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  مذكرة متهيدية    

يتناول هذا الفصـل، علـى غـرار الـدات السـابقة، عالقـات جملـس األمـن مـع هيئـات             
األمم املتحدة الرئيسية األخرى كما يلي: اجلمعيـة العامـة (اجلـزء األول)؛ والـس االقتصـادي      

ــع       ــزء الرابـ ــة (اجلـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــاين)؛ وحمكمـ ــزء الثـ ــاعي (اجلـ ــة  واالجتمـ ــة العامـ )؛ واألمانـ
اخلامس). وخالل الفترة قيد االستعراض، مل يـتعني تنـاول أي مـواد ذات صـلة مبجلـس       (اجلزء

الوصـــاية (اجلـــزء الثالـــث). وال يتضـــمن هـــذا الفصـــل أي مـــواد ذات صـــلة بلجنـــة األركـــان   
العســكرية، كتلــك الــيت أدرجــت يف املالحــق الســابقة. ويتضــمن اجلــزء اخلــامس مــن الفصــل     

 ٤٧و  ٤٦و  ٤٥امللحق وظائف جلنة األركان العسكرية، وفقـا للمـواد    عشر من هذااحلادي 
  من امليثاق املنظِّمة هلا.
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  اجلزء األول

  العالقات مع اجلمعية العامة
  مالحظة 

يتصـــل اجلـــزء األول مبختلـــف جوانـــب العالقـــة بـــني    
  جملس األمن واجلمعية العامة.  

ية العامة ألعضـاء  ويتناول الفرع األول انتخاب اجلمع  
غري دائمني يف جملس األمـن. ويعـاجل الفـرع بـاء املمارسـة الـيت       
تتبعهـا اجلمعيــة العامــة يف إصـدار توصــيات للمجلــس مبوجــب   

مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، ويف توجيـــه   ١١و  ١٠املـــادتني 
إىل احلــاالت الــيت   ١١مــن املــادة   ٣انتباهــه مبوجــب الفقــرة   

ــق   حيتمــل أن تعــرض الســالم واأل  ــدوليني للخطــر. ويتعل مــن ال
علـى   ١٢من املادة  ١الفرع جيم باحلدود اليت تفرضها الفقرة 

ــزاع      ــة العامــة يف إصــدار توصــيات بصــدد أي ن ســلطة اجلمعي
ــه مبوجــب       أو ــس للوظــائف املنوطــة ب ــاء ممارســة ال ــة أثن حال

امليثــاق فيمــا يتعلــق بــذلك النـــزاع أو تلــك احلالــة. كمــا يقــدم 
الـذي خيطـر    ١٢مـن املـادة    ٢قرر يف الفقـرة  وصفا لإلجراء امل

األمــني العــام مبوجبــه اجلمعيــة العامــة باملســائل املتصــلة بصــون   
السالم واألمن الدوليني اليت تكون حمل نظر الس، وخيطرهـا  
كذلك بفراغ الس من النظر يف تلك املسائل. وينظر الفـرع  

ررا قبـل أن  دال يف احلاالت اليت يتعني أن يتخذ فيها الس مق
تبـــت فيهـــا اجلمعيـــة العامـــة، مثـــل قبـــول األعضـــاء أو تعليـــق  
عضويتهم أو طـردهم، وتعـيني األمـني العـام، وانتخـاب قضـاة       

وسالفيا السابقة واحملكمة الدولية لروانـدا.  غاحملكمة الدولية ليو
ويشري الفرع هـاء إىل التقـارير السـنوية والتقـارير اخلاصـة الـيت       

معيــــة العامــــة. ويتصــــل الفــــرع واو  يقــــدمها الــــس إىل اجل
ــة الــيت أنشــأا     بالعالقــات بــني الــس وبعــض اهليئــات الفرعي
اجلمعية العامة واليت قدمت تقارير إىل الـس أو قامـت بـدور    
مــا يف أعمالــه. ويتنــاول الفــرع زاي جلنــة بنــاء الســالم، وهــي  

  هيئة فرعية أنشأها كل من الس واجلمعية العامة.  

  

ب اجلمعيـة العامـة ألعضـاء غـري دائمـني      انتخا  - ألف
  يف جملس األمن  

    ٢٣املادة   

يتألف جملـس األمـن مـن مخسـة عشـر عضـواً         - ١  
من األمم املتحدة، وتكـون مجهوريـة الصـني، وفرنسـا، واحتـاد      
ــدة     ــة املتحــ ــوفياتية، واململكــ ــتراكية الســ ــات االشــ اجلمهوريــ

ــى   ــا العظمـ ــداأولربيطانيـ ــات امل  يرلنـ ــمالية، والواليـ ــدة الشـ تحـ
العامـة عشـرة    اجلمعيـة األمريكية أعضاًء دائمني فيه. وتنتخـب  

أعضاء آخرين من األمم املتحـدة ليكونـوا أعضـاًء غـري دائمـني      
يف الــس. ويراعــى يف ذلــك بوجــه خــاص وقبــل كــل شــيء    
مسامهة أعضاء األمم املتحدة يف حفظ السـالم واألمـن الـدويل    

ضاً التوزيع اجلغـرايف  ويف مقاصد اهليئة األخرى، كما يراعى أي
    العادل.

ــدائمني     - ٢   ينتخــب أعضــاء جملــس األمــن غــري ال
ملدة سنتني، على أنـه يف أول انتخـاب لألعضـاء غـري الـدائمني      
بعد زيادة عدد أعضاء جملس األمن من أحـد عشـر عضـواً إىل    
ــة      ــاء األربعـ ــن األعضـ ــان مـ ــار اثنـ ــواً، يختـ ــر عضـ ــة عشـ مخسـ

ضـــو الـــذي انتـــهت مدتـــه واحـــدة والعاإلضـــافيني ملـــدة ســـنة 
    جيوز إعادة انتخابه على الفور.  ال

يكــون لكــل عضــو يف جملــس األمــن منــدوب   - ٣  
  واحد.  

  

  مالحظة  

ــة      ــتعراض، انتخبـــت اجلمعيـ ــرة قيـــد االسـ خـــالل الفتـ
ــا للمــادة   ــة، وفق ــة،    ٢٣العام ــاق، يف كــل دورة عادي ــن امليث م

ء مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن ليحلوا حمل األعضـا 
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كــانون األول/ديســمرب  ٣١الــذين انتــهت مــدة عضــويتهم يف  
مـــن العـــام ذي الصـــلة. ويف الـــدورات التاســـعة واخلمســـني      
والســتني والثانيــة والســتني، انتخبــت اجلمعيــة العامــة األعضــاء  
اخلمسة غري الدائمني خالل جلسة عامـة واحـدة. ويف الـدورة    

ــة أعضـــ     ــة أربعـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــتني، انتخبـ ــة والسـ اء احلاديـ
ــري ــو    غـ ــثالثني والعضـ ــة والـ ــة الثانيـ ــتها العامـ دائمـــني يف جلسـ

ــني.       ــة التاســعة واألربع ــدائم يف جلســتها العام ــري ال اخلــامس غ
  ويرد أدناه جدول يبني تلك االنتخابات.

  

مقرر اجلمعيـة  
  العامة

  اجللسة العامة

  وتاريخ االنتخاب

األعضاء الذين انتخبـوا  
ملــــدة ســــنتني تبــــدأ يف 

ر مـن  كانون الثاين/ينـاي 
  السنة التالية

  الثانية والثالثون  ٥٩/٤٠٢      
 تشرين األول/ ١٥

  ٢٠٠٤ أكتوبر

  األرجنتني
  الدامنرك
  اليونان
  اليابان

ترتانيا املتحدة مجهورية
  التاسعة والعشرون  ٦٠/٤٠٣

 تشرين األول/ ١٠
  ٢٠٠٥ أكتوبر

  الكونغو
  غانا
  بريو
  قطر

  سلوفاكيا

  الثانية والثالثون   ٦١/٤٠٢
 األول/تشرين  ١٦

  ٢٠٠٦ كتوبرأ

  بلجيكا
  إندونيسيا

  إيطاليا
  جنوب أفريقيا

  التاسعة واألربعون   ٦١/٤٠٢
 تشرين الثاين/ ٧

  ٢٠٠٦  نوفمرب

  بنما

  السادسة والعشرون   ٦٢/٤٠٣
 تشرين األول/ ١٦

  ٢٠٠٧ أكتوبر

  بوركينا فاسو
  كوستاريكا

  كرواتيا
  اجلماهريية العربية الليبية

  فييت نام
    

ــيات   -باء  ــة إىل  التوصـ ــة العامـ ــة مـــن اجلمعيـ املقدمـ
جملــــس األمــــن يف شــــكل قــــرارات مبوجــــب 

  من امليثاق   ١١و  ١٠املادتني 

    ١٠املادة   

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمـر يـدخل يف     
نطـــاق هـــذا امليثـــاق أو يتصـــل بســـلطات فـــرع مـــن الفـــروع  
املنصوص عليها فيه أو وظائفه، كما أن هلا فيمـا عـدا مـا نـص     

ــادة  عل ــه يف امل ــة أو جملــس األمــن   أن توصــ ١٢ي ي أعضــاء اهليئ
  كليهما مبا تراه يف تلك املسائل واألمور.    أو

  

    ١١املادة   

ــة      - ١   ــادئ العام ــة أن تنظــر يف املب ــة العام للجمعي
للتعــاون يف حفــظ الســلم واألمــن الــدويل ويــدخل يف ذلــك       

ا أن املبادئ املتعلقة برتع السالح وتنظيم التسليح، كمـا أن هلـ  
تقدم توصياا بصـدد هـذه املبـادئ إىل األعضـاء أو إىل جملـس      

    األمن أو إىل كليهما.

للجمعيـة العامـة أن تنــاقش أيـة مسـألة تكــون       - ٢  
هلا صـلة حبفـظ السـلم واألمـن الـدويل يرفعهـا إليهـا أي عضـو         
مـن أعضــاء األمــم املتحــدة، أو جملـس األمــن، أو دولــة ليســت   

، ٣٥فقــرة الثانيــة مــن املــادة    لمــن أعضــائها وفقــاً ألحكــام ا   
أن تقـدم   -فيما عدا ما تنص عليه املـادة الثانيـة عشـرة     - وهلا

توصياا بصدد هذه املسائل للدولـة أو الـدول صـاحبة الشـأن     
أو لس األمن أو لكليهما معاً. وكل مسـألة ممـا تقـدم ذكـره     
يكـون مـن الضـروري فيهـا القيـام بعمـل مـا، ينبغـي أن حتيلـها          

    معية العامة على جملس األمن قبل حبثها أو بعده.اجل

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

    للخطر.
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ال حتد سلطات اجلمعية العامة املبينـة يف هـذه     - ٤  
    املادة من عموم مدى املادة العاشرة.

  

  مالحظة  

لفترة قيد النظر، قـدمت اجلمعيـة العامـة عـددا     خالل ا  
إىل جملس األمن، بشـأن   - يف شكل قرارات - من التوصيات

ــك       ــن تلـ ــدد مـ ــان عـ ــدوليني. وكـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
“ ســلطات ووظــائف”التوصــيات ذا طــابع عــام، وتطــرق إىل 

املبــادئ العامــة للتعــاون يف  ”الــس مبوجــب امليثــاق و/أو إىل  
ومن مث، فإا ميكن أن ينظـر  “. من الدولينيحفظ السالم واأل

إليهــا باعتبارهــا موضــحة لســلطات اجلمعيــة العامــة املتعلقــة       
مـن   ١١من املادة  ١والفقرة  ١٠بتقدمي توصيات وفقا للمادة 

  امليثاق، على التوايل. ويرد أدناه جدول يبني تلك التوصيات.  

ويف حاالت أخرى، مل تقدم اجلمعية العامة توصـيات    
 جملــس األمــن بشــأن مســائل معينــة تتصــل بصــون الســالم    إىل

واألمن الدوليني ومل تطلب من الس اختاذ إجراء بشأن تلـك  
  من امليثاق.   ١١من املادة  ٢املسائل، وفقا للفقرة 

ومل تسترعِ اجلمعيـة العامـة نظـر جملـس األمـن إىل أي        
  .١١من املادة  ٣حاالت وفقا للفقرة 

      

ئل املتصــلة بســلطات الــس ووظائفــه أو فيمــا يتعلــق باملبــادئ العامــة للتعــاون يف صــون الســالم  توصــيات بشــأن املســا

  واألمن الدوليني

  

  التوصية  عنوان بند جدول األعمال  قرار اجلمعية العامة

      ٥٩/٤٥  
  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢

ــام ميثــــاق األمــــم   تنفيــــذ أحكــ
املتحدة املتصلة بتقدمي املسـاعدة  

الثالثــة املتضــررة مــن  إىل الــدول 
  تطبيق اجلزاءات

ينظــر يف وضــع مزيــد مــن اآلليــات   إىل جملــس األمــن أن دعوــاجتــدد 
اإلجـراءات، حســب االقتضــاء، لعقـد املشــاورات املنصــوص عليهــا    أو

ــاق األمــم املتحــدة، يف  ٥٠ة يف املــاد أقــرب وقــت ممكــن مــع    مــن ميث
ية خاصـة ناشـئة   الدول الثالثة اليت تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصـاد 

 الــستــدابري اإلنفــاذ الــيت يفرضــها     أو قائيــةعــن تنفيــذ التــدابري الو  
مبوجب الفصل السابع من امليثاق، بغرض إجيـاد حـل لتلـك املشـاكل،    
ــه      ــة أســاليب عمل ــادة فعالي ــك الســبل والوســائل املالئمــة لزي مبــا يف ذل
واإلجــراءات املطبقــة لــدى النظــر يف طلبــات املســاعدة املقدمــة مــن       

  الدول املتضررة.

٥٩/٢١٣  
    ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٠
  

٦١/٢٩٦  
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٧

التعــــاون بــــني األمــــم املتحــــدة 
  واالحتاد األفريقي

تطلب إىل منظومـة األمـم املتحـدة، مـع التسـليم بـدورها األساسـي يف        
تكثــف املســاعدة الــيت   الم واألمــن الــدوليني وصــوما، أن تعزيــز الســ

االحتـــاد األفريقــي، حســـب االقتضــاء، يف تعزيـــز القـــدرة   تقــدمها إىل  
  املؤسسية والتنفيذية لس السالم واألمن التابع له.

٥٩/٣١٣  
  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٢

تقــرر، يف ســياق مواصــلة تعزيــز دور اجلمعيــة العامــة وســلطتها، علــى    تعزيز اجلمعية العامة وتنشيطها
وة جملـس األمـن إىل أن يقـدم    النحو املبني يف ميثاق األمم املتحدة: دعـ 

ــا للمــادة   ــا، وفق ــارير خاصــة وذات منحــى     ٢٤دوري ــاق، تق ــن امليث م
موضـــوعي إىل اجلمعيـــة العامـــة لكـــي تنظـــر يف املســـائل ذات األمهيـــة 
الدولية الراهنة؛ ودعوة جملس األمن أيضا إىل تقـدمي تقـارير مسـتكملة    

أو ينــوي ومنتظمــة إىل اجلمعيــة العامــة عــن اإلجــراءات الــيت يتخــذها   
  اختاذها فيما يتعلق بتحسني تقدمي تقاريره إىل اجلمعية.
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  التوصية  عنوان بند جدول األعمال  قرار اجلمعية العامة

      ٥٩/٣١٤  
  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٣

ــة   ــة اخلتاميــــ ــروع الوثيقــــ مشــــ
لالجتماع العام الرفيع املسـتوى  
للجمعيــــــــــــــة العامــــــــــــــة يف  

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب 

تشجع جملس األمن على أن ينظر يف سبل تعزيز دوره يف جمـايل رصـد   
حة اإلرهاب، بوسائل منـها تعزيـز شـروط اإلبـالغ     وإنفاذ تدابري مكاف

املطلوبة مـن الـدول، مـع إيـالء االعتبـار واالحتـرام للواليـات املختلفـة         
  املنوطة يئاته الفرعية ملكافحة اإلرهاب.

٦٠/١  
  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٦

ــة    ــؤمتر القمـ ــة ملـ ــة اخلتاميـ الوثيقـ
  ٢٠٠٥العاملي لعام 

ن األمـني العـام، علـى حتسـني     يب مبجلس األمن أن يعمـل، بـدعم مـ   
ــة      ــذ اجلــزاءات بطريق ــة تنفي ــذ اجلــزاءات وتأثريهــا، وكفال رصــده لتنفي
خاضعة للمساءلة، واستعراض نتائج هذا الرصد بانتظام، ووضـع آليـة   
ــذ اجلــزاءات،      ملواجهــة املشــاكل االقتصــادية اخلاصــة النامجــة عــن تنفي

  وفقا للميثاق.  

بـدعم مـن األمـني العـام، وجـود      يب أيضا مبجلس األمـن أن يكفـل،       
إجــراءات عادلــة وواضــحة يــتم مبوجبــها إدراج األفــراد والكيانــات يف 
قوائم اجلزاءات وشـطبهم منـها، فضـال عـن مـنح اسـتثناءات ألسـباب        

  إنسانية.  

توصــي بــأن يواصــل جملــس األمــن تكييــف أســاليب عملــه بغيــة زيــادة      
، حسـب االقتضـاء،   مشاركة الدول غري األعضاء يف الس يف أعماله

  وتعزيز خضوعه للمساءلة أمام أعضائه وزيادة الشفافية يف أعماله.  

تطلب إىل جملس األمـن أن ينظـر يف تشـكيل جلنـة األركـان العسـكرية           
  ويف أمر واليتها وأساليب عملها.

٦٠/٢٨٦  
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٨

األمـــن والـــس االقتصـــادي  حتـــث رؤســـاء اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس  تنشيط أعمال اجلمعية العامة
واالجتمــاعي علــى االجتمــاع دوريــا لكفالــة زيــادة التعــاون بينــهم         
وتنسيق بـرامج عملـهم وفقـا ملسـؤوليات كـل منـهم مبوجـب امليثـاق؛         
وعلى رئـيس اجلمعيـة أن يقـوم بإحاطـة الـدول األعضـاء علمـا بنتـائج         

  تلك االجتماعات بانتظام.  
ــن إىل مواصــلة مبادرا   ــس األم ــدعو جمل ــة   ت ــة إىل حتســني نوعي ــه اهلادف ت

تقريــره الســنوي إىل اجلمعيــة العامـــة، مبوجــب التكليــف الصـــادر يف      
وعي مـن امليثـاق، ملوافـاة اجلمعيـة بتقريـر موضـ       ٢٤من املادة  ٣الفقرة 

  وحتليلي.
تدعو جملس األمن إىل تقدمي تقارير حمدثة ومنتظمة إىل اجلمعيـة العامـة   

ــيت اختــذها أو ينــ   وي اختاذهــا فيمــا يتعلــق بتحســني  عــن اإلجــراءات ال
  تقاريره إىل اجلمعية.  

ــن إىل أن    ــس األم ــدعو أيضــا جمل ــا للمــادتني     ت ــا، وفق ــدم دوري  ١٥يق
من امليثاق، تقارير خاصة وذات منحـى موضـوعي إىل اجلمعيـة     ٢٤ و

  العامة لكي تنظر يف املسائل ذات األمهية الدولية الراهنة.

٦٢/١٥٩  
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٨

ــوق اإلنســـــــان    ــة حقـــــ محايـــــ
ــياق    ــية يف س ــات األساس واحلري

  اإلرهاب مكافحة 

تشجع جملس األمن وجلنـة مكافحـة اإلرهـاب التابعـة لـه علـى توطيـد        
ــز       ــوق اإلنســان ذات الصــلة ومواصــلة تعزي ــات حق ــع هيئ الصــالت م
التعاون معها، وال سيما مـع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان       

تعزيـــز ومحايـــة حقـــوق اإلنســـان واحلريـــات  واملقـــرر اخلـــاص املعـــين ب
األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب واملعنـيني اآلخـرين بـاإلجراءات     
واآلليــات اخلاصــة التابعــة لــس حقــوق اإلنســان، مــع إيــالء االعتبــار  
علـــى النحـــو الواجـــب لتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان ومحايتـــها يف العمـــل 

  رهاب.اجلاري عمال بقرارات جملس األمن املتعلقة باإل
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  من امليثاق   ١٢املمارسة املتعلقة باملادة   -جيم 

    ١٢املادة   

ــدم  - ١   ــزاع   عنـ ــدد نـ ــن بصـ ــس األمـ ــر جملـ ا يباشـ
موقف ما الوظائف اليت رمسـت يف امليثـاق، فلـيس للجمعيـة      أو

ــة توصــية يف   ــدم أي ــة أن تق ــف    العام ــرتاع أو املوق شــأن هــذا ال
    إذا طلب ذلك منها جملس األمن.  إالَّ

 -مبوافقة جملس األمـن   -يخطر األمني العام   - ٢  
اجلمعيـة العامـة يف كـل دور مـن أدوار انعقادهـا بكـل املســائل       
املتصلة حبفظ السلم واألمن الدويل اليت تكون حمل نظر جملـس  

‘‘ األمـم املتحــدة ’’األمـن، كـذلك يخطرهـا أو يخطــر أعضـاء     

غ جملــس إذا مل تكــن اجلمعيــة العامــة يف دور انعقادهــا، بفــرا    
    األمن من نظر تلك املسائل وذلك مبجرد انتهائه منها.

  مالحظة  

ــاقَش يف جملــس       ــد االســتعراض، مل تن ــرة قي خــالل الفت
علـى   ١٢من املادة  ١األمن طبيعة احلدود اليت تفرضها الفقرة 

سلطة اجلمعيـة العامـة يف تقـدمي توصـيات. وكـذلك مل يطلـب       
ــدمي توصــ    ــة تق ــة العام ــس إىل اجلمعي ــزاع  ال ــأن أي ن ية يف ش

مـــن  ١حالـــة وفقـــا لالســـتثناء املنصـــوص عليـــه يف الفقـــرة   أو
. بيد أن اجلمعية العامة اختذت يف دورا االسـتثنائية  ١٢ املادة

الطارئة العاشرة قرارا بشأن األعمال اإلسرائيلية غـري القانونيـة   
يف القــدس الشــرقية احملتلــة وبقيــة األرض الفلســطينية احملتلــة،      

رفض جملس األمن السابق ملشـروعي قـرارين بشـأن     أعقاب يف
بند جدول أعمال مـواز. ومـن مث، فقـد نظـر، يف واقـع األمـر،       
جملـــس األمـــن واجلمعيـــة العامـــة يف البنـــد نفســـه مـــن جـــدول 

  ) واختذا مقررين بشأنه.  ١األعمال (احلالة 

، واصـل األمـني العـام    ١٢مـن املـادة    ٢ووفقا للفقـرة    
ــة بــ   ــة العام املســائل املتصــلة بصــون الســالم   ”ـ إخطــار اجلمعي

واملسـائل  “ واألمن الدوليني اليت تكون حمل نظـر جملـس األمـن   

. واسـتندت هـذه   )١(اليت يكـون الـس قـد فـرغ مـن معاجلتـها      
اإلخطارات إىل البيـان املـوجز باملسـائل املعروضـة علـى جملـس       
األمن وعن املرحلـة الـيت بلغهـا النظـر يف تلـك املسـائل، الـذي        

 ١١أسبوع على أعضاء جملـس األمـن عمـال باملـادة      يعمم كل
. وكانـــت البنـــود )٢(مـــن النظـــام الـــداخلي املؤقـــت للمجلـــس

ــان    ــها الـــيت وردت يف البيـ ــارات هـــي نفسـ الـــواردة يف اإلخطـ
ــيت       ــود ال ــة، باســتثناء حــذف البن ــالفترة املعني ــوجز اخلــاص ب امل

  تعترب ذات صلة بصون السالم واألمن الدوليني.  ال

سائل اليت هـي موضـع نظـر جملـس األمـن      وأُدرجت امل  
يف اإلخطارات، وذلك يف فئتني: (أ) املسـائل الـيت حبثـت أثنـاء     
ــيت      ــذ اإلخطــار األخــري؛ و (ب) املســائل ال ــرة املنقضــية من الفت

زالت قيـد نظـر الـس ولكنـها مل تبحـث يف جلسـة رمسيـة         ما
منذ اإلخطار األخري. وعمال باملمارسة املكرسة، عنـدما كـف   

ــ ــة يف     الـ ــت مدرجـ ــألة كانـ ــاول مسـ ــن تنـ ــك عـ ــد ذلـ س بعـ
مــا، أبلــغ األمــني العــام اجلمعيــة العامــة بــذلك بتعمــيم    إخطــار

إضافة إىل ذلك اإلخطار. ولكن مل تصدر أية إضـافة مـن هـذا    
  القبيل خالل الفترة قيد االستعراض.  

ومت احلصـــول علـــى موافقـــة جملـــس األمـــن، املطلوبـــة    
بتعمــيم األمــني العــام علــى  ،١٢مــن املــادة  ٢مبقتضــى الفقــرة 
__________ 

اإلخطــار الــوارد مــن   ”انظــر مــذكرات األمــني العــام املعنونــة       )١(  
ــر  ــب الفقـ ــام مبوجـ ــادة  ٢ة األمـــني العـ ــن املـ ــاق  ١٢مـ ــن ميثـ مـ

ــبتمرب/أيلول  ٢٣ A/59/335 “املتحـــــــدة األمـــــــم ؛ ٢٠٠٤ســـــ
 A/61/371 ؛ و٢٠٠٥أيلول/ســـــــــــــــــــــبتمرب  ١٣ A/60/352 و

 تشـــرين األول/ ٢٣ A/62/300 )؛ و٢٠٠٦أيلول/ســـبتمرب  ١٣
 ).٢٠٠٧أكتوبر 

يرسل األمـني العـام أسـبوعيا إىل    ”على ما يلي:  ١١تنص املادة   )٢(  
املمــثلني يف جملــس األمــن بيانــا مــوجزا باملســائل املعروضــة علــى  

 “.الس وعن املرحلة اليت بلغها النظر يف تلك املسائل
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أعضــاء الــس نســخاً مــن مشــاريع اإلخطــارات. وأحاطــت     
  اجلمعية العامة علما رمسيا مبختلف اإلخطارات.  

  

    ١احلالة   

، املعقــــــودة يف ٥٥٦٤يف جلســــــة جملــــــس األمــــــن    
، فيما يتعلق باحلالـة يف الشـرق   ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٩

وت عضـو دائـم يف   األوسط، مبـا يف ذلـك قضـية فلسـطني، صـ     
. وبعـد جلسـة الـس،    )٣(الس سلبا على نص مشروع قـرار 
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤طلب ممثل قطـر، يف رسـالة مؤرخـة    

، باســـم الـــدول األعضـــاء يف جامعـــة الـــدول العربيـــة، ٢٠٠٦
ــتثنائية الطارئــــة العاشــــرة للجمعيــــة   اســــتئناف الــــدورة االســ

تشـرين   ١٥مؤرخـة  ؛ وأعرب ممثـل كوبـا، يف رسـالة    )٤(العامة
ــاين/نوفمرب  ــب تنســيق حركــة    ٢٠٠٦الث ــيس مكت ، بصــفته رئ

)٥(عدم االحنياز، عن تأييد احلركة لذلك الطلب
  .  

ــة      ــرة للجمعيـ ــة العاشـ ــتثنائية الطارئـ ــدورة االسـ ويف الـ
ــة يف القــدس     ــة باألعمــال اإلســرائيلية غــري القانوني العامــة املعني

احملتلـة، املسـتأنفة يف   الشرقية احملتلة وبقية األراضـي الفلسـطينية   
متحــدون ”يف إطــار صــيغة  ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٧

“من أجل السالم
، أعرب عـدة متحـدثني عـن خيبـة أملـهم      )٦(

إزاء فشل جملس األمن يف حتمـل مسـؤولياته بسـبب التصـويت     
. وأفاد ممثـل كوبـا،   )٧(السليب لعضو دائم يف الس على القرار

__________ 

  )٣(  S/2006/878. 

  )٤(  A/ES-10/366. 

  )٥(  A/ES-10/367. 

  )٦(  A/ES-10/PV.28. 

ــه،   )٧(   ــع نفسـ ــفحات  املرجـ ــطني)؛   ٦-٢الصـ ــن فلسـ ــب عـ (املراقـ
ــاز)؛     ١٢-١١والصــفحتان  ــدم االحني ــة ع ــا، باســم حرك (كوب
ــفحتان  ــفحتان   ١٤-١٣والصــ ــيا)؛ والصــ  ١٧-١٦(إندونيســ

  (باكســـــــــــــتان)؛ ٢١-١٩(ماليزيــــــــــــا)؛ والصـــــــــــــفحات  

 

حنيــاز، بــأن اجلمعيــة العامــة،    متحــدثاً باســم حركــة عــدم اال   
بعقدها هذه اجللسـة، إمنـا تـؤدي دورهـا ومتـارس الصـالحيات       
املنوطة ا فيما يتعلق باملسائل املتصـلة بصـون السـالم واألمـن     

 ١٤و  ١٣و  ١٢و  ١١و  ١٠الـــــدوليني مبوجـــــب املـــــواد   
. ويف ايـة اجللسـة، اختـذت    )٨(من ميثاق األمم املتحـدة  ٣٥ و

، الــذي كــان يشــبه مــن  ١٠/١٦-قــرار دإطاجلمعيــة العامــة ال
حيث املضمون مشروع القـرار الـذي طبـق عليـه حـق الـنقض       
يف جملــس األمــن، إذ تضــمن القــرار ومشــروع القــرار أحكامــا  

  متطابقة يف العديد من الفقرات.
  

املمارسة املتعلقـة بأحكـام امليثـاق الـيت تنطـوي        -دال 
ــن إىل      ــس األمـــ ــن جملـــ ــيات مـــ ــى توصـــ علـــ

  العامة  جلمعيةا

  مالحظة  

بالنسبة لعدد من املسائل، ينص ميثـاق األمـم املتحـدة      
على اختاذ قرارات مشتركة بني جملس األمن واجلمعيـة العامـة،   
ــألة أوال.      ــرارا يف املسـ ــس قـ ــذ الـ ــأن يتخـ ــي بـ ــن يقتضـ ولكـ

هـــو احلـــال مـــثال بالنســـبة لقبـــول األعضـــاء أو إيقـــاف  وهـــذا
ني األمــني  )، وتعــي ٦و  ٥و  ٤عضــويتهم أو فصــلهم (املــواد   

)، والشروط اليت جيوز مبوجبـها لدولـة ليسـت    ٩٧العام (املادة 
عضوا يف األمم املتحدة أن تنضم إىل النظـام األساسـي حملكمـة    

ــة (الفقــرة   ــادة   ٢العــدل الدولي )٩٣مــن امل
. وباإلضــافة إىل )٩(

__________ 

 ٨(مصـــر)؛ والصـــفحة    ٤-٣، الصـــفحتان A/ES-10/PV.29و 
 مبابوي).(ز

  )٨(  A/ES-10/PV.28 ١١، الصفحة. 

يــنص النظــام األساســي حملكمــة العــدل الدوليــة علــى أن جملــس      )٩(  
األمــن يقــدم توصــيات إىل اجلمعيــة العامــة بشــأن الشــروط الــيت   
ــام دون أن       ــدول املنضــمة إىل النظ ــن ال ــة م ــها لدول جيــوز مبوجب

ـواً فـي األمم املتحدة أن تشـارك يف انتخـاب أعضـاء    تكـون عض
حمكمــة العــدل الدوليــة، وبشــأن إدخــال تعــديالت علــى النظــام  
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ذلك، ينص النظامان األساسـيان للمحكـتني املنشـأتني لروانـدا     
ى أن يقـــدم جملـــس األمـــن قائمـــة وليوغوســـالفيا الســـابقة علـــ

ــة قضــاة       ــها اجلمعي ــة تنتخــب من ــة العام باملرشــحني إىل اجلمعي
مـن النظـام األساسـي للمحكمـة الدوليـة       ١٢احملكمتني (املادة 

مـــن النظـــام األساســـي    ١٣ليوغوســـالفيا الســـابقة؛ واملـــادة   
)١٠(للمحكمة الدولية لرواندا)

.  

بعهـا الـس   ويتناول هذا الفرع بإجياز املمارسة اليت ات  
خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض فيمــا يتعلــق بقبــول األعضــاء،    
وتعـــيني األمـــني العـــام، وانتخـــاب قضـــاة احملكمـــة الدوليــــة       

__________ 

ــرة   ــي (الفقـ ــادة   ٣األساسـ ــن املـ ــادة  ٤مـ ــام   ٦٩واملـ ــن النظـ مـ
 األساسي).

ــا: (   )١٠(   ــتني مهـ ــامالن للمحكمـ ــان الكـ ــي ١االمسـ ــام األساسـ ) النظـ
ص املســؤولني عــن للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخا 

أعمـال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن االنتــهاكات اجلســيمة  
ــدا واملــواطنني     ــيم روان ــدويل اإلنســاين املرتكبــة يف إقل للقــانون ال
الروانديني املسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن       

كــانون  ١االنتــهاكات املماثلــة يف أراضــي الــدول اــاورة بــني  
ــاير و ــمرب   ٣١ الثاين/ينــــــــ ــانون األول/ديســــــــ    ؛١٩٩٤كــــــــ

ــن   ٢و ( ــة األشـــخاص املســـؤولني عـ ــة الدوليـــة حملاكمـ ) احملكمـ
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف     

ــيم يوغوســالفيا الســابقة منــذ عــام      . ويــرد اإلجــراء  ١٩٩١إقل
مـن   ٤و  ٣و  ٢املتعلق بانتخـاب قضـاة احملكمـتني يف الفقـرات     

من النظام األساسـي للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا      ١٣املادة 
مـن النظـام    ١٢من املـادة   ٥و  ٤و  ٣و  ٢السابقة، والفقرات 

األساسي للمحكمة الدولية لرواندا. ويف كل حالة علـى حـدة،   
حييـــل األمـــني العـــام، وفقـــا للنظـــام األساســـي، مـــا يتلقـــاه مـــن  

جلسـةً  ترشيحات إىل رئيس جملس األمن. مث يعقد جملس األمـن  
وفقا للتفـاهم الـذي جـرى التوصـل إليـه يف مشـاوراته السـابقة،        
ويتخــذ قــرارا بوضــع قائمــة بأمســاء املرشــحني ملناصــب القضــاة.  
ــا إىل     وبعــد ذلــك، حييــل رئــيس جملــس األمــن نــص القــرار رمسي
رئــيس اجلمعيــة العامــة، برســالة يوجههــا إليــه. وتشــرع اجلمعيــة 

ــاب ا   ــك يف انتخــ ــد ذلــ ــة  بعــ ــن القائمــ ــاة مــ ــواردة يف  لقضــ الــ
 القرار.  ذلك

ــر أي     ــدا. ومل تثَ ــة لروان ليوغوســالفيا الســابقة واحملكمــة الدولي
ــق بشــروط االنضــمام إىل النظــام األساســي      مســائل فيمــا يتعل

  حملكمة العدل الدولية.  
  

  وية يف األمم املتحدة  العض  - ١

يتم قبول أي دولة يف عضوية األمـم املتحـدة وإيقـاف      
بقـرار مـن اجلمعيـة    ”عضوية دولة عضو أو فصلها من املنظمة 

ــاء علــى توصــية مــن جملــس األمــن    مــن  ٢(الفقــرة “ العامــة بن
مـن   ٦٠من امليثـاق). ووفقـا للمـادة     ٦و  ٥واملادتان  ٤ املادة

س األمن، يقدم الـس توصـيته إىل   النظام الداخلي املؤقت ل
اجلمعية العامـة، يف احلـدود الزمنيـة املقـررة، بشـأن كـل طلـب        
  عضوية مشفوعة مبحضر للمناقشات اليت أجراها ذا الشأن.  

وخالل الفترة قيد االستعراض، أوصى الـس بقبـول     
. ومل يقـدم  )١١(انضمام دولة واحدة إىل عضوية األمـم املتحـدة  

ــة   أي توصــية ســلبي  ــر خــاص إىل اجلمعي ة تســتدعي تقــدمي تقري
العامة. ومل يناقش الس أو يوصي بإيقاف عضوية أي عضـو  

  أو بفصله.
  

  تعيني األمني العام   - ٢

    ٩٧املادة   

يكـون للهيئـة أمانـة تشـمل أمينـاً عامـاً ومـن حتتــاجهم          
اهليئــة مــن املــوظفني. وتعــني اجلمعيــة العامــة األمــني العــام بنــاء  

لس األمن. واألمني العـام هـو املوظـف اإلداري    على توصية جم
  األكرب يف اهليئة.  

  من النظام الداخلي املؤقت لس األمن   ٤٨املادة   

__________ 

) املـــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٩١والقـــرار  A/60/902اجلبـــل األســـود (  )١١(  
 ).٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٢
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تناقش أي توصية إىل اجلمعية العامة بشـأن تعـيني   ...   
  األمني العام ويبت فيها يف جلسة سرية.  

من النظام الداخلي املؤقـت، عقـدت    ٤٨وفقا للمادة   
األمـــن للنظـــر يف مســـألة تقـــدمي توصـــية إىل   جلســـات جملـــس

اجلمعية العامة بشأن تعيني األمـني العـام علـى شـكل جلسـات      
خاصة، وصوت الس بـاالقتراع السـري. وكـان يعمـم بيـان      

ــداخلي   ٥٥يف ايــة كــل جلســة، وفقــا للمــادة    مــن النظــام ال
ــر يف التوصــية.        ــا النظ ــيت وصــل إليه ــة ال ــبني املرحل ــت، ي املؤق

رة قيــد االســتعراض، نظــر الــس يف توصــية مــن  وخــالل الفتــ
  ).  ٢هذا القبيل واعتمدها باإلمجاع (احلالة 

  

    ٢احلالة   

املعقــــودة  ٥٥٤٧نظــــر جملــــس األمــــن، يف جلســــته    
ــة يف  ــة خاصــ ــوبر   ٩كجلســ ــرين األول/أكتــ ، يف ٢٠٠٦تشــ

مســألة التوصــية املتعلقــة بتعــيني األمــني العــام لألمــم املتحــدة.    
)، الــذي أوصــى فيــه ٢٠٠٦( ١٧١٥قــرار واتخــذ بالتزكيــة ال

مون أمينا عاما لألمـم املتحـدة    - الس بتعيني السيد بان كي
وتنتـهي يف   ٢٠٠٧كـانون الثاين/ينـاير    ١لفترة واليـة تبـدأ يف   

٢٠١١كــانون األول/ديســمرب  ٣١
. وقُــدم الترشــيح عــدة  )١٢(

أشهر قبل انتهاء فترة والية األمني العـام آنـذاك، السـيد كـويف     
ــا ــالة مؤرخــة  عن ــوبر   ٩ن. ويف رس  ٢٠٠٦تشــرين األول/أكت

__________ 

 ٥٥٤٧) يف جلسـته  ٢٠٠٦( ١٧١٥اختذ جملـس األمـن القـرار      )١٢(  
ــودة يف  ــة)، املعقـــ ــوبر  ٩(املغلقـــ ــرين األول/أكتـــ . ٢٠٠٦تشـــ

نــت تلــك هــي املــرة الرابعــة الــيت يتخــذ فيهــا الــس قــرارا    وكا
بشــأن تعــيني األمــني العــام بالتزكيــة. ولالطــالع عمــا جــرى يف  
احلاالت السـابقة، انظـر مرجـع ممارسـات جملـس األمـن، ملحـق        

 .٢٠٠٣-٢٠٠٠الفترة 

ــة   ــة العام ــيس اجلمعي ــة إىل رئ ــس   )١٣(موجه ــيس جمل ، أحــال رئ
)١٤(األمن توصية الس إىل رئيس اجلمعية العامة

.  

