالف اللبنــاين، الدســتور

 ووحدتـــه اإلقليميـــة وســـالمته لبنـــان ســـيادة احتـــرام بضـــرورة

  .)١٣٥(السياسي واستقالله

ــل وأعــرب   ــيته عــن الصــني ممث ــؤدي أن خش ــرار، ي  الق

 لبنـان  أجهـزة  إلغـاء  إىل امليثـاق،  مـن  السـابع  الفصل إىل باستناده

 مشــروع نفــاذ بشــأن تعســفي قــرار اختــاذ خــالل مــن التشــريعية

 اإلجـراء  ذلـك  يؤدي أن من وحذر للمحكمة. األساسي النظام

 الداخليـــة الشـــؤون يف األمـــن جملـــس لتـــدخل ســـابقة خلـــق إىل

ــة التشــريعي واالســتقالل  ســلطة يقــوض ممــا ســيادة، ذات لدول

    .)١٣٦(الس

 حولـه  حتـوم  بأنـه  القـرار  الروسـي  االحتـاد  ممثـل  ووصف  

 - كيـانني  بـني  املعاهـدة  ألن القانونية النظر وجهة من الشبهات

ــان ــها - املتحــدة واألمــم لبن ــدء ميكــن ال بطبيعت ــا ب ــى نفاذه  عل

 فـرض  إن وقـال  الطـرفني.  من واحد طرف من قرار جمرد أساس

 تابعـة  ةهيئـ  مـن  انفرادي بقرار للمحكمة األساسي النظام وثائق

 مساسـا  أساسـا  ميثـل  األمـن،  جملـس  مـن  قرار أي املتحدة، لألمم

    .)١٣٧(لبنان بسيادة

 اختـاذ  أن ذلـك  علـى  رده يف املتحدة اململكة ممثل وذكر  

 الشـؤون  يف تعسـفيا  تـدخال  يشـكل  ال )٢٠٠٧( ١٧٥٧ القرار

 ردا رأيــه يف يعتـرب  بــل السـيادة.  ذات للــدول الداخليـة  السياسـية 

 طلـب  علـى  الصـحيحة،  بالطريقـة  لـس، ا جانـب  مـن  مدروسا

 املسـتمر  املـأزق  لتـذليل  إجـراءات  ختاذال لبنان حكومة من مقدم

 جهـود  بـذل  رغـم  الداخليـة،  لبنـان  إجـراءات  لـه  تعرضت الذي
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٥(

  .٥جع نفسه، الصفحة املر  )١٣٦(

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٧(
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 ورأى .)١٣٨(اللبنـاين  السـياق  يف حـل  إىل لالهتداء وجدية طويلة

 املـأزق  مـن  للخروج الوحيد الطريق هو القرار هذا أن بريو ممثل

ــق لتشــريعيا ــة املتعل ــة بإقام ــان، يف احملكم  الوقــت يف وشــدد لبن

  .)١٣٩(للحالة االستثنائية الظروف إىل يعزى أنه على نفسه
  

    ٩ احلالة  

 يف األمـن  جملس دور الدوليني: واألمن السالم صون  

    األمن قطاع إصالح دعم

 للبنـد  املفتوحـة  املناقشـة  بشـأن  أعـدت  مفـاهيم  ورقة يف  

 يف األمـن  جملـس  دور الـدوليني:  واألمـن  المالسـ  صون” املعنون
 أن ســلوفاكيا ممثــل أوضــح ،)١٤٠(“األمــن قطــاع إصــالح دعــم

 إصـالح  ألن الوطنيـة  امللكيـة  علـى  يتوقـف  األمـن  قطاع إصالح

 جيـب  للدولـة  حساسـية  القطاعـات  أكثـر  هـو  الـذي  القطاع هذا

 عنـــد دعمـــه وميكـــن الوطنيـــون، الفـــاعلون ويؤديـــه يتـــواله أن

    .)١٤١(خارجية فاعلة أطراف بواسطة الضرورة

 شــــباط/فرباير ٢٠ يف املعقــــودة ،٥٦٣٢ اجللســــة ويف  

 تنفيـذ  يف الوطنيـة  امللكيـة  بأمهيـة  املتكلمني من عدد أقر ،٢٠٠٧

 سـيما  ال احلاالت، بعض يف ينبغي الذي األمين، القطاع إصالح

 ذلـك  يف مبـا  الـدويل،  اتمع يدعمه أن الصراع، بعد ما حاالت

ــل وذكــر .)١٤٢(املتحــدة األمــم  إصــالح أن املتحــدة اململكــة ممث
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٨(

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٩(

موجهـة إىل األمـني العـام     ٢٠٠٧شـباط/فرباير   ٨رسالة مؤرخـة    )١٤٠(
  ).S/2007/72من املمثل الدائم لسلوفاكيا لدى األمم املتحدة (

  .S/2007/72انظر   )١٤١(

)١٤٢(  S/PV.5632 ٣(رئــيس جملــس األمــن)؛ والصــفحة     ٢، الصــفحة 
(رئيسة اجلمعيـة العامـة)؛ والصـفحة     ٥(األمني العام)؛ والصفحة 

(بلجيكـا)؛   ١٤(إيطاليا)؛ والصـفحة   ١١(أنغوال)؛ والصفحة  ٨
(جنـــوب   ١٩(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة     ١٧والصـــفحة  

 

 أصـحاب  وميلكـه  حيدده أن ينبغي وطنية، مسؤولية األمن قطاع

 املعـايري  أفضـل  هـدي  علـى  يسـري  أن وينبغـي  الوطنيون، املصلحة

 اتمـع  بـدعم  ذلـك  بعد حيظى أن وينبغي الدولية، واملمارسات

ــدويل ــر .)١٤٣(الـ ــل وذكـ ــا ممثـ ــم دور أن إيطاليـ ــدة األمـ  يف املتحـ
 هـي  املتحـدة  األمـم  أن إىل بـالنظر  أساسي، األمن قطاع إصالح

 قطـاع  يف للعمـل  الالزمـة  الدوليـة  باملشـروعية  تتمتع اليت املنظمة

 إنــه اليابــان ممثــل وقــال .)١٤٤(الــدول ألمــن مــا احلساســية مــن لــه

 مــن املطــاف ايــة يف األمــن قطــاع مســؤوليات نقــل يــتم لكــي

ــدويل اتمــع ــة احلكومــة إىل ال ــة، بالسالســة الوطني  مــن املطلوب

 أن األمــن جملــس يضــمن أن شــيء، كــل وقبــل أوال الضــروري،

 جملـس  يقـرر  حيثمـا  مـا،  صـراع  يف الـدويل  اتمـع  تدخل يكون

    .)١٤٥(مشروعا تدخال التدخل، ذلك مبثل اإلذن األمن

 الـــذي اهلـــام بالـــدور الصـــني ممثـــل اعتـــرف حـــني ويف  

 خاللــه مــن مــناأل قطــاع إصــالح يف املتحــدة األمــم بــه تضــطلع

 أنــه أكــد فقــد الســالم، وبنــاء الســالم حفــظ جمــايل يف جهودهــا

 قطـاع  إلصـالح  ممارسـة  أي يف املعنيـة  البلدان إرادة احترام جيب

 بشــكل متثــل الوطنيــة املؤسســات بنــاء إعــادة ألن نظــرا األمــن،

ــا شــأنا أساســي ــد داخلي ــى وتتوقــف املعــين للبل ــد عل ــه. البل  ذات

 بقــدر يعمــل أن جانبــه، مــن ويل،الــد اتمــع علــى أنــه وأضــاف

 حتســني إىل الراميــة للمســاعدة ومقــدما مستشــارا بوصــفه أكــرب

 إجيـاد  علـى  ومسـاعدا  الوطنيـة  قوـا  بنـاء  علـى  البلدان قدرات
__________ 

)؛ (إندونيســيا ٢٤(فرنســا)؛ والصــفحة  ٢٢أفريقيــا)؛ والصــفحة 
ــتئناف  S/PV.5632 و ــفحة ١(االســـــ ــو)؛  ٢)، الصـــــ (الكونغـــــ

 ١٨(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة  ٧(غانــا)؛ والصــفحة  ٤والصــفحة 
(مجهوريــة  ٢٤(أســتراليا)؛ والصــفحة  ٢٠(هولنــدا)؛ والصــفحة 

  (أفغانستان). ٢٦كوريا)؛ والصفحة 

)١٤٣(  S/PV.5632 ١٨، الصفحة.  

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٤(

)١٤٥(  S/PV.5632  االستئناف)١٢)، الصفحة ١.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤من، مرجع ممارسات جملس األ 

 

11-02856 1502/1582 
 

 الواليـة  جتـاوز ’’ مـن  بـدال  اخلاصة، ظروفها تناسب وج آليات

 ذكـر  وكـذلك  .)١٤٦(‘‘حتكميـة  بصـورة  التصرف حىت أو املعينة

 الوطنيـة  ومبـدأ  للـدول  السـيادية  بـاحلقوق  التسـليم  أن قطـر  ممثل

 جنـاح  لضـمان  حامسـة  مسـألة  هـي  األمين القطاع إصالح لعملية

 نظـرا  أنـه  أوروغـواي  ممثـل  ورأى ،)١٤٧(واستدامتها العملية تلك

 حبمايـة  تقوم اليت املؤسسات على يؤثر األمن قطاع إصالح ألن

 مل مـا  للبقـاء  قـابال  يصـبح  لـن  اإلصـالح  ذلك فإن الدولة، سيادة
 جانـب  مـن  كاملـة  ومشـاركة  وتعاون وملكية اتفاق هناك يكن

  .)١٤٨(به تضطلع اليت الدولة

 إصـالح  عـن  حـديث  أي أن علـى  السودان ممثل وشدد  

 أن وأمههـا  واضـحة  مرجعيـة  علـى  يرتكـز  أن جيـب  األمـن  قطاع

 ذلــك يف مبــا املتحــدة، األمــم ميثــاق ومبــادئ مقاصــد إىل يســتند

ــرام ــدول ســيادة احت ــة وســالمتها ال ــة، ووحــدا اإلقليمي  الوطني

 السياســــية ونظمهــــا للبلــــدان الوطنيــــة اخليــــارات واحتــــرام

 وأكـد  للدول. الداخلية الشؤون يف التدخل وعدم واالقتصادية،

 تدرجييــة عمليــة األمــن قطــاع إصــالح ألن نظــرا أنــه جديــد مــن

 فـــإن حساســـة، ســـيادية مؤسســـات علـــى تركـــز مراحـــل ذات

 يف الوطنيـة  املؤسسـات  مشـاركة  هـي  جاحهلن الوحيدة الضمانة
ــدأ وفقــا املعــين، البلــد ــرام ملب  أي وشــرعيتها، الــدول ســيادة احت

    .)١٤٩(الوطنية امللكية أخرى، بعبارة

 إنـه  فقـال  االحنيـاز،  عدم حركة باسم كوبا ممثل وتكلم  

 [قطــاع فعاليــة انعــدام تقيــيم كيفيــة بشــأن وضــوح يوجــد ال

 قيميــة. أحكـام  وإطـالق  سـريات التف تبـاين  إىل أدى ممـا  األمـن]، 

 إىل يــؤدي ممــا التعســفي، التنفيــذ إىل يــؤدي أن شــأنه مــن وهــذا
__________ 

)١٤٦(  S/PV.5632 ١١، الصفحة.  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

)١٤٨(  S/PV.5632  االستئناف)٢٨)، الصفحة ١.  

  .٣١و  ٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٩(

 يعلو شاغال ميثل ما وهو عليه، والتعدي السيادة مفهوم تقويض

 القطـاع  إصالح أن ورأى املتحدة. األمم ميثاق يف عداه ما على

 أسـاس  علـى  الوطنيـة  احلكومـات  تقررها أن ينبغي مسألة األمين

 إنـه  وقـال  الصراع. أعقاب يف السالم لبناء الوطنية يجياااسترات

 ينبغـي  الـذي  الطريق ميلي أن الدويل اتمع صالحيات من ليس

ــا ــاذه، عليه ــذلك اخت ــإن ول ــة ف ــة امللكي ــذا يف ضــرورية الوطني  ه

ــه علــى وشــدد الصــدد.  املاضــي، أخطــاء تكــرار عــدم ينبغــي أن

 قطــاعي يف إصــالحات يفــرض أن األمــن جملــس حــاول حينمــا

    .)١٥٠(املعنية للدولة املسبقة املوافقة بدون واألمن القضاء

 مـا  علـى  عـام  اتفاق يوجد ال أنه أيضا مصر ممثل ورأى  
 علـى  خاصـة  األمـن،  قطـاع  إلصـالح  جديـد  مفهـوم  عليه يطلق

ــاط ضــوء ــة القطاعــات إصــالح ارتب ــدد األمني ــن بع  األفكــار م

 “مايـــةاحل مســؤولية ” مثــل  أيضــا  عليهـــا املتفــق  غــري  اخلالفيــة 

 إىل تســـعى  األفكـــار هـــذه إن وقـــال  “.اإلنســـاين األمـــن” و

 الداخليـة  الشـؤون  يف التـدخل  لتقـنني  إنسـانية  مفـاهيم  استخدام

 تعريفهـــا، علـــى دويل اتفـــاق إىل التوصـــل بـــدون حـــىت للـــدول

 أراضــيها. علــى دولــة كــل بســيادة وعالقتــها تطبيقهــا، ونطــاق

 نزاعــات نمــ اخلارجــة الــدول مســاعدة هــو املقصــود كــان وإذا

 بإصــــالح تتعلــــق ال املســــألة فــــإن مبســــؤولياا، القيــــام علــــى

 إطـار  يف يـأيت  مـا  وهـو  ،‘‘تأهيلها إعادة’’ بل األمنية املؤسسات

 مناقشـات  إجراء الضروري من أنه وأكد الوطنية. القدرات بناء

ــاملة  بشــأن آراء توافــق إىل للتوصــل أوال العامــة اجلمعيــة يف ش

 األساسـية  املبـادئ  احتـرام  مع قهاتطبي ونطاق اإلصالح أهداف

 ووحـدة  الـدول  سـيادة  احتـرام  ذلك يف مبا املتحدة، األمم مليثاق

ــدخل وعــدم أراضــيها وســالمة ــة، شــؤوا يف الت  وبعــد الداخلي

 دعـم  يف احملـدود  دوره ينـاقش  أن األمـن  لـس  ميكـن  فقط ذلك

 حـــدود يف األمنيـــة قطاعاـــا إلصـــالح للـــدول الوطنيـــة اإلرادة
__________ 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٠(



املواد األخرى من امليثاقالنظر يف أحكام  -الفصل الثاين عشر 

 

1503/1582 11-02856 
 

 واألمـــــن الســــلم  حفــــظ  ميــــس  مــــا  يف وفقــــط  ،اختصاصــــه 

    .)١٥١(الدوليني

 الــس أكــد اجللســة، تلــك يف الــرئيس بــه أدىل وببيــان  

 علـى  وأولوياـا  األمـن  قطـاع  إصـالح  عملية ج تقرير أن على

 يف ومســؤوليته املعــين للبلــد الســيادي احلــق هــو الــوطين الصــعيد
 الوطنيــة للملكيــة العمليــة هــذه ختضــع أن وينبغــي األول. املقــام

 اخلاصـة.  وظروفـه  املعـين  البلـد  احتياجـات  من منبثقة تكون وأن

 العمـل  يف حيوياً دوراً املتحدة لألمم أن على أيضاً الس وشدد

 الوطنيـة  للسـيطرة  اخلاضـعة  األمـن  قطاع إصالح برامج مد على

 ذلـــك يـــتم أن علـــى ومتماســـك، ومتســـق شـــامل دويل بـــدعم

    .)١٥٢(املعين البلد مبوافقة
  

    ١٠ احلالة  

    الدوليني واألمن السلم صون  

ــة يف   ــه ٢٥ يف املعقــــودة ،٥٧٠٥ اجللســ  حزيران/يونيــ

 ذكــر والصــراعات، الطبيعيــة املــوارد مســألة يف للنظــر ،٢٠٠٧

ــه املــتكلمني بعــض  بــني الصــلة معاجلــة عنــد الضــروري، مــن أن

 والدائمـة  التامـة  السيادة تحترم أن والصراعات، الطبيعية املوارد

  .)١٥٣(الطبيعية مواردها على نللبلدا

ــد   ــدد فقـ ــل شـ ــر ممثـ ــى قطـ ــة أن علـ ــتقالل دعامـ  االسـ

ــة ألي واالقتصــادي السياســي  حقهــا مبمارســة متتعهــا هــي دول

 السـيادة  ممارسـة  ويف مصـريها،  تقريـر  يف املنقـوص  وغـري  الكامل

 شــعبها، ورفــاه تنميتــها ملصــلحة الطبيعيــة مواردهــا علــى التامــة
__________ 

  .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٥١(

)١٥٢(  S/PRST/2007/3الفقرة الثالثة ،.  

)١٥٣(  S/PV.5705 ــفحة ــفحة   ١١، الصــ ــر)؛ والصــ ــريو)؛  ١٩(قطــ (بــ
 S/PV.5705(مصــر)؛ و  ٣٧(الصـني)؛ والصـفحة    ٢١والصـفحة  

  (اهلند). ٣)، الصفحة ١(االستئناف 

 لـس  نفـوذ  أي فـرض  إن وقـال  دويل.الـ  القانون يكفله ما وهو

 للقـانون  خرقـا  ذلـك،  ضـوء  علـى  يعـد،  املـوارد  هـذه  على األمن

    .)١٥٤(الطبيعية مواردها على الدول سيادة من وينتقص الدويل،

 غـري  االسـتغالل  مكافحـة  إن الروسي االحتاد ممثل وقال  

 ضـمن  شـيء،  كـل  وقبل أوال تندرج، الطبيعية للموارد الشرعي

ــاتوا الصــالحيات ــة لواجب ــى الواقع ــاتق عل ــة ع ــة حكوم  الدول

 يف املتحـدة  لألمـم  األويل الـدور  بأن اعتقاده عن وأعرب املعنية.
 الدولـة،  مسـاعدة  يكـون  أن ينبغـي  املشكلة هلذه التصدي عملية

 هلـا.  واالستشـاري  السياسي الدعم بتقدمي منها، طلب على بناء

 لـس  ابعـة الت اجلـزاءات  آليات تساهم السياق هذا يف أنه ورأى

 فيهـا  تكـون  الـيت  احلـاالت  يف معهـا  العاملـة  اخلـرباء  وأفرقة األمن

 علـى  وشـدد  األمـن.  جملـس  علـي  معروضة الصلة ذات األزمات

 املتمثلـة  امليثـاق  بــمبادئ  األمـر  هـذا  يف الس يسترشد أن أمهية

 وسـالمة  وسـيادا  للـدول  الداخليـة  الشؤون يف التدخل عدم يف

 بــني التوفيــق أمهيــة علــى وأكــد السياســي. واســتقالهلا أراضــيها

ــود ــع جهــ ــدويل اتمــ ــة الــ ــة إيل اهلادفــ ــأجيج دون احليلولــ  تــ

ــراعات ــن الصـ ــق عـ ــتغالل طريـ ــري االسـ ــروع غـ ــوارد املشـ  للمـ

 للدولـة  السيادي احلق مببدأ الصارم وااللتزام جهة، من الطبيعية،

    .)١٥٥(األخرى اجلهة من الطبيعية، مواردها استغالل يف

 أن مفــاده رأي عــن األرجنــتني ممثــل بأعــر وكــذلك،  

 املـوارد  اسـتغالل  علـى  جـزاءات  يفـرض  أن األمـن  جملـس  سـلطة 

 جــدول يف املدرجــة البلــدان يف شــرعية غــري بصــورة الطبيعيــة

 واألمـــن الســـالم يهـــدد معـــني صـــراع بســـبب الـــس أعمـــال

 خوهلــا الــيت الســلطات بــني مــن ســلطة بوضــوح هــي الــدوليني

 خمتلفـا  يصـبح  الوضـع  أن إال األمـن.  سلـ  املتحدة األمم ميثاق

 خطـر  وجـود  بسبب ضروري الوقائي التدخل أن الس قرر لو
__________ 

)١٥٤(  S/PV.5705 ١١، الصفحة.  

  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٥(



٢٠٠٧-٢٠٠٤من، مرجع ممارسات جملس األ 

 

11-02856 1504/1582 
 

 إىل املسـتقبل  يف معـني  بلد يف الطبيعية املوارد استغالل يؤدي أن

 إن وقـال  الـدوليني.  واألمـن  للسـالم  ديـدا  ميثـل  صراع نشوب

ــهاكا ســيكون القــرار ذلــك ــدأ انت  الشــؤون يف التــدخل عــدم ملب

 آنئــذ التــدخل ألن امليثــاق، يف عليــه املنصــوص للــدول اخليــةالد

 الـيت  اإلجـراءات  علـى  تترتـب  أن حيتمل اليت النتائج إىل سيستند

 تـؤثر  أن احملتمـل  مـن  والـيت  السـيادة  منطلـق  مـن  مـا  بلـد  يتخذها

    .)١٥٦(الدوليني واألمن السالم على

 مـن  الس أكد اجللسة، تلك يف الرئيس به أدىل وببيان  

 الســيطرة يف وأصــيال كــامال ســياديا حقــا دولــة لكــل أن جديــد

 القـانون  وملبادئ للميثاق وفقا واستغالهلا الطبيعية مواردها على

 املتحـدة  األمـم  وعمليات بعثات بأن أيضا الس وسلّم الدويل.

 تشـهد  والـيت  باملوارد تزخر اليت البلدان إىل املوفدة السالم حلفظ

ــراعات ــلحة صـــ ــها مســـ ــؤدي أن ميكنـــ ــاعدة يف دورا تـــ  مســـ

ــة احلكومــات ــة يف املعني ــؤدي أن دون احليلول  غــري االســتغالل ي

ــادة إىل املــوارد هلــذه املشــروع ــأجيج زي  مــع وذلــك الصــراع، ت

ــرام ــل االحتـ ــيادة الكامـ ــذه لسـ ــات هـ ــى احلكومـ ــا علـ  مواردهـ

    .)١٥٧(الطبيعية
  

    ١١ احلالة  

  املسلحة الصراعات يف املدنيني محاية  

ــة يف   ــ ،٤٩٩٠ اجللســ ــه ١٤ يف ودةاملعقــ  حزيران/يونيــ

ــدة أكــد ،٢٠٠٤ ــتكلمني ع ــة املســؤوليات أن م ــة املتعلق  حبماي

 نفسـه،  الوقـت  ويف .)١٥٨(املعنيـة  الـدول  عـاتق  علـى  تقع املدنيني
__________ 

  .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٦(

)١٥٧(  S/PRST/2007/22نية والسابعة.، الفقرتان الثا  

)١٥٨(  S/PV.4990 ٧(وكيـــل األمـــني العـــام)؛ والصـــفحة  ٢، الصـــفحة 
(االســتئناف   S/PV.4990(الصـني)؛ و  ٢٩(رومانيـا)؛ والصــفحة  

(كنـدا، نيابـة أيضـا عـن أسـتراليا ونيوزيلنـدا)؛        ١٧)، الصفحة ١
  (نيبال). ٢٦والصفحة 

 للشـؤون  العـام  األمـني  وكيـل  فـيهم  مبن املتكلمني، بعض أوضح

 تعجـز  عندما أنه الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية

 لزامـا  يصـبح  فإنه املسؤولية، تلك تويل عن جمحت أو احلكومات

 وجــه وعلــى .)١٥٩(مبســؤولياا تضــطلع أن املتحــدة األمــم علــى

 التـزام  هنـاك  يكـون  أن ينبغـي  أنـه  أوغنـدا  ممثـل  ذكـر  اخلصوص،

ــدويل اتمــع جانــب مــن ــة بالتــدخل ال ــدول يف النــاس ومحاي  ال

 يهـا مواطن حلمايـة  االسـتعداد  لـديها  لـيس  الـيت  الـدول  أو املنهارة

 فكــرة جيـب  أن ينبغــي احلمايـة  حـق  أن ورأى الصــراع. آفـة  مـن 

 ميثاقــه يف جســد الــذي األفريقــي، االحتــاد علــى وأثــىن الســيادة.

ــق ــدخل حـ ــاالت، بعـــض يف التـ ــى احلـ ــرغم علـ ــن الـ ــألة مـ  مسـ

 أسـتراليا  عـن  نيابة أيضا متكلما كندا، ممثل وذكر .)١٦٠(السيادة

 تتــوىل أن نفســها األعضــاء الــدول علــى يــتعني أنــه ونيوزيلنــدا،

 هــذه ألن نظــرا شــعوا، محايــة كفالــة عــن الرئيســية املســؤولية

 ويف الدولــة. ســيادة مفهــوم صــميم يف ضــمنا تــدخل املســؤولية

 بـل  املزيـد  تفعـل  أن األعضـاء  للـدول  ميكـن  أنـه  علـى  شـدد  حني

 يف الـدول  ختفـق  حينمـا  إنـه  قـال  فقـد  تفعلـه،  أن ينبغـي  مـا  وهذا
    .)١٦١(األمن جملس يتصرف أن جيب مبسؤوليتها االضطالع

ــيت الصــعوبات توضــيح معــرض ويف   ــرض ال ــة تعت  كفال

 الفاعلـة  اجلهـات  مـع  التعامـل  عنـد  اإلنسـانية  املساعدات إيصال

 األمــر  ينتــهي أن مــن كولومبيــا ممثــل  حــذر الــدول، غــري مــن

 اإلنسانية املساعدات وصول إمكانية بشأن املشروعة بالشواغل

 الداخليـة،  الشـؤون  يف وتتـدخل  الشـرعية،  احلكومات دد بأن

 .)١٦٢(املتحـدة  األمم مليثاق األساسية واملبادئ املقاصد تنتهك أو
__________ 

)١٥٩(  S/PV.4990 ٧(وكيـــل األمـــني العـــام)؛ والصـــفحة  ٢، الصـــفحة 
(أوغندا)؛  ٤)، الصفحة ١(االستئناف  S/PV.4990 (رومانيا)؛ و

  (كندا، نيابة أيضا عن أستراليا ونيوزيلندا). ١٧والصفحة 

)١٦٠(  S/PV.4990  االستئناف)٥)، الصفحة ١.  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦١(

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٢(
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ــل شــاطر كــذلك، ــال ممث ــة النظــر وجهــة ةغــري نيب  أي إن القائل

 ســواء بعينــه، بلــد إىل الــدويل اتمــع يقــدمها إنســانية مســاعدة

 صـــنع مــن  كارثـــة أو طبيعيــة  كارثـــة ســببتها  معانـــاة لتخفيــف 

 وباالنسـجام  املعنيـة  الدولـة  مبوافقـة  إال تقـدم  أال نبغيي اإلنسان،

 إىل الراميــة اجلهــود إن وقــال املتحــدة. األمــم ميثــاق أحكــام مــع

 تتعـدى  أال جيـب  الشـرعية  غـري  املسـلحة  اجلماعات إىل الوصول

 علــى وردا .)١٦٣(الدولــة ســيادة مبــدأ األشــكال مــن شــكل بــأي

 مــع لتعامــلا مســألة أن علــى العــام األمــني وكيــل وافــق ذلــك،

 حساسـة  مسـألة  تشـكل  للـدول  التابعـة  غـري  املسـلحة  اجلماعات

ــدة ــه وأكــد ومعق  تتحمــل املســلحة، الصــراعات حــاالت يف أن
__________ 

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٣(

 وصـــول إمكانيـــة تـــوفري عـــن الرئيســـية املســـؤولية احلكومـــات

 مـع  التعـاون  وعـن  املـدنيني،  محايـة  وعـن  اإلنسـانية،  املسـاعدات 

 اجلماعـات  مـع  لتعامـ  أي أن علـى  وشـدد  اإلنسانية. الوكاالت

 احلمايـة  توفري جمرد إىل يرمي أن جيب للدول التابعة غري املسلحة

 املنـــاطق يف يعيشـــون الـــذين للمـــدنيني اإلنســـانية واملســـاعدة

 هــذا  جيــري  أن وجيــب اجلماعــات،  هــــذه لســيطرة  اخلاضعــــة

ــل ــى التعام ــو عل ــه شــفاف حن ــد ونزي ــة وحماي  تضــفي ال وبطريق

 املســلحة اجلماعــات لــىع األشــكال مــن شــكل بــأي الشــرعية

  .)١٦٤(املعنية
__________ 

  .٣١الصفحة  املرجع نفسه،  )١٦٤(

    
  اجلزء الثاين

  من امليثاق) ٢٦و  ٢٤النظر يف وظائف جملس األمن وسلطاته (

  
    ٢٤املادة   - ألف

    ٢٤املادة   

األمــم  ”رغبــة يف أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه         - ١
ســريعاً فعــاالً، يعهــد أعضــاء تلــك اهليئــة إىل جملــس    “املتحــدة

ية يف أمـر حفـظ السـلم واألمـن الـدويل      األمن بالتبعات الرئيسـ 
ــه        ــهم يف قيام ــاً عن ــل نائب ــس يعم ــذا ال ــى أن ه ــون عل ويوافق

   تفرضها عليه هذه التبعات.بواجباته اليت

أداء هـــذه الواجبـــات وفقـــاً يعمـــل جملـــس األمـــن، يف   - ٢
ومبادئها والسلطات اخلاصة املخولـة   “األمم املتحدة”ملقاصد 

قيــام ــذه الواجبــات مبينــة يف    لــس األمــن لتمكينــه مــن ال   
  الفصول السادس والسابع والثامن والثاين عشر.  

يرفــع جملــس األمــن تقــارير ســنوية، وأخــرى خاصــة،     - ٣
    اقتضت احلال إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها.  إذا
  

  مالحظة  

ــرة املستعرضــة، مل يتضــمن أي مقــرر مــن       خــالل الفت
 ٢٤صـرحية إىل املـادة    املقررات اليت اختذها جملس األمن إشارة

ــاق  ــن امليثـ ــات     .)١٦٥(مـ ــرارات والبيانـ ــن القـ ــددا مـ ــري أن عـ غـ
الرئاسية تضمن أحكاما ذات صلة ذه املـادة. واحلكـم الـذي    
تعهد بـه الـدول األعضـاء إىل الـس باملسـؤولية الرئيسـية عـن        
صـون الســلم واألمــن الــدوليني أشــري إليــه ضــمنيا يف مــا يتعلــق  

يعية. وذه املقـررات، أشـار الـس إىل    أساسا باملسائل املواض
__________ 

ــادة   )١٦٥( ــن إىل    ٣( ٢٤املـ ــس األمـ ــنوي لـ ــالتقرير السـ ــة بـ )، املتعلقـ
اجلمعية العامة، جيـري تناوهلـا يف الفصـل السـادس، اجلـزء األول،      

  الفرع هاء.



٢٠٠٧-٢٠٠٤من، مرجع ممارسات جملس األ 
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مســــؤولياته مبوجــــب امليثــــاق عــــن صــــون الســــالم واألمــــن  
  .)١٦٦(الدوليني

ويف التعامل مع العديد مـن املسـائل املواضـيعية، أشـار       
ــاق    ــا ملســـؤولياته مبوجـــب امليثـ ــه يتصـــرف وفقـ الـــس إىل أنـ

__________ 

ــلحة الصــــغرية، انظــــر       )١٦٦( ــا يتعلــــق باألســ ؛ S/PRST/2004/1يف مــ
. ويف مـــــــــا يتعلـــــــــق  S/PRST/2007/24؛ و S/PRST/2005/7 و

)، ٢٠٠٤( ١٥٣٩الــرتاع املســلح، انظــر القــرارات   باألطفــال و
ــة؛ و    ــن الديباجـ ــة مـ ــرة اخلامسـ ــرة ٢٠٠٥( ١٦١٢الفقـ )، الفقـ

ــة؛ و  ــن الديباجـ ــة مـ ــق  S/PRST/2006/48 السادسـ ــا يتعلـ . ويف مـ
. S/PRST/2004/16بعمليات األمم املتحدة حلفـظ السـالم، انظـر    

يميـة يف  ويف ما يتعلق بالتعاون بني األمم املتحدة واملنظمـات اإلقل 
ــر   ــتقرار، انظـ ــاء االسـ ــا S/PRST/2004/27عمليـــات إرسـ . ويف مـ

يتعلـــــق بالعالقـــــة املؤسســـــية مـــــع االحتـــــاد األفريقـــــي، انظـــــر 
S/PRST/2004/44     ويف مــــا يتعلــــق بصــــون الســــالم واألمــــن .

التحـديات،  - الدوليني: دور جملس األمـن يف األزمـات اإلنسـانية   
ــتقبل،   ــق إىل املســـــ ــتفادة، والطريـــــ ــر والـــــــدروس املســـــ انظـــــ

S/PRST/2005/30   ويف مــا يتعلــق بالتهديــدات الــيت يتعــرض هلــا .
ــرارين    ــر القـ ــدوليان؛ انظـ ــن الـ ــالم واألمـ )، ٢٠٠٥( ١٦٢٤السـ

)، املرفـق، الفقـرة   ٢٠٠٥( ١٦٢٥الفقرة الثالثة من الديباجـة؛ و  
الثالثـة مـن الديباجـة. ويف مـا يتعلــق بالتعـاون بـني األمـم املتحــدة        

ــة يف جمــا  ــدوليني.  واملنظمــات اإلقليمي ل صــون الســالم واألمــن ال
، الفقــرة السادســة مــن الديباجــة؛  )٢٠٠٥( ١٦٣١انظــر القــرار 

. ويف ما يتعلق حبماية املدنيني يف الصـراعات  S/PRST/2006/39 و
)، الفقـرة العاشـرة مـن    ٢٠٠٦( ١٦٧٤املسلحة، انظـر القـرارين   

)، الفقــرة األوىل مــن الديباجــة. يف ٢٠٠٦( ١٧٣٨الديباجــة؛ و 
 ١٦٩٦علق مبنـع انتشـار األسـلحة النوويـة، انظـر القـرارات       ما يت

)، ٢٠٠٦( ١٧٣٧ )، الفقــرة التاســعة مــن الديباجــة؛ و  ٢٠٠٦(
)، الفقــــرة ٢٠٠٧( ١٧٤٧الفقـــرة التاســــعة مــــن الديباجــــة؛ و  

التاسعة من الديباجة. ويف مـا يتعلـق بالعالقـة بـني األمـم املتحـدة       
ريقي، يف جمـال صـون   واملنظمات اإلقليمية، وال سيما االحتاد األف

. ويف مـا يتعلــق  S/PRST/2007/7السـالم واألمـن الــدوليني، انظـر    
ــر    ــدوليني، انظــ ــن الــ ــلم واألمــ ــون الســ ؛ S/PRST/2007/22بصــ

. ويف ما يتعلق باملرأة والسالم واألمن، انظـر  S/PRST/2007/31 و
S/PRST/2007/40 ويف ما يتعلق بدور املنظمات اإلقليمية ودون .

ــ ــر  اإلقليميــــــة يف صــــ ــدوليني، انظــــ ــالم واألمــــــن الــــ ون الســــ
S/PRST/2007/42.  

ــا مبســؤولياته       أو ــا وثيق ــائل تــرتبط ارتباط ــض املس ــد أن بع أك
سـية. ويف مـا يتعلــق بالتهديـدات الـيت يتعــرض هلـا الســالم      الرئي

واألمن الدوليان مـن جـراء األعمـال اإلرهابيـة، كـرر الـس،       
يف سلسلة من املقررات، تأكيد تصـميمه علـى مكافحـة مجيـع     

ــاق األمــم   ”أشــكال اإلرهــاب،   ــا ملســؤولياته مبوجــب ميث وفق
حـاالت   ويف ما يتعلق ببناء السـالم بعـد انتـهاء    .)١٦٧(“املتحدة

الـــرتاع، أشـــار الـــس، يف أحـــد املقـــررات، إىل مســـؤوليته      
الرئيســية عــن صــون الســالم واألمــن الــدوليني، ورأى أن بنــاء  
ــا     ــا وثيقـ ــرتبط ارتباطـ ــرتاع يـ ــاالت الـ ــهاء حـ ــد انتـ ــالم بعـ السـ

ــية ويف مـــا يتعلـــق بالتهديـــدات الـــيت   .)١٦٨(مبســـؤولياته الرئيسـ
لـس، إذ رحـب   يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان، أعرب ا

التزامه بالعمل معـه عـن كثـب    العام اجلديد، عن بتعيني األمني 
وبطريقة مركزة وعملية املنحـى مـن أجـل التصـدي علـى حنـو       
أفضل للتحديات والتهديدات املتعددة األوجـه واملترابطـة الـيت    

يف إطار مسؤوليته الرئيسية عـن صـون السـالم    ”تواجه العامل، 
حـو املنصـوص عليـه يف ميثـاق األمـم      واألمن الدوليني، على الن

صــون الســالم ”ويف مــا يتعلــق بالبنــد املعنــون  .)١٦٩(“املتحــدة
واألمــن الــدوليني: دور جملــس األمــن يف دعــم إصــالح قطــاع   

أعــرب الــس، إذ أقــر باحلاجــة إىل تقريــر شـــامل       ،“األمــن 
__________ 

)، الفقـرة الثالثـة مـن    ٢٠٠٤( ١٥٣٥انظر قرارات جملس األمـن    )١٦٧(
)، ٢٠٠٥( ١٦١٨؛ و ٤)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦١١الديباجة؛ و 

؛ S/PRST/2004/31؛ و S/PRST/2004/14؛ و ٨الفقــــــــــــــــــــــــــــرة 
 ؛S/PRST/2005/53؛ و S/PRST/2005/45؛ و S/PRST/2005/36  و
؛ S/PRST/2006/29؛ و S/PRST/2006/18؛ و S/PRST/2005/55  و
؛ S/PRST/2007/10؛ و S/PRST/2006/56؛ و S/PRST/2006/30  و
؛ S/PRST/2007/32؛ و S/PRST/2007/26؛ و S/PRST/2007/11  و
؛ S/PRST/2007/45؛ و S/PRST/2007/39؛ و S/PRST/2007/36  و
  .S/PRST/2007/50  و

)١٦٨(  S/PRST/2005/20.  

)١٦٩(  S/PRST/2007/1.  
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لألمني العام بشأن ج األمم املتحدة يف إصالح قطاع األمـن،  
“ يف نطــاق صــالحياته”نظــر يف هــذا التقريــر عــن اســتعداده لل

ــاق  ــون    .)١٧٠(مبوجــب امليث ــد املعن ــق بالبن ــا يتعل ــالة ”ويف م رس
موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن      ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤مؤرخة 

ــم املتحــدة     ــدى األم ــان ل ــدائم للياب ــل ال ــن املمث اختــذ  ،)١٧١(“م
متصرفا مبوجب مسـؤوليته  ”)، ٢٠٠٦( ١٦٩٥الس القرار 

  .)١٧٢(“ن السالم واألمن الدولينياخلاصة عن صو

ــرة املستعرضــة، وردت إشــارات صــرحية      وخــالل الفت
ووردت إشــارات  .)١٧٣(يف العديـد مـن الرسـائل    ٢٤إىل املـادة  

ــادة    ــراءات    ٢٤صــرحية أيضــا إىل امل ــدة مناســبات يف إج يف ع
، املعقـــــــــودة يف ٥٢٤٦ففـــــــــي اجللســـــــــة  .)١٧٤(الـــــــــس

__________ 

)١٧٠(  S/PRST/2007/3.  

)١٧١(  S/2006/481.  

  )، الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة.٢٠٠٦( ١٦٩٥لقرار ا  )١٧٢(

انظر الرسائل التالية، املوجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـا مل يشـر       )١٧٣(
شـــباط/فرباير  ١٥و  ٣إىل خـــالف ذلـــك: رســـالتان مؤرختـــان 

ــا (  ٢٠٠٦ ــل ماليزي )؛ ورســالة S/2006/111و  S/2006/85مــن ممث
ــة  ــباط/فرباير  ١٧مؤرخـ ــا    ٢٠٠٦شـ ــوب أفريقيـ ــل جنـ ــن ممثـ مـ

)S/2006/113٢٠٠٦أيلول/ســـبتمرب  ٢٩ل مؤرخـــة )؛ ورســـائ ،
ــاير   ١٩، و ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ٨ و كــانون الثاين/ين

ــا (   ٢٠٠٧ ــل كوبـ ــن ممثـ ــة مـ  S/2006/969و  S/2006/781موجهـ
انون األول/ديســــمرب كــــ ٢٣)؛ ورســـالة مؤرخــــة  S/2007/31 و

موجهـــــة مـــــن ممثـــــل مجهوريـــــة إيـــــران اإلســـــالمية       ٢٠٠٦
)S/2006/1024  ٢٠٠٤شــــباط/فرباير  ١٩)؛ ورســــالة مؤرخــــة 

ــدا (  ــة S/2004/135موجهــــة مــــن ممثــــل فنلنــ ــالة مؤرخــ )؛ ورســ
ــل   ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ١ ــام مـــن ممثـ ــني العـ ــة إىل األمـ موجهـ

ــا ( ــة  S/2006/718ماليزيــ ــالة مؤرخــ ــبتمرب  ١٩)؛ ورســ أيلول/ســ
)؛ S/2006/780موجهة إىل األمني العـام مـن ممثـل كوبـا (     ٢٠٠٦

كـــانون األول/ديســــمرب   ١٩ورســـالتان متطابقتـــان مؤرختــــان   
موجهتان إىل األمني العام ورئيس جملس األمـن مـن ممثـل     ٢٠٠٦

  ).S/2006/1008مجهورية إيران اإلسالمية (

يميـة يف  يف ما يتعلق بالتعاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقل      )١٧٤(
ــات إرســاء االســتقرار، انظــر    )، ١(االســتئناف  S/PV.5007عملي

 

الـــيت  ، يف مـــا يتعلـــق بالتهديـــدات    ٢٠٠٥آب/أغســـطس   ٤
يتعـــرض هلـــا الســـالم واألمـــن الـــدوليان مـــن جـــراء األعمـــال  
ــس القــرار        ــذ ال ــد أن اخت ــل العــراق، بع ــن ممث ــة، أعل اإلرهابي

) باإلمجــاع، أن الــس قــد حتــدث بصــوت     ٢٠٠٥( ١٦١٨
ــلطاته    ــألة تقــــع يف صــــميم وظائفــــه وســ واحــــد بشــــأن مســ

مــن ميثــاق األمــم  ٢٤ومســؤولياته كمــا هــي حمــددة يف املــادة  
، وهي مسألة السالم واألمن. وأكـد أن الـس، لـدى    املتحدة

__________ 

(رئيس االحتاد األفريقي). ويف مـا يتعلـق باحلالـة يف     ١٤الصفحة 
(باكسـتان). ويف   ٧، الصفحة S/PV.5028الشرق األوسط، انظر 

ما يتعلق بالتهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان مـن  
(بـنن)،   ١٠، الصفحة S/PV.5053ية، انظر جراء األعمال اإلرهاب

ــق باألســلحة    ٨، الصــفحة S/PV.5246 و ــا يتعل ــراق). ويف م (الع
(مصر). ويف مـا يتعلـق    ٤١، الصفحة S/PV.5127الصغرية، انظر 

باحلالــة يف الشــرق األوســط، مبــا يف ذلــك قضــية فلســطني، انظــر  
S/PV.5230  ــتئناف ــفحة ١(االسـ ــا  ١٤)، الصـ ــا). ويف مـ (ماليزيـ

ــانون وصــون الســالم     يتع ــدويل: ســيادة الق ــانون ال ــز الق ــق بتعزي ل
(األرجنـتني)؛   ٢٣، الصـفحة  S/PV.5474واألمن الـدوليني، انظـر   

(االســتئناف  S/PV.5474 (املكســيك)؛ و ٣٩و  ٣٧والصــفحتان 
ــة   ١٩)، الصــفحة ١ ــال، مجهوري ــا   -(فرتوي ــة). ويف م البوليفاري

(االســتئناف  S/PV.5494يتعلــق باألطفــال والــرتاع املســلح، انظــر 
(ســان مــارينو). ويف مــا يتعلــق بعــدم االنتشــار،  ٤)، الصــفحة ١

(مجهوريـــــة إيـــــران  ١٥و  ١٢، الصـــــفحتني S/PV.5612انظـــــر 
، S/PV.5619اإلسالمية). ويف مـا يتعلـق باحلالـة يف ميامنـار، انظـر      

(ميامنار). ويف ما يتعلق بالعالقة بـني األمـم املتحـدة     ١٢الصفحة 
يمية، وال سيما االحتاد األفريقي، يف جمـال صـون   واملنظمات اإلقل

)، ١(االســـتئناف  S/PV.5649الســـالم واألمـــن الـــدوليني، انظـــر  
ــدا)؛ والصــفحة  ٥الصــفحة  ــدا). ويف مــا يتعلــق   ٢١(أوغن (روان

املوجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٧نيســـان/أبريل  ٥بالرســـالة املؤرخـــة 
يا العظمـى  جملس األمن من املمثل الدائم للمملكة املتحدة لربيطان

)، انظـــر S/2007/186وأيرلنـــدا الشـــمالية لـــدى األمـــم املتحـــدة ( 
S/PV.5663  (كوبـا، باسـم حركـة     ٣٤)، الصفحة ١(االستئناف

  عدم االحنياز).
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قيامه بذلك، يتصرف، كما ذكرت املادة، باسم مجيـع الـدول   
  .)١٧٥(األعضاء

وتطبيقـه   ٢٤وسعيا إىل توضيح تفسري الس للمـادة    
هلــا، اســتمدت احلــاالت الســت التاليــة مــن مــداوالت الــس   

الــة الــيت بشــأن دوره ومســؤولياته مبوجــب امليثــاق. وتســبق احل
تشمل وضعا جغرافيا احلاالت اليت تشـمل مسـائل مواضـيعية،    

، املتعلقـة  ١٢ورتبت املسائل املواضيعية زمنيا. وتعرض احلالـة  
باحلالة يف ميامنار، املناقشة يف مـا يتعلـق بشـرعية الـس يف أن     

ــرض احلالــة       ــد نظــره. وتع ــي املســألة قي ــة الــيت   ١٣يبق املناقش
ــد املع  ــون جــرت يف إطــار البن ــدمار   ”ن عــدم انتشــار أســلحة ال

). ٢٠٠٤( ١٥٤٠الـــيت أفضـــت إىل اختـــاذ القـــرار  “ الشـــامل
املناقشة الـيت جـرت يف إطـار البنـد املعنـون       ١٤وتعرض احلالة 

بشـأن الـدور الـذي    “ عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم    ”
يضطلع به الس يف التعامل مع مسائل مـن قبيـل املشـتريات.    

ــة  ــبني احلالـ ــون  ا ١٥وتـ ــد املعنـ ــة بالبنـ ــانون  ”ملتعلقـ ــز القـ تعزيـ
ــدوليني    ، “الــدويل: ســيادة القــانون وصــون الســالم واألمــن ال

النقاش يف ما بني الـدول األعضـاء بشـأن مـدى مالءمـة الـدور       
مـن امليثـاق. وتتنـاول     ٢٤التشريعي لس األمن وفقـا للمـادة   

ــان  ــون  ١٧و  ١٦احلالتـــ ــد املعنـــ ــة ”البنـــ ــالة مؤرخـــ  ٥رســـ
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن  ٢٠٠٧ نيســـان/أبريل

ــل الــدائم للمملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا        املمث
والبنــد املعنــون )“ S/2007/186الشــمالية لــدى األمــم املتحــدة (

، على التوايل. ويف احلـالتني،  “صون السالم واألمن الدوليني”
نــاقش املتكلمــون واليــة جملــس األمــن يف النظــر يف موضــوعي   

  غري املناخ واملوارد الطبيعية، على التوايل.  ت
  

__________ 

)١٧٥(  S/PV.5246 ٩و  ٨، الصفحتان.  

    ١٢احلالة   

  احلالة يف ميامنار  

كــــــــانون  ١٢، املعقــــــــودة يف ٥٦١٩يف اجللســــــــة   
نــب اج ، وبسـبب التصـويت املعارضـة مـن    ٢٠٠٧الثاين/ينـاير  

مل يتوصــل الــس إىل اعتمــاد مشــروع    ،)١٧٦(أعضــاء دائمــني 
يف مجلــة  كــان مــن شــأنه أن يــدعو حكومــة ميامنــار، )١٧٧(قـرار 

أمـــور، إىل أن تشـــرع دون تـــأخري يف إجـــراء حـــوار سياســـي  
جــــوهري يفضــــي إىل حتــــول دميقراطــــي حقيقــــي، وتوقــــف  
اهلجمات العسكرية ضد املدنيني يف منـاطق األقليـات العرقيـة،    
وتضــع حــدا النتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين  

  املرتبطة بذلك.

شــىت مــن   ورأى ممثــل الصــني أنــه، مبــا أن وكــاالت      
وكــاالت األمــم املتحــدة كانــت قــد عقــدت مناقشــات بشــأن  
مســألة ميامنــار، ونظــرا إىل أن املســؤولية األساســية املوكلــة يف  
ــدوليني، وأن      ــن ال ــس هــي صــون الســلم واألم ــاق إىل ال امليث
املســألة هــي يف املقــام األول شــأن داخلــي لدولــة ذات ســيادة   

 أو اإلقليمــيني، تشــكل ديــدا للســالم واألمــن الــدوليني     وال
توجـــد ضـــرورة لتـــدخل الـــس أو اختـــاذه أي إجـــراءات.  ال

وأعــرب ممثــل الصــني عــن اعتقــاده بأنــه يف حالــة اختــاذ الــس  
ــه     إجــراءات يف مســألة ميامنــار، فــإن الــس لــن يتجــاوز واليت
فحسـب، بــل سـيعرقل أيضــا املناقشــات الـيت جتريهــا وكــاالت    

لــن يعــود بالفائــدة علــى األمــم املتحــدة األخــرى ذات الصــلة و
__________ 

أصــــوات معارضــــة   ٣ أصــــوات مؤيــــدة و  ٩كانــــت هنــــاك    )١٧٦(
 ٣نــاع  والصــني) مــع امت   ،وجنــوب أفريقيــا   ،الروســي  (االحتــاد 

ــيا    ــن التصــويت (إندونيس ــر ،أعضــاء ع ــو) (انظــر   ،وقط والكونغ
S/PV.5619 ٧، الصفحة.(  

)١٧٧(  S/2007/14.  
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وأشـار   .)١٧٨(جهود املساعي احلميـدة الـيت يبـذهلا األمـني العـام     
ممثل االحتاد الروسي إىل أن مشـاكل ميامنـار الـوارد ذكرهـا يف     
مشروع القرار جيري النظر فيها يف هيئات أخرى من منظومـة  
األمم املتحدة، مثـل اجلمعيـة العامـة وجملـس حقـوق اإلنسـان.       

هود هذه اهليئـات مـن جانـب جملـس األمـن      ورأى أن تكرار ج
قــد يــؤدي إىل نتــائج عكســية، وال يســهل تقســيم العمــل بــني  
ــاق، أو تطــور     ــذي يتوخــاه امليث ــات الرئيســية للمنظمــة، ال اهليئ

القيام بـأي حماولـة   “ غري املقبول”تعاوا البناء. كما رأى من 
الســـتخدام جملـــس األمـــن يف مناقشـــة مســـائل خـــارج نطـــاق  

  .)١٧٩(اختصاصه

ــا أن مشــروع القــرار هــذا       وأكــد ممثــل جنــوب أفريقي
يــتالءم مــع الواليــة املناطــة مبجلــس األمــن مبوجــب امليثــاق.   ال

ــوق       ــس حق ــا ل ــن األفضــل تركه وذكــر أيضــا أن املســألة م
ــرار، ســيعين      اإلنســان. وإذا اعتمــد جملــس األمــن مشــروع الق
ــه لــن يكــون مبقــدور جملــس حقــوق اإلنســان معاجلــة     ذلــك أن

 .)١٨٠(يف ميامنــار، بينمــا يبقــي الــس املســألة قيــد نظــره  احلالــة

ــة أن        ــى املنظم ــأن عل ــوي ب ــه الق ــن إميان ــر ع ــل قط وأعــرب ممث
ــى مشــاكلها        ــب عل ــار مــن أجــل التغل تواصــل مســاعدة ميامن
ــة       ــة الثالث ــل اللجن ــن خــالل األجهــزة املختصــة، مث ــة م الداخلي
للجمعيـــة العامـــة والـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي وجملـــس 

ــود تلـــك    حقـــوق ــتكمل جهـ ــه لكـــي تسـ ــان. ورأى أنـ اإلنسـ
األجهزة باألسـلوب املهـين الصـحيح، وبـدون تكـرار للجهـود       
ــإن مـــن املهـــم عـــدم التعـــدي علـــى     ــفر، فـ أو البـــدء مـــن الصـ
اختصاصــات تلــك األجهــزة مــن قبــل جهــاز آخــر كمجلــس    
األمــن، الــذي عليــه أعبــاء كــبرية ختــص صــون الســالم واألمــن 

__________ 

)١٧٨(  S/PV.5619 ٣، الصفحة.  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٠(

بأنه ينبغي ختصيص موارد الـس  الدوليني. وخلص إىل القول 
  د وجِـ ملعاجلة مشاكل السالم واألمن الـدوليني، وال ينبغـي أن ي

الـــس ســـابقة جديـــدة قـــد تكـــون هلـــا تبعـــات ســـلبية علـــى  
ورأى ممثــل الكونغــو أيضــا أن هــذه     .)١٨١(العالقــات الدوليــة 

املسـألة هي من صالحية هيئــات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة      
  .)١٨٢(غري جملس األمن

وقال ممثل إندونيسيا إن هناك هيئات أخرى يف األمـم    
األكثــر  ”املتحــدة، مــن قبيــل جملــس حقــوق اإلنســان، هــي       

بأن مسـألة   هملعاجلة مشكلة ميامنار. وقال، مع تسليم“ مالءمة
ميامنــار مل تعــد مســألة ثنائيــة أو إقليميــة فحســب، بــل ودوليــة  

قــرار جملــس أيضــا، إــا مســألة مبــدأ أن ينظــر يف مــا إذا كــان  
األمن سيكون فعـاال يف معاجلـة املشـكلة، أو مـا إذا كـان هـذا       

  .)١٨٣(الس هو اهليئة املناسبة ملعاجلة هذه املسألة

وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن خيبة أمله إزاء فشـل    
الــس يف اعتمــاد مشــروع القــرار وعــزا ذلــك إىل االخــتالف  

وقــال إن هــذه بــني أعضــائه يف مــا يتعلــق باختصــاص الــس،  
املســألة تنــدرج يف نطــاق مســؤوليات الــس. ويف حــني ســلم 
بـــأن الـــس ال يطالـــب بـــأن يكـــون هـــو صـــاحب االهتمـــام  
احلصــري، نظــرا ألن أجهــزة أخــرى لألمــم املتحــدة هلـــا دور    
رئيسي يف معاجلة املشاكل اليت تـؤثر علـى ميامنـار، فإنـه حــث      

يف ميامنــار،  الــس علــى أن يواصــل مــن جانبـــه رصــد احلالــة  
ميثــل ذلــك عائقــا أمــام األجهـــزة األخــرى التابعــة لألمــم     وأال

واعترب ممثل بلجيكا أن اهتمام جملـس   .)١٨٤(املتحدة للنظـر فيها
__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨١(

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٢(

  .٦و  ٥، الصفحتان املرجع نفسه  )١٨٣(

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٤(
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وقــال ممثــل فرنســا إن  .)١٨٥(األمــن مبســألة ميامنــار لــه مــا يــربره
احلالة يف ذلك البلد تستدعي اهتماما جديا من جانـب اتمـع   

ــق   ــا يتعل ــدويل يف م ــن مســؤوليات     ال ــة م ــب هام ــبعض جوان ب
  .)١٨٦(جملس األمن

وأشار ممثل بنما إىل أن بلـده قـد قبـل مسـؤولية شـغل        
ــدول األعضــاء ومــن      مقعــد يف الــس ــدف العمــل باســم ال
أجلهم يف ما يتعلق بصون السـالم واألمـن الـدوليني وقـال إنـه      
يرى أن املوضـوع الـذي جيـري تناولـه تتجـاوز حـدوده احلالـة        

ــ ــن     يف ميامنـ ــس األمـ ــائف جملـ ــو وظـ ــوع هـ ــثري، فاملوضـ ار بكـ
وواليتــه، وبالتحديــد قدرتــه علــى التصــرف علــى حنــو وقــائي. 
وأعرب عـن إدراكـه للـتغريات اهلامـة الـيت طـرأت علـى احلالـة         
الدولية منذ اعتمـاد امليثـاق، وشـدد علـى احلاجـة، يف مواجهـة       
الواقــع اجلديــد، ملناقشــة وظــائف شــىت أجهــزة األمــم املتحــدة،  

ئف جملس األمن على وجه التحديد. وأعرب عن األمـل  ووظا
يف أن تؤدي هـذه املناقشـات إىل فهـم أن هـذه األجهـزة كافـة       
ينبغي أن تتصرف كجزء مـن كـل ولـيس علـى أسـاس منعـزل       

  .)١٨٧(وعلى حنو فردي

 ٢٤وأعلن ممثل ميامنار، من جانبه، أنه مبوجب املـادة    
لـس باملسـؤولية   من امليثاق، فإن الدول األعضاء عهدت إىل ا

األولية عن صون السـالم واألمـن الـدوليني. وأشـار إىل أن مثـة      
مسائل كثرية تستحق، بل تتطلب، اهتماما فوريا من الـس.  