انتخاب قضاة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة   - ٣

  واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

  مالحظة  

بانتخـــاب قضـــاة احملكمـــتني يف  يـــرد اإلجـــراء املتعلـــق  
مـــن النظـــام األساســـي  ١٣مـــن املـــادة  ٤و  ٣و  ٢الفقـــرات 

ــرات     ــة ليوغوســالفيا الســابقة، والفق ــة الدولي  ٣و  ٢للمحكم
ــادة   ٥و  ٤ و ــن املـ ــة    ١٢مـ ــي للمحكمـ ــام األساسـ ــن النظـ مـ

)١٥(الدولية لرواندا
.  

ويف كل حالة علـى حـدة، أحـال األمـني العـام، وفقـا         
مـا يتلقـاه مـن ترشـيحات إىل رئـيس جملـس        للنظـام األساسـي،  

ــذي مت      ــاهم ال ــا للتف األمــن. مث عقــد جملــس األمــن جلســة وفق
التوصل إليه يف مشـاوراته السـابقة، واختـذ قـرارا بوضـع قائمـة       
بأمساء املرشـحني لشـغل مناصـب القضـاة. وبعـد ذلـك، أحـال        
رئــيس جملــس األمــن نــص القــرار رمسيــا إىل رئــيس اجلمعيــة        

وجهها إليه. وقامت اجلمعيـة العامـة بعـد ذلـك      العامة، برسالة
  بانتخاب القضاة من القائمة الواردة يف ذلك القرار.  

__________ 

  )١٣(  A/61/501. 

العامـة، يف اجللسـة العامـة احلاديـة والـثالثني مـن        اختذت اجلمعية  )١٤(  
تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١دورا احلادية والسـتني، املعقـودة يف   

ــيد  ٦١/٣، القــــــرار ٢٠٠٦   ، الــــــذي عينــــــت مبوجبــــــه الســــ
 مون أمينا عاما لألمم املتحدة. - بان كي

ــالع علـــى نـــص النظـــام األساســـي للمحكمـــة الدوليـــة        )١٥(   لالطـ
، املرفــق، الــذي اعتمــد    S/25704ة، انظــر  ليوغوســالفيا الســابق  

أيار/مـــايو  ٢٥) املـــؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧مبوجـــب قـــرار الـــس 
. ولالطـــالع علـــى نـــص النظـــام األساســـي للمحكمـــة  ١٩٩٣

) املـــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥قـــرار الـــس الدوليـــة لروانـــدا، انظـــر 
 املرفق.، ١٩٩٤تشرين الثاين/نوفمرب   ٨
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  ٣احلالة   

  احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة  

ــته     املعقــــــودة يف  ٥٠٥٧اختــــــذ الــــــس، يف جلســــ
) ٢٠٠٤( ١٥٦٧، القــرار ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ١٤

(د) مــــن  ١الفرعيــــة الــــذي وضــــع مبوجبــــه، وفقــــا للفقــــرة 
مكــررا مــن النظــام األساســي للمحكمــة الدوليــة       ١٣ املــادة

مرشــحا، آخــذا يف  ٢٢ليوغوســالفيا الســابقة، قائمــة تتضــمن  
االعتبـار علـى النحـو الواجــب التمثيـل املالئـم للـنظم القانونيــة       

قاضــيا  ١١الرئيســية يف العــامل، انتخبــت اجلمعيــة العامــة منــها  
لس األمن رئيس اجلمعيـة العامـة   للمحكمة. وقد أبلغ رئيس جم

ــه يف     ــا إلي ــالة وجهه ــة، برس ــا بالقائم  تشــرين األول/ ١٤رمسي

، )١٦(. ويف رســـالة موجهـــة يف التـــاريخ نفســـه٢٠٠٤أكتـــوبر 
) إىل ٢٠٠٤( ١٥٦٧أحــال رئــيس جملــس األمــن نــص القــرار 

ــة العامــة يف اجللســة     ــت اجلمعي ــة العامــة. وانتخب ــيس اجلمعي رئ
ــابعة واخلمســني   ــة الس ــعة واخلمســني،     العام ــا التاس مــن دور

ــودة يف  ــاين/نوفمرب   ١٨املعق ــرة  ٢٠٠٤تشــرين الث ــا للفق ، وفق
قاضـيا   ١٤من النظام األساسـي،   ١٣(د) من املادة  ٢الفرعية 

للمحكمـــة، وهـــم املرشـــحون الـــذين حصـــلوا علـــى األغلبيـــة 
املطلقــة ألصــوات الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة والــدول  

تفظ ببعثات دائمة يف مقـر األمـم املتحـدة.    غري األعضاء اليت حت
مـن النظـام األساسـي، انتخـب      ١٣من املـادة   ٤ووفقا للفقرة 

تشـرين   ١٧القضاة لفترة واليـة مـدا أربـع سـنوات، تبـدأ يف      
  .٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

  
__________ 

  )١٦(  A/59/437. 

    ٤احلالة   

  احملكمة الدولية لرواندا  

قاضيا دائماً مـن قضـاة احملكمـة     ١١نظرا لكون والية   
، وأيضــا ٢٠٠٧ليـة لروانــدا كانــت ســتنتهي يف أيار/مــايو  الدو

ــاريخ، وجــه      ــع اســتمرار احملاكمــات إىل مــا بعــد ذلــك الت لتوق
 ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٣األمني العام رسالتني متطابقتني مؤرختني 

، أحـال مـا   )١٧(إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمـن 
ب فيهـا  رسالة موجهة من رئيس احملكمة، إريـك موسـيه، يطلـ   

ــام       ــة ع ــك القضــاة حــىت اي ــة أولئ ــد والي ــو ٢٠٠٨متدي ، وه
املوعد املتوقع النتهاء إجراءات احملكمة. وأشـري يف الرسـالة إىل   
أن احملاكمــات الــيت ميثــل يف كــل منــها متــهم واحــد كــان مــن  

ــا بـــني أيار/مـــايو   ــايو  ٢٠٠٦املقـــرر أن تنجـــز مجيعهـ وأيار/مـ
ــدأ حماكمــا  ٢٠٠٧ ــا . وكــان مــن املقــرر أن تب ت جديــدة حامل

ــذلك، وأن تســتمر     يتــوفر القضــاة وقاعــات احملكمــة الالزمــة ل
. لكــن ٢٠٠٧تلــك احملاكمــات مــدة طويلــة بعــد أيار/مــايو      

النظــام األساســي للمحكمــة ال يــنص علــى متديــد فتــرة واليــة   
القضاة الدائمني. ويف غياب حكم مـن هـذا القبيـل، كـان مـن      

ــى      ــن علـ ــس األمـ ــة جملـ ــى موافقـ ــول علـ ــالزم احلصـ ــد  الـ متديـ
ــة ــدائمني حـــىت   ١١ واليـ ــاة الـ ــانون األول/ ٣١مـــن القضـ  كـ

  .٢٠٠٨ديسمرب 

واســتجابة لطلــب األمــني العــام، وبصــرف النظــر عــن   
مكــررا مــن    ١٢(ب) مــن املــادة   ١أحكــام الفقــرة الفرعيــة   

النظام األساسي للمحكمة الدولية لرواندا، قرر جملـس األمـن،   
ونيـــــــه حزيران/ي ١٣) املــــــؤرخ  ٢٠٠٦( ١٦٨٤يف قــــــراره  

ــة ٢٠٠٦ ــدائمني حــىت    ١١، متديــد والي مــن قضــاة احملكمــة ال
. ويف رســـالة موجهـــة يف ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١

__________ 

  )١٧(  A/60/878-S/2006/349. 
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ــاريخ نفســه  ــن نــص القــرار      )١٨(الت ــال رئــيس جملــس األم ، أح
  ) إىل رئيس اجلمعية العامة.٢٠٠٦( ١٦٨٤

  

    تقارير جملس األمن إىل اجلمعية العامة  -هاء 

    ٣، الفقرة ٢٤املادة   

ن تقــارير ســنوية، وأخــرى خاصــة،  رفــع جملــس األمــي  
  اقتضت احلال، إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها.  إذا

  

    ١، الفقرة ١٥املادة   

تتلقــى اجلمعيــة العامــة تقــارير ســنوية وأخــرى خاصــة    
من جملس األمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقـارير بيانـا عـن    

ختــذها حلفــظ التــدابري الــيت يكــون جملــس األمــن قــد قررهــا أو ا
  السالم واألمن الدوليني.  

  

  مالحظة  

مــن امليثــاق، واصــل   ٢٤مــن املــادة  ٣عمــال بــالفقرة   
جملس األمن خالل الفترة قيد االستعراض تقدمي تقارير سـنوية  

. ويف أعقـاب بيـان تفسـريي مـن األمانـة      )١٩(إىل اجلمعية العامة
__________ 

  )١٨(  A/60/906-S/2006/437. 

ن التقــارير الســنوية يف اجللســات العامــة التاليــة:  أقــر جملــس األمــ  )١٩(  
آب/أغسـطس   ١التقرير التاسـع واخلمسـون (يغطـي الفتـرة مـن      

ــه ٣١إىل  ٢٠٠٣ ــة ٢٠٠٤ متوز/يوليــــــــ ، ٥٠٤٤)، اجللســــــــ
يــر الســتون (يغطــي الفتــرة مــن ؛ التقر٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ٢٨
)، اجللســة ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٣١إىل  ٢٠٠٤أغســطس آب/ ١

د والســتون ؛ التقريــر الواحــ٢٠٠٥ســبتمرب أيلول/ ١٩، ٥٢٦٢
متوز/يوليـه   ٣١إىل  ٢٠٠٥أغسـطس  آب/ ١(يغطي الفتـرة مـن   

؛ ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ٦، ٥٥٧٨)، اجللســة ٢٠٠٦
أغســطس آب/ ١ والســتون (يغطــي الفتــرة مــن    التقريــر الثــاين 

ــه  ٣١إىل  ٢٠٠٦ ــة٢٠٠٧متوز/يوليــــــــ ، ٥٧٦٩ )، اجللســــــــ
ث والســتون  تقريــر الثالــ ؛ ال٢٠٠٧تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٥

 

ــويت،      ــارير، دون تصـ ــن التقـ ــر مـ ــل تقريـ ــد كـ ــة، اعتمـ العامـ
  ة من جلسات الس.جلس  يف

املعقــــــودة يف  ٥٧٦٩وأقــــــر الــــــس، يف جلســــــته   
، مشــروع تقريــره الســنوي ٢٠٠٧تشـرين األول/أكتــوبر   ٢٥

ــدة مــن     ــرة املمت ــة عــن الفت ــة العام آب/أغســطس  ١إىل اجلمعي
. وقبــــل إقــــرار التقريــــر   ٢٠٠٧متوز/يوليــــه  ٣١إىل  ٢٠٠٦

ــثال ســلوفاكيا والصــني. ورأى مم    ــانني مم ــل الســنوي، أدىل ببي ث
ســلوفاكيا أن مــن الضــروري أن ميضــي الــس يف بــذل املزيــد 
ــر وعلــى        ــى مضــمون التقري ــز أكثــر عل ــود وأن يرك ــن اجله م
الرسائل السياسية الرئيسية اليت يتضـمنها بشـأن أعمـال جملـس     

ــة  ــن ذات األمهيـ ــة    )٢٠(األمـ ــألة كيفيـ ــق مبسـ ــا يتعلـ ــا فيمـ . وأمـ
تقبل، فقـد  االستمرار يف حتسني نوعية التقرير السـنوي يف املسـ  

أيــد ممثــل الصــني آراء ممثــل ســلوفاكيا، ورأى أن هــذه املســألة  
ينبغــي أن متثــل عنصــرا ينظــر فيــه خــالل إعــداد تقريــر الــس   
للعام املقبل. وأشـار إىل أن الـس ميكنـه، مبراعـاة املمارسـات      
الســـابقة والعمـــل الفعلـــي الـــذي يـــتم كـــل عـــام، واالســـتعانة 

ــة، أن جيــد طري  ــة   باحلكمــة اجلماعي ــه املتعلق ــة لتحســني أعمال ق
)٢١(بالتقرير

.  

وخـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض، وردت يف بضـــعة    
، ٢٤مـــن املـــادة  ٣مراســـالت إشـــارات واضـــحة إىل الفقـــرة 

يتعلـق بالتعامـل مـع مســألة تقـارير جملـس األمـن الســنوية        فيمـا 
)٢٢(واخلاصة إىل اجلمعية العامة

.  

__________ 

متوز/يوليـه   ٣١إىل  ٢٠٠٧أغسـطس  آب/ ١(يغطي الفتـرة مـن   
 .٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٣٠، ٦٠٠٧)، اجللسة ٢٠٠٨

  )٢٠(  S/PV.5769 ٢، الصفحة. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

ــن   ٢٠٠٦س آب/أغســط ١انظــر الرســالة املؤرخــة    )٢٢(   ــة م املوجه
)؛ والرسـالة املؤرخـة   S/2006/718ممثل ماليزيـا إىل األمـني العـام (   
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يقــدم  وخــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا هــذا امللحــق، مل        
 ٣الس أي تقرير خاص إىل اجلمعية العامـة (مبوجـب الفقـرة    

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس، علــى    ٦٠مــن املــادة 
)٢٣(سبيل املثال)

.  
  

ــيت أنشــأا      - واو ــة ال ــات الفرعي ــع اهليئ ــات م العالق
  اجلمعية العامة  

  مالحظة  

اضطلعت هيئات فرعية معينـة أنشـأا اجلمعيـة العامـة       
أعمال جملس األمن، إمـا ألنـه تربطهـا بـالس عالقـة      بدور يف 

خاصــة مبوجــب قــرارات صــادرة عــن اجلمعيــة العامــة، أو ألن  
الس استعان خبدمات هذه اهليئات الفرعية أو دعـا موظفيهـا   

  للمشاركة يف جلساته.  

ــد االســتعراض، مل تجــر مناقشــات       ــرة قي وخــالل الفت
ت الفرعيــة وجملــس دســتورية بشــأن العالقــات بــني هــذه اهليئــا 

األمن. ومن بـني اهليئـات الفرعيـة الـيت كانـت ال تـزال متـارس        
ــاب العضــوية املعــين مبســألة      ــوح ب ــق العامــل املفت أعماهلــا الفري
التمثيل العادل يف جملس األمن وزيـادة عـدد أعضـائه واملسـائل     
ــة     ــة املعنيـ ــة اخلاصـ ــن؛ واللجنـ ــس األمـ ــلة مبجلـ ــرى املتصـ األخـ

__________ 

املوجهــة مــن ممثــل كوبــا إىل األمــني   ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ١٩
 ).S/2006/780العام (

) علـى أنـه إن مل يـوص جملـس األمـن بقبـول       ٣( ٦٠نص املادة ت  )٢٣(  
كـان  ”الدولة صاحبة طلب العضوية أو يؤجل النظر يف طلبها، 

عليه أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقريرا خاصـا مشـفوعا مبحضـر    
 “.كامل للمناقشة

لجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب  بعمليـــات حفـــظ الســـالم وال
)٢٤(الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف

.  

وقدم مجيع هذه اهليئات تقـارير وتوصـيات إىل جملـس      
األمن و/أو اجلمعيـة العامـة. ويـرد يف اجلـدول الـذي يلـي هـذا        
ــة مبمارســة        ــة املعني ــها اللجن ــيت وجهت ــرع ســرد للرســائل ال الف

  للتصرف إىل الس.   الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة

وخالل الفترة قيد النظـر، مل يتضـمن أي مقـرر اختـذه       
جملس األمن إشارات إىل الفريق العامل املفتوح بـاب العضـوية   
ــدد       ــادة ع ــن وزي ــس األم ــادل يف جمل ــل الع ــين مبســألة التمثي املع
ــة    أعضــائه واملســائل األخــرى املتصــلة مبجلــس األمــن أو اللجن

فلســـطيين حلقوقـــه غـــري القابلـــة    املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب ال  
للتصـــرف. بيـــد أن الـــس أشـــار إىل اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة 

  ).  ٥بعمليات حفظ السالم يف أربعة من مقرراته (احلالة 

ــد      ــرة قيـ ــدة، وجهـــت، خـــالل الفتـ ــبات عـ ويف مناسـ
االستعراض، دعوات حلضور جلسات جملس األمن إىل رئـيس  

طيين حلقوقـه غـري القابلـة    اللجنة املعنية مبمارسـة الشـعب الفلسـ   
. ووجهـت مجيـع الـدعوات    )٢٥(للتصرف (انظر اجلدول أدنـاه) 

بصــورة تلقائيــة ودون أي مناقشــة. وتــال رئــيس جملــس األمــن  
رسائل الطلبات لتدرج يف سجل اجللسات ومل تصـدر عمومـا   
بصفتها وثائق رمسية مـن وثـائق جملـس األمـن. وخـالل الفتـرة       

من جلسات هيئـتني فـرعيتني   قيد النظر، حضر رئيس جملس األ
  ).٦تابعتني للجمعية العامة (احلالة 

__________ 

اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة    )٢٤(  
 عية تابعة للجمعية العامة.للتصرف هيئة فر

يــرد أيضــا يف الفصــل الثالــث بيــان مفصــل ملشــاركة ممثلــي هــذه   )٢٥(  
 اهليئات يف جلسات جملس األمن.
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  اجللسة وتاريخ انعقادها  بند جدول األعمال  اهليئة املدعوة

اللجنـــــة املعنيـــــة مبمارســـــة الشـــــعب  

ــة     ــري القابلـــ ــه غـــ ــطيين حلقوقـــ الفلســـ

 للتصرف (الرئيس/الرئيس بالنيابة)

احلالـــــــــة يف الشـــــــــرق 

األوســـط، مبـــا يف ذلـــك 

 طنيقضية فلس

 ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٣، ٤٩٢٩

   ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩، ٤٩٤٥  

   ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤، ٥٠٤٩  

   ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢١، ١واملستأنفة  ٥٢٣٠  

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠، ٥٤٠٤  

   ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٧، ٥٤١١  

   ٢٠٠٦ هحزيران/يوني ٣٠، ٥٤٨١  

   ٢٠٠٦وليه متوز/ي ٢١، ١ واملستأنفة ٥٤٩٣  

   ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٩، ١ واملستأنفة ٥٥٦٤  

   ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٣، ١ واملستأنفة ٥٦٢٩  

      

    ٥احلالة   

عمليـــات ’’يف البيـــان الرئاســـي بشـــأن البنـــد املعنـــون   
‘‘األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم

أيار/مـــايو  ٣١، املـــؤرخ )٢٦(
املـرأة والسـالم   ’’نـون  ، والبيان الرئاسي بشأن البند املع٢٠٠٥
ــن ‘‘واألمـ

ــؤرخ )٢٧( ــوبر   ٢٧، املـ ــرين األول/أكتـ ، ٢٠٠٥تشـ
رحــب الـــس بـــالتقرير الشـــامل عـــن االســـتغالل واالعتـــداء  

، )٢٨(اجلنسـيني مـن جانـب أفــراد األمـم املتحـدة حلفـظ الســالم      
ــألة،       ــذه املسـ ــين ـ ــام املعـ ــني العـ ــار األمـ ــده مستشـ ــذي أعـ الـ

__________ 

  )٢٦(  S/PRST/2005/21. 

  )٢٧(  S/PRST/2005/52. 

  )٢٨(  A/59/710. 

نيــة حبفــظ الســالم عــن رحــب بتقريــر اللجنــة اخلاصــة املع كمــا
٢٠٠٥دورا املستأنفة لعام 

. وحـث الـس أيضـا األمـني     )٢٩(
ــة القيــام مــن دون     العــام والبلــدان املســامهة بقــوات علــى كفال
ــاق    ــة اخلاصــــة كــــل يف نطــ تــــأخري بتنفيــــذ توصــــيات اللجنــ

  مسؤولياته.

) املتعلــق بالبنــد املعنــون   ٢٠٠٦( ١٦٧٤ويف القــرار   
 نيسـان/  ٢٨، املـؤرخ  ‘‘ات املسـلحة محاية املدنيني يف الرتاعـ ’’

، أدان الــس مجيــع أعمــال االســتغالل اجلنســي ٢٠٠٦أبريــل 
ــراد       ــد األف ــى ي ــال عل ــداء واالجتــار حبــق النســاء واألطف واالعت
العســكريني وأفــراد الشــرطة واملــوظفني املــدنيني املشــاركني يف 

__________ 

  )٢٩(  A/59/19/Rev.1. 
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عمليات األمم املتحدة، ورحب باجلهود الـيت تبـذهلا وكـاالت    
تحدة وعملياا حلفظ السالم مـن أجـل تنفيـذ سياسـة     األمم امل

عدم التسامح مطلقا يف هـذا الصـدد، وطلـب إىل األمـني العـام      
وإىل البلدان املسـامهة بـأفراد مواصـلةَ اختـاذ مجيـع مـا يلـزم مـن         
إجــراءات مناســبة للتصــدي لالعتــداءات الــيت يرتكبــها هــؤالء   

ــام دون إب   ــها التنفيــذ الت ــدابري األفــراد، بوســائل مــن بين طــاء للت
ــتنادا إىل      ــة ذات الصــلة اس ــة العام ــرارات اجلمعي ــدة يف ق املعتم
التوصــيات الــواردة يف تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات   

)٢٩(حفظ السالم
.  

ــون       ــد املعن ــان الرئاســي يف ســياق البن ــرأة ’’ويف البي امل
‘‘والســـالم واألمـــن

ــوبر  ٢٦، املـــؤرخ )٣٠( ــرين األول/أكتـ تشـ
٢٠٠٦لـــس إدانتـــه جلميـــع أعمـــال ســـوء الســـلوك  ، كـــرر ا

اجلنسي اليت قامت ا مجيع فئات أفـراد بعثـات األمـم املتحـدة     
حلفظ السالم، وحـث األمـني العـام والبلـدان املسـامهة بقـوات       
علــى كفالــة تنفيــذ توصــيات اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات   

)٣١(حفظ السالم تنفيذا كامال
.  

  

    ٦احلالة   

نظــر، حضـر رئــيس جملــس األمــن  خـالل الفتــرة قيــد ال   
  جلسات هيئتني فرعيتني تابعتني للجمعية العامة.  

__________ 

  )٣٠(  S/PRST/2006/42. 

  )٣١(  A/60/19. 

ــة     ـــة مؤرخــــ ـــس  ٩ويف رسالــــ  ٢٠٠٤آب/أغسطـــــ
، أحـال املمثـل الـدائم    )٣٢(مــوجهــة إلــى رئيـــس جملـس األمـن   

لباكستان لدى األمم املتحـدة تقيـيم رئاسـة باكسـتان ألعمـال      
ي أشـري فيـه إىل   ، الـذ ٢٠٠٤جملس األمن يف شـهر أيار/مـاريو   

ــه يف  ــة العامــة،      ١٤أن ــيس اجلمعي ــن رئ ــدعوة م ــايو، وب أيار/م
حضــر رئــيس الــس وثالثــة مــن أعضــائه (الربازيــل ورومانيــا  
وفرنسا) اجتماعا تفاعليا للفريق العامل املفتوح باب العضـوية  
ــالح     ــلة بإصـ ــائل املتصـ ــين باملسـ ــة واملعـ ــة العامـ ــابع للجمعيـ التـ

  األمن.  جملس

ــرين ٢٩ويف    ــاين/نوفمرب  تشـ ــيس ٢٠٠٤الثـ ، أدىل رئـ
جملس األمن ببيان يف اجتمـاع للجنـة املعنيـة مبمارسـة الشـعب      
الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف مبناسـبة اليـوم الـدويل        

. وأما رئيس اللجنـة املعنيـة   )٣٣(للتضامن مع الشعب الفلسطيين
ــة للتصــرف،      ــه غــري القابل مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوق

)٣٤(بدوره يف عدة جلسات للمجلسفشارك 
.  

__________ 

  )٣٢(  S/2004/614. 

. وخـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، شـارك      A/AC.183/PV.283 انظـر   )٣٣(  
رئــيس الــس، كــل ســنة، يف اجتماعــات اللجنــة لالحتفــال بــاليوم  

 ؛A/AC.183/PV.290ويل للتضامن مع الشعب الفلسـطيين (انظـر   الد
 ).A/AC.183/PV.306و  ؛A/AC.183/PV.298و 

يــرد يف الفصــل الثالــث بيــان مفصــل ملشــاركات رئــيس اللجنــة     )٣٤(  
ــة    ــه غــــري القابلــ ــة الشــــعب الفلســــطيين حلقوقــ املعنيــــة مبمارســ

 للتصرف.
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  الرسائل الواردة من اهليئات الفرعية اليت أنشأا اجلمعية العامة    

  الرسائل الواردة من اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف    

  
  املوضوع  التاريخ  الوثيقة رمز

     
S/2004/203 موجهـة مـن الـرئيس، كـرر      ٢٠٠٤آذار/مـارس   ١٢رسالة مؤرخـة   ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢

فيهــا اعتــراض اللجنــة علــى حــذف البنــود املتعلقــة مبمارســة الشــعب 

الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف، وقضـية فلسـطني، واحلالـة        

ضـة علـى   يف الشرق األوسـط، مـن قائمـة املسـائل الـيت كانـت معرو      

 نظر جملس األمن

S/2005/178 موجهـة مـن الـرئيس، كـرر      ٢٠٠٥آذار/مـارس   ١٥رسالة مؤرخـة   ٢٠٠٥آذار/مارس  ١٥

فيهــا اعتــراض اللجنــة علــى حــذف البنــود املتعلقــة مبمارســة الشــعب 

ني، واحلالـة  الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف، وقضـية فلسـط      

يف الشرق األوسـط، مـن قائمـة املسـائل الـيت كانـت معروضـة علـى         

 نظر جملس األمن

S/2005/262 ــة  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٠ ــالة مؤرخـ ــان/أبريل  ٢٠رسـ ــرئيس،   ٢٠٠٥نيسـ ــن الـ ــة مـ موجهـ

لــيت كانــت قــد أعــرب فيهــا عــن قلــق اللجنــة إزاء أنشــطة إســرائيل ا 

 جرت مؤخرا دف توسيع مستوطناا يف األرض الفلسطينية احملتلة

S/2005/556 موجهــة مــن الـــرئيس،    ٢٠٠٥آب/أغســـطس  ٣٠رســالة مؤرخــة    ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣٠

لية أعرب فيها عن قلق اللجنة إزاء قرارات اختذا احلكومة اإلسـرائي 

 مؤخرا بتوسيع وتعزيز مستوطناا يف الضفة الغربية

S/2006/208 موجهـة مـن الـرئيس، كـرر      ٢٠٠٦مـارس  آذار/ ٣٠رسالة مؤرخـة   ٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠

فيهــا اعتــراض اللجنــة علــى حــذف البنــود املتعلقــة مبمارســة الشــعب 

غـري القابلـة للتصـرف، وقضـية فلسـطني، واحلالـة       الفلسطيين حلقوقـه  

يف الشــرق األوســط، مــن قائمــة املســائل الــيت كانــت معروضــة نظــر 

 على جملس األمن

S/2007/305 موجهة من الرئيس، كرر فيهـا   ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة  ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٢

ــراض ال ــعب   اعتـ ــة الشـ ــة مبمارسـ ــود املتعلقـ ــة علـــى حـــذف البنـ لجنـ

الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف، وقضـية فلسـطني، واحلالـة        

يف الشرق األوسـط، مـن قائمـة املسـائل الـيت كانـت معروضـة علـى         

  نظر جملس األمن
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  جلنة بناء السالم    -زاي 

  مالحظة  

ــواد      ــا للمـ ــتعراض، ووفقـ ــد االسـ ــرة قيـ  ٧خـــالل الفتـ
ــة      ٢٩و  ٢٢ و ــاء الســالم كهيئ ــة بن ــاق، أُنشــئت جلن ــن امليث م

فرعيــة تابعــة لــس األمــن واجلمعيــة العامــة، مبوجــب قــرارين   
كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٠اختــــذما اهليئتــــان بــــالتزامن يف 

٢٠٠٥
. وكـــان الغـــرض الرئيســـي مـــن إنشـــاء جلنـــة بنـــاء )٣٥(

الســالم هــو اجلمــع بــني مجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة حلشــد    
رد وتقــدمي املشــورة واقتــراح اســتراتيجيات متكاملــة لبنــاء  املــوا

  السالم واالنتعاش بعد انتهاء الرتاع.

ويصف هذا الفرع مقررات ومداوالت جملـس األمـن     
الــيت تعكــس عالقاتــه مــع اجلمعيــة العامــة والــس االقتصــادي  

  واالجتماعي يف سياق جلنة بناء السالم.  
  

  السالم   قرارات الس بشأن جلنة بناء  - ١

ــرار     ــب القـ ــس  ٢٠٠٦( ١٦٤٥مبوجـ ــد جملـ )، إذ أكـ
األمن املسؤوليات واملهام املنوطة بكل هيئة مـن هيئـات األمـم    
املتحدة علـى النحـو املـبني يف امليثـاق وضـرورة تعزيـز التنسـيق        
فيما بني هذه اهليئات، وإذ كان يتصرف على حنو متزامن مـع  

سـالم بوصـفها هيئـة    اجلمعية العامـة، أنشـأ الـس جلنـة بنـاء ال     
. وقــرر الــس، مبوجــب القــرار )٣٦(استشــارية حكوميــة دوليــة

نفســـه، أن تكـــون للجنـــة بنـــاء الســـالم جلنـــة تنظيميـــة دائمـــة 
مسؤولة عـن وضـع نظامهـا الـداخلي وحتديـد أسـاليب عملـها        
وأن تتكون من عدة أعضاء مـن بينـهم: (أ) سـبعة أعضـاء مـن      

ارون وفقـا للقواعـد   جملس األمن، منـهم أعضـاء دائمـون، يختـ    
__________ 

ــة  ٢٠٠٦( ١٦٤٥قـــرار جملـــس األمـــن    )٣٥(   ــة العامـ ) وقـــرار اجلمعيـ
 ، على التوايل.٦٠/١٨٠

 )، الفقرة الثامنة من الديباجة.٢٠٠٦( ١٦٤٥القرار   )٣٦(  

واإلجــراءات الــيت يقررهــا الــس؛ (ب) ســبعة أعضــاء مــن       
الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ينتخبـــون مـــن اموعـــات  
اإلقليميــة وفقــا للقواعــد واإلجــراءات الــيت يقررهــا الــس؛       

ــافيني ينتخبـــــون وفقـــــا للقواعـــــد    (ج) ســـــبعة أعضـــــاء إضـــ
. وتقـرر أن يعمـل   )٣٧(واإلجراءات اليت تقررها اجلمعيـة العامـة  

ــرر       ــد. وق ــة للتجدي ــدة ســنتني قابل ــة مل ــة التنظيمي أعضــاء اللجن
ــال       ــة جــدول األعم ــة التنظيمي ــذلك أن تضــع اللجن ــس ك ال
للجنــة يســتند إىل طلبــات احلصــول علــى املشــورة املقدمــة مــن 
جملس األمن، واألمني العام، والس االجتماعي واالقتصـادي  

ة عضــو معنيـــة متــر بظـــروف   أو اجلمعيــة العامـــة مبوافقــة دولـــ  
ــزاع       ــوع يف نــ ــك الوقــ ــى وشــ ــا علــ ــبح معهــ ــتثنائية تصــ اســ

االنتكاس إليه، وال تكـون هـذه الظـروف قيـد نظـر الـس        أو
ــاق ١٢وفقـــا للمـــادة  . وشـــدد الـــس علـــى أن  )٣٨(مـــن امليثـ

املشورة املقدمة من اللجنة بـإيالء عنايـة مسـتمرة للبلـدان أثنـاء      
التنمية سيكون هلا أمهية خاصـة   انتقاهلا من مرحلة اإلنعاش إىل

بالنسبة للمجلس االقتصـادي واالجتمـاعي، بـالنظر إىل الـدور     
املنـــوط بـــه بوصـــفه هيئـــة رئيســـية بالنســـبة للمســـائل املتعلقـــة 

. وعــالوة علــى ذلــك،   )٣٩(بالتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة  
أشــار الــس إىل أن اللجنــة ســوف تقــدم تقريــرا ســنويا إىل       

وإىل أن اجلمعيــة ســوف جتــري مناقشــة ســنوية اجلمعيــة العامــة 
  الستعراض التقرير.

ــراره      ــن، يف قــ ــس األمــ ــرر جملــ ) ٢٠٠٥( ١٦٤٦وقــ
، عمـــال بـــالفقرة ٢٠٠٥كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٠املـــؤرخ 

)، أن يكـــــون ٢٠٠٥( ١٦٤٥(أ) مـــــن القـــــرار  ٤الفرعيـــــة 
األعضاء الدائمون يف الس أعضاء يف اللجنة التنظيمية للجنـة  

__________ 

 .٤نفسه، الفقرة املرجع   )٣٧(  

 .١٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٨(  

 .١٧املرجع نفسه، الفقرة   )٣٩(  
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م، وأن يقوم الس سنويا باختيار اثنني من أعضـائه  بناء السال
. وقرر أن يقـدم أيضـا،   )٤٠(املنتخبني للمشاركة يف تلك اللجنة

 ١٦٤٥مـن القـرار    ١٥التقرير السنوي املشـار إليـه يف الفقـرة    

)٤١() إىل جملس األمن إلجراء مناقشة سنوية بشأنه٢٠٠٥(
.  

وأكـــد جملـــس األمـــن، يف البيـــان الرئاســـي املـــؤرخ        
، أمهيــة بنــاء الســالم بعــد انتــهاء ٢٠٠٧كــانون الثاين/ينــاير  ٨

الــرتاع مــن أجــل مســاعدة البلــدان اخلارجــة مــن الــرتاع علــى    
إرســاء األســاس الــالزم للســالم والتنميــة املســتدامني، ورحــب  
يف هذا الصدد بإنشاء جلنة بناء السـالم الـيت ينبغـي أن تضـطلع     

درة األمـم املتحـدة   بدور هام لبلوغ اهلدف املتمثل يف حتسني ق
ــة يف       ــدان الواقع ــة، والبل ــات اإلقليمي ــع املنظم ــى التنســيق م عل
املنــاطق املعنيــة، واجلهــات املاحنــة، والبلــدان املســامهة بقــوات،   
والبلـــدان املســــتفيدة، واالضــــطالع بأنشـــطة بنــــاء الســــالم،   

ــات حفــظ الســالم وحــىت يتحقــق      وال ــة عملي ــذ بداي ســيما من
ــار والتنميــ   ــديره    االســتقرار واإلعم ــن تق ــس ع ــرب ال ة. وأع

ــذي       ــل األويل الـ ــت يف العمـ ــك الوقـ ــىت ذلـ ــرز حـ ــدم احملـ للتقـ
)٤٢(اضطلعت به اللجنة فيما يتصل ببوروندي وسرياليون

.  

ويف عدة حاالت أخرى تتصل بالبلـدان اخلارجـة مـن      
الــرتاع، رحــب الــس يف مقرراتــه بالــدور الــذي تضــطلع بــه   

ملعنيــة علــى مواصــلة وشــجع احلكومــة ا ،)٤٣(جلنــة بنــاء الســالم
__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٦القرار   )٤٠(  

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٤١(  

  )٤٢(  S/PRST/2007/1. 

يف البيـــان  فيمــا يتعلـــق باحلالـــة يف بورونـــدي: رحـــب الـــس،   )٤٣(  
ــدمها  ٢٠٠٧أيار/مــايو ٣٠الرئاســي املــؤرخ   ــيت ق ، باإلحاطــة ال

رئيس اللجنة التنظيمية للجنة بنـاء السـالم بشـأن أنشـطة اللجنـة      
املتصلة بـبـوروندي، وشجع حكومة بورونـدي ومكتـب األمـم    
املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي، يف هــذا الســياق، علــى العمــل   

املصلحة، بغية إجيـاد إطـار    بشكل وثيق مع مجيع األطراف ذات
 

، وأحاط علمـا بالرسـالة   )٤٤(تعاوا الوثيق مع جلنة بناء السالم
ــى       ــدها عل ــا إدراج بل ــب فيه ــة تطل ــة معني ــن حكوم ــواردة م ال

)٤٥(جدول أعمال جلنة بناء السالم
.  

__________ 

ــركائها     ــع شـ ــة ومجيـ ــزام احلكومـ ــز التـ ــليم لتعزيـ ــتراتيجي سـ اسـ
). S/PRST/2007/16بأولويـــات توطيـــد الســـالم يف بورونـــدي ( 

)، املـــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٩١يف قـــراره وأحـــاط الـــس علمـــا   
ــدمها يف  ، ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ١٩ ــيت ق باإلحاطــة ال
رئـــيس تشـــكيلة جلنـــة بنـــاء   ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  ٦

السالم املخصصة لبورونـدي، ورحـب بعمـل جلنـة بنـاء السـالم       
ــة       ــع حكوم ــك التوصــل م ــا يف ذل ــدي، مب ــث بشــأن بورون احلثي
بوروندي إىل الصيغة النهائية لإلطار االسـتراتيجي لبنـاء السـالم    

ع، وتطلــع إىل تنفيــذها بــنفس روح واعتمــاد آليــة الرصــد والتتبــ 
 املشاركة (الفقرة السادسة من الديباجة).

فيما يتعلق باحلالـة يف سـريالون: أحـاط الـس علمـا، يف القـرار         )٤٤(  
، ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٢٢) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٤

باالجتماعني اخلاصني ببلـدان بعينـها اللـذين عقـدما جلنـة بنـاء       
ــالم يف  ــري ١٢السـ ــوبر و تشـ ــانون األول/ ١٣ن األول/أكتـ  كـ

، واللذين ناقشـت اللجنـة فيهمـا أربعـة جمـاالت      ٢٠٠٦ديسمرب 
ذات أولوية جلهود بناء السـالم يف سـرياليون، وشـجع احلكومـة     
علــى مواصــلة تعاوــا الوثيــق مــع جلنــة بنــاء الســالم، واجلهــات   
املاحنة على مواصلة تقدمي دعمها للحكومة (الفقرة السـابعة مـن   

ــرة  ال ــة والفقــ ــرار  ٦ديباجــ ــس، يف القــ ــدد الــ  ١٧٩٣). وشــ
، علـى أن  ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ٣١) املؤرخ ٢٠٠٧(

تتحمل حكومة سرياليون املسـؤولية األساسـية عـن بنـاء السـالم      
وعن األمن والتنميـة الطويلـة األجـل يف البلـد، وشـجع حكومـة       

الم، ســرياليون علــى مواصــلة تعاوــا الوثيــق مــع جلنــة بنــاء الســ  
جبملة وسائل منـها الرصـد املنـتظم للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار        
سرياليون للتعـاون لبنـاء السـالم، واجلهـات املاحنـة الدوليـة علـى        

 ).٦مواصلة تقدمي الدعم إىل احلكومة (الفقرة 

ــا    )٤٥(   ــة يف غيني ــق باحلال ــا يتعل ــا،    - فيم ــس علم بيســاو: أحــاط ال
، ٢٠٠٧رين األول/أكتــوبر تشــ ٢٤البيــان الرئاســي املــؤرخ   يف

بيســاو الــيت يطلــب  -بالرســالة الــواردة مــن رئــيس وزراء غينيــا 
بيساو يف جدول أعمـال جلنـة بنـاء السـالم،      -فيها إدراج غينيا 

وأعرب عن اعتزامه النظـر يف هـذا الطلـب علـى سـبيل األولويـة       
)S/PRST/2007/38.( 
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ــبات     وأشـــار الـــس علـــى وجـــه التحديـــد، يف مناسـ
أخرى خالل مناقشاته املواضيعية، إىل الدور الذي تضـطلع بـه   

نة بناء السالم يف البلدان املوجودة يف مرحلة ما بعد الـرتاع،  جل
وشدد على أمهية مسـاعدة جلنـة بنـاء السـالم للبلـدان اخلارجـة       
مـن الـرتاع. وأكــد الـس أمهيــة الـدور الــذي ميكـن أن تؤديــه      
جلنة بناء السالم يف كفالـة مـد البلـدان اخلارجـة مـن الرتاعـات       

ثـال، فيمـا يتعلـق باحلالــة    بـدعم دويل متواصـل. فعلـى ســبيل امل   
يف منطقـــة الـــبحريات الكـــربى، رحـــب الـــس، يف القـــرار      

ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٥٣ ، ٢٠٠٦كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٧) املـ
بإنشاء جلنة بناء السالم، وأكد ما هلا من أمهيـة ممكنـة ألعمـال    

. وفيما يتعلـق بنظـر الـس يف    )٤٦(جملس األمن يف تلك املنطقة
يز القانون الـدويل: سـيادة القـانون وصـون     تعز”البنود املعنونة 

ــدوليني   ــن ال “الســالم واألم
ــرب   ” و )٤٧( ــد الســالم يف غ توطي

“أفريقيـــــا
األخطـــــار الـــــيت ـــــدد الســـــالم واألمـــــن ” و )٤٨(

“الدوليني
صون السالم واألمن الـدوليني: دور جملـس   ” و )٤٩(

__________ 

 .١٨)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٥٣القرار   )٤٦(  

 حزيــــران/ ٢٢علــــق الــــس، يف البيــــان الرئاســــي املــــؤرخ       )٤٧(  
، أمهية بالغة علـى تعزيـز العدالـة وسـيادة القـانون،      ٢٠٠٦ يونيه

مبـــا يف ذلـــك احتـــرام حقـــوق اإلنســـان، كعنصـــر ال غـــىن عنـــه 
يادة لتحقيق السالم الدائم. واعترب األنشطة الراميـة إىل تعزيـز سـ   

القــانون أنشــطة بالغــة األمهيــة يف اســتراتيجيات بنــاء الســالم يف   
اتمعات اخلارجة من الـرتاع، وأكـد دور جلنـة بنـاء السـالم يف      

 ).S/PRST/2006/28هذا الصدد (

ــؤرخ       )٤٨(   ــان الرئاســـي املـ ــد الـــس، يف البيـ آب/أغســـطس  ٩أكـ
ــاء الســالم يف تقــدمي املســاعدة إىل   ٢٠٠٦ ــة بن ، أمهيــة ودور جلن

البلـــدان اخلارجـــة مـــن الـــرتاع لتحقيـــق الســـالم واالســـتقرار       
 ).S/PRST/2006/38املستدامني (

كــانون الثاين/ينــاير  ٨أكــد الــس، يف البيــان الرئاســي املــؤرخ    )٤٩(  
أمهية بناء السالم بعد انتهاء الـرتاع مـن أجـل مسـاعدة      ،٢٠٠٧

زم للسـالم  البلدان اخلارجة من الرتاع علـى إرسـاء األسـاس الـال    
ورحــب يف هـذا الصـدد بإنشــاء جلنـة بنــاء    والتنميـة املسـتدامني.   

 

“األمــن يف دعــم إصــالح قطــاع األمــن  
ــني  ’’ و )٥٠( ــاون ب التع

نظمات اإلقليمية واهليئات احلكوميـة الدوليـة   األمم املتحدة وامل
‘‘األخــــرى يف جمــــال صــــون الســــالم واألمــــن الــــدوليني 

)٥١( 
“املــرأة والســالم واألمــن” و

دور املنظمــات اإلقليميــة ” و )٥٢(
__________ 

السالم اليت ينبغي أن تضـطلع بـدور هـام لبلـوغ اهلـدف املتمثـل       
ــى التن     ــم املتحــدة عل ــع املنظمــات   يف حتســني قــدرة األم ســيق م

اإلقليمية، والبلدان الواقعـة يف املنـاطق املعنيـة، واجلهـات املاحنـة،      
ــى     ــدان املســتفيدة. وعــالوة عل والبلــدان املســامهة بقــوات، والبل
ــه        ــتني، وأن ــني اهليئ ــق ب ــة التفاعــل الوثي ــس أمهي ــك، أكــد ال ذل
سوف يتطرق بانتظام يف مناقشاته إىل األعمال اليت تضـطلع ـا   

ناء السالم وسوف يضـع يف اعتبـاره املشـورة الـيت تقـدمها      جلنة ب
 ).S/PRST/2007/1جلنة بناء السالم (

شـــباط/فرباير  ٢١أحـــاط الـــس، يف البيـــان الرئاســـي املـــؤرخ    )٥٠(  
، علمــاً باألعمــال الــيت اضــطلعت ــا بالفعــل جلنــة بنــاء   ٢٠٠٧

فيمــا يتعلــق ببورونــدي وســرياليون، وطلــب إليهــا أن      الســالم 
تواصــل إســداء املشــورة للمجلــس بشــأن مســألة إصــالح قطــاع 

ذين البلــدين. وعــالوة علــى ألمـن يف إطــار أنشــطتها املتصــلة ــ ا
ذلــك، طلــب الــس إىل جلنــة بنــاء الســالم أن تــدرج النظــر يف   
بـــرامج إصـــالح قطـــاع األمـــن يف عمليـــة وضـــع اســـتراتيجياا  

ــها مــع هــذين        امل ــن أجــل مواصــلة عمل ــة لبنــاء الســالم م تكامل
البلدين، سعيا إىل تطوير أفضـل املمارسـات فيمـا يتعلـق بـربامج      
إصــالح قطــاع األمـــن الشــاملة واملتســـقة واخلاضــعة للمبـــادرة     

 ).S/PRST/2007/3الوطنية (

ــس، يف ا   )٥١(   ــؤرخ   رحــب ال ــان الرئاســي امل أيلول/ســبتمرب  ٢٠لبي
ــة    ٢٠٠٦ بــاعتزام كــثري مــن املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليمي

املشــاركة عــن قــرب يف أعمــال جلنــة بنــاء الســالم، وامللتزمــة        
بتيســري مشــاركتها، حســبما يقتضــي احلــال، يف أنشــطة اللجنــة   

 ).S/PRST/2006/39املتعلقة ببلدان بعينها (

 تشــرين األول/ ٢٦رحــب الــس، يف البيــان الرئاســي املــؤرخ    )٥٢(  
، بالدور الذي ميكن أن تؤديـه جلنـة بنـاء السـالم     ٢٠٠٦أكتوبر 

يف تعميم مراعاة املنظورات اجلنسانية يف عملية توطيـد السـالم.   
ــاملوجزين    ويف هــذا ــس بصــورة خاصــة، ب  الســياق، رحــب ال

اللـــذين أعــــدمها رئــــيس اللجنــــة يف االجتمــــاعني املخصصــــني  
تشـــرين  ١٣و  ١٢لســـرياليون وبورونـــدي اللـــذين عقـــدا يف    

 ).S/PRST/2006/42( ٢٠٠٦األول/أكتوبر 
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ــدوليني    ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ ــة يف صـ ‘‘ودون اإلقليميـ
)٥٣( ،

“صون السالم واألمن الدوليني” و
، أشـار الـس حتديـداً    )٥٤(

  دور الذي تضطلع به جلنة بناء السالم.إىل ال
  

  بشأن جلنة بناء السالم  الناشئةاملناقشة   -  ٢

خالل الفترة قيـد االسـتعراض، اجتمـع الـس مـرتني        
ومت ‘‘. بنـاء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع     ’’للنظر يف البند املعنون 

التشديد خالل مناقشات الس على عدة مسـائل، وال سـيما   
ء السالم وأمهية التفاعـل الفعـال بـني جلنـة بنـاء      تشكيل جلنة بنا

  السالم وجملس األمن وغريه من هيئات األمم املتحدة.  

  املتعلقة بتشكيل جلنة بناء السالم املسائل  ) (أ

كـانون   ٢٠للمجلس، املعقودة يف  ٥٣٣٥يف اجللسة   
ــمرب  ــد اختـــاذ     ٢٠٠٥األول/ديسـ ــل الربازيـــل بعـ ، حتـــدث ممثـ

)، وذكــر أنــه   ٢٠٠٥( ١٦٤٦ ) و٢٠٠٥( ١٦٤٥القــرارين 
ــاء الســالم لســد الثغــرة املؤسســية       ــة بن ــد بشــدة إنشــاء جلن يؤي
القائمة بني العمل الرامي إىل حفظ السـالم واألنشـطة الالزمـة    
ــده صــوت       ــائال إن وف ــد الســلم واســتدامته. وأضــاف ق لتوطي

) دعما لتطلعات البلدان الناميـة  ٢٠٠٦( ١٦٤٥لصاحل القرار 
لـيت ستسـتفيد مـن زيـادة التنسـيق ومـن       اخلارجة من الرتاعات ا

__________ 

ــؤرخ      )٥٣(   ــان الرئاســي امل ــس، يف البي ــرف ال ــاين/  ٦اعت  تشــرين الث
ــوفمرب  ــال    ٢٠٠٧نــ ــل، يف جمــ ــالم متثــ ــاء الســ ــة بنــ ــأن جلنــ ، بــ

اختصاصها، حمفال لتنسيق األنشطة يف فتـرة مـا بعـد الـرتاع بـني      
ــة،     ــة ودون اإلقليمي منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي

) وقــرار اجلمعيــة العامــة   ٢٠٠٥( ١٦٤٥وذلــك وفقــا لقــراره   
٦٠/١٨٠ )S/PRST/2007/42.( 

ــان الرئاســي املــؤرخ    )٥٤(   ــه  ٢٥اعتــرف الــس، يف البي حزيران/يوني
، بالدور البـالغ األمهيـة الـذي ميكـن أن تؤديـه جلنـة بنـاء        ٢٠٠٧

السـالم، إىل جانـب جهـات فاعلــة أخـرى تابعـة لألمـم املتحــدة       
ــاعدة      ــرتاع، يف مسـ ــد الـ ــا بعـ ــاالت مـ ــا، يف حـ ــة هلـ ــري تابعـ وغـ

ناء على طلبها، على ضمان جعل املـوارد الطبيعيـة   احلكومات، ب
 ).S/PRST/2007/22حمركا للتنمية املستدامة (

إتاحة املوارد ألنشـطة بنـاء السـالم. واعتـرف بـأن لـيس هنـاك        
شك يف كون جملس األمن، طبقـا للميثـاق، يتحمـل املسـؤولية     
ــة بالســـالم واألمـــن الـــدوليني.    ــائل املتعلقـ ــية عـــن املسـ الرئيسـ
واستدرك مؤكدا إنه عندما يتعلق األمر بأنشـطة بنـاء السـالم،    

ــالس االقتصــادي    ينبغــي أ ــاط ب ــرار دورا أكــرب ين ن حيــدد الق
ــذل       ــيت تب ــود الكــبرية ال ــاعي، وخباصــة يف ضــوء اجله واالجتم
إلصالح ذلك الس حىت يتسم عمله بالفعالية. وعالوة علـى  
ذلك، رأى ممثل الربازيل بأن اللجنـة اجلديـدة ينبغـي أن تكـون     
ــيات     ــدم توصـ ــها وأن تقـ ــامج عملـ ــرر برنـ ــى أن تقـ ــادرة علـ قـ
وخدمات مشورة ألي هيئة مـن هيئـات املنظمـة، كمـا ينبغـي      
أال تعمل كهيئة فرعيـة تابعـة لـس األمـن. وذكـر كـذلك أن       

مــن القــرار تســتهدف تصــحيح أوجــه عــدم التــوازن   ٤الفقــرة 
ــاء الســالم       ــة بن ــي أن خيضــع تشــكيل جلن ــرايف، لكــن ينبغ اجلغ

 . واعتـرض )٥٥(للتناوب، وعدم تثبيت أعضاء دائمني يف اللجنة
ممثل الربازيل، وأيده يف ذلـك ممـثال األرجنـتني واجلزائـر، علـى      
إدراج أعضاء جملس األمن يف تشكيل جلنة بناء السـالم، وأفـاد   

 ١٦٤٦بـــأن وفـــد بلـــده امتنـــع عـــن التصـــويت علـــى القـــرار  

) ألنه ابتعد عن املبادئ اليت وافق عليها بـالتزامن كـل   ٢٠٠٥(
)، ٢٠٠٥( ١٦٤٥ر من اجلمعية العامة وجملس األمن يف القـرا 

. وقــال ممثــل األرجنــتني إن )٥٦(بشــأن إنشــاء جلنــة بنــاء الســالم
وفد بلـده ال يسـتطيع أن يؤيـد إدراج أعضـاء جملـس األمـن يف       

. وأشــار ممثــل اجلزائـــر إىل أن   )٥٧(تشــكيلة جلنــة بنــاء الســـالم   
 ١٦٤٥) بالكـــاد يتوافـــق مـــع القـــرار ٢٠٠٥( ١٦٤٦القـــرار 

__________ 

  )٥٥(  S/PV.5335 ٢، الصفحة. 

(األرجنـتني)؛   ٣فحة (الربازيل)، الصـ  ٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  
 (اجلزائر). ٣والصفحة 

 .٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٥٧(  
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ثيـل أعضـاء جملـس األمـن     )، وال سيما فيما يتعلـق بتم ٢٠٠٥(
)٥٨(يف جلنة بناء السالم

.  

أمهية التعاطي الفعال بني جلنة بناء السالم وجملـس    ) (ب

  األمن وغريه من هيئات األمم املتحدة 

ــاعي، يف       ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــيس الـ ــد رئـ أكـ
ــاين/ ٣١املعقــودة يف  ٥٦٢٧جلســة جملــس األمــن    كــانون الث

ة بـني املسـتويات الـدنيا    ، علـى وجـود عالقـة قويـ    ٢٠٠٧يناير 
ــذل املزيــد مــن        ــة. وينبغــي لــذلك ب ــة والرتاعــات العنيف للتنمي
اجلهــود املركــزة يف ســبيل النــهوض بتنفيــذ األهــداف املتفــق       
عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، واإلشــراف 
عليه، والس االقتصادي واالجتمـاعي مسـتعد ملسـاعدة جلنـة     

قيق ذلـك. وأشـار كـذلك إىل أن مثـة العديـد      بناء السالم يف حت
من املنظورات اليت يتشاطرها الس االقتصـادي واالجتمـاعي   
مــع جلنــة بنــاء الســالم، وأنــه ميكــن أن يســاهم، عــرب زيــادة         
التعــــاطي واالســــتعداد لتبــــادل التجــــارب اهلامــــة، يف تعزيــــز  

تتيحه جلنة بناء السالم من قيمـة مضـافة. ويف هـذا الصـدد،      ما
الس االقتصادي واالجتماعي مسـتعد لتشـاطر الـدروس    فإن 

اليت استخلصها، وخباصة بـالنظر إىل أن العمـل الريـادي الـذي     
تضطلع به أفرقة الس االستشارية املخصصـة املعنيـة بالبلـدان    
اخلارجة من الرتاع، كان، بطريقة ما، يشكل سلفا للجنة بنـاء  

)٥٩(السالم
.  

للجنـة بنـاء السـالم أن    وأكد رئـيس اللجنـة التنظيميـة      
هــذه األخــرية هيئــة تابعــة للمجلــس، وأــا لــن تــؤدي عملــها    

وفقـــا للوســــائل الــــيت يضـــعها الــــس واتمــــع الــــدويل    إال
__________ 

 .٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٥٨(  

  )٥٩(  S/PV.5627 ٤-٣، الصفحتان. 

بتصرفها، لكي تكون على مسـتوى التوقعـات العاليـة لسـكان     
)٦٠(البلدان اخلارجة من الرتاع

.  

وأكدت األمني العام املساعد لدعم بنـاء السـالم علـى      
الروابط بني اللجنة وجملس األمن واجلمعية العامـة والـس   أن 

االقتصادي واالجتماعي أمر أساسي من أجـل مواجهـة الفتـرة    
الدقيقة واهلشة يف حياة أي بلد أكه الرتاع. وال ميكـن للجنـة   
بناء السالم أن تضطلع بواليتـها يف تقـدمي املشـورة بشـأن بنـاء      

ــراح اســتراتيجيات متكاملــ   ــد عناصــره  الســالم واقت ــه وحتدي ة ل
احليويــة يف البلــدان قيــد نظرهــا إال مــن خــالل مجــع األطــراف  

)٦١(الفاعلة يف إطار ج استراتيجي متكامل
.  

وأفاد ممثل غانا بـأن جلنـة بنـاء السـالم تتـيح يف الواقـع         
فرصة فريدة الختبـار فعاليـة االستحسـان املتنـامي التبـاع ـج       

تحدة، ورمبا لتوجيـه الدفـة   متكامل فيما يتعلق ببعثات األمم امل
)٦٢(حنو حتسني إدارة املعونة اخلارجية

.  

وأبرز عـدد مـن املـتكلمني أمهيـة التعـاطي الفعـال بـني          
جلنة بناء السالم وجملس األمن واهليئات األخرى التابعة لألمـم  
املتحدة. وشدد ممثل فرنسا على األمهية احليويـة الـيت يكتسـيها    

التعـاطي بـني اللجنـة وجملـس األمـن      حتقيق املرونة والفعاليـة يف  
ــس       ــه يف أن ينظــر ال ــن أمل ــة. وأعــرب ع ــة العملي ــن الناحي م
بانتظام يف أعمـال جلنـة بنـاء السـالم وأن تـويل اجلمعيـة العامـة        
والـس االقتصــادي واالجتمــاعي اهتمامــا خاصــا لعمــل هــذه  
اهليئة اجلديدة، على النحو املنصوص عليه يف القرارات املنشـئة  

. وأفـــاد بـــأن جلنـــة بنـــاء الســـالم ميكـــن أن تصـــبح أداة للجنـــة
ــى        ــات عل ــن األزم ــدان اخلارجــة م ــدام البل ــت أق ــية لتثبي أساس

__________ 

 .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦١(  

 .٢٥الصفحة املرجع نفسه،   )٦٢(  
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الطريــق املــؤدي للســالم والتنميــة املســتدامة، وذلــك بإتاحــة       
حتديــد األهــداف واألولويــات املشــتركة بــني مجيــع األطــراف    

ى الفاعلة والتنسيق بني أنشطتها وفقا جلدول زمين للتدخل علـ 
. )٦٣(حنو قوي ومتالئم يف الوقت نفسـه مـع األولويـات امللحـة    

والحــظ ممثــل الصــني أن التنســيق بــني اجلمعيــة العامــة وجملــس  
ــة كــل      ــا لوالي ــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وفق ــن وال األم
ــاء الســالم. وقــال إنــه ينبغــي أن     منــها، يقــوم بــدور هــام يف بن

تنافســية،  تكــون الصــلة فيمــا بــني هــذه اهليئــات تكميليــة ال      
ــن املزايــــا النســــبية       ــن االســــتفادة مــ ــي أن متكِّنــــها مــ وينبغــ

)٦٤(منها  لكل
.  

ترتيب عقـد   )٦٥(ويف اجللسة نفسها، أيدت عدة وفود  
ــاء الســالم ورؤســاء      ــة بن ــني رؤســاء جلن اجتماعــات منتظمــة ب
جملس األمن واهليئات األخرى ذات الصلة. وقـال ممثـل فرنسـا    

اجتماعاـا بشـكل أكثـر    إن جلنة بناء السالم شـرعت يف عقـد   
انتظامــا، ومــن مث ينبغــي للمجلــس أن يســعى إىل أن يــدمج يف  
أعمالــه النتــائج الــيت تفضــي إليهــا جهــود تلــك اهليئــة اجلديــدة   
إدماجــا كــامال. وأشــار إىل أن الــس جيــب أن يكــون قــادرا    
على املشاركة بنصيب يف القيمة املضافة اليت يـتعني أن حتققهـا   

لجهـود اجلماعيـة الراميـة إىل توطيـد السـالم      جلنة بناء السـالم ل 
. وأكد ممثل االحتـاد الروسـي ضـرورة إيـالء اهتمـام      )٦٦(واألمن

ــن      ــس األمــن، وأن م ــة وجمل ــني اللجن ــاون ب ــز التع خــاص لتعزي
األمهيــة مبكــان تبــادل املعلومــات يف الوقــت املناســب وتقســيم   

__________ 

 .١٥-١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٣(  

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

ــفحة    )٦٥(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ١٥املرجـــ ــا)؛ والصـــ  ١٦(فرنســـ
 (أملانيــــــــــــــــــــا)؛  ٣١(بلجيكــــــــــــــــــــا)؛ والصــــــــــــــــــــفحة 

 (اليابان). ٥و  ٤، والصفحتان S/PV.5627 (Resumption 1)و 

  )٦٦(  S/PV.5627 ١٥، الصفحة. 

. ورأى ممثــل اليابـــان بأنـــه ينبغـــي  )٦٧(املهــام تقســـيما واضـــحا 
لس، بعد استالمه التقـارير مـن اللجنـة، أن ينظـر يف الـرد      للمج

بإصــدار بيــان رئاســي أو أيــة بيانــات أخــرى ملواصــلة تشــجيع  
التعــاطي فيمــا بينــها يف عمليــة صــياغة اســتراتيجية متكاملـــة       

. واعترب ممثل اململكة املتحدة أن الـس ميكنـه أن   )٦٨(وتنفيذها
السـالم يف ثالثـة    يسعى إلنشاء عالقة عمل فعالة مع جلنة بنـاء 

جماالت رئيسية، وهي إمكانيـة أن يطلـب الـس املشـورة مـن      
ــة قائمــة أو إنشــاء     ــة بعث ــة قبــل جتديــد والي ــدة باللجن عثــة جدي

حلفــظ الســالم؛ وإمكانيــة أن يتلقــى الــس هــذه املشــورة وأن 
ــة      ــذر اللجن ــة أن تن ــم؛ وإمكاني ــى حنــو مالئ ــها عل يعمــل مبوجب

. )٦٩(ع أو االنزالق فيـه جمـددا  الس مبكرا بوشك نشوب نزا
ورأى ممثل سـلوفاكيا بـأن تلـك فرصـة هامـة، تـأيت يف الوقـت        
ــني الــس     ــات للتعــاطي ب املناســب الستكشــاف وســائل وآلي
ــة بنــاء الســالم، بغيــة تعزيــز اتســاق اجلهــود الراميــة إىل        وجلن
مساعدة البلدان يف مرحلة ما بعد الـرتاع علـى جتـاوز االنتقـال     

إىل الســالم. وشــاطر الــرأي القائــل بأنــه  الصــعب مــن احلــرب  
ــة أن تســتخدم كمصــدر إلســداء املشــورة بشــأن      ــي للجن ينبغ

)٧٠(استراتيجيات بناء السالم ووالياته
.  

 تشــرين األول/ ١٧، املعقــودة يف ٥٧٦١ويف اجللســة   

، نظـــر الـــس يف التقريـــر األول للجنـــة بنـــاء ٢٠٠٧أكتـــوبر 
علــق بتطــوير أســاليب . وفيمــا يت)٧١(الســالم عــن دورــا األوىل

عمل اللجنـة، أشـار الـرئيس إىل أحكـام قـرارات جملـس األمـن        
واجلمعية العامة اليت تتناول النظام الـداخلي للجنـة. وأشـار إىل    

__________ 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

  )٦٨(  S/PV.5627 (Resumption 1) ، ٥الصفحة. 

  )٦٩(  S/PV.5627 ٢٣-٢١، الصفحات. 

 .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٠(  

  )٧١(  A/62/137-S/2007/458. 
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أن اللجنــة ســلمت بضــرورة مواصــلة تطــوير نظامهــا الــداخلي 
املؤقت يف ضوء األعمـال الفعليـة املـتغرية للجنـة. وفيمـا يتعلـق       

اهليئـات األخـرى، قـال إنـه مـا زال يـتعني       بعالقات العمـل مـع   
علــى اللجنــة حتديــد أفضــل الســبل للتعامــل مــع جملــس األمــن    
واجلمعيــة العامــة والــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وأكثــر      
اآلليــات مالءمـــة إلســـداء املشــورة وإجـــراء املتابعـــة. وينبغـــي   
مواصلة النظر يف أفضل السبل الـيت تتـيح للجنـة تعزيـز تعاوـا      

ها من اهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمـم املتحـدة.   مع غري

ويف هــذا الصــدد، ســيكون مــن املفيــد التعــاطي بشــكل دوري  
بني اللجنة واجلمعية العامة وجملس األمـن والس االقتصـادي  
ــززة أن تســهم       ــات املع ــذه العالق ــن شــأن ه ــاعي. وم واالجتم

ــادة  ــة وحتســني    أيضــا يف زي ــة أعمــال اللجن ــراز أمهي التنســيق إب
)٧٢(بني اهليئات  فيما

.  

__________ 

 .٤٨و  ٤٢املرجع نفسه، الفقرتان   )٧٢(  

      

  اجلزء الثاين

  العالقات مع الس االقتصادي واالجتماعي
    

  من امليثاق   ٦٥املمارسة فيما يتعلق باملادة     

  

    ٦٥املادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن ميد جملـس األمـن مبـا يلـزم مـن املعلومـات وعليـه          
  أن يعاونه مىت طلب إليه ذلك.  

  

  ظةمالح    

يتعلق هذا اجلزء بالعالقة بني جملس األمـن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي. ويتعلـق        
مـن ميثـاق    ٦٥الفرع ألف بـالقرارات الصـادرة عـن الـس الـيت تتضـمن إشـارة إمـا إىل املـادة          

األمــم املتحــدة أو إىل الــس االقتصــادي واالجتمــاعي. ويتعلــق الفــرع بــاء مبــداوالت جملــس     
) اليت جرى خالهلا التشديد على أمهية إقامة روابط أوثق بـني اهليئـتني،   ١٤-٧ت األمن (احلاال

  سيما يف سياق بناء السالم بعد انتهاء الرتاع.    ال
  

  الطلبات أو اإلشارات إىل الس االقتصادي واالجتماعي يف قرارات جملس األمن   -  ألف  

بـاً ملعلومـات أو مسـاعدة إىل    خالل الفترة قيد النظـر، مل يوجـه جملـس األمـن رمسيـاً طل       
الــس االقتصــادي واالجتمــاعي. إال أن الــس أشــار يف مــرة واحــدة صــراحة يف قراراتــه إىل   



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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)٧٣(من ميثاق األمم املتحدة ٦٥املادة 
وأشار الس يف عـدة قـرارات أخـرى، يف سـياق بنـود       .

دولني الـواردين يف  خمتلفة من جدول األعمال، إىل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي (انظـر اجلـ     
  أدناه). ٢و  ١الفقرتني الفرعيتني 

  

  القرارات اليت تتضمن إشارات إىل الس االقتصادي واالجتماعي  -  ١  

  

  األحكام ذات الصلة  احلالة  القرار

خصـص  وإذ يرحب بإنشاء الفريق األساسي املعـين ـاييت والفريـق االستشـاري امل      املسألة املتعلقة اييت  )٢٠٠٤( ١٥٧٦      
املعــين ــاييت التـــابع للمجلــس االقتصــادي واالجتمـــاعي (الفقــرة اخلامســة مـــن       

  الديباجة)  

ــات          األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني  )٢٠٠٥( ١٦٢٥ ــع نشــوب الرتاع ــم املتحــدة يف من ــدرات األم ــز ق ــى تعزي يؤكــد تصــميمه عل
كلمـا كـان   املسلحة عـن طريـق طلـب املعلومـات واملسـاعدة، حسـب االقتضـاء و       

مـن امليثـاق    ٦٥ذلك مناسـبا، مـن الـس االقتصـادي واالجتمـاعي وفقـا للمـادة        
  ‘) ـه’ ٢(الفقرة 

يقرر أن تقوم اللجنة التنظيمية، مع إيالء االعتبار الواجب للمحافظة علـى وجـود     بناء السالم بعد انتهاء الرتاع  )٢٠٠٥( ١٦٤٥
املناطق وفقـا للغايـات الرئيسـية    توازن يف التصدي لألوضاع يف البلدان يف خمتلف 

للجنة بناء السالم على النحو املنصوص عليـه أعـاله، بوضـع جـدول أعمـال جلنـة       
  بناء السالم باالستناد إىل ما يلي:  

ــة مــن الــس االقتصــادي واالجتمــاعي              ــات احلصــول علــى املشــورة املقدم طلب
نائية تصبح معهـا علـى   اجلمعية العامة مبوافقة دولة عضو معنية متر بظروف استث أو

وشــك الوقــوع يف نــزاع أو االنتكــاس إليــه، وال تكــون هــذه الظــروف قيــد نظــر   
  (ب))   ١٢من امليثاق (الفقرة  ١٢الس وفقا للمادة 

يشدد أيضا على أن املشورة املقدمة من اللجنة بإيالء اهتمـام متواصـل للبلـدان يف        
ة ســيكون هلــا أمهيــة خاصــة بالنســبة  أثنــاء انتقاهلــا مــن مرحلــة االنتعــاش إىل التنميــ 

ــة        ــه بصــفته هيئ ــوط ب ــدور املن ــالنظر إىل ال ــاعي، ب ــس االقتصــادي واالجتم للمجل
ــدمي      ــات وتقـ ــول السياسـ ــوار حـ ــات واحلـ ــتعراض السياسـ ــيق واسـ ــية للتنسـ رئيسـ

  )  ١٧التوصيات بشأن املسائل املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية (الفقرة 
    

  اسية اليت تتضمن إشارات إىل الس االقتصادي واالجتماعي  البيانات الرئ  -  ٢  

  
  

  األحكام ذات الصلة  احلالة  البيان

      S/PRST/2004/20  ويثين جملس األمن أيضا على جهود الفريـق العامـل املخصـص املعـين مبنـع نشـوب        بيساو   -احلالة يف غينيا 
الرتاعات وتسويتها يف أفريقيا التابع لس األمن، والفريق االستشاري املخصـص  

بيسـاو التـابع للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، وفريـق أصـدقاء         -املعين بغينيـا  
بيساو الرامية إىل مساعدة ذلك البلد على التصدي ألزمـة مـا بعـد الـرتاع      -غينيا 

  ية الطويلة األجل، على حد سواء  القصرية األجل وحتقيق األهداف اإلمنائ

__________ 

  .٢)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   )٧٣(  
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  األحكام ذات الصلة  احلالة  البيان

      S/PRST/2004/40   ــه قــد مت إحــراز تقــدم ملمــوس يف تنفيــذ القــرار       املرأة والسالم واألمن  ١٣٢٥ويســلِّم جملــس األمــن بأن
رب ) يف بعض جماالت عمل األمم املتحدة املتصل بالسـالم واألمـن. ويعـ   ٢٠٠٠(

) وال سـيما مـن   ٢٠٠٠( ١٣٢٥الس عن استعداده ملواصلة تعزيز تنفيذ القـرار  
  خالل التعاون الفعال مع الس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة  

S/PRST/2005/1  اييت زامــــه تنظــــيم بعثــــة إلرســــاهلا إىل هــــاييت قبــــل  ويعــــرب جملــــس األمــــن عــــن اعت  املسألة املتعلقة
، وحيتمل أن يكون ذلك باالقتران مع بعثة يقوم ا الفريق ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١

  االستشاري املخصص املعين اييت التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

S/PRST/2005/20 ويؤكد جملس األمن أن توفري مساعدة دولية ملموسة للبلدان اخلارجة من النــزاع    سالم بعد انتهاء الرتاعبناء ال
ــاعي.       ــار االقتصــادي واالجتم ــه يف اإلصــالح واإلعم ــر ال ميكــن االســتغناء عن أم
ويعترف جملس األمـن يف هـذا الصـدد بالـدور الـذي يقـوم بـه الـس االقتصـادي          

 تعزيــز التنميــة املســتدامة، وجيــدد تأكيــد اســتعداده  واالجتمــاعي، مبــا يف ذلــك يف
  لتحسني التعاون مع هيئات األمم املتحدة وأجهزا املعنية مباشرة ببناء السالم  

S/PRST/2005/39  لس االقتصـادي واالجتمـاعي،   ولذلك يرحب جملس األمن بالقرار الذي اخت  بيساو   -احلالة يف غينياذه ا
ــة الفريــق االستشــاري املخصــص املعــين   ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٢٦يف  ، بتمديــد والي

  بيساو ويثين على الفريق ملا قام به من عمل   -بغينيا 
  

  شأن الس االقتصادي واالجتماعيمناقشة دستورية ناشئة ب  - باء  

  مالحظة    

جملـس األمـن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي      كثريا ما كانت مسألة العالقـات بـني     
تثــار يف مناقشــات جملــس األمــن، ال ســيما يف ســياق بنــاء الســالم بعــد انتــهاء الــرتاع. وكــثريا    

كان يتم التشديد على فكرة التعاون والعمل األوثق بـني جملـس األمـن والـس االقتصـادي       ما
التصـدي لتحـديات بنـاء السـالم يف     واالجتماعي وهيئات األمم املتحدة األخـرى، ال سـيما يف   

البلدان اخلارجة من نزاع، ويف معاجلة التحـول مـن مرحلـة بنـاء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع إىل         
التنمية. وأدت األدوار اليت يضـطلع ـا جملـس األمـن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي داخـل         

)٧٤(جلنة بناء السالم أيضاً إىل إعادة إنشاء العالقة بني اهليئتني
.  

بيســاو  -وقــد أســهمت أعمــال الفــريقني االستشــاريني املخصصــني املعنــيني بغينيــا          
ــق العامــل       ــدور مهــم يف أعمــال الفري ــابعني للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ب وهــاييت، الت
املخصص التابع لس األمن، نظرا ألا ربطـت كـال مـن السـني باـاالت املتصـلة بالسـالم        

ــد أثــ   ــة. وق ــراره    والتنمي ــاعي، يف ق ــس االقتصــادي واالجتم ــة  ٢٠٠٤/٥٩ىن ال ــى األفرق ، عل
االستشارية املخصصة املعنية بالبلدان األفريقيـة اخلارجـة مـن نزاعـات ملـا قامـت بـه مـن عمـل،          

__________ 

ية جلنـة بنـاء السـالم وتكوينـها، انظـر اجلـزء األول، الفـرع زاي، أعـاله. تضـم اللجنـة جلنـة            لالطالع على وال  )٧٤(  
  عضوا. ٣١تنظيمية دائمة تتألف من 
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ــس االقتصــادي          ــني ال ــل ب ــادة التفاع ــك زي ــا يف ذل ــها، مب ــز فعاليت ــدة توصــيات لتعزي ــدم ع وق
  واالجتماعي وجملس األمن.  

ــع          وخــالل   ــيما م ــبرية، ال س ــادة ك ــني الســني زي ــاطي ب ــر، زاد التع ــد النظ ــرة قي الفت
  مشاركة رئيس الس االقتصادي واالجتماعي يف اجتماعات جملس األمن (انظر اجلدول).  