مهمـا شـطح املـرء    ”ويف رأيه، فإن ميامنار ليست واحدة منـها  
وأكد أنه لو كان مشروع القرار هذا قـد اعتمـد،   “. يف خياله

طـرية، ولكـان قـد جتـاوز بوضـوح      فإنه كان سـيخلق سـابقة خ  
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٥(

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٦(

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٧(

الواليــة الــيت أناطهــا امليثــاق بــالس وقــوض ســلطة الــس        
  .)١٨٨(وشرعيته

  
    ١٣احلالة   

  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  

نيســــان/أبريل  ٢٢، املعقــــودة يف ٤٩٥٠يف اجللســــة   
، عقــد الــس مناقشــة مفتوحــة يف مــا يتعلــق مبشــروع ٢٠٠٤

وأشـار   .)١٨٩(لحة الـدمار الشـامل  قرار يتعلـق بعـدم انتشـار أسـ    
ممثل أنغوال إىل أنه حيق لس األمـن مبوجـب الواليـة املوكولـة     
إليه وفقا مليثاق األمـم املتحـدة أن يضـطلع بالـدور الرئيسـي يف      

ذلـك   ترحيبـه  الكفاح العاملي ضد اإلرهـاب، ورحـب، وكـرر   
ممثل رومانيا، بقرار الس أن ينظر يف اختـاذ قـرار بشـأن عـدم     

ــه يــرى أن مشــروع   انتشــ ــدمار الشــامل. وقــال إن ار أســلحة ال
ــاق بالضــرورة امللحــة لســد        ــع النط ــعورا واس ــاجل ش ــرار يع الق
الفجوة املوجودة حالياً يف القـانون الـدويل يف مـا يتصـل بـنظم      
عــدم االنتشــار ومنــع وقــوع أســلحة الــدمار الشــامل يف أيــدي  

  .)١٩٠(أطراف من غري الدول

ن جملـس األمـن وحــده،   ورأى ممثـل اململكـة املتحــدة أ    
ــدمار     يف مواجهــة هــذا التهديــد العاجــل مــن وقــوع أســلحة ال
الشامل يف أيدي اإلرهابيني وغريهم من األطراف الفاعلـة مـن   
غري الدول، هـو الـذي ميكـن أن يتصـرف بالسـرعة الضـرورية       

فحسـب أن  “ املناسـب ”واملصداقية. وشدد على أنه ليس من 
أن “ مـــــياحلت”ن مـــــن أيتصـــــرف جملـــــس األمـــــن، بـــــل    

__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٨(

  تصدر كوثيقة من وثائق الس. مل  )١٨٩(

)١٩٠(  S/PV.4950 ١٨و  ١٧ن (أنغــــوال)؛ والصــــفحتا ١١، الصــــفحة 
  (رومانيا).
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كـــذلك، أعـــرب ممثـــل االحتـــاد الروســـي عـــن   .)١٩١(يتصـــرف
االعتقاد بأن الس ليس له احلق فحسب بل هـو ملـزم باختـاذ    
إجــراءات مالئمـــة يف جمـــال األمـــن الـــدويل، وشـــدد علـــى أن  
مشروع القـرار املطـروح للنظـر لـيس اسـتثناء يف هـذا الصـدد،        

)، الــذي ١٩٩٥( ٩٨٤وأشــار مثــاال علــى ذلــك إىل القــرار     
يوفر ضمانات أمنية يف حالـة وقـوع هجـوم علـى دول، مبـا يف      

وأشــار ممثــل الســويد إىل  .)١٩٢(ذلــك باســتخدام أســلحة نوويــة
ــوي ومركــزي      ــادت دائمــا بإعطــاء دور ق ــده ن ــة بل أن حكوم
ــيت تشــكلها أســلحة      ــدات ال ــن يف التصــدي للتهدي ــس األم ل
ــايل، رأى أن     ــدوليني. وبالت ــدمار الشــامل للســالم واألمــن ال ال

ــه أمــر ســليم علــى حــد ســواء للمجلــس،    ا لوقــت مناســب وأن
بصفته اجلهاز الذي أنيطـت بـه املسـؤولية الرئيسـية عـن صـون       
ــائل       ــاملة املس ــة ش ــاجل بطريق ــدوليني، أن يع ــن ال الســالم واألم

وأكـــد ممثـــل  .)١٩٣(املتعلقـــة بانتشـــار أســـلحة الـــدمار الشـــامل 
ــدا       ــدمار الشــامل، بوصــفه دي ــتراليا أن انتشــار أســلحة ال أس
واضــحا للســالم واألمــن الــدوليني، ينــدرج يف نطــاق واليــة       

كــــانون  ٣١الــــس. وأشــــار إىل البيــــان الرئاســــي املــــؤرخ  
،الــذي اعتــرف الــس فيــه بالتهديــد   )١٩٤(١٩٩٢الثاين/ينــاير 

الذي يشكله انتشار مجيع أسلحة الدمار الشامل علـى السـالم   
مناسـب   واألمن الدوليني، ورأى أن تناول الس هلذه املسـألة 
  .)١٩٥(متاما ويتسق مع واليته لصون السالم واألمن الدوليني

وأكد ممثل ليختنشتاين أن املناقشات املفتوحة تشـكل    
ــدول      ــتمكني الــس مــن االســتماع إىل آراء ال ــة ل وســيلة هام

__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٩١(

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٢(

  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٣(

)١٩٤(  S/23500.  

)١٩٥(  S/PV.4950  االستئناف)٩)، الصفحة ١.  

األعضاء األخرى وبالتايل العمل بالنيابة عنـها حقـا، علـى حنـو     
ــة مــا هــو متــوخى يف امليثــاق. وهــذا النــهج، يف   ــه، ذو أمهي  رأي

خاصة عندما يعاجل الـس، بصـفة اسـتثنائية، مسـائل يف جمـال      
ــة يف مســألة انتشــار      وضــع املعــايري والتشــريع، كمــا هــي احلال

  .)١٩٦(أسلحة الدمار الشامل

وبينمــا رحـــب ممثـــل النـــرويج مبعاجلـــة جملـــس األمـــن    
ــه       ــدمار الشــامل، فإن لألخطــار الناشــئة عــن انتشــار أســلحة ال

للجمعيـة العامـة دورا    نقـت ذاتـه عـن اعتقـاده بـأ     أعرب يف الو
 .)١٩٧(هاما عليها أن تضطلع به يف مجيـع جهـود منـع االنتشـار    

وأشــار ممثـــل ناميبيـــا إىل أنـــه مبوجـــب نظـــام القـــانون الـــدويل  
الراهن، الذي يعترف بسيادة الدول، ينبغي أن تشـترك الـدول   
املتضررة يف التفاوض بشأن أي تدبري يسـعى لفـرض التزامـات    
تضاف إىل املعاهـدات واالتفاقيـات القائمـة، وبالتـايل أكـد أن      
ــة    املســـألة الـــيت هـــي قيـــد النظـــر ينبغـــي أن تنـــاقش يف اجلمعيـ

“ ازديـاد ميـل  ”وأعرب ممثل اهلند عـن القلـق إزاء    .)١٩٨(العامة

بسـلطات جديـدة أوسـع نطاقـاً     ”جملس األمـن إىل االضـطالع   
مــن طـابع ملــزم  باسـم اتمــع الـدويل، مبــا لقراراتـه    “ للتشـريع 

على كل الدول، ووجه االنتبـاه إىل حقيقـة أن ممارسـة الـس     
ــات     ــوء إىل الواليـ ــع اللجـ ــاالقتران مـ ــريعية، بـ ــائف التشـ للوظـ
القائمة على الفصل السـابع، ميكـن أن ختـل بتـوازن القـوة بـني       
اجلمعية العامة وجملـس األمـن، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف       

  .)١٩٩(امليثاق

املـتكلمني أن االلتزامـات التشـريعية     ورأى العديد مـن   
ــي، مــن حيــث املبــدأ، إرســاؤها مــن خــالل مفاوضــات        ينبغ

__________ 

  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٦(

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٧(

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٨(

)١٩٩(  S/PV.4950 ٣٠، الصفحة.  
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متعــددة البلــدان. وبــالنظر إىل الطــابع امللــح للمســألة، ميكــن       
للمجلس أن يتوىل وظيفة صانع املعاهـدات أو واضـع القواعـد    
التشريعية يف ظـروف اسـتثنائية، ولكـن ينبغـي أن يكـون ذلـك       

ثـل اجلزائـر، إنـه نظـرا لعـدم وجـود معــايري       وقـال مم  .)٢٠٠(حبـذر 
دولية ملزمة، وبسبب خطورة الطابع امللح للتهديد، ينبغـي أن  

وأكــد أن . يوضــح جملــس األمــن ويصــوغ الــرد علــى التهديــد  
ــاق ال   ــة اســتثنائية إذ أن امليث ــه   الــس يتصــرف بطريق خيــول ل

لـه  ببسـاطة حيم  والية للتشريع بالنيابة عن اتمع الدويل، وإمنـا 
  .)٢٠١(املسؤولية األساسية عن صون السالم واألمن الدوليني

وأعــرب ممثــل املكســيك عــن القلــق لــيس إزاء انتشــار    
نظم موازيـة لتلـك املنشـأة مـن قبـل باسـتخدام قنـوات خـارج         
إطــار القواعــد الــيت تــنص عليهــا املعاهــدات احلاليــة فحســب،   
ــس األمــن إىل       ــو ســعي جمل ــاظم االجتــاه حن ــا أيضــاً إزاء تع  وإمن
التشــريع، ال ســيما يف مــا يتصــل مبســائل هلــا نظــم خاصــة ــا    
للحقوق والواجبات، حـىت وإن كانـت تلـك الـنظم ناقصـة يف      

  .)٢٠٢(ما يتعلق باألطراف الفاعلة من غري الدول

وباإلشارة إىل السـؤال عمـا إذا كـان الـس لـه احلـق         
يف إلــزام الــدول األعضــاء بإصــدار تشــريعات، أوضــح ممثــل       

ــل معاهــدة عــدم انتشــار    باكســتان أن  املعاهــدات القائمــة، مث
األسلحة النووية، سـنت بالفعـل معظـم التشـريع الـذي يشـمل       
االنتشــار بواســطة الــدول واألطــراف الفاعلــة مــن غــري الــدول  
على السواء. وذكر أن الس، الذي يضـم مخـس دول نوويـة    

__________ 

(سنغافورة)؛  ٣٢(اجلزائر)؛ والصفحة  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٠(
ــفحة  ــرا)؛ و ٣٦والصـــــــــ ــان، سويســـــــــ  S/PV.4950 (اليابـــــــــ

(مجهوريــة كوريــا)؛ والصــفحة    ١١)، الصــفحة ١ (االســتئناف
  (األردن). ١٤

)٢٠١(  S/PV.4950 ٦، الصفحة.  

)٢٠٢(  S/PV.4950  االستئناف)٦الصفحة  ،)١.  

، ليس هو اهليئة األنسب اليت توكل إليها “حق النقض”متلك 
شــــراف علــــى عــــدم االنتشــــار أو نــــزع الســــالح ســــلطة اإل

وكــذلك، أعـرب ممثــل كوبـا عــن القلـق مــن أن     .)٢٠٣(النـووي 
الــس املعــروف مبحدوديــة عضــويته، والــذي بــه أعضــاء هلــم   
ــرار بشــأن        ــداد مشــروع ق ــادرة إع ــد اختــذ مب ــنقض، ق حــق ال
موضـــوع جيـــب، برأيـــه، مواصـــلة النظـــر فيـــه يف إطـــار اآلليـــة 

راف لرتع السالح، حيث يتـوفر امليـدان   التقليدية املتعددة األط
  .)٢٠٤(املالئم للتفاوض على صكوك ملزمة قانونا

وقــال ممثــل إندونيســيا إنــه يعتقــد أن أي تــول لســلطة    
واسعة بواسطة جملس األمـن لسـن تشـريع عـاملي ال يتسـق مـع       
ميثاق األمم املتحدة، وبالتايل أكد على ضـرورة إشـراك مجيـع    

امية إىل وضع قواعد دولية بشـأن  الدول يف عملية التفاوض الر
.وقــال ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية إن  )٢٠٥(هــذا املوضــوع

ــل   ــرار ميث ــاد  “ مظهــرا واضــحا ”مشــروع الق مــن مظــاهر ابتع
الس عن واليته حسب امليثاق، ألن امليثـاق ال خيـول الـس    
سلطة للتصرف بوصفه هيئة تشـريعية عامليـة تفـرض التزامـات     

وقــال ممثــل  .)٢٠٦(ركة منــها يف العمليــةعلــى الــدول دون مشــا
توجها متزايدا حنو مـنح جملـس األمـن سـلطات     إن هناك مصر 

تشريعية جديدة، وأكـد علـى أن امليثـاق ال ميـنح الـس احلـق       
يف التشريع، بقدر ما مينحه حـق محايـة امليثـاق ومراقبـة التنفيـذ      

ــر إىل   .)٢٠٧(األمــــني لــــه ــال أن الــــس يفتقــ ــل نيبــ ورأى ممثــ
وضع املعاهدات، وأعرب عن القلق مـن أن الـس   اختصاص 

رمبا كان يسعى، مـن خـالل مشـروع القـرار هـذا، إىل إرسـاء       
__________ 

)٢٠٣(  S/PV.4950 ١٩، الصفحة.  

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٤(

  .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٥(

  .٤٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٦(

)٢٠٧(  S/PV.4950  االستئناف)٣الصفحة  ،)١.  
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ــك أن يقــوض       ــن شــأن ذل ــه، وم ــأمر من ــوازي املعاهــدة ب ــا ي م
العملية احلكوميـة الدوليـة لصـنع املعاهـدات وآليـات تنفيـذها.       
ودف ضمان املساندة مـن العضـوية الواسـعة لصـون السـالم      

الدوليني، ينبغي أن يعمـل الـس يف إطـار واليتـه وأن     واألمن 
يرى أنه يقوم بـذلك. وقـال إن الـس ينبغـي أن يقـاوم إغـراء       

هيئـــة تشـــريعية عامليـــة، وإدارة عامليـــة،    ”التصـــرف بوصـــفه  
  .)٢٠٨(“وحمكمة عاملية مدجمة يف كيان واحد

ــة    ــان/أبريل  ٢٨، املعقـــودة يف ٤٩٥٦ويف اجللسـ نيسـ
)، الذي قـرر بـه،   ٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار  ، اختذ الس٢٠٠٤

طبقـــا ملســـؤولياته الرئيســـية وعلـــى النحـــو      ،إذ أكـــد عزمـــه 
املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، على اختاذ اإلجـراءات  
ــن       ــه الســلم واألم ــد يتعــرض ل ــة ضــد أي دي املالئمــة والفعال
ــة     ــة والكيميائيــ ــلحة النوويــ ــار األســ ــبب انتشــ ــدوليان بســ الــ

ــ ــة ووسـ ــل   والبيولوجيـ ــب الفصـ ــرفا مبوجـ ــاهلا، ومتصـ ائل إيصـ
الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، أن متتنــع مجيــع الــدول عــن 
تقــدمي أي شــكل مــن أشــكال الــدعم للجهــات غــري التابعــة        
للــدول الــيت حتــاول اســتحداث أســلحة نوويــة أو كيميائيــة أو   
بيولوجية ووسائل إيصاهلا، أو احتياز هذه األسلحة والوسـائل  

  .)٢٠٩(تالكها أو نقلها أو حتويلها أو استعماهلاأو صنعها أو ام

وذكر ممثل فرنسا أن الس، يف ما يتعلـق باالنتشـار،     
يستمد شرعيته من امليثاق، نظرا إىل أن انتشار أسـلحة الـدمار   
الشــامل ووســائل إيصــاهلا يشــكالن ديــدا للســالم واألمــن       

ــه باختــاذ القــرار    .)٢١٠(الــدوليني ــا أن  ١٥٤٠ورأى ممثــل روماني
__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٨(

  .١)، الفقرة الرابعة من الديباجة والفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار   )٢٠٩(

)٢١٠(  S/PV.4956 ٢، الصفحة.  

ــرب    ٢٠٠٤( ــد أكـ ــديا ألحـ ــؤولياته، متصـ ــس مبسـ ــي الـ )، يفـ
  .)٢١١(التحديات املنذرة بالسوء للسالم واألمن الدوليني

  
    ١٤احلالة   

  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  

ــؤرختني     ــالتني مـ ــباط/فرباير  ١٥و  ٣برسـ  ٢٠٠٦شـ
مــوجهتني إىل رئــيس جملــس األمــن أحــال ممثــل ماليزيــا، باســم  

از، موقـف احلركـة القـائم علـى املبـدأ بشـأن       حركة عدم االحني
ــائر األجهــزة الرئيســية لألمــم        ــة بــني جملــس األمــن وس العالق
املتحــدة، وال ســيما اجلمعيــة العامــة. وأعربــت حركــة عــدم       
االحنيـاز جمـددا، يف هــاتني الرسـالتني، عــن قلقهـا إزاء اســتمرار     
تعــدي جملــس األمــن علــى مهــام وســلطات اجلمعيــة العامــة        

ــس ا ــبعض    وال ــه ل ــن خــالل تناول القتصــادي واالجتمــاعي م
ــازين       ــديا يف نطــاق اختصــاص اجله ــدرج تقلي ــيت تن القضــايا ال
املــذكورين، وممارســته ســن القواعــد ووضــع التعــاريف اللــذين 
ــة العامــة، مســتندة إىل املــادة    ينــدرجان يف نطــاق عمــل اجلمعي

من ميثاق األمم املتحـدة. وشـددت حركـة عـدم االحنيـاز       ٢٤
ى مسؤولية جملس األمن أمام اجلمعية العامة متاشيا مـع  أيضا عل

  .)٢١٢(تلك املادة من امليثاق

 ٢٠٠٦شـــباط/فرباير  ١٧كـــذلك، برســـالة مؤرخـــة   
موجهة إىل رئيس جملس األمـن، أعـرب ممثـل جنـوب أفريقيـا،      

والصني، عن القلـق إزاء اسـتمرار تعـدي     ٧٧باسم جمموعة الـ 
ــة    ــى مهــام وســلطات اجلمعي العامــة والــس   جملــس األمــن عل

االقتصادي واالجتماعي، وذكر أن قيام جملـس األمـن مبناقشـة    
  .)٢١٣(من امليثاق ٢٤مواضيع مثل املشتريات أمر خيالف املادة 

__________ 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١١(

)٢١٢(  S/2006/85  وS/2006/111.  

)٢١٣(  S/2006/113.  
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ــة    ــودة يف ٥٣٧٦ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٢، املعقـ شـ
، أقر رئيس املكتب التنفيذي لـديوان األمـني العـام، يف    ٢٠٠٦

عة اليت أجراها مـؤخرا مكتـب   اإلحاطة اليت قدمها بشأن املراج
خدمات الرقابة الداخلية يف ما يتعلق مبشتريات حفـظ السـالم   
واإلجــراءات املتخــذة لتحســني نظــام املشــتريات، بــأن املســألة  
م الـس، مـع التأكيـد علـى الـدور الرائـد الـذي تضـطلع بـه          

  .)٢١٤(اجلمعية العامة بشأن هذه املسائل

ثلني عــن رأي ويف أعقــاب اإلحاطــة، أعــرب عــدة ممــ    
مفــاده أن املســائل الــيت تنطــوي علــى اســتخدام أمــوال حفــظ    

وقــال  .)٢١٥(الســالم يف إدارة املشــتريات ختــص اجلمعيــة العامــة
ممثل الصني إنه يف حني أن الس يتحمل املسؤولية األوليـة يف  
ــدها      ــالم ومتديـ ــظ السـ ــات حفـ ــر عمليـ ــة بنشـ ــائل املتعلقـ املسـ

ا، فـإن املسـائل الـيت تنطـوي     واختتامها وحتديد والياا ونطاقه
على استخدام أموال حفـظ السـالم يف إدارة املشـتريات ختـص     
اجلمعية العامة وهيئاا الفرعية، متاشيا مع مبـدأ تقسـيم العمـل    
بني هيئات األمم املتحدة، األمر الذي يساعد مجيـع الكيانـات   
علــى االضــطالع بأدوارهــا الســليمة، ومنــع التــداخل، وتيســري  

ن اجلمعية العامـة  إوقال ممثل سرياليون  .)٢١٦(تبادلاإلشراف امل
ـتم اهتمامـا شـديدا ـذا املوضـوع، وأعـرب، باسـم جمموعــة        
الدول األفريقية، عن رأي مفـاده أن هـذه املناقشـة متثـل تعـديا      

  .)٢١٧(على سلطة اجلمعية العامة
__________ 

)٢١٤(  S/PV.5376 ٢، الصفحة.  

 ١٣(الصـــــني)؛ والصـــــفحة   ١٠املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة     )٢١٥(
(سـرياليون،   ٣٢(غانـا)؛ والصـفحة    ١٩(األرجنتني)؛ والصفحة 

  باسم جمموعة الدول األفريقية).

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٦(

  .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٧(

وذكــر ممثــل جنــوب أفريقيــا، متكلمــا باســم جمموعــة     
ـــ ــي  ٧٧ ال ــس ل ــة مبناقشــة   والصــني، أن ال ــة املعني س هــو اجله

مسائل تندرج يف نطاق اختصاص اجلمعيـة العامـة. وأشـار إىل    
أن امليثاق يبني بوضوح أن اجلمعية العامة هي اجلهـاز التـداويل   
ــم املتحــدة،       ــة يف األم ــين برســم السياس ــي الرئيســي املع التمثيل
ــائف      ــى وظــ ــس علــ ــدي الــ ــق إزاء تعــ ــن القلــ ــرب عــ وأعــ

امة والس االقتصادي واالجتمـاعي.  وصالحيات اجلمعية الع
ويف رأيــه عنــدما ينــاقش الـــس مســائل كاملشــتريات فانـــه،      

خــارج نطــاق  طاته مبناقشــته مســائل تقــع تقليــديا يتجــاوز ســل
اختصاصــه ويعطــي لنفســه ســلطات تقــع بصــورة حصــرية يف    
ــة العامــة، األمــر الــذي يتنــاقض مــع     نطــاق صــالحيات اجلمعي

ل إنــه يــرى أن املناقشــة تقــوض    مــن امليثــاق. وقــا   ٢٤املــادة 
اجلمعية العامة، خاصـة وظـائف الرقابـة الـيت جيـب أن متارسـها       

  .)٢١٨(كل الدول األعضاء

ــدم       ــة عـ ــم حركـ ــا باسـ ــا، متكلمـ ــل ماليزيـ ــر ممثـ وذكـ
االحنيـاز، أنــه لــيس مــن غـري الالئــق فحســب أن ينــاقش جملــس   
األمــن مســائل الرقابــة واإلدارة، الــيت هــي وظــائف اجلمعيــة       

ل إن مـا هـو أقـل لياقـة أن تكـون تلـك املناقشـة علـى         العامة؛ ب
أساس تقرير كلفت بإعداده اجلمعية العامة. ومع اعراب ممثـل  
ــدد     ــابع املتعــ ــددة والطــ ــه باجلوانــــب املتعــ ــن وعيــ ــا عــ ماليزيــ
التخصصــات لواليــات عمليــات حفــظ الســالم الــيت يــأذن ــا  

، فانـه  مـن امليثـاق يف احلسـبان    ٢٤املـادة  جملس األمن، وأخذه 
أكــد بشــدة أن الــس لــيس ممنوحــا صــالحية معاجلــة مســائل  
تقـــع يف نطـــاق مهـــام وســـلطات اجلمعيـــة العامـــة والـــس       
االقتصادي واالجتماعي، وحذر من خطر تعدي الـس علـى   

ــال   ــائل قـ ــام    إمسـ ــار مهـ ــدرج يف إطـ ــا تنـ ــح أـ ــن الواضـ ن مـ
ــى     ــدد علـ ــة. وشـ ــا الفرعيـ ــة وهيئاـ ــة العامـ ــلطات اجلمعيـ وسـ

__________ 

  .٢٩و  ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٨(
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م الكامل لوظائف وسـلطات اهليئـات الرئيسـية    ضرورة االحترا
ــار الســلطات       ــها يف إط ــا بين ــوازن يف م ــظ الت ــة وحف يف املنظم
اخلاصـة ــا وفقــا للميثـاق، وأكــد علــى ضـرورة وقــف الــدول    
األعضاء، احتراما للميثاق ومتسكا به، أي حماولة لنقل مسـائل  
مدرجة يف جدول أعمال اجلمعيـة العامـة والـس االقتصـادي     

  .)٢١٩(جتماعي إىل جملس األمنواال

ن تقريـر مكتـب   إوقال ممثـل مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة       
بــادرة مــن اجلمعيــة العامــة، مبخــدمات الرقابــة الداخليــة صــدر 

ورأى مــن العــدل أن تشــعر اهليئــة الــيت أمــرت بإعــداد التقريــر   
عنـــدما ال تكـــون يف أول الصـــف    امـــن حقوقهـــ  ابتجريـــده

أن مبـادرات جملـس األمـن     لفحص التقريـر والبـت فيـه. ورأى   
واجلمعية العامة ينبغي أن تكون مبادرات تكاملية يف التصـدي  

  .)٢٢٠(للمشاكل اليت يثريها التقرير

ومن الناحية األخرى، قـال ممثـل اململكـة املتحـدة مـع        
تشديده على أنه ال بديل عن النظر املنهجي واختاذ إجـراء مـن   

يت تعاجل إدارة أنشـطة  جانب اجلمعية العامة وهيئاا الفرعية، ال
ــا،    ــدة ومواردهـ ــاألمم املتحـ ــالم بـ ــظ السـ ــو إحفـ ن الـــس هـ

املســؤول عــن واليــات بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم،   
ويلزم أن يفهم الس التحديات اليت تواجهها عمليات حفـظ  
الســالم يف امليــدان ويف املقــر مــن أجــل تقــدمي واليــات فعالــة.   

، ولــيس فقــط علــى اجلمعيــة  ويــتعني علــى جملــس األمــن أيضــا 
العامة واهليئات التابعة هلا، أن يتابع هذه املناقشة وأن ينظـر يف  
أي توصــــيات مناســــبة وأن يعكــــس الــــدروس املســــتفادة يف  

نـه مـن   إوقال ممثل اليابان  .)٢٢١(تصميمه للواليات يف املستقبل
الواضح أن املسألة اليت هي قيد النظر تندرج ضمن اختصـاص  

__________ 

  .٣٤و  ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٩(

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٠(

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢١(

ــن، بو  ــات    جملــس األم ــاز املســؤول عــن وضــع والي صــفه اجله
عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم وعــن اإلشــراف عليهــا 
ــاول جملــس     ــده ألن يتن ــايل أعــرب عــن تأيي بصــفة عامــة، وبالت
ــاإلدارة      ــة بـ ــائل املتعلقـ ــر أن املسـ ــألة. وذكـ ــذه املسـ ــن هـ األمـ
وامليزانية والشـراء كانـت عـادة مـن اختصـاص اجلمعيـة العامـة        

اجلهـاز التـداويل والتمثيلـي الوحيـد يف األمـم      وحدها، بصفتها 
حسـاس  إان باملتحدة، معربا عن اعتقاده بلزوم أن يعمل اجلهاز

، وذلـك بـأن يكمـل كـل منـهما اآلخـر وأن يكفـال        حلاحيةباإل
وقـال ممثـل    .)٢٢٢(االتساق يف النهج العـام لتنـاول هـذه املسـألة    

وجـب  نه نظرا ملسـؤولية الـس الواضـحة مب   إالواليات املتحدة 
امليثــاق عــن إنشــاء عمليــات حفــظ الســالم واإلشــراف عليهــا   
وإاء واليتها، فإن مشروعية هذه اإلحاطـة املفتوحـة ال ترقـى    
إليها الشـكوك. وأضـاف أن جملـس األمـن يتحمـل بوجـه عـام        
ــة أن جيــري      ــة، عــن كفال ــة العام ــب األمان املســؤولية، إىل جان

بـإجراءات   االضطالع بعمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم     
ــأكرب قــدر ممكــن مــن الكفــاءة والشــفافية    ورأى  .)٢٢٣(تتســم ب

ممثــل فرنســا أن للجمعيــة العامــة دورا هامــا يف رصــد عمليــات 
ــة    ــتكمال ومتابعـ ــة السـ حفـــظ الســـالم، وعـــول علـــى اجلمعيـ
التقارير اليت طلبت إعدادها. ويف الوقت نفسه، شدد علـى أن  

ــيت تتحمــل مســؤولية صــو    ــة ال ن الســالم الــس، بوصــفه اهليئ
ــك املســائل وال      ــه أيضــا أن ينظــر يف تل ــدوليني، علي واألمــن ال
ــيت حتـــيط        ــة الـ ــروف املاديـ ــن الظـ ــه عـ ــأى بنفسـ ــن أن ينـ ميكـ

ن النظر يف مسألة إدارة عمليـات  إوقال ممثل بريو  .)٢٢٤(مبهمته
حفــظ الســالم هــو بالفعــل مــن املمارســات املتبعــة يف الــس،  

ون اجلمعيـة العامـة   وأكد على أن هذه املمارسة ال تتجاهـل كـ  
__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٢(

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٣(

  .٨و  ٧ه، الصفحتان املرجع نفس  )٢٢٤(
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هــي اجلهــاز الرئيســي الــذي ينبغــي أن ينظــر يف هــذه املســألة.   
جملـس األمـن،   “ من واجب”وعالوة على ذلك، أشار إىل أن 

ــة فعاليــة عمليــات حفــظ الســالم، أن يســتعرض إدارــا     لكفال
وأي أعمـــال إســـاءة، أو اخـــتالل، أو فســـاد رمبـــا تكـــون قـــد  

  .)٢٢٥(حدثت
  

    ١٥احلالة   

ــانو   ــز القـ ــون  تعزيـ ــانون وصـ ــيادة القـ ــدويل: سـ ن الـ

  السالم واألمن الدوليني  

موجهــة إىل  ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ٧برسـالة مؤرخـة     
األمني العام، يف إطار التحضري للمناقشة املفتوحة بشأن تعزيـز  
ــاده أن       ــن رأي مف ــدامنرك ع ــة ال ــت ممثل ــدويل، أعرب ــانون ال الق

 آليـات  جملس األمن جلأ، يف العقـد املاضـي، بشـكل متزايـد إىل    
مـع اعترفهـا بالـدور     ،قانونية لالضطالع مبسؤولياته. وأكـدت 

اهلام للجمعية العامة يف التطـوير التـدرجيي للقـانون الـدويل، أن     
اهلدف مـن املناقشـة هـو النظـر يف الـدور اخلـاص للمجلـس يف        
تعزيـــز القـــانون الـــدويل، ومناقشـــة األدوات القانونيـــة الـــيت      

امية إىل صون السالم واألمـن  يستخدمها الس يف مساعيه الر
  .)٢٢٦(الدوليني

ــودة يف ٥٤٧٤ويف اجللســة    ــه  ٢٢، املعق حزيران/يوني
ن الـس  إ، تكلم الرئيس بصفته ممثـل الـدامنرك، فقـال    ٢٠٠٦

هيئة سياسية هلا سلطات بعيدة املدى لصون واستعادة السـالم  
واألمن الدوليني، ومع ذلك فإن الس يعمـل يف إطـار قـانوين    

ــرد يف ــروعية   يـ ــى أن مشـ ــدد علـ ــدة. وشـ ــم املتحـ ــاق األمـ  ميثـ
ومصــداقية الــس تســتند، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إىل       

__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٥(

)٢٢٦(  S/2006/367.  

التزامه الصريح بالعمل يف إطار القـانون الـدويل ودعمـا لـذلك     
  .)٢٢٧(القانون

ورأى ممثـل االحتـاد الروســي أن تعزيـز سـيادة القــانون       
م لألمـن  يف العالقات الدولية هو حجر الزاوية يف أي نظام دائـ 

ــس       ــة وجمل ــة العام ــم املتحــدة واجلمعي ــه األم ــوم في اجلمــاعي تق
ــدور أساســي. وذكَّــ   ــأن أنشــطة الــس التشــريعية   األمــن ب ر ب

أثرت يف املاضي القريب على إنشـاء وتفسـري املعـايري القانونيـة     
الدولية، مشريا إىل قرارات الس املتعلقة بإنشاء حماكم دوليـة  

حــة اإلرهــاب وانتشــار أســلحة  خمصصــة، وفــرض تــدابري ملكاف 
الدمار الشامل. وقـال إنـه يـرى أن هـذه االبتكـارات يف عمـل       
الــس، بوصــفه اهليئــة الــيت تضــطلع باملســؤولية الرئيســية عــن   
صـــون الســـالم واألمـــن الـــدوليني، تســـتحق عنايـــة اخلـــرباء       

  .)٢٢٨(القانونيني

وأشار ممثل األرجنتني، مع تسليمه بـأن الـس يعمـل      
 ،مـن امليثـاق   ٢٤مجيع الدول األعضاء وفقا للمادة  بالنيابة عن

إىل ما يوجد يف ما بني الـدول األعضـاء خـارج نطـاق الـس      
من تصورات بأن الس قد قـرر يف بعـض األوقـات أن يعمـل     

  .)٢٢٩(“قاضيا ومشرعا عامليا”بوصفه 

وأكد ممثل املكسيك علـى أنـه ينبغـي أن ميتنـع الـس        
ــة قــرارات ذات   طبيعــة تشــريعية، فــذلك يقــع يف  عــن اختــاذ أي

إطار اختصـاص اجلمعيـة العامـة، كمـا تـنص علـى ذلـك املـادة         
نــه يــرى، بــالنظر إىل الطبيعــة البعيــدة  إمــن امليثــاق. وقــال  ١٣

ــاق وأن    ــطة امليثـ ــالس بواسـ ــة بـ ــؤوليات املنوطـ املـــدى للمسـ
الس يعمل بالنيابـة عـن الـدول األعضـاء مجيعهـا، أن احتـرام       

__________ 

)٢٢٧(  S/PV.5474 ٣، الصفحة.  

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٨(

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٩(
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أكثـر أمهيـة بالنسـبة للمجلـس     “ فرضـها امليثـاق  احلدود اليت ي”
منها بالنسبة ألي جهاز آخر. وأشـار إىل أن الـس ينبغـي أن    
يشجع، بـدال مـن ذلـك، اجلمعيـة العامـة علـى تـدوين القـانون         
الــدويل وتطــويره، حيثمــا يعتقــد أن اإلطــار القــانوين الســاري   
غــري كــاف للتغلــب علــى األخطــار الــيت ــدد الســالم واألمــن  

دوليني. وأشار إىل أن بلده قد أعـرب عـن اعتراضـه الشـديد     ال
ــة      ــات ذات والي ــس إلنشــاء هيئ ــة للمجل ــى الســلطة املخول عل
قضــائية يف الوقــت الــذي حــددت فيــه اجلمعيــة العامــة لنفســها  
مهمة التفاوض بشأن نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة    
ــس بإنشــاء حمــاكم        ــام ال ــن أجــل وضــع حــد لقي ــة، م الدولي

صصة. وحث الس على أن يشـرك بصـورة أوثـق اجلمعيـة     خم
العامة يف أعماله، وأكد أنه ليس من املناسب بعـد اآلن وجـود   

مـن   ١٢تفسري مقيد لصالحية جملس األمن على أسـاس املـادة   
ــازين    ــأن لـــــدى اجلهـــ امليثـــــاق. وأعـــــرب عـــــن اعتقـــــاده بـــ

يف مجيـــع املســـائل املتعلقـــة بصـــون “ اختصاصـــات متـــواردة”
األمــن الــدوليني. وأشــار إىل فتــوى حمكمــة العــدل      الســالم و

متـنح املسـؤولية بصـورة     ٢٤الدولية اليت نصت علـى أن املـادة   
لـس األمـن يف   “ ولكن ليسـت حصـرية بالضـرورة   ”رئيسية 

إنــه يف حــني  ســرياليونكــذلك، قــال ممثــل  .)٢٣٠(ذلــك الصــدد
تقع على عاتق الس املسـؤولية األساسـية عـن صـون السـالم      

الـدوليني، فـإن تعزيـز القـانون الـدويل لـيس اختصاصـا        واألمن 
ن اجلمعيـــة العامـــة وهيئاـــا إاســـتثنائيا لـــس األمـــن، حيـــث 
  .)٢٣١(الفرعية هلا دور مهم يف هذا اال

ورأت ممثلـــة مجهوريـــة فرتويـــال البوليفاريـــة أن عمـــل   
الس يف جمال تعزيز القانون الـدويل ينبغـي أن يكـون مكمـال     

الــذي تضــطلع بــه اجلمعيــة العامــة بســبب   “ للــدور القيــادي”
__________ 

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٠(

)٢٣١(  S/PV.5474  االستئناف)٢، الصفحة )١.  

جوانب القوة اليت تتمتع ا اجلمعيـة بوصـفها اجلهـاز التمثيلـي     
التشــريعي والــدميقراطي التــداويل للمنظمــة. وأكــدت أن علــى  

 ،الس أن يعمل بتوافق تـام مـع امليثـاق يف االضـطالع مبهامـه     
ــن      ــس مســتمدة م ــار أن صــالحيات ال مــع أخــذها يف االعتب

ــه بــني الــدول األعضــاء والــذي    املي ثــاق، الــذي مت االتفــاق علي
مـن   ٢٤يشكل اإلطار الدستوري للمنظمة. وقالـت إن املـادة   

امليثــاق ال تعطــي بالضــرورة الــس صــالحية معاجلــة املســائل   
اليت تدخل يف نطاق مهام وسلطات اجلمعيـة العامـة أو الـس    

والتشـريع  االقتصادي واالجتماعي، مبا يف ذلك وضع القواعـد  
والتعاريف. وأعربت عـن اعتقادهـا أنـه ينبغـي للمجلـس نظـرا       
ألن املســـؤولية الرئيســـية عـــن التطـــوير والتصـــنيف التـــدرجيي  
للقــانون الــدويل تقــع علــى عــاتق اجلمعيــة العامــة، أن يتفــادى   
ممارسة استخدام سلطته لفرض متطلبات تشريعية على الـدول  

ــن أن يعتــــ     ــوىل ســــلطات ميكــ ــاء أو أن يتــ رب توليهــــا األعضــ
  .)٢٣٢(لصالحيات اجلمعية“ اغتصابا”
  

    ١٦احلالة   

موجهـة إىل   ٢٠٠٧نيسـان/أبريل   ٥مؤرخـة  رسالة   

ــدائم للمملكــة       ــن املمثــل ال ــس األمــن م ــيس جمل رئ

املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لــدى 

    األمم املتحدة

موجهــة إىل  ٢٠٠٧نيســان/أبريل  ٥ برســالة مؤرخــة   
ــدائم للمملكــة املتحــدة   رئــيس جملــس األمــ  ــل ال ن، أحــال املمث

ورقـــة مفاهيميـــة للمناقشـــة العامـــة املفتوحـــة املقترحـــة بشـــأن  
تداعيات تغري املناخ على األمن، مبا يف ذلك عـن طريـق تـأثريه    
يف العوامــل الــيت ميكــن أن حتــرك الصــراع، وأشــار إىل عــدم       
 تناول أي حمفل دويل حىت اآلن هذه املسائل من هذا املنظـور. 

__________ 

  .١٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٢(
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شــدد علــى أن مناقشــة جيريهــا جملــس األمــن ســتمثل مســامهة و
ــأن علــى هيئــات األمــم     مبدئيــة مفيــدة، بينمــا جيــري اإلقــرار ب
ــة    املتحــدة األخــرى، وال ســيما اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاري
بشأن تغري املناخ، أن تتابع جوانب تغري املنـاخ الـيت ال تنـدرج    

  .)٢٣٣(ضمن والية الس

ــة    ــان/أبريل  ١٧املعقـــودة يف ، ٥٦٦٣ويف اجللسـ نيسـ
أشـــارت الرئيســـة، متكلمـــة بصـــفتها ممثلـــة اململكـــة   ،٢٠٠٧

مسؤولية جملس األمن عـن صـون السـالم واألمـن     املتحدة، إىل 
، مبــا يف ذلــك منــع نشــوب الصــراعات، وذكــرت أن الــدوليني

املنــاخ غــري املســتقر ســيفاقم بعــض العوامــل األساســية املســببة   
واملنافسة على املـوارد. وأكـدت    للصراع، مثل ضغوط اهلجرة

، وكــذلك ضــرورات “ضــرورة أمنيــة”أمهيــة إدراك أن هنــاك 
اقتصـادية وإمنائيـة وبيئيـة، ملعاجلـة تغـري املنـاخ. وأشـارت أيضـا         
ــلطات املؤسســـات   إىل أن النقـــاش ال يســـعى إىل إجهـــاض سـ
والعمليات الـيت تتقـرر فيهـا اإلجـراءات، مبـا يف ذلـك اجلمعيـة        

  .)٢٣٤(القتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعيةالعامة والس ا

واتفق عدد من املتكلمني على أن املسؤولية تقع علـى    
. ورأت ممثلـة أملانيـا أنـه    )٢٣٥(عاتق الس ملناقشـة هـذه املسـألة   

ــيكة       ــدات الوش ــا يتصــدى للتهدي ــادة م ــس ع يف حــني أن ال
للسالم واألمن الدوليني أكثـر مـن تصـديه للتهديـدات النامجـة      

__________ 

)٢٣٣(  S/2007/186.  

)٢٣٤(  S/PV.5663 ٢، الصفحة.  

ــا)؛  ٩(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة   ٤املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٣٥( (غان
ــا، باســم االحتــاد   ٢٥(فرنســا)؛ والصــفحة   ١٤والصــفحة  (أملاني

(سويسـرا)؛   ٣٣(هولندا)؛ والصـفحة   ٢٧األورويب)؛ والصفحة 
زر (بـابوا غينيـا اجلديـدة، باسـم حمفـل جـ       ٣٧و  ٣٦والصفحتان 

منطقة احمليط اهلادئ للدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة)؛ والصـفحة     
ــان)؛ و  ٣٧ ــتئناف  S/PV.5663(اليابــ ــفحة )١(االســ  ٣١، الصــ

  (النرويج).

غــري املنــاخ، فــإن أقــل دوافــع الصــراع وضــوحا وأكثرهــا  عــن ت
بعـــدا ينبغـــي عـــدم جتاهلـــها. وقالـــت أيضـــا إن هنـــاك عالقـــة  
واضــحة بــني تغــري املنــاخ وضــرورة منــع نشــوب الصــراعات،   

. كــذلك، شــدد ممثــل )٢٣٦(وهــي إحــدى مهــام الــس احملوريــة
“ مـا وراء أفـق  ”هولندا على أنه ينبغـي للمجلـس أن ينظـر يف    

حلاليــة الستكشــاف التحــديات والتهديــدات الــيت  الصــراعات ا
ــد يتعــرض هلــا األمــن يف املســتقبل. وأعــرب مســتخدما      ــر ق أث

فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز علــى الســالم واألمــن يف 
كمثـال، عـن رأي مفـاده أن تغـري املنـاخ قـد تكـون لـه          أفريقيا

عواقــــب حمتملــــة خطــــرية علــــى األمــــن يف خمتلــــف منــــاطق   
ال ممثل بابوا غينيـا اجلديـدة إن املناقشـة اجلاريـة     وق .)٢٣٧(العامل

يف الس تـوحي بـأن هنـاك، إضـافة إىل حمافـل مـن قبيـل جلنـة         
التنميـة املســتدامة، مزيـدا مــن السـبل ملناقشــة واحـدة مــن أهــم     
املســائل لبقــاء اتمعــات اجلزريــة يف احملــيط اهلــادئ. ورأى أن  

ق اإلنســان جملــس األمــن، املناطــة بــه مســؤولية محايــة حقــو      
وسالمة الـدول وأمنـها، هـو احملفـل الـدويل األكـرب املتـاح هلـا.         
ويف حـني قــال إنــه ال يتوقــع مــن الــس أن يــدخل يف مناقشــة  
تفاصيل االتفاقية اإلطاريـة بشـأن تغيـر املنـاخ، فإنـه يتوقـع مـن        
الس أن يبقي هذه املسألة قيـد االسـتعراض املسـتمر، لكفالـة     

  .)٢٣٨( حل مشكلة تغري املناخإسهام مجيع البلدان يف

ويف ما يتعلق بوالية جملـس األمـن ودوره جتـاه مسـألة       
تغري املناخ، أعرب ممثل سلوفاكيا عـن رأي مفـاده أنـه بـالرغم     
من العمل الذي تضطلع به بالفعـل املنتـديات األخـرى، مبـا يف     
ذلــك اجلمعيــة العامــة، فــإن الــس يف وضــع جيــد ميكّنــه مــن    

جلديــد لتصــور التهديــدات يف اعتباراتــه    إدمــاج ذلــك البعــد ا  
__________ 

)٢٣٦(  S/PV.5663 ٢٥، الصفحة.  

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٧(

  .٣٧و  ٣٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٨(
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. )٢٣٩(“بينمــا يبقــى يف نطــاق واليتــه ”ومناقشــاته املخصصــة، 
“ احملفـل رقـم واحـد   ”ورأى ممثل فرنسا أن جملس األمن لـيس  

ملعاجلــة مســألة تغــري املنــاخ، مشــريا إىل أن اتفاقيــة تغــري املنــاخ   
واجلمعية العامة تقومان بدور مركزي يف هذا الصدد. غري أنـه  

ل إن الـس، حبكـم واليتـه، ال ميكـن أن يتجاهـل األخطـار       قا
ــلم    ــرارة كوكـــــب األرض للســـ ــاع حـــ ــببها ارتفـــ الـــــيت يســـ

. وأعرب ممثل سويسرا عن األمل يف أن توفر هـذه  )٢٤٠(الدويل
املناقشـــة زمخـــا يف تعزيـــز اتســـاق منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف  
 معاجلــة مســألة تغــري املنــاخ، يف إطــار اجلمعيــة العامــة والــس  
االقتصــادي واالجتمــاعي واهليئــات األخــرى ذات الصــلة، مبــا  

ــن  ــس األم ــا جمل ــرويج عــن    )٢٤١(فيه ــل الن . كــذلك، أعــرب ممث
تأييده ملعاجلة الس آثار تغـري املنـاخ مـن أجـل صـون السـالم       

ــال     ــدوليني، لكنــه ق ــن ال ــه مــن الواضــح أن اجلوانــب    إواألم ن
  .  )٢٤٢(األوسع لتغري املناخ هي موضوع خيص اجلمعية العامة

وأبــدى عــدد مــن املــتكلمني مزيــدا مــن احلــذر بشــأن     
ــرا      ــألة، نظ ــذه املس ــن يف ه ــس األم ــراط جمل لوجــود حمافــل  اخن
فقـد رأى   .)٢٤٣(أخرى ملناقشتها ضمن منظومـة األمـم املتحـدة   

ــر أن موضــوع التهديــدات الناجتــة عــن تغــري املنــاخ         ممثــل قط
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٩(

  .١٤نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٤٠(

  .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤١(

)٢٤٢(  S/PV.5663  االستئناف)٣١، الصفحة )١.  

)٢٤٣(  S/PV.5663  ١٥(قطـــر)؛ والصــــفحتان   ١٢و  ١١، الصـــفحتان 
 ٢٠(إندونيســيا)؛ والصــفحتان  ١٨(الصــني)؛ والصــفحة  ١٦ و
ــفحة   ٢١ و ــا)؛ والصـ ــوب أفريقيـ ــي)؛  ٢١(جنـ ــاد الروسـ (االحتـ

والصـــني)؛  ٧٧كســـتان، باســـم جمموعـــة الــــ (با ٣١والصـــفحة 
(مصــــر)؛  ٦و  ٥، الصــــفحتان )١(االســــتئناف  S/PV.5663 و

ــفحتان  ــدول    ١٥و  ١٤والصــ ــة الــ ــم جمموعــ ــودان، باســ (الســ
 ٤٢و  ٤١(كوبـــا)؛ والصــــفحتان   ٣٤األفريقيـــة)؛ والصــــفحة  

  (كوستاريكا).

ــس      ال ــى جمل ــق مناقشــات مقصــورة عل ــه عــن طري ميكــن تناول
ــن     األمــن، ــس األم ــأن جمل ــاده ب ــا عــن اعتق ــة  ”معرب ــيس اآللي ل

ملعاجلة موضوع تغري املناخ الذي ينبغي أن تعاجله جلنة “ املثلى
التنميــة املســتدامة والــس االقتصــادي واالجتمــاعي واجلمعيــة 

. وأعرب ممثل الصني عن اعتقاده بـأن مناقشـة تغـري    )٢٤٤(العامة
ــدان يف الت    ــن تســاعد البل ــس ل ــاخ يف ال ــول  املن وصــل إىل حل

للمشكلة. وبدال من ذلك، ينبغي إجراء املناقشات بشأن تغـري  
املنــاخ يف إطــار ميكــن أن يشــارك فيــه مجيــع األطــراف. وأكــد  
أيضا على أنه ينبغي النظر إىل املناقشة اجلارية على أا اسـتثناء  

ــة   ــة وال إىل إجــراءات للمتابع ــائق ختامي ــؤدي إىل وث . )٢٤٥(ال ي
نـه علـى الـرغم مـن أن التهديـدات الـيت       ورأى ممثل املكسـيك أ 

ــاط مبجلــس      ــة أن تن ــإن إمكاني ــة، ف ــاخ عاجل يشــكلها تغــري املن
األمن املسؤولية عن اعتماد تدابري وقائيـة تـدخل يف اختصـاص    
اهليئات املتخصصة، من شـأا، ضـمن أمـور أخـرى، أن تقلـل      

ــا ي   ــس يف مـ ــة الـ ــن فعاليـ ــن   مـ ــالم واألمـ ــون السـ ــل بصـ تصـ
ر ممثــل االحتــاد الروســي إىل أن مثــة حمافــل . وأشــا)٢٤٦(الــدوليني

دوليـــة أخـــرى مناســـبة، مثـــل اجلمعيـــة العامـــة وجلنـــة التنميـــة  
املستدامة، ميكن حبث مشكلة تغري املناخ فيهـا بشـكل كامـل،    
وشــدد علــى أن الــس ينبغــي أال ينــاقش ســوى املســائل الــيت   

  .)٢٤٧(تتصل بواليته مباشرة

 ٧٧موعـة الــ   وأعرب ممثل باكستان، متكلما باسم جم  
ــه وفقــا للميثــاق، فــإن املســؤولية     والصــني، عــن رأي مفــاده أن
ــدوليني، يف      الرئيســية للمجلــس هــي صــون الســالم واألمــن ال
حــني أن املســائل األخــرى، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة بالتنميــة        

__________ 

)٢٤٤(  S/PV.5663 ١٢، الصفحة.  

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٥(

)٢٤٦( S/PV.5663  االستئناف)٢٦، الصفحة ) ١.  

)٢٤٧(  S/PV.5663 ٢٢، الصفحة.  
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لس االقتصــادي بــااالجتماعيــة واالقتصــادية، أناطهــا امليثــاق  
الزيــادة املطــردة يف ”أى أن واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة. ور

جملس األمـن يف أدوار ومسـؤوليات اهليئـات الرئيسـية     “ تدخل
األخرى ال متثل تشويها ملبادئ ومقاصد امليثـاق فحسـب، بـل    
متثــل أيضــا تعــديا علــى ســلطات تلــك اهليئــات ومتــس حقــوق   
العضـوية الشـاملة يف األمـم املتحـدة. وأضـاف أن املســؤوليات      

ــة املســتد  ــة وتغــري   يف جمــال التنمي ــيت تتســم مســألتا الطاق امة، ال
املنـــاخ بأمهيـــة حيويـــة فيهـــا، ختـــص اجلمعيـــة العامـــة والـــس 
االقتصادي واالجتماعي، ومل يكـن هنـاك دور متـوخى لـس     

. كذلك، أشار ممثـل مصـر إىل أن موضـوع النقـاش     )٢٤٨(األمن
يقــع يف نطــاق أعمــال أجهــزة أخــرى داخــل األمــم املتحــدة،     

ء اإلصــرار مــن جانــب الــس علــى     وأعــرب عــن القلــق إزا  
ــاوز” ــات    “ جتـ ــى الواليـ ــه علـ ــاته، وتعديـ ــه واختصاصـ والياتـ

واالختصاصات األصيلة ألجهزة رئيسـية أخـرى، األمـر الـذي     
“ جتـاهال صـرحيا ومتعمـدا ألحكـام امليثـاق     ”يعكس، يف رأيه، 

للعديد من النـداءات املتكـررة مـن الـدول األعضـاء بوقـف       ”و
واعتـــرب تـــرك اـــال “.  املــربرة هــذه الظـــاهرة اخلطـــرية وغـــري 

مفتوحا أمام كل رئيس لس األمن لتحديـد املوضـوع الـذي    
ــام، حــىت وإن      ــاش الع ــه يف النق ــز علي ــتم التركي ــن  ”ي خــرج ع

ألعضــاء  “حتــديا واضــحا”اختصــاص جملــس األمــن  “ نطــاق
ــى وجــه العمــوم   ــا،  )٢٤٩(األمــم املتحــدة عل ــل كوب . وحــذر ممث
من استمرار وزيادة تعـدي   متكلما باسم حركة عدم االحنياز،

جملس األمن على وظائف وسلطات اجلمعيـة العامـة، والـس    
االقتصــادي واالجتمــاعي، وغريمهــا مــن األجهــزة. وأشــار إىل  

، ورأى أن الـس جيـب   ٢٤والية الس، كما حددا املـادة  
أن يتقيــد متــام التقيــد جبميــع أحكــام امليثــاق، وأكــد أن مســألة  

__________ 

  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٨(

)٢٤٩(  S/PV.5663  االستئناف)٥، الصفحة )١.  