    
  التاريخ  اجللسة  بند جدول األعمال  املدعو

ــة            ــي، رئيســ ــه راســ ــيدة مرياتــ الســ
  الس االقتصادي واالجتماعي  

ع األعمال يف منع نشـوب  دور قطا
الرتاعـــات وحفــــظ الســـالم وبنــــاء   

  السالم يف مرحلة ما بعد الرتاع  

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥  ٤٩٤٣

ــم      ــدة واســتجابة األم ــات املعق األزم
  املتحدة هلا 

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨  ٤٩٨٠

ــاء الســالم      ــدين يف بن دور اتمــع امل
  بعد انتهاء الرتاع  

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢  ٤٩٩٣

ــيس    ــالو، رئ الســيد دوميســاين كوم
الفريق االستشاري املخصص املعين 

ــا  ــابع للمجلـــس   -بغينيـ ــاو التـ بيسـ
  االقتصادي واالجتماعي  

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٦  ٥٠٠٥  بعثة جملس األمن  

السيد علي حشـاين، رئـيس الـس    
  االقتصادي واالجتماعي  

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧  ٥٣٩٧  املسألة املتعلقة اييت 

السيد علي حشـاين، رئـيس الـس    
  االقتصادي واالجتماعي  

    ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ٣١  ٥٦٢٧  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع

ــدوليني:      ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
دور جملــس األمــن يف دعــم إصــالح  

  قطاع األمن  

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٠  ٥٦٣٢

    ٢٠٠٧يونيه حزيران/ ٢٥  ٥٧٠٥  صون السالم واألمن الدوليني    
      

وخــــالل الفتــــرة قيــــد االســــتعراض، كانــــت هنــــاك    
مناســبتان تعــاون فيهمــا جملــس األمــن مــع الــس االقتصــادي   
واالجتماعي يف بعثتني هلما إىل امليدان. ففي حني كـان جملـس   

 ٢٨إىل  ٢٢األمن يقوم ببعثة إىل غـرب أفريقيـا يف الفتـرة مـن     
بيســـاو  - غينيـــا ، انضـــم إىل البعثـــة يف٢٠٠٤حزيران/يونيـــه 

بيســاو،  -رئــيس الفريــق االستشــاري املخصــص املعــين بغينيــا  
ــاعي، يف    ٢٨و  ٢٧التــــابع للمجلــــس االقتصــــادي واالجتمــ

٢٠٠٤حزيران/يونيه 
)٧٥(

وثانيـا، أوفـدت بعثـة جملـس األمـن       .
ــق االستشــاري املخصــص       ــة الفري ــع بعث ــالتزامن م ــاييت ب إىل ه

ــن    ــرة مـــــ ــاييت يف الفتـــــ ــين ـــــ ــان/ ١٦إىل  ١٣املعـــــ  نيســـــ
__________ 

لالطالع على اختصاصات بعثـة جملـس األمـن     S/2004/491انظر   )٧٥(  
  إىل غرب أفريقيا.
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٢٠٠٥ أبريل
)٧٦(

وقد ذُكرت هـذه البعثـة يف البيـان الرئاسـي      .
٢٠٠٥كانون الثاين/يناير   ١٢املؤرخ 

)٧٧(
.  

ــاء املناقشــات، أشــار متكلمــون      ويف عــدة حــاالت أثن
مـن امليثـاق، وشـجعوا علـى التوسـع يف       ٦٥صراحة إىل املـادة  

)٧٨(استخدام احلكم الـوارد يف هـذه املـادة   
ويـنعكس ذلـك يف    .

  احلالة اإلفرادية الواردة أدناه:   دراسات

وتعاجل كل من دراسات احلالـة اإلفراديـة الـواردة أدنـاه مسـألة      
خمتلفة معروضة على جملس األمـن، ـدف بيـان تطـور العالقـة      
بني جملس األمن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وتتضـمن     
دراسات احلالة اإلفرادية اليت جرى حتليلها عمـل جملـس األمـن    

لــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف البلــدان اخلارجــة مــن  مــع ا
). ٨) وهـاييت (احلالـة   ٧بيسـاو (احلالـة    -نزاعات، مثل غينيـا  

ومــن األمــور الواضــحة بوجــه خــاص تطــور ممارســات جملــس   
ــجيعه إشـــراك الـــس االقتصـــادي        ــن فيمـــا يتعلـــق بتشـ األمـ
ــاعي يف املســائل املواضــيعية، مثــل األطفــال والــرتاع       واالجتم

)، واألزمات املعقدة واستجابة األمم املتحـدة  ٩سلح (احلالة امل
)، وصــون الســالم واألمــن الــدوليني (احلالــة     ١٠هلــا (احلالــة  

)، ومحايــة ١٢)، وبنــاء الســالم بعــد انتــهاء الــرتاع (احلالــة  ١١
)، واملــرأة والســالم ١٣املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة (احلالــة  

  ).  ١٤واألمن (احلالة 
  

__________ 

ــر   )٧٦(   لالطـــــالع علـــــى اختصاصـــــات الفريـــــق     S/2005/220انظـــ
لالطـــالع علـــى تكـــوين  S/2005/235االستشـــاري املخصـــص و 

  البعثة.

  )٧٧(  S/PRST/2005/1.  

ــر   )٧٨(   ــل)؛ و  S/PV.5294انظــــ ــتني)؛  S/PV.5129(الربازيــــ (األرجنــــ
ــل)؛ و  S/PV.5156 و ــس   S/PV.5705(الربازيـــــ ــيس الـــــ (رئـــــ

(إندونيســـــــيا)؛  S/PV.5735االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي)؛ و  
 S/PV.5041(الربازيل)؛ و  S/PV.4903(إسبانيا)؛ و  S/PV.4980 و

  (األرجنتني). S/PV.5187(الربازيل)؛ و 

    ٧احلالة   

  بيساو   -احلالة يف غينيا   

  يف تقريــــــر األمــــــني العـــــــام عــــــن التطـــــــورات يف      

بيساو وعن أنشـطة مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء        -غينيا 
السالم يف ذلك البلد، سلط الضوء على أنـه حـىت يتسـىن دعـم     
البلد يف تنفيذ خطـة اإلدارة االقتصـادية يف حـاالت الطـوارئ،     

 لــإلدارة االقتصــادية يف أنشــئ صــندوق خــاص متعــدد املــاحنني 
حاالت الطوارئ لغينيا بيساو، مببادرة من الفريق االستشـاري  

)٨٠)(٧٩(بيسـاو  -املخصص املعـين بغينيـا   
وعـالوةً علـى ذلـك،     .

أثىن األمني العام على العمـل الـذي اضـطلع بـه الفريـق العامـل       
املخصص املعين مبنع نشوب الرتاعات يف أفريقيا وحلـها التـابع   

 -ن، والفريـق االستشـاري املخصـص املعـين بغينيـا      لس األمـ 
ــق     ــاعي، وفريـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــابع للمجلـ ــاو التـ بيسـ

بيســــاو، وأكــــد أن جهــــودهم املشــــتركة  -أصــــدقاء غينيــــا 
أسهمت بدور كبري يف تنشيط منظومة األمم املتحدة ملسـاعدة  
البلد يف التصدي ألزمة ما بعد الرتاع القصـرية األجـل وحتقيـق    

اإلمنائيــة الطويلــة األجــل، علــى حــد ســواء. وشــدد    األهــداف
ــوارئ    ــادية يف حـــاالت الطـ ــندوق اإلدارة االقتصـ علـــى أن صـ
الــذي أنشــئ نتيجــة هلــذه اجلهــود يشــكل أداة مفيــدة لتوصــيل  

)٨١(املساعدة املالية إىل البلد
.  

ــة     حزيـــــران/ ١٨، املعقـــــودة يف ٤٩٩٢ويف اجللســـ

يسـاو، أدىل رئـيس   ب - أن احلالـة يف غينيـا  ـــــ ، بش٢٠٠٤ يونيه
جملس األمن ببيان باسم الـس، أثـىن فيـه الـس علـى جهـود       
الفريـــق العامـــل املخصـــص املعـــين مبنـــع نشـــوب الرتاعـــات يف  

__________ 

ــاعي يف      )٧٩(   ــس االقتصــادي واالجتم ــأه ال  تشــرين األول/ ٢٥أنش

  ).E/2004/304(انظر  ٢٠٠٢أكتوبر 

  )٨٠(  S/2004/456 ٢١، الفقرة.  

  .٣١املرجع نفسه، الفقرة   )٨١(  
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ــين    ــاري املخصــــص املعــ ــق االستشــ ــها، والفريــ ــا وحلــ   أفريقيــ

ــا  ــا    -بغيني ــق أصــدقاء غيني ــة إىل   -بيســاو، وفري بيســاو الرامي
ة مــا بعــد الــرتاع   مســاعدة ذلــك البلــد علــى التصــدي ألزمــ     

ــة األجــل،     ــة الطويل ــق األهــداف اإلمنائي القصــرية األجــل وحتقي
)٨٢(على حد سواء

.  

ــاين/نوفمرب   ٢ويف رســالة مؤرخــة      ٢٠٠٤تشــرين الث
وجـــه رئـــيس الـــس  ،)٨٣(موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن 

ــورات      ــن إىل التط ــس األم ــاه جمل ــاعي انتب االقتصــادي واالجتم
املخصصــــة املعنيــــة بالبلــــدان  املتعلقــــة باألفرقــــة االستشــــارية

األفريقيــة اخلارجــة مــن الــرتاع، ووجــه انتبــاه جملــس األمــن إىل 
)٨٤(بيســاو  -التقريــر األخــري بشــأن غينيــا    

وأكــد أن البعثــة    .
ــق االستشــاري املخصــص     املشــتركة بــني جملــس األمــن والفري

 ٢٠٠٤بيســاو الــيت أوفــدت يف حزيران/يونيــه   -املعــين بغينيــا 
ــا  متثــل خطــوة أخــرى إىل األمــام يف جهــود   بيســاو  -إىل غيني

األمم املتحدة الرامية إىل معاجلة حاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع     
  معاجلة شاملة.

ــن التطــورات يف         ــام يف تقريــره ع والحــظ األمــني الع
بيسـاو وعـن األنشـطة الـيت يضـطلع ـا مكتـب األمـم          -غينيا 

نون كـا  ١٥املتحدة لدعم بناء السـالم يف ذلـك البلـد، املـؤرخ     
ــمرب  ٢٠٠٤األول/ديسـ

ــادية   ،)٨٥( ــندوق اإلدارة االقتصـ أن صـ
يف حـاالت الطــوارئ، الــذي ظـل يــوفر التمويــل لالحتياجــات   
االجتماعية احلرجة ولتحقيق احلـد األدىن مـن األداء احلكـومي    
يف القطاعــات ذات األولويــة، اســتنفد مــوارده وســيتوقف عــن 

ة الـيت يبـذهلا   العمل بنهاية العـام. ورحـب أيضـا بـاجلهود البنـاء     
__________ 

  )٨٢(  S/PRST/2004/20.  

  )٨٣(  S/2004/898.  

  )٨٤(  E/2004/10.  

  )٨٥(  S/2004/969.  

الفريـــق العامـــل املخصـــص املعـــين مبنـــع نشـــوب الرتاعـــات يف  
ــين    ــاري املخصــــص املعــ ــق االستشــ ــها، والفريــ ــا وحلــ   أفريقيــ

ــا  ــا     -بغيني ــق أصــدقاء غيني ــدورهم   -بيســاو، وفري بيســاو وب
بيســاو ملســاعدا علــى  -النشــط يف إثــارة مهــم شــركاء غينيــا 

رتاع وأهـــدافها معاجلـــة أهـــدافها يف األجـــل القصـــري التـــايل للـــ
  اإلمنائية الطويلة األجل.  

 آب/ ١٩، املعقــــــــــــودة يف ٥٢٤٨ة ويف اجللســــــــــــ  

ــطس ــم    ٢٠٠٥ أغسـ ــان باسـ ــن ببيـ ــس األمـ ــيس جملـ ، أدىل رئـ
ــس ــس       ،)٨٦(ال ــذي اختــذه ال ــالقرار ال ــس ب ــه ال رحــب في

بتمديــد  ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٢٦االقتصــادي واالجتمــاعي يف  
بيســاو،  -عــين بغينيــا واليــة الفريــق االستشــاري املخصــص امل 
  وأثىن على الفريق ملا قام به من عمل.  

ــن التطــورات يف         ــام يف تقريــره ع ورحــب األمــني الع
ــا  ــدعم بنــاء       -غيني ــم املتحــدة ل ــب األم بيســاو وأنشــطة مكت

، ٢٠٠٥آذار/مـــارس  ١٦الســـالم يف ذلـــك البلـــد، املـــؤرخ    
ــين     ــاري املخصـــــص املعـــ ــق االستشـــ ــة الفريـــ ــد واليـــ   بتمديـــ

و، وأعـــرب عـــن ثقتـــه يف أن يواصـــل الفريـــق  بيســـا -بغينيـــا 
االضطالع بالدور البنـاء الـذي ظـل يؤديـه حـىت ذلـك التـاريخ        
يف مساعدة البلد يف العمل على حتقيق أهدافـه امللحـة القصـرية    
ــة األجــل ويف حشــد الــدعم        األجــل وأهدافــه اإلمنائيــة الطويل

)٨٧(بيساو -الدويل لغينيا 
.  

  
__________ 

  )٨٦(  S/PRST/2005/39.  

  )٨٧(  S/2005/174.  
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    ٨احلالة   

   اييتاملسألة املتعلقة  

تشــــــــرين  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٥٠٩٠يف اجللســــــــة   
)، ٢٠٠٤( ١٥٧٦، اختـذ الـس القـرار    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

الــذي أكــد فيــه أن اجلهــود املبذولــة يف جمــال املصــاحلة الوطنيــة 
وإعــادة البنــاء االقتصــادي ال تــزال هــي العامــل الرئيســي يف       

عــة حتقيـق االســتقرار واألمــن يف هــاييت، ورحــب بإنشــاء امو 
األساسـية املعنيـة ـاييت والفريــق االستشـاري املخصـص املعــين      

)٨٨(اييت التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي
  .  

كـــــــانون  ١٢، املعقـــــــودة يف ٥١١٠ويف اجللســـــــة   
، أكد ممثل الربازيل أنـه يـتعني علـى اتمـع     ٢٠٠٥الثاين/يناير 

ن أجـل  الدويل أن جيمع املشاريع املختلفة ذات األثر املباشـر مـ  
ــراء والعــاطلني عــن العمــل، مبســاعدة      ــدى الفق ــاء األمــل ل إحي
املؤسســات يف هــاييت، الــيت ميكنــها أيضــا أن تســهل التخطــيط  
الســـتراتيجية بعيـــدة املـــدى. وأكـــد أنـــه مقتنـــع بـــأن الـــس   
االقتصادي واالجتماعي وفريقه االستشاري املخصص هلـاييت،  

يف حتقيـق   بالعمل مـع جملـس األمـن، سيسهمــان إسـهاما هامـا      
تلك األهداف. والحظ أن وفده يشجع منذ زمن بعيد، وفقـا  

مــن امليثــاق، علــى إقامــة تعــاون أوثــق بــني الــس   ٦٥ للمــادة
االقتصادي واالجتماعي وجملس األمن، وهـو مـا سـيمكّن مـن     
ــر     ــة أكثـ ــات الدوليـ ــاحنني واملؤسسـ ــاعدة املـ ــدمي مسـ ــل تقـ جعـ

)٨٩(شــفافية
يت يقتــرح جملــس وقــال ممثــل رومانيــا إن البعثــة الــ  .

وحيتمــل أن يكــون ذلــك بــالتزامن  -األمــن إيفادهــا إىل هــاييت 
مــع بعثــة مماثلــة يوفــدها الفريــق االستشــاري املخصــص املعــين   

مــن شــأا  -ـاييت التــابع للمجلــس االقتصـادي واالجتمــاعي   
__________ 

)، الفقرتــــان الثالثــــة واخلامســــة مــــن    ٢٠٠٤( ١٥٧٦القــــرار   )٨٨(  
  الديباجة.

  )٨٩(  S/PV.5110 ٩، الصفحة.  

أن تكون خطوة يف االجتاه الصحيح صوب جعـل هـاييت دولـة    
)٩٠(مستقرة ومزدهرة ودميقراطية

املثل، أعرب ممثـل الفلـبني   وب .
ــق االستشــاري       ــع الفري ــة باالشــتراك م ــاد بعث ــده إليف ــن تأيي ع

)٩١(املخصص املعين اييت
)٩٢(ورحب ممثلـو اليونـان   .

)٩٣(وبـنن  
 

)٩٤(ولكســـــــــــمربغ
ــاال  )٩٥(وغواتيمـــــــــ

ــواي  )٩٦(وأوروغـــــــــ
 

)٩٧(والسلفادور
بإعـادة تنشـيط الفريـق االستشـاري املخصـص       

ادي واالجتماعي. وأعـرب  املعين اييت التابع للمجلس االقتص
ممثل غواتيماال عن اعتقاده بأن الفريـق االستشـاري املخصـص    
ميثــل آليــة أســهمت يف تنشــيط الصــلة بــني الــس االقتصــادي  

)٩٨(واالجتمــاعي وجملــس األمــن 
ــه   . وأكــد ممثــل أوروغــواي أن

يــتعني علــى الفريــق االستشــاري أن ينســق عملــه مــع اموعــة 
ــيت أنشــأها جملــس   ــراره   ٥األمــن يف الفقــرة  األساســية ال مــن ق

)٩٩() بغية تفادي أية ازدواجية يف العمل٢٠٠٤( ١٥٤٢
.  

ــم      ــا باســ ــرئيس بيانــ ــدر الــ ــة، أصــ ــام اجللســ ويف ختــ
أعـــرب فيـــه الـــس عـــن اعتزامـــه تنظـــيم بعثـــة   ،)١٠٠(الـــس

، وحيتمـل أن  ٢٠٠٥حزيران/يونيـه   ١إلرساهلا إىل هاييت قبـل  
الفريــق االستشــاري يكـون ذلــك بــاالقتران مـع بعثــة يقــوم ـا    

__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٩٠(  

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٢(  

  )٩٣(  S/PV.5110 (Resumption 1) ٦، الصفحة.  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٦(  

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٨(  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  

)١٠٠(  S/PRST/2005/1.  
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ــادي    ــابع للمجلـــــس االقتصـــ ــاييت التـــ ــين ـــ املخصـــــص املعـــ
  واالجتماعي.  

موجهــة  ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٣١ويف رســالة مؤرخــة   
ــام  ــه ســيجري    ،)١٠١(إىل األمــني الع ــيس الــس إىل أن أشــار رئ

ــاييت يف    ــاد بعثـــة إىل هـ ــن  إيفـ  نيســـان/ ١٦إىل  ١٣الفتـــرة مـ

الستشاري املخصص ، بالتزامن مع بعثة الفريق ا٢٠٠٥ أبريل
املعين اييت. ويف مرفق للرسـالة، مت بيـان اختصاصـات البعثـة،     
ــق      ــع الفريــ ــيق مــ ــتقوم، بالتنســ ــة ســ ــددت أن البعثــ ــيت حــ الــ
االستشاري املخصص املعين اييت، باستكشاف السبل املؤديـة  
إىل مســاعدة احلكومــة االنتقاليــة يف إعــداد وتنفيــذ املشــاريع       

  اإلمنائية يف هاييت.  

ــر بعثــة جم ويف    ــن إىل هــاييت الصــادر يف    تقري لــس األم
٢٠٠٥أيار/مايو  ٦

رحبت البعثة بفرصة القيام بزيارـا   ،)١٠٢(
باالشتراك مع الفريق االستشاري املخصـص، وهـي تتطلـع إىل    
استمرار تعاوا حبيث توفر التدابري الفوريـة واملتوسـطة األجـل    

  أساساً تقوم عليه التنمية الطويلة األجل.  

ــةويف اجل   ــودة يف ٥١٧٨ لســــــ ــار/ ١٣، املعقــــــ  أيــــــ

ــايو ــن إىل     ٢٠٠٥ م ــس األم ــة جمل ــر بعث ــس يف تقري ــر ال ، نظ
هــاييت. وأثنــاء املناقشــة، أكــد ممثــل الربازيــل أنــه ميكــن للفريــق  
االستشـــــاري املخصـــــص أن يـــــؤدي دورا هامـــــا يف وضـــــع 
استراتيجية طويلة األمد لبناء املؤسسات والتنمية، بالترافق مـع  

)١٠٣(تيةالسلطات اهلاي
وأكد ممثل كندا أن الس االقتصـادي   .

واالجتماعي سيضطلع بدور هـام يف الوقـت الـذي تسـعى فيـه      
األمم املتحدة إىل القيام بدور إجيايب يف العمـل يف األمـد البعيـد    

__________ 

)١٠١(  S/2005/220.  

)١٠٢(  S/2005/302.  

)١٠٣(  S/PV.5178٤فحة ، الص.  

احلافل بالتحديات املنتظرة. وأشـار أيضـا إىل أن تقريـر الفريـق     
نظر فيها املخصص سيتضمن جمموعة من التوصيات املوجزة لي

الس االقتصادي واالجتمـاعي وبعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق      
ــم املتحــدة القطــري وجمتمــع      ــق األم ــاييت وفري االســتقرار يف ه
املاحنني. ويف هذا الصدد، أوصي بأن يركز الس االقتصـادي  
واالجتمــاعي علــى آليــات دعــم بنــاء القــدرات والقيــام بــدوره 

الجتماعية لربنامج نزع السالح يف تعزيز األبعاد االقتصادية وا
ــوي يف     ــدور قـ ــطالع بـ ــاج، واالضـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ والتسـ
الــدعوة إىل القضــاء علــى الفقــر وتعزيــز االنتقــال الســلس مــن   
مرحلة البعثة إىل مرحلـة التنميـة االقتصـادية املسـتدامة، مبجـرد      
انتهاء والية بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت.       

ــ ــزامن   وعـــالوة علـ ــد املتـ ــدا بالتواجـ ــاد ممثـــل كنـ ى ذلـــك، أشـ
ــاييت، وقـــ  ــا  للمجلســـني يف هـ ــا عمليـ ال إن ذلـــك ميثـــل منوذجـ

)١٠٤(أوصى به األمني العام بشأن إنشاء جلنة بناء السالم  ملا
  .  

وشــــدد ممثــــل لكســــمربغ، متكلمــــا باســــم االحتــــاد    
ــن العناصــر املترابطــة يف     ــة م ــن والتنمي ــى أن األم األورويب، عل

ألزمة يف هاييت، كمـا دللـت علـى ذلـك حقيقـة      عملية تسوية ا
أن بعثـــة جملـــس األمـــن رافقتـــها بعثـــة الفريـــق االستشـــاري       
ــادي    ــابع للمجلـــــس االقتصـــ ــاييت التـــ ــين ـــ املخصـــــص املعـــ
واالجتماعي وأن هناك حاجـة إىل وجـود طويـل األمـد لألمـم      
املتحدة يف هاييت، وأن من الضروري تعزيـز التنسـيق بـني بعثـة     

ــم املتحــدة لت  ــراف    األم ــني األط ــاييت وب ــق االســتقرار يف ه حقي
)١٠٥(اإلمنائية املختلفـة العاملـة يف هـاييت   

وأكـد ممثـل شـيلي أن     .
وجود بعثة الفريق االستشاري املخصص املعين اييت مع بعثـة  
ــة       ــا إىل منطق ــن نوعه ــة م ــاييت، يف أول بعث ــن يف ه ــس األم جمل

ألمــم يب، يؤكــد جمــددا التــزام ايأمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــار
__________ 

  .١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٤(

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٥(
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ــق االســتقرار السياســي وإعــادة اإلعمــار      ــة حتقي املتحــدة بعملي
يف هــاييت. وشــدد كــذلك علــى أنــه   االقتصــادي واالجتمــاعي

شــك أنــه ينبغــي النظــر إىل وجــود األمــم املتحــدة يف هــاييت    ال
بـع مـن عمليـات حفـظ السـالم الـيت       باعتباره ينتمي للجيل الرا

ل إن املهمــة تقتصــر أهــدافها علــى جمــرد قمــع العنــف. وقــا   ال
اجلماعية ستتوج بالنجـاح حـني حيـرز تقـدم صـوب استئصـال       
أسباب القالقل السياسية والعنـف. ويف ذلـك السـياق، أعـرب     
عن ترحيبه بالنهج املتكامل الذي يتبعـه جملـس األمـن والـس     

)١٠٦(االقتصادي واالجتماعي إزاء هاييت
  .  

وأكد ممثل غواتيماال أن العمل الذي يقوم به كل من   
لــس األمــن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي فيمــا يتصــل    جم

حبــاالت مــا بعــد انتــهاء الــرتاع يتــيح فرصــة الختــاذ إجــراءات    
ــة. وأكــد أن البعثــة املشــتركة املوفــدة إىل هــاييت        مثمــرة للغاي
ــه أحــدمها لآلخــر فيمــا      ــذي واصــل الســان تقدمي ــدعم ال وال

مـا شـهادة   يتعلق بذلك البلد، تنفيذا من كل منهما لواليتـه، هل 
على فائدة منوذج التعاون املتجدد ذاك، وقال إن بلـده يرحـب   

)١٠٧(بذلك التطور
وأعرب ممثل بـريو عـن اعتقـاده أن الزيـارة      .

الــيت أجراهــا يف نفــس الوقــت الفريــق االستشــاري املخصــص    
مالئمــة جــدا، شــأا يف ذلــك شــأن انعقــاد بعــض اجتماعــات  

لـس األمـن، نظـرا    الفريق يف هاييت بصورة مشتركة مع بعثـة جم 
ألن طريقــة العمــل هــذه مل تتبــع كــثريا مــن قبــل، لكنــها تثــري 
فهم املشـاكل الـيت تعصـف ببلـدان مثـل هـاييت. فباإلضـافة إىل        
مهمة جملس األمن املتمثلة يف صون السلم واألمـن، فـإن ذلـك    
ــهوض       ــن الن ــاعي م ــس االقتصــادي واالجتم ــهج ميكــن ال الن

__________ 

  .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٦(

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(

ن املمكـن تعمـري البلـدان    جبدول أعمـال التنميـة الـذي جيعـل مـ     
)١٠٨(ذات األوضاع املشاة

  .  

وأكد ممثل إسـبانيا أن البعثـتني التـابعتني لـس األمـن        
والس االقتصادي واالجتماعي، سـلطتا الضـوء علـى تكامـل     
واليــيت اهليئــتني أثنــاء التعامــل مــع أزمــة بدرجــة تعقيــد األزمــة   

)١٠٩(القائمة يف هاييت
عثـة الـس   وشدد ممثل هـاييت علـى أن ب   .

والفريــق االستشــاري املخصــص تشــهد علــى االهتمــام الكــبري  
الــذي تبديــه منظومــة األمــم املتحــدة بقضــية التنميــة يف هــاييت. 
وتوجــه بالشــكر حتديــدا إىل الــس االقتصــادي واالجتمــاعي   
ملشاركته يف عملية التنمية الطويلـة األجـل يف هـاييت، وأوضـح     

ة بليغــة علــى اهتمــام أن الفريــق االستشــاري املخصــص شــهاد 
)١١٠(الــس الكــبري باملســتقبل االقتصــادي لبلــده    

ويف ختــام   .
اجللسة، أشاد رئيس الـس بأعضـاء بعثـة جملـس األمـن وبعثـة       
الــس االقتصـــادي واالجتمــاعي علـــى إســهامام يف تعزيـــز    

)١١١(السالم واالستقرار يف هاييت
  .  

ــة   ــودة يف ٥٣٩٧ ويف اجللســـــــــ  آذار/ ٢٧، املعقـــــــــ

، أشـار رئـيس الـس االقتصـادي واالجتمـاعي      ٢٠٠٦ مارس
إىل خطر واضـح هـو زعزعـة االسـتقرار والعنـف السياسـي يف       
البلدان الفقرية وصعوبة احملافظة علـى االسـتقرار حينمـا ينعـدم     
تقدمي املسـاعدة الدوليـة الشـاملة، وأكـد يف هـذا السـياق علـى        
أمهيــة أن يعمــل الســان يــدا بيــد لالســتجابة للمشــاكل يف       

  هاييت.  

  

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(

  .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٩(

  .٢٤-٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٠(

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(
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    ٩احلالة   

  األطفال والرتاع املسلح  

ــرتاع       ــره عــن األطفــال وال أشــار األمــني العــام يف تقري
٢٠٠٥شــباط/فرباير  ٩املســلح، املــؤرخ  

ــه ينبغــي   ،)١١٢( إىل أن
ــا جــز   ه أللمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي أن خيصــص دوري

الرفيـع املسـتوى الســتعراض مسـألة األطفــال والـرتاع املســلح،     
)١١٣(كل خاص على مسألة الرصد واإلبالغوأن يشدد بش

.  

 شـــــــباط/ ٢٣، املعقـــــــودة يف ٥١٢٩ويف اجللســـــــة   

، أشار ممثل اليابـان إىل اتفاقـه مـع اآلراء الـواردة     ٢٠٠٥ فرباير
يف تقرير األمني العام بشـأن هـذه املسـألة، وأوضـح أنـه ينبغـي       
أن تقـــوم اجلمعيـــة العامـــة والـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 

حســب االقتضــاء، بــالنظر يف اختــاذ إجــراءات  وجملــس األمــن، 
)١١٤(وفقا لوالية كل منهما

وأكد ممثـل الربازيـل أنـه جيـب أن      .
يقــر جملــس األمــن بــاألدوار األساســية للــهيئات األخــرى وأن    
ــة والـــس     ــة العامـ ــل اجلمعيـ ــا مثـ ــا وثيقـ ــا تعاونـ ــاون معهـ يتعـ
االقتصادي واالجتماعي، نظرا ألا جمهزة للتعامل مـع األبعـاد   

)١١٥(الجتماعية واالقتصادية هلذه القضية املعقدةا
ويف اخلتـام،   .

أعرب ممثل األرجنتني عـن فهـم بلـده للمسـؤولية اخلاصـة الـيت       
يتحملها جملس األمن عن محاية األطفال يف الرتاعات املسـلحة  

__________ 

)١١٢(  S/2005/72١٥٣٩مقدم عمـال بقـرار جملـس األمـن      ؛ )٢٠٠٤ ،(
الــذي طلــب فيــه الــس إىل األمــني العــام أن يوافيــه بتقريــر عــن   

 ١٤٦٠) و ٢٠٠١( ١٣٧٩تنفيـــــذ ذلـــــك القـــــرار وقراريـــــه    

جنيـد  )، يقدم فيه معلومـات عـن االمتثـال لوضـع حـد لت     ٢٠٠٣(
األطفــال واســتخدامهم يف الــرتاع املســلح مــن جانــب البلــدان       

 ٢٠٠٣) لعــام S/2003/1053املــذكورة يف تقريــر األمــني العــام (   
  وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد.

)١١٣(  S/2005/72 ١٢٠، الفقرة.  

)١١٤(  S/PV.5129 ١٩، الصفحة.  

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٥(

بسبب عالقتها الوثيقة بصون السالم واألمن الدوليني، إال أنـه  
ــى ضــرورة أن يكــون هنــ     اك تنســيق أفضــل يف  أكــد أيضــاً عل

معاجلـة هـذا املوضــوع بـني جملــس األمـن واجلمعيــة العامـة مــن      
ناحيــة، وبــني جملــس األمــن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي 

من امليثـاق. وأكـد كـذلك     ٦٥من ناحية أخرى، وفقا للمادة 
يتعلــق بــالس االقتصــادي واالجتمــاعي، ينبغــي أن    أنــه فيمــا

ــتوى يبحـــث الـــس االقتـــراح بتكـــريس   دورات رفيعـــة املسـ
)١١٦(لدراسة مسألة األطفال والرتاعات املسلحة

  .  
  

    ١٠احلالة   

  األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلا  

ــة   ــودة يف ٤٩٨٠ يف اجللســـــــ ــار/ ٢٨، املعقـــــــ  أيـــــــ

األزمـات املعقـدة   ”، نظر الس يف البنـد املعنـون   ٢٠٠٤ مايو
قشة، الحظت رئيسـة  . وأثناء املنا“واستجابة األمم املتحدة هلا

الـس االقتصـادي واالجتمـاعي أن األزمـات املعقـدة تقتضــي      
ردودا متضافرة وتعاونية، تشارك فيها اهليئـات املختلفـة لألمـم    
املتحـــدة ويكمـــل كـــل منـــها دور اآلخـــر. وأكـــدت أن أهـــم  
ــات     ــاعي إزاء األزمـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــامهات الـ مسـ

ــدان األفريقيــ   ة اخلارجــة مــن حــاالت  كانــت مــا قدمــه إىل البل
ــريقني      ـــاء فـ ـــة بإنشــــ ــك املسامهــــ ــدت تلـ ــد جتسـ ــرتاع. وقـ الـ

ــا   ــني    - استشــاريني خمصصــني لغيني ــدي، مكلف بيســاو وبورون
ــدين.      ــذين البل ببحــث االحتياجــات اإلنســانية واالقتصــادية هل
وقالــت يف هــذا الصــدد إن الفــريقني االستشــاريني املخصصــني 

بيســـاو   -يف غينيـــا   عـــززا اتبـــاع ـــج منســـق إزاء الوضـــع     
وبوروندي يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها، ممـا دعـا        
إىل مزيد مـن االتسـاق يف عمـل منظومـة األمـم املتحـدة ودفـع        
إليه. وعـالوة علـى ذلـك، أشـارت رئيسـة الـس االقتصـادي        

__________ 

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(
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واالجتمــاعي إىل أنــه حــىت يتســىن كفالــة االتســاق، ال بــد مــن 
ــادرات الــس االقتصــاد  ي واالجتمــاعي هــذه بعمــل  ربــط مب

ــتني       ــي ســرورها أن اهليئ ــن دواع ــه م ــت إن ــن. وقال ــس األم جمل
تعمالن بشـكل أكثـر تـواترا واتسـاقا، كمـا دللـت علـى ذلـك         
ــادي واالجتمـــاعي يف البيانـــات      ــارة إىل الـــس االقتصـ اإلشـ
الرئاســـــية لـــــس األمـــــن حـــــول املســـــائل ذات االهتمـــــام  

)١١٧(املشترك
.  

ادة التفاعل بني جملـس األمـن   وأكد ممثل إسبانيا أن زي  
وهيئـــات األمـــم املتحـــدة األخـــرى أصـــبحت أكثـــر ضـــرورة   
للتصــــدي بصــــورة متســــقة ومتكاملــــة للتحــــديات املالزمــــة 
ــس       ــى أن ال ــذا الصــدد، شــدد عل ــدة. ويف ه ــات املعق لألزم
ــن       ــوع م ــذا الن ــا ألداء ه ــم متام ــاعي مالئ االقتصــادي واالجتم

ذكـر أيضـا مثـاال حمـددا     من امليثاق. و ٦٥العمل، عمال باملادة 
لزيــــادة التفاعــــل بــــني جملــــس األمــــن والــــس االقتصــــادي  
واالجتماعي هو مشاركة ممثلني من أحـد األفرقـة االستشـارية    
ــة يف بعثــــة جملــــس األمــــن إىل غــــرب أفريقيــــا يف       املخصصــ

)١١٨(حزيران/يونيه من ذلك العام
  .  

ــه ينبغــي لــس األمــن، حبكــم        ــل الصــني أن وذكــر ممث
ساســية عــن منــع نشــوب الرتاعــات، أن يضـــع      مســؤوليته األ 

ــات     ــائص األزمـ ــة خلصـ ــة ومالئمـ ــة متكاملـ ــتراتيجية وقائيـ اسـ
املعقدة. وأوصى بأن تقوم اجلمعية العامة والـس االقتصـادي   
واالجتماعي وخمتلف وكاالت األمم املتحـدة بتطـوير التعـاون    
يف جهودهـــا املتعلقـــة مبنـــع نشـــوب الرتاعـــات، علـــى أســـاس   

بية والعمل يف إطار صالحياا اخلاصة. وأكـد أنـه   مزاياها النس
ــة، وأن     ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تكــرس اهتمامــا أكــرب للتنمي
تسعى إىل مساعدة البلدان الناميـة علـى استئصـال شـأفة الفقـر      

__________ 

)١١٧(  S/PV.4980 ٦-٤، الصفحات.  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(

ــادة مشــاركتها يف أنشــطة إعــادة     ــة اقتصــاداا وزي وعلــى تنمي
بعـد   ااإلعمار على الصـعيدين اإلقليمـي والـوطين يف مرحلـة مـ     

ــس      ــه ميكــن للمجل ــرتاع. وأوضــح يف هــذا الصــدد أن ــهاء ال انت
)١١٩(االقتصادي واالجتماعي أن يضطلع بدور أكرب

  .  

وأعرب ممثل اجلزائر عن اعتقاده أنه ينبغي سـد الثغـرة     
يف التعامل مع األزمات املعقدة باتبـاع ـج أشـد جـرأة وأكثـر      

كبعـد   دقة الكتشاف الرتاعات ومنع نشوا وبإدخـال التنميـة  
مــن أبعــاد العمليــات املتشــابكة الــيت تقــوم ــا األمــم املتحــدة،   
بالتساوي مع البعد اإلنساين وبعد حقوق اإلنسان علـى نفـس   
ــول       ــد أهلمــه يف هــذا الق ــه ق ــل. وذكــر أن ــن التكام املســتوى م
ــارية املخصصــة       ــة االستش ــه األفرق ــذي قدمت ــغ ال ــل البلي التحلي

املعنيـــة بالبلـــدان التابعـــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  
ــود     ــحت القيـ ــيت أوضـ ــات، والـ ــن نزاعـ ــة مـ ــة اخلارجـ األفريقيـ
املوضوعية ملشاركة جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف مرحلـة     

ــرتاع   ــد الــ ــا بعــ )١٢٠(مــ
ــريقني    . ــبني إن الفــ ــل الفلــ ــال ممثــ وقــ

ــا   -االستشـــاريني املخصصـــني لغينيـــا   ــاو وبورونـــدي مهـ بيسـ
ستشـاري والطـابع   جهدان جديران باإلشادة، ولكن الـدور اال 

املخصص هلذين الفريقني العاملني ال يكفيان. وذكر أن هنـاك  
شواغل، مثال، إزاء ما سيتم فعلـه بعـد انقضـاء الواليـة، وأكـد      
على احلاجة إىل االستمرارية وإىل آليـة مؤسسـية للتكامـل بـني     
السياسة األمنية والتنمية االقتصادية وبنـاء املؤسسـات يف تلـك    

)١٢١(املناطق
.  

كـــر ممثــــل أنغـــوال أنــــه قــــد طُلـــب مــــن الــــس    وذ  
االقتصادي واالجتماعي أن يؤدي دورا متزايدا يف منـع الـرتاع   
ــق      ــه يف حتقي ــدويل قيمت ــل أدرك اتمــع ال يف إطــار ــج متكام

__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٩(

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٠(

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢١(
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السـالم واألمـن واحتــرام حقـوق اإلنســان والتنميـة املســتدامة.     
ي وذكر أن احلاالت احملددة اليت شـارك فيهـا الـس االقتصـاد    

ــا   ــاعي يف أفريقي ــا  -واالجتم ــدي   -يف غيني  -بيســاو وبورون
تعترب أمثلة جيدة للغايـة. والحـظ كـذلك أن الـدور األساسـي      
الــذي يضــطلع بــه الــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف معاجلــة 
األســباب اجلذريــة للــرتاع ومســامهته يف إجــراء مناقشــة شــاملة  

ــلحة يف ال     ــع الرتاعـــات املسـ ــددة التخصصـــات ملنـ ســـياق متعـ
ــات       ــع الرتاع ــيمني يف من ــا كإســهامني ق ــرف م اإلقليمــي معت
املسـلحة ويف بنــاء الســالم. وإضــافة إىل ذلــك، أجنــزت األفرقــة  
العاملة املخصصة واألفرقة االستشارية املعنية بالبلدان اخلارجـة  
من الرتاع عمال يسـتحق الثنـاء، وتشـكل توصـياا مسـامهات      

)١٢٢(مهمة يف منع الرتاع وحله
.  

ــز الشــراكة   وأشــ   ــل اململكــة املتحــدة إىل أن تعزي ار ممث
ــس االقتصـــادي       ــة والـ ــن واجلمعيـــة العامـ ــس األمـ ــني جملـ بـ
واالجتماعي بشـأن مسـائل السـالم واألمـن ميكـن أن يتصـدى       
ــن       ــه ميكـ ــد أنـ ــة، وأكـ ــن الفعاليـ ــد مـ ــدات مبزيـ ــع التهديـ جلميـ

ــادة     ــن املـ ــرب مـ ــة أكـ ــتفادة بدرجـ ــا أن  ٦٥االسـ ــر أيضـ . وذكـ
بيساو ميثالن  -ني املعنيني ببوروندي وغينيا الفريقني املخصص

ــذين     ــح أن هـ ــه. وأوضـ ــاء عليـ ــام للبنـ ــديراً باالهتمـ ــوراً جـ تطـ
الفـــــريقني يبشـــــران بـــــدور ناشـــــئ للمجلـــــس االقتصـــــادي  
واالجتماعي يف العمل مع البلدان يف بناء قدراا يف جمايل منـع  
نشــوب الــرتاع وبنــاء الســالم والتوعيــة باالحتياجــات احملتملــة   

)١٢٣(ل أعضاء األمم املتحدةللدو
وباملثل ذكر ممثـل أملانيـا أنـه     .

بالبناء على جتارب الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشـوب  
الرتاعــات يف أفريقيــا وحلــها التــابع لــس األمــن، واألفرقــة        
االستشـارية املخصصــة املعنيـة بالبلــدان األفريقيـة اخلارجــة مــن    

__________ 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٢(

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٣(

ــات حمتم   ــادة التعــاون  نزاعــات، ميكــن استكشــاف ترتيب ــة لزي ل
)١٢٤(املكثف بني السني

ويف حني اقترح ممثل رومانيـا بضـع    .
توصيات دف إىل حتسـني اسـتجابة األمـم املتحـدة لألزمـات      
ــه       ــاء الســالم، أشــار إىل أن ــرامج وأنشــطة بن ــة ب ــدة وفعالي املعق
ينبغي لس األمن أن يزيد دعم أجهزة األمم املتحـدة وآلياـا   

ة يف جمايل األمن والتنمية. ويف هذا الصـدد،  يف جهودها املبذول
ينبغــي أن يعقــد جلســة الســتعراض العالقــة بــني جملــس األمــن   
ــة يف    والــس االقتصــادي واالجتمــاعي، مســتفيدا مــن التجرب

)١٢٥(بيساو -غينيا 
.  

    ١١احلالة     

  صون السالم واألمن الدوليني    

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، اجتمــع الــس عــدة     
ناقشة مسألة واسعة النطاق هي صون السـالم واألمـن   مرات مل

  الدوليني يف العديد من السياقات احملددة.  

ــن      م  (أ) ــالم واألمـ ــون السـ ــن صـ ــن عـ ــس األمـ ــؤولية جملـ سـ

ــة البشــرية/متالزمة نقــص     ــريوس نقــص املناع ــدوليني: ف ال

  املناعة املكتسب (اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية  

متوز/يوليــــــه  ١٨دة يف ، املعقــــــو٥٢٢٨يف اجللســــــة   
مسـؤولية جملـس األمـن    ’’، نظر الس يف البند املعنون ٢٠٠٥

ــة       ــريوس نقــص املناع ــدوليني: ف ــن ال عــن صــون الســالم واألم
البشــرية/متالزمة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) وعمليــات  

ــة  ــاء املناقشــة، أكــد ممثــل االحتــاد   ‘‘. حفــظ الســالم الدولي وأثن
ة والــس االقتصـادي واالجتمــاعي  الروسـي أن اجلمعيــة العامـ  

املكلفني، حبكم والية كل منـهما، باالضـطالع ببحـث شـامل     
ملسألة فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز بكـل جوانبـها، قـد     

__________ 

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(
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فعال الكثري من أجل وضع استراتيجية فعالـة للتصـدي لتفشـي    
)١٢٦(هذا الوباء

وأكد ممثل مجهورية ترتانيـا املتحـدة أن القـرار     .
مـن حيـث أنـه ولّـد     ‘‘ مبـادرة رائـدة  ’’) كان ٢٠٠٠( ١٣٠٨

ــدز      ــدويل ملكافحــة الفريوس/اإلي ــا، وعــزز العمــل ال ــا دولي وعي
يتخطــى أفــراد حفــظ الســالم الــدوليني، وأنــه ســلك ســبيل   مبــا

حتديد القيادة واألدوار يف اجلمعيـة العامـة والـس االقتصـادي     
)١٢٧(واالجتماعي يف هذا الصدد

.  
  

ويل: سـيادة القـانون وصـون السـالم     تعزيز القانون الد  (ب)
  واألمن الدوليني  

ــة    ــودة يف ٥٤٧٤يف اجللسـ ــه  ٢٢، املعقـ حزيران/يونيـ
تعزيز القـانون الـدويل:   ’’، نظر الس يف البند املعنون ٢٠٠٦

وأثنــاء  ‘‘. ســيادة القــانون وصــون الســالم واألمــن الــدوليني      
بقهـا  املناقشة، أكد ممثـل مصـر أنـه ينبغـي أليـة آليـة لإلنفـاذ يط       

جملس األمن أن حتترم احتراما تاما مبدأي السيادة واالسـتقالل  
السياسي للدول، وينبغي أن يتوقف أي تعد من جانب جملـس  
األمــن علــى اختصــاص اجلمعيــة العامــة أو الــس االقتصــادي   

)١٢٨(واالجتمــاعي
وســلط ممثــل مجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة   .

تعطــي بالضــرورة  مــن امليثــاق ال   ٢٤الضــوء علــى أن املــادة   
للمجلس اختصاصا مبعاجلة املسائل اليت تتعلق مبهام وسـلطات  

)١٢٩(اجلمعية العامة أو الس االقتصادي واالجتماعي
وشـدد   .

وشدد ممثل نيجرييا على احلاجة إىل التعاون الوثيق بـني جملـس   
ــاعي      ــس االقتصــادي واالجتم ــة، وال ــة العام ــن، واجلمعي األم

تمثلـة يف تسـهيل اسـتعادة وتوطيـد     بالنسبة للمهمة األساسية امل
__________ 

)١٢٦(  S/PV.5228 ١٠، الصفحة.  

)١٢٧(  S/PV.5228 ١٢، الصفحة.  

)١٢٨(  S/PV.5474 (Resumption 1 ٤)، الصفحة.  

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(

سيادة القانون يف جمتمعات الـرتاع وجمتمعـات مـا بعـد الـرتاع،      
وشدد بصفة خاصة على أمهيـة التعـاون بـني جلنـة بنـاء السـالم       
املنشـــــأة حـــــديثا، وجملـــــس األمـــــن، والـــــس االقتصـــــادي  
واالجتماعي، ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وكيانـات  

جهــــود إعــــادة البنــــاء يف فتــــرة مــــا بعــــد  اتمــــع املــــدين يف
)١٣٠(الرتاع

.  
  

صون السالم واألمـن الـدوليني: دور جملـس األمـن يف       (ج)
  دعم إصالح قطاع األمن 

ــة    ــودة يف ٥٦٣٢يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٠، املعقــ شــ
صـون السـالم واألمـن    ”، نظر الس يف البنـد املعنـون   ٢٠٠٧

“. ع األمـن الدوليني: دور جملـس األمـن يف دعـم إصـالح قطـا     

وأثنـاء املناقشـة، ذكـر رئـيس الـس االقتصـادي واالجتمـاعي        
أن الفصــل التقليــدي بــني مســائل األمــن مــن جهــة، ومســائل   
التنميــة مــن جهــة أخــرى، إمنــا هــو فصــل مصــطنع وغــري قابــل  
ــذي       ــو املنظــور ال ــذا ه ــى الســواء. وأكــد أن ه لالســتمرار عل

بعة للمجلـس  عملت مبقتضاه األفرقة االستشارية املخصصة التا
االقتصادي واالجتماعي املعنيـة بأفريقيـا. والحـظ الـرئيس أنـه      
يف سياق الوالية الرامية إىل تعزيز ج متكامل لإلغاثـة وإعـادة   
ــان    ــا الفريقـ ــوارد، دعـ ــة املـ ــة، وتشـــجيع تعبئـ ــار والتنميـ اإلعمـ

بيســاو وبورونــدي إىل إيــالء    -االستشــاريني املعنيــان بغينيــا   
ح قطاع األمن كوسـيلة ملعاجلـة أحـد    مزيد من االهتمام بإصال

األســباب اهليكليــة الرئيســية للــرتاع يف عــدد كــبري مــن البلــدان 
اهلشة. وأشار كـذلك إىل أن الـس االقتصـادي واالجتمـاعي     
واألفرقــــة املخصصــــة كانــــت تنظــــر دائمــــا إىل العســــكريني  
باعتبارهم املشاركني الرئيسـيني يف احلـوار، ولفـت االنتبـاه إىل     

الذي رحـب  ٢٠٠٥/٢لس االقتصادي واالجتماعي قرار ا ،
__________ 

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٠(
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ــوارئ        ــاء صــندوق ط ــن بإنش ــس األم ــه بتوصــية جمل ــس في ال
طوعي، يـديره برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، لـدعم اجلهـود        

)١٣١(املتصلة بتخطيط اإلصالح العسكري وتنفيذه
.  

وأكد ممثل أنغـوال أن املناقشـة الـيت جـرت يف اجلمعيـة        
ــر   ــات حفــظ الســالم   العامــة بشــأن تقري ــة اخلاصــة لعملي اللجن

وجتربة األفرقة العاملة املخصصـة املعنيـة بالبلـدان اخلارجـة مـن      
نزاعات قـد أنتجـت أيضـا أفكـارا قيمـة بشـأن مسـألة إصـالح         

)١٣٢(قطاع األمن
وأشـار ممثـل الصـني إىل أنـه يف وسـع األمـم        .

ــن        املتحــدة أن تصــوغ جــا شــامال حنــو إصــالح قطــاع األم
ممارساا اليت أثبتـت فعاليتـها خـالل أعـوام مـن      باالنطالق من 

عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم، وأكــد أنــه ينبغــي أن    
تصــبح اجلمعيــة العامـــة لألمــم املتحـــدة والــس االقتصـــادي     
ــر      ــدة أكثـ ــم املتحـ ــلة لألمـ ــات ذات الصـ ــاعي والبعثـ واالجتمـ
مشاركة، وأن يتم تعزيز التنسيق واالتصال بني األمـم املتحـدة   

)١٣٣(ملنظمات اإلقليميـة ذات الصـلة  وا
وأكـد ممثـل إندونيسـيا     .

أنه بغية وضع هياكل إلصالح قطاع األمن قادرة على البقـاء،  
مشـــاورات مـــع اهليئـــات املعنيـــة، ينبغـــي للمجلـــس أن جيـــري 

)١٣٤(فيها الس االقتصادي واالجتماعي  مبا
.  

ــى أن دعــم اجلهــود        ــل االحتــاد الروســي عل وشــدد ممث
ح قطـــاع األمـــن يف البلـــدان اخلارجـــة مـــن  الوطنيـــة يف إصـــال

أزمــات، جمــال للشــراكة البنــاءة الوثيقــة والتكامــل بــني جملــس   
األمن واجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي، بغيـة   
حتقيق هدف مشترك، وبالتـايل تعزيـز فعاليـة العمـل الـدويل يف      

__________ 

)١٣١(  S/PV.5632 ٦، الصفحة.  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٢(

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٣(

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٤(

ــاء الســالم  )١٣٥(جمــال بن
ــل مصــر أن النقــاش بشــأن    . وأكــد ممث

ح قطاع األمن يقع يف تلك الـدائرة الضـبابية الـيت يسـعى     إصال
جملــس األمــن الســتغالهلا لترســيخ ســيطرته علــى موضــوع مــن 
ــة     ــة العامـ ــاص اجلمعيـ ــا يف اختصـ ــة أساسـ ــوعات الواقعـ املوضـ

)١٣٦(والس االقتصادي واالجتماعي
وأشار ممثـل هنـدوراس    .

إىل أن الــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي ينبغــــي أن جيــــري  
خاصة به لتشاطر األفكار، بغية حتقيق توافـق يف اآلراء   مناقشة

ــن،      ــاع األمـ ــالح قطـ ــأن إصـ ــاملة بشـ ــتراتيجية شـ ــع اسـ ووضـ
بالتشاور مع مجيع هيئات املنظومة مثل جملس حقوق اإلنسـان  

)١٣٧(وجلنــة بنــاء الســالم
ويف اخلتــام، أشــار ممثــل الســودان إىل  .

أن إصــالح قطــاع األمــن ينبغــي أن خيضــع لدراســة متعمقــة       
ــي أال ينــتقص      و ــة الــدول األعضــاء. وينبغ ــا كاف ــفافة جتريه ش

إجراء تلـك الدراسـة مـن دور أجهـزة األمـم املتحـدة الرئيسـية        
األخـــرى املعنيـــة ـــذا األمـــر، مثـــل اجلمعيـــة العامـــة والـــس  
االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي وغريمهـــــا مـــــن اهليئـــــات ذات     

)١٣٨(الصلة
.  

  

  صون السالم واألمن الدوليني    (د)  

متوز/يوليــــــه  ٢٥، املعقــــــودة يف ٥٧٠٥ يف اجللســــــة  
صـون السـالم واألمـن    ’’، نظر الس يف البند املعنـون  ٢٠٠٧
وأثناء املناقشة، أكـد رئـيس اجلمعيـة العامـة أنـه يف      ‘‘. الدوليني

ــة العامــة وجملــس    مرحلــة مــا ــتعني علــى اجلمعي بعــد النـــزاع، ي
األمن والس االقتصادي واالجتماعي إجـراء مناقشـة مجاعيـة    

اضحة بشأن أفضل السبل لوضع منهج، من خالل جلنة بنـاء  و
__________ 

)١٣٥(  S/PV.5632 (Resumption 1 ٢)، الصفحة.  

  .١٤-١٣ن املرجع نفسه، الصفحتا  )١٣٦(

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٧(

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٨(
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الســالم، للتعامــل مــع هــذه املرحلــة، يكــون لــه توجــه إمنــائي،    
ويعزز عناصر االسـتقرار والرخـاء، وحيـول دون عـودة الـدول      

ـــزاع ــة النـ )١٣٩(إىل مرحلـ
ــادي   . وأكـــد رئـــيس الـــس االقتصـ

مـــن ميثـــاق األمـــم  ٦٥واالجتمـــاعي أنـــه اتســـاقاً مـــع املـــادة  
ملتحدة، ميكن لس األمن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي    ا

أن يتدارسا، مىت طُلب إليهما ذلك، وضع إطار ملناقشة الـنهج  
رد الطبيعيـــة. ومثـــل هـــذا احملفـــل    التنمويـــة الســـتخدام املـــوا  

يكــون مفيــداً يف تعزيــز فهمنــا للصــلة بــني املــوارد الطبيعيــة  قــد
)١٤٠(واألمن

.  

ع املــوارد الطبيعيـة ال يقــع  وقـال ممثـل قطــر إن موضـو     
أساسا ضمن اختصاصات وصالحيات جملس األمن، بـل يقـع   
ــادي    ــس االقتصـــ ــات الـــ ــات وواليـــ ــلب اختصاصـــ يف صـــ
واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة. وشــدد علــى أن تنــاول جملــس  
ــى صــالحيات هــاتني      األمــن هلــذا املوضــوع يشــكل تعــديا عل

تحــدة، ومــن مث اهليئــتني ويقــوض املبــادئ الدميقراطيــة لألمــم امل
ستتحقق للدول فائدة أكرب إذا نوقشت مسألة املوارد الطبيعيـة  
يف اجلمعية العامة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف سـياق     

)١٤١(جــدول أعمــال التنميــة 
وأعــرب ممثــل الصــني أيضــا عــن   .

دعمه ملواصلة مناقشة مسألة املوارد الطبيعية يف اجلمعية العامـة  
واعتـرف ممثـل إيطاليـا     ،)١٤٢(جتمـاعي والس االقتصـادي واال 

ة دور وجتربــــة اجلمعيــــة العامــــة والــــس االقتصــــادي يــــبأمه
  واالجتماعي يف جمال املوارد الطبيعية.  

ــدة         ــر العدي ــة األط ــا أيضــا إىل أمهي ــل إيطالي وأشــار ممث
لألمــــم املتحــــدة الــــيت يشــــرف عليهــــا الــــس االقتصــــادي   

__________ 

)١٣٩(  S/PV.5705 ٦، الصفحة.  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٠(

  .١٠-٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤١(

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٢(

ــوار   ــني إدارة املــ ــدف إىل حتســ ــاعي وــ ــة واالجتمــ د الطبيعيــ
ــه قــد        ــال إن ــاملي، وق ــى الصــعيد الع ــتدام عل ــتخدامها املس واس
يكــون مــن املفيــد يف املســتقبل أن ينظــر يف تلــك األنشــطة يف    
ــى منــع         ــا األوســع عل ــع مراعــاة تأثريه ــر اتســاقا، م ــار أكث إط

)١٤٣(نشوب الرتاعات يف األمد البعيد
.  

وأكد ممثـل مصـر أنـه ممـا ال شـك فيـه أن العالقـة بـني           
د الطبيعيــة والرتاعــات تقــع يف قلــب دائــرة التقــاطع بــني   املــوار

ــة العامــة والــس االقتصــادي واالجتمــاعي    اختصــاص اجلمعي
على قدم املساواة مع جملس األمن، كـل يف حـدود مسـؤولياته    
ــاك ضــرورة       ــم املتحــدة. وأكــد أن هن ــاق األم ــا ميث ــيت رمسه ال

ني لتوسيع نطاق التعاون والتنسـيق وإقامـة مشـاركة حقيقيـة بـ     
ــة   ــة ودون اإلقليميـــ اهليئـــــات الـــــثالث واملنظمـــــات اإلقليميـــ
ووكـاالت وصـناديق وبـرامج األمــم املتحـدة املعنيـة باجلوانــب      

)١٤٤(اإلمنائية ألسباب الرتاعات
.  

وسلط ممثل الربازيـل الضـوء علـى أن امليثـاق يـرى أن        
القضــايا املتعلقــة بالتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، كمــا هــو   

للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك الطاقـة، تـدخل يف   احلال بالنسبة 
نطاق مهـام وصـالحيات اجلمعيـة العامـة والـس االقتصـادي       
واالجتماعي. وأكد أن أية مناقشة دولية حـول مسـألة املـوارد    
الطبيعيــة ينبغــي أن جتــرى أوال يف احملفــل ذي التمثيــل العــاملي،   

عي وهـــو اجلمعيـــة العامـــة، والـــس االقتصـــادي واالجتمـــا     
وهيئامــا الفرعيــة ذات الصــلة. ومتشــيا مــع معاجلــة األســباب  
اجلذريـــة للرتاعـــات، شـــدد علـــى أمهيـــة تعميـــق التعـــاون بـــني  
اجلمعية العامة والس االقتصـادي واالجتمـاعي، علـى النحـو     

ــادة   ــبني يف املـ ــاق  ٦٥املـ ــن امليثـ )١٤٥(مـ
ــنن    . ــل بـ ــب ممثـ ورحـ

__________ 

  .٢٠-١٩ن املرجع نفسه، الصفحتا  )١٤٣(

  .٣١-٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٤(

)١٤٥(  S/PV.5705 (Resumption 1 ٢)، الصفحة.  
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جتمـاعي  باالقتراح الذي قدمـه رئـيس الـس االقتصـادي واال    
ــس       ــن وال ــس األم ــني جمل ــدى ب ــدعو إىل إنشــاء منت ــذي ي وال
ــة      ــوارد الطبيعي ــني امل االقتصــادي واالجتمــاعي بشــأن الصــلة ب
والرتاعات، وأكد اعتقاده أن هذا االقتراح ميكن أن يسـهم يف  
إضفاء الطـابع املؤسسـي علـى منـع نشـوب الرتاعـات يف إطـار        

)١٤٦(األمم املتحدة
.

  
  

  

ألمـن الـدوليني: دور جملـس األمـن يف     صون السالم وا  (هـ)
  سيما يف أفريقيا    منع نشوب الرتاعات وحلها، وال

ــة    ــودة يف ٥٧٣٥يف اجللسـ ــطس  ٢٨، املعقـ آب/أغسـ
صـون السـالم واألمـن    ”، نظر الس يف البنـد املعنـون   ٢٠٠٧

الدوليني: دور جملس األمن يف منع نشـوب الرتاعـات وحلـها،    
املناقشـة، أدىل ممثـل هـاييت ببيـان      وأثناء   “.وال سيما يف أفريقيا

باســم رئــيس اجلمعيــة العامــة، وأشــار إىل مــؤمتر القمــة العــاملي  
الذي شدد فيه رؤساء الـدول علـى ضـرورة قيـام      ٢٠٠٥لعام 

جملس األمن واجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي  
واألمني العام بتنسيق أنشـطتهم ضـمن الواليـات املنوطـة بكـل      

)١٤٧(امليثاق منهم يف
وأكد رئيس اللجنة التنظيمية للجنـة بنـاء    .

السالم بالنيابة على أمهية تعزيز التعاون واملشـاركة بـني جملـس    
األمن وجلنة بناء السالم، وأعرب عن أمله يف أن تقـوم اللجنـة   
بتحديد أفضل السبل لعمل اللجنة مـع جملـس األمـن واجلمعيـة     

)١٤٨(العامــة والـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 
وأكـــد ممثـــل  .

ــادي     ــس االقتصــ ــن، والــ ــس األمــ ــي لــ ــه ينبغــ ــني أنــ الصــ
واالجتماعي، وجلنة بنـاء السـالم، واجلمعيـة العامـة أن تشـكل      
القــدوة للمجتمــع الــدويل عــن طريــق تعزيــز االتصــال وتبــادل   

__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٦(

)١٤٧(  S/PV.5735 ٤، الصفحة.  

  .٦حة املرجع نفسه، الصف  )١٤٨(

املعلومــات والــدروس املســتفادة لتعــويض أوجــه الــنقص لــديها 
)١٤٩(من أجـل بـذل جهـود منسـقة    

ندونيسـيا أن  وأكـد ممثـل إ   .
ــادي      ــابع اقتصــ ــون ذات طــ ــا تكــ ــا مــ ــرتاع غالبــ ــادر الــ مصــ
واجتمــاعي، وبالتــايل ينبغــي لــس األمــن أن يتعــاون بشــكل    
أوثق مع شركائه يف منظومة األمم املتحـدة ذوي االختصـاص   
يف القضــايا االقتصــادية واالجتماعيــة، علــى النحــو املــبني يف       

)١٥٠(مــن امليثــاق ٦٥املــادة 
ن إن مــن بــني وقــال ممثــل الســودا .

املسائل األخرى اليت ينبغـي أن تـوىل اعتبـارا تعزيـز دور األمـم      
املتحدة يف القطاعني االقتصادي واالجتماعي، وأن يـتم تعزيـز   

ة العامـة والــس  يــهيئـات األمــم املتحـدة املختلفــة، مثـل اجلمع   
)١٥١(االقتصـــادي واالجتمـــاعي

والحـــظ ممثـــل األرجنـــتني أن  .
ــرار  ــي ٢٠٠٥( ١٦٢٥الق ــس   ) يرم ــة دور جمل ــز فعالي إىل تعزي

ــيما يف    ــع الرتاعـــات املســـلحة، وال سـ ــا يتصـــل مبنـ األمـــن فيمـ
أفريقيــا، مــن خــالل إجــراءات واســعة النطــاق. وتنســيق هــذه   
اإلجـــراءات مـــع عمـــل األمانـــة العامـــة والـــس االقتصـــــادي 
ــع     ــرار موضــ ـــع القــ ـــي لوضـــ ـــر رئيســـ ـــي عنصـــ واالجتماعـــ

)١٥٢(التنفيذ
.  

  

مـــن العامـــل املخصـــص املعـــين مبنـــع  فريـــق جملـــس األ  (و)
  نشوب الرتاعات يف أفريقيا وحلها  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، عــزز الفريــق العامــل     
املخصص عالقة العمل مع الفـريقني االستشـاريني املخصصـني    

ــا  ــيني بغينيــ ــس   -املعنــ ــابعني للمجلــ ــدي التــ ــاو وبورونــ بيســ
  االقتصادي واالجتماعي.  

__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٩(

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٠(

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٥١(

  .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٢(
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ســـــالة مؤرخــــــة  كرة، أحـــــال الــــــرئيس ر ويف مـــــذ   
موجهة إليه من رئيس الفريـق العامـل    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣٠

)١٥٣(املخصص املعين مبنع نشوب الرتاعات يف أفريقيـا وحلـها  
. 

وتضــمنت الرســالة التوصــيات الصــادرة عــن االجتمــاع الــذي  
بني الفريق العامـل املخصـص    ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٥عقد يف 

ــابع للمجلــس اال   قتصــادي والفريــق االستشــاري املخصــص الت
واالجتمــاعي واملعــين ببورونــدي. وكانــت إحــدى التوصــيات  
املقدمـــة مـــن الفريـــق االستشـــاري والفريـــق العامـــل املعـــين        
ببورونــدي تتمثــل يف النظــر يف الطــرق الــيت ميكــن مــن خالهلــا  
للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي وجملــس األمــن أن يعمــال    

احلة معـا بصــورة شــاملة للمســاعدة علـى حتقيــق الســالم واملصــ  
  واالنتعاش واإلصالح يف بوروندي.  

كرة، أحـــــال الــــــرئيس رســـــالة مؤرخــــــة   ويف مـــــذ   
ــيس    ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب   ٣٠ ــن رئ ــه م ــة إلي موجه

الفريـــق العامـــل املخصـــص املعـــين مبنـــع نشـــوب الرتاعـــات يف  
يعـــرض فيهـــا التقريـــر الســـنوي للفريـــق  ،)١٥٤(أفريقيـــا وحلـــها

للنقـاش املفتـوح    . وتضـمن التقريـر مـوجزا   ٢٠٠٥العامل لعام 
 آذار/ ٣٠ه جملــــــس األمــــــن يف االختتــــــامي الــــــذي أجــــــرا

٢٠٠٥ مــارس
الــذي دعــم إجــراء تبــادل شــامل لــآلراء    ،)١٥٥(

بشــأن احلالــة يف أفريقيــا وبشــأن طــرق ووســائل زيــادة فعاليــة   
اجلهود اليت يبذهلا جملس األمـن للتصـدي هلـا. وأثنـاء املناقشـة،      

ار منع نشوب الـرتاع  أوصى املتكلمون بأنه يف حني ينبغي اعتب
ــه       ــم املتحــدة بأســرها، فإن ــا األم ــتعني أن تعاجله ــة ي مهمــة أولي
ــات       ــع هيئ ــاون م ــن التنســيق والتع ــس األم ــزز جمل ــي أن يع ينبغ
ــن أجـــل املســـاعدة يف معاجلـــة        ــم املتحـــدة األخـــرى، مـ األمـ

__________ 

)١٥٣(  S/2004/266.  

)١٥٤(  S/2005/833.  

  .S/PV.5156انظر   )١٥٥(

األسباب االجتماعيـة واالقتصـادية اجلذريـة للـرتاع يف أفريقيـا،      
خـالل التجـارة العادلـة، بوصـف      وضمان التنمية والعمالة مـن 

ذلــك ســبيال إىل منــع إمــا نشــوا أو إعــادة ظهورهــا. ورحبــوا 
هلذا الغرض بزيـادة مشـاركة الـس االقتصـادي واالجتمـاعي      

طريق إنشاء أفرقـة عمـل خمصصـة     يف هذه املهمة، وخباصة عن
  مـــــن قبيـــــل تلـــــك الـــــيت أنشـــــئت مـــــن أجـــــل بورونـــــدي   

  بيساو.    -  وغينيا

ــني   ويف حــني أكــد م    تكلمــون علــى ضــرورة اجلمــع ب
اجلهود املبذولة إلحالل السالم واألمن واسـتراتيجيات التنميـة   
الطويلة األجل، فقد رحبوا بالتعاون بني جملس األمن والـس  

)١٥٦(االقتصــادي واالجتمــاعي يف هــذا الصــدد 
والحــظ ممثــل  .

باكســتان أن االعتـــراف بالصــلة الـــيت ال تنفصــم عراهـــا بـــني    
ة فــتح نافــذة أمــام التعــاون والتنســيق املتزايــدين الســالم والتنميــ

بني جملس األمن والس االقتصادي واالجتمـاعي، وتوقـع أن   
)١٥٧(تواصــل تلــك العالقــة النمــو بطريقــة مؤسســية

ويف حــني  .
رحب ممثل الربازيل بقدر أكرب من اخنـراط الـس االقتصـادي    
 واالجتماعي يف هذه املهمـة، وخباصـة عـن طريـق إنشـاء أفرقـة      
 -عاملة خمصصة من قبيل الفريقني املنشأين لبوروندي وغينيـا  

ــر      ــر إىل األطـ ــزال يفتقـ ــس ال يـ ــظ أن الـ ــد الحـ ــاو، فقـ بيسـ
ــيح     ــا يت ــوات املالئمــة الضــرورية مب ــة وإىل القن املؤسســية الرمسي
ــتجابات.     ــن االسـ ــة مـ ــة ممكنـ ــل نوعيـ ــوفري أفضـ ــني تـ للمجلسـ
 والحــــظ أن وفــــده دأب علــــى الــــدعوة إىل اعتمــــاد قواعــــد

مـن امليثـاق بصـورة كاملـة، بغيـة       ٦٥ وإجراءات لتطبيق املـادة 
)١٥٨(تقصي فوائدها احملتملة الكثرية

  .  

__________ 

(األرجنـتني)؛   ١٢(مصـر)؛ والصـفحة    ٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٦(
  (الربازيل). ٣١(كوبا)؛ والصفحة  ٣٠والصفحة 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٧(

  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٨(
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    ١٢احلالة   

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع  

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، اجتمــع الــس عــدة     
مــرات للنظــر يف حــاالت حفــظ الســالم وحــاالت مــا بعــد        

بدرجــــة خمتلفــــة ز علــــى كــــل منــــهما الــــرتاع، مــــع التركيــــ
  الشيء.    بعض

ا بعد الـرتاع: دور األمـم   املصاحلة الوطنية يف مرحلة م  (أ)
  املتحدة

كــــــــانون  ٢٦املعقــــــــودة يف  ٤٩٠٣يف اجللســــــــة   
املصــاحلة ’’، نظــر الــس يف البنــد املعنــون  ٢٠٠٤الثاين/ينــاير 

‘‘. الوطنيـــة يف مرحلـــة مـــا بعـــد الـــرتاع: دور األمـــم املتحـــدة 

ــال   ــذي   وخــالل املناقشــة، ق ــاك الكــثري ال ــل إن هن ــل الربازي ممث
ــرتاع ويف      ــه يف تســوية حــاالت ال ــن أن يفعل ميكــن لــس األم
وضع وتنفيذ مبادرات طويلة األمد ملا بعـد الـرتاع، خاصـة إذا    

مـن امليثـاق وسـعى إىل     ٦٥استخدم بقدر أكـرب أحكـام املـادة    
احلصــول علــى تعــاون الــس االقتصــادي واالجتمــاعي مثلمــا  

قــــــا بيســـــاو وبورونـــــدي، حمق   -يت غينيـــــا  فعـــــل يف حـــــال  
)١٥٩(النجاح  بعض

  .  

دور قطاع األعمال يف منع نشوب الرتاعـات وحفـظ     (ب)
  السالم وبناء السالم يف مرحلة ما بعد الرتاع  

ــة    ــودة يف ٤٩٤٣يف اجللســـــ ــان/ ١٥، املعقـــــ  نيســـــ

دور قطـــاع ’’، نظـــر الـــس يف البنـــد املعنـــون ٢٠٠٤ أبريـــل
ات وحفظ السالم وبناء السـالم  األعمال يف منع نشوب الرتاع

وخـالل املناقشـة، أكـد ممثـل أملانيـا      ‘‘. يف مرحلة ما بعد الرتاع
على أن مثة ارتباطا وثيقا بني االستقرار السياسي واالقتصـادي  

__________ 

)١٥٩(  S/PV.4903 ١٨، الصفحة.  

وكـذلك فيمـا يتصـل بالتعـايف      ،فيما يتعلق مبنع نشـوب الـرتاع  
بعد الرتاع، وأنه ال بد أن ينعكس ذلك داخل اإلطار األوسـع  

نظومــة األمــم املتحــدة وخارجــه. وأكــد أنــه قــد أُجنــز الكــثري   مل
بالفعـــل لتحســـني االتســـاق والفعاليـــة بـــني خمتلـــف األطـــراف 
ــارية      ــة االستشـ ــاء األفرقـ ــه إنشـ ــدل عليـ ــا يـ ــو مـ ــة، وهـ الفاعلـ
املخصصة املعنية بالبلدان األفريقية اخلارجـة مـن الرتاعـات، يف    

)١٦٠(إطار الس االقتصادي واالجتماعي
.  

ت رئيسة الـس االقتصـادي واالجتمـاعي أن    والحظ  
الــس االقتصــادي واالجتمــاعي أدى يف الســنوات األخــرية     
دوراً أنشط يف تطوير قـدرة االسـتجابة لـدى البلـدان اخلارجـة      
مــن الــرتاع وبالتــايل يف املســاعدة علــى منــع تــدهور األحــوال    
ــادي    ــرغم أن الــــس االقتصــ ــه بــ ــانية. والحظــــت أنــ اإلنســ

وجملس األمن بدآ التعاون يف هذه املسـاعي، فإنـه   واالجتماعي 
ميكـــن للجمعيـــة العامـــة وجملـــس األمـــن والـــس االقتصـــادي 
واالجتماعي أن تقـوم معـاً بـأكثر مـن ذلـك بكـثري لبنـاء قـدرة         
شـاملة وأســرع يف االســتجابة للبلـدان ذات احلــاالت اخلاصــة،   

)١٦١(اليت تكون فيها السرعة والنطاق والوقت عناصر حيوية
.  

وذكر ممثل الربازيـل أنـه يتفـق مـع اآلراء الـيت أعربـت         
ــا أن      ــاعي، ومؤداه ــس االقتصــادي واالجتم ــها رئيســة ال عن
اجلمعية العامة وجملس األمن والس االقتصادي واالجتمـاعي  
ميكــن أن تفعــل الكــثري بالتضــافر معــاً إلعــداد اســتجابة شــاملة  

تـــوخي وأكثـــر ســـرعة للبلـــدان يف احلـــاالت اخلاصـــة وأيضـــاً ل
منظــور طويــل األجــل حيــال التنميــة املســتدامة ومنــع نشــوب   

)١٦٢(الرتاعات
.  

__________ 

)١٦٠(  S/PV.4943 ٢، الصفحة.  

  .١٠-٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦١(

  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٢(
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  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم    (ج)

ــة    ــودة يف ٤٩٧٠يف اجللســــ ــايو  ١٧، املعقــــ أيار/مــــ
عمليات األمم املتحـدة  ”، نظر الس يف البند املعنون ٢٠٠٤

لـس  وأثناء املناقشـة، أكـد ممثـل اجلزائـر أن ا    “. حلفظ السالم
ال يسعه أن يعمل مبعزل عن غريه فيما يتعلـق بعمليـات حفـظ    
السالم، وأن الس االقتصادي واالجتماعي، بـدوره، بإنشـاء   
أفرقــة استشــارية لدراســة البلــدان اخلارجــة مــن الــرتاع، يقــدم    

)١٦٣(دعما مهما للسـالم 
والحـظ ممثـل أنغـوال أنـه فضـال عـن        .

ت اإلشـارة إليهـا يف   ذلك، فإن مشاريع األثـر السـريع، الـيت متـ    
تقريــر اإلبراهيمــي يف ســياق بنــاء الســالم، ينبغــي أن تســتعمل  
أيضــــا بصــــورة اســــتباقية ألغــــراض وقائيــــة وينبغــــي ربطهــــا 
باستراتيجية األمد األطول. ورحـب يف هـذا السـياق بالتعـاون     
اجلـاري بــني جملــس األمـن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي،   

)١٦٤(وبوروندي بيساو -كما حدث يف حاليت غينيا 
.  

ــظ      ــة حفـ ــي إىل أن جتربـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــار ممثـ وأشـ
السالم يف أفريقيا تدلل بوضوح على تعقد االرتباط بني مهمـة  
ــاعي     ــرار الســالم واســتعادة االســتقرار االقتصــادي واالجتم إق
الكامل يف البلدان اليت عانت من الرتاع. وقـال إن وفـده يؤيـد    

بـني  ‘‘ للتقسيم الرشيد للعمل’’أمهية مواصلة الدراسة املتعمقة 
جملــس األمــن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي، والوكــاالت  
والربامج املتخصصة خالل االنتقال من حفظ السـالم إىل بنـاء   

)١٦٥(السالم
والحظ ممثل الربازيل أنـه مـن املهـم فهـم احلـدود       .

اليت تقيد عمليـات السـالم وأن تتـاح مـوارد أخـرى إلكماهلـا.       
يتسـم دور الـس االقتصـادي واالجتمـاعي      ويف هذا الصـدد، 

بأمهية حيوية، باعتباره يعزز اجلهود والتدابري الرامية إىل حتقيـق  
__________ 

)١٦٣(  S/PV.4970 ١٣، الصفحة.  

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٤(

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٥(

ــيني     ــة. وأشــار كــذلك إىل أن الفــريقني املخصصــني املعن التنمي
بيساو وبوروندي مثاالن ممتازان على مسامهة الـس   -بغينيا 

تكامـل مـع   االقتصادي واالجتماعي يف بناء السـالم يف جهـد م  
ــن  ــس األم )١٦٦(جمل

ــي وضــع      . ــه ينبغ ــنغالديش أن ــل ب وأكــد ممث
منـاذج للمشــاركة النشــطة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي  
يف التعمري يف فترة ما بعد الرتاع لتخفيـف العـبء علـى جملـس     
األمــن، مــع وجــود دعــم منســق مــن جمموعــة األمــم املتحــدة     

ــة     ــة الدوليــ ــات املاليــ ــاحنني واملؤسســ ــة واملــ ــع اإلمنائيــ واتمــ
)١٦٧(املدين

  .  
  