ــاخ تقـــع خـــ  ــهتغـــري املنـ . ورأى عـــدد مـــن )٢٥٠(ارج اختصاصـ
املــتكلمني أيضــا أن النقــاش بشــأن مســألة تغــري املنــاخ ال يقــع    
ــات      ــة الــس وميثــل تعــديا مــن الــس علــى والي ضــمن والي

  .)٢٥١(هيئات أخرى
  

  ١٧احلالة   

 صون السالم واألمن الدوليني  

أشار ممثل بلجيكا، يف ورقة مفاهيم أُعـدت مـن أجـل      
 كان الس سـيجريها بشـأن الصـلة بـني     املناقشة املفتوحة اليت

املوارد الطبيعية والصراعات، وأحيلت إىل األمني العام برسـالة  
، إىل أن جملـــس األمـــن )٢٥٢(٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ٦مؤرخـــة 

املنوطـــة بـــه املســـؤولية الرئيســـية عـــن مجيـــع املســـائل املتصـــلة  
بالســالم واألمــن يتصــدى مــن خــالل عملياتــه حلفــظ الســالم    

ملتصــلة بــاجلزاءات حلــاالت صــراع مرتبطــة بــاملوارد  وقراراتــه ا
وشدد ممثل بلجيكا على أن حتسـني حوكمـة املـوارد     الطبيعية.

الطبيعية عند انتفـاء الصـراع لـيس مسـؤولية الـس الرئيسـية،       
متســـائال مـــع ذلـــك إن كـــان ميكـــن للمجلـــس أن يشـــجع        
املبادرات األخرى املضطلع ا يف هذا الصدد حبيث يصبح هلـا  

ــر ــدوليني   أث ــن ال ــى الســالم واألم ــا اذا كــان   ،عل ميكــن واذا م
لمجلس أن يؤدي دورا يف عملية حتديـد بـوادر احلـاالت الـيت     ل

  قد تشكل فيها املوارد الطبيعية خطرا ينذر بنشوب صراع.
__________ 

  .٣٥و  ٣٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٠(

)٢٥١(  S/PV.5663 ــفحتان ــا)؛   ٢١و  ٢٠، الصــــــ ــوب أفريقيــــــ (جنــــــ
 ١٥ و ١٤، الصـــــــــــفحتان ) ١(االســـــــــــتئناف  S/PV.5663 و

 ٤١(الســـودان، باســـم جمموعـــة الـــدول األفريقيـــة)؛ والصـــفحة  
  (كوستاريكا).

)٢٥٢(  S/2007/334.  
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ــودة يف ٥٧٠٥ويف اجللســة    ــه  ٢٥، املعق حزيران/يوني
ــذكورة أعــاله    ،)٢٥٣(٢٠٠٧ ــاهيم امل ــة املف ، )٢٥٤(للنظــر يف ورق

ب ممثل قطر عن رأي مفـاده أن موضـوع املـوارد الطبيعيـة     أعر
ينـــدرج أساســـا ضـــمن اختصاصـــات وصـــالحيات جملـــس   ال

ــل        ــم املتحــدة ب ــاق األم ــا وحــددها ميث ــص عليه ــيت ن ــن ال األم
ينــدرج يف صــلب اختصاصــات وواليــات الــس االقتصــادي  
واالجتماعي واجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة. وقـال إن تنـاول      

هلــذا املوضــوع يشــكل تعــديا علــى صــالحيات    جملــس األمــن  
ويقوض مبدأ دميقراطية األمم املتحـدة. وأعـرب    أتنياهليهاتني 

كذلك عن عدم موافقته على مـنح جملـس األمـن سـلطة زائـدة      
ــوارد         ــط امل ــن خــالل رب ــدول م ــوارد ال ــى م ــوذه عل لبســط نف

  .)٢٥٥(الطبيعية مبسائل األمن والسلم الدوليني

ــ   ي أن موضـــوع املناقشـــة وأكـــد ممثـــل االحتـــاد الروسـ
واسع النطاق ويتجاوز صالحية جملس األمـن وحـده، واقتـرح    
ــم    ــة األمـ ــلة يف منظومـ ــة ذات الصـ ــراك اهليئـــات املتخصصـ إشـ

، عنـد  )٢٥٦(املتحدة، مبا يف ذلك اهليئات التابعة للجمعيـة العامـة  
ــل أن     ــل الربازيـ ــر ممثـ ــتقبال. وذكـ ــألة مسـ ــذه املسـ ــر يف هـ النظـ

ــس   ــن    املســؤولية الرئيســية ل ــن عــن حفــظ الســلم واألم األم
الــدوليني، كمــا وردت يف ميثــاق األمــم املتحــدة، ينبغــي عــدم  
التذرع ا بعبارات عامة وجمردة. وأشـار إىل أن امليثـاق يـنص    
علـــــى أن تـــــدخل القضـــــايا املتعلقـــــة بالتنميـــــة االقتصـــــادية  
واالجتماعيــة، كمــا هــو احلــال بالنســبة للمــوارد الطبيعيــة، يف   

ات اجلمعيـة العامـة والـس االقتصـادي     نطاق مهـام وصـالحي  
__________ 

انظــر أيضــا الفــرع بــاء مــن اجلــزء الثــاين مــن الفصــل الســادس يف    )٢٥٣(
  ).١١احلالة (

)٢٥٤(  S/2007/334.  

)٢٥٥(  S/PV.5705 ١١، الصفحة.  

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٦(

واالجتماعي. وحذر من التفسري املوسع لقرارى جملـس األمـن   
) بشــــــأن دور الــــــس يف منــــــع نشــــــوب  ٢٠٠٥( ١٦٢٥

ــراعات، و  ــة  ٢٠٠٦( ١٦٥٣الصــ ــة يف منطقــ ــأن احلالــ ) بشــ
يف  ،ن مثــل هــذا النــهج، مــن شــأنهإالــبحريات الكــربى، قــائال 

ــؤوليات   ــوض أدوار ومســ ــه، أن يقــ ــية   رأيــ ــزة الرئيســ األجهــ
ــلة      ــاالت متصـ ــى جمـ ــدي علـ ــدة. والتعـ ــم املتحـ ــرى لألمـ األخـ
باختصــاص اهليئــات األخــرى لألمــم املتحــدة لــيس فيــه خطــر   
ــادئ األمــم املتحــدة القائمــة علــى     ــق أهــداف ومب تشــويه تطبي
امليثاق فحسب، بل يعزز أيضا امليل إىل الشك يف نوايـا جملـس   

ــا   ــو م ــن. وه ــابع   األم ــأن الط ــا ب ــاملي الســتخدام   زال مقتنع الع
املــوارد الطبيعيــة، وأبعــاده املتعــددة يــرجح إجــراء أيــة مناقشــة   
دولية حـول القضـية أوال يف احملفـل ذي التمثيـل العـاملي، وهـو       
اجلمعية العامة، وبعد ذلك يف الس االقتصادي واالجتمـاعي  

واختــتم كلمتـه قـائال إنـه ينبغــي     .وهيئاتـه الفرعيـة ذات الصـلة   
ن يبحــث الصــلة احملتملــة بــني اســتغالل املــوارد  لــس األمــن أ

الطبيعية والصراعات على أساس كل حالة علـى حـدة وبقـدر    
  .  )٢٥٧(عالقتها احملتملة بقرار معني

وأعــرب رئــيس اجلمعيــة العامــة عــن رأي مفــاده أن        
معاجلة مجيـع العناصـر املعقـدة واملختلفـة املرتبطـة بالعالقـة بـني        

جيــب أن تــتم مــن خــالل التعــاون املــوارد الطبيعيــة والنـــزاعات 
ــع األجهــزة الرئيســية لألمــم املتحــدة،    ــة   بــني مجي وهــي اجلمعي

 .)٢٥٨(العامـة وجملــس األمــن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي 

وأعــرب ممثــل إيطاليــا عــن رأى مفــاده أن هــذه املناقشــة تتــيح   
ــة       ــوارد الطبيعيــ ــوع املــ ــث موضــ ــدا لبحــ ــدة جــ ــة جيــ فرصــ

ــس األ    ــة نظــر جمل ــن وجه ــع التشــديد يف  والصــراعات م ــن م م
الوقت نفسـه علـى أمهيـة دور وخـربة اجلمعيـة العامـة والـس        

__________ 

)٢٥٧(  S/PV.5705 االستئناف) ٢)، الصفحة ١. 

)٢٥٨(  S/PV.5705 ٥، الصفحة. 
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. وأكـد ممثـل مصـر    )٢٥٩(االقتصادي واالجتماعي يف هذا اال
على أن العالقة بني املوارد الطبيعية والصـراعات تقـع يف قلـب    
دائــــرة التقــــاطع بــــني اختصــــاص اجلمعيــــة العامــــة والــــس  

ــاعي   ــى ”االقتصــادي واالجتم ــدم املســاواة عل ــس   “ق ــع جمل م
ــم      ــاق األم ــا ميث ــيت رمسه األمــن، كــل يف حــدود مســؤولياته ال

بالتـايل، يـرى أن املسـألة تسـتدعي التعامـل      قال إنه، املتحدة. و
ــل        ــيق الكامـ ــن التنسـ ــار مـ ــة يف إطـ ــر كافـ ــب األمـ ــع جوانـ مـ
والشفافية بني األجهزة الثالثة الرئيسية. وهذا النهج من شـأنه  

وفاعليـــة التحـــرك الـــدويل ملنـــع     أن يكفـــل تكامـــل اجلهـــود  
االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعيـة يف تـأجيج الرتاعـات    
وتوجيه دفة استخدام تلك املوارد حنو حتقيق التنميـة املسـتدامة   

  .)٢٦٠(وتطلعات الشعوب يف السالم واالزدهار

ــك      ــن ذل ــى العكــس م ــن    وعل ــه م ــا أن ــل غان ، رأى ممث
ســؤوليته عــن صــون  املناســب لــدى اضــطالع جملــس األمــن مب 

ــة       ــوارد الطبيعيـ ــى املـ ــز علـ ــدوليني أن يركـ ــن الـ ــلم واألمـ السـ
. وأقـر ممثـل   )٢٦١(باعتبارها أحد األسـباب اجلذريـة للصـراعات   

اململكة املتحـدة بـأن اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة بطريقـة شـفافة        
وحسنة التنظيم ليس من مسؤولية الس، لكنه قال إن جملـس  

دور املـوارد الطبيعيـة يف الصـراع    األمن مطلـوب منـه أن يقـيم    
وأن ينــــاقش اإلجــــراءات املالئمــــة الــــيت جيــــب اختاذهــــا وأن  
يتفحص آثار البعثات نفسها. وهذا اإلجراء اليشـكل يف رأيـه   

وأوضح الرئيس، متكلمـا بصـفته ممثـل     .)٢٦٢(جتاوزا من الس
بلجيكــا، أن الــس ال يســعى إىل فــرض وصــايته بـــأي شــكل 

ال تقـع خـارج نطـاق صـالحياته وجتـد      من األشكال علي أشغ
__________ 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٩(

 .٣٠و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦٠(

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦١(

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٢(

هلا موقعا أفضل يف هيئات وطنيـة ودوليـة أخـرى، إال أن هلـذه     
املبادرات آثارها علـي السـالم واألمـن الـدوليني وكالمهـا يقـع       

ــال    ــأن  إيف صــميم اختصــاص الــس. وق ــب ب ن الــس مطال
ينشر الوعي بأن األمن والتنميـة متالزمـان وأن حيـث القـائمني     

ارة املوارد الطبيعيـة علـي أن يتـذكروا ذلـك دائمـا.      على أمر إد
ــني هــذه      ــربز نقــاط التكامــل ب ــإن للمجلــس أن ي ــا، ف ومــن هن
املبادرات وأعماله وأن يشـجع اجلهـات الفاعلـة علـي املسـامهة      

  .)٢٦٣(يف إرساء السالم

ــه      ــار فيـ ــان، أشـ ــرئيس ببيـ ــة، أدىل الـ ــة اجللسـ ويف ايـ
ــاق األمــم املتحــدة و     ــادئ ميث ــس إىل مب خاصــة مســؤولية  ال

جملــس األمــن األساســية عــن صــون الســالم واألمــن الــدوليني،  
وسلم يف هذا الصدد بالدور الـذي ميكـن للمـوارد الطبيعيـة أن     
ــراع       ــد الصــ ــا بعــ ــلح ومــ ــراع املســ ــاالت الصــ ــه يف حــ تلعبــ

  .)٢٦٤(“املسلح
  

    ٢٥املادة   - باء
  

   ٢٥املادة   
  

يتعهد أعضاء األمـم املتحـدة بقبـول قـرارات جملـس      ’’  
  “.  من وتنفيذها وفق هذا امليثاقاأل
  

  مالحظة  

ــرة املستعرضــة أ       يمل يتخــذ جملــس األمــن خــالل الفت
من امليثـاق. بيـد أن    ٢٥قرارات استند فيها بوضوح إىل املادة 

ــادة     ــه امل ــوم علي ــذي تق ــدأ ال ــن     ٢٥املب ــدد م ــه يف ع ــتند إلي اس
القــــرارات والبيانــــات الرئاســــية الــــيت تعــــىن يف املقــــام األول  

مسـائل  ”متثـال للتـدابري اجلزائيـة. ففـي إطـار البنـد املعنـون        باال
__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٣(

)٢٦٤(  S/PRST/2007/22. 
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، أكد الس علـى االلتزامـات امللقـاة    “عامة متصلة باجلزاءات
لتــدابري اذ بالكامــل فــعلـى عــاتق مجيــع الــدول األعضـاء بــأن تن  

. ويف إطـــار البنـــد )٢٦٥(اإللزاميـــة الـــيت يعتمـــدها جملـــس األمـــن
ــون  ــان رئاســي   ، دعــا الــس “األســلحة الصــغرية ”املعن يف بي
، مجيـع الـدول األعضـاء إىل    ٢٠٠٧حزيران/يونيـه   ٢٩مـؤرخ  

ــذ أحكــام حظــر األســلحة    التقيــد بالتزاماــا يف مــا خيــص تنفي
املنصــــوص عليهــــا مبوجــــب قــــرارات جملــــس األمــــن ذات      

  .)٢٦٦(الصلة

وقــد وردت يف بضـــع حـــاالت إشـــارات صـــرحية إىل    
ــادة  ــام    ٢٥امل ــني الع ــارير األم ــن  يف رســائل. فبخصــوص تق ع

، )٢٦٧(السودان، ويف تقرير جلنة التحقيق الدولية بشـأن دارفـور  
بشأن إحالة الس القضية إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، أشـري     
ــع الــدول       ــة، وأن مجي ــة العليــا للمنظم ــو اهليئ ــس ه إىل أن ال

 ٢٥ملزمـة بقراراتـه عمـال باملـادة     ”األعضاء يف األمم املتحـدة  
ــدة   ــم املتحـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــارات   .)٢٦٨(“مـ ــا إشـ ووردت أيضـ

األخطار اليت ـدد السـلم واألمـن    ”صرحية يف ما يتصل بالبند 
ــة    ــال اإلرهابي ــن جــراء األعم ــدوليني م ــرارات  )٢٦٩(“ال ويف الق

__________ 

 الديباجة. )، الفقرة السادسة من٢٠٠٦( ١٦٩٩القرار   )٢٦٥(

)٢٦٦(  S/PRST/2007/24  .ــة ــى ا ، الفقــرة الثامن ــد مــن  وللحصــول عل ملزي
املعلومات عن الطابع امللزم لتدابري الفصـل السـابع، انظـر الفصـل     

 احلادي عشر، اجلزء السادس.

لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل عــن اللجنــة، املنشــأة عمــال      )٢٦٧(
ء األول مــن )، انظــر الفــرع دال مــن اجلــز٢٦٨( ١٥٦٤بــالقرار 

 الفصل العاشر.

؛ وقــد أحيــل التقريــر إىل الــس  ٦٠٧، الفقــرة S/2005/60انظــر   )٢٦٨(
ــانون الثاين/ينـــاير  ٣١رســـالة مؤرخـــة ب ملوجهـــة مـــن  ٢٠٠٥كـ

 األمني العام إىل الرئيس.

موجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٦حزيران/يونيـــه  ٢٨رســـالة مؤرخـــة   )٢٦٩(
عمـال بـالقرار    جملس األمن من رئـيس جلنـة جملـس األمـن املنشـأة     

 ).S/2006/447) بشأن مكافحة اإلرهاب (٢٠٠١( ١٣٧٣

األربعة الصادرة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي واملتعلقة بالشـرق  
  .)٢٧٠(األوسط واليت أحيلت إىل جملس األمن

 ٢٥إىل املــادة  ووردت إشــارات صــرحية عــدة مــرات   
أخذ متكلمـون   ،ففي حاالت كثرية .)٢٧١(يف مداوالت الس

ــادة    ــزم للمـ ــابع امللـ ــار، الطـ ــالقرارات   ٢٥يف االعتبـ ــة بـ مقارنـ
املتخــذة مبوجــب الفصــل الســابع. ففــي إطــار البنــد املعنــون        

تعزيز القانون الدويل: سيادة القانون وصون السـالم واألمـن   ”
يف معـــرض حديثـــه عـــن  ، أشـــار ممثـــل املكســـيك،“الـــدوليني

ــن     ــالم واألمـ ــون السـ ــن صـ ــس عـ ــية للمجلـ ــؤولية الرئيسـ املسـ
الدوليني واليت عهد ا إليه يف امليثاق، إىل أن وفد بلده ال مييـز  
عـادة بـني القــرارات الـيت قـد يتخــذها الـس مبوجـب الفصــل       
السابع من امليثاق وتلك اليت قـد يتخـذها علـى أسـاس الفصـل      

__________ 

انظــر الرســائل التاليــة املوجهــة إىل األمــني العــام: رســالة مؤرخــة     )٢٧٠(
)؛ S/2004/582لتركيـا (   من املمثـل الـدائم   ٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٥

ــة   ــالة مؤرخــ ــه  ٢٥ورســ ــيمن   ٢٠٠٥متوز/يوليــ ــل الــ ــن ممثــ مــ
)S/2005/522  ــالة مؤرخــة مــن  ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٩)؛ ورس

آيار/مــايو  ٣٠)؛ ورســالة مؤرخــة S/2006/650ممثــل أذربيجــان (
 ).S/2007/656من ممثل اليمن ( ٢٠٠٧

يف مـا يتعلــق باحلالــة يف منطقــة الـبحريات الكــربى، انظــر الوثيقــة     )٢٧١(
S/PV.5359 ــز   ١٣، الصـــفحة (بوتســـوانا)؛ ويف مـــا يتعلـــق بتعزيـ

 السـالم واألمـن الـدوليني،    القانون الدويل: سيادة القانون وصون

ــر  ــفحة  ،  S/PV.5474 انظـ ــق    ٢٩الصـ ــا يتعلـ ــيك)؛ ويف مـ (املكسـ
 ٣، الصــــفحة S/PV.5685باحلالـــة يف الشـــرق األوســـط، انظـــر     

(قطــر)؛ ويف مــا يتعلــق باإلحاطــات املقدمــة مــن اهليئــات الفرعيــة 
ما  (قطر)؛ ويف ٢٣، الصفحة S/PV.5779التابعة للمجلس، انظر 

، S/PV.4950ار أســلحة الــدمار الشــامل، انظــر  يتعلــق بعــدم انتشــ
 ٣٤الصــفحة و(اجلزائــر)؛  ٥الصــفحة و(الربازيــل)؛  ٤الصــفحة 

ــة الســورية)؛ و    ــة العربي ــتئناف  S/PV.4950(اجلمهوري )، ١(االس
 ١١الصـفحة  وحركة عدم االحنياز)؛ باسم (ماليزيا  ٤والصفحة 
شـار  يف ما يتعلق بعـدم انت و(الكويت).  ١٧الصفحة و(األردن)؛ 

(الصــني)؛ و  ٦، والصــفحة S/PV.5500األســلحة النوويــة، انظــر  
S/PV.5647 ١٦(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٠، والصفحة 

 (مجهورية إيران اإلسالمية).
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مـــن  ٢٥الـــس حتكمهـــا املـــادة الســـادس، فجميـــع قـــرارات 
امليثاق، وهي، بالنظر إىل حمتواها املوضوعي، ذات طـابع ملـزم   

ويف إطار مناقشة مسألة إنشاء حمكمـة   .)٢٧٢(للذين توجه إليهم
، ذكـر ممثـل قطـر أن إصـرار مقـدمي      )٢٧٣(حمكمة خاصة للبنـان 

علـــى أن يكـــون تقـــدمي هـــذا املشـــروع   )٢٧٤(مشـــروع القـــرار
مـن أن مجيـع قـرارات جملـس     مبوجب الفصـل السـابع، بـالرغم    

مـن امليثـاق، أمـر يتجـاوز اهلـدف       ٢٥األمن ملزمة وفـق املـادة   
  .)٢٧٥(احملدد له وهو املصادقة على إنشاء احملكمة

يف  ٢٥ويف حالة أخـرى، قـدم مـتكلم تفسـريا للمـادة        
اإلحاطات املقدمة مـن رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة التابعـة      ”إطار 

ت املفروضــة علــى تنظــيم ، بشــأن نظــام اجلــزاءا“لـس األمــن 
القاعدة وحركة الطالبان، وقـرارات الـس ذات الصـلة. فقـد     
رأى ممثـل قطــر أنــه رغــم أن قـرارات جملــس األمــن ملزمــة مــن   

، حينمــا يتخــذ “مــن امليثــاق ٢٥وفقــا للمــادة ”حيــث املبــدأ 
ــه وفقــا للمــادة    ــاق، فهــذا يعــىن أن    ٢٥الــس قرارات مــن امليث
ـــ  ــأداء واجبات ــوم بـ ــدة  الـــس يقـ ــم املتحـ ــد األمـ ــا ملقاصـ ه وفقـ

ــادة     ــا يف امل ــا الرئيســية املنصــوص عليه ــاق   ١ومبادئه ــن امليث م
وبالتحديد وفـق مبـادئ العـدل والقـانون الـدويل، واألهـم مـن        
ــاس      ــية للنـ ــات األساسـ ــان واحلريـ ــوق اإلنسـ ــق حقـ ــك وفـ ذلـ

  .)٢٧٦(مجيعا
__________ 

)٢٧٢(  S/PV.5474 ٢٩، الصفحة. 

للحصول على مزيد من املعلومات عن هذه احلالة، انظـر الفصـل     )٢٧٣(
 .دال - ٣٣الثامن، الفرع 

)٢٧٤(  S/2007/315     اعتمــــــد مشــــــروع القــــــرار بوصــــــفه القــــــرار .
٢٠٠٧(  ١٧٥٧.( 

)٢٧٥(  S/PV.5685 ٣، الصفحة. 

)٢٧٦(  S/PV.5779 ٢٩، الصفحة. 

واحلاالت التالية مأخوذة من مـداوالت الـس بشـأن      
ــادة   ــس     ، ٢٥تفســري امل ــرارات جمل ــزم لق ــابع املل ــيما الط وال س

عــدم انتشــار أســلحة ”األمــن يف مــا يتعلــق بالبنــدين املعنــونني  
مـا يتعلـق    عـدم االنتشـار يف  ” ) و١٨(احلالـة   “الدمار الشامل

  ).  ١٩(احلالة  “جبمهورية إيران اإلسالمية
  

    ١٨احلالة   

  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  

نيســــان/أبريل  ٢٢يف  ، املعقــــودة٤٩٥٠يف اجللســــة   
ن مشروع القرار الـذي كـان قيـد    إممثل الربازيل قال ، ٢٠٠٤

، ويسـتهدف منـع نشـر أسـلحة الـدمار الشـامل مـن        )٢٧٧(النظر
جانب األطراف من غـري الـدول، ينبغـي أال يكـون حباجـة إىل      

مـن امليثـاق تـنص     ٢٥أن يستند إىل الفصل السابع، ألن املادة 
ملنظمــة بقبــول مجيــع قــرارات علــى تعهــد الــدول األعضــاء يف ا

وأعرب ممثل اجلزائـر   .)٢٧٨(جملس األمن وبتنفيذ هذه القرارات
عـــن رأي مفـــاده أنـــه، بـــالنظر إىل أن أعضـــاء األمـــم املتحـــدة 
سيقبلون قـرارات جملـس األمـن وينفـذوا يف هـذا اـال وفقـا        

، ال يبــدو ضــروريا أن يتخــذ جملــس األمــن ٢٥ألحكــام املــادة 
وأشــار ممثــل  .)٢٧٩(الســابع مــن امليثــاق إجــراء مبوجــب الفصــل

باسـم حركـة عـدم االحنيـاز ومؤيـدا مـن ممثـل         اماليزيا، متكلمـ 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، إىل أن احلركــة رغــم موافقتــها      
ــازة أســلحة       ــدول مــن حي ــع األطــراف مــن غــري ال ــى أن من عل
ــع        ــة وتتماشــى م ــة فائق ــو مســألة ذات أمهي ــدمار الشــامل ه ال

 التصدي لألخطار اليت دد السـالم واألمـن   اجلهود الرامية إىل
الدوليني، فهى ترى أنه ال يزال من املمكن حتقيق هـذا اهلـدف   

__________ 

 مل يعمم بوصفه وثيقة من وثائق الس.  )٢٧٧(

)٢٧٨(  S/PV.4950 ٥، الصفحة. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٩(
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ــابع. وأكـــد أن نـــص مشـــروع    دون اللجـــوء إىل الفصـــل السـ
ــادة    ــا مــع أحكــام امل . )٢٨٠(٢٥ القــرار ينبغــي أن يكــون متوافق

وأعرب ممثل األردن مؤيدا من ممثل الكويت، عـن رأي مفـاده   
، ٢٥ا ألن مجيـع قـرارات الـس ملزمـة وفقـا للمـادة       أنه، نظر

فلن يضـعف مـن قيمـة أي مشـروع قـرار ينتظـر االعتمـاد مـن         
جملــس األمــن بشــأن هــذا املوضــوع ومــن أثــره اإللزامــي ومــن   
شـرعيته أال يكـون هـذا االعتمـاد مبوجـب الفصـل السـابع مـن         

  .)٢٨١(امليثاق

وعن العكس من ذلك، ذكر ممثل إسبانيا، مؤيـدا مـن     
ثل الواليات املتحدة، أن مشـروع القـرار جيـب أن يعتمـد يف     مم

دون غمــوض  “جلعلــه ملزمــا قانونــا  ”إطــار الفصــل الســابع   
ــه رســـالة سياســـية       ــم املتحـــدة، ولتوجيـ ــع أعضـــاء األمـ جلميـ

وأشــــار ممثــــل اململكــــة املتحــــدة إىل أن القاعــــدة  .)٢٨٢(قويــــة
لـب  القانونية للفصل السابع تؤكد أيضا على الطـابع امللـزم ملط  

ــر      ــدمار الشــامل، األم ــى أســلحة ال ــة عل وضــع ضــوابط معقول
الــذي يعطــي الــدول القــدر األكــرب مــن الســلطة الــذي حتتاجــه  

وأكـــد ممثـــل نيوزيلنـــدا أن  .)٢٨٣(إلدخـــال تـــدابري حمليـــة قويـــة
أعضـــاء الـــس بوضـــعهم مشـــروع القـــرار يف إطـــار الفصـــل  

ى السابع، يبعثون برسالة واضحة عن األمهية الـيت يعلقوـا علـ   
  .)٢٨٤(ما يتضمنه من التزامات

  
__________ 

)٢٨٠(  S/PV.4950 اجلمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية ٣٤، الصـــــفحة) ؛(
S/PV.4950 (ماليزيا). ٤، الصفحة )١، (االستئناف 

)٢٨١(  S/PV.5129 االستئناف) ،(األردن)؛ والصـفحة  ١١، الصـفحة  )١
 (الكويت). ١٧

)٢٨٢(  S/PV.4950 الواليـــات  ١٧(إســـبانيا)؛ والصـــفحة  ٧، الصـــفحة)
 املتحدة).

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٣(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٤(

    ١٩احلالة   

  عدم االنتشار (مجهورية إيران اإلسالمية)  

متوز/يوليــــــه  ٣١، املعقــــــودة يف ٥٥٠٠يف اجللســــــة   
الــذي طالــب  ١٦٩٦ )٢٠٠٦، اختــذ الــس القــرار ( ٢٠٠٦

من الفصـل السـابع مـن ميثـاق      ٤٠فيه، متصرفا مبوجب املادة 
ــران اإل    ــة إي ــم املتحــدة، مجهوري ــور،   األم ــة أم ســالمية، يف مجل

بوقف مجيع األنشطة املتعلقة بالتخصيب، مبا يف ذلـك البحـث   
ــل الوكالــة        ــق مــن قب ــوير، علــى أن خيضــع ذلــك للتحق والتط

  .)٢٨٥(الدولية للطاقة الذرية

وشدد ممثل الواليات املتحدة على أن سـعي مجهوريـة     
إيران اإلسالمية حليازة أسلحة نووية يتطلب بيانا واضـحا مـن   

ــع أن     ا ــده يتوق ــد بل ــال إن وف ــزم، وق ــرار مل لــس يف صــورة ق
تتصــرف إيـــران ومجيـــع الـــدول األخـــرى األعضـــاء يف األمـــم  
املتحــدة علــى الفــور وفقــا لاللتزامــات اإلجباريــة املترتبــة علــى  

  .)٢٨٦(هذا القرار

مــن ميثــاق  ٢٥وأكــد ممثــل الصــني أنــه وفقــا للمــادة     
ــى األمــم املتحــدة، جيــب   ــدول األعضــاء  عل ــع ال ــم مجي يف األم

ــال إن     ــذها. وقـ ــن وتنفيـ ــرارات جملـــس األمـ ــول قـ ــدة قبـ املتحـ
حكومته حتـث مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى ممارسـة ضـبط        
النفس، وإيالء أمهية لنداءات اتمع الدويل املتكـررة وتوقعاتـه   
وتنفيـذ متطلبـات هـذا القـرار بـإخالص، واالستجابـــة املبكــرة       

ظروف املالئمة لزيـادة الثقـة   يئة الدف موعة املقترحات، 
  .)٢٨٧(وتعزيز احلوار واملفاوضات

__________ 

 ٢ )، الفقرة التاسعة من الديباجـة والفقـرة  ٢٠٠٦(١٦٩٦ القرار  )٢٨٥(
 .من املنطوق

)٢٨٦(  S/PV.5500 ٤، الصفحة. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٧(
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آذار/مــــارس  ٢٤، املعقــــودة يف ٥٦٤٧ويف اجللســــة   
) الـذي أكـد فيـه    ٢٠٠٧( ١٧٤٧، اختذ الس القرار ٢٠٠٧

أنـــه يـــتعني علـــى مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية أن تعلـــق مجيـــع  
األنشطة ذات الصلة بالتخصيب واملعاجلـة، وفـرض فيـه تـدابري     

ــك املفروضــة      ضــد ــران اإلســالمية تضــاف إىل تل ــة إي مجهوري
  .)٢٨٨()٢٠٠٦( ١٧٣٧بالقرار 

 ١٧٤٧ن اختـاذ القـرار   إوقال ممثـل الواليـات املتحـدة      
ــا إىل     ٢٠٠٧( ــبس فيه ) باالمجــاع يوجــه رســالة واضــحة ال ل

مجهورية إيران اإلسالمية مفادها أن مواصلة سعي النظام لبنـاء  
تشــكل انتــهاكا اللتزاماتــه   األســلحة النوويــة  يف جمــال  قــدرة 

مبوجـــب املعاهـــدة وواجباتـــه بوصـــفه دولـــة عضـــوا يف األمـــم 
املتحدة. وأعرب عن أمله يف أن يربز وجود الوفـد اإليـراين يف   
االجتماع فهم حكومة بلـده لألمهيـة الـيت ينبغـي تعليقهـا علـى       
ــران،    ــة علـــى إيـ ــة املترتبـ ــات امللزمـ ــرارات الـــس، وللواجبـ قـ

من امليثـاق،   ٢٥املنظمة، مبوجب املادة  بصفتها عضوا يف هذه
  .)٢٨٩(والقاضية بأن تقبل قرارات جملس األمن وتنفذها

ويف املقابـل، أكــد ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية أن    
ــران علــى تعليــق برناجمهــا     ــة إجبــار إي قــرار جملــس األمــن حماول

مـن ميثـاق    ٢٥النووي السلمي يشكل انتهاكا فاضحا للمادة 
وينايف حق الشعب اإليراين يف التطـور وحقـه يف   األمم املتحدة 

التعليم. وشدد ممثل إيران كذلك على أنه رغم موافقـة الـدول   
ــذ    ٢٥األعضــاء، وفقــا للمــادة   ــول وتنفي ــى قب ــاق، عل مــن امليث

ــاق احلــايل، ال جيــوز لــس      ــا للميث ــرارات جملــس األمــن وفق ق
األمـــن أن يضـــغط علـــى البلـــدان للتســـليم إمـــا بقراراتـــه الـــيت  

ــة أو  ا ــادئ     تخــذت بســوء ني ــيت تنكــر املقاصــد واملب ــه ال مبطالب
األساسية مليثـاق األمـم املتحـدة. و أضـاف كـذلك أن حمكمـة       

ــام     ــا لعـ ــت يف فتواهـ ــة قضـ ــدل الدوليـ ــيس   ١٩٧١العـ ــه لـ بأنـ
__________ 

 .٧إىل  ١)، الفقرات من ٢٠٠٧(١٧٤٧القرار   )٢٨٨(

)٢٨٩(  S/PV.5647 ١٣، الصفحتان. 

مطلوبـا مـن الـدول األعضـاء أن متتثـل لقـرارات الـس إال إذا        
يثـاق  . وأكـد أن امل “متفقـة مـع ميثـاق األمـم املتحـدة     ”كانت 

يأذن لس األمن بأن يطلب من الـدول األعضـاء يف األمـم     مل
املتحـــدة أن تتخلـــى عـــن حقوقهـــا األساســـية الناشـــئة مــــن       
ــذلك أن ينتــهك املبــادئ       ــأن القيــام ب ــدات، ألن مــن ش املعاه

  .)٢٩٠(الواردة يف ديباجة امليثاق
  

    ٢٦املادة   - جيم

    ٢٦املادة   

طيـدمها بأقـل   رغبة يف إقامة السلم واألمـن الـدويل وتو    
حتويل ملوارد العامل اإلنسانية واالقتصـادية إىل ناحيـة التسـليح،    
ــة أركــان احلــرب      يكــون جملــس األمــن مســؤوال مبســاعدة جلن

عن وضع خطط تعرض على أعضـاء   ٤٧املشار إليها يف املادة 
  األمم املتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح.  

  مالحظة  

الـــة واحـــدة خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، وردت يف ح  
يف مـداوالت جملـس األمـن. ففـي      ٢٦إشارة صرحية إىل املـادة  

، يف ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ١٧، املعقـودة يف  ٥١٢٧ اجللسة الــ 
ــتاريكا إن       ــل كوس ــق باألســلحة الصــغرية، تســاءل ممث ــا يتعل م
كانـت مجيـع الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة لــديها اإلرادة       

األسلحة، قـائال إن العقـود    السياسية لتنظيم التجارة الدولية يف
اخلمسة املاضية مل تشهد ممارسـة للمسـؤولية اسـتناداً إىل املـادة     

من امليثـاق، رغـم أن تلـك املـادة تعتـرف صـراحة بالصـلة         ٢٦
بني نزع السالح والتنمية إذ تعتـرب جملـس األمـن مسـؤوالً عـن      
وضــع منــهاج لتنظــيم التســليح رغبــة يف إقامــة الســلم واألمــن   

ــدوليني وت ــانية    الـ ــامل اإلنسـ ــوارد العـ ــل ملـ ــل حتويـ ــدمها بأقـ وطيـ
  .)٢٩١(واالقتصادية إىل ناحية التسليح

__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٠(

)٢٩١(  S/PV.5127  االستئناف)١٩الصفحة  ،)١. 
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  اجلزء الثالث

  النظر يف أحكام الفصل الثامن من امليثاق

  
    ٥٢املادة   

ــات        - ١ ــام تنظيم ــا حيــول دون قي ــاق م ــذا امليث ــيس يف ه ل
ــة تعــاجل مــن األمــور املتعلقــة حبفــظ الســلم     أو وكــاالت إقليمي

دويل ما يكون العمل اإلقليمـي صـاحلا فيهـا ومناسـبا     واألمن ال
مــا دامــت هــذه التنظيمــات أو الوكــاالت اإلقليميــة ونشــاطها  

  متالئمة مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها.  

يبــذل أعضــاء األمــم املتحــدة الــداخلون يف مثــل هــذه     - ٢
ــل      ــاالت كـ ــك الوكـ ــهم تلـ ــألف منـ ــذين تتـ ــات أو الـ التنظيمـ

ســلمي للمنازعــات احملليــة عــن طريــق  جهــدهم لتــدبري احلــل ال 
هـذه التنظيمـات اإلقليميـة أو بواسـطة هـذه الوكـاالت وذلـك        

  قبل عرضها على جملس األمن.  

على جملس األمن أن يشجع على االستكثار من احلـل    - ٣
السلمي هلذه املنازعات احمللية بطريق هذه التنظيمات اإلقليميـة  

مــن الــدول الــيت  أو بواسـطة تلــك الوكــاالت اإلقليميــة بطلــب 
  يعنيها األمر أو باإلحالة عليها من جانب جملس األمن.  

ال تعطل هذه املادة حبال من األحـوال تطبيـق املـادتني      - ٤
  .٣٥و  ٣٤
  

    ٥٣املادة   

يســتخدم جملــس األمــن تلــك التنظيمــات والوكــاالت    - ١
اإلقليمية يف أعمـال القمـع، كلمـا رأى ذلـك مالئمـا، ويكـون       

ـــ  ــها حينئــــذ حتـ ــات  عملــ ــا التنظيمــ ــرافه. أمــ ــه وإشــ ت مراقبتــ
والوكاالت نفسها فإنه ال جيوز مبقتضاها أو علـى يـدها القيـام    
بـــأي عمـــل مـــن أعمـــال القمـــع بغـــري إذن الـــس، ويســـتثىن  

التــدابري الــيت تتخــذ ضــد أيــة دولــة مــن دول األعــداء  دمتقــ ممــا
مـن هـذه املـادة ممـا هـو منصـوص عليـه يف         ٢املعرفة يف الفقرة 

أو التـدابري الـيت يكـون املقصـود ـا يف التنظيمـات        ١٠٧املادة 
اإلقليمية منع جتدد سياسة العدوان من جانـب دولـة مـن تلـك     

ــد يعهــ    ــذي ق ــك إىل أن حيــني الوقــت ال ــدول، وذل ــه إىل  دال في
اهليئة، بناء على طلب احلكومات ذات الشأن، باملسؤولية عـن  

    منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.

 ١املذكورة يف الفقـرة   “الدولة املعادية”تنطبق عبارة   - ٢
من هذه املادة على أيـة دولـة كانـت يف احلـرب العامليـة الثانيـة       

  .من أعداء أية دولة موقعة على هذا امليثاق
  

    ٥٤املادة   

جيب أن يكون جملس األمـن علـى علـم تـام مبـا جيـري         
تنظيمـات أو   من األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل مبقتضى

  بواسطة وكاالت إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.  
  

  مالحظة  

شهدت الفترة املستعرضة زيادة هائلة يف التعـاون بـني     
جملـــس األمـــن والتنظيمـــات أو الوكـــاالت اإلقليميـــة يف جمـــال 
صون السالم واألمن الدوليني، على النحـو املنصـوص عليـه يف    

الزيـــــادة يف دور  . وأدت)٢٩٢(الفصــــل الثــــامن مـــــن امليثــــاق   
السـلمية   ةاملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة سـواء يف التسـوي   

للمنازعـــات أو اختـــاذ إجـــراءات القمـــع إىل إجـــراء مناقشـــة      
موضوعية يف الس بشأن تعزيز مشاركة املنظمـات اإلقليميـة   

__________ 

ــاق إىل      )٢٩٢( ــن امليث ــامن م ــات والوكــاالت  ”يشــري الفصــل الث التنظيم
. ويتبع مرجع ممارسات جملس األمن املمارسة املعمول “اإلقليمية

ا يف الـس مـن حيـث اسـتخدامه هلـذه املصـطلحات علـى أـا         
 .“للمنظمات اإلقليمية”مرادفات 
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ــون      ــد املعن ــدوليني. ويف إطــار البن ــن ال يف صــون الســالم واألم
حــدة واملنظمــات اإلقليميــة يف صــون  التعــاون بــني األمــم املت ”

أول قــرار لــه علــى  الــس، اعتمــد “الســالم واألمــن الــدوليني
 ١٦٣١ )٢٠٠٥اإلطالق يكرس لتلك املسـألة، وهـو القـرار (   

. وحـث الــس يف  ٢٠٠٥تشـرين األول/أكتــوبر   ١٧املـؤرخ  
ذلك القـرار علـى تعزيـز قـدرة املنظمـات اإلقليميـة، وال سـيما        

ــة، يف منــ  ــات  األفريقي ع الصــراعات وإدارة األزمــات ويف عملي
الصـراع، يف مجلـة أمـور أخـرى.      اءحتقيق االسـتقرار بعـد انتـه   

وجــرى تســـليط الضــوء يف عـــدد كـــبري مــن املـــداوالت الـــيت    
أجريت خالل الفترة املستعرضة على أمهية املواءمة بني املوارد 
و الواليـات، عنـدما يـأذن الــس للمنظمـات اإلقليميـة باختــاذ      

ــر ــد    إجـــ ــي، يف أحـــ ــاد األفريقـــ ــيس االحتـــ ــال رئـــ اءات. وقـــ
  .)٢٩٣(“وسننفذ املهمة األدوات،أعطونا ”االجتماعات 

الـس ومداوالتـه خـالل الفتـرة املستعرضـة       وقرارات  
أظهـرت أيضــا تزايــد أمهيــة وقيمــة دور املنظمــات اإلقليميــة يف  
الســعي املشــترك إىل إجيــاد حلــول للصــراعات اإلقليميــة فضــال  

ائفة واسعة مـن املشـاكل يف ضـوء التهديـدات     عن التصدي لط
 عمليـات املتداخلة اليت تواجه العامل. فقد جـرى حتويـل ثـالث    

ــدي      ــن بورون ــة حلفــظ الســالم يف كــل م ــة ودون إقليمي إقليمي
وكــوت ديفــوار والســودان إىل عمليــات حلفــظ الســالم تابعــة   
لألمم املتحدة، وجرى نقل سـلطات قـوة حتقيـق االسـتقرار يف     

اهلرسك من منظمة إىل أخرى. وأذن الس بطرائـق  البوسنة و
جديدة للتعاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، مـن       
ــم املتحــدة يف      ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألم ــها العملي بين
دارفور، والوجـود املتعـدد األبعـاد لألمـم املتحـدة يف مجهوريـة       

ــة       ــوة تابعـ ــن قـ ــدعم مـ ــاد، بـ ــطى وتشـ ــا الوسـ ــاد أفريقيـ لالحتـ
  األورويب.  

__________ 

)٢٩٣(  S/PV.5043 ٢٢، الصفحة. 

اعتبار أن مجيع حاالت التعـاون مـع تنظيمـات     وميكن  
إقليميـــة تنـــدرج يف إطـــار الفصـــل الثـــامن مـــن ميثـــاق األمـــم   
املتحــدة، وقــد أشــار الــس بالفعــل، يف عــدد مــن القــرارات،   

ــامن  ــراحةً إىل الفصــــل الثــ ــواد  )٢٩٤(صــ ــدا إىل املــ ، ٥٢وحتديــ
وردت  الـيت ت . ورغم تعذر حصر املداوال)٢٩٥(٥٤ ، و٥٣ و

__________ 

عمليــات األمـــم املتحــدة حلفـــظ   ”املعنـــون يف مــا يتعلـــق بالبنــد     )٢٩٤(
. ويف مــا يتعلــق بالبنــد املعنــون  S/PRST/2004/16انظــر “ الســالم

، انظــــــر “العالقــــــة املؤسســــــية مــــــع االحتــــــاد األفريقــــــي    ”
S/PRST/2004/44    األخطـار الــيت  ”. ويف مـا يتعلـق بالبنــد املعنـون

مـن مرفـق القـرار     ٧، انظر الفقرة “دد السالم واألمن الدوليني
ــد املعنــون  ٢٠٠٥( ١٦٢٥ ــق بالبن ــني  ”). ويف مــا يتعل التعــاون ب

ــن       ــة يف صــون الســالم واألم ــات اإلقليمي ــم املتحــدة واملنظم األم
، انظر الفقرتني األوىل والسابعة مـن الديباجـة والفقـرة    “الدوليني

. ويف S/PRST/2006/39) والوثيقـة  ٢٠٠٥( ١٦٣١من القرار  ١
، “م بعد انتهاء حاالت الرتاعبناء السال”ما يتعلق بالبند املعنون 

. ويف مـا يتعلـق بالبنـد    ١١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٥انظر القرار 
ــون  ــم ا ”املعنـ ــة بـــني األمـ ــة،  العالقـ ــات اإلقليميـ ــدة واملنظمـ ملتحـ

، “سيما االحتاد األفريقي، يف صـون السـلم واألمـن الـدوليني     وال
صـــون ”. ويف مـــا يتعلـــق بالبنـــد املعنـــون S/PRST/2007/7انظـــر 

 S/PRST/2007/22انظـــــــــر “ واألمـــــــــن الـــــــــدوليني الســـــــــلم
ــون   S/PRST/2007/31 و ــد املعنـــ ــق بالبنـــ ــا يتعلـــ دور ”. ويف مـــ

املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف صــون الســالم واألمــن      
 .S/PRST/2007/42، انظر “الدوليني

التعاون بني ”: يف ما يتعلق بالبند املعنون ٥٥و  ٥٣و  ٥٢املواد   )٢٩٥(
واملنظمـــــات اإلقليميــــة يف عمليــــات حتقيـــــق   األمــــم املتحــــدة   

؛ ويف مـــا يتعلـــق بالبنـــد   S/PRST/2004/27، انظـــر “االســـتقرار
، “اجلوانب املدنية من احتواء الصـراعات وبنـاء السـالم   ”املعنون 
العالقــة ”؛ ويف مــا يتعلــق بالبنــد املعنــون  S/PRST/2004/33انظــر 

املـادة   S/PRST/2004/44، انظـر  “املؤسسـية مـع االحتـاد األفريقـي    
التعــاون بــني األمــم املتحــدة ”؛ ويف مــا يتعلــق بالبنــد املعنــون ٥٤

، انظـر  “واملنظمات اإلقليميـة يف صـون السـالم واألمـن الـدوليني     
؛ ويف مـا يتعلـق بالبنـد املعنـون     ٩)، الفقرة ٢٠٠٥(١٦٣١القرار 

ــيما      ” ــة، وال س ــات اإلقليمي ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــة ب العالق
، انظــر  “يف صــون الســلم واألمــن الــدوليني   االحتــاد األفريقــي،  

S/PRST/2007/7. 
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فيهــا مثــل هــذه اإلشــارات صــراحةً، فقــد وردت إشــارات إىل 
شــاملة لعــدة قطاعــات تتعلــق   مناقشــات ملســائل مواضــيعية أو 

  .)٢٩٦(بالتعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية

أدنـــاه وصـــف للممارســـة املتبعـــة يف الـــس      ويـــرد  
رجـوع  مبوجب الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة بدون ال

ــس     ــات الـ ــرع ألـــف مناقشـ ــاول الفـ ــددة. ويتنـ ــواد حمـ إىل مـ
وقراراتــه بشــأن القضــايا العامــة واملواضــيعية الــيت متــس أحكــام 

 يهـا الفصل الثامن. ويبني الفرع باء خمتلف السـبل الـيت يلجـأ إل   
الس، عند النظـر يف حـاالت معينـة، لتشـجيع ودعـم جهـود       

ــلمية  ــوية الســـ ــة يف التســـ ــات اإلقليميـــ ــات.  املنظمـــ للمنازعـــ
ويســتعرض الفــرع جــيم احلــاالت اإلقليميــة الثمــاين الــيت يــأذن 
ــاذ.      ــة باختــاذ إجــراءات لإلنف فيهــا الــس للمنظمــات اإلقليمي

   صـراحة   لـس ويصف الفرع دال احلاالت الـيت يطلـب فيهـا ا
إىل املنظمــات اإلقليميــة إحاطتــه علمــا أوال بــأول بأنشــطتها      

  الدوليني.  الرامية إىل صون السالم واألمن 
  

  النظر العام يف أحكام الفصل الثامن   - ألف

ــس إىل أحكــام        ــرة املستعرضــة، أشــار ال خــالل الفت
الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحـدة أثنـاء مداوالتـه املتعلقـة     

__________ 

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات ”يف ما يتعلق بالبند املعنون   )٢٩٦(
ــة يف عمليـــات حتقيـــق االســـتقرار     S/PV.5007، انظـــر “اإلقليميـ

ــتئناف  S/PV.5007 و ــون   ١(االسـ ــد املعنـ ــق بالبنـ ــا يتعلـ )؛ ويف مـ
املنظمـــات اإلقليميـــة يف صـــون التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة و”

ــر “الســــالم واألمــــن الــــدوليني  S/PV.5282 و S/PV.5282، انظــ

ــتئناف  ــون   S/PV.5529و  )١(االسـ ــد املعنـ ــق بالبنـ ــا يتعلـ ؛ ويف مـ
ــيما      ” ــة، وال س ــات اإلقليمي ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــة ب العالق

، انظـر  “االحتاد األفريقي، يف جمال صون السلم واألمـن الـدوليني  
S/PV.5649  وS/PV.5649  ؛ ويف مــا يتعلــق بالبنــد ١(االســتئناف(
ــة يف  ”املعنـــــــون  ــة ودون اإلقليميـــــ ــات اإلقليميـــــ دور املنظمـــــ

 S/PV.5776 و S/PV.5776، انظر “السالم واألمن الدوليني صون

 ).١(االستئناف 

ــك      ــات، وأدرج تل ــدة قطاع باملســائل املواضــيعية والشــاملة لع
  األحكام يف قراراته. وتناقش أدناه عدة حاالت.  

  

  املسائل العابرة للحدود يف غرب أفريقيا  

ــان رئاســي مــؤرخ     ، دعــا ٢٠٠٤آذار/مــارس  ٢٥ببي
الس يف معرض التأكيد على أمهية معاجلـة العوامـل املسـتمرة    
لعدم االستقرار يف غرب أفريقيا يف إطار إقليمي، األمـني العـام   
واجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا إىل اختـاذ القـرارات       

 ملتحـــدة عمليـــة الالزمـــة لتحســـني تنســـيق أنشـــطة األمـــم ا     ال
واجلماعة يف غرب أفريقيا. وحـث الـس الـدول األعضـاء يف     
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا على أن تنفـذ بالكامـل   
اتفاق الوقف االختياري السـترياد وتصـدير وتصـنيع األسـلحة     

ــع يف أبوجــا يف    ــة املوق تشــرين  ٣١الصــغرية واألســلحة اخلفيف
الـدول إىل اختـاذ مجيـع     ذه، ودعا هـ )٢٩٧(١٩٩٨األول/أكتوبر 

اخلطــوات الالزمــة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع باألســلحة    
الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف املنطقة بصـورة أفضـل. وأعـرب    
الــس عــن اعتزامــه أن يهــتم عــن كثــب ويتشــاور علــى حنــو    

خبصـوص اختـاذ   وثيق مع اجلماعة االقتصادية والدول األعضاء 
املشـروعة لألسـلحة إىل أمـاكن     ريخطوات لوقف التدفقات غـ 

الصــراع يف املنطقــة. وإذ أشــار الــس إىل التــدابري الــيت نفــذها 
بشــــأن االســــتغالل والتجــــارة غــــري املشــــروعني يف املــــاس      
ــة      ــد شــجع اجلماع ــة، فق ــة دون اإلقليمي واألخشــاب يف املنطق

ألعضــاء فيهــا علــى االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا والــدول ا
ــز الشــفافية و  ــوارد. وشــجع    االســتغاللتعزي ــذه امل املســتدام هل

ــا علــى     الــس أيضــا اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
إعالن هوية األطراف والعناصر الفاعلة اليت يتضح أا تشـارك  
يف االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية يف املنطقــة دون    

__________ 

)٢٩٧(  S/1998/1194.املرفق ، 
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 ماعـة تزقة، ودعا الدول األعضاء يف اجلاإلقليمية وتستخدم املر
االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا إىل العمـل معـا لالتفـاق علـى        

  .)٢٩٨(ج متسق ملعاجلة مشكلة املقاتلني األجانب

، ٢٠٠٥شـــباط/فرباير   ٢٥وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     
رحــب الــس بالشــراكة املتناميــة والبنــاءة بــني منظومــة األمــم 

ــة االقتصــاد   ــا، ضــمن    املتحــدة واجلماع ــدول غــرب أفريقي ية ل
غريهــا، ــدف معاجلــة املشــاكل املعقــدة العديــدة الــيت تواجــه    
منطقــة غــرب أفريقيــا دون اإلقليميــة، وشــجع الــس مكتــب  
األمم املتحدة لغرب أفريقيا على مواصلة تشجيع األخذ بنـهج  
دون إقليمي متكامل ومشـترك مـع اجلماعـة االقتصـادية لـدول      

األفريقي، ضمن أطـراف فاعلـة أخـرى.     غرب أفريقيا واالحتاد
ورحــــب الــــس بــــاجلهود املســــتمرة الــــيت تبــــذهلا اجلماعــــة 
ــا لتحويــل الوقــف االختيــاري    االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

ــترياد ــغرية واأل   السـ ــلحة الصـ ــنيع األسـ ــدير وتصـ ــلحة وتصـ سـ
. ورحـب الـس أيضـا بـاجلهود الـيت      اخلفيفة إىل اتفاقية ملزمة

قتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا، بالتعـاون مـع       تبذهلا اجلماعـة اال 
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، لتحســني    

  .)٢٩٩(آليات مراقبة احلدود يف غرب أفريقيا
  

  توطيد السالم يف غرب أفريقيا  

، شـجع  ٢٠٠٦آب/أغسـطس   ٩ببيان رئاسي مؤرخ   
الــس، مشــريا إىل التــدابري الــيت نفــذها بشــأن االســتغالل غــري 
املشـــروع للمـــوارد الطبيعيـــة يف املنطقـــة، الـــدول األعضـــاء يف 
اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا علـى تعزيـز اسـتغالل      

 مـن هذه املوارد بصورة شـفافة ومسـتدامة. وإذ رأى جملـس األ   
أن االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة   

__________ 

)٢٩٨(  S/PRST/2004/7. 

)٢٩٩(  S/PRST/2005/9. 