  دور اتمع املدين يف بناء السالم بعد انتهاء الرتاع    (د)

ــة    ــودة يف ٤٩٩٣يف اجللسـ ــه  ٢٢، املعقـ حزيران/يونيـ
دور اتمـع املـدين يف   ’’، نظر الس يف البنـد املعنـون   ٢٠٠٤

وأثنـاء املناقشـة، أكـد رئـيس     ‘‘. بناء السالم بعد انتـهاء الـرتاع  
ي واالجتمــاعي أن منظمــات اتمــع املــدين   الــس االقتصــاد 

شريك تزداد صعوبة االستغناء عنه يف بنـاء السـالم بعـد انتـهاء     
ــدراا       ــاوت ق ــا وتف ــوع واليا ــددها وتن ــراً ألن ع ــرتاع، نظ ال
التشــغيلية عوامــل جتعــل التنســيق فيمــا بينــها أمــراً ال غــىن عنــه   

)١٦٨(لكفالة االتساق والتأثري جلهودهـا اتمعـة  
ممثـل   وأوضـح  .

الواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة أن الــــــس االقتصــــــادي  
واالجتماعي وخمتلف أفرقته االستشارية املخصصـة تـوفر صـلة    
هامة باتمع املدين وهو ما سيتيح لس األمن االستفادة مـن  

)١٦٩(خربا أثناء قيامه بعمله
وأكد ممثل بـنغالديش أنـه ينبغـي     .

عي، بوصـــفه اهليئـــة أن يكـــون الـــس االقتصـــادي واالجتمـــا 
__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٦(

)١٦٧(  S/PV.4970 (Resumption 1 ٧), الصفحة.  

)١٦٨(  S/PV.4993 ٥-٤، الصفحتان.  

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(
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ــرويج        ــة الت ــا والي  ــيت أنيطــت ــية ال ــة الرئيس ــة الدولي احلكومي
العمليـــات السياســـاتية يف التصـــدي ألســـباب الـــرتاع العميقـــة 
اجلذور، سواء كانـت اجتماعيـة واقتصـادية أو ثقافيـة أو بيئيـة      
أو هيكليــة، هــو املؤسســة الرائــدة يف إشــراك منظمــات اتمــع 

لسياسات املتعلقـة ببنـاء السـالم بعـد     املدين يف وضع توصيات ا
انتـــهاء الـــرتاع. والحـــظ أن الـــس جيـــب أن يعمـــل بوصـــفه 
وسيلة اتصال ملنظومة األمم املتحدة بأسرها إلحالة اإلنذارات 
املبكــــرة وأفضــــل املمارســــات إىل جملــــس األمــــن واجلمعيــــة  

)١٧٠(العامة
.  

  

  اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم    (هـ)

ــة يف    ــودة يف ٥٠٤١اجللسـ ــبتمرب  ٢٢، املعقـ أيلول/سـ
اجلوانـب املدنيـة إلدارة   ’’، نظر الس يف البند املعنون ٢٠٠٤

وأثناء املناقشـة، سـلط ممثـل الربازيـل     ‘‘. الرتاعات وبناء السالم
الضوء على التجارب األخرية املتصلة برتاعـات يف بلـدان ذات   

القيـود الــيت   مسـتويات شـديدة التـدين مـن التنميـة، ممـا يوضـح       
تكتنف االعتماد احلصري أو األساسي على النـهج العسـكري   
ــاك منظــور       ــا مل يكــن هن ــه م ــى أن ــاء الســالم. وشــدد عل يف بن
أوسع، وبدون مراعاة املتغريات االقتصادية واالجتماعية، فإنـه  
سيتعذر التوصل إىل حلول دائمة. وأشار إىل أنـه ينبغـي لألمـم    

ــذا اإلدراك إىل  املتحـــدة أن تنشـــئ أدوات وآليـــات تتـــرجم هـ
مـن ميثـاق األمـم     ٦٥استراجتيات حقيقيـة. والحـظ أن املـادة    

املتحدة تتيح فرصة لتعزيـز التعـاون بـني جملـس األمـن والـس       
االقتصادي واالجتماعي، مما يؤدي إىل توسـيع نطـاق التعـاون    
املتعدد األطراف يف إدارة الـرتاع وبنـاء السـالم. وأشـار إىل أن     

ــن، هــو    الــس االق ــس األم ــيس جمل تصــادي واالجتمــاعي، ول
اجلهــاز الــذي ينــيط بــه امليثــاق املســؤولية عــن املســائل املتصــلة  

__________ 

)١٧٠(  S/PV.4993 (Resumption 1 ١٢-١١)، الصفحتان.  

بالتنميـة االجتماعيــة، وذكــر أن مــن بـني أعمــال جملــس األمــن   
تعزيز أعمال الس االقتصادي واالجتمـاعي يف الوفـاء مبهامـه    
من أجـل ختفيـف أعمـال جملـس األمـن ومنعـه مـن التـدخل يف         

ل الــس االقتصــادي واالجتمــاعي. وشــدد علــى أمهيــة      عمــ
ــادية يف     ــة واالقتصــ ــية واالجتماعيــ ــر السياســ ــاج العناصــ إدمــ
استراتيجيات إدارة األزمات، والحظ أنه حتقيقا لتلـك الغايـة،   

احلكمة اليت ينطوي عليها نـص  ’’ميكن أن تستند األعمال إىل 
ــادة  ــدي    ٦٥املـ ــوى للتصـ ــرورة القصـ ــذكرنا بالضـ ــيت تـ ... الـ

االقتصـــادي بـــل  -للمســـائل األمنيـــة يف ســـياقها االجتمـــاعي 
وتقــدم التوجيــه بشــأن كيفيــة عمــل ذلــك مــن وجهــيت النظــر    

‘‘املؤسسية واملتعددة األطراف
)١٧١(

.  

)١٧٢(وأكد ممثال باكستان  
)١٧٣(وأنغـوال  

أيضـا ضـرورة    
التنسيق بني جملس األمن واجلمعية العامـة والـس االقتصـادي    

الفعالة للرتاعـات وبنـاء السـالم، ودعـا     واالجتماعي يف اإلدارة 
ممثل اجلزائـر باملثـل إىل إسـناد دور أكـرب للمجلـس االقتصـادي       

)١٧٤(االجتماعي
.  

  

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع    (و)

ــة    ــودة يف ٥١٨٧يف اجللســــ ــايو  ٢٦، املعقــــ أيار/مــــ
بناء السالم بعـد انتـهاء   ’’، نظر الس يف البند املعنون ٢٠٠٥
ناء املناقشة، ذكر نائب األمني العـام أنـه جيـب أن    وأث‘‘. الرتاع

تعمل منظومة األمم املتحدة وأجهزا الرئيسية بشكل متسق. 
وأضاف أنه يف السنوات األخرية، وسع جملس األمـن والـس   
االقتصادي واالجتماعي نطاق أنشـطتهما يف حـاالت مـا بعـد     

__________ 

)١٧١(  S/PV.5041 ١٨-١٦، الصفحات.  

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٢(

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٤(
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)١٧٥(الرتاع، وأن للمجلسـني دورا هامـا يضـطلعان بـه    
د وشـد  .

ممثل مجهورية ترتانيا املتحدة علـى قيمـة الشـراكة املؤسسـية يف     
منظومــة األمــم املتحــدة، وأكــد أن إنشــاء األفرقــة االستشــارية  
املخصصة املعنية بالبلدان األفريقية اخلارجـة مـن الـرتاع التابعـة     
للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي يشـهد علـى ذلـك، حيــث       

اــاالت ذات االهتمــام   أــا أداة فعالــة يف ربــط الســني يف   
)١٧٦(املشترك املتصلة بالسـالم والتنميـة  

وقـال ممثـل األرجنـتني     .
إن للتنسيق بني جملس األمن والس االقتصادي واالجتمـاعي  

من امليثـاق دورا أساسـيا يؤديـه جملـس      ٦٥وفقا ألحكام املادة 
ــة املســتدامة   ــز التنمي )١٧٧(األمــن يف ســبيل تعزي

ــل   . وأعــرب ممث
اعتقاده بأن جلنة بناء السالم الـيت اقترحهـا األمـني    الربازيل عن 

العــام واحــدة مــن البنــود املهمــة الكــثرية يف جــدول أعمــال        
اإلصــالح، وذلــك بفضــل التــوازن املناســب يف تشــكيلتها بــني  
مشـــاركة جملـــس األمـــن والـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي،  

)١٧٨(وكذلك يف تشغيلها
والحظ ممثل اجلزائر أن أنشطة بنـاء   .

الم ال ميكن أن تقع مسـؤوليتها علـى الـس وحـده، وإمنـا      الس
جيــب إشــراك الــس االقتصــادي واالجتمــاعي كلمــا كانــت    
ــة واالقتصــادية.     ــة االجتماعي ــة ذات صــلة بالتنمي املســائل املعني
والحظ كذلك أن هذا التآزر ليس من شأنه فقـط أن يتمشـى   

جهـزة،  مع االمتيازات اليت خيتص ا امليثاق كل جهـاز مـن األ  
بل من شأنه أيضا أن ميكِّن عددا أكرب من الدول األعضاء مـن  
املسامهة، مبا يؤدي إىل معاجلـة أكثـر عقالنيـة وفعاليـة للمسـألة      

)١٧٩(قيد البحث
.  

__________ 

)١٧٥(  S/PV.5187 ٤، الصفحة.  

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٦(

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٨(

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(

 ،)١٨٠(وأدىل رئــيس جملــس األمــن ببيــان باســم الــس    
ــدان      ــة ملموســة للبل ــوفري مســاعدة دولي ــس أن ت ــه ال أكــد في

ال ميكـن االسـتغناء عنـه يف اإلصـالح     اخلارجة من النــزاع أمـر   
واإلعمار االقتصادي واالجتمـاعي. واعتـرف جملـس األمـن يف     
ــادي       ــس االقتصـ ــه الـ ــوم بـ ــذي يقـ ــدور الـ ــدد بالـ ــذا الصـ هـ
واالجتماعي، مبا يف ذلك يف التنميـة املسـتدامة، وجـدد تأكيـد     
استعداده لتحسني التعاون مع هيئات األمم املتحـدة وأجهزـا   

  رة ببناء السالم.املعنية مباش

ــودة يف ٥٢٦١ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ١٤، املعق
ــرار   ٢٠٠٥ ــس الق ــذي أكــد  ٢٠٠٥( ١٦٢٥، اختــذ ال )، ال

فيه تصميمه على تعزيز قدرات األمم املتحـدة يف منـع نشـوب    
ــق طلــب املعلومــات واملســاعدة،     الرتاعــات املســلحة عــن طري

س حســـب االقتضـــاء وكلمـــا كـــان ذلـــك مناســـبا، مـــن الـــ 
ــا للمــادة    ــاق  ٦٥االقتصــادي واالجتمــاعي وفق )١٨١(مــن امليث

. 

وعقــب اختــاذ القــرار، الحــظ ممثــل الربازيــل يف ســياق تأكيــده  
ــة بنــاء الســالم أن حتســني التنســيق بــني جملــس     علــى أمهيــة جلن
األمــن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي ســيكفل االســتجابة   
ــة حلـــــــاالت مثـــــــل تلـــــــك القائمـــــــة يف هـــــــاييت         الكافيـــــ

)١٨٢(بيساو -ا وغيني
  .  

كـــــــانون  ٢٠، املعقـــــــودة يف ٥٣٣٥ويف اجللســـــــة   
، اختـــــــــــذ الـــــــــــس القـــــــــــرار ٢٠٠٥ األول/ديســـــــــــمرب

٢٠٠٥( ١٦٤٥(
ــدول     ،)١٨٣( ــتند جـ ــه أن يسـ ــرر فيـ ــذي قـ الـ

بنـاء السـالم إىل عـدة طلبـات،      أعمال اللجنـة التنظيميـة للجنـة   
يف ذلك طلبات احلصول على املشـورة املقدمـة مـن الـس      مبا

__________ 

)١٨٠(  S/PRST/2005/20.  

  .٢)، املرفق، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   )١٨١(

)١٨٢(  S/PV.5261 ١٣، الصفحة.  

  ).٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار   )١٨٣(
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االجتماعي أو اجلمعية العامة مبوافقـة دولـة عضـو    االقتصادي و
معنية متر بظروف اسـتثنائية تصـبح معهـا علـى وشـك الوقـوع       
يف نزاع أو االنتكاس إليه وال تكـون هـذه الظـروف قيـد نظـر      

من امليثاق. وشـدد الـس أيضـا علـى      ١٢الس وفقا للمادة 
لــدان أن املشــورة املقدمــة مــن اللجنــة بــإيالء عنايــة مســتمرة للب

أثناء انتقاهلا من مرحلة اإلنعـاش إىل التنميـة سـيكون هلـا أمهيـة      
خاصة بالنسـبة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي بـالنظر إىل      
ــة رئيســية للتنســيق واســتعراض      ــه بوصــفه هيئ ــوط ب ــدور املن ال
السياسات واحلوار حول السياسات وتقـدمي التوصـيات بشـأن    

)١٨٤(واالجتماعيةاملسائل املتعلقة بالتنمية االقتصادية 
.  

  

    ١٣احلالة   

  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة  

ــة    ــودة يف ٤٩٩٠يف اجللســــ ــران/ ١٤، املعقــــ  حزيــــ

محايـة املـدنيني يف   ”، نظر الس يف البند املعنون ٢٠٠٤ يونيه
. وأثنـاء املناقشـة، أكـد ممثـل باكسـتان أن      “الرتاعات املسـلحة 

وتتطلــب مواجهــة   معظــم الرتاعــات احلاليــة معقــدة الطــابع،     
شــاملة ومتســقة ومتعــددة األبعــاد. وقــال إن األمــم املتحــدة       
مؤسسة معدة على الوجه األفضل لوضع هذا النهج املتكامـل،  
حيث يعمـل األمـني العـام وجملـس األمـن والـس االقتصـادي        
واالجتمــاعي وجلانــه الفنيــة ذات الصــلة واجلمعيــة العامــة يف      

ــهتضــافر، كــل يف جمــال اختصاصــه ووالي   )١٨٥(ت
ويف الســياق  .

نفســه، قــال ممثــل الربازيــل إنــه بغيــة التطلــع إىل قــدر أكــرب مــن 
التكامل، ميكن للمجلـس أن يعمـل بتنسـيق وثيـق مـع اجلمعيـة       
العامـــة والـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي يف جمـــال محايـــة      

__________ 

لالطالع على مزيـد مـن املناقشـة بشـأن دور الـس االقتصـادي         )١٨٤(
الســـــالم، انظـــــر اجلـــــزء األول، جلنـــــة بنـــــاء واالجتمـــــاعي يف 

  زاي، أعاله.  الفرع

)١٨٥(  S/PV.4990 ١٤، الصفحة.  

ــانية    ــل البعثـــات اإلنسـ ــيما أن موضـــوع متويـ املـــدنيني، وال سـ
)١٨٦(احلساس يتخطـى صـالحيات الـس   

ودعـا ممثـل الفلـبني     .
إىل االلتزام مـن جديـد خبارطـة الطريـق الـيت حتـدد مسـؤوليات        
خمتلف الكيانات يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلـك جملـس   
األمـــن واجلمعيـــة العامـــة والـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، 
وطلب نشر خريطة الطريق على نطاق واسـع يف مجيـع أرجـاء    

تقــدمي أكــرب قــدر مــن اإلســهامات يف  منظومــة األمــم املتحــدة ل
إجناز اهلدف املشترك املتمثل يف محاية املدنيني بفعالية يف مجيـع  

)١٨٧(ااالت وعلى مجيع املستويات
وأكـد ممثـل أوكرانيـا أن     .

مواصلة تعزيز التعـاون بـني جملـس األمـن والـس االقتصـادي       
واالجتماعي يؤدي دورا هاما يف جمـاالت تقـع يف صـميم بنـاء     

)١٨٨(لسالما
ممثل اليابان أيضا أمهية التعاون بـني الـس    وأكد .

وغــريه مــن اهليئــات مثــل الــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف   
تــوفري احلمايــة الفعالــة للمــدنيني يف الرتاعــات املســلحة. وأكــد  
أيضــا أن التحــول الســلس مــن مرحلــة املســاعدة اإلنســانية إىل  

ــة، وأن ح    ــة األمهي ــار يف غاي ــة اإلعم ــى   مرحل ــاء عل ــه، بن كومت
ــادي     ــس االقتصـ ــراه الـ ــذي أجـ ــدث الـ ــب باحلـ ذلـــك، ترحـ

)١٨٩(واالجتماعي بشأن العملية االنتقالية
.  

  

    ١٤احلالة     

  املرأة والسالم واألمن    

ــالم       ــرأة والسـ ــن املـ ــره عـ ــام يف تقريـ ــني العـ ــدم األمـ قـ
٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٣واألمن، املؤرخ 

نظـرة   ،)١٩٠(
__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٦(

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٧(

)١٨٨(  S/PV.4990 (Resumption 1)( ، ٥الصفحة.  

  .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٩(

)١٩٠(  S/2004/814.  
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ــذ القــرار    عامــة عــن التقــدم احملــرز  ــاريخ يف تنفي حــىت ذلــك الت
). وقدم وصفا للجان الفنية التابعـة للمجلـس   ٢٠٠٠( ١٣٢٥

ــرار      ــى القــ ــوء علــ ــلط الضــ ــاعي، وســ ــادي واالجتمــ االقتصــ
، الذي طلـب فيـه الـس االقتصـادي واالجتمـاعي      ٢٠٠٤/٤

مــن مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة أن تعــزز جهودهــا يف جمــال 
ين ووضـع خطـط عمـل مشـفوعة     تعميم مراعاة املنظور اجلنسا

جبداول زمنية حمددة لتنفيـذ اسـتراتيجية تعمـيم مراعـاة املنظـور      
اجلنســاين؛ ودعــا إىل اختــاذ تــدابري لتعزيــز االلتــزام واملســاءلة يف 
ــة الرصــد       ــم املتحــدة وأكــد أمهي ــى املســتويات داخــل األم أعل
واإلبالغ؛ وطلـب أيضـا مـن كيانـات األمـم املتحـدة أن تقـدم        

ـــ  ــدعم الفعلـ ــز   الــ ــانية، ومراكــ ــائل اجلنســ ــائيي املســ ي ألخصــ
ــانية،    ــائل اجلنسـ ــة باملسـ ــيعية املعنيـ ــة املواضـ ــال، واألفرقـ االتصـ
ــرار         ــذ الق ــن أجــل تنفي ــود متواصــلة م ــذل جه ــى ب وحــث عل

  ) بشكل كامل.٢٠٠٠( ١٣٢٥

تشـــــــرين  ٢٨، املعقـــــــودة يف ٥٠٦٦ويف اجللســـــــة   
، رحب ممثل الفلـبني بعـزم األمـني العـام     ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

لــى وضــع اســتراتيجية شــاملة علــى نطــاق املنظومــة وخطــة     ع
عمـــل لتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين يف أعمـــال املنظمـــة  
وجعــل هــذه االســتراتيجية مشــتركة بــني السياســات واخلطــط  
الـــــيت اعتمـــــدا اجلمعيـــــة العامـــــة والـــــس االقتصـــــادي      

)١٩١(واالجتمــاعي
ــر خمــاوف بشــأن جتــاوز     . ــل اجلزائ ــار ممث وأث

لنطــاق صــالحيته بســبب الطــابع املتعــدد األبعــاد  جملــس األمــن
والقطاعات هلذه املسألة، وهو ما من شـأنه التهديـد بإضـعاف    
سلطة األجهزة واآلليات اليت تتعامل مـع مركـز املـرأة. وشـدد     
على ضرورة التأكد من أن أعمال الـس تتوافـق مـع واليتـه،     

  ا تكمل عمل األطراف الفاعلة األخـرى، ال سـيما الـس  وأ
__________ 

)١٩١(  S/PV.5066 ١٢، الصفحة.  

)١٩٢(االقتصادي واالجتماعي
وأكد ممثل باكستان أيضا علـى   .

ضــرورة أن يعــزز جملــس األمــن تنســيقه مــع اجلمعيــة العامــة        
والــس االقتصــادي واالجتمــاعي، بغيــة وضــع ــج متطــور،   
وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالتمكني االقتصـــادي واالجتمـــاعي      

)١٩٣(والسياســي للمــرأة 
ــل علــى احلاجــة      . وشــدد ممثــل الربازي

جــه خــاص إىل التعــاون بــني الــس والــس االقتصــادي       بو
مـن امليثـاق، مـن أجـل ربـط       ٦٥واالجتماعي، مبقتضـى املـادة   

ــة      ــا األمثلـ ــد أيضـ ــة، وأكـ ــار والتنميـ ــن واإلعمـ ــالم واألمـ السـ
ــاون   ــاح التعـ ــى جنـ ــودة علـ ــاح    املوجـ ــل جنـ ــني، مثـ ــني السـ بـ

ــيني    فريقــي الــس االقتصــادي واالجتمــاعي املخصصــني املعن
)١٩٤(بيساو وبوروندي -يا بغين

وأشـار ممثـل االحتـاد الروسـي      .
إىل سروره ألن مسـألة املـرأة والسـالم واألمـن حتظـى باهتمـام       
متزايــــد يف الــــس واجلمعيــــة العامــــة والــــس االقتصــــادي  

)١٩٥(واالجتمـــاعي
وأكـــد ممثـــل املكســـيك كـــذلك أنـــه مـــن   .

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥األمهية القصـوى أن يغـرس مضـمون القـرار     
ــس      ــة وال ــة العام ــومي للجــان الرئيســية للجمعي يف العمــل الي

ــة   ــة العام )١٩٦(االقتصــادي واالجتمــاعي واألمان
وأخــريا أكــد   .

ممثل اجلمهورية العربية السورية أن اهتمام الس مبسألة املـرأة  
األمـــن أدى إىل تعزيـــز وتكامـــل اآلليــــات القائمـــة والســـالم و

ــاعي،     ــس االقتصــادي واالجتم ــة وال ــة العام ــا يف اجلمعي حالي
ــة املــرأة يف أوقـــات     وعلـــى األخـــص فيمــا يتعلــق مبســائل محاي
الرتاعات املسلحة ودعـم اإلجراءات املتخـذة لتمكينها وتعزيـز  
مشـــاركتها بشـــكل متســــاوٍ مـــع الرجـــل يف عمليـــات حفـــظ  

__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٢(

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٣(

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(

  .٢٥فحة املرجع نفسه، الص  )١٩٥(

  .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٦(
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لسالم ويف اختاذ القرارات اهلامـة حول إعـادة اإلعمــار وبنــاء    ا
)١٩٧(الدولة واتمع يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع

.  

ــم      ــاً باســ ــرئيس بيانــ ــدر الــ ــة، أصــ ــام اجللســ ويف ختــ
أقر فيـه الـس بـأن تقـدما كـبريا أُحـرز يف تنفيـذ         ،)١٩٨(الس

ــرار  ــم    ٢٠٠٠( ١٣٢٥الق ــن عمــل األم ــة م ) يف جمــاالت معين
ــس أيضــا عــن       ــن. وأعــرب ال ــين بالســالم واألم املتحــدة املع
اســتعداده ملواصــلة تعزيــز تنفيــذ القــرار، وال ســيما مــن خــالل  

س االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي التعـــــاون الفعـــــال مـــــع الـــــ
  العامة.    واجلمعية

وأكــد األمــني العــام يف تقريــره عــن املــرأة والســـالم         
٢٠٠٥تشرين األول/أكتـوبر   ١٠واألمن، املؤرخ 

علـى   ،)١٩٩(
ــة العامــة       ــل الــس واجلمعي ــة الدوليــة مث ــات احلكومي أن اهليئ
ــوم بـــدور أساســـي يف    ــاعي تقـ ــادي واالجتمـ والـــس االقتصـ
اإلشـــراف علـــى أنشـــطة كيانـــات األمـــم املتحـــدة وكفالـــة       
مساءلتها وهي تضع السياسـات، واملعـايري، واملقـاييس املتعلقـة     

  املرأة.  بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وبتمكني 

__________ 

  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٧(

)١٩٨(  S/PRST/2004/40.  

)١٩٩(  S/2005/636.  

تشـــــــرين  ٢٧، املعقـــــــودة يف ٥٢٩٤ويف اجللســـــــة   
، نظر الس مـرة أخـرى يف هـذا البنـد.     ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

وأثناء املناقشة، أكد ممثل اجلزائر أنـه ينبغـي للمجلـس أال ميـس     
باختصاصـــــات اجلمعيـــــة العامـــــة أو الـــــس االقتصـــــادي     

الئمـة  واالجتماعي أو جلنة وضع املرأة، اليت تشـكل اهليئـات امل  
لوضـــع السياســـات والقواعـــد فيمـــا يتعلـــق بوضـــع النســـاء       
ــم ضــمان أن       ــن امله ــإن م ــايل ف ــني اجلنســني، وبالت واملســاواة ب
يعمـــل الـــس جنبـــا إىل جنـــب مـــع املشـــاركني اآلخـــرين يف 

)٢٠٠(املنظومة
وقال ممثـل األرجنـتني إن العقبـات الـيت تعتـرض       .

عــدم ) تنشــأ عــن ٢٠٠٠( ١٣٢٥طريــق التنفيــذ التــام للقــرار  
استقرار حاالت الرتاع وعدم احترام حقوق اإلنسـان للنسـاء.   
وشــدد علــى أن هــذا العامــل األخــري يقــع ضــمن نطــاق ســلطة 
هيئات أخرى مثـل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، وأهـاب      
بالدول األعضاء أن تفي بالتزاماـا، وخباصـة تلـك املتعهـد ـا      

)٢٠١(وفقا إلعالن ومنـهاج عمـل بـيجني   
الربازيـل   وأكـد ممثـل   .

أنـــه ال ميكـــن إغفـــال إمكانيـــة التعـــاون بـــني الـــس والـــس 
ــادة    ــاق يف   ٦٥االقتصــادي واالجتمــاعي، مبوجــب امل مــن امليث

)٢٠٢(جمال الرقابة احلكومية الدولية
.  

__________ 

)٢٠٠(  S/PV.5294 ٢٠، الصفحة.  

  .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠١(

  .٢٩-٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٢(
      

  اجلزء الثالث
  العالقات مع جملس الوصاية

باألقـاليم   يتعلق هـذا اجلـزء بالعالقـات بـني جملـس األمـن وجملـس الوصـاية فيمـا يتصـل            
مــن  ٨٢و  ٧٧مبوجـب املــادتني  “ منطقــة أو منـاطق اســتراتيجية ”املشـمولة بالوصــاية املسـماة   

يباشــر جملــس األمــن مجيــع وظــائف األمــم املتحــدة   ”) علــى أن ١( ٨٣امليثــاق. وتــنص املــادة  
 املتعلقة باملواقع االستراتيجية، ويدخل يف ذلك املوافقة على شروط اتفاقـات الوصـاية وتغيريهـا   

) كذلك على أن يستعني جملـس األمـن مبجلـس الوصـاية يف     ٣( ٨٣وتنص املادة  .“أو تعديلها
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ــم املتحــدة يف نظــام الوصــاية خاصــا بالشــؤون السياســية         ــن وظــائف األم ــا كــان م مباشــرة م
واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية للمواقع االستراتيجية. وترد هذه الوظائف اإلشـرافية علـى   

  من امليثاق.   ٨٨و  ٨٧ املادتني وجه التحديد يف

وخالل الفترة قيد االستعراض، بـالرغم مـن أن جملـس الوصـاية ظـل قائمـا، فقـد كـان           
)٢٠٣(خامال ومل يقم بأي نشاط

.  

__________ 

، وذلــك بعــد أن حقــق آخــر إقلــيم مشــمول  ١٩٩٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١علــق جملــس الوصــاية أعمالــه يف   )٢٠٣(
  بالوصاية، وهو باالو، االستقالل.

    
  اجلزء الرابع

  الدوليةالعالقات مع حمكمة العدل 

  مالحظة  

يتعلق هذا اجلزء بالعالقات بني جملس األمـن وحمكمـة     
العدل الدولية. ويتناول الفرع ألـف انتخـاب أعضـاء احملكمـة،     

علــى إجــراء يتخــذه جملــس األمــن بــاالقتران مــع الـذي يتوقــف  
اجلمعية العامة، ويقوم كـل مـن اجلهـازين بـذلك مسـتقال عـن       
اآلخر. وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، عقـدت جولتـان مـن       
االنتخابات الختيار ستة أعضاء مللء شواغر طارئة وعاديـة يف  

ــالتني   ــر احلـ ــة (انظـ ــاء  ١٦و  ١٥احملكمـ ــرع بـ ــاول الفـ ). ويتنـ
ة الــيت اســتمرت يف جملــس األمــن بشــأن دور كــل مــن   املناقشــ

الس واحملكمة يف مـا يتصـل باحلالـة املتعلقـة بـاحلكم الصـادر       
ــة     ــة يف القضــية املتعلق ــن احملكم ــة    ع ــع جرمي ــة من ــق اتفاقي بتطبي

اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة واهلرسك ضد صـربيا  
ــل األســود)  ــة   واجلب مــن الــس  )؛ ودور كــل ١٧(انظــر احلال

واحملكمــة فيمــا يتعلــق بالقضــية الفلســطينية يف أعقــاب الفتــوى  
اليت أصدرا احملكمة فيما يتعلـق باآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن      

). ١٨تشييد جدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة (انظـر احلالـة     
ويتناول أيضا املناقشة اليت أجراها الس بشأن تعزيـز القـانون   

 التأكيد على الدور الذي تضطلع بـه احملكمـة   الدويل، حيث مت

ــة   ــر احلال ــا     ١٩(انظ ــة أيضــا رحــب فيه ــا وصــفت حال ). كم
األمــني العــام وجملــس األمــن، عــن طريــق االتصــاالت، بقــرار    
احملكمة يف الرتاع بني الكـامريون ونيجرييـا بشـأن شـبه جزيـرة      

  ).  ٢٠باكاسي (انظر احلالة 

كوسـتاريكا،  وخالل الفترة قيد االسـتعراض، أبلغـت     
موجهـة إىل   ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ٢٩مبذكرة شفوية مؤرخة 

، بأــا رفعــت دعــوى ضــد نيكــاراغوا أمــام   )٢٠٤(األمــني العــام
احملكمــة فيمــا يتعلــق حبقــوق كوســتاريكا يف املالحــة يف ــر       

ــة بشــأن هــذه املســألة      ســان خــوان. ومل جتــر اتصــاالت الحق
  شتها.خالل تلك الفترة، كما مل جيتمع الس ملناق

ــة      - ألف ــاء حمكمــ ــاب أعضــ ــة بانتخــ ــة املتعلقــ املمارســ

  الدولية    العدل

تـرد اإلجــراءات املتعلقــة بانتخـاب أعضــاء احملكمــة يف     
ــواد  ــة   ١٤إىل  ١٠و  ٨و  ٤املـ ــي حملكمـ ــام األساسـ ــن النظـ مـ

مــن النظــام الــداخلي  ١٥١و  ١٥٠العــدل الدوليــة؛ واملــادتني 
__________ 

)٢٠٤(  S/2005/632.  
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نظــام الــداخلي   مــن ال  ٦١و  ٤٠للجمعيــة العامــة؛ واملــادتني    
  املؤقت لس األمن.  

 )١٦ و ١٥ويف كل من جوليت االنتخابـات (احلالتـان     
اللتني عقدتا يف هذه الفترة، بدأ جملس األمـن اإلجـراءات ملـلء    
ــد موعــد االنتخــاب، وفقــا للمــادة     شــاغر، أو شــواغر، بتحدي

مـن النظــام األساســي للمحكمــة وممارســات الــس، عــن   ١٤
. مث شرع جملس األمـن واجلمعيـة العامـة،    )٢٠٥(طريق اختاذ قرار

ــل علــى حــدة، يف إجــراء االنتخابــات     . ويف جلســات )٢٠٦(ك
مـن   )٢٠٧(جملس األمن، لفت رئيس الـس االنتبـاه إىل مـذكرة   

األمــني العــام تصــف تكــوين احملكمــة وحتــدد اإلجــراء املتبــع يف 
 ١٠ مـن املـادة   ١إجراء االنتخابات. وذكر الـس أن الفقـرة   

ــن النظــام   ــى أن   م ــنص عل املرشــحني ”األساســي للمحكمــة ت
ــة     ــة العامـ ــوات اجلمعيـ ــة ألصـ ــة املطلقـ ــالون األكثريـ ــذين ينـ الـ

، وأضـاف  “وألصوات جملس األمن يعتـربون أـم قـد انتخبـوا    
ــة    ــايل، مثانيـ ــة يف جملـــس األمـــن هـــي، بالتـ ــة املطلوبـ أن األغلبيـ
ــيجري بــاالقتراع       ــذلك أن التصــويت س أصــوات. وشــرح ك

  السري.
  

    ١٥ احلالة  

ــاين/ ٤املعقــــودة يف  ٥٠٧٠يف اجللســــة     تشــــرين الثــ

موعــد إجــراء ”، نظــر الــس يف البنــد املعنــون ٢٠٠٤نــوفمرب 
__________ 

ــرار      )٢٠٥( ــس القـ ــذ الـ ــاالت، اختـ ــدى احلـ ) ٢٠٠٤( ١٥٧١يف إحـ
ــة،     ــاريخ االنتخــاب؛ ويف احلــاالت اخلمــس املتبقي الــذي حــدد ت
ــة، يبــدو أن       ــواغر عاديــة للمحكم ــة باالنتخــاب ملــلء ش املتعلق

  ب بصورة غري رمسية.الس حدد موعد االنتخا

علــى احملاضــر احلرفيــة جللســات جملــس األمــن ذات      لالطــالع   )٢٠٦(
ولالطـالع علـى احملاضـر     ؛S/PV.5299و  S/PV.5121الصلة انظر 

لة للجمعيــة العامــة انظــر    احلرفيــة للجلســات العامــة ذات الصــ   
A/59/PV.21  وA/60/PV.44. 

)٢٠٧(  S/2005/51  وS/2005/446. 

‘‘انتخابــات ملــلء شــاغر يف حمكمــة العــدل الدوليــة
واختــذ  )٢٠٨(

ــرار   ــس القـ ــد   ٢٠٠٤( ١٥٧١الـ ــه أن تعقـ ــرر فيـ ــذي قـ ) الـ
  .  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٥االنتخابات يف 

ــباط/ ١٥عقــــــــودة يف امل ٥١٢١ويف اجللســــــــة     شــــــ

انتخــب الــس عضــوا حملكمــة العــدل الدوليــة   ،٢٠٠٥ فربايــر
. ويف )٢٠٩(ملــلء منصــب شــغر بســبب اســتقالة أحــد أعضــائها   

االقتراع األول، حصل مرشح على أغلبيـة األصـوات املطلوبـة    
يف الس. وقال رئيس الس إنه سيبلغ رئيس اجلمعية العامـة  

 لــس أن يظــل منعقــدا حــىت  بنتيجــة التصــويت، وطلــب إىل ا
تلَقّــي نتيجــة التصــويت يف اجلمعيــة العامــة. ويف وقــت الحــق، 
أبلغ أعضاء الس أنه تلقى رسـالة مـن رئـيس اجلمعيـة العامـة      
يبلغــه فيهــا أن املرشــح نفســه حصــل علــى األغلبيــة املطلقــة يف  

مـــن دورـــا التاســـعة  ٨١اجلمعيـــة العامـــة يف اجللســـة العامـــة 
ــا  ــني. وبالتـ ــوا يف   واخلمسـ ــذكور عضـ ــح املـ ــب املرشـ يل، انتخـ

ــد ليحــل حمــل عضــو     احملكمــة. ونظــرا النتخــاب العضــو اجلدي
ــه انتخــب ليشــغل املنصــب خــالل       مل ــدة عضــويته، فإن ــه م تنت

ــة يف     ــة مــن مــدة عضــوية ســلفه املنتهي ــرة املتبقي  شــباط/ ٥الفت

  .  ٢٠٠٩فرباير 
  

    ١٦احلالة   

ــاين/ ٧املعقــــودة يف  ٥٢٩٩يف اجللســــة     تشــــرين الثــ

ــوفمرب  ــاء   ٢٠٠٥نـ ــة أعضـ ــاب مخسـ ــرع الـــس يف انتخـ ، شـ
حملكمــــة العــــدل الدوليــــة، ملــــلء املناصــــب الــــيت ستشــــغر يف 

ــباط/فرباير  ٥ ــتة  ٢٠٠٦شـ ــل سـ ــراع األول، حصـ . ويف االقتـ
مرشــحني علــى أغلبيــة األصــوات املطلوبــة يف الــس. ونظــرا   
ألن أكثر من مخسة مرشحني حصلوا علـى األغلبيـة املطلوبـة،    

__________ 

 .S/PV.5070انظر   )٢٠٨(

 .S/2004/830انظر   )٢٠٩(
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من مـذكرة األمـني    ١٣لس اقتراعا ثانيا وفقا للفقرة أجرى ا
. وكانت نتائج االقتراع الثاين مماثلة لنتـائج االقتـراع   )٢١٠(العام

األول، أي أن ســتة مرشــحني حصــلوا علــى األغلبيــة املطلوبــة  
من األصوات. وقام الرئيس بعد ذلك بإبالغ الس بـأن سـتة   

وبـة يف االقتـراع   من املرشحني حصلوا أيضا على األغلبيـة املطل 
الثاين يف اجلمعية العامة، وبناء على ذلك، أجري اقتراع ثالـث  

)٢١١(يف الس واجلمعية العامة
.  

وأُبلغ الس بأن رئيس اجلمعية العامـة علـق االقتـراع      
الثالث حىت وقت الحق مـن اليـوم نفسـه، كمـا اقتـرح رئـيس       

قــت الــس املضــي بالطريقــة نفســها واســتئناف االقتــراع يف و
ــع       ــة مجيـ ــراح مبوافقـ ــي االقتـ ــا، وحظـ ــة ذاـ ــق يف اجللسـ الحـ

  الس.    أعضاء

ويف اجللسة نفسها، يف االقتـراع الثالـث، أُبلـغ الـس       
بأن ممثلي السويد وتونس أبلغا املستشار القانوين، يف رسـالتني  

ــاين/نوفمرب  ٧مـــؤرختني  ــرين الثـ ــأن كـــال مـــن  ٢٠٠٥تشـ ، بـ
سـحب ترشـيح السـيد     جمموعتيهما الوطنية قـررت علـى حـدة   

عبد الفتاح عمر. ومبـا أن السـيد عمـر مل ترشـحه إال جمموعتـا      
ــة    ــدرج يف قائمـ ــه مل يـ ــإن امسـ ــان، فـ ــونس الوطنيتـ ــويد وتـ السـ
ــة. وأســفر االقتــراع الثالــث، مــرة أخــرى، عــن     الترشــيح الثالث
أكثر مـن مخسـة مرشـحني حصـلوا علـى األغلبيـة، ممـا اسـتلزم         

__________ 

حملكمـــة تكـــوين ا S/2005/446مـــن الوثيقـــة  ١٣تتنـــاول الفقـــرة   )٢١٠(
 وتوضح اإلجراءات اليت يتعني اتباعها يف إجراء االنتخابات.