ملنطقـة، فقـد رحـب    يزال يشكل ديدا للسالم واألمـن يف ا  ال
ــدول غــرب      ــدول األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية ل ــرار ال بق
أفريقيــا حتويــل الوقــف االختيــاري الســترياد األســلحة اخلفيفــة  

األسـلحة الصـغرية    أنوتصديرها وصنعها إىل اتفاقية ملزمة بشـ 
واألسلحة اخلفيفة وذخائرها وما يتصل ـا مـن مـواد. وشـدد     

حلاجـة إىل تقـدمي املسـاعدة لـدول     الس األمن على اسـتمرار ا 
غرب أفريقيـا وللجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا مـن        

الـس  أجل كبح األنشطة غري املشروعة عرب احلـدود، وشـدد   
ــم املتحــدة،       ــني األم ــاون ب ــز التع ــى ضــرورة مواصــلة وتعزي عل
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، واالحتـاد األفريقـي،    

طيد السالم، على أساس ـج متكامـل وـدف    يف مبادرات تو
  .)٣٠٠(زيادة االستفادة من املوارد املتاحة إىل أقصى حد

  
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  

ــة    ــودة يف ٤٩٧٠يف اجللســــ ــايو  ١٧، املعقــــ أيار/مــــ
، أقــر عــدد مــن املــتكلمني بالتعــاون القــائم بــني األمــم   ٢٠٠٤

فـظ السـالم، وسـلطوا    املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف جمـال ح 
الضوء على القدرات التكميلية الفريدة الـيت تتيحهـا املنظمـات    

ممثــل  رأىفقــد  )٣٠١(اإلقليميــة، ودعــوا إىل تعزيــز هــذا التعــاون
__________ 

)٣٠٠(  S/PRST/2006/38. 

)٣٠١(  S/PV.4970 (فرنسـا)؛   ٧(األمـني العـام)؛ والصـفحة     ٤، الصفحة
ــفحة  ــفحة   ١٣والصـــــ ــا)؛ والصـــــ ــر)؛  ١٥(رومانيـــــ (اجلزائـــــ
ــبانيا)؛  ٢٦(أنغــــــــوال)؛ والصــــــــفحة  ١٧ والصــــــــفحة (إســــــ

 ٣٢(بــنن)؛ والصــفحة  ٣٠(الصــني)؛ والصــفحة  ٢٩ والصــفحة
(اليابــان)؛  ٣)، والصــفحة ١(االســتئناف  S/PV.4970(أملانيــا)؛ 

 ١ (أيرلندا بالنيابة عن االحتاد األورويب)؛ والصـفحة  ٥الصفحة و
(أوكرانيـــا)؛  ١٥(بـــريو)؛ والصـــفحة  ١٣(تـــونس)؛ والصـــفحة 

ــفحة  ــفحة   ٢١والصـــــ ــدا)؛ والصـــــ ــاال)؛  ٢٤(كنـــــ (غواتيمـــــ
(فيجـــي)؛   ٣٢(جنـــوب أفريقيـــا)؛ والصـــفحة    ٢٨ والصـــفحة
ــفحة  ــفحة   ٣٦والصـ ــيا)؛ والصـ ــل   ٤٠(إندونيسـ ــربيا واجلبـ (صـ
 (مجهورية كوريا). ٤٥والصفحة األسود)؛ 
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االحتاد الروسي أن تفاعل األمم املتحدة مـع اهلياكـل اإلقليميـة    
عمــالً بالفصــل الثــامن مــن امليثــاق هــو أحــد املبــادئ واملعــايري   

مليـــات حفـــظ الســـالم الـــيت تضـــطلع ـــا األمـــم   الرئيســـية لع
وأشـــار ممثـــل كنـــدا إىل أن الترتيبـــات اإلقليميـــة   )٣٠٢(املتحـــدة

كامـل مـع كـل مـن نـص       شـكل واملتعددة اجلنسـيات متسـقة ب  
من ميثاق األمم املتحدة، وسـيكون   ٥٣و  ٤٣وروح املادتني 

هلا دور جوهري تضطلع به يف مستقبل عمليات دعـم السـالم   
كمال ودعــم قــدرات األمــم املتحــدة ذاــا.  ويف كــل مــن اســت

ــوير      ــتمرار يف تطـ ــى االسـ ــة علـ ــجع املنظمـ ــد شـ ــايل، فقـ وبالتـ
  .)٣٠٣(شراكاا مع هذه الترتيبات

وشدد ممثل اململكة املتحدة على احلاجة إىل مزيد مـن    
ــدة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات     التطــوير للشــراكات اجلدي

اق. وقــال إن األمــم اإلقليميـة مبوجــب الفصــل الثــامن مـن امليثــ  
ــة عملياــا حلفــظ الســالم،     ــادة املطــردة يف جعب املتحــدة، بالزي

. مكــان كــلجيــوز أن يتوقــع منــها أن تفعــل كــل شــيء يف    ال
وأكد أن املنظمات اإلقليمية تتمتع بقدرات تكميلية فريـدة يف  
ــن       ــات م ــذه العملي ــه أن ه ــت ذات هــذا الصــدد. وأكــد يف الوق

ــة ال   ــب املنظمــات اإلقليمي ــم املتحــدة يف    جان ــة األم ــدد أولي
السـالم؛ فـاألمم املتحـدة هـي الـيت       ما يتعلـق حبفـظ   الترتيب يف

األمريكيــة   تحــدة . ووجــه ممثــل الواليــات امل   )٣٠٤(ســتأذن ــا  
ــوت     ــالم يف كـ ــظ السـ ــدة حلفـ ــات اجلديـ ــاه إىل أن البعثـ االنتبـ
ديفوار وبوروندي وهاييت أنشئت بناء علـى جهـود املنظمـات    

ــدعم ا  ــة ل ــا بشــكل    اإلقليمي ســتعادة الســالم واالســتقرار، وحي
خاص عمل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف كـوت  

  األمـم املتحـدة حلفـظ     قـوات م لديفوار، ملا قدمته من تعزيـز قـي
__________ 

)٣٠٢(  S/PV.4970 ٢٠، الصفحة. 

)٣٠٣(  S/PV.4970  االستئناف)٢٢)، الصفحة ١. 

)٣٠٤(  S/PV.4970 ١١، الصفحة. 

يتعلـــق بتعزيـــز قـــدرات حفـــظ الســـالم  . ويف مـــا)٣٠٥(الســـالم
اإلقليميــة، أكــد ممــثال كــل مــن تــونس وجنــوب أفريقيــا أن        

يسية عن صون السـلم واألمـن الـدوليني مبوجـب     املسؤولية الرئ
  .)٣٠٦(نميثاق األمم املتحدة ال تزال تقع على عاتق جملس األم

  .)٣٠٦(ناألم

ومــن الناحيــة األخــرى، قــال ممثــل اهلنــد، مــع تســليمه   
بظهـــور نـــزوع مـــؤخرا صـــوب احللـــول اإلقليميـــة يف حفـــظ   
الســــالم، ال ســــيما يف أفريقيــــا، أن تلــــك العمليــــات ينبغــــي  

 و يعهــد ـا إىل مقـاولني مــن البـاطن حبيــث   تصـبح امتيـازا أ   أال

”لـس علـى أنـه يسـتخدم األقلمـة بوصـفها وسـيلة        ينظر إىل ا
جتــاه الســالم   “مــن االضــطالع مبســؤوليته العامليــة    تخلصللــ

  .)٣٠٧(واألمن

وأشــار بعــض املــتكلمني إىل احلاجــة إىل تقــدمي الــدعم    
ــز     ــل تعزيـ ــن أجـ ــة مـ ــالم اإلقليميـ ــظ السـ ــات حفـ ــايل لعمليـ املـ

وأثــار ممثــل كنــدا مســألة متويــل البعثــات الــيت        .)٣٠٨(اقــدرا
تضـــطلع ـــا املنظمـــات اإلقليميـــة، علـــى اعتبـــار أـــا تشـــكل 
مشــكلة أساســية، وقــال إن هــذه البعثــات بــالرغم مــن أــا قــد 
تنشأ بإذن من جملس األمن، ال تمول من األنصبة املقررة وإمنـا  

 تتحقـق مـن   من متويل طوعي. وقال إنه بالنظر إىل الفوائد اليت
__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٥(

)٣٠٦(  S/PV.4970  االســـــــــتئناف)(تـــــــــونس)؛  ١٠)، الصـــــــــفحة ١
 (جنوب أفريقيا). ٢٨  والصفحة

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٧(

)٣٠٨(  S/PV.4970 (أنغـــــــــــــــوال)؛ و ١٧، الصـــــــــــــــفحة S/PV.4970 

 ٢٨(كنـــــدا)؛، والصـــــفحة  ٢١)، والصـــــفحة ١ (االســـــتئناف
 (جنوب أفريقيا).
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تلك العمليات، ينبغي أن توضع ترتيبـات فعالـة للمشـاركة يف    
  .)٣٠٩(عبء دعم املسامهني

وببيان رئاسـي تلـى أثنـاء اجللسـة، سـلَّم جملـس األمـن          
بضرورة العمل حسب االقتضاء مع املنظمات اإلقليميـة ودون  
اإلقليمية يف عمليـات حفـظ السـالم، ضـمن ترتيبـات أخـرى،       

ن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، ـدف كفالـة       وفقا للفصـل الثـام  
 فـظ تكامل القدرات والنهج قبل نشر بعثات األمم املتحـدة حل 

  .)٣١٠(السالم وأثناء نشرها وبعد انسحاا
  

  األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلا  

ــة    ــودة يف ٤٩٨٠يف اجللســــ ــايو  ٢٨، املعقــــ أيار/مــــ
ل الثــامن مــن ، أعــرب ممثــل الربازيــل، مشــريا إىل الفصــ٢٠٠٤

ميثاق األمم املتحـدة، عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي إعـادة النظـر        
بصــورة عاجلــة يف اآلليــات املتصــلة بالترتيبــات اإلقليميــة نظــرا 

 جلهــد للمنظمــات اإلقليميــة مــن دور متزايــد األمهيــة يف ا     ملــا
ــدور      ــن. ورأى أن ال ــن أجــل الســالم واألم ــدويل الشــامل م ال

دور وقــائي الطــابع، يكمــن يف الرئيســي للمنظمــات اإلقليميــة 
ــهام يف معاجلــة األســباب اجلذريــة للصــراع وانتــهاكات       اإلس
حقوق اإلنسان قبل أن تتصـاعد إىل صـراعات كـربى. وأكـد     

إىل  اجــةأيضــا أنــه عنــد فشــل الدبلوماســية الوقائيــة وبــروز احل  
ــة       ــات اإلقليمي ــس أن خيــول الترتيب ــل، جيــوز للمجل ــام بعم القي

مـن امليثـاق، وإذا    ٥٣ا ورد يف املـادة  سلطة إنفـاذ العمـل، كمـ   
  .)٣١١(ما نصت القوانني التأسيسية على إمكانية حدوث ذلك

وأشار ممثل االحتاد الروسـي إىل أن اخلطـوات الدوليـة      
املتفق عليها املتخذة حتت رعاية األمم املتحدة حققت النجاح 

__________ 

)٣٠٩(  S/PV.4970  االستئناف)٢٣ الصفحة ،)١. 

)٣١٠(  S/PRST/2004/16. 

)٣١١(  S/PV.4980 ١٣، الصفحة. 

بسبب القدرة الفريدة للمنظمة على اجلمـع بـني دورهـا الرائـد     
ن واســـتعادة الســـالم ودورهـــا يف تقســـيم العمـــل مـــع يف األمــ 

الفصـل الثـامن    املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة اسـتنادا إىل  
مـن ميثـاق األمـم املتحـدة. وشـدد علـى أن تلـك الطاقـة جيــب         
تطويرهـــا لكفالـــة اســـتجابة مجاعيـــة شـــرعية حقـــا للحـــاالت   

ــراع الـــدويل     ــة املعقـــدة يف ظـــروف الصـ وأكـــد  .)٣١٢(الطارئـ
آخرون على تنامي التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة     متكلمون 

إىل الفصل الثـامن   عضيف صون االستقرار اإلقليمي، وأشار الب
  .)٣١٣(من امليثاق يف هذا الصدد

  
ــة يف       التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي

  عمليات حتقيق االستقرار

يف ورقة معلومـات أساسـية أعـدت مـن أجـل مناقشـة         
 عمليـات حتقيـق االسـتقرار، ذكـر ممثـل رومانيـا أنـه        التعاون يف

يف حــني يــنص الفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة علــى  
ــيت جيــب أن       ــة ال ــات اإلقليمي ــيت ترشــد دور التنظيم ــادئ ال املب

 يثـاق يتماشى تنفيذ أنشطتها مع مقاصد امليثاق ومبادئه، فإن م
قليميـة،  األمم املتحدة الينص على تعريف حمدد للمنظمـات اإل 

  .)٣١٤(يتيح جماال للعديد من اجلهود التعاونية  مبا

متوز/يوليـــــه  ٢٠، املعقـــــودة يف ٥٠٠٧اجللســـــة  ويف  
، قــال عــدد مــن املــتكلمني إن التعــاون بــني األمــم  )٣١٥(٢٠٠٤

__________ 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٢(

(اجلزائـر)؛  ١٤(الصـني)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسـه، الصـفحة     )٣١٣(
 (باكستان). ٣٧(بنن)؛ والصفحة  ١٦والصفحة 

)٣١٤(  S/2004/546. 

دعــا الــس ممثلــي االحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب وجامعــة     )٣١٥(
الـدول العربيــة ورابطــة أمــم جنـوب شــرق آســيا ومنظمــة حلــف   

مي مشال األطلسي ورابطة الدول املستقلة ومنظمة املـؤمتر اإلسـال  
ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا واجلماعـة االقتصـادية لـدول        

 غرب أفريقيا، إىل املشاركة يف اجللسة.
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املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة حيـــدث علـــى 
أساس التكامل وينبغـي مواصـلة تعزيـزه، وأشـار العديـد منـهم       

احة إىل الفصـل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة كأسـاس        صر
. وشدد ممثل الصني علـى أن الـس هـو    )٣١٦(هذا التعاون ملثل

لـب آليــة األمــن اجلمــاعي الـدويل وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة،   
ــات اإلقليميــة ميكــن أيضــا أن تســاهم يف التســوية       وأن املنظم

مـم املتحـدة   السلمية للرتاعات. وأكد مـن جديـد أن ميثـاق األ   
ألنشــطة املنظمــات  راميثــل دلــيال ألعمــال األمــم املتحــدة وإطــا

اإلقليمية، مشريا إىل أن الفصـل الثـامن مـن امليثـاق يـنص علـى       
الدور الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية يف تسوية الرتاعـات  

. وركز علـى  بني األمم املتحدة وتلك املنظماتوحيدد العالقة 
جيـوز   ال”اليت تنص علـى أنـه    ،٥٣ وجه اخلصوص على املادة

اإلقليمية القيام بـأي عمـل مـن أعمـال      تللتنظيمات والوكاال
وأكد كـذلك أنـه ينبغـي للمنظمـات     “. القمع بغري إذن الس

ــيم      ــها، أن تق ــادرة من ــاق، ومبب ــة، حســبما يقتضــي امليث اإلقليمي
صالت وثيقة مع جملس األمـن لكـي تـوايف الـس، يف الوقـت      

ــق  املناســـب، بـــآ ــا يتعلـ ــاملة يف مـ خر التطـــورات وبصـــورة شـ
اليت تتخذها. وهو أمـر ضـروري يف رأيـه لضـمان      تباإلجراءا

وكـذلك،   .)٣١٧(توجيه اإلجراءات اإلقليميـة توجيهـا صـحيحا   
رأى ممثـل اجلزائــر أنــه يتحــتم القيـام بعمليــات األمــن اإلقليمــي   
ــه ينبغــي       ــة مــن الــس، وعلــى أســاس فهــم أن ــاء علــى والي بن

الفلـبني   ثل. وأكد مم)٣١٨(احلوار املنتظم مع الس احلفاظ على
__________ 

)٣١٦(  S/PV.5007 ــا)؛  ٢٠(الصـــني)؛ والصـــفحة  ١٦، الصـــفحة (أملانيـ
(رئـيس اللجنـة    ٢٤(االحتاد الروسي)؛ والصـفحة   ٢٢والصفحة 

ــة لرابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق آســـيا)؛ والصـــفحة        ٢٦الدائمـ
(باكستان)؛  ٣٣(اجلزائر)؛ والصفحة  ٢٨لربازيل)؛ والصفحة (ا

ــفحة  ــبانيا) ٣٨والصــــ ــتئناف S/PV.5494و  ؛(إســــ )، ١ (االســــ
 (رومانيا). ١٩(فرنسا)؛ والصفحة  ١٢الصفحة 

)٣١٧(  S/PV.5007 ١٧، والصفحة. 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٨(

أن تبـــادل املعلومـــات املتصـــلة بصـــون الســـالم واألمـــن علـــى  
مـن امليثـاق    ٥٤املستوى اإلقليمي ليس مطلوبا مبوجـب املـادة   

فحســب، بــل ينبغــي أن يكــون أســاس اإلطــار املالئــم للتعــاون 
  .)٣١٩(بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية

اململكــة املتحــدة أنــه رمبــا يكــون الفصــل   وذكــر ممثــل  
ــاس، لكــن املنظمــات اإلقليميــة        ــامن مــن امليثــاق هــو األس الث
ليست جمرد مقاول مـن البـاطن مـن أجـل احلفـاظ علـى األمـن        

ــاء علــى ذلــك،    ىل إقامــة شــراكة داعمــة  إاجلمــاعي، ودعــا، بن
للطــرفني بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، مــن أجــل   

ــ ــات   االزدو بجتنـ ــل للمنظمـ ــة العمـ ــود، وإتاحـ ــة يف اجلهـ اجيـ
  .)٣٢٠(اإلقليمية ذات املزايا النسبية

وأكــد ممثــل منظمــة حلــف مشــال األطلســي أن العقــد    
املاضي شـهد اعتمـادا أقـوى علـى املنظمـات اإلقليميـة، بـدون        
أن يشــكّل هــذا االعتمــاد حتــديا للــدور الرئيســي الــذي تؤديــه   

وأضــاف أن منظمــة  األمــم املتحــدة بقــدر مــا كــان مؤيــدا لــه، 
حلــف مشــال األطلســي تفخــر بأــا إحــدى تلــك املنظمــات.     

حلف مشال األطلسـي ال تعتـرب نفسـها رمسيـا      منظمةورغم أن 
منظمـــة إقليميـــة مبوجـــب الفصـــل الثـــامن مـــن ميثـــاق األمـــم   
املتحدة، فقد مكنهـا انتقـال النـاتو مـن منظمـة دفاعيـة مجاعيـة        

عىن العـام مـن العمـل    حمضة إىل منظمـة تـدير شـؤون األمـن بـامل     
ــارج    ــا أوال، ومــــن مث يف خــ ــا، يف أوروبــ ــــذه الــــروح أيضــ

  .)٣٢١(هاحدود

عـدد مـن املـتكلمني علـى أمهيـة وضـرورة قيـام         وشدد  
ــة    ــات اإلقليميــ ــذ التنظيمــ ــى تتخــ ــدار اإلذن كــ الــــس بإصــ

__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٩(

)٣٢٠(  S/PV.5007  االستئناف)١٩)، الصفحة ١. 

)٣٢١(  S/PV.5007 ٣١، الصفحة. 
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ويف ما يتعلق بالـدعم املـايل للتنظيمـات     .)٣٢٢(إجراءات اإلنفاذ
لـدول املسـتقلة عـن رأي مفـاده     اإلقليمية، أعرب ممثـل رابطـة ا  

الـدعم   تحـدة أنه من املهم، على األقل جزئيا، أن توفر األمم امل
ــيت     املــادي واملــايل لعمليــات حفــظ الســالم يف تلــك املنــاطق ال
جتري فيها عمليات يف إطار ميثـاق األمـم املتحـدة علـى أيـدي      
قوات تابعة ملنظمات إقليمية. وضـرب مثـاال علـى ذلـك حـني      

ــا   د فقــط، هــوقــام بلــد واحــ  االحتــاد الروســي، بالتكفــل تقريب
ــظ      ــطة حفـ ــبعض أنشـ ــة لـ ــة واملاديـ ــات املاليـ ــع االحتياجـ جبميـ

  .)٣٢٣(السالم

ــس،      ويف   ــرف ال ــي يف اجللســة، اعت ــان رئاســي تل بي
مــن امليثــاق حتــددان مســامهة  ٥٣و  ٥٢مشــريا إىل أن املــادتني 

 املنظمات اإلقليمية يف تسـوية املنازعـات وكـذلك العالقـة بـني     
األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة، بالـدور اهلـام الـذي ميكـن       

ــع الصــراعات و    ــه هــذه املنظمــات يف من ــهض ب  تســويتهاأن تن
وإدارا، مبـا يف ذلـك معاجلـة أسـباا اجلذريـة. وشـدد الـس        
على أنه يضطلع باملسـؤولية األوىل عـن صـون السـالم واألمـن      

لصـراع الكـثرية الـيت    إىل أن معاجلـة حـاالت ا  مشـريا   الدوليني،
تواجــه اتمــع الــدويل معاجلــة فعالــة تتطلــب رفــع مســتوى        

االقتضاء. وشدد علـى   بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية، حس
ضرورة أن تستند اجلهود املشتركة واملنسقة الـيت تبـذهلا األمـم    
املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف عمليـات حتقيـق االسـتقرار إىل    

النسبية لكل منهما مبا حيقق االستفادة الكاملـة  التكامل واملزايا 
ــلة     ــية ذات الصـ ــنظم األساسـ ــاق والـ ــا للميثـ ــا وفقـ ــن خرباـ مـ

اإلقليميــة. وعــالوة علــى ذلــك، أكــدت البيانــات    تللمنظمــا
الــيت أُدىل ـــا يف اجللســـة جمـــددا أمهيــة اتبـــاع ـــج متســـق يف   

__________ 

 ٢٦(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٢املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣٢٢(
 (باكستان). ٣٣(الربازيل)؛ والصفحة 

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢٣(

عمليات حتقيق االستقرار من خالل توثيق التعـاون والتضـافر،   
ا يشمل زيادة تبادل املعلومات يف حينـها بـني األمـم املتحـدة     مب

ــادة    ــام املـــ ــا ألحكـــ ــة، وفقـــ ــ ٥٤واملنظمـــــات اإلقليميـــ  نمـــ
  .)٣٢٤(امليثاق

  
  اجلوانب املدنية إلدارة الصراعات وبناء السالم  

ــة    ــودة يف ٥٠٤١يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٢، املعقـ أيلول/سـ
ــاد      ٢٠٠٤ ــوض االحتـ ــرب مفـ ــوزاري، أعـ ــتوى الـ ــى املسـ علـ

يقي للسالم واألمن، عن رأي مفـاده أن االحتـاد األفريقـي    األفر
يواجه التحـدي املتمثـل يف نشـر عمليـات لـدعم السـالم، ولـو        
خبربات حمدودة، علـى أمـل أن تـوفر األمـم املتحـدة والشـركاء       

. وقــال إن االحتــاد األفريقــي يعتمــد الــدعم املطلــوب خــروناآل
الثـامن مـن   على استمرار دعم األمـم املتحـدة يف إطـار الفصـل     

امليثاق، وإن كان يعتمد أيضا على الدعم القـوي مـن شـركائه    
ــة ــدف التخطــيط لعمليــات دعــم الســالم     ــه الفعال لبنــاء قدرت

الـــدول  امعـــة. وأكـــد األمـــني العـــام جل)٣٢٥(ونشـــرها وإدارـــا
شــارته إىل الفصــل الثــامن مــن امليثــاق، أن  إالعربيــة يف معــرض 

لعالقـات حـىت ميكـن أن    املطلوب هو تفعيل هذه املنظومة من ا
تصبح املنظمات اإلقليميـة أحـد األفـرع الرئيسـية لعمـل األمـم       
املتحدة وتعاملها مـع األزمـات والرتاعـات اإلقليميـة املتفاقمـة،      

العامليـة األخـرى. وأضـاف     تغرياتوكذلك مع التحديات واملـ 
أنه من املفيد، يف ضوء الطابع املعقـد إلدارة األزمـات، تقاسـم    

ا بـني خمتلـف اجلهـات الفاعلـة لالسـتفادة مـن       عبء ذلك يف م
  .)٣٢٦(ميزاا النسبية
__________ 

)٣٢٤(  S/PRST/2004/27. 

)٣٢٥(  S/PV.5041 ٦ و ٥، الصفحتان. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢٦(
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وقال ممثل باكستان إنه يف حالـة عـدم تـوافر األدوات      
والقــدرات املتعلقــة بــاإلدارة املدنيــة للصــراع أو عــدم كفايتــها  
على الصعيد الوطين، فإن املالذ األول املنطقي لسـد الفجـوات   

ــوارد دون اإلقليميــ   ــو امل ــدرات ه ــا  يف الق ــة، حيثم ة أو اإلقليمي
اإلقليميــــة  ونأمكــــن. ويتســــم دور املنظمــــات اإلقليميــــة ود

وتعاوا مع األمم املتحـدة مبوجـب الفصـل الثـامن مـن امليثـاق       
باألمهية يف ما يتعلق بالقدرات املدنية والعسكرية، حيـث يلـزم   

  .)٣٢٧(النهوض بكلتيهما

ــع       ــة مـ ــترك لعمليـ ــر املشـ ــوال أن النشـ ــل أنغـ ورأى ممثـ
مات اإلقليمية ودون اإلقليميـة، متاشـيا مـع أحكـام ميثـاق      املنظ

األمــم املتحــدة، أوضــح أن تلــك الشــراكات مفيــدة بشــكل       
متبـادل. واستشـهد علــى ذلـك باســتجابة اجلماعـة االقتصــادية     
لدول غرب أفريقيا يف كوت ديفـوار وليربيـا قبـل نشـر قـوات      

ــ ــذي     )٣٢٨(الســالم ظحف ــدور ال وأشــاد متكلمــون آخــرون بال
ه املنظمات اإلقليميـة يف إدارة األزمـات ودعـم مزيـد     تضطلع ب

  .)٣٢٩(من التطوير والتحسني

ووافقــه ممثــل االحتــاد الروســي علــى وجــوب تكثيــف     
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليميـة  
يف جمــال حفــظ الســالم، متاشــيا مــع الفصــل الثــامن مــن ميثــاق 

اعتقاده بأن لكـل حالـة أزمـة    أعرب عن  لكنواألمم املتحدة، 
خصوصــيات فريــدة وال يوجــد منــوذج موحــد حلفــظ الســالم   

وقـــال إنـــه ســـتكون، تطبيقـــه علـــى كـــل الصـــراعات.   ميكـــن
يف كل حالة حمددة حاجة الختيار أفضل تركيبـة مـن   كذلك، 

__________ 

 .٢٤فسه، الصفحة املرجع ن  )٣٢٧(

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢٨(

(الواليـات   ٢٧الصـفحة  و(شـيلي)؛   ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٣٢٩(
ــفحة  ــدة)؛ والصـ ــفحة   ٢٩املتحـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ  ٣٥(اململكـ

 (اجلزائر).

وسائل حفظ السالم، سواء كانـت عمليـة حفـظ سـالم تابعـة      
ي. وقــال إن هــذه لألمــم املتحــدة أو لتحــالف أو لتنظــيم إقليمــ
يثـاق الـذي يـنص    املاجلهود جيب أن تنظم يف توافق صارم مـع  

لــس األمــن عــن صــون   ســيةبوضــوح علــى املســؤولية األسا 
السالم واألمن وخاصة على دوره السياسي األساسـي يف كـل   
ــد والياــا إىل       ــدءا بتحدي ــظ الســالم، ب ــات حف مراحــل عملي

  .)٣٣٠(االنتقال إىل بناء السالم

ــل    ــد ممثـ ــوظ يف    وأكـ ــل ملحـ ــريا إىل ميـ ــر، مشـ اجلزائـ
املنظمــة إىل اللجــوء إىل اإلمكانيــات احملــددة يف الفصــل الثــامن  
مــن امليثــاق، مبــا يف ذلــك زيــادة مشــاركة املنظمــات اإلقليميــة  
واملنظمات الدولية األخرى يف منع نشـوب الصـراعات وإدارة   

التعويـل   ماألزمات، أن إجناح التعـاون الـدويل يتطلـب أال يفهـ    
على الدعائم اإلقليمية على أنه جمرد جتاهل مـن األمـم املتحـدة    
أو من جملس األمن ألي من التزاماما بصون السـالم واألمـن   

  .)٣٣١(الدوليني

  ه الـوزراء مبـا لـبعض    وببيان رئاسي تلي يف اجللسة، نو
املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات      

احتــواء األزمــات. وأشــاروا أيضــا الدوليــة مــن دور متزايــد يف 
مـــن امليثـــاق تنصـــان علـــى إســـهام  ٥٣و  ٥٢إىل أن املـــادتني 

فضـال عـن العالقـة     صـراعات، املنظمات اإلقليميـة يف احتـواء ال  
ــذه      ــوا هـ ــة. وحضـ ــات اإلقليميـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــني األمـ بـ
املنظمات على االستمرار، كلما أمكن، يف تنمية قـدراا علـى   

مبــا يف ذلــك علــى الصــعيد املــدين، بتنســيق    احتــواء األزمــات،
مـن ميثـاق    ٥٤وثيق مع األمـم املتحـدة ووفقـا ألحكـام املـادة      

ضــرورة إعــداد خطــط واضــحة لتنفيــذ  ىاألمــم املتحــدة، وعلــ
عمليات مشـتركة يف احلـاالت الـيت ينطبـق فيهـا ذلـك، وعلـى        

__________ 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٠(

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣١(
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ــك     ــا بـــني تلـ ــترك فيمـ ــغيل املشـ ــة التشـ ــيق وقابليـ ــز التنسـ تعزيـ
ــال  ــات، فضـ ــتراتيجيات   املنظمـ ــم اسـ ــتحداث وتقاسـ ــن اسـ  عـ

موحدة وسياسـات تشـغيلية وأفضـل املمارسـات، يف املسـاعي      
الــذي ســـيزيد مـــن فعاليـــة   مـــراملدنيــة الحتـــواء األزمـــات، األ 
  .)٣٣٢(وتساوق عملية احتواء األزمات

  
  العالقة املؤسسية مع االحتاد األفريقي  

، املعقـودة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٥٠٨٤يف اجللسة   
، تال الرئيس بيانا أشار فيـه الـس إىل أن التعـاون مـع     ٢٠٠٤

املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف املسـائل املتصـلة حبفــظ      
السالم واألمن الدوليني يشكل دعامة مهمة يقوم عليهـا نظـام   

يـنص عليـه الفصـل     مـا األمن اجلماعي الذي أرسـاه امليثـاق، ك  
التعاون مع االحتاد األفريقـي  م الس بأمهية تعزيز وسلَّالثامن. 

ـــدف املســـاعدة يف بنـــاء قدرتـــه علـــى التصـــدي للتحـــديات  
األمنية اجلماعية بوسائل منها اضطالع االحتاد األفريقـي مبهـام   
االســـتجابات الســـريعة واملناســـبة لألزمـــات الناشـــئة، ووضـــع 

ملنـع نشـوب الصـراعات، وحفـظ السـالم،       ةاستراتيجيات فعال
الــس علــى وجــه اخلصــوص بالــدور وبنــاء الســالم. ورحــب 

القيادي الذي يقوم به االحتاد األفريقي يف إطار اجلهود الراميـة  
إىل تسوية األزمـات يف القـارة األفريقيـة، وأعـرب الـس عـن       

 قـي تأييده الكامل ملبـادرات السـالم الـيت يقودهـا االحتـاد األفري     
عـة  واليت تنفّـذ عـن طريـق املنظمـات دون اإلقليميـة مثـل اجلما      

االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا، واجلماعـة اإلمنائيـة للجنــوب       
األفريقي، واالحتاد االقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا، واهليئـة  
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (إيغاد) وغريها من االتفاقـات  

ــة بتســـ  ــة امللتزمـ ــلمية يف   ويةاإلقليميـ ــالطرق السـ ــراعات بـ الصـ
ية إبقائه علـى علـم تـام، وفقـا للمـادة      أفريقيا. وأكد الس أمه

__________ 

)٣٣٢(  S/PRST/2004/33. 

مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. ورحــب الــس أيضــا بتعزيــز   ٥٤
التعــاون العملــي بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي، كمــا   

 يـة اتضح يف حالة البعثـة األفريقيـة يف السـودان، والبعثـة األفريق    
إىل بورونــدي، لــدعم وتعزيــز القــدرات اإلداريــة والتنفيذيـــة      

الحتاد األفريقـي يف جمـال حفـظ السـالم وبنـاء السـالم. ودعـا        ل
الــس اتمــع الــدويل إىل أن يــدعم جهــود االحتــاد األفريقــي   
لتعزيــز قدراتــه يف جمــال حفــظ الســالم، وتســوية الصــراعات،   

ــراع، بتزويـــ     ــد الصـ ــا بعـ ــرة مـ ــتعمري يف فتـ ــات  دهوالـ باملعلومـ
ة األمـم  والتدريب واخلـربات واملـوارد، فضـال عـن دعـم أنشـط      

  .)٣٣٣(املتحدة ووكاالا يف هذا الصدد

وأعرب ممثل بنن عن رأى مفاده أنـه ينبغـي للمجلـس      
أن يعــزز التعــاون مــع االحتــاد األفريقــي للفــادة إىل أقصــى حــد  
من قدرته على التصـدي السـريع للتهديـدات اجلديـدة للسـالم      
واألمن من خالل االستجابة السريعة حلاالت األزمات، مثلما 

أن  ت حالـة دارفـور. وقـال إن حالـة دارفـور قـد بينـ       حدث يف
عمليات حفظ السالم مشروع معقـد ومتعـب بصـورة خاصـة     
لالحتاد األفريقي، ومـن مث فهـي تتطلـب تـوفري الـدعم السـوقي       

. وقـال ممثـل اململكـة املتحـدة، الـذي أبـدى       )٣٣٤(واملايل الـالزم 
 تأييــده لضــرورة قيــام الــس مبســاعدة االحتــاد األفريقــي علــى  

ــس أن يف    ــي للمجلـ ــه ينبغـ ــه، إنـ ــوير قدراتـ ــلتطـ ــك ألن  عـ ذلـ
أولئك الذين يتحملون ويتقـامسون العـبء   ”مساعدة مسؤولية 
على النحو املربر يف الترتيبـات التعاونيـة اإلقليميـة     “مع الس

املنصوص عليها يف امليثـاق تـدخل ضـمن اختصاصـات الـس      
  .)٣٣٥(املتعلقة بالسالم واألمن الدوليني

  
__________ 

)٣٣٣(  S/PRST/2004/44. 

)٣٣٤(  S/PV.5084 ٣، الصفحة. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٥(
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ــة يف   التعــاو   ن بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
  جمال صون السالم واألمن الدوليني

تشــــــــرين  ١٧ة يف املعقــــــــود ،٥٢٨٢يف اجللســــــــة   
، أكد ممثل الصـني مـن جديـد علـى     )٣٣٦(٢٠٠٥األول/أكتوبر 

موقفه من الفصل الثامن من امليثاق كموجه للعالقة بني األمـم  
علـى أمهيـة مراسـالت     املتحدة والتنظيمات اإلقليمية، وكذلك

علـى   ااهليئات اإلقليمية إىل الس وفقـا للميثـاق. وشـدد أيضـ    
ــدعم الســوقي       ــة وال ــوارد املالي ــن امل ــزم م ــا يل ــدمي م ضــرورة تق
والــتقين ــدف تعزيــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات  
األفريقية اإلقليمية ودون اإلقليمية، كـي يتسـىن تعزيـز قـدرات     

. وأكـد  )٣٣٧(ى حفـظ السـالم وبنـاء السـالم    هذه املنظمـات علـ  
الرئيسـية للمجلـس    ملسـؤولية ممثل االحتاد الروسي ثبـات مبـدأ ا  

الـدوليني، واختصاصـه احلصـري يف    عن صون السـالم واألمـن   
. وأعـرب  )٣٣٨(ذن باستعمال القوة من جانب اتمع الدويلاإل

ممثل فرنسا عن رأي مفاده أنه من الضروري تبادل املعلومـات  
االت بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة، ورحـب   واالتص

يف هذا الصدد، وشجع على إحـراز تقـدم أكـرب،     رزبالتقدم احمل
مــــن ميثــــاق األمــــم  ٥٤علــــى حنــــو مــــا تــــدعو إليــــه املــــادة 

  .  )٣٣٩(املتحدة

ويف مــا يتعلــق مبوقــف الفصــل الثــامن مــن امليثــاق مــن    
العربيــة  األوضــاع العامليــة اجلديــدة، أكــد ممثــل جامعــة الــدول  

وجود العديد من القضايا االقتصادية واالجتماعيـة واإلنسـانية   
__________ 

دعا الـس ممثلـي االحتـاد األفريقـي، ورابطـة أمـم جنـوب شـرق           )٣٣٦(
آسيا، ورابطة الدول املستقلة، وجامعـة الـدويل العربيـة، ومنظمـة     
حلف مشال األطلسي، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة األمـن  

 لمشاركة يف اجللسة.والتعاون يف أوروبا ل

)٣٣٧(  S/PV.5282 ١٥، الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٨(

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٩(

الـــيت تواجـــه اتمـــع الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك اإلرهـــاب، والـــيت 
ــامن مــن ا  “يطــور”تتطلــب مــن الــس أن   ــاقالفصــل الث  مليث

ليصــبح دور املنظمــات اإلقليميــة متماشــيا مــع حتــديات القــرن  
. )٣٤٠(ن الـــدولينيين يف صـــون الســلم واألمـــ احلــادي والعشـــر 

ورأى ممثـل اجلزائــر أن التعامــل مـع مســائل متطــورة باســتمرار   
يتعلق بإعادة كتابة الفصل الثامن للميثاق، بل باستكشـاف   ال

املــوارد املتاحــة للمجلــس وبــاالنطالق يف قــراءة أحكامــه علــى  
أســاس مــن الليرباليــة واملرونــة، ومضــى يقــول إن الــس لــيس  

األزمــات تســوية مــات اقليميــة يف شــراك منظإمطالبــا يف حالــة 
بــأن يوكــل بعــض مســؤولياته إىل املنظمــات اإلقليميــة، بــل أن  
يستخدم استخداما حسنا إسهامات هذه املنظمات من خـالل  

  .  )٣٤١(وامليزة املقارنة تكاملحتسني التفاعل القائم على مبدأ ال

ــالقرار    ــذي اتخــذ يف اجللســة،  ٢٠٠٥( ١٦٣١وب ) ال
لفصـل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،       أشار الـس إىل ا  إذ

وإذ أكد أن املسامهة املتزايدة الـيت تقـدمها املنظمـات اإلقليميـة     
ــع األمــم املتحــدة ميكــن أن تكمــل بشــكل مفيــد        ــاون م بالتع

شــدد  وإذأعمـال املنظمــة يف صــون السـالم واألمــن الــدوليني،   
على أن هذه املسامهة جيـب أن تقـدم وفقـا للفصـل الثـامن مـن       

ق األمم املتحدة، أعرب عن تصميمه على اختاذ اخلطـوات  ميثا
املناسـبة مـن أجـل مواصـلة تطـوير التعـاون بـني األمـم املتحـدة          
واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صـون السـالم واألمـن    

مــن امليثــاق. وحــث   الثــامنالــدوليني، مبــا يتوافــق مــع الفصــل  
اإلسـهام يف   مجيع الدول واملنظمـات الدوليـة ذات الصـلة علـى    

ــة، وال ســيما     ــة ودون اإلقليمي ــدرة املنظمــات اإلقليمي ــز ق تعزي
املنظمــــات اإلقليميـــــة ودون اإلقليميــــة األفريقيـــــة، يف منـــــع   
الصــراعات وإدارة األزمــات ويف عمليــات حتقيــق االســتقرار     

__________ 

 .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٠(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤١(
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بعــدة ســبل مــن بينــها تــوفري املســاعدات  ع،بعــد انتــهاء الصــرا
ــة. وأكــد   ــة واملالي ــيت توليهــا األمــم    اإلنســانية والتقني ــة ال األمهي

ــة    ــة ودون اإلقليمي املتحــدة لتطــوير قــدرات املنظمــات اإلقليمي
على نشر قوات حلفـظ السـالم بشـكل سـريع دعمـا لعمليـات       
حفظ السالم اليت تضطلع ا األمـم املتحـدة أو غـري ذلـك مـن      

الــيت يصــدر ــا تكليــف مــن جملــس األمــن. وكــرر    لعمليــاتا
تشجيع التعاون اإلقليمـي بعـدة سـبل     الس تأكيد احلاجة إىل

منــها إشــراك املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف التســوية   
الســــلمية للمنازعــــات، وإىل إدراج أحكــــام حمــــددة حســــب 

 لسـالم االقتضاء حتقيقا هلذا اهلدف يف واليات عمليات حفظ ا
وبناء السالم اليت يـأذن ـا الـس مسـتقبال. وأوصـي بوجـود       

بــني األمـم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون  اتصـال أفضــل  
اإلقليمية وذلك من خالل عـدة سـبل أبرزهـا ضـباط االتصـال      
وإجراء مشاورات على مجيـع املسـتويات املالئمـة؛ وكـرر مـن      

مـــن  ٥٤جديـــد التـــزام املنظمـــات اإلقليميـــة، مبقتضـــى املـــادة 
 امليثاق، بأن تبقي جملس األمن على علم تام بأنشـطتها املتعلقـة  
بصـون الســالم واألمــن الــدوليني. وطلــب إىل األمــني العــام أن  
يقدم تقريرا عن الفـرص والتحـديات الـيت تواجـه التعـاون بـني       
األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف صــون      

ــدو  ــن الـ ــالم واألمـ ــى أن    ليني،السـ ــام علـ ــني العـ ــجع األمـ وشـ
تفاقات إلنشـاء  يستكشف مع املنظمات الدولية إمكانية إبرام ا

إطــار لتعــاون املنظمــات اإلقليميــة مــع عمليــات حفــظ الســالم 
اليت تقودهـا األمـم املتحـدة وتقـدمي املسـامهات إليهـا، علـى أن        
ــادئ التوجيهيــة       ــار علــى النحــو الواجــب املب تؤخــذ يف االعتب

ــاون  ــيتللتع ــات      ال ــم املتحــدة ومنظم ــني األم ــدها ب ســبق حتدي
  .)٣٤٢(إقليمية معينة

__________ 

، الفقرتان األوىل والسابعة من الديباجة والفقـرات  ١٦٣١القرار   )٣٤٢(
 ن املنظومة.م ١٠إىل  ٨ و ٦ و ٥ و ٣إىل  ١

طلـب املــذكور أعـاله، قــدم األمـني العــام    لل واسـتجابة   
ــرا يف  ــه  ٢٨تقريـ ــوان ٢٠٠٦متوز/يوليـ ــة  ”، بعنـ ــراكة أمنيـ شـ

، تضــمن توصــيات بأنــه “إقليميــة عامليــة: التحــديات والفــرص
، دف توضيح طابع الشـراكة بوجـه عـام، أن    ميكن للمجلس

ــريكة      ــات الشـ ــف املنظمـ ــدوى تعريـ ــواب وجـ ــاقش استصـ ينـ
ة عاملـة مبوجـب الفصـل الثـامن     إقليميـ  منظمـات لنفسها إما ك

وإما كمنظمات حكومية دولية أخرى تعمـل مبوجـب أحكـام    
  .)٣٤٣(أخرى من امليثاق

ــودة يف ٥٥٢٩ة اجللســ ويف    أيلول/ســبتمرب ٢٠، املعق

كـــان معروضـــا علـــى الـــس التقريـــر املـــذكور  ،)٣٤٤(٢٠٠٦
. )٣٤٥(أعــاله، وورقــة معلومــات أساســية أعــدا رئاســة الــس

اليونان)، متكلمة كممثلـة لبلـدها، قائلـة إنـه     وانربت الرئيسة (
 ٥٢ علـــى الـــرغم مـــن أن الفصـــل الثـــامن، وخاصـــة املـــادتني  

، من امليثاق يشـري إىل الوكـاالت والترتيبـات اإلقليميـة،     ٥٣ و
ويبني العالقة الوظيفية مع جملس األمن، فإنه ال يشـري بتاتـا إىل   

ــذا فقــد آن أوان      ــع جملــس األمــن. ل ــة م ــها البنيوي ــادة عالقت زي
ــة     ــة اآللي توضــيح عــدد مــن املســائل الــيت ستيســر تشــكيل رؤي

الــيت وافــق عليهــا الــس      واألمــن، العامليــة اإلقليميــة للســلم    
واملنظمات اإلقليمية على السواء. وأكدت أنـه ينبغـي توضـيح    
املعايري اليت جيري على أساسها متييز تلك الوكـاالت، ألن مـن   

إىل جملــس األمــن،  شــأن هــذا التوضــيح رد مزيــد مــن الســلطة 
__________ 

)٣٤٣(  S/2006/590 ٩٩، الفقرة. 

)٣٤٤(  ممثلون عن املنظمات التاليـة للمشـاركة يف اجللسـة: االحتـاد      يعد
األورويب، ومنظمة الدول األمريكية، ورابطة أمـم جنـوب شـرق    
آســـيا، وجامعـــة الـــدول العربيـــة، ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف  

ــؤمت     ــة امل ــتقلة، ومنظم ــدول املس ــة ال ــا، ورابط ر اإلســالمي، أوروب
ومنظمة حلف مشال األطلسي، ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي، 

 وجملس أوروبا.

)٣٤٥(  S/2006/719. 
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وزيـــادة االعتمـــاد علـــى الوظـــائف التنفيذيـــة املوكلـــة بشـــكل 
ــة املخلصــة مبوجــب الفصــل    وكــاالتمؤسســي إىل ال اإلقليمي

وأعـرب ممثـل مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة       .)٣٤٦(الثامن من امليثاق
ــية  عـــن رأى مفـــاده أن وجـــ ود ـــج مؤسســـي وآليـــة مؤسسـ

احلاليــة إىل تعــاون  مــن االنتقــال مــن الترتيبــات اهلشــة نســيمكِّ
أكـــرب وأكثـــر انتظامـــاً. وأكـــد أن التحـــدي يكمـــن يف وضـــع  

لتعزيـز العالقـة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات        ليـة ترتيبات عم
ــاً      ــة وفقـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــن املنظمـ ــا مـ ــة وغريهـ اإلقليميـ
ألحكــام الفصــل الثــامن مــن امليثــاق. وقــال إن جملــس األمــن،   

مـم املتحـدة املسـؤولة عـن السـلم      بوصفه اهليئـة الرئيسـية يف األ  
واألمــن، لديــه الســلطة واالختصــاص لتعزيــز التعــاون مــع مثــل 
هذه املنظمات إىل مستوى أرفع جلعلـه أكثـر فعاليـة واسـتجابة     

. وقال رئـيس  )٣٤٧(للتحديات اليت دد السلم واألمن الدوليني
االحتاد األفريقي إذا رجعنا إىل الفصل الثامن مـن ميثـاق األمـم    

ة كأساس للتعاون العملي بني األمم املتحدة واملنظمـات  املتحد
ــه      ــذي ميكــن أن تؤدي ــدور اهلــام ال ــر بال ــة، تعــني أن نق اإلقليمي
املنظمــات اإلقليميـــة يف جمــال اتقـــاء الصــراع وصـــنع الســـالم    
وحفظ السـالم وبنـاء السـالم، ونـزع السـالح ومنـع انتشـاره،        

  .)٣٤٨(ومحاية املدنيني، والكوارث الطبيعية

ــان   ــس أن    يرئاســي تلــ  وببي ــاء اجللســة، ذكــر ال أثن
الدول األعضاء أكدت أن إقامة شراكة أكثر فعالية بني األمـم  
املتحدة واملنظمات اإلقليمية وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة     
الدوليـة، وفقــا للفصــل الثــامن مــن امليثــاق، ســيكون مــن شــأنه  

 التقــدماإلســهام يف صــون الســالم واألمــن. ورحــب الــس ب   
)، كمـا بينـها   ٢٠٠٥( ١٦٣١حملرز يف حتقيـق أهـداف القـرار    ا

__________ 

)٣٤٦(  S/PV.5529 ٣، الصفحة. 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٧(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٨(

، وأشاد باجلهود الـيت يبـذهلا األمـني    )٣٤٩(األمني العام يف تقريره
العام لتعزيز الشراكات مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة  
وغريهـــا مـــن املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة يف جمـــال الســـالم  

التوصــيات الـــواردة يف  يف حتقيـــق  ســهام واألمــن، وبالتـــايل اإل 
، الداعيـة  )٣٥٠(٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العـاملي لعـام   

إىل تعزيز عالقة األمـم املتحـدة ـذه املنظمـات. وشـدد جملـس       
األمن على فوائد توثيق التعاون مع املنظمـات اإلقليميـة ودون   

مبـا يف ذلـك    ،اإلقليمية يف جمال صون السالم واألمـن الـدوليني  
للتوصل إىل إبرام اتفاقات سالم يف حـاالت الصـراع.   التوسط 

ــة الــيت    ودعــا الــس مجيــع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليمي
لديها القدرة علـى حفـظ السـالم أو علـى االسـتجابة السـريعة       
ــني       ــها وب ــل بين ــات العم ــز عالق ــات إىل تعزي يف حــاالت األزم

الشـروط   والتعـاون معهـا لتحديـد    ةاألمانة العامة لألمم املتحـد 
ــاء      ــدرة يف الوفـ ــذه القـ ــهم هـ ــا أن تسـ ــن خالهلـ ــن مـ ــيت ميكـ الـ
بالواليــات الــيت تضــطلع ــا األمــم املتحــدة وحتقيــق األهــداف  
اليت تنشدها. ورحب الس باجلهود اجلاريـة مـن أجـل تعزيـز     
التعاون بني األمانة العامة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة  

ــ ــالم.   اليف جمـ ــنع السـ ــاطة وصـ ــا    الوسـ ــس أيضـ ــجع الـ وشـ
املنظمــــات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة علــــى إطالعــــه علــــى  
تصوراا وحتليالـا قبـل نظـره يف بنـود جـدول األعمـال ذات       

  .)٣٥١(الصلة باجلانب اإلقليمي
  

  بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع  

م ، ســـل٢٠٠٥َّآيار/مـــايو  ٢٦اســـي مـــؤرخ ببيــان رئ   
تؤديه املنظمـات اإلقليميـة ودون   الس، بالدور احلاسم الذي 

__________ 

)٣٤٩(  S/2006/590. 

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٣٥٠(

)٣٥١(  S/PRST/2006/39. 
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اإلقليميـــة يف بنـــاء الســـالم بعـــد النــــزاع ومشـــاركتها يف أوىل  
إدراكــه أن هنــاك   نذ أعــرب الــس عــ  املراحــل املمكنــة. وإ 

 هـا حاجة إىل منظور إقليمي واضح يف الظـروف الـيت يكـون في   
ــادية      ــانية واقتصـ ــة وإنسـ ــية وأمنيـ ــداعيات سياسـ ـــزاعات تـ للنـ

د، فقــد أكــد يف هــذا الصــدد احلاجــة إىل  متشــابكة عــرب احلــدو
تعزيــز التعــاون، والتنســيق عنــد االقتضــاء، بــني األمــم املتحــدة   
ــاء الســالم،      ــة يف جمــال بن ــة ودون اإلقليمي واملنظمــات اإلقليمي
ــوارد     ــادة اســتخدام امل اســتنادا إىل ــج متكامــل وســعيا إىل زي

اميـة  والقدرات املتوافرة. ورحب الس بالشـراكة الوثيقـة املتن  
ــة    ــة دون اإلقليميـ ــاد األفريقـــي واملنظمـــات األفريقيـ بـــني االحتـ
واألمم املتحدة يف جمال صـنع السـالم وحفـظ السـالم، وشـدد      
علـــى أمهيـــة توســـيع تلـــك الشـــراكة لتشـــمل جهـــود بنـــاء        

  .)٣٥٢(السالم

كـــــانون   ٢٠) املـــــؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٤٥وبـــــالقرار   
ت ، إذ سلم الـس بأمهيـة دور املنظمـا   ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف االضــطالع بأنشــطة بنــاء الســالم 
يف مرحلة ما بعد انتهاء الصراع يف مناطقها، وإذ أكد احلاجـة  
إىل تقـــدمي دعـــم دويل مســـتمر جلهودهـــا وإىل بنـــاء القـــدرات 

تلك الغاية، فإنه شدد على أن تعمل جلنـة بنـاء السـالم،     لوغلب
ــق مــع املنظمــات  حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا، يف تشــاور و   ثي

اإلقليميــة ودون اإلقليميــة لكفالــة مشــاركتها يف عمليــة بنــاء      
  .)٣٥٣(السالم وفقا للفصل الثامن من امليثاق

  
__________ 

)٣٥٢(  S/PRST/2005/20. 

ــرار   )٣٥٣( ــن الديباجــة    ٢٠٠٥( ١٦٤٥الق ــة عشــرة م ــرة احلادي )، الفق
 .طوقمن املن ١١والفقرة 

 بعثة جملس األمن  

أفـــادت بعثـــة جملـــس األمـــن إىل الســـودان وتشـــاد يف    
يف مـــا يتعلـــق ، ٢٠٠٦حزيران/يونيـــه  ١٠إىل  ٤الفتـــرة مـــن 

أديــس أبابــا، بــأن كــال مــن   ملقــر االحتــاد األفريقــي يف بزيارــا
ــا إىل       ــن دع ــس الســالم واألم ــي وجمل ــاد األفريق مفوضــية االحت

ما يتعلق مبنـع نشـوب    بينهما، وال سيما يف تعميق العالقة فيما
الرتاعات وبناء السـالم بعـد انتـهائها. وأفـادت املفوضـية أيضـاً       
بأن التعاون يف إطار الباب الثامن من امليثاق حباجة إىل تعزيـز،  

ما يتعلق بإتاحـة مـوارد األمـم املتحـدة للمنظمـات       سيما يف ال
  .)٣٥٤(اإلقليمية اليت تقوم بعمليات حفظ السالم

ــودة يف ٥٤٦٢ويف اجللســة    ــه  ١٥، املعق حزيران/يوني
، أشار ممثـل اململكـة املتحـدة، يف اإلحاطـة الـيت قـدمها       ٢٠٠٦

بصفته رئيس بعثـة جملـس األمـن، إىل أمهيـة العالقـات األوسـع       
بني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، وقـال إن الفصـل        نطاقاً

ــاول دور املنظمــات اإلقليميــة ببصــرية        ــامن مــن امليثــاق يتن الث
جيــايب إنافــذة. ورأى أن التعــاون مــع االحتــاد األفريقــي تطــور    

وحســن التوقيــت ينطــوي علــى احتمــاالت عديــدة، وأكــد أن  
رار مــن الواضــح أن حفــظ الســالم والتســريح وزعزعــة االســتق

وإعادة اإلدماج وإصالح قطاع األمـن جمـاالت واضـحة ميكـن     
التعاون فيها. وشدد على أن األمـم املتحـدة تتحمـل مسـؤولية     
خاصــة يف املســاعدة علــى تطــوير قــدرات االحتــاد األفريقــي       

. وقال ممثل مجهورية ترتانيا املتحدة إن )٣٥٥(ومظاهره اإلقليمية
انت مناسـبة لعقـد   إن زيارة بعثة جملس األمن إىل أديس أبابا ك

أول اجتماع على اإلطـالق بـني جملـس األمـن وجملـس السـالم       
واألمــن التـــابع لالحتــاد األفريقـــي، وقــد أتـــاح فرصــة إلقامـــة     

__________ 

)٣٥٤(  S/2006/433 ٦١، الفقرة.  

)٣٥٥(  S/PV.5462 ٧، الصفحة.  
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ــن       ــامن مـ ــل الثـ ــار الفصـ ــتني يف إطـ ــني اهليئـ ــة بـ ــراكة دائمـ شـ
  .)٣٥٦(امليثاق

وعلى النحو الوارد يف تقرير بعثة جملس األمن املوفـدة    
وأكـــرا وأبيـــدجان وكينشاســـا يف  إىل أديـــس أبابـــا واخلرطـــوم

ــه  ٢١إىل  ١٤الفتـــرة مـــن  ، أصـــدر )٣٥٧(٢٠٠٧حزيران/يونيـ
جملس األمن وجملس السالم واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي يف   

بياناً مشتركاً بشأن حتسني التعـاون   ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٦
بــني اهليئــتني أشــارا فيــه إىل أحكــام الفصــل الثــامن مــن امليثــاق  

مجلة أمور منها أن يضعا يف االعتبار أنه عند اختـاذ  واتفقا على 
مبادرات لتعزيز السالم واألمن يف أفريقيا وفقـاً للفصـل الثـامن    
مــن امليثــاق، فــإن االحتــاد األفريقــي يعمــل أيضــاً باســم اتمــع  
الدويل. واتفقا أيضاً على عقد اجتماعـات مشـتركة مـرة كـل     

  .)٣٥٨(سنة على األقل
  

ــة بـــني األمـــم     ــة،  االعالقـ ملتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـ
ســيما االحتــاد األفريقــي، يف جمــال صــون الســالم       ال

  واألمن الدوليني

آذار/مـــــارس  ٢٨، املعقـــــودة يف ٥٦٤٩يف اجللســـــة   
ــلّم، ٢٠٠٧ ــتكلمني   ســ ــض املــ ــبعــ ــغيلي  بــ ــاق التشــ أن النطــ

للمنظمات اإلقليمية مقيـد بانعـدام املـوارد اللوجسـتية واملاليـة،      
ذي قدمـه االحتـاد األفريقـي إىل الـس بـأن      االقتـراح الـ  وأيدوا 

ــل األمــم املتحــدة، مــن خــالل األنصــبة      ــة متوي ينظــر يف إمكاني
املقـــررة، لعمليـــات حفـــظ الســـالم الـــيت يضـــطلع ـــا االحتـــاد 

حتـت إشـرافه ومبوافقـة األمـم     اليت جيري القيـام ـا   األفريقي أو 
__________ 

  .٩ع نفسه، الصفحة املرج  )٣٥٦(

)٣٥٧(  S/2007/421.  

)٣٥٨(  S/2007/386.املرفق ،  

. وتعامــل متكلمــون آخــرون مــع هــذه الفكــرة      )٣٥٩(املتحــدة
متويـل رمسـي   تقـدمي  يث قال ممثـل اململكـة املتحـدة إن    حبحبذر، 

إىل منظمـــة إقليميـــة حتديـــداً قـــد  مـــن ميزانيـــة حفـــظ الســـالم  
يكون ممكنـاً، ولكـن املسـاعدات األخـرى ينبغـي أن تكـون        ال

. ورأت ممثلــة الواليـات املتحــدة أن األمـم املتحــدة   )٣٦٠(تلقائيـة 
لألمـم   تابعـة  ليس مـن دورهـا أن تـوفر التمويـل لعمليـات غـري      

املتحدة، وأكدت أن األنصـبة املقـررة لعمليـات األمـم املتحـدة      
حلفظ السالم جيب أن تستخدم حصراً يف العمليات اليت يـأذن  

املتحـدة، مـع    ألمـم مـن ا ا جملـس األمـن حتـت قيـادة واضـحة      
ــة     ــراءات املاليـ ــها اإلجـ ــيت تكفلـ ــبة الـ ــام للمحاسـ ــوع التـ اخلضـ

  .)٣٦١(املتحدة  واإلدارية لألمم

ــان   ــك اجللســة، ســلَّم     رئاســي وببي ــي يف تل ــس اتل ل
بأمهيــة دور املنظمــات اإلقليميــة يف منــع نشــوب الصــراعات      
وإدارا وحلها وفقاً للفصل الثامن من امليثـاق. وأشـار الـس    
إىل أن التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة والترتيبـــات اإلقليميـــة يف 

ناســب األمــور املتصــلة بصــون الســلم واألمــن الــدوليني، مبــا يت 
والعمل اإلقليمي، هو جزء ال يتجزأ من األمـن اجلمـاعي كمـا    
يــنص عليــه امليثــاق. وأقــر الــس بــأن املنظمــات اإلقليميــة يف   
ــن       ــد م ــة وراء العدي ــم األســباب اجلذري ــن فه ــها م وضــع ميكِّن
الصراعات القريبة منها ومن التأثري مبا يفضـي إىل منـع نشـوا    

. ورحــب الــس باملســامهة  أو حلــها، نظــراً ملعرفتــها باملنطقــة 
املتزايــدة الــيت يقــدمها االحتــاد األفريقــي وبتصــميم قادتــه علــى   

__________ 

)٣٥٩(  S/PV.5649 ــفحة ــي ل ، (٩، الصـ ــاد األفريقـ ــوض االحتـ ــالم مفـ لسـ
 ، (بـــريو)؛٣٠، (بنمـــا)؛ والصـــفحة  ٢٣)؛ والصـــفحة واألمـــن

، (أوغنـــدا)؛ ٧ و ٦، الصـــفحتان )١(االســـتئناف  S/PV.5649 و
، (روانــدا)؛ والصــفحة  ٢٣، (ناميبيــا)؛ والصــفحة  ٨والصــفحة 

  ، (اجلزائر).٢٥

)٣٦٠(  S/PV.5649 ٢٨، الصفحة.  

  .٣٤، الصفحة املرجع نفسه  )٣٦١(
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معاجلة الصراعات الدائرة يف القارة األفريقيـة وحلـها، وشـدد،    
مــن امليثــاق، علــى ضــرورة أن يبقــي االحتــاد   ٥٤وفقــاً للمــادة 

األفريقـي جملـس األمـن يف مجيـع األوقـات علـى علـم تـام ــذه         
شـدد الـس علـى صـدارته     و طريقة شـاملة ومنسـقة.  اجلهود ب

ــم        ــة دع ــى أمهي ــد عل ــدوليني، وأك ــن ال يف صــون الســلم واألم
ــى     ــه علــ ــي وقدراتــ ــاد األفريقــ ــوارد االحتــ ــدة مــ ــادة قاعــ وزيــ

  .)٣٦٢(دائم  حنو
  

  صون السالم واألمن الدوليني  

، أعـاد  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٥رئاسي مؤرخ ببيان   
ات اإلقليميــة يف منــع نشــوب أمهيــة دور املنظمــ الــس تأكيــد

الصراعات وإدارا وتسويتها وفقاً للفصل الثامن مـن امليثـاق.   
األمم املتحدة واملنظمـات  تتبىن وسلّم الس أيضاً بضرورة أن 

اإلقليمية واحلكومات املعنية، يف حاالت الصـراع املسـلح ومـا    
  .  )٣٦٣(بعد الصراع املسلح، جاً أكثر اتساقاً

ــة    ــة ٥٧٣٥ويف اجللســ ــطس  ٢٨، املؤرخــ آب/أغســ
، رأى ممثل االحتاد الروسي ضرورة فعل املزيـد لتفعيـل   ٢٠٠٧

أحكام الفصل الثامن من امليثاق، وتشجيع املنظمات اإلقليميـة  
ــة      ــى اختــاذ خطــوات اســتباقية يف جمــايل الدبلوماســية الوقائي عل
ــتتبع هـــذا بصـــفة خاصـــة        ــل الســـلمي للرتاعـــات. ويسـ واحلـ

املتمثلة يف دعم الس لعمليـات حفـظ   االستمرار يف املمارسة 
السالم األفريقية وتقدميه املساعدة إلنشاء قوات أفريقية للنشـر  

علـى أنـه، عنـد     مع ذلـك  ،وشدد السريع ونظم اإلنذار املبكر.
حترام االختصاصـات الـيت حـددها امليثـاق     القيام بذلك، جيب ا
__________ 

)٣٦٢(  S/PRST/2007/7.  

)٣٦٣(  S/PRST/2007/22.  

ــس يف ــيت      للمجل ــظ الســالم ال ــات حف ــق بإنشــاء عملي ــا يتعل م
  .)٣٦٤(والياا استخدام القوة تشمل

ــم املتحــدة          ــاون بــني األم ــة التع ــل بــنن أمهي ــد ممث وأك
هـــذا  وذكـــر أنوهيئـــات منـــع نشـــوب الرتاعـــات اإلقليميـــة، 

التعــاون ينبغــي أن يقــوم علــى التنفيــذ الــدقيق ألحكــام الفصــل  
) ٢٠٠٥( ١٦٣١الثامن من امليثاق، وأضاف قـائالً إن القـرار   

. وأكـد أيضـاً أن منظومـة األمـم     ينص على طرائق هذا التنفيـذ 
املتحدة ظلت حـىت عهـد قريـب تنفـذ عمليـات حفـظ السـالم        

من املنظمات اإلقليمية، لكن الوقـت قـد   ‘‘ هامشية’’مبشاركة 
حان إلجراء التغيريات الالزمـة الـيت متكّـن املنظمـات اإلقليميـة      
ــذي       ــاعي ال ــن اجلم ــل يف نظــام األم ــدورها الكام ــام ب ــن القي م

مـــا يتعلـــق مببـــدأ عمليـــات الســـالم   ســـواء يف أنشـــأه امليثـــاق،
بتخصيص املوارد ذات الصلة. ورحـب بـربامج الـدعم الـيت      أو

نفــذت لبنــاء قــدرات االحتــاد األفريقــي يف هــذا اــال، وبقــرار 
ــس الســالم        ــن وجمل ــس األم ــني جمل ــنوية ب ــات س ــد اجتماع عق
ــثلني خاصـــني    ــيني ممـ ــاد األفريقـــي، وبتعـ ــابع لالحتـ واألمـــن التـ

ــا كــان الشــأن بالنســبة     مشــتركني يف ــات، كم  حــاالت األزم
  .)٣٦٥(لدارفور

ــان    ــك اجللســة، كــرر    وببي ــي يف تل ــس ارئاســي تل ل
ــن   ــراب عـ ــة  اإلعـ ــات اإلقليميـ ــام للمنظمـ ــدور اهلـ ــراره بالـ ، إقـ

الفصـل الثـامن مـن امليثـاق. وأكـد      يف ذلك الصـدد ب  مستشهدا
بـني  تنظيمـا  الس ضـرورة توطيـد وتعزيـز إقامـة عالقـة أكثـر       

األمــن وجملــس الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي  جملــس
ــق أهــداف الســالم واالســتقرار يف     مــن أجــل املســامهة يف حتقي
سياق الترتيبات املنصوص عليه يف الفصـل الثـامن مـن امليثـاق.     
وأقر الس أيضا بأمهية مسامهة اهليئـات دون اإلقليميـة وأكـد    

__________ 

)٣٦٤(  S/PV.5735 ٢٥، الصفحة.  

)٣٦٥(  S/PV.5735  االستئناف)١٧، الصفحة )١.  
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ــة األفر    ــز اهليئــات دون اإلقليمي ــة لقــدراا يف  ضــرورة تعزي يقي
جمـال اإلنـذار املبكـر ومنـع نشـوب الرتاعـات حـىت يتـأتى هلــذه         
اجلهات الفاعلة املهمة التصدي علـى أسـرع وجـه للتهديـدات     

  .  )٣٦٦(الناشئة احملدقة باألمن يف مناطقها
  

ــون      ــة يف صـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ دور املنظمـ
  السالم واألمن الدوليني

ــة امل    ــة املفاهيمي ــن إندونيســيا ملناقشــة   يف الورق ــة م قدم
اإلقليميـة، قـال ممثـل إندونيسـيا      دور املنظمات اإلقليمية ودون

ــتند إىل  ــة ستسـ ــاً  أن إن املناقشـ ــها، وفقـ ــات ميكنـ تلـــك املنظمـ
ــم املتحــدة، أن تســهم يف صــون الســالم      ــاق األم ألحكــام ميث
واألمن الدوليني مباشرة، عن طريق بناء وتطـوير قـدراا علـى    

طار اليت دد هذه األهـداف يف املنطقـة اخلاصـة    التصدي لألخ
بكــل منــها، كمــا ميكنــها أن تســهم بصــورة غــري مباشــرة مــن   
خالل مساعدة الس علـى االضـطالع مبسـؤولياته املنصـوص     

  .)٣٦٧(عليها يف امليثاق

ــة    ــودة يف ٥٧٧٦ويف اجللســــــ ــرين  ٦، املعقــــــ تشــــــ
ل ، أكد بعـض املـتكلمني أن الـدور الفعـا    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

للمنظمات اإلقليمية ينبغي أال ينظر إليه علـى أنـه يعفـي األمـم     
املتحدة، خاصة جملس األمن، من مسؤوليتها عن صون السـلم  

  .)٣٦٨(واألمن الدوليني املنصوص عليها يف امليثاق

‘‘ ضــــمن’’وأشــــار ممثــــل قطــــر إىل أن امليثــــاق قــــد    

للترتيبـــات اإلقليميـــة دوراً أساســـياً يف صـــون الســـلم واألمـــن  
__________ 

)٣٦٦(  S/PRST/2007/31.  

)٣٦٧(  S/2007/640.  

)٣٦٨(  S/PV.5776 ــفحة ــفحة    ١، الصــ ــا)؛ والصــ ــوب أفريقيــ  ٢٥(جنــ
ــفحة   ــا)؛ والصــ ــفحة   ٢٨(غانــ ــا)؛ والصــ ــاد  ٣٦(فرنســ (االحتــ

  األفريقي).

ــ ــات     الـ ــوارد للمنظمـ ــن املـ ــد مـ ــة املزيـ ــا إىل إتاحـ دوليني ودعـ
اإلقليميــة حــىت تــتمكن مــن احتــواء الرتاعــات وتســويتها وفقــاً  

عطـــى يللفصـــل الثـــامن مـــن امليثـــاق. ورأى أن امليثـــاق قـــد      
  .  )٣٦٩(املنظمات اإلقليمية أولويةً يف تسوية الرتاعات اإلقليمية

ــة املختلطــة لالحتــ      ــتكلمني أن العملي اد ورأى بعــض امل
ــور ال ينبغــي بالضــرورة أن     األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارف

وأعــرب  .)٣٧٠(تــؤدي إىل منــوذج قابــل للتطبيــق بصــورة عامــة  
ممثـــل بلجيكـــا عـــن إدراك بلـــده لألخطـــار الكامنـــة يف مجيـــع   
العمليات اهلادفة إىل إضـفاء الطـابع املؤسسـي علـى العالقـات،      

أكــرب م بأمهيــة يتســ‘‘ التــآزر العملــي واملــرن’’ورأى أن حتقيــق 
ــان،        ــن األحي ــة تظــل، يف كــثري م ــر نظري ــة إنشــاء أط ــن أمهي م

  .)٣٧١(جامدة وغري عملية إىل حد كبري

عــدم قلقهــم لويف حــني أعــرب بعــض املــتكلمني عــن     
ــة    ــات اإلقليمي ــدعم املــايل للترتيب ــات لتقــدمي ال ، )٣٧٢(وجــود آلي

رأى ممثل اليابان أنه ينبغي، من حيـث املبـدأ، لكـل منظمـة أن     
أعباء تكاليفها، وأكد أنه عند النظر يف إمكانيـة تقـدمي   تتحمل 

دعــم مــايل لعمليــات حفــظ الســالم اإلقليميــة، ينبغــي أن ينظــر 
الس يف مسألة استصواب تقدمي الدعم وطريقـة تقدميـه علـى    
أســاس كــل حالــة علــى حــدة، مــع مراعــاة مــا إذا كــان ذلــك   

__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٩(

ــفحة     )٣٧٠( ــه، الصــــ ــع نفســــ  S/PV.5776 (بلجيكــــــا)؛ و ٢١املرجــــ

 ٢٦؛ والصــــفحة (غواتيمــــاال) ٢٠، الصــــفحة )١(االســــتئناف 
  (بنن).

)٣٧١(  S/PV.5776 ٢١، الصفحة.  

(االحتـــاد  ٣٧(بنمــا)؛ والصـــفحة   ٢٦املرجــع نفســـه، الصـــفحة    )٣٧٢(
  األفريقي).
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الـيت   الدعم متسقاً مع املبادئ الناظمة لعمليـات حفـظ السـالم   
  .)٣٧٣(تضطلع ا األمم املتحدة، كي يتسىن ضمان الشفافية

مـــن امليثـــاق، أكـــد ممثـــل   ٥٤مـــا يتعلـــق باملـــادة  ويف  
ــك      ــاً لتل ــة أن تقــدم، وفق ــى املنظمــات اإلقليمي الكونغــو أن عل
ــن األنشــطة ذات       ــن ع ــس األم ــة إىل جمل ــارير مرحلي ــادة، تق امل

أن مثـة  بـ  . وأفاد ممثـل جـزر سـليمان   )٣٧٤(الصلة اليت تضطلع ا
من امليثاق اليت تشدد على ضـرورة إبقـاء    ٥٤عدم تقيد باملادة 

الــس علــى علــم تــام جبميــع األنشــطة املضــطلع ــا يف إطــار    
ما يتعلق بصـون السـالم    الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف

  .)٣٧٥(الدويل

وببيـــان رئاســـي تلـــي يف تلـــك اجللســـة، أقـــر الـــس    
اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة يف منـــع بالـــدور اهلـــام للمنظمـــات 

نشــوب الصــراعات وإدارــا وتســويتها وفقــاً ألحكــام الفصــل 
الثــامن مــن امليثــاق، وشــدد علــى أن املســامهة املتزايــدة الــيت        
تقدمها تلك املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة بالتعـاون مـع     
األمم املتحدة ميكن أن تدعم عمل املنظمـة علـى حنـو مجـد يف     

صــون الســالم واألمــن الــدوليني. وأكــد الــس أن هــذه جمــال 
وفقـــاً ألحكـــام الفصـــل الثـــامن مـــن تقـــدميها املســـامهة ينبغـــي 

، مبـا يف  وأعرب الس عن تشجيعه للتعـاون اإلقليمـي  امليثاق. 
ذلك من خالل مشـاركة املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة     

التشـاور  يف التسوية السلمية للنــزاعات، وأعـرب عـن اعتزامـه     
معها عـن كثـب، كلمـا كـان ذلـك مناسـباً، بشـأن دورهـا يف         
ــات     ــذلك يف البعثـ ــتقبل وكـ ــالم يف املسـ ــظ السـ ــات حفـ عمليـ
السياسية واملتكاملة اليت يأذن ا الـس. وشـدد الـس علـى     
ضـرورة إقامـة شـراكة فعالــة بـني الـس واملنظمـات اإلقليميــة       

__________ 

)٣٧٣(  S/PV.5776  االستئناف)٩)، الصفحة ١.  

)٣٧٤(  S/PV.5776 ١٤، الصفحة.  

)٣٧٥(  S/PV.5776  االستئناف)١٧، الصفحة )١.  

ــد   ــة التصــ ــة إمكانيــ ــدف إتاحــ ــة ــ ــر ودون اإلقليميــ ي املبكــ
ــة التشــجيع     ـــزاعات واألزمــات الناشــئة. وأقــر الــس بأمهي للن
ــة     ــق الــيت تعــزز مســامهة املنظمــات اإلقليمي علــى حتديــد الطرائ
ودون اإلقليمية يف عمل الس يف جمال صون السـالم واألمـن   
الــدوليني وعلــى زيــادة تطــوير تلــك الطرائــق، وذلــك وفقــاً        

غرض، رأى جملس األمـن أن  للفصل الثامن من امليثاق. وهلذا ال
من املفيد النظر يف زيادة تعزيـز تفاعلـه وتعاونـه مـع املنظمـات      
اإلقليمية ودون اإلقليمية وفقاً للفصل الثامن مـن ميثـاق األمـم    

  .)٣٧٦(املتحدة
  

تشـــجيع جملـــس األمـــن للجهـــود الـــيت تبـــذهلا   -باء 
ــات   ــوية الرتاعــ ــة يف تســ ــات اإلقليميــ  الترتيبــ

  سلمياً  

، أعرب جملس األمـن يف عـدة   ستعرضةاملخالل الفترة   
مناسبات عن تشجيعه للجهود اليت تبـذهلا املنظمـات اإلقليميـة    
يف تسوية الرتاعات سـلمياً، مبـا يف ذلـك حمادثـات السـالم بـني       
األطــراف الســودانية يف أبوجــا الــيت يقودهــا االحتــاد األفريقــي   

ئـة  املصـاحلة الوطنيـة الصـومالية الـذي انعقـد برعايـة اهلي      مؤمتر و
ــان     ــة (إيغــاد). ويــرد أدنــاه تبي احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنمي
ــاطق والتسلســل       ــذا الصــدد، حســب املن ــس يف ه ممارســة ال

   الزمين.
  

  أفريقيا

   احلالة يف كوت ديفوار  

واجلماعـــة  يواصـــل الـــس دعـــم االحتـــاد األفريقـــ      
إعـادة   ـدف االقتصادية لدول غرب أفريقيا والتعـاون معهمـا   

 السالم واالستقرار يف كوت ديفوار.إرساء 
__________ 

)٣٧٦(  S/PRST/2007/42.  
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)، املــــــــــــــــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٢٧لقرارين وبــــــــــــــــا  
ــباط/فرباير  ٤  )، املـــــــــؤرخ٢٠٠٤( ١٥٢٨، و ٢٠٠٤شـــــــ

التـــــام تأييــــده أشــــار الـــس إىل  ، ٢٠٠٤شـــباط/فرباير   ٢٧
للجهـود الـيت تبـذهلا اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا        

م االحتــاد للتوصــل إىل تســوية ســلمية للصــراع، ورحــب بــالتزا 
  .)٣٧٧(األفريقي بدعم عملية املصاحلة الوطنية يف كوت ديفوار

، ٢٠٠٤آب/أغســــطس  ٥وببيــــان رئاســــي مــــؤرخ   
رحــب الــس بــااللتزام الشــديد الــذي يظهــره رؤســاء الــدول  
ــة االقتصــادية       ــيما رئــيس اجلماع ــات األفارقــة، ال س واحلكوم
ا لدول غرب أفريقيا ورئيس االحتـاد األفريقـي، الـذين شـاركو    

متوز/يوليــه  ٣٠ و ٢٩يف مــؤمتر قمــة أكــرا الــذي عقــد يــومي   
، والذين يعود هلم الفضـل يف تيسـري إبـرام اتفـاق أكـرا      ٢٠٠٤

  .)٣٧٨(٢٠٠٤متوز/يوليه   ٣٠الثالث يف 

تشـــــرين  ١٥) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار وبـــــ  
وقرارات الحقة، رحب الس بـاجلهود   ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

منــها االحتــاد األفريقــي واجلماعــة  اجلاريــة الــيت تبــذهلا جهــات  
االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا مـــن أجـــل إعـــادة الســـالم   
واالســتقرار إىل كــوت ديفــوار. وأعــرب الــس أيضــاً عــن       

التــام جلهــود تلــك اجلهــات وشــجعها علــى مواصــلة        تأييــده
ــة الســالم يف كــوت       ــك عملي ــادة حتري ــن أجــل إع ــا م جهوده

    .)٣٧٩(ديفوار
__________ 

)، الفقرة اخلامسة مـن الديباجـة؛ والقـرار    ٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   )٣٧٧(
ــن   ٢٠٠٤( ١٥٢٨ ــرة مــ ــة عشــ ــرة واحلاديــ ــان العاشــ )، الفقرتــ

  الديباجة.

)٣٧٨(  S/PRST/2004/29.  

)، الفقرة السـابعة مـن الديباجـة؛ والفقـرة     ٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   )٣٧٩(
ــرارات   ٥ ــا القـــــ ــر أيضـــــ  ١٥٩٤ ) و٢٠٠٥( ١٥٨٤؛ وانظـــــ

 ١٦٣٢) و ٢٠٠٥( ١٦٠٣) و ٢٠٠٥( ١٦٠٠) و٢٠٠٥(

  ).٢٠٠٦( ١٧٠٨) و ٢٠٠٥(

كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ   
سلســـلة مـــن القـــرارات، أشـــاد الـــس     وكـــذلك ب، ٢٠٠٤

باجلهود اليت يبذهلا االحتـاد األفريقـي مـن أجـل تشـجيع احلـوار       
والبــدء مــن جديــد يف عمليـــة الســالم واملصــاحلة الوطنيـــة يف      
كــوت ديفــوار. وأعــرب عــن تأييــده التــام ملهمــة التيســري الــيت   

ــوب أفري   ــة جنـ ــيس مجهوريـ ــا رئـ ــوم ـ ــاد  يقـ ــم االحتـ ــا باسـ قيـ
  .)٣٨٠(األفريقي

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار وبـــ ــايو  ٤) املـــ أيار/مـــ
ــراف اإل  ٢٠٠٥ ــع األطــ ــس بتوقيــ ــب الــ ــة يف ، رحــ يفواريــ

ــان/أبريل  ٦ ــق    ٢٠٠٥نيسـ ــاق املتعلـ ــى االتفـ ــا علـ يف بريتوريـ
، برعايـة  )٣٨١(بعملية السالم يف كوت ديفوار (اتفاق بريتوريـا) 

لــدور اجلــوهري لئيس رئــيس جنــوب أفريقيــا، وأثــىن علــى الــر 
الذي اضطلع به، بالنيابـة عـن االحتـاد األفريقـي، ـدف إعـادة       

تأييـده  السالم واالستقرار إىل كوت ديفوار، وأكد من جديـد  
  .)٣٨٢(يبذهلا  الكامل جلهود الوساطة اليت

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار وب ــه  ٣) امل حزيران/يوني
ــد    ٢٠٠٥ ــن جديـ ــس مـ ــد الـ ــود   أكـ ــده جلهـ ــديره وتأييـ تقـ

وساطة اليت يضطلع ا رئيس جنـوب أفريقيـا، باسـم االحتـاد     ال
هلا، وشجع األمـني العـام والـرئيس واالحتـاد     وتأييده األفريقي، 

األفريقي على مواصلة التعاون على حنـو وثيـق يف تنفيـذ اتفـاق     
  .)٣٨٣(بريتوريا

__________ 

)٣٨٠(  S/PRST/2004/48  ١٥٨٤والقـــــــــرارات )الفقـــــــــرة ٢٠٠٥ ،(
)، الفقـرة الرابعـة مـن    ٢٠٠٥( ١٥٩٤لسادسة من الديباجـة؛ و  ا

  )، الفقرة الرابعة من الديباجة.٢٠٠٥( ١٦٠٠الديباجة؛ و 

)٣٨١(  S/2005/270.املرفق األول ،  

  .١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار   )٣٨٢(

امســـــة مـــــن الديباجـــــة )، الفقـــــرة اخل٢٠٠٥( ١٦٠٣القـــــرار   )٣٨٣(
  .٣  والفقرة
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، رحــب ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٦وببيــان رئاســي مــؤرخ   
الحتاد األفريقي لكي تتسـم  الس باجلهود اليت تبذهلا وساطة ا

االنتخابــات املقبلــة يف كــوت ديفــوار باملصــداقية وجتــري يف      
ــاد       ــيط االحتـ ــل لوسـ ــده الكامـ ــدد تأييـ ــددة، وجـ ــد احملـ املواعيـ

  .)٣٨٤(األفريقي

ــؤرخ     ــي مـ ــان رئاسـ ــوبر   ١٤وببيـ ــرين األول/أكتـ تشـ
، أعــرب الــس عــن تقــديره جلهــود االحتــاد األفريقــي  ٢٠٠٥

ول غـــرب أفريقيـــا لتعزيـــز الســـالم واجلماعـــة االقتصـــادية لـــد
الكامــل تأييــده واالســتقرار يف كــوت ديفــوار، وكــرر تأكيــد   

  .)٣٨٥(هلذه اجلهود

تشـــــرين  ٢١) املـــــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٣٣القرار وبـــــ  
ــوبر  ــذلك ، ٢٠٠٥األول/أكتـ ــىن  وكـ ــة، أثـ ــرارات الحقـ يف قـ

ــي       ــذهلا االحتــاد األفريق ــيت يب ــود املتواصــلة ال ــى اجله ــس عل ال
ة لـــدول غـــرب أفريقيـــا لتعزيـــز الســـالم  واجلماعـــة االقتصـــادي

تأييـــده واالســتقرار يف كــوت ديفــوار وكـــرر اإلعــراب عــن      
الكامــل هلــذه اجلهــود. وحــث الــس أيضــاً رئــيس االحتــاد        
ــا       ــرب أفريقي ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــيس اجلماع ــي ورئ األفريق
ــع     ــع مجيـ ــوراً مـ ــاور فـ ــى التشـ ــي علـ ــاد األفريقـ ــيط االحتـ ووسـ

كفالــة القيــام، يف موعــد غايتــه  األطــراف اإليفواريــة مــن أجــل
، بتعيني رئيس وزراء جديد ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١

  ترضـــى بـــه مجيـــع األطـــراف اإليفواريـــة املوقّعـــة علـــى اتفـــاق  
__________ 

)٣٨٤(  S/PRST/2005/28.  

)٣٨٥(  S/PRST/2005/49.  

، وعلــى البقــاء علــى اتصــال وثيــق مــع  )٣٨٦(ماركوســي -لينــا 
  .)٣٨٧(األمني العام طيلة العملية

ــا   ــؤرخ٢٠٠٦( ١٧٢١لقرار وبـــ ــرين  ١ ) املـــ تشـــ
ــاين/ن ــا     ، ٢٠٠٦وفمرب الث ــوب أفريقي ــرئيس جن ــس ب ــاد ال أش

جلهوده الدؤوبـة يف سـبيل السـالم وحتقيـق املصـاحلة يف كـوت       
ديفوار، وللمبـادرات العديـدة الـيت اضـطلع ـا مـن أجـل دفـع         
عملية السالم قدماً بوصفه وسيط االحتاد األفريقي وبدافع مـن  

يـة. وأيـد   التزامه العميق بإجياد حلول أفريقية للمشـاكل األفريق 
ــي      ــابع لالحتــاد األفريق ــن الت ــرار جملــس الســالم واألم الــس ق
الــذي يقضــي، تفاديــاً لتعــدد جهــود الوســاطة وتضــارا، بــأن  
يقود رئيس الكونغو، بصـفته رئـيس االحتـاد األفريقـي، جهـود      
الوســـاطة، بالتنســـيق مـــع رئـــيس مفوضـــية االحتـــاد األفريقـــي  

ــادية لـــدول غـــرب أفر  ــة االقتصـ ــا، وعنـــد ورئـــيس اجلماعـ يقيـ
االقتضــاء، بالتنســيق مــع أي زعـــيم أفريقــي آخــر يرغـــب يف      
املسامهة يف السعي إىل حتقيق السالم يف كـوت ديفـوار. وأكـد    
الس أيضا أن ممثل الوسـيط يف كـوت ديفـوار سـوف يقـود،      
ــام لكــوت ديفــوار،        ــني الع ــل اخلــاص لألم ــع املمث بالتنســيق م

إىل االحتـــاد  جهـــود الوســـاطة اليوميـــة. وطلـــب الـــس أيضـــاً
األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا مواصــلة  
رصد تنفيذ عملية السـالم ومتابعتـها عـن كثـب، ودعامهـا إىل      

باســتعراض التقــدم احملــرز،  ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ١القيــام قبــل 
وأن جيريـــا استعراضـــا للوضـــع مـــرة أخـــرى، إذا ارتأيـــا ذلـــك 

__________ 

)٣٨٦(  S/2003/99.املرفق األول ،  

ــرار   )٣٨٧( ــان ٢٠٠٥( ١٦٣٣القـــ ــا ٥و  ١)، الفقرتـــ ــر أيضـــ ؛ وانظـــ
ــرارين  ) ٢٠٠٦( ١٧٢٢) و ٢٠٠٥( ١٦٤٣القـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .S/PRST/2005/58 و
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ــني ذلــــك   ــا بــ ــباً، فيمــ ــاريخ و مناســ ــرين األول/ ٣١التــ  تشــ

  .)٣٨٨(٢٠٠٧  أكتوبر

األول/ديســـمرب  كـــانون ٢١وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ   
، دعا الس الوسيط التابع لالحتاد األفريقي إىل زيـارة  ٢٠٠٦

كوت ديفوار من أجل بدء عملية السالم من جديد يف أقـرب  
  .)٣٨٩(وقت ممكن

ــؤرخ     ــي مــ ــان رئاســ ــارس  ٢٨وببيــ ، ٢٠٠٧آذار/مــ
ــذي   ــاغبو    رحــب الــس باالتفــاق ال ــوران غب ــرئيس ل ــه ال وقع

 ٢٠٠٧آذار/مــارس  ٤والسـيد غيـوم ســورو يف واغـادوغو يف    
ــا     بتيســري مــن رئــيس اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

، وأشــاد بــرئيس اجلماعــة االقتصــادية  )٣٩٠((اتفــاق واغــادوغو)
ــرام      ــري إبــ ــة إىل تيســ ــوده الراميــ ــا جلهــ ــرب أفريقيــ ــدول غــ لــ

  .)٣٩١(االتفاق

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٥ين القراروبــ ــوز/ ١٦)، املــ  متــ

تشـــــرين  ٢٩)، املـــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨٢، و ٢٠٠٧ يوليـــــه
، أشــــاد الــــس بــــرئيس اجلماعــــة     ٢٠٠٧ األول/ أكتــــوبر 

االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، جلهــوده املســتمرة لتيســري       
إجراء احلوار املباشـر فيمـا بـني اإليفـواريني الـذي مكّـن بوجـه        

 ١٧٦٥لقرار وبـا . خاص من توقيع اتفاق واغادوغو السياسـي 

)، أثىن الس على اجلهود املستمرة لالحتـاد األفريقـي   ٢٠٠٧(
واجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا لتعزيـــز الســـالم  

__________ 

)، الفقرة اخلامسة من الديباجة والفقرتان ٢٠٠٦( ١٧٢١القرار   )٣٨٨(
  .من املنطوق ٢١و  ٢٠

)٣٨٩(  S/PRST/2006/58.  

  ، املرفق.S/2007/144انظر   )٣٩٠(

)٣٩١(  S/PRST/2007/8.  

واالستقرار يف كـوت ديفـوار وشـجعها، وأعـاد تأكيـد تأييـده       
  .)٣٩٢(الكامل هلا

  
  احلالة يف الصومال  

ــرة     ــالل الفتـ ــةخـ ــس  املستعرضـ ــل الـ ــده، واصـ  تأييـ
ــف املنظمـــات يف تعزيـــز الســـالم       لل ــود الـــيت تبـــذهلا خمتلـ جهـ

ــة  واالســــتقرار واملصــــاحل ة يف الصــــومال، مبــــا يف ذلــــك اهليئــ
احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة، واالحتـاد األفريقـي، وجامعـة     

  ومنظمة املؤمتر اإلسالمي. ،الدول العربية، واالحتاد األورويب

، أثـىن  ٢٠٠٤شـباط/فرباير   ٢٥وببيان رئاسي مؤرخ   
الس على رئيسي كينيا وأوغندا وغريمها من القـادة يف اهليئـة   
ــدة     ــة املؤي ــة، واجلهــات الدولي ــة بالتنمي ــة املعني احلكوميــة الدولي
ملــؤمتر املصــاحلة الوطنيــة الصــومالية، الــيت بــدأت برعايــة اهليئــة   

ثــــابرم يف مســــاعدة ملاحلكوميــــة الدوليــــة املعنيــــة بالتنميــــة، 
قيــق املصــاحلة الوطنيــة. وأكــد الــس مــن الصــوماليني علــى حت

جديد استعداده لدعم اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة      
يف تنفيــذ االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا يف مــؤمتر املصــاحلة    
ــاد       ــالتزام االحت ــس أيضــاً ب ــة يف الصــومال. ورحــب ال الوطني

 الصـومال  األفريقي واستعداده لنشر بعثة مراقبني عسكريني يف
وناشد اتمع الدويل دعم اجلهود اليت يبذهلا االحتـاد األفريقـي   

  .)٣٩٣(لتحسني احلالة األمنية يف الصومال

، ٢٠٠٤/يوليـــــه متوز ١٤وببيـــــان رئاســـــي مـــــؤرخ   
وكــذلك بقــرارات الحقــة، واصــل الــس الثنــاء علــى الــدول  

__________ 

ــراران   )٣٩٢( ــن الدي ٢٠٠٧( ١٧٦٥القــ ــة مــ ــرة الرابعــ ــة؛ )، الفقــ باجــ
  )، الفقرة اخلامسة من الديباجة.٢٠٠٧( ١٧٨٢ و

)٣٩٣(  S/PRST/2004/3.  
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ذلـه  األعضاء يف اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، ملـا تب      
  .)٣٩٤(من جهود سعياً إلحالل السالم يف الصومال

ــؤرخ     ــي مـ ــان رئاسـ ــوبر   ٢٦وببيـ ــرين األول/أكتـ تشـ
ــاعدة  ٢٠٠٤ ــالتزام االحتـــاد األفريقـــي مبسـ ، رحـــب الـــس بـ

العملية االنتقالية يف الصومال وأعرب عن تأييده هلذا االلتـزام،  
ال ســيما عــن طريــق التخطــيط إليفــاد بعثــة لــدعم الســالم إىل   

ــوم ــالح   الصـ ـــزع السـ ــة بنـ ــارات املتعلقـ ــا يف ذلـــك اخليـ ال، مبـ
ــة    والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وشــجع مجاعـــة املــاحنني الدولي
على املسامهة يف تلك اجلهود. ورحـب الـس كـذلك جبهـود     
ــة     عــدة جهــات منــها االحتــاد األورويب، ومنتــدى شــركاء اهليئ

ية لوضع احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، وجامعة الدول العرب
ــة مــن     ــاء الســالم يفضــي إىل تكــوين جمموعــة متكامل إطــار لبن

  .)٣٩٥(تدابري املساعدة السريعة

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    ١٩وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     
ــزام االحتــاد األفريقــي   تأييــده، أكــد الــس جمــدداً  ٢٠٠٤ اللت

ــيما    ــة االنتقاليـــة يف الصـــومال، ال سـ ــاعدة للعمليـ بتقـــدمي املسـ
ـــ  ــر بعث ــيط لنشـ ــها   التخطـ ــات منـ ــث جهـ ــومال، وحـ ة يف الصـ

املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة علـــى تقـــدمي الـــدعم إىل 
احلكومــة واملؤسســات الصــومالية يف املســتقبل لكفالــة متكينــها 
ــار      ــاعدا يف إعمـ ــومال، ومسـ ــل الصـ ــا داخـ ــن أداء مهامهـ مـ

  .)٣٩٦(الصومال

، أقـــر ٢٠٠٥آذار/مــارس   ٧وببيــان رئاســي مــؤرخ      
حتــاد األفريقــي لالضــطالع بــدور مهــم يف الــس باســتعداد اال

بعثة لدعم السالم يف الصومال يف املستقبل، الـيت تتطلـب كـل    
__________ 

)٣٩٤(  S/PRST/2004/24  وS/PRST/2004/38  وS/PRST/2004/43؛ 
  )، الفقرة الثانية من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٥٨والقرار 

)٣٩٥(  S/PRST/2004/38.  

)٣٩٦(  S/PRST/2004/43.  

العنايــة مــن حيــث النظــر فيهــا والتخطــيط هلــا، فضــالً عــن أــا 
ــان ذاتــه، وباســتحتاج لــدعم الشــعب الصــومايل.   وكــذلك لبي

مــن القــرارات الالحقــة، أشــاد الــس بــاجلهود الــيت   بسلســلة 
حتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة   يبذهلا اال

اإلعــراب عـــن  دعمــاً للحكومــة االحتاديـــة االنتقاليــة، وكـــرر    
ــده ــن جهــود للمســاعدة يف      تأيي ــي م ــه االحتــاد األفريق ــا يبذل مل

  .)٣٩٧(العملية االنتقالية واملصاحلة يف الصومال

، رحـب  ٢٠٠٥متوز/يوليـه   ١٤وببيان رئاسي مؤرخ   
ــة    الــس ــة الدولي ــة احلكومي باســتعداد االحتــاد األفريقــي واهليئ

املعنيـــة بالتنميـــة لتعزيـــز دعمهمـــا املتواصـــل إلنشـــاء حكومـــة  
مركزية عاملة بالصومال، مبا يف ذلك احتمال نشر بعثة لـدعم  
ــابع       ــن الت ــس الســالم واألم الســالم يف الصــومال، وشــجع جمل
ــة إبـــــالغ جملـــــس األمـــــن    لالحتـــــاد األفريقـــــي علـــــى متابعـــ

  .)٣٩٨(التطورات  بكافة

ــؤرخ      ــي مــ ــان رئاســ ــاين/نوفمرب   ٩وببيــ ــرين الثــ تشــ
ــة    ٢٠٠٥ ــة الدولي ــة احلكومي ــها اهليئ ، أشــاد الــس جبهــات من

املعنيــة بالتنميــة، واالحتــاد األفريقــي، وجامعــة الــدول العربيــة،   
رصــها الشــديد وجهودهــا املتواصــلة يف  حلواالحتــاد األورويب، 

ــة الســلمية يف الصــومال   ــم العملي ــى اســتخدام   دع ــا عل ، وحثه
نفوذهــا وقــدرا علــى التــأثري مــن خــالل ــج مشــترك لكفالــة  
حل املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة خلالفاـا، وبنـاء الثقـة مـن       
خالل حوار يشترك فيه اجلميع، واملضي قدماً بتسوية املسـائل  

  .)٣٩٩(الرئيسية املتصلة باألمن واملصاحلة الوطنية
__________ 

)٣٩٧(  S/PRST/2005/11ــرارات  ؛ ــا القــ ــر أيضــ ) ٢٠٠٥( ١٥٨٧ وانظــ
  .S/PRST/2005/32 ) و٢٠٠٦( ١٦٧٦) و ٢٠٠٥( ١٦٣٠ و

)٣٩٨(  S/PRST/2005/32.  

)٣٩٩(  S/PRST/2005/54.  
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، أشـاد  ٢٠٠٦ذار/مـارس  آ ١٥وببيان رئاسي مؤرخ   
ــة     ــة املعنيــة بالتنمي ــة احلكوميــة الدولي الــس جبهــات منــها اهليئ
واالحتــاد األفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة واالحتــاد األورويب   

علــى مــا أبدتــه مــن اهتمــام شــديد  ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي 
بذلته من جهـود دؤوبـة دعمـاً للسـالم واملصـاحلة وعمليـة        وما

ر النـــزاع يف الصــومال، وشــجعها مــرة أخــرى  التعــايف مــن آثــا
علــى مواصــلة اســتخدام نفوذهــا دعمــاً للمؤسســات االحتاديــة  
االنتقاليــة. ورحــب الــس أيضــاً بقــرار مــؤمتر قمــة االحتــاد        

ــؤرخ  ــاير  ٢٥األفريقــــي املــ ــانون الثاين/ينــ ــأن  ٢٠٠٦كــ بشــ
الصــومال، مبــا يف ذلــك احتمــال إيفــاد بعثــة لــدعم الســالم يف   

ة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة، تعقبـها   الصومال تابع
بــتزايد   بعثة من االحتاد األفريقي لدعم السـالم. ويف مـا يتعلـق   

حــوادث القرصــنة والســطو املســلح ضــد الســفن املوجــودة يف   
املياه املقابلة لساحل الصومال، رحب الـس بـالبالغ الصـادر    

وليـــة املعنيـــة عـــن اجتمـــاع جملـــس وزراء اهليئـــة احلكوميـــة الد
، ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩بالتنميــة الــذي انعقــد فـــي  

والذي قـرر فيـــه تنسـيق اسـتراتيجياته وخطـط عملـه ملواجهـة        
  .)٤٠٠(هذا التحدي املشترك بالتعاون الوثيق مع اتمع الدويل

، أشــاد ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ١٣وببيــان رئاســي مــؤرخ   
احملادثـات الـيت أفضـت     الس جبامعـة الـدول العربيـة لتيسـريها    

ــاق اخلرطــوم يف    ــرام اتف ــه  ٢٢إىل إب ــني  ٢٠٠٦حزيران/يوني ب
. وأشــاد )٤٠١(احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة واحملــاكم اإلســالمية

الس أيضاً باالحتاد األفريقي واهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة    
ــالم     ــز السـ ــتمرة لتعزيـ ــود مسـ ــن جهـ ــذالن مـ ــا يبـ ــة، ملـ بالتنميـ

  .)٤٠٢(يف الصومال واملنطقةواالستقرار 
__________ 

)٤٠٠(  S/PRST/2006/11.  

  ، املرفق.S/2006/442انظر   )٤٠١(

)٤٠٢(  S/PRST/2006/31.  

تشـــــرين  ٢٩) املـــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٤القرار وبـــــ  
، أثــــىن الــــس علــــى جهــــود االحتــــاد ٢٠٠٦ الثــــاين/نوفمرب

ــة       ــة وجامع ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــي واهليئ األفريق
الدول العربية الرامية إىل توفري دعـم متواصـل لعمليـة املصـاحلة     

  .)٤٠٣(الوطنية يف الصومال

 كـــــــانون ٦) املـــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٥قرار الوبـــــــ  
، أثىن الس على جامعة الدول العربيـة  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة جلهودمهــا احليويــة       
الراميــة إىل تشــجيع وتعزيــز احلــوار السياســي بــني املؤسســات   
ــن       ــرب ع ــاد احملــاكم اإلســالمية، وأع ــة واحت ــة االنتقالي االحتادي

  .)٤٠٤(امل تأييده لتلك املبادراتك

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٤وبـــ ــباط/ ٢٠) املـــ  شـــ

ــالقرار ٢٠٠٧ فربايـــر ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٦، وكـــذلك بـ ) املـ
ــه  ٢٣ ــس  ٢٠٠٧متوز/يولي ــديره اإلعــراب عــن  ، كــرر ال تق

للجهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقـي، وجامعـة الـدول العربيـة،     
التنميــة، مــن أجــل تعزيــز    واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة ب   

السالم واالسـتقرار واملصـاحلة يف الصـومال، ورحـب مبواصـلة      
  .)٤٠٥(الصدد  مشاركتها يف هذا

 آب/ ٢٠) املــــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٢وبــــــــــالقرار   

تقـديره للجهـود   اإلعراب عـن  ، كرر الس ٢٠٠٧أغسطس 
ــي،      ــاد األفريقـ ــيما االحتـ ــدويل، وال سـ ــع الـ ــذهلا اتمـ ــيت يبـ الـ

ــة الـــدول الع ــة   وجامعـ ــة املعنيـ ــة الدوليـ ــة احلكوميـ ــة، واهليئـ ربيـ
بالتنمية، واالحتاد األورويب من أجل تعزيز السـالم واالسـتقرار   
واملصاحلة يف الصـومال، ورحـب مبواصـلة مشـاركتها. وأشـار      

__________ 

  )، الفقرة اخلامسة من الديباجة.٢٠٠٦( ١٧٢٤القرار   )٤٠٣(

  )، الفقرة السادسة من الديباجة.٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   )٤٠٤(

)، الفقـــرة اخلامســـة مـــن الديباجـــة؛    ٢٠٠٧( ١٧٤٤القـــراران   )٤٠٥(
  )، الفقرة السادسة من الديباجة.٢٠٠٧( ١٧٦٦ و
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ــات      ــم املتحــدة والترتيب ــني األم ــاون ب ــس أيضــاً إىل أن التع ال
يتناسـب   ااألمنية يف املسائل املتعلقـة حبفـظ السـالم واألمـن، مبـ     

يتجــزأ مــن األمــن اجلمــاعي  والعمــل اإلقليمــي، يعتــرب جــزءاً ال
  .)٤٠٦(امليثاق  املنصوص عليه يف

  

  احلالة يف سرياليون  

آذار/مـارس   ٣٠)، املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٧قرارين بال  
ــبتمرب  ١٧)، املــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٢، و ٢٠٠٤ أيلول/ســــ
اجلماعـــة  تبـــذهلا ، أثـــىن الـــس علـــى اجلهـــود الـــيت     ٢٠٠٤
ادية لــدول غــرب أفريقيــا مــن أجــل بنــاء الســالم يف       االقتصــ

ــالقرار   ــة. وبـ ــة دون اإلقليميـ ــجع ٢٠٠٤( ١٥٣٧املنطقـ )، شـ
الـس أيضـا رؤســاء الـدول األعضـاء يف احتــاد ـر مـانو علــى       
ــن       ــالم واألمـ ــاء السـ ــزامهم ببنـ ــد التـ ــوار وجتديـ ــتئناف احلـ اسـ

)، شـجع الـس رؤسـاء    ٢٠٠٤( ١٥٦٢القرار وب اإلقليميني.
ألعضـاء يف احتـاد ـر مــانو علـى مواصـلة احلـوار فيمــا       الـدول ا 

  .)٤٠٧(بينهم دف بناء السالم واألمن اإلقليميني

مــا يتعلــق بــالقرار الــذي اختــذه رئــيس نيجرييــا يف  ويف  
ــرئ  ٢٠٠٣عــام  ــا،  بتيســري نقــل ال ــايلور مــن ليربي يس الســابق ت

، اعتـرف الـس، يف   )٤٠٨(أتاح تنفيذ اتفاق السالم الشـامل  مما
ــه  ١٦) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٨٨ القــرار ، ٢٠٠٦حزيران/يوني

باملسامهة اليت قدمتها اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     
  .)٤٠٩(يف هذا الصدد
__________ 

)، الفقرتــــان اخلامســــة والتاســــعة مــــن  ٢٠٠٧( ١٧٧٢القــــرار   )٤٠٦(
  الديباجة.

)، الفقــــرة الثالثــــة مــــن الديباجــــة؛    ٢٠٠٤( ١٥٣٧القــــراران   )٤٠٧(
  )، الفقرة الثالثة من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٦٢ و

)٤٠٨(  S/2003/850.  

  )، الفقرة السادسة من الديباجة.٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   )٤٠٩(

ــ    كــــانون ٢٢) املــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٤القرارين وبــ
) املـــــــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩٣ ، و٢٠٠٦األول/ديســـــــــــمرب 

ــمرب  ٢١ ــانون األول/ديسـ ــدول  ٢٠٠٧كـ ، شـــجع الـــس الـ
اد ر مانو واملنظمات اإلقليميـة األخـرى علـى    األعضاء يف احت

مواصـــلة حوارهـــا الرامـــي إىل بنـــاء الســـالم واألمـــن يف هـــذه  
ــة.  ــاملنطقـ ــاً  ٢٠٠٧( ١٧٩٣القرار وبـ ــس أيضـ )، رحـــب الـ

ــطلع  ــذي تضــ ــدور الــ ــدول    بالــ ــادية لــ ــة االقتصــ ــه اجلماعــ بــ
  .)٤١٠(أفريقيا  غرب

  
  احلالة يف بوروندي  

ألفريقـي يف عمليـة   أثىن الـس علـى مسـامهة االحتـاد ا      
ــالم يف بورونـــدي ورحـــب جبهـــود البعثـــة األفريقيـــة يف       السـ
بوروندي اليت حولـت إىل عمليـة مـن عمليـات األمـم املتحـدة       

  .٢٠٠٤حلفظ السالم يف عام 

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٥فبــ ــايو  ٢١) املــ أيار/مــ
، أشاد الس باجلهود اليت بذلتـها عـدة جهـات فاعلـة     ٢٠٠٤

ريقي مـن أجـل إحـالل السـالم يف بورونـدي،      منها االحتاد األف
وشــجع االحتــاد األفريقــي علــى االحتفــاظ بوجــود قــوي يف       
بوروندي يالزم اجلهود اليت تبذهلا األطراف البورونديـة، علـى   
النحو املنصـوص عليـه يف اتفـاق أروشـا واالتفاقـات الالحقـة.       
ــة األفريقيــة يف بورونــدي       ورحــب الــس أيضــاً جبهــود البعث

ــيت    والوحــدا ــق ال ــا وموزامبي ــا وإثيوبي ــوب أفريقي ــة جلن ت التابع
تتألف منها البعثة، والـدول األعضـاء الـيت سـاعدت يف انتشـار      
البعثـة. وعمـال بالفصــل الثـامن مـن امليثــاق، أذن الـس بنشــر      
عملية حلفظ السـالم يف بورونـدي، هـي عمليـة األمـم املتحـدة       

احلاليـــة يف بورونــدي، وبـــأن تتـــألف يف البدايــة مـــن القـــوات   
__________ 

)، الفقرة احلادية عشـرة مـن الديباجـة؛    ٢٠٠٦( ١٧٣٤القراران   )٤١٠(
  )، الفقرة العاشرة من الديباجة.٢٠٠٧( ١٧٩٣و 
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للبعثــة األفريقيـــة يف بورونــدي، وطلـــب إىل األمــني العـــام أن    
يكفــل، بالتنســيق مــع االحتــاد األفريقــي، نقــل ســلطة البعثــة        
األفريقيـة يف بورونـدي إىل ممثلــه اخلـاص لبورونـدي وذلــك يف     

  .)٤١١(إطار عملية األمم املتحدة يف بوروندي

ــام    ــني العـ ــار األمـ ــؤرخ  ،وأشـ ــره املـ  آب/ ٢٥يف تقريـ

قوات تابعة للبعثـة األفريقيـة يف   انضمام ، إىل ٢٠٠٤طس أغس
عمليـة األمـم املتحـدة يف    ‘‘ حتـت شـارات  ’’بوروندي كجنود 

  .)٤١٢(٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١يف  بوروندي

ــدي يف      ــيس بورون ــاب انتخــاب رئ  آب/ ١٩ويف أعق

، أشــــاد الــــس، ببيــــان رئاســــي مــــؤرخ  ٢٠٠٥أغســــطس 
املقدمة من عـدة  ، باملسامهة احلامسة ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣٠

ــالم يف    ــة الســـ ــي يف عمليـــ ــاد األفريقـــ ــها االحتـــ ــات منـــ جهـــ
  .)٤١٣(بوروندي

كـــــانون   ٢١) املـــــؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٥٠وبـــــالقرار   
ــى    ٢٠٠٥األول/ديســمرب  ــدي عل ــس شــعب بورون ــأ ال هن ،

ونقـــل الســـلطة ســـلمياً إىل  اختتـــام الفتـــرة االنتقاليـــة بنجـــاح
ــورة دميقراطيـــ    ــة بصـ ــة ومنتخبـ ــات متثيليـ ــة ومؤسسـ  ة،حكومـ

وأعرب عـن عرفانـه جلهـات منـها االحتـاد األفريقـي ملسـامهتها        
  .)٤١٤(اهلامة يف جناح العملية السياسية

 تشـــــرين ٢٥) املـــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٩وبـــــالقرار   
، أعرب الـس مـرة أخـرى عـن امتنانـه      ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

جلهات منها البعثة األفريقية يف بورونـدي، إلسـهامها اهلـام يف    
__________ 

ــرار   )٤١١( ــان اخلامســة عشــرة والسادســة   ٢٠٠٤( ١٥٤٥الق )، الفقرت
  .ن املنطوقم ٣و  ٢عشرة من الديباجة والفقرتان 

)٤١٢(  S/2004/682 ٣٧، الفقرة.  

)٤١٣(  S/PRST/2005/41.  

  )، الفقرتان الثالثة والرابعة من الديباجة.٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   )٤١٤(

نتقالية بنجاح يف بورونـدي ويف حتقيـق السـالم    إمتام العملية اال
  .)٤١٥(يف املنطقة

ــان رئاســي مــؤرخ     ، أشــاد ٢٠٠٧أيار/مــايو  ٣٠وببي
فرقـة العمـل اخلاصـة     الس بـاجلهود الـيت تبـذهلا جهـات منـها      

السـالم   دعـم تنفيـذ اتفـاق دار    دفالتابعة لالحتاد األفريقي، 
 ٢٠٠٦/سـبتمرب  أيلول ٧الشامل لوقف إطالق النار املوقـع يف  

قـوات   -بني حكومة بورونـدي وحـزب حتريـر شـعب اهلوتـو      
التحرير الوطنية، ودعا أيضاً جهات منها االحتـاد األفريقـي إىل   

  .)٤١٦(مواصلة تقدمي الدعم هلذه اجلهود

تشـــــــرين  ٢٨، املعقـــــــودة يف ٥٧٨٦ويف اجللســـــــة   
، شجع ممثل جنوب أفريقيا ميسـر عمليـة   ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

ــى النحــو   الســالم يف  ــذي بورونــدي علــى متابعــة عملــه، عل ال
مــن  قــائال إن  حددتــه املبــادرة اإلقليميــة واالحتــاد األفريقــي،     

ــن      ــدعم الكامــل م ــة بتلقــي ال ــة مبكــان أن تســتمر العملي األمهي
  .)٤١٧(‘‘وفقاً للفصل الثامن من امليثاق’’جملس األمن، 

كـــــانون   ١٩) املـــــؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٩١وبـــــالقرار   
بــاجلهود التيســريية الــيت  أشــاد الــس، ٢٠٠٧األول/ديســمرب 

تبذهلا جنوب أفريقيا، جنباً إىل جنب مع بلدان مبادرة السـالم  
اإلقليميــة واالحتــاد األفريقــي، لتعزيــز التنفيــذ الكامــل لالتفــاق   
الشــامل لوقــف إطــالق النــار، وشــجع فريــق التيســري اجلنــوب   

نيــة أفريقــي، والــدول األخــرى يف مبــادرة الســالم اإلقليميــة املع
ببوروندي، واالحتاد األفريقي، وسائر الشركاء الـدوليني علـى   
تعزيـز اجلهــود الـيت تــدعم اإلجنـاز املبكــر للعمليـة الســلمية بــني     

__________ 

  ة احلادية عشرة من الديباجة.)، الفقر٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   )٤١٥(

)٤١٦(  S/PRST/2007/16.  

)٤١٧(  S/PV.5786 ١١، الصفحة.  
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قـــوات  -حكومـــة بورونـــدي وحـــزب حتريـــر شـــعب اهلوتـــو 
  .  )٤١٨(التحرير الوطنية

  
  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  

الـــس بـــاجلهود  خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، رحـــب  
اجلارية الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي السـتعادة السـالم واألمـن        

هلا. وأقـر  وأعرب عن تأييده يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
الس أيضا مبسامهة االحتـاد األورويب يف جمـال إصـالح قطـاع     

  األمن والشرطة.

ــة      ــقة علـــى مدينـ ــتيالء القـــوات املنشـ ويف أعقـــاب اسـ
ــافو  ، رحــب الــس، ببيــان   ٢٠٠٤/يونيــه حزيران ٢يف بوك

، مببــــادرة رئــــيس ٢٠٠٤/يونيــــه حزيران ٧رئاســــي مــــؤرخ 
مفوضــية االحتــاد األفريقــي الراميــة إىل التغلــب علــى األزمــة        
الراهنـة، ببعـدها اإلنسـاين، وإىل تيسـري اإلجنـاز النـاجح لعمليــة       

  .)٤١٩(السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

آذار/مــارس  ٣٠) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٢وبــالقرار   
، رحب الس يف هذا الصدد بـدعم االحتـاد األفريقـي    ٢٠٠٥

للجهود املبذولة لتعزيز السالم يف اجلزء الشـرقي مـن مجهوريـة    
ــة، وطلــب إىل االحتــاد األفريقــي أن يعمــل    الكونغــو الدميقراطي
ــة       ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــع بعث ــة م بصــورة وثيق

  .)٤٢٠(قراطية من أجل حتديد دورها يف املنطقةالكونغو الدمي

نيســان/أبريل  ١٨) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٦وبــالقرار   
، أشاد الس باجلهود اليت تبذهلا جهـات منـها االحتـاد    ٢٠٠٥

__________ 

ــرار   )٤١٨( ــن الديباجــة    ٢٠٠٧( ١٧٩١الق ــة عشــرة م ــرة احلادي )، الفق
  .من املنطوق ٤والفقرة 

)٤١٩(  S/PRST/2004/19.  

  )، الفقرة الرابعة من الديباجة.٢٠٠٥( ١٥٩٢القرار   )٤٢٠(

األفريقــــي إلحــــالل الســــلم واألمــــن يف مجهوريــــة الكونغــــو  
  .)٤٢١(الدميقراطية

/أبريل نيســان ٢٥) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧١وبــالقرار   
ثـىن الــس علــى اجلهـات املاحنــة، وال ســيما االحتــاد   ، أ٢٠٠٦

األورويب، ملا تقدمه من مساعدة للعملية االنتخابية ومـن أجـل   
إاء الفترة االنتقالية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بنجـاح،  
وشـــجعها علـــى مواصـــلة دعمهـــا. ورحـــب الـــس أيضـــاً       

ــاد األورويب     ــن االحتـ ــافية املقدمـــة مـ ــاعدة اإلضـ توطئـــة  باملسـ
لالنتخابات القادمة مبا يعزز بصفة مؤقتـة بعثـة الشـرطة التابعـة     
لـــه يف كينشاســا دعمــاً لتنســيق الوحــدات املعنيــة يف قــوات       

  .)٤٢٢(الشرطة التابعة جلمهورية الكونغو الدميقراطية

حزيران/يونيـه   ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٩٣وبالقرار   
بالنسـبة  ، أشار الس إىل أمهيـة إصـالح قطـاع األمـن     ٢٠٠٦

ــو     ل ــة الكونغـ ــل يف مجهوريـ ــل األجـ ــتقرار الطويـ ــق االسـ تحقيـ
الدميقراطية، وإىل إسهام جهات منـها االحتـاد األورويب لتقـدمي    

. )٤٢٣(املســاعدة يف جمــال إصــالح قطــاع األمــن يف هــذا امليــدان
، ٢٠٠٧/فرباير شـباط  ١٥) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٤٢وبالقرار 

اد األورويب، حث الس احلكومـة وشـركاءها، وخباصـة االحتـ    
علـــى ســـرعة االتفـــاق علـــى طرائـــق تنســـيق اجلهـــود املبذولـــة 
وإجراء إصالحات قطاع األمن تأسيساً على النتائج اليت سـبق  

  .)٤٢٤(حتقيقها
  

__________ 

  )، الفقرة السابعة من الديباجة.٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار   )٤٢١(

)، الفقرتـــان السادســـة والســـابعة مـــن    ٢٠٠٦( ١٦٧١القـــرار   )٤٢٢(
  الديباجة.

  )، الفقرة السادسة من الديباجة.٢٠٠٦( ١٦٩٣القرار   )٤٢٣(

  .٩)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٢القرار   )٤٢٤(



املواد األخرى من امليثاقالنظر يف أحكام  -الفصل الثاين عشر 

 

1553/1582 11-02856 
 

)٤٢٥(البنود املتعلقة بالسودان  
  

مـا يتعلـق بعمليـة السـالم بـني       يف حالة السـودان، ويف   
دوليـة املعنيـة   اهليئة احلكوميـة ال عمل الس  أيدمشاله وجنوبه، 

ــع       ــيت أفضــت إىل توقي ــات الســالم، ال ــة يف تيســري حمادث بالتنمي
. ويف ٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير  ٩اتفــاق الســالم الشــامل يف 

ــس باســتمرار       ــد ال ــور، أي ــة الســالم يف دارف ــق بعملي ــا يتعل م
جهـود االحتـاد األفريقـي الراميــة إىل إجيـاد حـل لألزمـة، مبــا يف       

اريـة بـني األطـراف السـودانية بشـأن      حمادثات السـالم اجل ذلك 
الرتاع الدائر يف دارفور اليت يقودها االحتاد األفريقـي يف أبوجـا   
واليت أفضت إىل اإلطار املتفـق عليـه مـن الطـرفني للتوصـل إىل      

 تسوية للرتاع يف دارفور (اتفاق السالم يف دارفور).

ويف ما يتعلق بعمليـة السـالم بـني الشـمال واجلنـوب،        
ــ ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٧ن القراريوبـــ ــه  ١١) املـــ حزيران/يونيـــ

ــؤرخ٢٠٠٤( ١٥٧٤و  ٢٠٠٤ ــاين/نوفمرب   ٩ ) امل تشــرين الث
مـن دعـم   قُـدم  ، أشاد الس مبـا أُجنـز مـن أعمـال ومـا      ٢٠٠٤

متواصل يف تيسري حمادثات السالم من جانب اهليئـة احلكوميـة   
الدولية املعنية بالتنمية، وأعـرب عـن أملـه يف أن تواصـل اهليئـة      

ومية الدولية املعنية بالتنمية أداء دور حيوي خـالل الفتـرة   احلك
ــة ــ. )٤٢٦(االنتقاليـــــــ ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار وبـــــــ ) املـــــــ

، رحــب الــس بــالتوقيع يف نــريويب،  ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٢٤
، علــى اتفــاق الســالم ٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير  ٩كينيــا، يف 

ــر    ــعبية لتحريـ ــة الشـ ــة الســـودان واحلركـ ــامل بـــني حكومـ الشـ
علـى جهـود   ان/اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان، وأثـىن     السود

__________ 

مــوجهــة إلـــى رئيـــس    ٢٠٠٤أيار/مايــو  ٢٥رسالــة مــؤرخــة   )٤٢٥(
جملـــس األمــن مـن املمثــل الـدائم للســودان لـدى األمــم املتحــدة؛     

  وتقارير األمني العام عن السودان.

ــراران   )٤٢٦( ــة مــــن الديباجــــة؛    ٢٠٠٤( ١٥٤٧القــ )، الفقــــرة الثانيــ
  )، الفقرة السادسة من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٧٤ و

ــس إىل      ــب ال ــة. وطل ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي اهليئ
األمني العام أن يتوىل، عن طريق ممثله اخلـاص، تيسـري التنسـيق    
ــاد       ــيما االحتـ ــرى، ال سـ ــة األخـ ــة الدوليـ ــر الفاعلـ ــع العناصـ مـ

بالتنميــة، لألنشــطة األفريقــي واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة  
ــاق      ــا اتفـ ــيت قررهـ ــة الـ ــة االنتقاليـ ــاً للعمليـ ــا دعمـ ــطلع ـ املضـ

  .)٤٢٧(الشامل  السالم

ويف ما يتعلق بعملية السـالم يف دارفـور، أكـد الـس       
ــان رئاســي مــؤرخ   ــايو  ٢٥ببي ــة  ٢٠٠٤أيار/م ، أن إنشــاء جلن

لوقف إطالق النـار ذات متثيـل دويل عنصـر أساسـي يف اتفـاق      
نيســـان/أبريل   ٨ر املوقـــع يف جنامينـــا يف  وقـــف إطـــالق النـــا  

، وأعـرب عــن تأييــده الكامـل والنشــط جلهــود االحتــاد   ٢٠٠٤
األفريقي الرامية إىل إنشاء جلنة لوقف إطـالق النـار ووحـدات    
ــدمي دعــم      ــدول األعضــاء إىل تق ــس أيضــاً ال ــا ال ــة. ودع محاي

ــخي جلهــــود االحتــــاد األفريقــــي     ١٥٤٧وبــــالقرار  .)٤٢٨(ســ

)٢٠٠٤ــاق جنامينــا لوقــف     لــس)، حــث ا األطــراف يف اتف
علــى أن تــربم   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٨إطــالق النــار املــؤرخ   

دون تـأخري اتفاقـاً سياسـياً، ورحـب جبهـود االحتـاد األفريقـي        ب
  .)٤٢٩(الرامية إىل حتقيق هذا اهلـدف

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٦وبـ /يوليـــه متوز ٣٠) املـ
ــالقرار ٢٠٠٤ ) املــــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٤، وكــــــــذلك بــــــ

، رحــب الــس بالــدور القيــادي    ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ١٨
الذي يؤديه االحتاد األفريقـي ومشـاركته يف معاجلـة الوضـع يف     

__________ 

)، الفقرتــان الثالثــة واخلامســة عشــرة مــن ٢٠٠٥( ١٥٩٠القــرار   )٤٢٧(
  .من املنطوق ٣الديباجة والفقرة 

)٤٢٨(  S/PRST/2004/18.  

  .٦)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٧القرار   )٤٢٩(
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دارفــور، وأعــرب عــن اســتعداده لتقــدمي الــدعم الكامــل لتلــك  
  .)٤٣٠(اجلهود

تشـــــرين  ١٩) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٤وبـــــالقرار   
ــاين/نوفمرب  ــس ، أكــد ٢٠٠٤الث ــراز مزيــد مــن    ال أمهيــة إح

قدم صوب حل األزمة يف دارفور، ورحب بالـدور احليـوي   الت
ــك       ــاً لتل ــي حتقيق ــه االحتــاد األفريق ــذي يؤدي ــوع ال الشــديد التن

  .)٤٣١(الغاية

آذار/مــارس  ٢٩) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار وبــ  
ــي   ، رحـــب الـــس٢٠٠٥ ــاد األفريقـ ــزام االحتـ ــتمرار التـ باسـ

 للصـراع  حـل باالضطالع بدور رئيسي يف تيسري التوصـل إىل  
  .)٤٣٢(الدائر يف دارفور جبميع جوانبه

كـــــانون   ٢١) املـــــؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٥١وبـــــالقرار   
الحقـــة، أكـــد   وكـــذلك مبقـــررات ، ٢٠٠٥األول/ديســـمرب 

الس التزامه الراسخ بقضية السـالم يف مجيـع أحنـاء السـودان،     
ــراف      ــني األطـ ــالم بـ ــات السـ ــق حمادثـ ــن طريـ ــك عـ ــا يف ذلـ مبـ

اد األفريقـي، وأثـىن علـى    السودانية يف أبوجا اليت يقودهـا االحتـ  
اجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي وجهـات فاعلـة أخـرى مـن     
ــاد تأكيــد       ــتقرار يف دارفــور، وأع ــد الســالم واالس أجــل توطي

ــم   ــل هلــــ ــده الكامــــ ــؤرخ   )٤٣٣(تأييــــ ــي مــــ ــان رئاســــ . وببيــــ
، كــرر الــس اإلعــراب عــن تأييــده ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١١

__________ 

ــراران   )٤٣٠( ــة مــــن الديباجــــة؛    ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــ )، الفقــــرة الثانيــ
  )، الفقرة الثالثة من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٦٤ و

  )، الفقرة الثانية عشرة من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   )٤٣١(

  )، الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٩١القرار   )٤٣٢(

ــرار   )٤٣٣( ــر    )، ٢٠٠٥( ١٦٥١الق ــة؛ وانظ ــن الديباج ــة م ــرة الثاني الفق
) ٢٠٠٦( ١٦٧٢) و ٢٠٠٦( ١٦٦٥أيضـــــــــــا القـــــــــــرارات 

 S/PRST/2006/16و  S/PRST/2005/67)، و ٢٠٠٦( ١٧١٣ و
  .S/PRST/2006/17و 

بوجـــا، وأشـــار إىل أن الكامـــل حملادثـــات الســـالم اجلاريـــة يف أ
االحتاد األفريقي ينبغي أن يستمر يف قيـادة هـذه العمليـة، وأيـد     
قرار جملس السلم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي بـأن يكـون       

املوعــــد النــــهائي للتـوصـــــل إىل  ٢٠٠٦ أبريــــل نيســــان/ ٣٠
  .)٤٣٤(اتفاق

ــؤرخ     ــان رئاســي م ــايو  ٩وببي ، رحــب ٢٠٠٦أيار/م
 ٢٠٠٦اتفــاق اخلــامس مــن أيار/مــايو ب شــديداالــس ترحيبــاً 

ــراف    ــات الســـالم بـــني األطـ ــه يف حمادثـ الـــذي مت التوصـــل إليـ
السودانية يف أبوجا، باعتبـاره أساسـاً لسـالم دائـم يف دارفـور،      
ــوث اخلــاص       ــها املبع ــات من ــود جه ــديره جله ــن تق وأعــرب ع

  .)٤٣٥(لالحتاد األفريقي وكبري املفاوضني

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٩وبــ ــايو أي ١٦) املــ ار/مــ
، رحب الـس بنجـاح حمادثـات السـالم الـيت يقودهـا       ٢٠٠٦

االحتــاد األفريقــي بشــأن دارفــور يف أبوجــا، وال ســيما اإلطــار   
الذي اتفقت عليه األطراف لتسـوية الـرتاع يف دارفـور (اتفـاق     

بذهلا رئـيس  يالسالم يف دارفور)، وأثىن جمدداً على اجلهود اليت 
اص لالحتـاد األفريقـي حملادثـات    االحتاد األفريقي واملبعـوث اخلـ  

  .)٤٣٦(السالم وكبري الوسطاء

 آب/ ٣١) املــــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠٦وبــــــــــالقرار   

، رحـب الـس بـاجلهود الـيت يبـذهلا االحتـاد       ٢٠٠٦ أغسطس
األفريقي إلجياد حل لألزمة يف دارفـور، بعـدة طـرق مـن بينـها      
 إجناح حمادثات السالم اليت يقودها االحتاد األفريقي يف أبوجـا، 

  .)٤٣٧(وال سيما اتفاق دارفور للسالم
__________ 

)٤٣٤(  S/PRST/2006/16.  

)٤٣٥(  S/PRST/2006/21.  

)، الفقرتــــــان اخلامســــــة والسادســــــة ٢٠٠٦( ١٦٧٩القــــــرار   )٤٣٦(
  الديباجة. من

  .)، الفقرة الرابعة من الديباجة٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار   )٤٣٧(
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نيســان/أبريل  ٣٠) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٥وبــالقرار   
، أعرب الس عن كامل تأييده للجهـود املنسـقة الـيت    ٢٠٠٧

يبذهلا مبعوثو األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي إىل دارفـور مـن    
أجل توسـيع نطـاق الـدعم املقـدم لتنفيـذ اتفـاق سـالم دارفـور         

  .)٤٣٨(التنفيذ  يف هذاواملضي قدما 

/ أيلـــــول  ٢٨) املـــــؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٧٩وبـــــالقرار   
، أثــىن الــس علــى االحتــاد األفريقــي واألمــني  ٢٠٠٧ ســبتمرب

يبذلونــه مــن جهــود مــن أجــل   العــام ومبعوثيهمــا اخلاصــني ملــا 
ــور، وأعــرب عــن     ــد الســالم واالســتقرار يف دارف ــده توطي تأيي

االحتـاد األفريقـي   للعملية السياسية اليت جترى بوسـاطة  الشديد 
  .  )٤٣٩(واألمم املتحدة

ــؤرخ     ــي مـ ــان رئاسـ ــوبر   ٢٤وببيـ ــرين األول/أكتـ تشـ
ــل إىل   ٢٠٠٧ ــة للتوصـ ــرورة امللحـ ــى الضـ ــدد الـــس علـ ، شـ

تسـتثين أحــدا ودائمـة يف دارفــور، ويف هــذا    تسـوية سياســية ال 
ــات الســالم يف       ــد حمادث ــب بعق الصــدد، رحــب شــديد الترحي

ــرت،  ٢٧ ــوبر يف سـ ــرين األول/أكتـ ــة   تشـ ــة العربيـ باجلماهرييـ
الليبيــة، حتــت قيــادة املبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة لــدارفور   
واملبعــوث اخلــاص لالحتــاد األفريقــي لــدارفور، اللــذين حيظيــان  

  .)٤٤٠(الس التام بتأييد

تشـــــــرين  ٢٧، املعقـــــــودة يف ٥٧٨٤ويف اجللســـــــة   
ــاين/نوفمرب  ــام   ٢٠٠٧الثـ ــوث اخلـــاص لألمـــني العـ ــال املبعـ ، قـ
ــدارفور إن  ــن     ل ــامن م ــروح الفصــل الث ــاً ل العمــل املشــترك وفق

امليثاق وجعل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يضطلعان مبهـام  
مشــتركة، يف جمــايل حفــظ الســالم واحملادثــات السياســية علــى  

__________ 

  )، الفقرة اخلامسة عشرة من الديباجة.٢٠٠٧( ١٧٥٥القرار   )٤٣٨(

  )، الفقرة السادسة من الديباجة.٢٠٠٧( ١٧٧٩القرار   )٤٣٩(

)٤٤٠(  S/PRST/2007/41.  

ــه يف        ــن أمل ــرب ع ــها صــعبة. وأع ــثرية ولكن ــة م الســواء، مهم
  .  )٤٤١(الدفع قدماً بالعملية السياسية

  
  بيساو -احلالة يف غينيا   

، أكـد  ٢٠٠٤/يونيـه  حزيران ١٨ببيان رئاسي مؤرخ   
الـــس جمـــدداً أمهيـــة البعـــد اإلقليمـــي يف حـــل املشـــاكل الـــيت 

بيساو، ورحب يف هذا الصدد بالدور الـذي   - تواجهها غينيا
ينــهض بــه االحتــاد األفريقــي واالحتــاد االقتصــادي والنقــدي       

يقيـــا غــرب أفر  لــدول  لغــرب أفريقيــا، واجلماعــة االقتصــادية    
وجمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية يف عملية بنـاء السـالم   

  .)٤٤٢(بيساو -يف غينيا 

كـــــانون   ٢٢) املـــــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٨٠وبـــــالقرار   
، شـــجع الـــس إنشـــاء آليـــة تنســـيق ٢٠٠٤ األول/ ديســـمرب

مشتركة بني األمم املتحدة واجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب    
طقـــة بالربتغاليـــة لضـــمان التـــآزر أفريقيـــا ومجاعـــة البلـــدان النا

  .)٤٤٣(والتكامل

ــات الرئاســـ     ــراء االنتخابـ ــاح إجـ ــاب جنـ ية يف ويف أعقـ
 /آب ١٩ببيان رئاسـي مـؤرخ    ،بيساو، أعرب الس - غينيا

عن تقـديره للمسـامهة الـيت قدمتـها جهـات       ،٢٠٠٥أغسطس 
منــها االحتــاد األفريقــي ومجاعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة،       

قتصادية لدول غـرب أفريقيـا، واالحتـاد األورويب،    واجلماعة اال
وأكد أمهيـة مسـاعيهم الدبلوماسـية الـيت أتـت يف حينـها والـيت        

  .)٤٤٤(ترمي إىل تشجيع احلوار الوطين واحترام سيادة القانون
__________ 

)٤٤١(  S/PV.5784 ٣٥، الصفحة.  

)٤٤٢(  S/PRST/2004/20.  

  .٨)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٨٠القرار   )٤٤٣(

)٤٤٤(  S/PRST/2005/39.  
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ــؤرخ     ــي مـ ــان رئاسـ ــوبر   ١٩وببيـ ــرين األول/أكتـ تشـ
غـرب   ، رحب الس بقرار اجلماعة االقتصادية لـدول ٢٠٠٧
الدعوة إىل عقد مؤمتر إقليمي يف وقت الحـق مـن هـذا    أفريقيا 

العام بشأن مكافحة االجتار باملخـدرات، وذلـك ـدف وضـع     
خطة عمل إقليمية للتصدي هلذه املشكلة، وأقر بأمهيـة احتـواء   
ــد     ــة توطي ــة خطــر االجتــار باملخــدرات الــذي يهــدد عملي وإزال

ــا ة بيســاو. ورحــب الــس أيضــاً باملســاعد   - الســالم يف غيني
بيســاو مــن عــدة جهــات منــها االحتــاد       -املقدمــة إىل غينيــا  

ــاءة يف البلــد.    األورويب، وشــجعها علــى تعزيــز مشــاركتها البن
ــاً   ــس علمـ ــاط الـ ــإعالن وأحـ ــة  بـ ــاد األورويب واجلماعـ االحتـ

لـدعم  منـهما  إتاحـة مـوارد   عن االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
س جمـدداً  األمن. وعالوة على ذلك، رحب ال إصالح قطاع

ــاً كــل مــن االحتــاد األفريقــي،      ــه حالي ــذي يضــطلع ب بالــدور ال
غــرب أفريقيــا، وجمموعــة البلــدان  واجلماعــة االقتصــادية لــدول

ــالم يف     ــاء الســـ ــة بنـــ ــة، يف عمليـــ ــة الربتغاليـــ ـــة باللغـــ   الناطقـــ

  .)٤٤٥(بيساو -غينيا 
  

  احلالة يف ليربيا  

أيلــــــول/  ١٧) املــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦١القرار بــــــ  
ــذي تواصــل     ، ٢٠٠٤ ســبتمرب ــدور احلاســم ال ــس بال ــر ال أق

اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا القيــام بــه يف عمليــة  
الســالم الليربيــة، ورحــب بالــدعم واملشــاركة املســتمرة مــن       
جانب االحتـاد األفريقـي وقيامـه بالتنسـيق الوثيـق مـع اجلماعـة        

  .)٤٤٦(االقتصادية لدول غرب أفريقيا واألمم املتحدة

/سـبتمرب  أيلول ١٩) املؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٦وبالقرار   
، وكذلك بقرارات الحقة، أعرب الس عـن تقـديره   ٢٠٠٥

__________ 

)٤٤٥(  S/PRST/2007/38.  

  )، الفقرة الثالثة من الديباجة.٢٠٠٤( ١٥٦١القرار   )٤٤٦(

ـــرية    للمســامهات األساســية واملتواصــلة يف عمليــة الســالم الليـب
املقدمة من اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد       

  .)٤٤٧(األفريقي
  

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

ــق  يف   ــا يتعل ــا الوســطى،     م ــة أفريقي ــة يف مجهوري باحلال
واصل الس التعاون مع اجلماعة االقتصادية والنقديـة لوسـط   
أفريقيا، مبا يف ذلك قوـا املتعـددة اجلنسـيات الـيت أيـد الـس       

  ، وتقدمي الدعم لتلك اجلماعة.٢٠٠٢نشرها يف عام 

ــؤرخ   ف   ــي مـ ــان رئاسـ ــوبر   ٢٨ببيـ ــرين األول/أكتـ تشـ
اجلبــــارة الــيت بذلتهـــا الــدول  بــاجلهود، رحــب الــس ٢٠٠٤

ــا يف     ــة لوســط أفريقي األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية والنقدي
اــاالت السياســية واالقتصــادية واألمنيــة يف مجهوريــة أفريقيــا  

الكامـل للقـوة    تأييدهمرة أخرى عن  لسالوسطى. وأعرب ا
ــة    ــادية والنقديـ ــة االقتصـ ــة للجماعـ ــيات التابعـ ــددة اجلنسـ  املتعـ

  .)٤٤٨(أفريقيا  لوسط

ــية       ــات الرئاســ ــراء االنتخابــ ــاح إجــ ــاب جنــ ويف أعقــ
متوز/يوليـه   ٢٢والتشريعية، أثىن الس، ببيـان رئاسـي مـؤرخ    

، علــى جهــات منــها القــوة املتعــددة اجلنســيات التابعــة  ٢٠٠٥
للجماعــة االقتصــادية والنقديــة لــدول وســط أفريقيــا واالحتــاد   

قــوات الــدفاع واألمــن لــدعم احلاســم الــذي قدمتــه للاألورويب 
جلمهورية أفريقيا الوسطى. وأعرب الس عن تقـديره للـدور   
ــة حــىت     ــة االنتخابي ــه القــوة يف العملي ــذي قامــت ب األساســي ال
اآلن، وعــن تأييــده مواصــلة جهودهــا لــدعم ترســيخ النظــام       

__________ 

)، الفقـرة اخلامسـة مـن الديباجـة؛ وانظـر      ٢٠٠٥( ١٦٢٦القرار   )٤٤٧(
) ٢٠٠٦( ١٧١٢) و ٢٠٠٦( ١٦٦٧رات أيضـــــــــــاً القـــــــــــرا

  ).٢٠٠٧( ١٧٧٧) و ٢٠٠٧( ١٧٥٠ و

)٤٤٨(  S/PRST/2004/39.  
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الدستوري، الذي متت اسـتعادته، وإعـادة بنـاء دولـة القـانون.      
ــرار دول اجلم  ــس بقـ ــة  ورحـــب الـ ــادية والنقديـ ــة االقتصـ اعـ
  .)٤٤٩(لوسط أفريقيا متديد والية اجلماعة

الثـــاين/نوفمرب   تشـــرين  ٢٢وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     
ــجع الـــس  ٢٠٠٦ ــددةتامل القـــوة، شـ  التابعـــة اجلنســـيات عـ

ــة االقتصــادية للجماعــة ــا لوســط والنقدي ــى أفريقي  مواصــلة عل

 طىالوسـ  أفريقيـا  جلمهوريـة  املسـلحة  القوات إىل دعمها تقدمي
 لــس. وطلــب ا٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران ٣٠ بعــد مــايف فتــرة 

ــام األمــني إىلأيضــاً  ــم املتحــدة     الع ــني األم ــاون ب ــزز التع أن يع
 لوســـط والنقديـــة االقتصـــادية اجلماعـــةوالـــدول األعضـــاء يف 

بغــرض تيســري وتعزيــز املبــادرات الراميــة إىل التصــدي    أفريقيــا
إلقليميــة ووضــع النعــدام األمــن عــرب احلــدود يف املنطقــة دون ا 

 اإلقليميــــة للســــالمة املســــلحة اجلماعــــات النتــــهاكاتحــــد 

  .)٤٥٠(الوسطى أفريقيا جلمهورية
  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  

كــــــــانون  ٢٧، املعقــــــــودة يف ٥٣٥٩يف اجللســــــــة   
، أشار ممثل أنغوال إىل أن اختاذ قـرار جملـس   ٢٠٠٦الثاين/يناير 

جديدة مـن التعـاون    ) كان إيذاناً حبقبة٢٠٠٥( ١٦٣١األمن 
والتنســيق بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، ورأى أن  
االحتـــاد األفريقـــي واملنظمـــات دون اإلقليميـــة قـــد يضـــطلعان  
بدوريهما بشكل أفضل إذا ما جرى التصدي الفعـال ملشـاكل   
عدم توافر املوارد وكيفية جعل الشـراكات بـني اآلليـتني فعالـة     

ضـــرورة اســـتخالص الـــدروس قـــدر اإلمكـــان. وشـــدد علـــى 
فر املــوارد مــن نشــر بعــثيت  ااملفيــدة عــن األثــر الســليب لعــدم تــو 

األمـم املتحـدة يف بورونــدي ودارفـور، مــع الـتفكري يف حتســني     
__________ 

)٤٤٩(  S/PRST/2005/35.  

)٤٥٠(  S/PRST/2006/47.  

وشــدد  .)٤٥١(التعــاون بــني جملــس األمــن واملنظمــات اإلقليميــة 
ممثل غانا على ضرورة مواصـلة تعزيـز التعـاون املتزايـد بسـرعة      

واالحتـاد األفريقـي وفقـاً للفصـل الثـامن مـن        بني األمم املتحدة
ــاالت بـــني    ــيق واالتصـ ــز التنسـ ــة تعزيـ ــفة خاصـ ــاق، وبصـ امليثـ
املنظمتني يف ما يتعلق جبهـود الوسـاطة وحفـظ السـالم مبنطقـة      

. وأكد ممثل مصـر أن مثـة حاجـة ماسـة     )٤٥٢(البحريات الكربى
ــة باملنطقــة،      ــاغم بــني شــىت املؤسســات املعني ــد مــن التن إىل مزي

أن الــس ينبغــي أن يقــوم بــدوره وفقــاً ملســؤوليته عــن   ورأى 
صون السالم واألمن الدوليني من خالل الواليات واملهام الـيت  
مينحها لشىت بعثـات حفـظ السـالم، يف حـني أن جملـس األمـن       
ــاز       ــدوره بوصــفه اجله ــي أن يضــطلع ب ــي ينبغ والســلم األفريق

ــاول قضــايا األمــن يف القــارة. وأ    ضــاف اإلقليمــي الرئيســي لتن
قــائالً إن العالقــة بــني الســني جيــب أن تتســق مــع أحكــام        

)، ٢٠٠٥( ١٦٣١الفصـــل الثـــامن مـــن امليثـــاق ومـــع القـــرار  
للتشـاور املؤسسـي بـني     ورحب يف هذا السياق بوضـع آليـات  

تبــادل الزيــارات وعقــد املشــاورات الدوريــة  تشــملالســني، 
  .  )٤٥٣(السالم واألمنقضايا بشأن املتواصلة 

الــــذي اختــــذ يف تلــــك  ،)٢٠٠٦( ١٦٥٣ وبــــالقرار  
اجللسة، أشاد الس بالدور اإلجيايب الذي تضطلع بـه جهـات   
منها االحتاد األفريقـي يف تنظـيم اجتمـاع القمـة األول للمـؤمتر      
الـــدويل للســـالم واألمـــن والدميقراطيـــة والتنميـــة يف منطقــــة      

 ٢٠و  ١٩الـــبحريات الكـــربى يف دار الســـالم، بترتانيــــا، يف    
ــرين ال ــاين/نوفمرب تشـ ــاً اتمـــع  ٢٠٠٤ثـ ــا الـــس أيضـ . ودعـ

الــدويل، مبــا يف ذلــك املنظمــات اإلقليميــة مــن ضــمن جهــات    
فاعلة أخرى، إىل دعم وإكمال مبادرات بناء السـالم والتنميـة   

__________ 

)٤٥١(  S/PV.5359  االستئناف)٩، الصفحة )١.  

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٢(

  .٤٠و  ٣٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٥٣(
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ــدان     الالزمــة للحفــاظ علــى الســالم واألمــن واالســتقرار يف بل
  .  )٤٥٤(الكربى  منطقة البحريات

ثـــاين للمـــؤمتر الـــدويل ويف أعقـــاب اجتمـــاع القمـــة ال  
للســالم واألمــن والدميقراطيـــة والتنميــة يف منطقــة الـــبحريات     

كــانون األول/ديســمرب  ١٥يف نــريويب يف الــذي عقــد الكــربى 
كـــانون  ٢٠، أثـــىن الـــس، ببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     ٢٠٠٦

علــــى جهــــات مــــن بينــــها االحتــــاد ، ٢٠٠٦األول/ديســـمرب  
املـــؤمتر الـــدويل األفريقـــي واالحتـــاد األورويب لـــدعمها عمليـــة  

    .)٤٥٥(املساعدة هلا هاوتقدمي
  

احلالــة يف تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى واملنطقــة    
  دون اإلقليمية

، ٢٠٠٧آب/أغســـطس  ٢٧ببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     
ــى مواصــلة     ــام واالحتــاد األورويب عل شــجع الــس األمــني الع

األفريقـــي واألطـــراف اإلقليميـــة ذات     التعـــاون مـــع االحتـــاد  
األمنيـة   عماً للعملية اجلارية من أجل حتسـني احلالـة  املصلحة، د

  .)٤٥٦(يف السودان وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى

أيلـــــول/   ٢٥) املـــــؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٧٨وبـــــالقرار   
ــبتمرب ــراب عـــن ٢٠٠٧ سـ ــرر الـــس اإلعـ ــده ، كـ ــام  تأييـ التـ

ــاء      ــام واالحتــاد األفريقــي إلحي ــذهلا األمــني الع ــيت يب للجهــود ال
ابتــدأت باتفــاق ســالم دارفــور، ولتوطيــد  عمليــة الســالم الــيت  

ــوات حفــظ الســالم يف       ــز وجــود ق ــار وتعزي ــف إطــالق الن وق
 .)٤٥٧(دارفور

  
__________ 

  .١٩و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٦٥٣القرار   )٤٥٤(

)٤٥٥(  S/PRST/2006/57.  

)٤٥٦(  S/PRST/2007/30.  

  )، الفقرة الثامنة من الديباجة.٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )٤٥٧(

  األمريكتان  

  املسألة املتعلقة اييت  

أيد الس وشـجع اجلهـود الـيت تبـذهلا منظمـة الـدول         
األمريكية واجلماعة الكاريبية للمضي بعملية السـالم يف هـاييت   

لعملية االنتخابيـة الوطنيـة، وذلـك بالتعـاون     قدماً، مبا يف ذلك ا
والتنسيق مع بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت       

  اليت أنشئت خالل الفترة املستعرضة.

ــي اجللســة  ف   ــودة يف ٤٩١٧ف شــباط/فرباير  ٢٦، املعق
ــة يف هــاييت مصــدر قلــق   ٢٠٠٤ ، قــال ممثــل جامايكــا إن احلال

 حــظ أن املنظمــات اإلقليميــةإقليمــي خطــري ومــن املهــم أن نال 
 ،‘‘مبقتضى الفصل الثـامن مـن امليثـاق   ’’ هي يف أغلب األحيان

ــن، وذكــر،       ــة التهديــدات للســلم واألم ــالذ األول يف معاجل امل
علــى ســبيل املثــال، اجلهــود الــيت بذلتــها اجلماعــة الكاريبيـــة        
ــالرئيس      ــذ اإلطاحــة ب ــاييت من ــة يف ه ــدول األمريكي ومنظمــة ال

  .)٤٥٨(٢٠٠١أريستيد يف عام 

وببيــان رئاســي تلــي يف تلــك اجللســة، أعــرب الــس    
عن بالغ القلق إزاء تدهور احلالة السياسية واألمنية واإلنسـانية  
يف هاييت، وأشاد مبنظمة الدول األمريكيـة واجلماعـة الكاريبيـة    
للدور القيادي الذي اضطلعا به مـن أجـل التوصـل إىل تسـوية     

سـيما   ثقـة لـدى األطـراف، ال   سلمية وحملاولتـهما إعـادة بنـاء ال   
مــن خــالل خطــة العمــل الــيت وضــعاها. وأعــرب الــس عــن   
تأييده لالحتاد الكارييب ومنظمـة الـدول األمريكيـة ملواصـلتهما     
العمل من أجل التوصـل إىل تسـوية سـلمية ودسـتورية لألزمـة      
احلالية. وذكر الس أن املبادئ املبينـة يف خطـة عمـل االحتـاد     

الدول األمريكيـة متثـل أساسـاً هامـاً للتوصـل       الكارييب ومنظمة
__________ 

)٤٥٨(  S/PV.4917 ٤، الصفحة.  
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ــة  ــرة أخــرى، يف القــرار     )٤٥٩(إىل حــل لألزم ــس م ــىن ال . وأث
، علــــى ٢٠٠٤شــــباط/فرباير  ٢٩) املــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٩

ــة،    ــة واجلماعــة الكاريبي ــدول األمريكي ــا دعــا ومنظمــة ال الحق
اتمـــع الـــدويل، وال ســـيما جهـــات منـــها منظمـــة الـــدول       

الكاريبية، إىل العمـل مـع شـعب هـاييت يف     األمريكية واجلماعة 
ــات       ــاء املؤسسـ ــادة بنـ ــز إعـ ــد لتعزيـ ــل األمـ ــد طويـ ــار جهـ إطـ
الدميقراطية واملسـاعدة يف وضـع اسـتراتيجية للنـهوض بالتنميـة      
ــزم     ــب بعـ ــر، ورحـ ــة الفقـ ــادية ومكافحـ ــة واالقتصـ االجتماعيـ
منظمــة الــدول األمريكيــة واجلماعــة الكاريبيــة علــى املشــاركة  

  .)٤٦٠(يف تلك اجلهود

نيســان/أبريل  ٣٠) املــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٢وبــالقرار   
ــس ٢٠٠٤ ــرر اـ ــق     ، قـ ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاء بعثـ إنشـ

االســتقرار يف هــاييت، وطلــب أن تتعــاون البعثــة وتنســق، أثنــاء  
تنفيـــذ واليتـــها، مـــع منظمـــة الـــدول األمريكيـــة واجلماعـــة       

  .)٤٦١(الكاريبية

كـــــــانون  ١٢، املعقـــــــودة يف ٥١١٠ويف اجللســـــــة   
ــاير الث ــاح    أشــار، ٢٠٠٥اين/ين ــع االرتي ــا م ــل بوليفي أن إىل ممث

أحكام الفصل الثامن من امليثاق قد نفذت بطريقة إجيابية، من 
خالل توقيع مذكرة تفاهم بني األمم املتحـدة ومنظمـة الـدول    
ــة يف هــاييت ومــن خــالل     ــة بشــأن املســاعدة االنتخابي األمريكي

ــة     ــة الكاريبي ــع اجلماع ــة م ــيم املســاعدة  االتصــاالت القائم لتقي
االنتخابية اليت سيسهم ا أعضـاؤها يف دعـم جهـود املصـاحلة     

__________ 

)٤٥٩(  S/PRST/2004/4.  

)، الفقرة اخلامسة من الديباجة والفقرة ٢٠٠٤( ١٥٢٩القراران   )٤٦٠(
ــوق  ١٠ ــن املنطـ ــن  ٢٠٠٤( ١٥٤٢؛ و مـ ــعة مـ ــرة التاسـ )، الفقـ

  .من املنطوق ١٣الديباجة والفقرة 

  .٦و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   )٤٦١(

يف وببيـان رئاسـي تلـي    . )٤٦٢(واإلنعاش اليت يبذهلا شعب هاييت
ــة إىل أن تتخــذ      ــة االنتقالي ــس احلكوم ــا ال ــك اجللســة، دع تل
بشكل عاجل، مبساعدة بعثة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار   

ل األمريكيـــة، اخلطـــوات الضـــرورية يف هـــاييت ومنظمـــة الـــدو
، ونقـل  ٢٠٠٥لضمان إجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة يف عـام     

. وببيــان رئاســي  )٤٦٣(الســلطة الحقــاً إىل الســلطات املنتخبــة   
الـس، مـع   أشـار  ، ٢٠٠٥تشـرين األول/أكتـوبر    ١٨مؤرخ 

أنه مت، حىت اآلن، تسجيل أكثر مـن ثالثـة ماليـني    إىل التقدير، 
ات منــها منظمــة الــدول األمريكيــة  شــخص، وأثــىن علــى جهــ 

. وببيــــان رئاســــي مــــؤرخ )٤٦٤(إلســــهامها يف تلــــك العمليــــة
ــباط/فرباير  ٩ ـــي   ٢٠٠٦شـ ــعب هايتـ ــى شـ ــىن الـــس علـ ، أثـ

ــة األ  ــه اجلولــــ ــة يف   إلجرائــــ ــات الوطنيــــ ــن االنتخابــــ وىل مــــ
، الــــيت أقبــــل فيهــــا النــــاخبون علــــى ٢٠٠٦شــــباط/فرباير  ٧

ـــذه اخلطـــوة التصـــويت بنســـبة عاليـــة، وهنـــأه علـــى القيـــام  
ــده،      ـــى بل ــة واالســتقرار إل األساســية صــوب إعــادة الدميقراطي
ــها        ــات من ــن الشــكر جله ــرب ع ــود أن يع ــه ي ــس إن ــال ال وق

ــة   ــة الـــدول األمريكيـ ــمنظمـ ــة  ملـ ــاعدة حيويـ ــن مسـ ــه مـ ا قدمتـ
ــذه      ــت خــالل ه ــس االنتخــايب املؤق ــة وال ــة االنتقالي للحكوم

ــرة ــ. )٤٦٥(الفتـــــــــ ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٥٨القرار وبـــــــــ ) املـــــــــ
، أثـــىن الـــس علـــى جهـــات منـــها ٢٠٠٦شـــباط/فرباير  ١٤

ــاً        ــود دعم ــن جه ــه م ــا بذلت ــى م ــة عل ــدول األمريكي ــة ال منظم
  .)٤٦٦(لالنتخابات الوطنية يف هاييت

__________ 

)٤٦٢(  S/PV.5110  االستئناف)٢٥، الصفحة )١.  

)٤٦٣(  S/PRST/2005/1.  

)٤٦٤(  S/PRST/2005/50.  

)٤٦٥(  S/PRST/2006/7.  

  الديباجة. )، الفقرة الثالثة من٢٠٠٦( ١٦٥٨القرار   )٤٦٦(
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ــس،       ــيس هــاييت، رحــب ال ويف أعقــاب تنصــيب رئ
ــؤرخ    ــان رئاســي م ــايو  ١٥ببي ــة  ٢٠٠٦أيار/م ــزم اجلماع ، بع

ــن       ــة م ــاييت بصــورة كامل ــى إشــراك ه ــة عل ــد يف الكاريبي جدي
أنشــطتها، وأعــرب أيضــاً عــن تقــديره ملســامهة منظمــة الــدول   

  .)٤٦٧(األمريكية يف العملية االنتخابية

 آب/ ١٥) املــــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠٢وبــــــــــالقرار   

، رحــب الــس بإعــادة انضــمام هــاييت إىل   ٢٠٠٦أغســطس 
بعثـة األمـم املتحــدة    عضـوية جمـالس اجلماعـة الكاريبيــة، ودعـا    

يت إىل مواصلة العمل علـى حنـو وثيـق    لتحقيق االستقرار يف هاي
الكاريبيـــة. وأشـــاد  مـــع منظمـــة الـــدول األمريكيـــة واجلماعـــة

الــس بالــدعم املســتمر الــذي يقدمــه اتمــع الــدويل، مبــا يف    
  .)٤٦٨(ذلك املنظمات اإلقليمية، إىل هاييت

شــــباط/  ١٥) املــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٣وبــــالقرارين   
رين تشــــــ ١٥) املــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٨٠و  ٢٠٠٧فربايــــــر 

أكـــد الـــس علـــى دور املنظمـــات    ، ٢٠٠٧األول/أكتـــوبر 
اإلقليمية يف عملية حتقيق االستقرار والتعمري اجلارية يف هـاييت،  
ودعا البعثة إىل مواصـلة عملـها عـن كثـب مـع منظمـة الـدول        

ــة.    ــة الكاريبي ــة واجلماع ــاألمريكي )، ٢٠٠٧( ١٧٨٠القرار وب
ــس   ــدول   رحــب ال ــدم مــن منظمــة ال ــدعم املق ــة بال األمريكي

الســـتكمال ســـجل النـــاخبني يف هـــاييت، وأهـــاب بالســـلطات  
ــة،       ــة وفعال ــة دائم ــاء مؤسســات انتخابي ــوم بإنش ــة أن تق اهلايتي

__________ 

)٤٦٧(  S/PRST/2006/22.  

)، الفقرتـــان اخلامســـة عشـــرة والســـابعة ٢٠٠٦( ١٧٠٢القـــرار   )٤٦٨(
  عشرة من الديباجة.

الشروط املنصوص عليها يف دسـتور   تستويفوإجراء انتخابات 
  .)٤٦٩(هاييت

  

  أوروبا  

  احلالة يف جورجيا  

ــس       ــل الـ ــا، واصـ ــة يف جورجيـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ يف مـ
حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة     د اليت تبذهلا قـوة  تشجيع اجلهو

املســتقلة، الــيت تعمــل جنبــاً إىل جنــب مــع بعثــة  لرابطــة الــدول 
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا. وواصـل الـس أيضـاً دعـم     
اجلهود الـيت تبـذهلا منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا يف حـل        

  الرتاع سلمياً.

املســامهات اهلامــة ويف عــدة قــرارات، رحــب الــس ب  
جورجيــا وقــوات  الــيت تقــدمها بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف 

حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املستقلة يف العمـل  
الصـراع، وشـدد علـى حرصـه      علـى اسـتقرار احلالـة يف منطقـة    

علــــى التعــــاون الوثيــــق القــــائم بينــــهما يف أداء كــــل منــــهما 
ما تبذله جهات منـها  وأيد بشدة الس  . وامتدح)٤٧٠(لواليته

منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، ابتغــاء تعزيــز العمــل علــى  
اســتقرار احلالــة والتوصــل إىل تســوية سياســية شــاملة تتضــمن   

__________ 

ــراران   )٤٦٩( ــة؛   ٢٠٠٧( ١٧٤٣القــ ــن الديباجــ ــابعة مــ ــرة الســ ، الفقــ
عشـرة مـن    )، الفقرة احلادية عشـرة والسـابعة  ٢٠٠٧( ١٧٨٠ و

  الديباجة.

ــرارات   )٤٧٠( ــن الديباجـــة؛    ٢٠٠٤( ١٥٢٤القـ ــعة مـ ــرة التاسـ )، الفقـ
ــة؛ و  ٢٠٠٤( ١٥٥٤ و ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثامنـ  ١٥٨٢ )، الفقـ

)، ٢٠٠٥( ١٦١٥)، الفقـــرة الثامنـــة مـــن الديباجـــة؛ و ٢٠٠٥(
  الفقرة الثامنة من الديباجة.
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ــا السياســي داخــل     علــى وجــه الضــرورة تســوية لوضــع أخبازي
  .)٤٧١(دولة جورجيا

سلسلة من القرارات، قرر الس متديد واليـة بعثـة   وب  
األمـم املتحـدة يف جورجيـا، علـى أسـاس أن يسـتعرض        مراقيب

ــيري يف       ــة حــدوث تغ ــها يف حال ــد االقتضــاء، واليت ــس، عن ال
  .)٤٧٢(والية قوة حفظ السالم اجلماعية

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٦٦وبـــــــ / آذار ٣١) املـــــــ
قــرارات الحقــة أيضــاً، أيــد الــس اجلهــود وب، ٢٠٠٦ مــارس

عـاون يف أوروبــا، وشــدد  احلثيثـة الــيت تبـذهلا منظمــة األمــن والت  
ــم       ــراقيب األم ــة م ــني بعث ــال ب ــق والفع ــاون الوثي ــة التع ــى أمهي عل

الـدول   لرابطـة التابعـة  وقوة حفـظ السـالم   جورجيا  املتحدة يف
حتقيـق  الدور املهم الـذي تضـطلعان بـه يف    املستقلة، بالنظر إىل 

إىل أن حتقيــق تســوية   ســتقرار يف منطقــة الصــراع، وأشــار   اال
ــاملة لل  ــة وشـ ــة    دائمـ ــمانات أمنيـ ــوفري ضـ ــيتطلب تـ ــراع سـ صـ

ــبة ــك،  )٤٧٣(مناسـ ــافة إىل ذلـ ــ. وإضـ ) ٢٠٠٦( ١٧١٦القرار بـ
، أقـر الـس بأمهيـة    ٢٠٠٦ األول/ أكتوبر تشرين ١٣املؤرخ 

دور قوات حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول املسـتقلة وفريـق    
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا يف منطقة الصـراع اجلـورجي   

اســــتئناف إىل الــــس مــــع االرتيــــاح أشــــار واألخبــــازي.  -
__________ 

)، ٢٠٠٤( ١٥٥٤؛ و ٣)، الفقـــرة  ٢٠٠٤( ١٥٢٤القـــرارات    )٤٧١(
 ١٦١٥ ؛ و٢)، الفقــــــــــــرة ٢٠٠٥( ١٥٨٢؛ و ٢لفقــــــــــــرة ا

  .٢)، الفقرة ٢٠٠٥(

)، ٢٠٠٤( ١٥٥٤؛ و ٢٩)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٢٤القــرارات   )٤٧٢(
ــرة  ــرة ٢٠٠٥( ١٥٨٢؛ و ٢٨الفقــــــ  ١٦١٥؛ و ٣١)، الفقــــــ

  .١١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٦٦و  ٣٣)، الفقرة ٢٠٠٥(

)، الفقرتــــان الثالثــــة والرابعــــة مــــن  ٢٠٠٦( ١٦٦٦القــــرارات   )٤٧٣(
ــة، و  ــة مـــن الديباجـــة    ٢٠٠٦( ١٧١٦الديباجـ )، الفقـــرة الثالثـ

ــة والرابعــة مــن   ٢٠٠٧( ١٧٥٢؛ و ٧والفقــرة  ــان الثالث )، الفقرت
)، الفقرتان اخلامسة والسادسة مـن  ٢٠٠٧( ١٧٨١الديباجة؛ و 

  .الديباجة

الــدوريات املشــتركة يف وادي كــودوري األعلــى مــن جانــب   
بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا وقــوة حفــظ الســالم    
التابعة لرابطة الـدول املسـتقلة، وأعـاد تأكيـد أنـه ينبغـي القيـام        

  .)٤٧٤(بتلك الدوريات املشتركة بصورة منتظمة
  

  واهلرسكاحلالة يف البوسنة   

، واصل الـس التأكيـد علـى    خالل الفترة املستعرضة  
منظمـــة األمـــن تقـــديره لعـــدد مـــن اجلهـــات الفاعلـــة، ومنـــها  

ــة   ــاد األورويب، ومـــوظفي منظمـ ــا، واالحتـ والتعـــاون يف أوروبـ
حلــف مشــال األطلســي وغريهــا مــن املنظمــات والوكــاالت       

دة ، وذلـك يف عـ  )٤٧٥(ملسامهاا يف تنفيذ اتفاق دايتون للسـالم 
ــرارات ــس   )٤٧٦(قــ ــرارات، رحــــب الــ ــن القــ ــدد مــ . ويف عــ

االحتــاد األورويب لبعثــة الشــرطة التابعــة لــه إىل البوســنة    بإيفــاد
  .)٤٧٧(٢٠٠٣ كانون الثاين/يناير ١واهلرسك منذ 

  
__________ 

  .٧و  ٥)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٧١٦القرار   )٤٧٤(

  ، املرفق.S/1995/1021انظر   )٤٧٥(

ــرارات   )٤٧٦( ــن الديباجــة، و   ٢٠٠٤( ١٥٥١الق ــرة اخلامســة م )، الفق
 ١٦٣٩)، الفقـــرة الســــابعة مـــن الديباجــــة؛ و   ٢٠٠٤( ١٥٧٥

)، ٢٠٠٦( ١٧٢٢)، الفقــرة الســابعة مــن الديباجــة؛ و  ٢٠٠٥(
)، الفقـــرة  ٢٠٠٧( ١٧٨٥ الفقـــرة الســـابعة مـــن الديباجـــة؛ و    

  ديباجة.السابعة من ال

)، ٢٠٠٤( ١٥٧٥، و ٢٢)، الفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٥١القــرارات   )٤٧٧(
ــرة  ــرة ٢٠٠٥( ١٦٣٩؛ و ٢٠الفقــــــ  ١٧٢٢؛ و ٢٠)، الفقــــــ

  .٢٠)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٨٥؛ و ٢٠)، الفقرة ٢٠٠٦(
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ــن      ــس األمـ ــرارات جملـ  ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قـ

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

األول/أكتــــوبر  تشــــرين ٢٤ببيــــان رئاســــي مــــؤرخ   
، رحــب الــس بــالتقرير الــذي أعــده مبعــوث األمــني  ٢٠٠٥

، بشـــــأن )٤٧٨(العـــــام لألمـــــم املتحـــــدة الســـــتعراض املعـــــايري
ــايري فضــالً عــن      ــذ املع ــاول تنفي ــذي يتن االســتعراض الشــامل ال

يتعلـق   احلالة العامة يف كوسـوفو وصـربيا واجلبـل األسـود ومـا     
الدوليــة املهتمــة بــاألمر أن ــا، وأهــاب باملنظمــات اإلقليميــة و

تتعـــاون تعاونـــاً وثيقـــاً يف عمليـــة حتديـــد وضـــع كوســـوفو يف  
  .)٤٧٩(املستقبل

  
  آسيا  

  احلالة يف أفغانستان  

ــؤرخ      ــان رئاســي م ــه  ١٥ببي ــلم ٢٠٠٤متوز/يولي ، س
ــة االحتــاد األورويب واجلهــات املاحنــة    لــس بنيــى الصــعيد  ا عل

وأشـار  حرة ونزيهة، يف إجراء انتخابات الثنائي تقدمي مسامهة 
احملادثات اجلارية داخل منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا      إىل

  .)٤٨٠(بشأن تقدمي مسامهة حمتملة يف هذا اال

، رحـب  ٢٠٠٧متوز/يوليـه   ١٧وببيان رئاسي مؤرخ   
ــاد األورويب يف    ــة لالحتــ ــة الشــــرطة التابعــ ــر بعثــ الــــس بنشــ

  .)٤٨١(٢٠٠٧حزيران/يونيه   ١٥أفغانستان، اعتبارا من 
  

__________ 

)٤٧٨(  S/2005/635.  

)٤٧٩(  S/PRST/2005/51.  

)٤٨٠(  S/PRST/2004/25.  

)٤٨١(  S/PRST/2007/27.  

موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٣١رســالة مؤرخــة    
رئيس جملس األمن من القائم باألعمال بالنيابـة للبعثـة   

  الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة  

، ٢٠٠٥/يونيــــه حزيران ١٥ببيـــان رئاســـي مـــؤرخ      
رحب الـس بـإجراء أول انتخابـات عامـة النتخـاب الـرئيس       

يف منطقــة بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم  وأعضــاء جملــس النــواب 
أيار/مـــــــايو إىل  ٢٠الـــــــذايت، وذلـــــــك يف الفتـــــــرة مـــــــن    

، الــيت متثــل معلمــاً مهمــاً وتارخييــاً يف  ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٩
عملية السالم يف بوغانفيل، وأعرب عـن تقـديره للـدور الـذي     
قــام بــه مراقبــو انتخابــات لكفالــة سالســة ســري االنتخابــات يف 

  .)٤٨٢(بوغانفيل
  

  احلالة يف ميامنار  

تشــــرين األول/أكتــــوبر  ١١ببيــــان رئاســــي مــــؤرخ   
، رحــب الــس بالــدور اهلــام الــذي قامــت بــه البلــدان ٢٠٠٧

ــى      ــوب شــرق آســيا يف احلــث عل األعضــاء يف رابطــة أمــم جن
ضبط النفس، والدعوة إىل االنتقـال السـلمي حنـو الدميقراطيـة،     

  .)٤٨٣(العام ودعم بعثة املساعي احلميدة اليت أوفدها األمني
  

  الشرق األوسط  

)٤٨٤(احلالة املتعلقة بالعراق  
  

ــات يف      ــاب جنــاح إجــراء االنتخاب ــانون  ٣٠يف أعق ك
عـــرب الـــس، ببيـــان رئاســـي مـــؤرخ  ، أ٢٠٠٥الثاين/ينـــاير 

، عن تقديره للمسـاعدة الـيت قدمتـها    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٦
__________ 

)٤٨٢(  S/PRST/2005/23.  

)٤٨٣(  S/PRST/2007/37.  

احلالة بـني العـراق   ’’أيضا يف إطار البند املعنون  مقرراتاتخذت   )٤٨٤(
  ‘‘.والكويت
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 أطراف دولية، مبا يف ذلك خرباء االنتخابات التـابعون لالحتـاد  
. ويف أعقاب تنصيب احلكومـة العراقيـة املنتخبـة    )٤٨٥(األورويب

ــتور،  ــاً للدســ ــرب وفقــ ــؤرخ  أعــ ــي مــ ــان رئاســ الــــس، ببيــ
ــايو  ٢٤ ــه  ، ٢٠٠٦أيار/مـ ــن تطلعـ ــة  عـ ــل جامعـ إىل أن تواصـ

الدول العربية جهودها، مبا يف ذلك املؤمتر املقبـل املقـرر عقـده    
ـــ    ــى بتأييـ ــيت حتظــ ــية الــ ــة السياســ ــاً للعمليــ ــداد، دعمــ د يف بغــ

  .)٤٨٦(الس
  

  احلالة يف الشرق األوسط  

، ٢٠٠٥حزيران/يونيــــه  ٢٢ببيـــان رئاســـي مـــؤرخ      
ــة الــيت أجريــت يف     ــة اللبناني رحــب الــس باالنتخابــات النيابي

ــني   ــرة بـ ــايو و   ٢٩الفتـ ــار/ مـ ــه  ١٩أيـ ، ٢٠٠٥حزيران/يونيـ
وأشـــاد باملســـامهة احلامســـة الـــيت قـــدمها املراقبـــون الـــدوليون،   

  .)٤٨٧(األورويب  ني الذين أوفدهم االحتادوخص بالذكر املراقب
  

  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني  

ــؤرخ     ــي مــ ــان رئاســ ــاين/نوفمرب   ٣٠ببيــ ــرين الثــ تشــ
، رحـــب الـــس باتفـــاق التنقـــل والعبـــور الـــذي مت      ٢٠٠٥

، بـــني  ٢٠٠٥تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    ١٥التوصـــل إليـــه، يف  
وباملبـادئ املتفـق عليهـا    حكومة إسرائيل والسـلطة الفلسـطينية   

ــق مبعــرب رفــح، وأعــرب عــن جـــل تقــديره لالحتــاد      يف مــا يتعل
  .)٤٨٨(األورويب الضطالعه بدور الطرف الثالث املراقب

  
__________ 

)٤٨٥(  S/PRST/2005/5.  

)٤٨٦(  S/PRST/2006/24.  

)٤٨٧(  S/PRST/2005/26.  

)٤٨٨(  S/PRST/2005/57.  

ــن   -جيم  ــة لإذن جملـــس األمـ ــات اإلقليميـ ــاذ لترتيبـ باختـ
ــن    ــذلك مــ ــل بــ ــا يتصــ ــة، ومــ إجــــراءات إنفاذيــ

  الس  إجراءات إنفاذية اختذها 

تزايـــد ، ٢٠٠٧إىل عـــام  ٢٠٠٤يف الفتــرة مـــن عـــام    
ــاق    اًجملــس األمــن إذنــ  مــنح مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث

للترتيبات اإلقليمية لنشر عمليات حفظ سالم، وأذن ملعظمهـا  
أيضا بأن تتخذ كـل مـا يلـزم مـن اإلجـراءات. وخـالل الفتـرة        

، أذن الــس بســت عمليـات حفــظ ســالم إقليميــة  املستعرضـة 
ــك  ــنة واهلرســ ــدة يف البوســ ــا   ،جديــ ــاد/مجهورية أفريقيــ وتشــ

ــة  ،الوســــطى ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــومال ،ومجهوريــ  ،والصــ
وبلغ التعاون مع الترتيبات اإلقليميـة  . )٤٨٩(والسودان (دارفور)

ــه بنشــر عمليــة خمتلطــة حلفــظ الســالم     يف حفــظ الســالم ذروت
ــور تطــورت      ــم املتحــدة يف دارف تابعــة لالحتــاد األفريقــي واألم

ــة االحتــاد  األفريقــي يف الســودان الــيت أذن ــا   انطالقــا مــن بعث
  الس مبوجب الفصل السابع من امليثاق.

يف الــس تعاونــه مــع املنظمــات اإلقليميــة      وواصــل    
ــل اجلــزاءات. ورحــب       ــن قبي ــدابري الفصــل الســابع، م ــذ ت تنفي

قرراتـــه، بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا أجهزتـــه الفرعيـــة مالـــس، يف 
حـة اإلرهــاب مـن أجــل   املنوطـة ــا مسـؤوليات يف جمــال مكاف  

 أشـار تعزيز التعاون مع املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، و  
اجلهــود الــيت يبــذهلا عــدد متزايــد مــن تلــك       إىل مــع التقــدير  
__________ 

قــوة االحتــاد األورويب يف البوســنة واهلرســك؛ وعمليــة االحتــاد        )٤٨٩(
ــاد   األور ــوة االحتـ ــا الوســـطى؛ وقـ ــاد/مجهورية أفريقيـ ويب يف تشـ

بعثـة دعـم السـالم    األورويب يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة؛ و 
ــة   ــة االحتــاد    التابعــة للهيئ ــة وبعث ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي احلكومي

  األفريقي يف الصومال؛ وبعثة االحتاد األفريقي يف السودان.
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املنظمــــــــات اإلقليميــــــــة ودون اإلقليميــــــــة يف مكافحــــــــة    
  .)٤٩٠(اإلرهاب

  ــاه،   وت ــدد أدنـ ــذا الصـ ــات الـــس يف هـ عـــرض ممارسـ
  ين.  حسب املنطقة ووفق التسلسل الزم

  

  أفريقيا  

  احلالة يف كوت ديفوار  

، تولــــت بعثــــة اجلماعــــة ٢٠٠٤نيســــان/أبريل  ٤يف   
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا يف كــوت ديفــوار الــيت كــان  

ــ ــا الــس قــد أذن ) يف إطــار ٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار أصــال ب
لضـمان  “ باختاذ اخلطوات الالزمـة ”الفصل السابع من امليثاق 
ــة حركــة أفراد  ــن وحري ــل    أم ــدنيني، نق ــة امل ــة محاي ــا، ولكفال ه

ــة      ــة حفــظ ســالم منشــأة حــديثا، هــي عملي ســلطتها إىل عملي
  األمم املتحدة يف كوت ديفوار.

ــباط/ ٤) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٧القرارين بـــــو    شـــ

 شــــــباط/ ٢٧) املــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٨ و ٢٠٠٤فربايــــــر 

ــر ــس ٢٠٠٤ فرباي ــاإلجراءات    ،، رحــب ال بصــفة خاصــة، ب
 ا قــوات اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب  الفعالــة الــيت اختــذ

القرار بــو .)٤٩١(أفريقيــا مــن أجــل حتقيــق االســتقرار يف البلــد     
ــس،  ٢٠٠٤( ١٥٢٧ ــرر الـ ــرفا )، قـ ــل  متصـ ــب الفصـ مبوجـ

 ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٢٧الســابع مــن امليثــاق، أن جيــدد حــىت  
لــدول األعضــاء املشــاركة يف قــوات اجلماعــة   لاإلذن املمنــوح 

  .)٤٩٢(أفريقيااالقتصادية لدول غرب 
__________ 

، ٦)، الفقـرة  ٢٠٠٥( ١٦٣١لقـرار  انظر، على سبيل املثـال، ا    )٤٩٠(
  .S/PRST/2007/42 و S/PRST/2006/39 و

ــرار   )٤٩١( ــة؛  ٢٠٠٤( ١٥٢٧القــ ــة مــــن الديباجــ ــرة اخلامســ )، الفقــ
 ية عشرة من الديباجة.)، الفقرة احلاد٢٠٠٤( ١٥٢٨والقرار 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   )٤٩٢(

)، قــرر الـس، وقــد أحــاط  ٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار بـ و  
علما بطلب اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا إىل الـس   

إنشاء عملية حلفظ السالم  ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤يف 
مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق،    اًتصرفميف كوت ديفوار، و

ديفـوار لفتـرة أوليـة مـدا      إنشاء عملية األمم املتحدة يف كـوت 
، وطلـب إىل  ٢٠٠٤نيسـان/أبريل   ٤اثنا عشر شهرا ابتداء مـن  

األمني العام نقل السلطة من قوات بعثة األمم املتحدة يف كوت 
ــة     ــا إىل عملي ــدول غــرب أفريقي ديفــوار واجلماعــة االقتصــادية ل
األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف ذلـك التـاريخ. وقـرر الـس     

ــوح لقــوات   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٤ أن جيــدد حــىت  اإلذن املمن
قــراره  مــن خــالل  اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا     

٢٠٠٤( ١٥٢٧(
)٤٩٣(

.  

حزيران/يونيـه   ٢وأفاد األمـني العـام يف تقريـره املـؤرخ       
ــ، ٢٠٠٤ ــت     ب ــوار حل ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم أن عملي

ــا يف  ــة األمــم املتحــد  ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٤رمسي ة يف حمــل بعث
)٤٩٤(كوت ديفوار وأعيد إحلاق قوات اجلماعة االقتصادية ا

.  
  

  البنود املتعلقة بالسودان  

أدى تعاون الس مع االحتـاد األفريقـي إىل نشـر أول      
عملية حفظ سالم مشتركة على اإلطـالق مـع منظمـة إقليميـة     
ــة       ــة املختلط ــي العملي ــاق، ه ــن امليث مبوجــب الفصــل الســابع م

ــي   ــاد األفريق ــه    لالحت ــور، يف متوز/يولي ــم املتحــدة يف دارف واألم
الـــس االحتـــاد  ، وأذن هلـــا باســـتخدام القـــوة. ودعـــا ٢٠٠٧

ــدابري اجلــزاءات وكــذلك يف   يف األفريقــي إىل التعــاون   ــذ ت تنفي
  سياق إحالته للحالة يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية.  

__________ 

ــرار   )٤٩٣( ــن الديباجــة     ٢٠٠٤( ١٥٢٨الق ــة عشــرة م ــرة الثالث )، الفق
 من املنطوق. ١٥ و ١والفقرتان 

)٤٩٤(  S/2004/443 ٢٥، الفقرة. 
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 متــــــوز/ ٣٠) املــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار بــــــو  

أقر الس، متصرفا مبوجب الفصل السابع مـن  ، ٢٠٠٤ يوليه
امليثاق، إرسال مراقبني دولـيني، مبـا يف ذلـك قـوة احلمايـة الـيت       
اقترحها االحتاد األفريقي، إىل إقليم دارفور يف السودان بقيـادة  
االحتاد األفريقـي. وحـث الـس الـدول األعضـاء علـى تعزيـز        

يقي، مبـا يف ذلـك   فريق الرصد الدويل الذي يقوده االحتاد األفر
قــوة احلمايــة، عــن طريــق تــوفري املــوظفني وتقــدمي شــىت أنــواع  
ــن       ــرب ع ــات الرصــد، وأع املســاعدة حســب االقتضــاء لعملي
تأييده الكامـل للجنـة وقـف إطـالق النـار الـيت يقودهـا االحتـاد         

  .)٤٩٥(األفريقي وبعثة الرصد يف دارفور

أيلول/سـبتمرب   ١٨) املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٦٤القرار بو  
أعرب الـس، متصـرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن        ،٢٠٠٤

اعتزام االحتــاد األفريقــي تعزيــز وزيــادة  بــامليثــاق، عــن ترحيبــه  
، وعـن تأييـده لـذلك    بعثته للرصـد يف إقلـيم دارفـور بالسـودان    

وشجع الرصد القـائم علـى روح املبـادرة. وحـث الـس مـرة       
أخــرى الــدول األعضــاء علــى دعــم االحتــاد األفريقــي يف تلــك  
اجلهـود، مبــا يف ذلــك عـن طريــق تــوفري كـل املعــدات واملــوارد    
اللوجستية واملالية واملادية وغريها من املوارد الضـرورية لـدعم   

  .)٤٩٦(التوسع السريع لبعثة االحتاد األفريقي

 ١٥٦٤، وعقـــب اختـــاذ القـــرار   ٥٠٤٠ويف اجللســـة   

ــن أســفهم ألن       )،٢٠٠٤( ــثلني ع ــن املم ــل م ــدد قلي أعــرب ع
فقــد إشــارة إىل الفصــل الثــامن مــن امليثــاق.  نيتضــمالقــرار مل 

مـن شـأا إبـراز    كـان  إحالة مـن هـذا القبيـل    أن ممثل بنن  رأى
__________ 

 .١٦ و ٣ و ٢)، الفقرات ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   )٤٩٥(

ــرار   )٤٩٦( ــان ٢٠٠٤( ١٥٦٤القـ ــرة  ٣ و ٢)، الفقرتـ ــالل الفتـ . وخـ
قـررات علـى الـدعوة    م، جرى التأكيد جمددا يف عدة املستعرضة

ــي    ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــة لبعثـ إىل تـــوفري املعـــدات واملـــوارد الالزمـ
)؛ ٢٠٠٥( ١٥٩٠ )؛ و٢٠٠٤( ١٥٧٤القـــــــرارات  (انظـــــــر

 ).S/PRST/2005/67البيان الرئاسي )؛ و٢٠٠٥( ١٥٩١ و

ــات       ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــني ب ــاون والتشــاور الالزم التع
وقال ممثـل الربازيـل إنـه كـان جيـدر بـالس أن       . )٤٩٧(اإلقليمية

رار يذهب أبعد من ذلـك بـأن جيعـل الفقـرات املالئمـة مـن القـ       
ــتندة إىل  ــاق،  مسـ ــن امليثـ ــامن مـ ــل الثـ ــان الفصـ ــرار وإن كـ القـ

ــية    ٢٠٠٤( ١٥٦٤ ــاجلهود السياسـ ــدويل بـ ــع الـ ــزم اتمـ ) يلـ
فأحكــام والعســكرية الــيت يبــذهلا االحتــاد األفريقــي يف دارفــور. 

كهذه مل يكن من السـهل قبوهلـا فحسـب بـل كانـت ستتسـم       
وفر أساســـا تــ علــى حــد ســـواء، و   حبســن التوقيــت واملالئمـــة  

سياسيا وقانونيا أكثر ثباتـا لتوثيـق التعـاون بـني األمـم املتحـدة       
  .)٤٩٨(واالحتاد األفريقي يف هذه احلالة بعينها

تشـــــرين  ١٩) املـــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٤ويف القــــرار    
، أعرب الس عن تأييده القوي لقرارات ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

 االحتــاد األفريقــي بشــأن زيــادة عــدد أفــراد بعثتــه يف دارفــور إىل

فــردا، وتعزيــز واليتــها كــي تشــمل املهــام املدرجــة يف   ٣ ٣٢٠
من البيان اخلتامي لس السالم واألمن التابع لالحتـاد   ٦الفقرة 

٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٠األفريقي الصادر يف 
)٤٩٩(

.  

آذار/مــارس  ٢٤) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار بــو  
ــس ٢٠٠٥ ــب ال ــد ثنا ،، طل ــهبع ــذهل   ئ ــيت يب ــى اجلهــود ال ا عل

بالتقـدم الـذي أحـرزه االحتـاد يف      همياالحتاد األفريقي ومع تسل
نشر قوة محاية دولية، ومراقيب الشرطة واملـراقبني العسـكريني،   

بــذلك أن تقــوم بعثــة األمــم املتحــدة يف الســودان الــيت أنشــئت 
القرار، باالتصال والتنسيق بشـكل وثيـق ومسـتمر علـى مجيـع      

يقــي يف الســودان، ــدف   املســتويات مــع بعثــة االحتــاد األفر   
اإلسراع بتعزيز اجلهود الراميـة إىل توطيـد السـالم يف دارفـور،     
ــاد        ــة االحت ــة أبوجــا للســالم وبعث ــق بعملي ــا يتعل وال ســيما فيم

__________ 

)٤٩٧(  S/PV.5040 ١١ و ١٠، الصفحتان. 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩٨(

 .١٣)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   )٤٩٩(
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 آذار/ ٢٩) املــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار بــو. )٥٠٠(األفريقــي

علـى اجلهـود   اإلعـراب عـن ثنائـه    ، كرر الس ٢٠٠٥مارس 
فريقي، مبا يف ذلك نشر قـوة محايـة دوليـة    اليت يبذهلا االحتاد األ

  .)٥٠١(ووجود مراقيب الشرطة واملراقبني العسكريني

، نـــوه ٢٠٠٥أيار/مــايو   ١٢بيــان رئاســي مـــؤرخ   بو  
الس بالدور الريـادي احليـوي الـذي يؤديـه االحتـاد األفريقـي       
يف دارفور وبعمـل بعثتـه يف امليـدان. وأيـد الـس أيضـا القـرار        

جملـــس الســـالم واألمـــن التـــابع لالحتـــاد   الـــذي اختـــذه الحقـــا
بزيـــادة أفـــراد يقضــي   ٢٠٠٥نيســـان/أبريل  ٢٨األفريقــي يف  

 فــــردا حبلــــول ايــــة أيلــــول/  ٧ ٧٣١بعثتــــه يف دارفــــور إىل 

ــبتمرب ــه  . و٢٠٠٥ سـ ــن تطلعـ ــرب عـ ــق   أعـ ــيق الوثيـ إىل التنسـ
ــي يف     ــاد األفريقـ ــدة واالحتـ ــم املتحـ ــثيت األمـ ــني بعـ ــاون بـ والتعـ

) يف هـذا الصـدد.   ٢٠٠٥( ١٥٩٠لقرار السودان، مشريا إىل ا
ورحب الس أيضا بالدور الـذي يضـطلع بـه شـركاء االحتـاد      
األفريقــي يف دعــم بعثــة االحتــاد األفريقــي، وأكــد علــى الــدور   

  .)٥٠٢(النشط الذي يضطلع به االحتاد األورويب

 كـــــــانون األول/  ٢١بيـــــــان رئاســـــــي مـــــــؤرخ   بو  

د األفريقــي ، أعــرب الــس عــن امتنانــه لالحتــا ٢٠٠٥ ديســمرب
وبعثتــه يف الســودان للــدور اإلجيــايب الــذي ضــت بــه قواــا يف  

)٥٠٣(احلد من العنف والتشجيع على استعادة النظام يف دارفور
.  

، أشـاد  ٢٠٠٦شـباط/فرباير   ٣يان رئاسـي مـؤرخ   ببو  
ــه       ــي يف نشــر بعثت ــذهلا االحتــاد األفريق ــيت يب ــاجلهود ال ــس ب ال

بيئــة آمنــة للمــدنيني واحلالــة بنجــاح ومبســامهته اهلامــة يف يئــة 
__________ 

ــة عشــرة مــن  ٢٠٠٥( ١٥٩٠قــرار ال  )٥٠٠( ــرة الرابع الديباجــة  )، الفق
 من املنطوق. ٢الفقرة 

 )، الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة.٢٠٠٥( ١٥٩١ القرار  )٥٠١(

)٥٠٢(  S/PRST/2005/18. 

)٥٠٣(  S/PRST/2005/67. 

ــور. ورحــب   ــس الســالم   ااإلنســانية يف دارف ــإقرار جمل ــس ب ل
واألمن التابع لالحتاد األفريقي بالشراكة بـني االحتـاد األفريقـي    
واألمم املتحدة يف تعزيز السلم واألمن واالستقرار يف أفريقيـا.  
وأحاط الس كذلك علما ببيان جملس السالم واألمـن التـابع   

، ٢٠٠٦كـانون الثاين/ينــاير   ١٢الحتـاد األفريقـي الصــادر يف   ل
، مـن حيـث   تأييـده الذي أعرب فيه جملس السالم واألمن عـن  

املبــدأ، لتحويــل بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان إىل عمليــة  
تابعة لألمم املتحدة، وطلـب إىل رئـيس جلنـة االحتـاد األفريقـي      

تحدة ومع اجلهـات  أن يشرع يف إجراء مشاورات مع األمم امل
ــة     ــى أمهيـ ــدد الـــس علـ ــألة. وشـ ــذه املسـ ــأن هـ ــرى بشـ األخـ
االســتمرار يف تقــدمي دعــم قــوي إىل بعثــة االحتــاد األفريقــي يف  

  .)٥٠٤(السودان إىل حني إجناز أي حتول ممكن

آذار/مــارس  ٢٤) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٦٣القرار بــو  
آذار/مــارس  ١٠، رحــب الــس بالبيــان الصــادر يف    ٢٠٠٦
جملس السـالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف       عن ٢٠٠٦

ــني   ــه الســادس واألربع ــس أن    ،)٥٠٥(اجتماع ــك ال ــرار ذل وبق
من حيث املبدأ حتويل بعثة االحتـاد األفريقـي يف السـودان     يؤيد

إىل عملية تابعـة لألمـم املتحـدة يف إطـار الشـراكة القائمـة بـني        
ز الســـالم االحتــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة مــن أجـــل تعزيـــ  

واألمن واالسـتقرار يف أفريقيـا، وبـأن يعمـل علـى التوصـل إىل       
، ٢٠٠٦اتفــاق ســالم بشــأن دارفــور يف ايــة نيســان/أبريل      

 ٣٠وبأن ميدد واليـة بعثـة االحتـاد األفريقـي يف السـودان حـىت       
. وطلــب الــس إىل األمــني العــام أن  ٢٠٠٦ســبتمرب  أيلــول/

ــق  يعجــل، باالشــتراك مــع االحتــاد األفريقــ   ي، وبالتشــاور الوثي
ــة      ــة التخطــيط التحضــريية الالزم ــس، بعملي ــع ال واملســتمر م
لتحويل بعثة االحتاد األفريقي إىل عمليـة تابعـة لألمـم املتحـدة،     

__________ 

)٥٠٤(  S/PRST/2006/5. 

)٥٠٥(  S/2006/156.املرفق ، 
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وشجع األمني العام علـى أن يواصـل تقـدمي أقصـى قـدر ممكـن       
مــن املســاعدة إىل بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان. وطلــب 

ألمــني العــام واالحتـاد األفريقــي التشــاور مــع  الـس أيضــا إىل ا 
املنظمات الدولية واإلقليمية والدول األعضـاء لتحديـد املـوارد    
الالزمة لدعم بعثة االحتـاد األفريقـي يف السـودان أثنـاء حتويلـها      

  .)٥٠٦(إىل عملية تابعة لألمم املتحدة

ــان رئاســــي مــــؤرخ  بو   ــان/أبريل  ١١بيــ  ٢٠٠٦نيســ

لــــس علــــى االحتــــاد األفريقــــي ، أثــــىن اومبقــــررات الحقــــة
أحرزتـه بعثتـه يف السـودان مـن إجنـازات بنجـاح يف دارفـور         ملا

ــرة أخــرى       ــس م ــة الصــعوبة. وأكــد ال رغــم الظــروف البالغ
ضـــرورة أن يتشـــاور األمـــني العـــام واالحتـــاد األفريقـــي معـــا،   
بالتشاور الوثيق واملستمر مع الس، بشـأن القـرارات املتعلقـة    

باملنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة والـــدول   باالنتقـــال، وأهـــاب
األعضــاء تقــدمي كــل مســاعدة إضــافية ممكنــة إىل عمليــة تابعــة  

  .)٥٠٧(لألمم املتحدة

 بـالقرار وعقب إبرام اتفاق سالم دارفور، أثىن الـس    

ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٩ ــايو  ١٦) املــــ ــى ٢٠٠٦أيار/مــــ ، علــــ
ة اجلهود الـيت بـذهلا االحتـاد األفريقـي مـن أجـل إجنـاز نشـر بعثـ         

أثـىن علـى جهـود املنظمـات اإلقليميـة الـيت       واالحتاد األفريقـي،  
ــراف أخــرى. ورحــب       ــني أط ــن ب ــة م ســاعدت يف نشــر البعث
الس أيضا بـاجلهود الـيت بذلتـها الـدول األعضـاء واملنظمـات       
اإلقليميــة، مــن بــني أطــراف أخــرى، ملواصــلة دعمهــا لبعثــة        

ليــة الحقــة االحتـاد األفريقــي يف السـودان وتعزيزهــا، ورمبـا لعم   
__________ 

)، الفقـــــرة الســـــابعة مـــــن الديباجـــــة ٢٠٠٦( ١٦٦٣القـــــرار   )٥٠٦(
 من املنطوق. ٦-٤والفقرات 

)٥٠٧(  S/PRST/2006/16و ؛ S/PRST/2006/21 ١٦٧٩؛ والقــــــــــــــرار 

ــرة   ٢٠٠٦( ــة والفقــ ــن الديباجــ ــعة مــ ــرة التاســ ــن  ٤)، الفقــ مــ
  املنطوق.

تابعة لألمم املتحـدة يف دارفـور، وأهـاب بالشـركاء يف االحتـاد      
ــها مــن مواصــلة      ــة لتمكين ــالزم للبعث ــدعم ال األفريقــي تقــدمي ال
النهوض بواليتها أثنـاء فتـرة االنتقـال. ووجـه الـس نـداء إىل       
ــات     ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــع األمـ ــاق مـ ــي لالتفـ ــاد األفريقـ االحتـ

األعضــاء علــى املتطلبــات الالزمــة   اإلقليميــة والدوليــة والــدول
ــات      ــاذ الترتيب ــى إنف ــي عل ــة االحتــاد األفريق ــدرات بعث ــز ق لتعزي
األمنية التفاق سالم دارفور، توخيا لنشر عمليـة الحقـة تابعـة    
لألمم املتحدة يف دارفور، وأيد قرار جملـس السـالم واألمـن يف    

ــه املـــؤرخ يف  ــايو  ١٥بيانـ ــي )٥٠٨(٢٠٠٦أيار/مـ ، الـــذي يقضـ
دارفور، جيــب اختــاذ   بــ ضــوء توقيــع اتفــاق الســالم     بأنــه، يف

خطوات ملموسة إلجناز التحول من بعثة االحتـاد األفريقـي يف   
  .)٥٠٩(السودان إىل عملية لألمم املتحدة

 آب/ ٣١) املــــــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار بــــــــــو  

اجلهـود الـيت   علـى  ، أثـىن الـس مـرة أخـرى     ٢٠٠٦أغسطس 
ــن أجــل إجنــاح      ــي م ــذهلا االحتــاد األفريق ــاد   يب ــة االحت نشــر بعث

األفريقــي ودورهــا يف احلــد مــن العنــف املــنظم املرتكــب علــى   
نطــاق واســع يف دارفــور، وشــدد علــى ضــرورة قيــام البعثــة        
باملســاعدة يف تنفيــذ اتفــاق ســالم دارفــور حــىت تنتــهي عمليــة   
االنتقــال إىل قــوة األمــم املتحــدة يف دارفــور. ورحــب الــس    

ــرار جملـــس الســـالم واألمـــن املـــ   ــا بقـ ــران/ ٢٧ؤرخ أيضـ  حزيـ

بشأن تعزيز والية البعثة واملهام اليت تضطلع ا،  ٢٠٠٦ يونيه
يف ذلــك بشــأن محايــة املــدنيني. وطلــب الــس إىل األمــني  مبــا

العام التشـاور، باالشـتراك مـع االحتـاد األفريقـي، بشـأن خطـة        
وجـدول زمـين لالنتقـال مـن بعثـة االحتـاد األفريقـي إىل عمليـة         

دارفور، وقرر أن تتسـلم بعثـة األمـم املتحـدة      ألمم املتحدة يفل
__________ 

)٥٠٨(  S/2006/307.املرفق ، 

)، الفقرتـان العاشـرة والثالثـة عشـرة مـن      ٢٠٠٦( ١٦٧٩القرار   )٥٠٩(
 من املنطوق. ٤-٢الديباجة والفقرات 
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ــة االحتــاد األفريقــي عــن دعــم      يف الســودان املســؤولية مــن بعث
ــة االحتــاد     ــة بعث تنفيــذ اتفــاق دارفــور للســالم عنــد انتــهاء والي

يتجـــــاوز  األفريقــــي ولكـــــن علـــــى أي حـــــال يف موعـــــد ال 
. وطلب الـس إىل األمـني   ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١

خذ اخلطوات الالزمة لتعزيـز بعثـة االحتـاد األفريقـي     العام أن يت
يف السودان من خالل استخدام مـوارد األمـم املتحـدة القائمـة     
واإلضــــافية ــــدف االنتقــــال إىل عمليــــة لألمــــم املتحــــدة يف 

ألمني العام خالل هذه الفترة االنتقاليـة بتقـدمي   لدارفور، وأذن 
لـى النحـو املـبني    دعم طويل األجل إىل بعثة االحتاد األفريقي ع

 ،)٥١٠(٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٢٨يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ    
يف ذلــك تــوفري األصــول اجلويــة، ومعــدات التنقــل الــربي،    مبــا

ــدرات     ــيت، وقـــ ــي واللوجســـ ــدعم اهلندســـ ــدريب، والـــ والتـــ
  .)٥١١(االتصاالت املتنقلة، وتوفري مساعدة إعالمية واسعة

 أيلـــــــول/  ١٨املعقـــــــودة يف   ٥٥٢٨ويف اجللســـــــة    

، أشـار املمثـل اخلـاص لألمـني العـام للسـودان،       ٢٠٠٦ بتمربس
متحدثا عن الصعوبات اليت تعترض االنتقـال مـن بعثـة االحتـاد     

ألمم املتحدة بسبب عدم موافقة حكومـة  لاألفريقي إىل عملية 
ــة الســودان ســتقبل ســلطة     ــأن حكوم الســودان، إىل اعتقــاده ب

  .)٥١٢(انتقال مبوجب الفصل الثامن من امليثاق

 تشــرين األول/ ٦) املـؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧١٤القرار بـ و  

ــوبر  ــس     ٢٠٠٦أكت ــذي اختــذه جمل ــالقرار ال ــس ب ، رحــب ال
الســـالم واألمـــن يف اجتماعـــه الثالـــث والســـتني املعقـــود يف       

بتمديد واليـة بعثـة االحتـاد    ويقضي  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠
ــي حــىت   ــانون األول/ديســمرب   ٣١األفريق ، وشــجع ٢٠٠٦ك
__________ 

)٥١٠(  S/2006/591. 

ــرار   )٥١١( ــة مــــن الديباجــــة    ٢٠٠٦( ١٧٠٦القــ )، الفقــــرة اخلامســ
 من املنطوق. ٧ و ٥والفقرتان 

)٥١٢(  S/PV.5528 ٢٨، الصفحة. 

تنفيذ أحكـام  لا األمني العام واالحتاد األفريقي اجلهود اليت يبذهل
) بشـــأن تقـــدمي املســـاعدة إىل بعثــــة    ٢٠٠٦( ١٧٠٦القـــرار  

  .)٥١٣(االحتاد األفريقي

ــو   ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٥القرار بـــ ــان/ ٣٠) املـــ  نيســـ

، أثىن الس مرة أخرى على اجلهـود الـيت بـذهلا    ٢٠٠٧ أبريل
قـي بنجـاح،   االحتاد األفريقي من أجل نشر بعثـة االحتـاد األفري  

  .)٥١٤(رغم الظروف البالغة الصعوبة

، رحـب  ٢٠٠٧أيار/مـايو   ٢٥بيان رئاسـي مـؤرخ   بو  
ــيس مفوضــية االحتــاد      ــام ورئ ــر األمــني الع ــة تقري الــس بإحال

الـذي يتضـمن    )٥١٥(دارفـور  األفريقي عـن العمليـة املختلطـة يف   
توصــيات بشــأن واليــة العمليــة املختلطــة وهيكلــها والتفاصــيل 

ناصـر املختلفـة للعمليـة املقترحـة ومهامهـا احملـددة،       املتعلقة بالع
ووصــفا جلهــود اتمــع الــدويل اجلاريــة مــن أجــل دعــم عمليــة 
ــة االحتــاد األفريقــي يف     ــز قــدرات بعث الســالم يف دارفــور وتعزي

الــس أن االتفــاق بــني االحتــاد األفريقــي      ذكــرالســودان. و
را هامـا يف  واألمم املتحدة بشأن هذا التقرير املشترك ميثل تطـو 

النـهج الشـامل جتــاه عمليـة السـالم يف دارفــور، الـذي يتضــمن      
أيضــا إعــادة تنشــيط العمليــة السياســية؛ وتعزيــز وقــف إطــالق  
النـــار؛ وتنفيـــذ النـــهج ذي املراحـــل الـــثالث حلفـــظ الســـالم،  

يفضي إىل قيام عملية خمتلطة بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم      مما
ــا الـــس إىل التنف  ــذ الكامـــل وبـــدون تـــأخري  املتحـــدة. ودعـ يـ

موعيت تدابري الدعم اخلفيـف والـدعم القـوي لألمـم املتحـدة      
املتعلقـــتني بتقـــدمي املســــاعدة إىل بعثـــة االحتـــاد األفريقــــي يف     
السودان، وكذلك إىل القيـام فـورا بـالنظر يف التقريـر املشـترك      

__________ 

)، الفقرتـــان التاســــعة والعاشـــرة مــــن   ٢٠٠٦( ١٧١٤القـــرار    )٥١٣(
 الديباجة.

 )، الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة.٢٠٠٧( ١٧٥٥القرار   )٥١٤(

 .S/2007/307/Rev.1انظر   )٥١٥(
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لألمــني العــام ورئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي عــن العمليــة   
  .)٥١٦(دارفور واختاذ إجراء بشأنه املختلطة يف

ــو   ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار بـ متوز/يوليـــه  ٣١) املـ
ــدة    ٢٠٠٧ ــم املتحـ ــني األمـ ــاون بـ ــس إىل أن التعـ ــار الـ ، أشـ

والترتيبات اإلقليمية يف املسائل املتصـلة بصـون السـلم واألمـن     
يتجــزأ مــن األمــن اجلمــاعي علــى حنــو مــا يــنص عليــه   جــزء ال

ثـىن الـس أيضـا علـى جهـود االحتـاد       ميثاق األمم املتحـدة. وأ 
األفريقي مـن أجـل نشـر بعثـة االحتـاد األفريقـي بنجـاح فضـال         
عـن اجلهـود الـيت تبــذهلا الـدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميــة       
الــيت ســاعدا يف عمليــة االنتشــار، وشــدد علــى ضــرورة قيــام   
ــل       ــدعم الثقي ــف وال ــدعم اخلفي ــن جممــوعيت ال ــدعم م ــة، ب البعث

ن األمم املتحـدة، باملسـاعدة يف تنفيـذ اتفـاق سـالم      املقدمتني م
دارفور إىل أن تنتهي واليتها. وأشار الس إىل البيان الصـادر  
عن االجتماع التاسع والسبعني لس السالم واألمن، املـؤرخ  

، الذي قرر فيـه ذلـك الـس متديـد     ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٢
ال تتجاوز ستة أشـهر  والية بعثة االحتاد األفريقي لفترة إضافية 

  .)٥١٧(٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١لغاية 

القرار نفسه، قرر الس أن يعطي إذنه وتكليفه بأن بو  
شــهرا عمليــة خمتلطــة بــني االحتــاد   ١٢تنشــأ لفتــرة أوليــة مــدا  

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور (بعثة األمم املتحدة واالحتاد 
ادا من بعثة االحتاد األفريقي يف األفريقي يف دارفور)، تشمل أفر

السودان ومن جمموعيت الدعم اخلفيف والـدعم الثقيـل التـابعتني    
لألمم املتحدة لبعثة االحتـاد األفريقـي، مـع تـوفري األمـم املتحـدة       
هياكل القيـادة والـتحكم والـدعم. وللقيـام بـذلك، أذن الـس       

تتخـذ  ” لبعثة األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف دارفـور بـأن      
__________ 

)٥١٦(  S/PRST/2007/15. 

ــة مـــــن  ٢٠٠٧( ١٧٦٩القـــــرار   )٥١٧( ــان الثالثـــــة والثامنـــ )، الفقرتـــ
 الديباجة.

، يف مناطق انتشار قواا، حسـبما تـراه يف   “اإلجراءات الالزمة
حدود قدراا، وبوسائل منها محاية أفرادها ودعم تنفيـذ اتفـاق   
سالم دارفور يف وقت مبكر وعلى حنـو فعـال ومحايـة املـدنيني.     
ــايل     ــدعم املـ ــة الـ ــة إىل تعبئـ ــة املاسـ ــا احلاجـ ــد الـــس أيضـ وأكـ

ــدعم ا   ــاد    واللوجســيت وأشــكال ال ــة االحت ــة لبعث ألخــرى املطلوب
)٥١٨(األفريقي يف السودان

.  

 متــــــــوز/ ٣١املعقــــــــودة يف  ،٥٧٢٧ويف اجللســــــــة   

ــه ــيت ات ٢٠٠٧ يولي ــل     ال ــرار، أعــرب ممث ــك الق ــا ذل خــذ خالهل
نتيجـة   هـو ) ٢٠٠٧( ١٧٦٩فرنسا عن رأي مفاده أن القـرار  

بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي كانــت    يــةعمليــة تعاون
 العديد من اجلوانب. وذكـر أنـه نظـرا لكـرب حجمهـا      مثالية يف

وطبيعتها املختلطة اليت مل يسبق هلـا مثيـل، ولقيادـا املشـتركة     
بني منظمـتني، وصـعوبة املنطقـة واحلالـة هنـاك، سـوف حتتـاج        
هذه البعثـة التزامـا خاصـا وتعبئـة مسـتمرة مـن جانـب اتمـع         

حتـــاد الـــدويل، معتمـــدة يف ذلـــك علـــى األمـــم املتحـــدة واال     
وأعـرب  . )٥١٩(األفريقي، حيـث تقـع عليهمـا مسـؤولية خاصـة     

ــرار       ــا جيســده الق ــة مل ــل ســلوفاكيا عــن شــعوره بغبطــة بالغ ممث
) مــن مظــاهر الشــراكة اجلديــدة بــني االحتــاد   ٢٠٠٧( ١٧٦٩

أمـر بـالغ األمهيـة     وصف ذلك بأنـه و ،األفريقي واألمم املتحدة
املتحــدة، وقــال ممثــل الواليــات  .)٥٢٠(لنجــاح العمليــة املختلطــة

مكررا ما أعرب عنه ممثـل بلجيكـا، إن العمليـة املختلطـة متثـل      
. )٥٢١(شكال فريدا من أشـكال جديـدة للتعـاون بـني املنظمـتني     

__________ 

(أ).  ١٥ و ١١ و ٧ و ٢ و ١املرجــــــع نفســــــه، الفقــــــرات     )٥١٨(
ولالطالع على التفاصيل املتعلقة بوالية العمليـة املختلطـة، انظـر    

 زء األول (واو).الفصل اخلامس، اجل

)٥١٩(  S/PV.5727 ٤، الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢٠(

(الواليـات   ٨(بلجيكـا)؛ والصـفحة    ٨املرجـع نفسـه، الصـفحة      )٥٢١(
 املتحدة).
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ــود     ــأن اجلهـ ــه بـ ــن اقتناعـ ــي عـ ــاد األفريقـ ــل االحتـ ــرب ممثـ وأعـ
املشــتركة لألمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي يف دارفــور ويف       

ــاهم حـــاالت الصـــراع واألزمـــات األخـــرى يف أف  ريقيـــا ستسـ
مســامهة كــبرية يف بنــاء إطــار عمــل جديــد للتعــاون بــني األمــم 
املتحدة واالحتاد األفريقـي واملنظمـات اإلقليميـة األخـرى، مـن      
ــة     ــهوض بالتنميـ ــدوليني، والنـ ــن الـ ــلم واألمـ ــون السـ ــل صـ أجـ

  .)٥٢٢(املستدامة

 ٤١مــا يتعلــق بالتــدابري املفروضــة يف إطــار املــادة   ويف  
 املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٥٩١قـراره  بلـس،  ضد السودان، دعـا ا (

للحظـــر   دعـــا، يف ســـياق تعزيـــزه  ، ٢٠٠٥آذار/مـــارس  ٢٩
ــروض  ــالً املفـ ــلحة  أصـ ــى األسـ ــعلـ ) ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار بـ

للمزيد مـن تـدابري منـع السـفر وجتميـد األصـول، جلنـة         هوفرض
وقــــف إطــــالق النــــار التابعــــة لالحتــــاد األفريقــــي إىل تبــــادل 

ء مـــع األمـــني العـــام املعلومـــات ذات الصـــلة حســـب االقتضـــا
. )٥٢٣(الـذي أنشـأه   أو فريـق اخلـرباء   واللجنة اليت أنشأها القرار

، ٢٠٠٥تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٣بيـــان رئاســـي مـــؤرخ بو
حث الس االحتاد األفريقي على تبادل نتائج حتقيقاتـه بشـأن   
اهلجمــات األخــرية ضــد أفــراد مــن بعثــة االحتــاد األفريقــي مــع   

ىل جلنــة اجلــزاءات املفروضــة علــى  الــس الحتمــال إحالتــها إ 
السودان من أجـل املسـاعدة يف تنفيـذ أحكـام قـرارات الـس       

املطلـق   تأييـده ذات الصلة، مع اإلعراب يف الوقـت نفسـه عـن    
وعالوة علـى ذلـك، حـث الـس     . )٥٢٤(لبعثة االحتاد األفريقي

يف سلســلة مــن القــرارات االحتــاد األفريقــي وســائر األطــراف    
علـى التعـاون بشـكل كامـل مـع اللجنـة وفريـق        املهتمة بـاألمر  

اخلرباء، وال سـيما بتـوفري أي معلومـات يف حوزـا عـن تنفيـذ       
__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢٢(

 .٧)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار   )٥٢٣(

)٥٢٤(  S/PRST/2005/48. 

 ١٥٩١ ) و٢٠٠٤( ١٥٥٦التـــــدابري املفروضـــــة بـــــالقرارين 

)٥٢٥()٢٠٠٥(.  

ــو   ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٣القرار بـــــــ  آذار/ ٣١) املـــــــ

، قرر الـس، متصـرفا مبوجـب الفصـل السـابع      ٢٠٠٥ مارس
متوز/يوليـــه  ١ل احلالـــة يف دارفـــور منـــذ مـــن امليثـــاق، أن حييـــ

إىل املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وحــث    ٢٠٠٢
ــدول و  ــع الـ ــن   ” مجيـ ــا مـ ــة وغريهـ ــة املعنيـ ــات اإلقليميـ املنظمـ

ــة ــام. ودعــا الــس أيضــا   “ املنظمــات الدولي علــى التعــاون الت
احملكمــة واالحتــاد األفريقــي إىل مناقشــة الترتيبــات العمليــة الــيت 

ــة      ستي ــك إمكاني ــا يف ذل ــة، مب ــام واحملكم ــدعي الع ســر عمــل امل
ــة مــن شــأا أن تســهم يف اجلهــود     إجــراء مــداوالت يف املنطق

  .)٥٢٦(اإلقليمية املبذولة ملكافحة اإلفالت من العقاب
  

  جبمهورية الكونغو الدميقراطية املتعلقةاحلالة   

ــظ       ــة حلفـ ــر عمليـ ــاد األورويب بنشـ ــس لالحتـ أذن الـ
ــة لفتــرة حمــدودة مــن   الســالم يف مجهو ــة الكونغــو الدميقراطي ري

 املساعدة على إجراء انتخابات يف ذلك البلد.   دفالزمن  

 ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٧رســالة مؤرخــة بو  
موجهة إىل رئاسة االحتاد األورويب، وجـه وكيـل األمـني العـام     
ــاد األورويب لبحـــث    ــداء إىل االحتـ لعمليـــات حفـــظ الســـالم نـ

قوة احتياطية ميكـن نشـرها، عنـد الضـرورة، يف     إمكانية إتاحة 
 .)٥٢٧(مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة خـالل العمليـة االنتخابيـة     

وأبلغ وزير الشؤون اخلارجيـة يف النمسـا باسـم جملـس االحتـاد      
، ٢٠٠٦آذار/مــــــارس  ٢٨األورويب، يف رســـــالته املؤرخــــــة  

__________ 

ــرارات   )٥٢٥( )، ٢٠٠٦( ١٧١٣ ؛ و٣)، الفقــرة ٢٠٠٦( ١٦٦٥الق
 .٤)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٩؛ و٣الفقرة 

 .٣-١)، الفقرات ٢٠٠٥( ١٥٩٣القرار   )٥٢٦(

)٥٢٧(   S/2006/219.املرفق األول ، 
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، أن يســتجيباألمــني العــام بــأن جملــس االحتــاد األورويب قــرر  
التأكيد علـى ضـرورة أن يعتمـد جملـس األمـن وفقـا لـذلك        مع 

 اًقانونيـ  اًقرارا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق يـوفر أساسـ       
وإعطـاء القـوة األوروبيـة واليـة قويـة.      جنود أوروبـيني  لوجود 

وذكر الوزير أيضا أن القوة لن تقـوم مقـام بعثـة منظمـة األمـم      
و مقــام القــوات   املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة أ   

ــطالع     ــة يف االضــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــلحة جلمهوريــ املســ
مبهامهما، وأشار إىل التقييم الـذي مفـاده أن قـدرات البعثـة يف     
أمـاكن معينــة مـن إقلــيم مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة كفيلــة    

ــبتمكينــها مــن مواجهــة الصــعوبات احملتملــة    دون حاجــة إىل ب
  .)٥٢٨(االحتاد األورويبمن دعم 

نيســان/أبريل  ٢٥) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧١القرار بــو  
مبوجــب الفصــل الســابع مــن    ، أذن الــس، متصــرفا  ٢٠٠٦

ــاق،  ــاعتزام االحتــاد األورويب نشــر قــوة      بعــد أنامليث رحــب ب
ــو       ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــرة االنتخابي ــة خــالل الفت ــدعم البعث ل
الدميقراطية على النحو الوارد يف الرسـالة املـذكورة أعـاله عـن     

زير الشؤون اخلارجية يف النمسا، بنشر قوة االحتـاد األورويب  و
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لفترة تنتهي بعد أربعـة أشـهر   
من تـاريخ اجلولـة األوىل مـن االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة.       

حــدود الوســائل  يف ،للقــوة بــأن تتخــذوقــرر الــس أن يــأذن 
ابري الالزمـــة ألداء املهـــام مجيـــع التـــد ،والقـــدرات املتاحـــة هلـــا

مجهوريـة الكونغـو    يف مساعدة بعثـة األمـم املتحـدة   : (أ) التالية
وذلـــــك إذا  ،الدميقراطيـــــة علـــــى حتقيـــــق اســـــتقرار الوضـــــع

واجهت البعثة صعوبات بالغة يف الوفاء بواليتـها يف حـدود    ما
(ب) املســـامهة يف محايـــة املـــدنيني  ؛القـــدرات املتـــوافرة لـــديها

خطر العنف البدين يف مناطق انتشـارها، دون  الذين حيدق م 
ــة    املســـاس باملســـؤولية الواقعـــة علـــى عـــاتق حكومـــة مجهوريـ

__________ 

 املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٥٢٨(

ــار يف     ــة املطــ ــامهة يف محايــ ــة؛ (ج) املســ ــو الدميقراطيــ الكونغــ
كينشاســـا؛ (د) كفالـــة أمـــن أفـــراد القـــوة األوروبيـــة وحريـــة  
ـــ) تنفيــــذ عمليــــات    تنقلــــهم، ومحايــــة منشــــآت القــــوة؛ (هــ

نقاذ األشخاص املعرضني للخطر. وطلـب  طابع حمدود إل ذات
ــاون    ــة التعـ ــاد األورويب واألمـــني العـــام كفالـ الـــس إىل االحتـ
الوثيق خالل التحضري إلنشاء القـوة األوروبيـة وطيلـة واليتـها     

أن تقـدم  بـ ولغاية انسحاا الكامـل. وأذن الـس أيضـا للبعثـة     
 كـــل الـــدعم اللوجســـيت الـــالزم إىل قـــوة االحتـــاد األورويب يف 
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة علـــى أســـاس رد التكـــاليف،  

وقـرر الـس أيضـا أال تسـري      .)٥٢٩(وذلك يف حـدود قـدراا  
ــرار    ــدابري املفروضــة مبوجــب الق ــرار ٢٠٠٣( ١٤٩٣الت ) والق

) علــى إمــدادات األســلحة واألعتــدة املتصــلة  ٢٠٠٥( ١٥٩٦
ــة، املخصصــة       ــدريب واملســاعدة التقني ــال الت ــى أعم ــا أو عل 

ــ ــن    حصـ ــتخدام مـ ــدة لالسـ ــة أو املعـ ــوة األوروبيـ ــدعم القـ را لـ
  .)٥٣٠(جانبها

، ٢٠٠٦آب/أغســــطس  ٣بيــــان رئاســــي مــــؤرخ بو  
 أيلـــــول/ ٢٩) املـــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١١القرار كـــــذلك بـــــو

، أعـرب الـس عـن تقـديره ملـواطين مجهوريـة       ٢٠٠٦ سبتمرب
 متــــــوز/ ٣٠يف  ،الكونغــــــو الدميقراطيــــــة الــــــذين شــــــاركوا

ة يف االنتخابــات الدميقراطيــة الــيت ، بأعــداد غفــري٢٠٠٦ يوليــه
تعد ذات أمهية تارخييـة لدولتـهم، وأعـرب عـن امتنانـه لالحتـاد       

لقوة اليت نشـرها مؤقتـا خـالل العمليـة االنتخابيـة،      لاألورويب و
  .)٥٣١(من بني أطراف أخرى
__________ 

)، الفقــــرة العاشــــرة مــــن الديباجــــة     ٢٠٠٦( ١٦٧١القــــرار    )٥٢٩(
 من املنطوق. ١٤ و ١١  و ٨ و ٢والفقرات 

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٥٣٠(

)٥٣١(  S/PRST/2006/36١٧١١والقــرار  ؛ )الفقــرة اخلامســة ٢٠٠٦ ،(
 من الديباجة.
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ــبتمرب  ٢٢بيـــان رئاســـي مـــؤرخ  بو   ، ٢٠٠٦أيلول/سـ
لـيت دارت  املواجهـات العنيفـة ا   مـن أعرب الس عـن اسـتيائه   

، بـــني ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٢٢إىل  ٢٠يف كينشاســـا، مـــن 
ــرئيس      ــب الــ ــابيال ونائــ ــرئيس كــ ــة للــ ــن املواليــ ــوات األمــ   قــ

ــاد األورويب يف    - جـــون ــوة االحتـ ــيري بيمبـــا، وأثـــىن علـــى قـ بـ
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ملـا قامـت بـه مـن أعمـال فعالــة         
ــو      ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــدعم بعثـ  لـ

  .)٥٣٢(الدميقراطية

ويف أعقــاب انتخابــات جمــالس احملافظــات ويف اجلولــة    
تشــرين  ٢٩الثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية الــيت أجريــت يف  

، رحب الس، يف بيـان رئاسـي مـؤرخ    ٢٠٠٦األول/أكتوبر 
، بالـدعم الـذي قدمتـه إلجـراء     ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٧

حتــاد األورويب مــن بــني االنتخابــات قــوة االحتــاد األورويب واال
. وإثـــر إعـــالن حمكمـــة العـــدل العليـــا يف )٥٣٣(أطـــراف أخـــرى

عـن النتـائج الرمسيـة للجولـة      ٢٠٠٦تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٧
ــى      ــىن الــس مــرة أخــرى عل ــات الرئاســية، أث ــة لالنتخاب الثاني

ــي م املقـــدم إلجـــراء االنتخابـــات مـــن قـــوة االحتـــاد  الـــدعم القـ
  .)٥٣٤(رويب بني أطراف أخرىاالحتاد األومن األورويب و

 كــــانون الثــــاين/ ٩املعقــــودة يف  ٥٦١٦ويف اجللســــة   

 ،باسم االحتـاد األورويب متكلما  ،، ذكر ممثل أملانيا٢٠٠٧ يناير
عــن تنفيــذ واليــة قــوة االحتــاد األورويب يف     إفادتــه يف معــرض 

مجهورية الكونغو الدميقراطية، أن القوة بدأت، بعد اختاذ القرار 
، وبلغ جممـوع  ٢٠٠٦عملها يف متوز/يوليه  )،٢٠٠٦( ١٦٧١

دولة، وأت القـوة مهمتـها    ٢١الدول األعضاء املشاركة فيها 
. وشـدد  ٢٠٠٦بعد أربعة أشهر، يف اية تشرين الثـاين/نوفمرب  

__________ 

)٥٣٢(  S/PRST/2006/40. 

)٥٣٣(  S/PRST/2006/44. 

)٥٣٤(  S/PRST/2006/50. 

ــني االحتــاد        ــاون ب ــارزة يف التع ــت عالمــة ب ــوة كان ــى أن الق عل
ــا،     ــالم بأفريقيـ ــظ السـ ــال حفـ ــدة يف جمـ ــم املتحـ األورويب واألمـ
وأعرب عن رأي مفاده أن الدروس املستفادة من تلك التجربـة  
هامة للشراكة املقبلـة يف جمـال إدارة الكـوارث، مضـيفا أن هـذا      
التعــاون املتزايــد حيتــاج إىل أن يكــون مصــحوبا بآليــات مالئمــة 

)٥٣٥(للحوار وتبادل اآلراء
.  

  

  احلالة يف الصومال  

بإنشـاء  أذن الس للدول األعضاء واالحتاد األفريقـي    
بعثة يف الصومال، يؤذن هلا أيضا باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة     

  لالضطالع بواليتها.

 كــانون األول/ ٦) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار بــو  

، قرر الس، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع   ٢٠٠٦ديسمرب 
من امليثاق، أن يأذن للهيئة احلكومية الدولية والدول األعضـاء  

يقـي بإنشـاء بعثـة محايـة وتـدريب يف الصـومال       يف االحتاد األفر
تعرف باسم اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة، يسـتعرض   
الس واليتها بعد فترة أولية مـدا سـتة أشـهر، وتسـند إليهـا      
الوالية التاليـة: (أ) رصـد تقـدم املؤسسـات االحتاديـة االنتقاليـة       

اقات الـيت توصـال إليهـا    واحتاد احملاكم اإلسالمية يف تنفيذ االتف
يف حوارمهــا؛ (ب) كفالــة حريــة احلركــة واملــرور اآلمــن لكــل  
املشاركني يف عمليـة احلـوار؛ (ج) حفـظ األمـن والسـهر عليـه       
ــة    ــة االنتقالي ــة أعضــاء املؤسســات االحتادي يف بيــداوة؛ (د) محاي
واحلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة واهلياكــل األساســية الرئيســية      

ؤسســات؛ (هـــ) تــدريب قــوات األمــن التابعــة  التابعــة لتلــك امل
ــها       ــة أمن ــن كفال ــها م ــة لتمكين ــة االنتقالي للمؤسســات االحتادي
واملساعدة على تيسـري إعـادة تشـكيل قـوات األمـن الـوطين يف       
الصــومال. وأيــد الــس أيضــا مــا نصــت عليــه حتديــدا خطــة    

__________ 

)٥٣٥(  S/PV.5616 ٣، الصفحة. 
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 مـن  النشر اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـة   

أال تنشر الدول املتامخة للصومال قـوات يف ذلـك البلـد، وقـرر     
 ) لـن تسـري علـى   ١٩٩٢( ٧٣٣أن التدابري املفروضة بـالقرار  

ــين     ــدريب الفـ ــكرية والتـ ــدات العسـ ــلحة واملعـ ــدادات األسـ إمـ
واملســاعدة التقنيــة املخصصــة علــى ســبيل احلصــر لــدعم اهليئــة  

  .)٥٣٦(الستخدامها  أو

ــادو   ــام، يف تقريــ   أف ــني الع ــؤرخ األم  شــباط/ ٢٨ره امل

)، ٢٠٠٦( ١٧٢٥أنـــه، منـــذ اختـــاذ القـــرار  ب، ٢٠٠٧فربايـــر 
ــدعم الســالم يف        ــة ل ــل بنشــر بعث ــود للتعجي ــذل جه ــت تب كان
الصومال. ومبجـرد أن اتضـح أن اهليئـة لـن تكـون قـادرة علـى        
نشر البعثة، تقرر نشر بعثة االحتاد األفريقي يف الصـومال وهـو   

ن التــابع لالحتــاد األفريقــي مــا وافــق عليــه جملــس الســالم واألمــ
ملدة ستة أشـهر للمسـامهة يف مرحلـة حتقيـق االسـتقرار األوليـة       

  .)٥٣٧(يف الصومال

، ذكـر  ٢٠٠٧كـانون الثاين/ينـاير    ١٩بيان املـؤرخ  بو  
جملس السالم واألمن أن االحتاد األفريقي سينشـر يف الصـومال   
ــق     ــرة ســتة أشــهر ــدف أساســا إىل املســامهة يف حتقي ــة لفت بعث

سـتقرار يف املرحلــة األوىل يف الصـومال علــى أن يـتم الحقــا    اال
حتويل البعثة إىل عملية تابعة لألمم املتحدة تتوىل مهمـة حتقيـق   
االستقرار يف الصومال علـى املـدى البعيـد وإعـادة اإلعمـار يف      

) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار بــ. و)٥٣٨(فتــرة مــا بعــد الــرتاع
ــس علمــ  ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٢٠ ــان،  ، أحــاط ال ــذا البي  ا

ــة يف الصــومال.     ــاعتزام االحتــاد األفريقــي إنشــاء بعث ورحــب ب
وأكــد الـــس أن نشـــر بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الصـــومال  

ــادي حـــ  ــاعد علـــى تفـ ــة   دوثسيسـ ــراغ أمـــين، وعلـــى يئـ فـ
__________ 

 .٥-٣)، الفقرات ٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   )٥٣٦(

)٥٣٧(  S/2007/115 ٨، الصفحة. 

)٥٣٨(  S/2007/34رفق.، امل 

الظروف املالئمة لالنسحاب الكامل للقوات اإلثيوبيـة، ورفـع   
  .)٥٣٩(ئمة يف ذلك الوقتالتدابري األمنية الطارئة اليت كانت قا

القرار نفسه، قرر الس، متصـرفا مبوجـب الفصـل    بو  
ــاد     ــاء يف االحتـ ــدول األعضـ ــأذن للـ ــاق، أن يـ ــن امليثـ ــابع مـ السـ
األفريقي بأن تنشئ بعثة يف الصومال لفترة سـتة أشـهر، يـؤذن    

ــا  ــة  ”هلـ ــدابري الالزمـ ــع التـ ــاذ مجيـ ــاء،  “باختـ ــب االقتضـ ، حسـ
واليـة مـا يلـي: (أ) دعـم     لالضطالع بواليتها. وتشـمل هـذه ال  

احلوار واملصاحلة يف الصومال عن طريق املساعدة علـى كفالـة   
ــع املشــاركني يف       ــة جلمي ــن واحلماي ــرور اآلم ــل وامل ــة التنق حري

كفالـة احلمايـة،    العملية السياسية املشار إليهـا يف القـرار؛ (ب)  
حســب االقتضــاء، للمؤسســات االحتاديــة االنتقاليــة ملســاعدا  

امهـــا املتعلقـــة بـــاحلكم وتـــوفري األمـــن للـــهياكل  علـــى أداء مه
ــدراا،    ــدود قــ ــاعدة، يف حــ ــية؛ (ج) املســ ــية الرئيســ األساســ
وبالتنسيق مع سائر األطراف، يف تنفيـذ اخلطـة الوطنيـة لألمـن     
واالستقرار، وال سيما إعادة إنشاء قوات أمن صومالية شـاملة  
ــهام،      ــة؛ (د) اإلسـ ــورة فعالـ ــها بصـ ــراف وتدريبـ ــع األطـ جلميـ

الطلب ويف حـدود قـدراا، يف يئـة الظـروف األمنيـة       حسب
الضــرورية لتقــدمي املســاعدة اإلنســانية؛ (هــــ) محايــة األفــراد       
التابعني هلا ومرافقها ومنشـآا ومعـداا وبعثتـها وكفالـة أمـن      
أفرادها وحرية تنقلهم. وقـرر الـس أيضـا أال تسـري التـدابري      

ــالقرار  ــة بــ ــى اإل١٩٩٢( ٧٣٣املفروضــ ــن ) علــ ــدادات مــ مــ
األســلحة واملعــدات العســكرية والتــدريب الفــين واملســاعدات   
ــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال     ــدعم بعث املخصصــة حصــرا ل

ــاد      أو ــدول األعضــاء يف االحت ــس ال الســتخدامها. وحــث ال
ــروف        ــة الظ ــتم يئ ــة لكــي ت ــى املســامهة يف البعث ــي عل األفريق

ــن      ــة األخــرى م ــوات األجنبي ــع الق الصــومال، النســحاب مجي
__________ 

)، الفقـرات السادسـة والسـابعة والثامنـة     ٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار   )٥٣٩(
 من الديباجة.
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ــراد واملعــدات     ــدول األعضــاء أيضــا علــى تقــدمي األف وحــث ال
واخلدمات، عند الضرورة، من أجـل إجنـاح نشـر بعثـة االحتـاد      
ــوفري       ــى ت ــدول األعضــاء عل ــي يف الصــومال وشــجع ال األفريق

 تكـــراريف قـــرارات الحقـــة  ورد. و)٥٤٠(املـــوارد املاليـــة للبعثـــة

بعثــة اعدة إىل دعوات مماثلــة مــن أجــل املســامهة وتقــدمي املســ لــ
  .)٥٤١(االحتاد األفريقي يف الصومال

، أكـد  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣٠بيان رئاسي مؤرخ بو  
الس من جديـد أن نشـر البعثـة علـى حنـو كامـل وفعـال أمـر         

)، ٢٠٠٧( ١٧٤٤كمـــا هـــو مـــبني يف القـــرار  ،بـــالغ األمهيـــة
ورحب مبا مت من تدابري النشر حىت اآلن يف إطـار بعثـة االحتـاد    

ي، وأكد على مسامهة بعثة االحتاد األفريقـي يف إحـالل   األفريق
  .)٥٤٢(السالم واالستقرار الدائمني يف الصومال

ــؤرخ   بو   ــان رئاســي م ، ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ١٤بي
ــة      ــذهلا القــوات األوغندي ــيت تب أكــد الــس تقــديره للجهــود ال

فريقــي يف مقديشــو يف إطــار بعثــة االحتــاد األ املنتشــرة حاليــا يف
ســـــامهة أوغنـــــدا القيمــــة يف إشـــــاعة الســـــلم  الصــــومال، وم 

  .)٥٤٣(واالستقرار يف الصومال

، ذكــر ٢٠٠٧متوز/يوليــه  ١٨مــؤرخ رئاســي بيــان بو  
جملس السالم واألمن أن االحتاد األفريقـي سـيمدد واليـة بعثتـه     
إىل الصومال لفترة ستة أشهر أخرى، ودعا األمـم املتحـدة إىل   

ــدعم    ــة حلفــظ الســالم يف الصــومال ل االســتقرار يف نشــر عملي
البلـــد علـــى املــــدى الطويـــل وتعمـــريه يف مرحلــــة مـــا بعــــد      

__________ 

 .٨ (أ) و ٦ و ٥ و ٤املرجع نفسه، الفقرات   )٥٤٠(

ــرار  )٥٤١( ــان ٢٠٠٧( ١٧٧٢القـــــــــــــــــ ؛ ١٤  و ١٠)، الفقرتـــــــــــــــــ
 .S/PRST/2007/49  و ؛S/PRST/2007/19  و ؛S/PRST/2007/13 و

)٥٤٢(  S/PRST/2007/13. 

)٥٤٣(  S/PRST/2007/19. 

ــرتاع ــال. و)٥٤٤(الــ ــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٢قرار بــ  آب/ ٢٠) املــ

، أكد الس مرة أخـرى علـى إسـهام البعثـة     ٢٠٠٧أغسطس 
ــدائم    ــل إحــــالل الســــالم الــ ــة مــــن أجــ ــداا األوغنديــ ووحــ
واالســتقرار يف الصـــومال. ورحـــب الــس بالبيـــان املـــذكور   

ه، وشدد على أن االنتشار الكامل لبعثـة االحتـاد األفريقـي    أعال
فـراغ أمـين وعلـى     حـدوث يف الصومال سيساعد على تفـادي  

يئــة الظــروف الالزمــة لالنســحاب الكامــل للقــوات األجنبيــة 
األخــرى مــن الصــومال. وأذن الــس مــن جديــد، متصــرفا       

يقـي  مبوجب الفصل السابع من امليثاق، بنشر بعثة االحتاد األفر
لفتــرة إضــافية مــدا ســتة أشــهر، وأذن هلــا مــرة أخــرى باختــاذ 
مجيع التدابري الالزمة لالضطالع بواليتها على النحـو املـبني يف   

  .)٥٤٥(ذلك القرار

 كــانون األول/ ١٧املعقــودة يف  ،٥٨٠٥ويف اجللســة   

، أكد املمثل اخلاص لألمني العام يف الصـومال  ٢٠٠٧ديسمرب 
ـــ  ــاد األفريق ــة االحتـ ــل  أن بعثـ ــتمرار يف العمـ ــاج إىل االسـ ي حتتـ

. وأشــاد معظــم املــتكلمني بالعمــل الــذي  )٥٤٦(وتعزيــز فعاليتــها
تضطلع به بعثة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال، وشـددوا علـى      
احلاجة إىل تعزيزها، بسبل منها توفري الدعم املـايل واللوجسـيت   

. ورأى ممثل إيطاليا أن األولويـة األوىل هـي تعزيـز    )٥٤٧(والتقين
ــني االحتــاد      ب ــاد األفريقــي، ألن مصــداقية الشــراكة ب ــة االحت عث

__________ 

)٥٤٤(  S/2007/444.املرفق ، 

)، الفقرات اخلامسة والسادسـة والرابعـة   ٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار   )٥٤٥(
 من املنطوق. ٩عشرة واخلامسة عشرة من الديباجة والفقرة 

)٥٤٦(  S/PV.5805 ٤، الصفحة. 

(اململكـــة  ٧(الصـــني)؛ والصـــفحة   ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة    )٥٤٧(
 ١١ و ١٠(إندونيســــيا)؛ والصــــفحتان  ٩املتحــــدة)؛ والصــــفحة 

(مـن   ١٥(غانـا)، والصـفحة    ١٢(سلوفاكيا وبلجيكا)؛ والصفحة 
 ١٧(بــريو)؛ والصــفحة  ١٧و ١٦االحتــاد الروســي)، والصــفحتان 

 ٢١(قطــــر)؛ والصــــفحة  ١٩صــــفحة (الواليــــات املتحــــدة)؛ وال
 (الربتغال، باسم االحتاد األورويب). ٢٣(إيطاليا)؛ والصفحة 
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وشــدد ممثـل جنــوب   .)٥٤٨(األفريقـي واألمـم املتحــدة يف احملـك   
بــالرغم مــن العمــل املــثري لإلعجــاب والــذي  ،أفريقيــا علــى أنــه

زالـت تضـطلع بـه بعثـة االحتـاد       غالبا مـا يشـار إليـه، الـذي مـا     
هذا قد جتاوز حـد  فإننا نعلم مجيعا أن ”األفريقي يف الصومال 

وذكر أنه مت نشر بعثة االحتـاد األفريقـي   “. االستدامة والفعالية
يف الصــومال كحــل مؤقــت حلــني تــتمكن األمــم املتحــدة مــن   
ــوارد     ــكلة مـ ــكلة ليســـت مشـ ــا أن املشـ ــا، مالحظـ ــر قواـ نشـ
فحسب، وإمنا أيضا مشـكلة طـابع الواليـة املمنوحـة. وأعـرب      

نظــر يف طلــب االحتــاد  عــن األمــل يف أن يعيــد جملــس األمــن ال  
. )٥٤٩(األفريقـــي نشـــر قـــوات يف الصـــومال علـــى حنـــو عاجـــل

أشـــار إىل أن الوحـــدة األوغنديـــة  إذوشـــدد املمثـــل اخلـــاص، 
التابعة لبعثة االحتاد األفريقي هـي الوحيـدة يف الصـومال، علـى     

  .)٥٥٠(وجوب تعزيز تلك الوحدة وإجياد وسيلة للقيام بذلك

ــؤرخ  بو   ــي مـــــ ــان رئاســـــ ــانون األ ١٩بيـــــ  ول/كـــــ

، كـــرر الـــس تأكيـــد دعمـــه القـــوي لبعثـــة ٢٠٠٧ ديســـمرب
  .)٥٥١(االحتاد األفريقي يف الصومال

  

احلالــة يف تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى واملنطقــة    
  دون اإلقليمية

ــة     الحتــاد األورويب مبوجــب لأذن الــس بإنشــاء عملي
ــم املتحـــدة يف    ــة األمـ ــاق لـــدعم بعثـ ــابع مـــن امليثـ الفصـــل السـ

ريقيـا الوسـطى وتشـاد وأذن للعمليـة املختلطـة بـأن       مجهورية أف
  تتخذ مجيع التدابري الالزمة لالضطالع مبهامها.  

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤٨(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤٩(

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة    )٥٥٠(

)٥٥١(  S/PRST/2007/49. 

ــؤرخ   بو   ــي مـ ــان رئاسـ ــطس  ٢٧بيـ  ٢٠٠٧آب/أغسـ

، ٢٠٠٧أيلول/سـبتمرب   ٢٥) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار ب
ــداه االحتــاد األورويب يف اجتمــاع جملــس     رحــب الــس مبــا أب

 ٢٠٠٧متوز/يوليـه   ٢٤ و ٢٣مي االحتاد األورويب املعقـود يـو  
من استعداد للنظر يف إمكانية إنشاء عملية لدعم وجود األمـم  
املتحـــدة يف شـــرق تشـــاد ومشـــال شـــرق مجهوريـــة أفريقيـــا       

الــس أحــاط  إذ)، ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار بــ. و)٥٥٢(الوســطى
املوجهة مـن   ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٧علما بالرسالة املؤرخة 

ي لس االحتـاد األورويب إىل االحتـاد   األمني العام/املمثل السام
فإنــه أذن لالحتــاد األورويب، متصــرفا مبوجــب     ،)٥٥٣(األورويب

بنشـــر عمليـــة ـــدف إىل دعـــم الفصــل الســـابع مـــن امليثـــاق،  
ــة     الوجــود املتعــدد األبعــاد، هــي بعثــة األمــم املتحــدة جلمهوري

ــا الوســطى وتشــاد، املنشــأة     القرار نفســه لفتــرة عــام   بــأفريقي
ر الس كـذلك أن يـأذن لعمليـة االحتـاد األورويب     واحد. وقر

، قـدر املسـتطاع، ويف حـدود    “باختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة   ”
منطقة عملياا يف شرق تشـاد ومشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا      
الوســطى، ألداء املهــام التاليــة: (أ) اإلســهام يف محايــة املــدنيني   

؛ (ب) تيسـري  ني واملشـرد نياملعرضني للخطر، ال سـيما الالجـئ  
تقدمي املساعدة اإلنسانية وحرية تنقل العـاملني يف جمـال تقـدمي    
املساعدة اإلنسانية، عن طريق املساعدة على حتسني األوضـاع  
ــق      ــة مراف ــات؛ (ج) اإلســهام يف محاي ــة العملي ــة يف منطق األمني
األمم املتحدة ومنشـآا ومعـداا، وضـمان أمـن وحريـة تنقـل       

بطني ـــا. وطلـــب الـــس أيضـــا إىل موظفيهــا واألفـــراد املـــرت 
ــة      ــام وحكــوميت تشــاد ومجهوري ــني الع االحتــاد األورويب واألم

__________ 

)٥٥٢(  S/PRST/2007/30 ١٧٧٨، والقــرار )الفقــرة اخلامســة ٢٠٠٧ ،(
 عشرة من الديباجة.

)٥٥٣(  S/2007/560.املرفق ، 
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أفريقيا الوسطى التعاون الوثيق طوال فترة نشـر عمليـة االحتـاد    
  .)٥٥٤(األورويب ولغاية إمتام مرحلة فك االرتباط

  
  أوروبا  

 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قــرارات جملـــس األمـــن     

) ١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(
  )  ١٩٩٩( ١٢٤٤  و

الـذي تشـارك فيـه     ما يتعلق بالوجود األمين الدويل يف  
يف كوســوفو مشــاركة كــبرية  حلــف مشــال األطلســي  منظمــة 

(القـــوة األمنيـــة الدوليـــة يف كوســـوفو)، الـــيت أذن ـــا القـــرار  
ــاق    ١٩٩٩( ١٢٤٤ ــابع مــن امليث  ، مــع) مبوجــب الفصــل الس

ء مبســـؤولياا، واصـــل الـــس مجيـــع الوســـائل الالزمـــة للوفـــا
  .  املستعرضةخالل الفترة  تأييده لذلك الوجوداإلعراب عن 

ــؤرخ  بو   ــي مــ ــان رئاســ ــارس  ١٨بيــ ، ٢٠٠٤آذار/مــ
أعــرب الــس عــن تأييــده الكامــل للجهــود الــيت تبــذهلا القــوة  
األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو، ورحــب مبواصــلة اختــاذ الوجــود 

 ــا ضــرورية الســتقرار  األمــين الــدويل تــدابري إضــافية يرتــأى أ
  .)٥٥٥(احلالة يف مجيع أرجاء كوسوفو

 ،٢٠٠٤نيســــان/أبريل  ٣٠بيــــان رئاســــي مــــؤرخ بو  
ــيت اختــذها الوجــود       ــدابري الصــارمة ال ــس جمــددا بالت رحــب ال
الـــدويل يف كوســـوفو الراميـــة إىل تعزيـــز أمـــن مجيـــع الطوائـــف 

ية، وذلـك  ومحايتها، فضال عن مواقعها الدينية والتارخيية والثقاف
)٥٥٦(دف كفالة االستقرار الدائم يف كوسوفو

.  
  

__________ 

 .٩ (أ) و ٦)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )٥٥٤(

)٥٥٥(  S/PRST/2004/5. 

)٥٥٦(  S/PRST/2004/13. 

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

لقــوة متعــددة اجلنســيات   ٢٠٠٤أذن الــس يف عــام   
ــاد       ــوة االحت ــي ق ــنة واهلرســك، ه ــتقرار يف البوس ــق االس لتحقي
األورويب، بوصــفها اخللــف القــانوين لقــوة حتقيــق االســتقرار      

ظمة حلف مشال األطلسـي. وأذن  املتعددة اجلنسيات بقيادة من
ــة     ــدابري الالزمـــ ــع التـــ ــاذ مجيـــ ــاد األورويب باختـــ ــوة االحتـــ لقـــ

  بواليتها.    لالضطالع

 متــــــــوز/ ٩) املــــــــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٥١القرار بــــــــو  

أعـــرب عـــن تقـــديره للـــدول   إذ، أذن الـــس، ٢٠٠٤ يوليـــه
األعضـــاء الـــيت شـــاركت يف قـــوة حتقيـــق االســـتقرار املتعـــددة  

ــرار  أنشــئت وفيتاجلنســيات الــ  ــا لق إذ )، و١٩٩٦( ١٠٨٨ هق
رحـــب باســـتعدادها ملســـاعدة األطـــراف يف اتفـــاق دايتـــون      

عــن طريــق مواصــلة نشــر قــوة حتقيــق اســتقرار        )٥٥٧(للســالم
متعددة اجلنسيات، للـدول األعضـاء الـيت تتصـرف مـن خـالل       

ألـف مـن اتفـاق السـالم أو      - ١املنظمة املشار إليها يف املرفق 
ــى    ــا، باإلبقــاء عل ــاون معه ــتقرار لفتــرة     بالتع ــوة حتقيــق االس ق

مقررة إضافية مدا سـتة أشـهر علـى النحـو الـذي أنشـئت بـه        
) حتت قيادة وإشراف موحـدين،  ١٩٩٦( ١٠٨٨ هوفقا لقرار

ألـــف  - ١وذلـــك مـــن أجـــل أداء الـــدور احملـــدد يف املـــرفقني 
 باختـاذ ”من اتفـاق السـالم. وأذن أيضـا للـدول األعضـاء       ٢ و

ــدابري الالزمــة  ــع الت ــذ املرفــق  لت“ مجي ألــف مــن اتفــاق   - ١نفي
د ـــ عه قائــ ا يضــ ملالسالم وكفالة االمتثال له وكـذلك االمتثـال   

ـــق ـــوة حتقيق االستقرار املتعــ ـــددة اجلنســ ــيات مـــ ـــن قــ واعد ـــ

وق البوسنة ــــ اجلوي فاـال  ى ــ يطرة علـنظم السـراءات تـوإج

ـــواهلرس ــا يفك ومراقبته ــ ــيتعلق باحلرك مـ ــة اجلويــ ة ــــة املدنيــ

ورحب الس بقـرار منظمـة    .)٥٥٨(كرية جبميع أشكاهلاـوالعس
__________ 

)٥٥٧(  S/1995/1021.املرفق ، 

 .١٥ و ١٣ و ١١ و ٨)، الفقرات ٢٠٠٤( ١٥٥١القرار   )٥٥٨(
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حلـــف مشـــال األطلســـي إـــاء عمليـــة قـــوة حتقيـــق االســـتقرار 
ــة لــه       ــنة واهلرســك التابع ــة يف البوس ــددة اجلنســيات احلالي املتع

ــام   ــة عـ ــاد  ٢٠٠٤حبلـــول ايـ ــاعتزام االحتـ ــا بـ ، ورحـــب أيضـ
األورويب إيفاد بعثة لـه إىل البوسـنة واهلرسـك تتضـمن عنصـرا      

  .)٥٥٩(٢٠٠٤  كريا ابتداء من كانون األول/ديسمربعس

 تشـرين الثـاين/   ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٧٥القرار بو  

، أذن الس للدول األعضاء اليت تتصـرف مـن   ٢٠٠٤نوفمرب 
ــق     خــالل االحتــاد األورويب أو بالتعــاون معــه بإنشــاء قــوة حتقي
استقرار متعددة اجلنسـيات، هـي قـوة االحتـاد األورويب، لفتـرة      

ــ ــا لقــوة    ١٢ة مقــررة مــدا  أولي ــا قانوني شــهرا، بوصــفها خلف
حتقــيق االستـــقرار ختضــع لقيـادة وإشـراف موحـدين وتـؤدي       

مــن اتفــاق   ٢ ألــف و - ١مهامهــا املتصــلة بتنفيــذ املــرفقني    
الســالم بالتعــاون مــع وجــود مقــر قيــادة منظمــة حلــف مشــال    

اد األطلســي وفقــا للترتيبــات املتفــق عليهــا بــني املنظمــة واالحتــ 
أبلغا به الس يف رسالتيهما املـؤرختني   األورويب، على حنو ما

ــاين/نوفمرب   ١٩ ــا    )٥٦٠(٢٠٠٤تشــرين الث ــران فيهم ــتني يق والل
بأن قوة االحتاد األورويب ستضطلع بالـدور الرئيسـي يف تثبيـت    

. )٥٦١(الســالم يف إطــار اجلوانــب العســكرية مــن اتفــاق الســالم 
 تتصـرف مبوجـب هـذه    وأذن الس أيضا للدول األعضاء اليت

ــ”باختاألحكــام  ــاذ مجيـ ــع التـ ــدابري الالزمـ ــرفقني  ة“ ـ ــذ امل لتنفي
ــة   ٢ ألـــف و - ١ ــالم وكفالـ ــاق السـ ــن اتفـ ــاالمتثمـ ــه، ال ــ لـ

اـال  ى ـيطرة علـنظم السـتوكذلك للقواعد واإلجراءات اليت 
ـــاجلوي ف ـــوق البوسنة واهلرســــــ يتعلق  يف مــــــاك ومراقبته ـــــ

. )٥٦٢(كرية جبميع أشكاهلاـــــة والعســـــة املدنيـــــة اجلويـــــباحلرك
__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٥٥٩(

)٥٦٠(  S/2004/915 وS/2004/916.على التوايل ، 

 .١٠)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٧٥القرار   )٥٦١(

 .١٦و ١٤املرجع نفسه، الفقرتان    )٥٦٢(

رحــب بزيــادة مســتوى إذ قـرارات الحقــة، واصــل الــس،  بو
التزام االحتـاد األورويب يف البوسـنة واهلرسـك واسـتمرار التـزام      
منظمــة حلـــف مشــال األطلســـي، ومتصــرفا مبوجـــب الفصـــل    
ــوة االحتــاد        ــرة واليــة ق ــاق، اإلذن بتمديــد فت ــابع مــن امليث الس

باختاذ مجيع التدابري الالزمـة لفتـرة   األورويب، مبا يف ذلك اإلذن 
  .)٥٦٣(شهرا ١٢إضافية مدا 

  

  آسيا  

  احلالة يف أفغانستان  

واصل الس اإلذن للقـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة       
بقيــــادة منظمــــة حلــــف مشــــال األطلســــي يف عمليــــة حتقيــــق 

  االستقرار يف أفغانستان.  

العديد من القـرارات، قـام الـس، متصـرفا مبوجـب      بو  
ــة       ــوة الدوليـ ــد اإلذن للقـ ــاق، بتمديـ ــن امليثـ ــابع مـ ــل السـ الفصـ

) ٢٠٠١( ١٣٨٦حمدد يف القـرارين  كم هو للمساعدة األمنية، 
شهرا.  ١٢لفترات متعاقبة مدة كل منها  ،)٢٠٠٣( ١٥١٠ و

وبذلك أذن الس للدول األعضـاء املشـاركة يف القـوة الدوليـة     
)٥٦٤(ة القـــوةللوفـــاء بواليـــ“ باختـــاذ مجيـــع التـــدابري الالزمـــة”

. 
وأهــاب الــس بــالقوة أن تواصــل العمــل بالتشــاور الوثيــق مــع  
اإلدارة االنتقاليـــة األفغانيـــة واإلدارات الـــيت ســـتخلفها واملمثـــل 

__________ 

ــرار   )٥٦٣( ــة    ٢٠٠٥( ١٦٣٩القـ ــن الديباجـ ــرة مـ ــعة عشـ ــرة التاسـ )، الفقـ
 ١٧٢٢مـــــن املنطـــــوق؛ والقـــــرار     ١٦  و ١٤  و ١٠والفقـــــرات  

 ١٤  و ١٠)، الفقرة التاسعة عشرة مـن الديباجـة والفقـرات    ٢٠٠٦(
ــرار   ١٦  و ــوق؛ والقـ ــن املنطـ ــعة  ٢٠٠٧( ١٧٨٥مـ ــرة التاسـ )، الفقـ

 من املنطوق. ١٦  و ١٤ و ١٠عشرة من الديباجة والفقرات 

 ١٦٢٣ ؛ و٢ و ١)، الفقرتــــــــان ٢٠٠٤( ١٥٦٣ اتالقــــــــرار  )٥٦٤(

 ١)، الفقرتـــان ٢٠٠٦( ١٧٠٧ ؛ و٢و ١لفقرتـــان )، ا٢٠٠٥(
 .٢ و ١)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٧٦؛ و ٢ و
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اخلاص لألمني العام، وكذلك مع حتالف عملية احلرية الدائمـة،  
)٥٦٥(من أجل تنفيذ والية القوة

.  

ــو   ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٦القرار بــــــــ  آذار/ ٢٦) املــــــــ

ــارس ــوة     ٢٠٠٤ م ــه الق ــذي أحرزت ــدم ال ــس بالتق ، رحــب ال
ــة يف توســيع نطــاق وجودهــا خــارج      ــة للمســاعدة األمني الدولي

) ٢٠٠٢( ١٤٤٤كـــابول ويف تنفيـــذ واليتـــها وفقـــا للقـــرارين 
)، وطلب أن تواصل القوة العمـل بالتشـاور   ٢٠٠٣( ١٥١٠ و

الوثيق مع األمني العام وممثله اخلاص. ورحب الـس باسـتعداد   
ــوة ــيم      القـ ــاعدة لتنظـ ــدمي املسـ ــة لتقـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ الدوليـ

االنتخابــات املقبلــة بــدعم مــن الســلطات األفغانيــة وبعثــة األمــم 
ــا للقــرار      ــتان وفق ــاعدة إىل أفغانس ــدمي املس  ١٥١٠املتحــدة لتق

)٢٠٠٣(
)٥٦٦(

قررات الحقة، أقر الس ورحب باستعداد مبو .
يئـة بيئـة آمنـة     القوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة للمعاونـة علـى     

ــات  )٥٦٧(إلجــراء االنتخاب
ــو.  ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٢٣القرار ب ) امل

، رحــــب الــــس بالــــدور الــــذي  ٢٠٠٥أيلول/ســــبتمرب  ١٣
اضــطلعت بــه القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة للمعاونــة علــى   

)٥٦٨(كفالة إجراء االنتخابات الوطنية
.  

شـباط فربايـر    ١٥) املـؤرخ  ٢٠٠٦( ١٦٥٩القرار بـ و  
ــوه ا٢٠٠٦ ــف مشــال األطلســي     ، ن ــة حل ــالتزام منظم ــس ب ل

ــة، ورحــب       ــة للمســاعدة األمني ــوة الدولي ــادة الق املتواصــل بقي
باعتماد منظمة حلف مشال األطلسـي خطـة منقحـة للعمليـات     

أفغانسـتان بأكملــها،   علـى نطـاق  تتـيح اسـتمرار انتشـار القــوة    
__________ 

 ١٦٢٣؛ و ٤ و ٢ و ١)، الفقـرات  ٢٠٠٤( ١٥٦٣ اتالقرار  )٥٦٥(

)، ٢٠٠٦( ١٧٠٧؛ و ٤ و ٢ و ١)، الفقـــــــــــــــرات ٢٠٠٥(
 .٤ و ٢و  ١الفقرات 

 .١٣ و ١٢)، الفقرتان ٢٠٠٤( ١٥٣٦القرار   )٥٦٦(

، الفقـــــرة الثامنـــــة مـــــن الديباجـــــة؛ )٢٠٠٤( ١٥٦٣القـــــرار   )٥٦٧(
 .S/PRST/2004/25 و S/PRST/2004/9 و

 )، الفقرة التاسعة من الديباجة.٢٠٠٥( ١٦٢٣القرار   )٥٦٨(

وتعزيز التآزر على صعيد العمليات مع عملية احلريـة الدائمـة،   
 الــدعم، يف حــدود املــوارد والقــدرات املتاحــة، لقــوات وتقــدمي

األمــن األفغانيــة يف اجلوانــب العســكرية لتدريبــها ويف حــاالت  
ــات   ) ٢٠٠٦( ١٧٠٧القرار بــو .)٥٦٩(النشــر يف ميــدان العملي

، رحـــب الـــس بتمديـــد ٢٠٠٦أيلول/ســـبتمرب  ١٢املـــؤرخ 
ارا القوة الدولية للمساعدة األمنية إىل جنـويب أفغانسـتان، اعتبـ   

توســيع نطــاق   بــاعتزام زيــادة ، و٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٣١مــن 
القـــوة إىل شـــرقي أفغانســـتان، وبازديـــاد التنســـيق بـــني القـــوة  

 .)٥٧٠(الدولية للمساعدة األمنية وحتـالف عمليـة احلريـة الدائمـة    
، رحـب الـس   ٢٠٠٧متوز/يوليـه   ١٧بيان رئاسـي مـؤرخ   بو

ألمنيـة والشـركاء   باجلهود اليت تبذهلا القوة الدولية للمسـاعدة ا 
. )٥٧١(تدريب وتوجيه قوات األمن الوطنية األفغانيـة لن واآلخر

أيلول/ســـــــبتمرب  ١٩) املـــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٦القرار بـــــــو
، رحـب الـس بإكمـال القـوة توسـعها يف شـىت أحنـاء        ٢٠٠٧

أفغانستان وبالتنسيق املستمر بني القوة والتحـالف وبالتعــــاون   
ــذي مي     ــوة والوجــود ال ــني الق ــائم ب ــاد األورويب يف  الق ــه االحت ثل

أفغانستان، وال سيما بعثة الشرطة التابعـة لالحتـاد األورويب يف   
  .)٥٧٢(أفغانستان

  

التشــاور مـــع الترتيبـــات اإلقليميـــة واالســـتماع إىل    -دال 

  إحاطاا وتلقي تقاريرها

 متــوز/  ١٩يف مــذكرة لــرئيس جملــس األمــن مؤرخــة       

الرمســي املعــين  بشــأن أعمــال الفريــق العامــل غــري  ٢٠٠٦ يوليــه
، وافـق الــس  )٥٧٣(بوثـائق الـس واملسـائل اإلجرائيـة األخـرى     

__________ 

 .٦)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٥٩القرار   )٥٦٩(

 )، الفقرة العاشرة من الديباجة.٢٠٠٦( ١٧٠٧القرار   )٥٧٠(

)٥٧١(  S/PRST/2007/27. 

 )، الفقرة الثامنة عشرة من الديباجة.٢٠٠٧( ١٧٧٦القرار   )٥٧٢(

)٥٧٣(  S/2006/507. 
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علــى توســيع نطــاق التشــاور والتعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة  
ودون اإلقليمية بدعوة املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة ذات  

العلنيـة والسـرية، عنـد     لـس االصلة إىل املشـاركة يف جلسـات   
ة التشاور غري الرمسي مع املنظمات اإلقليميـة  االقتضاء؛ ومواصل

ودون اإلقليميـــة لـــدى صـــياغة نصـــوص مـــن بينـــها القـــرارات  
والبيانـــات الرئاســـية والبيانـــات الصـــحفية، حســـب االقتضـــاء؛ 
وتوجيــه انتبــاه ممثلــي املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة إىل      

، القرارات والبيانـات الرئاسـية والبيانـات الصـحفية ذات الصـلة     
ــرة   ، واصــل الــس  املستعرضــةحســب االقتضــاء. وخــالل الفت

التشاور مع الترتيبات اإلقليمية واالستماع إىل إحاطاـا وتلقـي   
تقاريرها اليت تتناول طائفـة مـن املسـائل املعروضـة عليـه، سـواء       

ــعيد اإلقليمـــي أ   يف ــا يتصـــل باحلـــاالت علـــى الصـ ــائل  ومـ املسـ
مـن   ٥٤وفقـا للمـادة   تبعـة  املاملواضيعية. ومشلت أمثلة املمارسـة  

امليثاق سلسلة من الرسائل املوجهة مـن جامعـة الـدول العربيـة،     
حتيل ـا إىل الـس قراراـا ونتـائج اجتماعاـا املتعلقـة بطائفـة        

ــى الــس    )٥٧٤(متنوعــة مــن املســائل املعروضــة عل
والرســالتني  .

__________ 

، ٢٠٠٤كـــــانون الثاين/ينـــــاير  ٢٦انظـــــر الرســـــائل املؤرخـــــة   )٥٧٤(
، ٢٠٠٤آب/أغســــــطس  ١٨ ، و٢٠٠٤حزيران/يونيــــــه  ٩ و
، ٢٠٠٥آذار/مــارس   ٧ ، و٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر   ٤ و
، ٢٠٠٥أيار/مــــــــــايو  ١٠ ، و٢٠٠٥نيســــــــــان/أبريل  ١٨ و
ــبتمرب  ١٢ و ــارس  ١٣، و٢٠٠٥أيلول/ســـــــ  ٢٠٠٦آذار/مـــــــ
ــان/أبريل  ١٧ و ــان/أبريل  ٢٧ ، و٢٠٠٦نيســـــ ، ٢٠٠٦نيســـــ
، ٢٠٠٦حزيران/يونيـــــــــه  ٢٨ ، و٢٠٠٦أيار/مـــــــــايو  ١٨ و
ــه  ٢٦ و ، ٢٠٠٦آب/أغســــــــــطس  ١ ، و٢٠٠٦متوز/يوليــــــــ
؛ ٢٠٠٦أيلول/ســـــبتمرب  ١٤ ، و٢٠٠٦آب/أغســـــطس  ٣٠ و
كانون األول/ديسـمرب   ٧ ، و٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣ و

، ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٦ ، و٢٠٠٧آذار/مارس  ٧ ، و٢٠٠٦
ــان/أبريل  ٢٣ و ــبتمرب  ١١ و ٢٠٠٧نيســــــ  ٢٠٠٧أيلول/ســــــ

ــة     ــة الـــدول العربيـ ــن ممثـــل جامعـ ــة إىل رئـــيس الـــس مـ املوجهـ
)S/2004/84 و S/2004/486 و S/2004/674 و S/2004/795 
 S/2005/597 و S/2005/309 و S/2005/274 و S/2005/144 و
 S/2006/305 و S/2006/285 و S/2006/247 و S/2006/168 و

 

 يف ٢٠٠٦املوجهتني من ممثلي نيوزيلندا وأستراليا يف أيار/مـايو  
)٥٧٥(ليشيت - ما يتعلق باحلالة يف تيمور

.  

ما يتعلق بعدة حاالت إقليمية، طلـب الـس، يف    ويف  
قراراته، صراحة إىل املنظمات املعنية أن تقدم إليه تقريـرا علـى   
أساس منـتظم، إمـا مباشـرة وإمـا عـن طريـق األمـني العـام عـن          
أنشطتها يف فـض املنازعـات بـالطرق السـلمية وحفـظ السـالم       

أحكام مـن هـذا القبيـل أدنـاه، مرتبـة      وترد ءات اإلنفاذ. وإجرا
  حسب املنطقة وحسب التسلسل الزمين.  

  
  أفريقيا  

  احلالة يف كوت ديفوار  

ــ   ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار بــــ ــران/ ٣) املــــ  حزيــــ

ــاد األفريقـــي إىل أن يطلـــع  ٢٠٠٥ يونيـــه ــا الـــس االحتـ ، دعـ
ــذ أحكــام اتفــاق    ــى تنفي ــا الــس بانتظــام عل وأن  )٥٧٦(بريتوري
  .)٥٧٧(يقدم له توصيات كلما رأى ذلك ضروريا

 تشــرين الثــاين/ ١) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢١القرار بــو  

، ويف معــــرض طلــــب الــــس إىل االحتــــاد    ٢٠٠٦نــــوفمرب 
األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا أن يواصـال   
رصد تنفيذ عملية السـالم ومتابعتـه عـن كثـب، ودعومـا إىل      

احملـرز، طلـب الـس إىل تلـك املنظمـتني أن       استعراض التقـدم 
__________ 

 S/2006/700 و S/2006/614 و S/2006/582 و S/2006/442 و
 S/2007/128 و S/2006/963 و S/2006/886 و S/2006/745 و
 ).S/2007/544 و S/2007/232 و S/2007/215 و

املـوجهتني مـن    ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٢٤ املؤرختني انظر الرسالتني  )٥٧٥(
ممثـل نيوزيلنـدا إىل رئـيس الـس ومـن ممثـل أسـتراليا إىل رئـيس         

 ).على الترتيب، S/2006/321 و S/2006/320الس (

)٥٧٦(  S/2005/270.املرفق األول ، 

  .١٩)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار   )٥٧٧(
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تقــدما إليــه، عــن طريــق األمــني العــام، تقريــرا عــن تقييمهمــا،   
  .)٥٧٨(وعند االقتضاء، تقدمي أية توصيات جديدة إىل الس

  

  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية  

نيســـان/أبريل  ٢٥) املــؤرخ  ٢٠٠٦( ١٦٧١القرار بــ   
ــس إ ٢٠٠٦ ــب الـ ــه   ، طلـ ــدم إليـ ــاد األورويب أن يقـ ىل االحتـ

ــاد األورويب يف    ــوة االحتـ ــة قـ ــرا عـــن تنفيـــذ واليـ ــام تقريـ بانتظـ
  .)٥٧٩(مجهورية الكونغو الدميقراطية

  

  احلالة يف الصومال  

 كـــانون األول/ ٦) املــؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار بــ   

ــمرب  ــس،  ٢٠٠٦ديسـ ــرب الـ ــة   إذ، أعـ ــة احلكوميـ أذن للهيئـ
والــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي الدوليــة املعنيــة بالتنميــة 

ــه يف    ــة وتـــدريب يف الصـــومال، عـــن رغبتـ ــاء بعثـــة محايـ بإنشـ
استعراض والية تلك البعثـة بعـد فتـرة أوليـة مـدا سـتة أشـهر        

وطلــب “. يف ضـوء إحاطــة تقـدمها اهليئــة احلكوميـة الدوليــة   ”
يف ظـل التشـاور مـع    ”الس أيضا إىل األمني العـام أن يقـوم،   

حتاد األفريقي وأمانة اهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة   مفوضية اال
، مبوافاة جملس األمـن بتقريـر عـن تنفيـذ واليـة البعثـة       “بالتنمية

) يومــــا وكــــل ســــتني   ٣٠( املــــذكورة يف غضــــون ثالثــــني  
  .)٥٨٠(يوما بعد ذلك  )٦٠(

  
__________ 

  .٢١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٢١القرار   )٥٧٨(

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   )٥٧٩(

 .٧ و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   )٥٨٠(

احلالــة يف تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى واملنطقــة    
  دون اإلقليمية  

ــ   أيلول/ســبتمرب  ٢٥) املــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار ب
ــدم إىل   ٢٠٠٧ ــاد األورويب أن يقــ ــس إىل االحتــ ــب الــ ، طلــ

ــس، يف منتصــف   ــة ال ــاريخ     ويف اي ــن ت ــام واحــد م ــرة ع فت
إعالن االحتـاد األورويب بالتشـاور مـع األمـني العـام عـن تـوفري        
ــة اضــطالع        ــن كيفي ــرا ع ــا، تقري ــة هل ــة املبدئي ــدرة العملياتي الق

  .)٥٨١(تهاالعملية بوالي
  

  أوروبا  

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

متوز/يوليـــــه   ٩) املـــــؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٥١القرار بـــــ   
ـــدول األعضــاء أن تواصــل مــن    ٢٠٠٤ ، طلــب الــس إىل الـ

ــق    ــا يف املرفـ ــار إليهـ ــة املشـ ــالل املنظمـ ــاق   - ١خـ ــف التفـ ألـ
بالتعــاون معهــا، تقــدمي تقــارير إىل الــس، مــن        الســالم، أو 

  .)٥٨٢(ئمة، مرة كل شهر على األقلخالل القنوات املال

ــتقرار بقيــادة         ــق االس ــن قــوة حتقي ــال م ــب االنتق وعق
منظمة حلف مشال األطلسي إىل قوة االحتـاد األورويب، طلـب   
الـــس يف العديـــد مـــن القـــرارات إىل الـــدول األعضـــاء الـــيت  
تتصرف من خالل االحتاد األورويب أو بالتعـاون معـه والـدول    

خالل منظمة حلف مشال األطلسـي   األعضاء اليت تتصرف من
أو بالتعاون معها موافاة الس، كل ثالثة أشـهر علـى األقـل،    

__________ 

 .١٢)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )٥٨١(

 .١٩)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٥١القرار   )٥٨٢(
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بتقريـر عـن قـوة االحتـاد األورويب ومقـر وجـود منظمـة حلـف         
  .)٥٨٣(مشال األطلسي، وذلك من خالل القنوات املناسبة

  
__________ 

ــرارات   )٥٨٣( ــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٥القــــــــــ  ١٦٣٩ ؛ و١٨)، الفقــــــــــ

ــرة ٢٠٠٥( ــرة ٢٠٠٦( ١٧٢٢ ؛ و١٨)، الفقــــ ؛ ١٨)، الفقــــ
 .١٨)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٨٥ و

  آسيا  

  احلالة يف أفغانستان  

قــوة طلــب الــس يف عــدد مــن القــرارات إىل قيــادة ال  
ــق       ــن طري ــس، ع ــدم إىل ال ــة أن تق ــة للمســاعدة األمني الدولي

  .)٥٨٤(األمني العام، تقارير فصلية عن تنفيذ واليتها
__________ 

ــرارات   )٥٨٤( ــرة ٢٠٠٤( ١٥٦٣القـ )، ٢٠٠٥( ١٦٢٣؛ و٥)، الفقـ
 ١٧٧٦؛ و٥)، الفقـــــــــــــرة ٢٠٠٦( ١٧٠٧؛ و٥الفقــــــــــــرة  

 .٦ )، الفقرة٢٠٠٧(
    

  اجلزء الرابع

  النظر يف أحكام متنوعة من امليثاق

  
    ١٠٣املادة 

إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط ـا أعضـاء األمـم      
التــزام دويل آخــر املتحــدة وفقــا ألحكــام هــذا امليثــاق مــع أي   

  يرتبطون به فالعربة بالتزامام املترتبة على هذا امليثاق.  

ــرة     ــالل الفتـ ــةخـ ــادة  املستعرضـ ــتج باملـ  ١٠٣، مل يحـ
ــه       ــد أن ــن. بي ــس األم ــرر اختــذه جمل ــرار أو مق صــراحة يف أي ق

ضـمنا   ١٠٣جرى االحتجاج باملبدأ املنصـوص عليـه يف املـادة    
عتمــد بســـبب  مل ي يف مشــروع قــرار بشـــأن احلالــة يف قـــربص   

ذلك القــرار، طلــب الــس إىل بــو .)٥٨٥(معارضــة عضــو دائــم
مجيع الدول ومجيـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة أن تتصـرف      
على حنـو مطـابق متامـا للقـرار، بصـرف النظـر عـن وجـود أي         
حقــوق ممنوحــة أو التزامــات مســندة أو مفروضــة مبوجــب أي 

__________ 

 .٣صفحة ال، S/PV.4947انظر   )٥٨٥(

أو إذن ممنــوح  اتفــاق دويل، أو أي عقــد مــربم أو أي تــرخيص
  .)٥٨٦(قبل بدء نفاذ التدابري املفروضة مبوجب القرار

ــا الــس      ــيت أجراه ــداوالت ال ــاء امل بشــكل  أُشــريوأثن
ــادة   ــريح إىل املـــ ــة ١٠٣صـــ ــودة يف  ٥٧٧٩ يف اجللســـ املعقـــ

ــاين/نوفمرب   ١٤ ــرين الثـ ــون   ٢٠٠٧تشـ ــد املعنـ ــار البنـ ، يف إطـ
“. مـن إحاطات مقدمة من رؤساء اهليئات الفرعية لـس األ ”

ممثـل قطـر، يف معـرض تقدميـه لتفسـري قـانوين لنظـام         فقد ذكـر 
  اجلزاءات ولقرارات الس، ما يلي:  

ــادة        ــن أن امل ــرغم م ــى ال ــاق   ١٠٣عل ــن امليث م
تـنص علـى أولويـة االلتزامــات الـواردة يف امليثـاق علــى      

ذلـك ال يعـين أن هـذه    فإن االلتزامات الدولية األخرى 
القواعد اآلمرة أو أـا ميكـن    االلتزامات هلا أولوية على

ــاق    ــعي امليثـ ــإن واضـ ــرى، فـ ــارة أخـ ــا. وبعبـ أن ختالفهـ
يعطوا هذا الس شيكا على بياض لفرض عقوبات  مل

__________ 

)٥٨٦(  S/2004/313،  ١١الفقرة. 
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أو اختـــاذ إجـــراءات تنتـــهك مبـــادئ ومقاصـــد امليثـــاق  
دون مراعاة الضوابط واملعايري بتنتهك سيادة الدول  أو

ــة وأن الطب    ــا، خاصـ ــا دوليـ ــرف ـ ــة املعتـ ــة القانونيـ يعـ
السياســية لقـــرارات الـــس ال تســـتبعد إمكانيـــة قيـــام  

)٥٨٧(الس بعمل يتناقض مع مقاصد ومبادئ امليثاق
.  

ــارات صـــــــرحية إىل املـــــــادة      يف  ١٠٣ووردت إشـــــ
ــة    .)٥٨٨(رســالتني ــر النــهائي للجن فعلــى ســبيل املثــال، يف التقري

اخلـــرباء املســـتقلة الـــيت كلفـــت باســـتعراض حماكمـــة مـــرتكيب   
ليشــيت يف  - رية حلقــوق اإلنســان يف تيمــور االنتــهاكات اخلطــ
__________ 

)٥٨٧(  S/PV.5779 ٢٩، الصفحة. 

 ةاملوجهــ ٢٠٠٦أيار/مــايو  ١٩ ةاملؤرخــ تطابقــةامل ئلانظــر الرســا  )٥٨٨(
إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة ورئــيس جملــس األمــن مــن املمــثلني        
ــيت      ــم املتحــدة ال ــدى األم ــا والســويد وسويســرا ل ــدائمني ألملاني ال

ــة    ــاء معنونـ ــة بيضـ ــا وثيقـ ــون ـ ــددة  ”حييلـ ــزاءات احملـ ــز اجلـ تعزيـ
، S/2006/331“ (األهداف من خـالل إجـراءات عادلـة وواضـحة    

حزيران/يونيـــه  ٢٤)، والرســـالة املؤرخـــة ٢٣ و ١١الصـــفحتان 
املوجهـة مـن األمـني العــام إىل رئـيس جملـس األمـن، الــيت        ٢٠٠٥

حييل ا تقرير جلنة اخلرباء الستعراض احملاكمة علـى االنتـهاكات   
 ١٩٩٩ يف عـــامليشـــيت  - اخلطـــرية حلقـــوق اإلنســـان يف تيمـــور

)S/2005/458.( 

ــام  ــادة  ١٩٩٩عـ ــتج باملـ ــالنظر يف   يف ١٠٣، احـ ــق بـ ــا يتعلـ مـ
إمكانية الوالية القضائية بأثر رجعي للمحكمة اجلنائية الدوليـة  
يف سياق إحالة من جملس األمن. وأبلغـت اللجنـة بـأن إحـدى     
ــي       ــأثر رجع ــة القضــائية ب ــريت يف صــاحل الوالي ــيت أث احلجــج ال

مـن امليثـاق علـى     ١٠٣الفصـل السـابع واملـادة    أحكام  فسرت
أا تضع أساسا قانونيا ميكـن لـس األمـن أن يوسـع مبقتضـاه      
نطاق تطبيق االختصـاص الـزمين للمحكمـة بشـكل مشـروع.      
ــويض    ــدابري التفـ ــن أن تكـــون لتـ ــذلك التفســـري، ميكـ ــا لـ ووفقـ
املعتمــدة يف قــرار اإلحالــة مــن الــس مبوجــب الفصــل الســابع 

امليثــاق األســبقية علــى األحكــام املتضــاربة يف نظــام رومــا  مــن 
من امليثـاق. بيـد أن اللجنـة     ١٠٣فقا للمادة ذلك األساسي، و

ــادة   إذا تنشــأأشــارت إىل أن املســألة   ســتطبق  ١٠٣كانــت امل
علــى القضــاة يف واليــة قضــائية حكوميــة دوليــة بــنفس طريقــة  

سـألة  تطبيقها على الـدول األعضـاء، وخلصـت إىل أن هـذه امل    
ال ميكــــــن أن تســــــوى إال بشــــــكل جــــــازم مــــــن جانــــــب 

  .)٥٨٩(  ذاا  احملكمة
__________ 

)٥٨٩(  S/2005/458 ٤٥٧-٤٥٥، املرفق الثاين، الفقرات. 

  
  

  

  

  