توجه أي رسالة من رئيس اجلمعيـة العامـة إىل رئـيس الـس     مل   )٢١١(
ــراع األول، ألن اجلمعيــة       ــها االقت ــفر عن ــيت أس ــائج ال بشــأن النت
العامة قـررت يف اجللسـة نفسـها االمتنـاع عـن االتصـال بـرئيس        

 ،املرشحني من املطلوب ددــــــــالع لــــــــحيص” أن إىلالــــــس 
ــك مت“الــــس يف مطلقة أغلبية على ،أكثر ال ــيا، وذلــ ــع  شــ مــ

مـن   ٤٥اإلجراء الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف اجللسة العامـة  
ــودة يف    ــني، املعقـ ــة واألربعـ ــا اخلامسـ ــاين/  ٣دورـ ــرين الثـ  تشـ

 ).A/60/PV.44(انظر  ١٩٩٩  نوفمرب

   لـس بـأن اجلمعيـة العامـة حباجـة      إجراء اقتـراع رابـع. وأُبلـغ ا
  أيضا إىل إجراء اقتراع رابع.  

وشرع الس يف إجـراء اقتـراع رابـع. وقبـل اإلعـالن        
ــه تلقــى       ــرئيس الــس بأن ــغ ال ــع، أبل ــراع الراب ــائج االقت عــن نت
رســالة مــن رئــيس اجلمعيــة العامــة تفيــد بــأن مخســة مرشــحني  

عيـة العامـة.   حصلوا على أغلبية مطلقة يف االقتراع الرابع للجم
وتبني آنذاك أنه يف االقتراع الرابع للمجلـس حصـل أكثـر مـن     

  مخسة مرشحني على األغلبية املطلوبة.  

ــة       ــل مخسـ ــرت بالفعـ ــد أقـ ــة قـ ــة العامـ ــا أن اجلمعيـ ومبـ
ــس يف      ــرة أخــرى. مث شــرع ال ــا مل تصــوت م مرشــحني فإ
إجـــراء االقتـــراع اخلـــامس. وأســـفر هـــذا، مـــرة أخـــرى، عـــن 

  سة مرشحني على األغلبية املطلقة.  حصول أكثر من مخ

وبنــاء علــى ذلـــك، شــرع الـــس يف إجــراء اقتـــراع       
ســـادس، ويف هـــذا االقتـــراع حصـــل العـــدد املطلـــوب مـــن       
املرشحني فقط، وهو مخسة مرشحني، على األغلبية املطلوبـة.  
وأبلغ الرئيس رئيس اجلمعيـة العامـة بنتيجـة التصـويت وطلـب      

قـاد بانتظـار اتصـال مـن رئـيس      إىل الس أن يظل يف حالة انع
اجلمعية العامة، متشيا مـع اإلجـراء، حـىت تتسـىن تـالوة النتـائج       
يف آن واحــد. ويف وقــت الحــق، أعلــن أنــه تلقــى رســالة مــن   
رئيس اجلمعية العامة يبلغ فيها الـس بـأن املرشـحني أنفسـهم     
حصلوا على األغلبية املطلوبة من األصوات يف اجلمعيـة العامـة   

مــن دورــا الســتني. وبالتــايل، انتخــب   ٤٤العامــة  يف اجللســة
ــرة       ــة لفت ــدل الدولي ــة الع ــون أعضــاء يف حمكم املرشــحون املعني

  .  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٦عضوية مدا تسع سنوات تبدأ يف 
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  النظر يف العالقة بني جملس األمن واحملكمة    - باء

   ٩٤املادة   

ل يتعهد كل عضو من أعضـاء األمـم املتحـدة أن يـرت      -  ١
على حكم حمكمـة العـدل الدوليـة يف أيـة قضـية يكـون طرفـا        

  فيها.  

إذا امتنـــع أحـــد املتقاضـــني يف قضـــية مـــا عـــن القيـــام    - ٢
يفرضـــه عليـــه حكـــم تصــدره احملكمـــة، فللطـــرف اآلخـــر   مبــا 
يلجــأ إىل جملــس األمــن، وهلــذا الــس، إذا رأى ضــرورة       أن

 جيــب لــذلك أن يقــدم توصــياته أو يصــدر قــراراً بالتــدابري الــيت 
  اختاذها لتنفيذ هذا احلكم.  

   ٩٦املادة   

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

ولسائر فروع اهليئة والوكـاالت املتخصصـة املرتبطـة      -  ٢
ــا، ممــن جيــوز أن تــأذن هلــا اجلمعيــة العامــة بــذلك يف أي        

ن تطلب أيضـاً مـن احملكمـة إفتاءهـا فيمـا يعـرض هلـا        وقت، أ
  من املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعماهلا.  

  

  من النظام األساسي للمحكمة ٤١املادة 

للمحكمة أن تقـرر التـدابري املؤقتـة الـيت جيـب اختاذهـا         - ١
حلفظ حـق كـل مـن األطـراف وذلـك مـىت رأت أن الظـروف        

  تقضي بذلك.  

ــدر  - ٢ ــراف     إىل أن يصـ ــورا أطـ ــغ فـ ــهائي يبلـ ــم النـ احلكـ
  الدعوى وجملس األمن نبأ التدابري اليت يرى اختاذها.  

                                

    ١٧احلالة   

ــة      ــتعراض، أصـــدرت حمكمـ ــد االسـ ــرة قيـ خـــالل الفتـ
ــة      ــق االتفاقي ــة بتطبي ــة حكمهــا يف القضــية املتعلق العــدل الدولي

لبوســنة بشــأن منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا (ا  
شــباط/فرباير  ٢٦واهلرســك ضــد صــربيا واجلبــل األســود) يف  

 ١٢. وقبل صـدور حكـم احملكمـة، يف رسـالة مؤرخـة      ٢٠٠٧
، )٢١٢(موجهة إىل رئيس الـس  ٢٠٠٦أكتوبر  تشرين األول/

أحال األمني العـام التقريـر الـثالثني املقـدم مـن املمثـل السـامي        
سك، الذي أكد فيـه  لتنفيذ اتفاق السالم املتعلق بالبوسنة واهلر

املمثـــل الســـامي علـــى أن العالقـــات بـــني البوســـنة واهلرســـك  
وصربيا تعقدت بسبب القضـية املعروضـة علـى حمكمـة العـدل      

  الدولية.  

موجهــة إىل  ٢٠٠٧أيار/مــايو  ٣ويف رســالة مؤرخــة   
، أحال األمني العام تقريـرا مقـدما مـن    )٢١٣(رئيس جملس األمن

اهلرسك. وبـني املمثـل السـامي    املمثل السامي املعين بالبوسنة و
شباط/فرباير مسـألة   ٢٦يف التقرير كيف أبرز قرار احملكمة يف 

اإلصـــالح الدســـتوري يف البوســـنة واهلرســـك. وأوضـــح أنـــه، 
ــة     ــرار احملكمـ ــناق قـ ــيون البشـ ــنم السياسـ ــم، اغتـ ــة للحكـ نتيجـ
وأشاروا إىل أن جـيش مجهوريـة صربسـكا وشـرطتها يف زمـن      

ــوا اإل   ــذين ارتكب ــم ال ــة يف سريربينتســا   احلــرب ه ــادة اجلماعي ب
ــه   ــا يف متوز/يوليـ ــب   ١٩٩٥وحوهلـ ــك، طالـ ــى ذلـ ــاء علـ . وبنـ

البشناق بإخراج بلدية سريربينتسـا مـن نطـاق واليـة مجهوريـة      
ــا   ــة صربســكا ذا ــاء مجهوري )٢١٤(صربســكا وإلغ

ــن   . وكــان م
ــيت خلصــت إليهــا احملكمــة أن شــجعت     شــأن االســتنتاجات ال

كـون البوسـنة واهلرسـك    البشناق على مواصلة اسـتهداف أن ت 
__________ 

)٢١٢(  S/2006/810. 

)٢١٣(  S/2007/253. 

 .٦نفسه، الضميمة، الفقرة املرجع   )٢١٤(
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يف مقابل نظام الدولة االحتاديـة الـذي    )٢١٥(خالية من الكيانات
وأشــار التقريــر إىل أن ذلــك ســبب   ،)٢١٦(يرغــب فيــه الصــرب

)٢١٧(يف مجيع أحناء البلد “تداعيات”
.  

أيار/مـــايو  ١٥وردا علـــى ذلـــك، يف رســـالة مؤرخـــة   
ــن   ٢٠٠٧ ــس األم ــيس جمل ــيس  )٢١٨(موجهــة إىل رئ ، أحــال رئ

ــرا عمــال    احملكمــة ا ــة ليوغوســالفيا الســابقة تقييمــا وتقري لدولي
) بشــأن ٢٠٠٤( ١٥٣٤مــن قــرار جملــس األمــن     ٦بــالفقرة 

ــذي  )٢١٩(اســتراتيجية اإلجنــاز للمحكمــة  . ويف ضــوء احلكــم ال
أصدرته حمكمة العدل الدولية، أعرب رئيس احملكمة عـن عـزم   
مكتب املـدعي العـام علـى مواصـلة السـعي احلثيـث للحصـول        

ول واملنظمــات الدوليــة مــن أجــل حتقيــق إلقــاء  علــى دعــم الــد
القــبض علــى الفــارين املتــبقني، وأعــرب عــن أملــه يف أن يقــوم  

__________ 

، قضـت  ٢٠٠٧شـباط/فرباير   ٢٧يف  .٣٢نفسه، الفقـرة  املرجع   )٢١٥(
ية بأن مؤسسات مجهورية صربسكا يف وقت حمكمة العدل الدول

ــادة     ــرائم اإلبـ ــاب جـ ــن ارتكـ ــؤولة عـ ــي املسـ ــت هـ ــرب كانـ احلـ
 Application of the Convention on theيف سريربينتسا.  اجلماعية

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. 

Report 2007, p. 43. 

)٢١٦(  S/2007/253 ٣١، الضميمة، الفقرة. 

 .٨٦املرجع نفسه، الفقرة   )٢١٧(

)٢١٨(  S/2007/283. 

ــنص   )٢١٩( ــرة ت ــرار   ٦الفق ــن الق األول  ) يف اجلــزء٢٠٠٤( ١٥٣٤م
ــا  ــى مـــ ــي:  علـــ  إىل تقدم أن احملكمتني من كل إىل يطلب”يلـــ

 ستة وكل ٢٠٠٤ مايو/ارــــ أي ٣١ هــــغايت دــــ موع يفالـــس، 
ــرئي يعدها تقييمات ،ذلك بعد أشهر ــاحملكم ســـ ــومدعي ةـــ  هاـــ

ــحت امــــالع التقـــدم احملـــرز حنـــو حتقيـــق اســـتراتيجية   بالتفصيل ددــ
 يذلتنف ذتــــاخت يتــــال ريــــالتداب حــــوتوض ،اإلجنـــاز للمحكمـــة 

ــا      ــتعني اختاذهـ ــزال يـ ــيت ال يـ ــدابري الـ ــاز والتـ ــتراتيجية اإلجنـ  ،اسـ
ــا ــك  يف مبـ ــالقضاي إحالةذلـ ــاملت اــ  الرتب من مسؤولون فيها همــ

 .“املختصة الوطنية القضائية اهليئات إىل والدنيا املتوسطة

اتمــع الــدويل وال ســيما الــدول املعنيــة بتنفيــذ االســتنتاجات   
  اليت خلصت إليها احملكمة.  

أيار/مـــــــايو  ١٦، املعقـــــــودة يف ٥٦٧٥ويف اجللســــــة    

واهلرسـك. وخـالل    نظر الس يف احلالـة يف البوسـنة   ،٢٠٠٧
املناقشــة، ســلط املمثــل الســامي لتنفيــذ اتفــاق الســالم املتعلــق    
ــوترات السياســية داخــل      ــى الت بالبوســنة واهلرســك الضــوء عل
البوسنة واهلرسك يف أعقاب احلكم الصادر عن حمكمة العـدل  
الدولية، وقد هددت تلك التوترات االستقرار يف الدولـة نظـرا   

ــعون إىل ا  ــيني يســ ــل   ألن السياســ ــن أجــ ــم مــ ــتغالل احلكــ ســ
مكاســــبهم الشخصــــية. وأورد املمثــــل الســــامي بعــــد ذلــــك 
االلتزامات املفروضة على صربيا نتيجـة لـذلك احلكـم، ولكنـه     

ــزام ”أكــد أن صــربيا   ــذلك االلت ــف ب ــه مل حتــرز أي   “مل ت وأن
وأخـريا، ذكـر أن حكـم احملكمـة      )٢٢٠(نتائج منذ صدور احلكم

نتسا، وأوضح أن األمـم  أقر بأن إبادة مجاعية وقعت يف سريربي
املتحدة تتحمل مسؤوليات خاصة جتاه شعبها، وحـث الـس   
علــى إنشــاء يــوم لألمــم املتحــدة بشــأن سريربينتســا إلحيــاء        

)٢٢١(ذكرى األحداث املأسوية اليت وقعت هناك
.  

ــدل        ــا احلكــم الصــادر عــن حمكمــة الع ــل إيطالي ــد ممث وأي

اهيــة، وذلــك الدوليــة، وأكــد أن احلكــم ينبغــي أن ينفــذ بدقــة متن 

)٢٢٢(أيضا لزيادة التحقق من املسؤولية وكفالة أن تسـود العدالـة  
. 

وأكد ممثل بلجيكا أن احلكم الصادر عن احملكمة ينبغي أال يتخذ 

ذريعـة إلعــادة النظـر يف اهليكــل السياسـي واملؤسســي يف البوســنة    

ــة    واهلرســك، وطالــب بوقــف كــل البيانــات والتصــرحيات القومي

)٢٢٣(بعض املواضيع داخـل البلـد  الطنانة وعدم تسييس 
وأكـدت   .

__________ 

)٢٢٠(  S/PV.5675 ٤-٣، الصفحتان. 

 .٥نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٢١(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٢(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٣(
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ممثلة اململكة املتحدة أنه ينبغـي لقـادة البوسـنة أال يسـتغلوا احلكـم      

إلثــارة مســألة سريربينتســا كوســيلة للــتملص مــن اتفــاق دايتــون    

)٢٢٤(للسالم
.  

موجهـة إىل   ٢٠٠٧أيار/مايو  ٣٠ويف رسالة مؤرخة   
موعـة  قـام ممثـل باكسـتان، بصـفته رئـيس جم      ،)٢٢٥(األمني العام

منظمة املؤمتر اإلسالمي، بإحالـة القـرار الـذي اختـذ يف الـدورة      
الرابعة والثالثني ملؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسـالمية بشـأن   
احلالة يف البوسنة واهلرسك، وأحاط الوزراء فيـه علمـا بـالقرار    
الــذي اختذتــه حمكمــة العــدل الدوليــة بشــأن مســألة البوســنة        

يا االحتادية، وأعلنـوا أن احلكـم   واهلرسك ومجهورية يوغوسالف
  جيب أن ينفذ بالكامل.  

ــودة يف ٥٦٩٧ويف اجللســة    ــه  ١٨، املعق حزيران/يوني
، نظــــر الــــس يف البنــــد املتعلــــق باحملكمــــة الدوليــــة  ٢٠٠٧

ــة لروانـــدا.      ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــابقة واحملكمـ ــالفيا السـ ليوغوسـ
ا وخــالل املــداوالت، رحــب ممثــل فرنســا بالتــدابري الــيت اختــذ 

ــاي،      ــهمني إىل الهـ ــليم متـ ــة يف تسـ ــراد واملتمثلـ ــلطات بلغـ سـ
ــة املبينــة يف احلكــم الصــادر مــن     مبــا يتفــق مــع التزاماــا الدولي

ــدل الدوليــة   ــة الع ــة املتحــدة    )٢٢٦(حمكم . ورحــب ممثــل اململك
بقرار احملكمة، وأكد االلتزامات الـيت يفرضـها جـزء مـن ذلـك      

ــربيا، وهـــي أن املتـــهمني املتـــبق   ني ينبغـــي أن احلكـــم علـــى صـ
)٢٢٧(حياكموا أمام احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

  .  

 ٢٠٠٧آب/أغســــــطس  ١٠ويف رســــــالة مؤرخــــــة   
ــة إىل رئــيس الــس   ــال األمــني العــام تقريــرا     ،)٢٢٨(موجه أح

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(

)٢٢٥(  S/2007/656. 

)٢٢٦(  S/PV.5697 ٢٥، الصفحة. 

 .٣٢نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٢٧(

)٢٢٨(  S/2007/490.  

مقدما من األمـني العـام لـس االحتـاد األورويب وممثـل االحتـاد       
ن أنشــطة السـامي للسياسـة اخلارجيـة واألمنيـة املشـتركة، بشـأ      

ــنة واهلرســـك.      ــكرية لالحتـــاد األورويب يف البوسـ ــة العسـ البعثـ
وجرى التشديد يف التقرير على أن احلالة السياسية يف البوسـنة  
واهلرســـك قـــد تـــدهورت، ويرجـــع ذلـــك أساســـا إىل احلكـــم 

ــادر يف  ــة،    ٢٦الصـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــن حمكمـ ــباط/فرباير عـ شـ
  والذي أثار ردود فعل قوية.  

ــاين/نوفمرب   ٥ ويف رســالة مؤرخــة     ٢٠٠٧تشــرين الث
ــس   ــيس ال ــر    ،)٢٢٩(موجهــة إىل رئ ــام التقري ــني الع أحــال األم

الثــاين والــثالثني املقــدم مــن املمثــل الســامي املعــين بالبوســنة        
نيســـان/أبريل إىل  ١واهلرســـك، ويغطـــي التقريـــر الفتـــرة مـــن 

. وأوضح املمثل السـامي يف تقريـره   ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٣٠
ياسية للحكـم الصـادر عـن احملكمـة واصـلت      أن التداعيات الس

حتديد شكل السياسـة احملليـة خـالل النصـف األول مـن الفتـرة       
املشــــمولة بــــالتقرير، وواصــــل القــــادة السياســــيون البشــــناق 
استغالل اإلبادة اجلماعية اليت ارتكبت يف سريربينتسا كوسيلة 
ــة    ــتوري وعلـــى شـــرعية مجهوريـ للـــهجوم علـــى النظـــام الدسـ

قد ساهم هـذا املـزيج يف نشـوء بيئـة سياسـية      و ،)٢٣٠(صربسكا
غــري مؤاتيــة لتنفيــذ اإلصــالحات الــيت التــزم ــا مكتــب املمثــل  

. ومــع ذلــك، فــإن املمثــل الســامي أقــر أيضــا بــأن )٢٣١(الســامي
حــدة التــوترات اخلاصــة بالنـــزاع علــى سريربينتســا قــد خفّــت  
بصورة عامة حبلـول ايـة الفتـرة املشـمولة بـالتقرير يف أعقـاب       

)٢٣٢(ور احلكمصد
  .  

__________ 

)٢٢٩(  S/2007/651.  

 .٢املرجع نفسه، الضميمة، الفقرة   )٢٣٠(

 .٧٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٣١(

 ، املرجع نفسه، املوجز.  )٢٣٢(
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    ١٨احلالة   

ــه  ٩يف    ــدل  ٢٠٠٤متوز/يوليـ ــة العـ ــدرت حمكمـ ، أصـ
ــة الناشــئة عــن تشــييد      ــار القانوني ــة باآلث ــا املتعلق ــة فتواه الدولي
ــة، ورأت فيــه أن إســرائيل      جــدار يف األرض الفلســطينية احملتل
ملزمة بأن تنهي انتهاكاا للقانون الدويل، وملزمـة بـأن تنـهي    

دار الــذي تشــيده يف األرض الفلســطينية فــورا أعمــال بنــاء اجلــ
احملتلــة، مبــا يف ذلــك يف القــدس الشــرقية وحوهلــا، وبــأن تقــوم   

ــا    ــائم فيه ــاء الق ــك البن ــورا بتفكي )٢٣٣(ف
ــاب احلكــم،   . ويف أعق

تلقــى جملــس األمــن العديــد مــن الرســائل املوجهــة مــن األمــني   
وأجــرى مناقشــات كــثرية بشــأن  )٢٣٤(العــام والــدول األعضــاء

)٢٣٥(طينيةالقضية الفلس
وأدانـت الـدول األعضـاء يف رسـائلها      .

استمرار األعمال اليت تقوم ا إسرائيل لبناء اجلـدار يف انتـهاك   
فاضــح للفتــوى الصــادرة عــن احملكمــة، وحثــوا إســرائيل علــى   
االمتثــال اللتزاماــا القانونيــة الناشــئة عــن احلكــم الصــادر عــن 

  .  احملكمة وقرارات اجلمعية العامة والقانون الدويل

__________ 

القانونية الناشئة عـن تشـييد جـدار يف األرض الفلسـطينية     اآلثار   )٢٣٣(
 ،٢٠٠٤احملتلــة، فتـــوى، تقـــارير حمكمــة العـــدل الدوليـــة لعـــام   

 .١٣٦الصفحة 

)٢٣٤(S/2004/142, S/2004/167, S/2004/172, S/2004/506, S/2004/630, 

S/2004/678, S/2004/808, S/2004/909, S/2004/1029, S/2005/2, 

S/2005/46, S/2005/101, S/2005/274, S/2005/321, S/2005/372, 

S/2005/522, S/2005/619, S/2005/701, S/2006/11, S/2006/30, 

S/2006/499, S/2006/748, S/2007/291, S/2007/337, S/2007/345, 

S/2007/360, S/2007/553, S/2007/581, S/2007/636, S/2007/766. 

 ;S/PV.4895; S/PV.4929; S/PV.4951; S/PV.5002; S/PV.5007انظر   )٢٣٥(

S/PV.5019; S/PV.5039; S/PV.5049; S/PV.5051; S/PV.5060; 

S/PV.5128; S/PV.5149; S/PV.5230; S/PV.5270; S/PV.5312; 

S/PV.5411; S/PV.5472; S/PV.5552; S/PV.5568; S/PV.5584; 

S/PV.5667; S/PV.5736; S/PV.5767.  

ــودة يف  ٤٨٩٥ويف اجللســة    ــاين/  ١٦املعق ــانون الث  ك

احلالـة يف الشـرق   ”، نظر الس يف البنـد املعنـون   ٢٠٠٤يناير 
وخـالل املناقشـة، أثـار    “. األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية مســألة تشــييد اجلــدار  
د طلبــت إىل العــازل، وأشــار إىل أن اجلمعيــة العامــة كانــت قــ  

حمكمــة العـــدل الدوليـــة أن تزودهــا بفتـــوى يف شـــأن قانونيـــة   
)٢٣٦(تشييد اجلدار

.  

شــباط/فرباير  ٢٧ويف رســالتني متطــابقتني مــؤرختني    
، أدان )٢٣٧(مـوجهتني إىل األمـني العـام ورئـيس الـس      ٢٠٠٤

املراقــب الــدائم لفلســطني األعمـــال الــيت تقــوم ــا إســـرائيل       
، “ملـدنيني الفلسـطينيني وإصـابتهم   مواصلة قتـل ا ”واملتمثلة يف 

ــطينية     ــدار يف األرض الفلسـ ــاء اجلـ ــتمرار يف بنـ ــذلك االسـ وكـ
احملتلـة، يف عصـيان تـام لقـرارات األمـم املتحـدة وعـدم احتـرام         
ــدل      ــة العـ ــة يف حمكمـ ــارية اجلاريـ ــراءات االستشـ ــل لإلجـ كامـ
الدوليـــة بشـــأن النتـــائج القانونيـــة النامجـــة عـــن االســـتمرار يف  

  اجلدار.    بناء

آذار/مـــــارس  ٢ويف رســــالتني متطــــابقتني مــــؤرختني      

ــوجهتني إىل األمــني العــام ورئــيس الــس، أعــرب       ٢٠٠٤ م
ممثل إسرائيل عن خيبة أمله من أن شرعية اجلدار تواجـه طعنـا   

من املأسوي أن اجلـدار  ”أمام حمكمة العدل الدولية، وأكد أن 
ــذي    ــدبري الوقــائي ملكافحــة اإلرهــاب ال  األمــين، وهــو عــني الت
ــهم      ــن قضــوا حنب ــع م ــذ أرواح مجي ــن املمكــن أن ينق  “كــان م

يواجــه الطعــن أمــام احملكمــة، ال ســيما وأنــه يف املنــاطق احملميــة  
ــات اإلرهابيــة       ــض حــدوث اهلجم ــين اخنف ــا باجلــدار األم حالي

)٢٣٨(بدرجة كبرية
  .  

__________ 

)٢٣٦(  S/PV.4895 ٣، الصفحة. 

)٢٣٧(  S/2004/167. 

)٢٣٨(  S/2004/172.  
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ــة    ــودة يف ٤٩٢٩ويف اجللســــــــــ  آذار/ ٢٣، املعقــــــــــ

لق عميـق  أعرب املراقب الدائم لفلسطني عن ق ،٢٠٠٤ مارس
ــعي يف األرض    ــدار التوسـ ــاء اجلـ ــرائيل يف بنـ ــتمرار إسـ إزاء اسـ
الفلســطينية احملتلــة، حــىت بعـــد عــرض املوضــوع علــى حمكمــة    

)٢٣٩(العـدل الدوليــة وفقــا لطلــب اجلمعيــة العامــة 
وأشــار ممثــل  .
دولـة تشـكل   ”اململكة العربيـة السـعودية إىل أن إسـرائيل هـي     

ني الدوليـة واألعـراف   ممارساا العدوانيـة خروجـا علـى القـوان    
. وأكــد أن العالقــات الدوليــة متــر بظــروف ســلبية   “اإلنســانية

وخطرية بسبب سيادة مفهوم القوة وتغليب هذا املفهوم علـى  
القانون وعدم احترامه لألعراف اإلنسانية، مما أدى إىل إعطـاء  
ــع     ــق مــ ــراف ال تتفــ ــك األعــ ــة لتلــ ــاذة وغريبــ ــريات شــ تفســ

)٢٤٠(مة العدل الدوليةالتفسريات اليت أكدا حمك  ما
.    

حزيران/يونيـه   ٢١ويف رسالتني متطـابقتني مـؤرختني     
أعلـن  ، )٢٤١(موجهتني إىل األمني العام ورئـيس الـس   ٢٠٠٤

زالت إسرائيل، السلطة القائمـة   املراقب الدائم لفلسطني أنه ما
بــــاالحتالل، تواصـــــل بنـــــاء جـــــدارها التوســـــعي يف األرض  

قـرار اجلمعيـة العامـة    مباشـرة   الفلسطينية احملتلـة منتهكـة بـذلك   

ــؤرخ  ١٣/١٠ - دإط ــوبر  ٢١املـــــــ ــرين األول/أكتـــــــ  تشـــــــ

٢٠٠٣“
وأعلن، عالوة على ذلـك، أن السـلطة القائمـة     ،)٢٤٢(

تتـورع عـن مواصـلة مصـادرة مزيـد مـن األرض        باالحتالل مل
 الفلسـطينية  املمتلكـات  مـن  املزيـد   الفلسطينية، وجرف وتدمري

  ل فاضـح أيضـا لقـرار اجلمعيـة     ء اجلدار يف جتاهبنا يف والتعجيل

الــذي طلبــت فيــه اجلمعيــة إىل حمكمــة العــدل  ١٠/١٤ -دإط 
__________ 

)٢٣٩(  S/PV.4929 ٥، الصفحة.  

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٠(

)٢٤١(  S/2004/506. 

، طالبت اجلمعيـة العامـة إسـرائيل    ١٠/١٣ -مبوجب القرار دإط   )٢٤٢(
 بوقف وإلغاء تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة.

الدوليــة بــأن تصــدر، علــى وجــه الســرعة، فتــوى بشــأن هــذه    
القضــية، ويف ازدراء باملــداوالت الــيت جتريهــا احملكمــة بشــأن      

  القضية.    هذه

ــة    ــودة يف ٥٠٠٢ويف اجللســـ ــه  ١٣، املعقـــ متوز/يوليـــ

اص لعمليـــة الســـالم يف الشـــرق   وجـــه املنســـق اخلـــ   ،٢٠٠٤
األوسط واملمثل الشخصي لألمني العام لـدى منظمـة التحريـر    
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية انتباه الس إىل فتوى حمكمـة  
العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشـئة عـن تشـييد جـدار     

متوز/يوليـــه، وعلـــى وجـــه  ٩يف الضـــفة الغربيـــة، الصـــادرة يف 
إىل أن احملكمة دعت األمم املتحـدة إىل أن تنظـر يف   اخلصوص 

ما جيب اختاذه من إجراءات إضافية إلاء احلالة غـري القانونيـة   
)٢٤٣(النامجة عن بناء اجلدار

.    

 متــــــــوز/ ٢٠، املعقــــــــودة يف ٥٠٠٧ويف اجللســــــــة   

، ألقــى األمــني العــام جلامعـة الــدول العربيــة بيانــا  ٢٠٠٤ يوليـه 
الــذي اختذتــه حمكمــة العــدل     أمــام الــس، ووصــف القــرار   

الــرد القــوي واحلكــيم علــى كــل مــن حيــاولون   ”الدوليــة بأنــه 
التأثري السـليب يف قـدرات النظـام العـاملي، أو يقللـون مـن أمهيـة        
ميثــاق األمــم املتحــدة أو مبــادئ القــانون الــدويل أو يتبعــون       

‘‘سياسة ازدواج املعايري
)٢٤٤(

.  

ــؤرختني      طس آب/أغســ ٦ويف رســالتني متطــابقتني م
ــر    ٢٠٠٤ ــام ورئـــيس الـــس، ذكّـ مـــوجهتني إىل األمـــني العـ

املراقــب الــدائم عــن فلســطني بــأن احملكمــة وجــدت أن تشــييد  
إسرائيل للجدار يشكل انتهاكا للعديد من التزاماا القانونيـة،  
ــهاكاا     ــد النتـ ــع حـ ــة بوضـ ــرائيل ملزمـ ــت إىل أن إسـ وخلصـ

ضــافة إىل للقــانون الــدويل وبــأن تنــهي أعمــال بنــاء اجلــدار. وإ 
__________ 

)٢٤٣(  S/PV.5002 ٧، الصفحة. 

)٢٤٤(  S/PV.5007 ٢٠، الصفحة. 
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ذلك، بينت احملكمة التزامـات الـدول يف هـذا الصـدد وقـررت      
أنــه ينبغــي لألمــم املتحــدة، وال ســيما اجلمعيــة العامــة وجملــس   
األمن، النظـر يف مـا يلـزم مـن إجـراءات أخـرى إلـاء الوضـع         
غري القانوين الناتج عن تشييد اجلـدار والنظـام املـرتبط بـه، مـع      

. وأشــار املراقــب الــدائم إىل أنــه املراعــاة الواجبــة هلــذه الفتــوى
  فـــــور إصـــــدار احملكمـــــة فتواهـــــا واختـــــاذ اجلمعيـــــة القـــــرار  

، أعلن املسؤولون اإلسرائيليون عالنيـة رفـض   ١٠/١٥ -دإط 
الفتــوى، مســتخدمني عبــارات تــنم عــن عــدم احتــرام وازدراء  
ــة،       ــوى وكــذلك إزاء اجلمعي ــن فت ــا أصــدرته م ــة مل إزاء احملكم

ائيل مواصـلة تشـييد اجلـدار. وذكـر     وأعلنوا بتحـد اعتـزام إسـر   
أيضا أن هذا األمر ال بد أن يشكل مصدر قلق مباشر وعميـق  
لـــدى األمـــم املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس 

)٢٤٥(األمن
.  

آب/أغسـطس   ٢٤ويف رسالتني متطـابقتني مـؤرختني     
ــد    ٢٠٠٤ ــيس الـــس، أكـ ــام ورئـ ــني العـ ــوجهتني إىل األمـ مـ

سـطني أن مجيـع السياسـات واملمارسـات     املراقب الدائم عن فل
االســتيطانية اإلســرائيلية ترتكــب يف انتــهاك صــارخ وخطــري      
للقــانون الــدويل، وال ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وذكــر أن 
ــواهم        ــة يف فت ــدل الدولي ــة الع ــا أكــده قضــاة حمكم ــو م هــذا ه

، الــيت كــان مــن بــني مــا نصــت ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٩املؤرخــة 
توطنات اإلسـرائيلية خمـالف للقـانون الـدويل.     عليه أن بناء املسـ 

انتـهى إليـه رأي   ’’وأكد املراقـب الـدائم جمـددا أيضـا أنـه كمـا       
ــاء إســرائيل، الســلطة القائمــة       ــإن بن ــة، ف حمكمــة العــدل الدولي
ــاال    ــر متصـــل اتصـ ــه حـــق، أمـ بـــاالحتالل، للجـــدار دون وجـ

ــري      ال ــتعمارية غـ ــتيطانية االسـ ــة االسـ ــذه احلملـ ــه ـ ــاك منـ فكـ
ــروع ــا القـــدس     املشـ ــا فيهـ ــطينية احملتلـــة، مبـ ة يف األرض الفلسـ
املمارسـات غـري املشـروعة حتـول دون     ’’، وأن تلـك  ‘‘الشرقية

__________ 

)٢٤٥(  S/2004/630. 

إعمـــال حقـــوق الشـــعب الفلســـطيين غـــري القابلـــة للتصـــرف، 
فيهـــا حقـــه يف أن يقـــرر مصـــريه يف دولتـــه الفلســـطينية       مبـــا

‘‘املستقلة
)٢٤٦(

.    

 أيلـــــــول/ ١٧، املعقـــــــودة يف ٥٠٣٩ويف اجللســـــــة   

، أبلــغ وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية ٢٠٠٤ ربســبتم
ــادرة     ــة مصـ ــهاج سياسـ ــتمرت يف انتـ ــرائيل اسـ ــس أن إسـ الـ
ــرغم مــن     ــى ال األراضــي الفلســطينية و/أو هــدم مــا عليهــا، عل
فتــوى احملكمــة. وأبلــغ الــس أنــه ينتظــر نشــر أي تفاصــيل        
أخرى عن املسار الدقيق لتلك األجزاء من اجلـدار الـيت سـتقام    

الضفة الغربية، وأن إسرائيل تعكـف علـى تعـديل قطاعـات      يف
طويلــة مــن مســار ذلــك اجلــدار وفقــاً حلكــم أصــدرته احملكمــة  
العليا اإلسرائيلية، اليت أمرت احلكومة باالستجابة للفتوى الـيت  

متوز/يوليـه، وهـو مـا قـد      ٩أصدرا حمكمة العـدل الدوليـة يف   
)٢٤٧(يؤثر كذلك على مسار اجلدار العازل

.    

 تشـــرين األول/ ٤، املعقـــودة يف ٥٠٤٩ويف اجللســـة   

، أكد املراقب الدائم عـن فلسـطني جمـددا علـى     ٢٠٠٤أكتوبر 
االلتزامات املفروضة على إسرائيل الناشـئة عـن حكـم احملكمـة     
وطلبها من جملس األمن اختـاذ إجـراءات إضـافية لضـمان إـاء      

أن  الوضــع غــري القــانوين النــاجم عــن بنــاء اجلــدار. وأشــار إىل  
اجلمعيــة العامــة اســتجابت واختــذت اخلطــوة األوىل املتمثلــة يف  

. وأشــار كــذلك إىل أن جملــس األمــن   ١٠/١٥ -القــرار دإط 
يســـتجب بعـــد، ودعـــا الـــس إىل االخنـــراط يف العمليـــة       مل

)٢٤٨(السياسية، األمر الذي سيعطيها زمخا وقوة
.  

__________ 

)٢٤٦(  S/2004/678. 

)٢٤٧(  S/PV.5039 ٤، الصفحة. 

)٢٤٨(  S/PV.5049 ٥، الصفحة. 
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ويف اجللسة نفسـها، أكـد ممثـل شـيلي أن بنـاء اجلـدار         
قــانوين، كمــا قــررت حمكمــة العــدل الدوليــة، يســهم يف  غــري ال

الظروف القاسية جدا اليت يواجهها الشعب الفلسـطيين، فهـذا   
اجلدار يفصل الشعب الفلسطيين عن مصـادره اإلنتاجيـة وعـن    

)٢٤٩(أفضل أراضيه الزراعية ومصـادر ميـاههم الرئيسـية   
وقـال   .
كمـة،  ممثل باكستان إن استمرار بناء اجلدار يف حتد لفتـوى احمل 
)٢٥٠(يظهــر هــدف الضــم الــدائم لألراضــي الفلســطينية احملتلــة 

. 
وأكد ممثل تونس، متحدثا باسم جمموعة الدول العربيـة، علـى   
ــوى احملكمــة،      ــى إســرائيل نتيجــة لفت االلتزامــات املفروضــة عل
وذكّر الس بأن حمكمة العـدل الدوليـة قـد طلبـت مـن األمـم       

إجــراءات إضــافية  املتحــدة، وخباصــة مــن جملــس األمــن، اختــاذ 
)٢٥١(لضمان إاء الوضع غري القانوين الناجم عن بنـاء اجلـدار  

. 
وتساءل ممثل جامعة الـدول العربيـة كيـف ميكـن، يف مواجهـة      

يتعـارض مـع حكـم     استمرار األعمال اليت تقوم ا إسرائيل مبا
احملكمة، أن يقـف جملـس األمـن صـامتا ومتفرجـا أمـام جـرائم        

االحــتالل اإلســرائيلي يوميــا حبــق  احلــرب الــيت ترتكبــها قــوات
الشعب الفلسطيين. ودعـا الـس إىل اختـاذ اخلطـوات الكفيلـة      
بــــإلزام إســــرائيل بــــالتخلي عــــن سياســــة االحــــتالل وإقامــــة  
ــة    ــودة إىل طاولـ ــدمري، والعـ ــل والتـ ــال القتـ ــتعمرات وأعمـ املسـ

. وأكـــد ممثـــل اجلمهوريـــة العربيـــة    )٢٥٢(مفاوضـــات الســـالم 
ملتكـررة الـيت وردت مـن خمططـات     السورية على التحـذيرات ا 

رئيس احلكومة اإلسرائيلية، وسلط الضـوء علـى أنـه يزيـد مـن      
__________ 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٩(

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٠(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥١(

 .٢٩-٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٢(

يسـتمر يف بنـاء اجلـدار    ” عدد املستوطنات يف الضفة الغربيـة و 
)٢٥٣(حتدياً لقرار حمكمة العدل الدولية “العنصري

.  

 ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ١ويف رســالة مؤرخــة   
تركيــا، حييــل ــا، بصــفته   موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل 

ــامي     ــان اخلتـ ــؤمتر اإلســـالمي، البيـ ــة املـ ــة منظمـ ــيس جمموعـ رئـ
لالجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجيـة الـدول األعضـاء    
يف منظمة املؤمتر اإلسـالمي. ويف البيـان، رحـب الـوزراء بقـوة      

الصــادرة عــن حمكمــة  ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٩بــالفتوى املؤرخــة 
بــــرد إســــرائيل الســــليب ”ا علمــــا العــــدل الدوليــــة، وأحــــاطو

علـــى فتـــوى حمكمـــة العـــدل الدوليـــة وبإعالـــا   “واملتحـــدي
مواصــلة بنــاء اجلــدار يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا 

)٢٥٤(القدس الشرقية وحميطها
.  

 كـانون األول/  ٣٠ويف رسالتني متطابقتني مؤرختني   

٢٠٠٤ديسمرب 
 ،)٢٥٦(ورسالتني متطابقتني تـاليتني أيضـا   ،)٢٥٥(

موجهة إىل األمني العام ورئيس الـس، أشـار املراقـب الـدائم     
ــاَء      ــا االســتيطانية وبن لفلســطني إىل أن إســرائيل تواصــل محلته
اجلدار غري الشرعيني يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، يف انتـهاك    

  صارخ واستخفاف وازدراء لفتوى حمكمة العدل الدولية.  

 كـانون الثـاين/   ٢٦ ويف رسالتني متطابقتني مـؤرختني   

 ،)٢٥٧(موجهتني إىل األمـني العـام ورئـيس الـس     ٢٠٠٥يناير 
ذكر املراقب الدائم لفلسطني أن إسرائيل اسـتأنفت بنـاء جـزء    

القانونية، الواقعـة علـى    من اجلدار مبحاذاة مستوطنة أرييل غري
__________ 

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٣(

)٢٥٤(  S/2004/808. 

)٢٥٥(  S/2004/1029. 

)٢٥٦(  S/2005/2 )؛ و٢٠٠٥كـــــــــانون الثاين/ينـــــــــاير ٤( S/2006/11 
 ).٢٠٠٦كانون الثاين/يناير   ٥(

)٢٥٧(  S/2005/46.  
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ــق  ١٢بعـــد  ــيال يف عمـ ــن   مـ ــرغم مـ ــى الـ ــة، علـ ــفة الغربيـ الضـ
  احملكمة.    حكم

 شـــــباط/ ٢٢تطـــــابقتني مـــــؤرختني ني مويف رســـــالت  

٢٠٠٥ فربايـــر
ــؤرختني   )٢٥٨( ــاليتني مـ ــابقتني تـ ــالتني متطـ ورسـ

٢٠٠٥أيار/مــايو  ١٧
موجهــة إىل األمــني العــام ورئــيس   )٢٥٩(

الس، أبلغ ممثل البعثـة املراقبـة الدائمـة لفلسـطني الـس بـأن       
إسـرائيل مـا زالـت تواصــل سياسـاا وممارسـاا غـري القانونيــة       

مــن قــرار احملكمــة. وأكــد أن مــن واجــب جملــس    علــى الــرغم
األمن معاجلة هذه املسألة واختاذ التدابري الالزمـة لضـمان وفـاء    
إسرائيل مبسؤولياا والتزاماا القانونيـة وكـذلك وفـاء الـدول     

  األعضاء بالتزاماا القانونية على النحو املذكور يف الفتوى.  

وجهـة  م ٢٠٠٥نيسـان/أبريل   ١٨ويف رسالة مؤرخة   
ــن   ــس األم ــيس جمل ــة    ،)٢٦٠(إىل رئ ــدائم جلامع ــب ال أحــال املراق

ــرارات       ــام ونصــوص الق ــها الع ــن أمين ــة رســالة م ــدول العربي ال
وإعالن اجلزائر الذي اعتمـده جملـس جامعـة الـدول العربيـة يف      
ــدول     ــه الســابعة عشــرة. ويف الرســالة، أكــدت جامعــة ال دورت

ــة الفتــوى القانونيــة حملكمــة    ــة جمــددا أمهي ــة العربي العــدل الدولي
ــة علــى إســرائيل    وضــرورة التقيــد بااللتزامــات القانونيــة املترتب
ــة       ــت اجلمعي ــم املتحــدة، ودع ــدول األعضــاء يف األم ــى ال وعل
العامــة وجملــس األمــن ملتابعــة الفتــوى القانونيــة لضــمان تنفيــذ   

  االلتزامات القانونية اليت حددا احملكمة.

/يوليـــــه متوز ٢٢، املعقـــــودة يف ٥٢٣٠ويف اجللســـــة   
ــة   ٢٠٠٥ ــادقة احلكومـــ ــطني أن مصـــ ــة فلســـ ، أكـــــدت ممثلـــ

متوز/يوليـه علـى ترسـيم اجلـدار الفاصـل يف       ١٠اإلسرائيلية يف 
__________ 

)٢٥٨(  S/2005/101. 

)٢٥٩(  S/2005/321. 

)٢٦٠(  S/2005/274. 

حمــيط القــدس الشــرقية يعتــرب تطــورا خطــريا. وقالــت إن ذلــك  
ميثل حتديا سافرا للمجتمع الدويل، خاصـة وأنـه يتصـادف مـع     

لقانونيـة  مرور عام على إصدار حمكمة العدل الدوليـة الفتـوى ا  
ــى أن اجلــدار       ــيت أكــدت بشــكل واضــح عل حــول اجلــدار، ال

قانوين. وأكدت من جديد أنه جيـب علـى اتمـع الـدويل      غري
االلتـزام بـالفتوى القانونيـة الصـادرة عـن احملكمـة، وقالـت إــا        
تتطلع إىل اليوم الذي يقوم فيه اتمع الـدويل، وخباصـة جملـس    

انون الـدويل كمـا حـددت    األمن، بكفالة احتـرام إسـرائيل للقـ   
. وأعــرب ممثـل الربازيــل عــن  )٢٦١(ذلـك حمكمــة العـدل الدوليــة  

رأي مفــاده أنــه ينبغــي تشــجيع إســرائيل علــى العــدول عــن        
قرارها بصدد تشييد اجلـدار حـول القـدس، واالمتثـال للفتـوى      
الصــادرة عــن احملكمــة بشــأن مجيــع األنشــطة املتصــلة باجلــدار   

)٢٦٢(العازل
  .  

ــل الصــني     ــال ممث ــا ق ــرار إســرائيل أن تســرع   كم  إن ق
بتشــييد اجلــدار بعــد ســنة واحــدة مــن إصــدار احملكمــة فتواهــا   
يتعارض مع قرارات ومبادئ األمـم املتحـدة ذات الصـلة ومـن     

. )٢٦٣(شــأنه أن يــؤدي لتفــاقم اخلــالف اإلســرائيلي الفلســطيين  
وأعــرب ممثــل اليابــان عــن األســف إزاء تشــييد اجلــدار داخــل    

ينتهك النتـائج الـيت خلصـت إليهـا      اخلط األخضر، األمر الذي
احملكمـــة، وأكـــد أن ذلـــك يـــؤثر تـــأثريا ضـــارا علـــى أرزاق       

ــهائي    ــائج مفاوضــات الوضــع الن . )٢٦٤(الفلســطينيني ويضــر بنت
ــى إســرائيل أن تتصــرف      ــه جيــب عل ــتني أن ــل األرجن وأكــد ممث

يتفق مع القانون الدويل يف ما خيتص ببناء اجلـدار الفاصـل،    مبا
ــرائيل    ــة إسـ ــا حكومـ ــادر عـــن    ودعـ ــاحلكم الصـ إىل التقيـــد بـ

__________ 

)٢٦١(  S/PV.5230 ١٢-١٠، الصفحات. 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٢(

 املرجع نفسه.  )٢٦٣(

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٤(
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. وأكــد ممثــل بــنن أيضــا علــى أن اســتمرار تشــييد )٢٦٥(احملكمــة
اجلــدار، بــالرغم مــن فتــوى احملكمــة، يشــكل حتــديا حقيقيــا        
للمجتمــع الــدويل، وناشــد حكومــة إســرائيل أن تنفــذ بشــكل   

)٢٦٦(ملموس قرار احملكمة، وقد ردد هذا الرأي ممثل الفلبني
.  

ــة     ــالة مؤرخــــ ــبتمرب أي ٢٩ويف رســــ  ٢٠٠٥لول/ســــ
ــة  )٢٦٧(موجهــة إىل األمــني العــام  ــة العربي ، علــق ممثــل اجلماهريي

الليبيــة، بصــفته رئــيس جمموعــة الــدول العربيــة وباســم الــدول   
األعضاء يف جامعة الـدول العربيـة، علـى البيـان الـذي أدىل بـه       
املنســق اخلــاص لعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط إىل جملــس  

أيلول/ســـبتمرب  ٢٣دت يف األمـــن خـــالل جلســـة إحاطـــة عقـــ
٢٠٠٥

)٢٦٨(
ويف البيان الذي أدىل به املنسق اخلاص كـان قـد    .

أشار مرارا إىل حاجـة إسـرائيل إىل األمـن بوصـفه الـدافع وراء      
بناء اجلدار. وأعادت اموعة العربية التأكيد على أن احملكمـة  
قد رفضت احلجة القائلة بـأن اجلـدار ضـروري ألسـباب أمنيـة      

مل تقتنع بأن تشييد اجلـدار علـى امتـداد املسـار     ”وأعلنت أا: 
ــاحل      ــون مصــ ــد لصــ ــبيل الوحيــ ــو الســ ــاره هــ ــذي مت اختيــ الــ

“إسرائيل
)٢٦٩(

.    

ــائل      ــوية قضـــية فلســـطني بالوسـ ويف تقريـــره عـــن تسـ
، وفقـا  ٢٠٠٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٧املقـدم يف   )٢٧٠(السلمية

، أكد األمني العـام جمـددا دعوتـه    ٥٩/٣١لقرار اجلمعية العامة 
__________ 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٥(

 (الفلبني). ٣٣(بنن)؛ والصفحة  ٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٦(

)٢٦٧(  S/2005/619. 

 .٥٢٧٠اجللسة   )٢٦٨(

اآلثار القانونية الناشئة عـن تشـييد جـدار يف األرض الفلسـطينية       )٢٦٩(
، ٢٠٠٤احملتلــة، فتـــوى، تقـــارير حمكمــة العـــدل الدوليـــة لعـــام   

  .١٣٦الصفحة 

)٢٧٠(  S/2005/701. 

إسرائيل إىل التقيد باحلكم الصادر عن حمكمـة العـدل الدوليـة.    
ــة    ــفوية مؤرخــ ــذكرة شــ ــى مــ ــر علــ ــتمل التقريــ  آب/ ٢واشــ

موجهة مـن املراقـب الـدائم لفلسـطني أشـار       ٢٠٠٥ أغسطس
ــانون       ــادئ الق ــد ومب ــذي حيــدد قواع ــة ال ــرار احملكم ــا إىل ق فيه

نون الدويل الواجبة التطبيق، مبا يف ذلـك القـانون اإلنسـاين وقـا    
حقــوق اإلنســان، وأعــرب عــن أســفه ألن إســرائيل مــا زالــت   
تتحدى اتمع الدويل وترتكب انتهاكات وخمالفـات جسـيمة   
ــدويل يف األرض   ــاين الـــ ــانون اإلنســـ ــانون الـــــدويل والقـــ للقـــ
الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. وأكــد املراقــب    

لوضـع غـري   الدائم أيضـا أن األثـر املترتـب علـى اسـتمرار هـذا ا      
القـــانوين يف اجلهـــود الراميـــة إىل التوصـــل إىل تســـوية ســـلمية  
للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين، هو أثر مباشر وجسـيم وجيـب   
على كل من اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن التصـدي لـه علـى        
وجه االستعجال؛ وهذا واجـب أكـدت عليـه احملكمـة بشـكل      

ام عـن القلـق   واضح وقاطع. ويف مالحظاته، أعرب األمني العـ 
إزاء استمرار إسرائيل يف بناء اجلدار العازل يف الضـفة الغربيـة،   
وكــرر دعوتــه إســرائيل إىل التقيــد بالتزاماــا القانونيــة علــى       

  النحو املبني يف الفتوى الصادرة عن احملكمة.  

 تشــرين الثــاين/ ٣٠، املعقــودة يف ٥٣١٢ويف اجللســة   

لشـؤون السياسـية   ، كـرر وكيـل األمـني العـام ل    ٢٠٠٥نوفمرب 
تأكيد دعـوة األمـني العـام إسـرائيل للتقيـد بالتزاماـا القانونيـة        
على حنو ما حددت به يف الفتوى الصادرة عـن حمكمـة العـدل    

١٠/١٥-الدولية ويف قرار اجلمعية العامة دإط
)٢٧١(

.    

 كـانون الثـاين/   ١٩ويف رسالتني متطابقتني مـؤرختني    

، )٢٧٢(ام ورئـيس الـس  موجهتني إىل األمـني العـ   ٢٠٠٦يناير 
ســلط املراقــب الــدائم لفلســطني الضــوء علــى اخلطــر الــذي        

__________ 

)٢٧١(  S/PV.5312 ٤، الصفحة. 

)٢٧٢(  S/2006/30. 
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تشكله األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية املسـتمرة علـى سـالمة    
ــاء األرض      ــع أحنــ ــام يف مجيــ ــطينيني وممتلكــ ــدنيني الفلســ املــ
الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، وحــث اتمــع    

أن حتتـرم إسـرائيل التزاماـا، مبـا يف     الدويل على اإلصرار علـى  
  ذلك وقف تشييد اجلدار الذي اعتربته احملكمة غري قانوين.  

ــة    ــان/أبريل  ١٧، املعقـــودة يف ٥٤١١ويف اجللسـ نيسـ
ــل فرنســا عــن قلقــه إزاء اســتمرار سياســة    ٢٠٠٦ ، أعــرب ممث

االســتيطان اإلســرائيلية يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة، مبــا يف  
لشــرقية، وإزاء مســـار اجلــدار العـــازل، الـــذي   ذلــك القـــدس ا 

)٢٧٣(خيــالف فتــوى احملكمــة 
وكــان اســتمرار البنــاء مثــار قلــق   .

. وحتـدث ممثـل   )٢٧٤(لدى ممثل اجلمهورية العربية السورية أيضا
مجهورية إيران اإلسالمية عن حتدي إسـرائيل لفتـوى احملكمـة،    
ــذه        ــادي يف ه ــى التم ــرائيل عل ــا يشــجع إس ــى أن مم وأكــد عل

ت واملمارســات الســماح هلــا بــاإلفالت مــن العقــاب   السياســا
. وأعـــرب ممثـــل )٢٧٥(الـــيت ترتكبـــها “جـــرائم احلـــرب”علـــى 

مجهورية فرتويال البوليفاريـة عـن اعتقـاده بـأن أي حـل شـامل       
الصـراع يف   وهـي لـب   -وعادل ودائـم للمشـكلة الفلسـطينية    

ال بد أن يقوم علـى أسـاس القـرارات ذات     -الشرق األوسط 
)٢٧٦(املتحــدة وفتــوى احملكمــةالصــلة لألمــم 

ويف اخلتــام، قــال  .
سـلطات االحـتالل   ”املراقب الدائم جلامعـة الـدول العربيـة إن    

تقـوم بـدمج وتعزيـز وتوسـيع جتمعـات املـواطنني        “اإلسرائيلية
اإلسرائيليني غري الشـرعيني يف املسـتعمرات اإلسـرائيلية املقامـة     

ــتمر    ــافة إىل اسـ ــة، إضـ ــطينية احملتلـ ــى األرض الفلسـ ارها يف علـ
__________ 

)٢٧٣(  S/PV.5411 ١٥، الصفحة. 

 .٣٩ة املرجع نفسه، الصفح  )٢٧٤(

 .٤٤-٤٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧٥(

  .٤٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٦(

تشييد اجلـدار العـازل يف انتـهاك فاضـح للفتـوى الصـادرة عـن        
)٢٧٧(احملكمة

.    

ــة    ــودة يف ٥٤٧٢ويف اجللســــ ــران/ ٢١، املعقــــ  حزيــــ

، أبلــغ وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية      ٢٠٠٦ يونيــه

الس بأن إسرائيل تواصل بناء اجلـدار العـازل علـى الـرغم مـن      

لية العليــــا أقــــرت يف حكــــم احملكمــــة، وأن احملكمــــة اإلســــرائي

)٢٧٨(مسار قطاع من اجلدار يف القدس ٢٠٠٦ مايو أيار/ ٢٣
 .  

ــن تســوية قضــية         ــره ع ــام يف تقري ــني الع والحــظ األم
 أيلــــول/ ١٩املقــــدم يف  )٢٧٩(فلســــطني بالوســــائل الســــلمية  

، أن بنـاء  ٦٠/٣٩وفقا لقـرار اجلمعيـة العامـة     ،٢٠٠٦ سبتمرب
ة يتعـارض مـع   احلاجز الذي يتعـدى علـى األراضـي الفلسـطيني    

التزامات إسرائيل املبينة يف فتوى حمكمة العـدل الدوليـة وقـرار    
متوز/يوليـــــه  ٢٠املـــــؤرخ  ١٠/١٥ - اجلمعيـــــة العامـــــة دإط

. وقـــد استشـــهد يف التقريـــر مبـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة ٢٠٠٤
من املراقب الدائم لفلسطني سـلطت   ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤

 متــوز/ ٩ الضــوء علــى أن الفتــوى الــيت أصــدرا احملكمــة يف     

ــه بشــأن اجلــدار التوســعي اإلســرائيلي يف األرض    ٢٠٠٤ يولي
الفلسطينية احملتلـة مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، مـا برحـت تقابـل         

)٢٨٠(باالزدراء السافر من جانب إسرائيل
.    

 تشــرين األول/ ١٩، املعقــودة يف ٥٥٥٢ويف اجللســة   

، تكلم املمثل اخلاص لعملية السالم يف الشـرق  ٢٠٠٦أكتوبر 
األوسط أمام الس، وأشـار إىل اسـتمرار النشـاط االسـتيطاين     
يف الضفة الغربية، واستمرار بناء اجلدار العازل يف حتـد لفتـوى   

__________ 

  .٥١-٥٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧٧(

)٢٧٨(  S/PV.5472 ٥، الصفحة.  

)٢٧٩(  S/2006/748.  

  .٤فسه، الفقرة املرجع ن  )٢٨٠(
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. ويف أثناء املناقشة، أكد املراقب الـدائم لفلسـطني   )٢٨١(احملكمة
أن حكومته ترفض رفضا قاطعا أي خطط أحاديـة اجلانـب يف   

مـن شـأا    أن رائيل، إذالضفة الغربية يتحدث عنها حكـام إسـ  
ــة      ــة احملتل ــد مــن األراضــي يف الضــفة الغربي ــع ضــم مزي يف الواق
باعتباره أمـرا واقعـا، وضـم اجلـزء الشـرقي احملتـل مـن القـدس،         
ــهاك للقــرار الصــادر عــن       ــتمرار البنــاء يف انت باإلضــافة إىل اس
ــى أســاس وجــود       ــائم عل ــن احلــل الق ــذا يعــين دف احملكمــة، وه

. وحتدث ممثل كوبـا باسـم   )٢٨٢( جنبدولتني تعيشان جنبا إىل
حركــة عــدم االحنيــاز، وقــال إن إســرائيل تواصــل بنــاء اجلــدار  
العــازل يف حتــد للقــرار الصــادر عــن احملكمــة، وشــدد علــى أنــه 

مل يتوقف بناء اجلدار، سيسـتحيل التوصـل إىل حـل للـرتاع      إذا
)٢٨٣(على أساس وجود دولتني

.    

 الثــاين/ تشــرين ٢١، املعقــودة يف ٥٥٦٨ويف اجللســة   

، دعا ممثل فرنسا اإلسرائيليني إىل االمتناع عـن  ٢٠٠٦نوفمرب 
اختاذ أية إجراءات من طرف واحد قد متس بنتائج مفاوضـات  
الوضع النهائي أو تقوض احتماالت إنشاء دولـة فلسـطينية هلـا    
مقومــات البقــاء، ومتشــيا مــع فتــوى احملكمــة، جيــب عليهــا أن   

بنـاء اجلـدار العـازل داخـل     تنهي أنشطتها االستيطانية وتوقـف  
)٢٨٤(الضفة الغربية

.    

 كــانون األول/ ١٢، املعقــودة يف ٥٥٨٤ويف اجللســة   

ــه    ٢٠٠٦ديســمرب  ــام إىل أن ــني الع ــار األم ــرى  ’’، أش ــدما ي عن
الفلسطينيون هذا النشاط، يـرون إىل جانبـه بنـاء حـاجز يقطّـع      

...  أوصال أراضيهم، يف خرق لفتـوى حمكمـة العـدل الدوليـة    
ــعورهم ــن إال أن     إن شـ ــتالل ال ميكـ ــاه االحـ ــأس جتـ ــذا باليـ هـ
__________ 

)٢٨١(  S/PV.5552 ٥-٤، الصفحة.  

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٢(

  .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٣(

)٢٨٤(  S/PV.5568 ١٧، الصفحة.  

“يتعاظم، وكـذلك عزميتـهم علـى مقاومتـه    
)٢٨٥(

وشـدد ممثـل    .
فرنسا على أن إسرائيل عليها واجب االمتناع عن القيـام بـأي   
عمل أحادي اجلانـب ميكـن أن ينسـف إمكانـات إنشـاء دولـة       
فلسطينية هلـا مقومـات البقـاء علـى كـل مـن الصـعد السياسـي         

واجلغــرايف، وجيــب عليهــا، وفقــا لفتــوى حمكمــة    واالقتصــادي
العدل الدولية، أن تنـهي األنشـطة االسـتيطانية وإنشـاء اجلـدار      

)٢٨٦(داخل الضفة الغربية
.    

ــة    ــودة يف ٥٦٦٧ويف اجللســــ  نيســــــان/ ٢٥، املعقــــ

، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن وكيــل األمــني   ٢٠٠٧ أبريــل
ــام للشــؤون السياســية، الــذي أبلــغ الــس بــأن        إســرائيل الع

تواصـــل تشـــييد اجلـــدار يف الضـــفة الغربيـــة، متجاهلـــة فتـــوى  
)٢٨٧(احملكمـة 

وأعــرب ممثــل إندونيســيا عــن شــجبه لالســتمرار  .
يف بنــاء اجلــدار علــى وجــه يتعــارض مــع احلكــم الصــادر عــن    
احملكمة، وسلط الضـوء علـى اآلثـار الضـارة هلـذا اجلـدار علـى        

ــدوده   ــل حـ ــطينيني داخـ )٢٨٨(الفلسـ
ــد   . ــب الـ ــار املراقـ ائم وأشـ

لفلسـطني إىل أن اسـتمرار إسـرائيل يف البنـاء يف جتاهـل لفتـوى       
ــة       ــف الرابع ــة جني ــهاك التفاقي ــو انت ــة، ه ــدل الدولي حمكمــة الع

)٢٨٩(وغريها من أحكام القانون الـدويل السـاري  
وأشـار ممثـل    .

ــهاك      ــرائيل تواصــل انت ــة الســورية إىل أن إس ــة العربي اجلمهوري
يـومي وتـدمري ممتلكـات    اتفاق اهلدنة، وارتكاب جرائم القتل ال

الشعب الفلسطيين، باإلضافة إىل اسـتمرارها يف تشـييد اجلـدار    
)٢٩٠(الفاصل يف انتهاك صارخ للقرار الصادر عن احملكمة

.    

__________ 

)٢٨٥(  S/PV.5584 ٤، الصفحة.  

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٦(

)٢٨٧(  S/PV.5667 ٥، الصفحة.  

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٨(

  .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٩(

  .٤٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٠(
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أيار/مــــايو  ١٧ويف رســــالتني متطــــابقتني مــــؤرختني   
أكـد   ،)٢٩١(موجهتني إىل األمـني العـام ورئـيس الـس     ٢٠٠٧

طني أن على اتمـع الـدويل أن   ممثل البعثة املراقبة الدائمة لفلس
يتخــذ علــى وجــه االســتعجال تــدابري إلعــالء القــانون الــدويل    
وحماسبة إسرائيل على تصرفاا، ومحل إسرائيل علـى االمتثـال   

  حلكم احملكمة.

موجهـة إىل   ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣ويف رسالة مؤرخة   
رئــيس الـــس، أبلـــغ ممثـــل جنــوب أفريقيـــا الـــس بالوثيقـــة   

الجتمـــاع األمـــم املتحـــدة ألفريقيـــا بشـــأن قضـــية       اخلتاميـــة
اسـتنكروا قيـام   ”فلسطني، اليت جرى فيها إبراز أن املشاركني 

ــوائية     ــكرية عشــ ــات عســ ــة بعمليــ ــورة منتظمــ ــرائيل بصــ إســ
، وذكّـــروا “متوازنـــة يف املراكـــز الســـكانية الفلســـطينية وغـــري

إســــرائيل مبســــؤولياا مبوجــــب القــــانون الــــدويل. والحــــظ  
ضا أن تشييد اجلدار داخل الضفة الغربيـة اسـتمر   املشاركون أي

مبعدل متسارع مـع جتاهـل تـام للحكـم الصـادر عـن احملكمـة.        
ــة    ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــات واملنظمـ ــع احلكومـ ــدوا مجيـ وناشـ
وغريهــا الوفــاء بالتزاماــا القانونيــة إزاء عــدم احتــرام إســرائيل  

)٢٩٢(للنصوص ذات الصلة واختاذ التدابري املناسبة
.    

٢٠٠٧حزيران/يونيـه   ٦رسالتني مؤرختني ويف   
)٢٩٣(، 

٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٧ و
مــوجهتني إىل األمــني العــام،  ،)٢٩٤(

ــب تنســيق حركــة عــدم       ــيس مكت ــا، بصــفته رئ ــل كوب ــام ممث ق
االحنيــاز، بنقــل وجهــة نظــر احلركــة، الــيت طالبــت بــأن توقــف 
ــطينية    ــدار يف األرض الفلسـ ــانوين جلـ ــري القـ ــاء غـ ــرائيل البنـ إسـ

__________ 

)٢٩١(  S/2007/291.  

)٢٩٢(  S/2007/360. 

)٢٩٣(  S/2007/337. 

)٢٩٤(  S/2007/345. 

انت التحدي الصارخ مـن جانـب إسـرائيل لفتــوى     احملتلة، وأد
  احملكمة وعدم احترامها هلا.  

 آب/ ٢٩، املعقــــــــــــودة يف ٥٧٣٦ويف اجللســــــــــــة   

ــطس ــطني إىل أن   ٢٠٠٧ أغسـ ــدائم لفلسـ ــب الـ ــار املراقـ ، أشـ
إســرائيل تواصــل بنــاء اجلــدار بشــكل غــري قــانوين يف ازدراء       
ــى أن       ــوة عل ــة، وأكــد بق ــدل الدولي ــوى حمكمــة الع ــل لفت كام

)٢٩٥(دار واملستوطنات جيب تفكيكهااجل
.    

والحظ مع القلق األمـني العـام يف تقريـره عـن تسـوية        
قضية فلسطني بالوسائل السلمية مسار اجلـدار الـذي يتعـارض    

)٢٩٦(مع واجبات إسرائيل القانونية احملددة يف فتوى احملكمة
.    

 ٢٠٠٧تشرين األول/أكتـوبر   ١٨ويف رسالة مؤرخة   
ام، أحال ممثـل باكسـتان، بصـفته رئـيس     موجهة إىل األمني الع

جمموعة منظمة املـؤمتر اإلسـالمي، البيـان اخلتـامي الصـادر عـن       
االجتماع التنسيقي السنوي لـوزراء خارجيـة الـدول األعضـاء     
يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، الذي أكد الوزراء فيـه مـن جديـد    
 إدانتهم ملواصلة إسرائيل بناء اجلـدار العـازل يف انتـهاك صـارخ    

)٢٩٧(للقانون الدويل ويف ازدراء تام بفتوى احملكمة
  .  

 كـانون األول/  ٢٨ويف رسالتني متطابقتني مؤرختني   

، أكــــد )٢٩٨(مــــوجهتني إىل رئــــيس الــــس ٢٠٠٧ديســــمرب 
القانونيـة   املراقب الدائم لفلسطني أن األنشطة االستيطانية غـري 

الــيت تقــوم ــا إســرائيل تشــكل انتــهاكات وخروقــات خطــرية  
ــرار ــوى    لق ــة، والفت ــف الرابع ــة جني ــم املتحــدة، واتفاقي ات األم

__________ 

)٢٩٥(  S/PV.5736 ٣٠، الصفحة. 

)٢٩٦(  S/2007/553.  

)٢٩٧(  S/2007/636. 

)٢٩٨(  S/2007/766. 
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ــدات      ــات وتعه ــة، والتزام ــدل الدولي ــة الع الصــادرة عــن حمكم
  إسرائيل مبوجب خريطة الطريق.  

  

    ١٩احلالة   

خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض نظـر الـس يف مسـألة         
تعزيز القانون الدويل. ويف جلسـات الـس، مت التشـديد علـى     

لعدل الدوليـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، اتخـذ قـرار      أمهية حمكمة ا
يؤكـــد علـــى أمهيـــة دور احملكمـــة بوصـــفها اجلهـــاز القضـــائي   

  الرئيسي لألمم املتحدة.  

موجهـة   ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ٢٢ويف رسالة مؤرخة   
إىل األمـني العـام، اقتـرح ممثــل اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة عــددا       

راء تقســيم أكثــر مــن اإلصــالحات لألمــم املتحــدة، تشــمل إجــ
حســما ألدوار أجهــزة األمــم املتحــدة، وعلــى وجــه التحديــد،  
جعل اجلمعية العامة أداة للتشريع، وجملس األمـن أداة للتنفيـذ،   

ــة هــي الســلطة القضــائية      ــة العــدل الدولي )٢٩٩(وحمكم
وأكــد  .

املمثــل أن تقســيم أدوار األجهــزة علــى هــذا النحــو مــن شــأنه   
، أي جملـس األمـن، القـرارات    كفالة أن تنفذ السلطة التنفيذيـة 
  القضائية اليت تتخذها احملكمة.  

ــودة يف ٥٤٧٤ويف اجللســة    ــه  ٢٢، املعق حزيران/يوني
تعزيـز القـانون الـدويل:    ”، نظر الس يف البند املعنون ٢٠٠٦

ــدوليني    ــانون وصــون الســالم واألمــن ال . وخــالل “ســيادة الق
ية روزالـني  املناقشة، قالت رئيسة حمكمة العـدل الدوليـة القاضـ   

هيغــيرت، إنــه علــى الــرغم مــن أن امليثــاق يــنص علــى أن لــس  
األمن أن يعلم األطراف بأن حتل منازعاا من خـالل التسـوية   
القضــائية، فــإن الــس مل يســـتخدم تلــك املــادة منــذ وقـــت       
ــوية     ــة يف تسـ ــام للمحكمـ ــدور اهلـ ــى الـ ــددت علـ ــل. وشـ طويـ

س على اعتمـاد  املنازعات القانونية من أي نوع وشجعت ال
__________ 

)٢٩٩(  S/2005/102. 

سياسة يوضح بقوة على أساسها لألطراف أنه يتوقـع منـها أن   
)٣٠٠(تلجأ إىل احملكمة عندما تنشب منازعة

وأبـدى عـدد مـن     .
أعضــاء الــس دعمهــم لتعزيــز العالقــة بــني الــس واحملكمــة،  
وأثنـــوا علـــى الـــدور الـــذي تضـــطلع بـــه احملكمـــة يف التســـوية  

)٣٠١(السلمية
ملتحـدة علـى أن احملكمـة    وأكدت ممثلة اململكـة ا  .

يف احلفــاظ علــى الســالم  “بالتأكيــد بــدور مركــزي”تضــطلع 
ــدور   )٣٠٢(واألمــن الــدوليني ــريو علــى ال ، يف حــني أكــد ممثــل ب

احملــوري الــذي يضــطلع بــه هــذا اجلهــاز الرئيســي مــن أجهــزة    
األمم املتحدة يف صون السالم واألمـن الـدوليني، وشـدد علـى     

ن أجـــل حتقيـــق املقاصـــد املســـامهات املقدمـــة مـــن احملكمـــة مـــ
الرئيســية ملنظومــة األمــم املتحــدة عــن طريــق التســوية الســلمية  

)٣٠٣(للمنازعــات
وأقــر ممثــل مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة وشــدد    .

على الدور الذي تضطلع به احملكمة يف استكمال الدور الـذي  
. وقــال ممثــل املكســيك، مؤكــدا )٣٠٤(يضــطلع بــه جملــس األمــن

ازعــات القانونيــة إىل احملكمــة، إنــه علــى التوصــية بــأن حتــال املن
يتعني على الس تنمية قدرته املؤسسـية ملنـع نشـوب حـاالت     
دد السـلم، وعلـى وجـه اخلصـوص، العمـل جاهـدا ملسـاعدة        
أطــــراف الـــــرتاع علـــــى تســـــويته وفقـــــا لإلجـــــراءات الـــــيت  

)٣٠٥(امليثاق  حددها
.  

__________ 

)٣٠٠(  S/PV.5474 ١٠-٦، الصفحات. 

 ١٨(اململكــة املتحــدة)؛ الصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣٠١(
 ٢١(االحتــــاد الروســــي)؛ الصــــفحة    ٢٠(بــــريو)؛ الصــــفحة  

(مجهوريــة  ٢٧(األرجنــتني)؛ الصــفحة  ٢٣الصــفحة  (فرنســا)؛
 ٣٠(اليونـان)؛ الصـفحة    ٢٩-٢٨ترتانيا املتحـدة)؛ الصـفحتان   

ــفحة   ــا)؛ الصـــ ــفحتان   ٣٤(غانـــ ــو)؛ الصـــ  ٣٧-٣٦(الكونغـــ
 (النمسا). ٤٠(املكسيك)؛ الصفحة 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٢(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٣(

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٤(

  .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٥(
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ــرئيس        ــان ال ــس، يف بي ــا ال ــاب اجللســة، دع ويف أعق
٢٠٠٦يران/يونيــــه حز ٢٢املــــؤرخ 

الــــدول األعضــــاء   )٣٠٦(
لتسوية املنازعات بالوسـائل السـلمية، مبـا يف ذلـك اللجـوء إىل      
حمكمة العدل الدولية. وأكـد الـس أمهيـة الـدور الـذي تقـوم       
به احملكمة، بوصـفها اهليئـة القضـائية الرئيسـية لألمـم املتحـدة،       

  يف الفصل يف املنازعات بني الدول.  
  

    ٢٠احلالة   

الفترة قيد االسـتعراض، نظـر الـس يف الـرتاع      خالل  
بني الكامريون ونيجرييا بشـأن شـبه جزيـرة باكاسـي، وحكـم      

. ورغـم  )٣٠٧(حمكمة العدل الدولية الالحق بشـأن هـذه املسـألة   
يتخـذ   أن الس مل يعقد أي اجتماع ملعاجلة هذه املسـألة، ومل 

 أي قــرار، فقــد تلقــى عــددا مــن الرســائل املوجهــة مــن األمــني 
العــام والــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بتنفيــذ احلكــم الصــادر        

  احملكمة.    عن

موجهــة  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٧ويف رســالة مؤرخــة   
قدم األمني العام تقييمـا لألنشـطة    ،)٣٠٨(إىل رئيس جملس األمن

املضطلع ا من قبـل الكـامريون ونيجرييـا مـن خـالل مسـاعيه       
تشــرين  ١٠ادر يف احلميــدة، تعزيــزا لتنفيــذ قــرار احملكمــة الصــ 

بشـــأن احلـــدود الربيـــة والبحريـــة بـــني   ٢٠٠٢األول/أكتـــوبر 
البلـــدين. وأبلـــغ األمـــني العـــام أنـــه يف االجتمـــاع األول بـــني   
رئيسي دولـيت الكـامريون ونيجرييـا، طلـب كـل منـهما إنشـاء        

__________ 

)٣٠٦(  S/PRST/2006/28.  

، قضــت حمكمــة العــدل   ٢٠٠٢تشــرين األول/أكتــوبر   ١٠يف   )٣٠٧(
ــرة باكاســـي تعـــود إىل    ــيادة علـــى شـــبه جزيـ ــأن السـ الدوليـــة بـ

 Land and Maritime Boundary betweenالكـــامريون. 

Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 

Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303. 

)٣٠٨(  S/2004/298. 

جلنــة مشــتركة مكلفــة بــالنظر يف تبعــات قــرار احملكمــة. وقــدم  
  ة املشتركة، وأثىن عليها.  موجزا للتقدم احملرز يف عمل اللجن

موجهــة  ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٢٩ويف رســالة مؤرخــة    
أحـــال ممثـــل الكـــامريون بيانـــا  ،)٣٠٩(إىل رئـــيس جملـــس األمـــن

ــا،      ــني الكــامريون ونيجريي ــرتاع احلــدودي ب مشــتركا بشــأن ال
جرى فيه التأكيد على أن الـدولتني تتعاونـان يف إطـار اجلهـود     

أعـرب اجلانبـان عـن ارتياحهمـا     املبذولة لتنفيذ قرار احملكمـة، و 
ــرار     ــلمي للقـ ــذ السـ ــري التنفيـ ــتركة يف تيسـ ــة املشـ ــل اللجنـ لعمـ
ــى ذلــك، أعــرب الرئيســان عــن      ــرتاع. وعــالوة عل وتســوية ال
التقدير واالمتنان إىل األمني العام ملا يبذله من جهود متواصـلة  

  يف تنفيذ حكم احملكمة.

 ٢٠٠٤ كانون األول/ديسـمرب  ١٤ويف رسالة مؤرخة   

، حدد األمني العـام واليـة ومهـام    )٣١٠(جهة إىل رئيس السمو

ــرة مـــن    ــا للفتـ ــدة لغـــرب أفريقيـ ــم املتحـ وأنشـــطة مكتـــب األمـ

 كــــــــانون األول/ ٣١إىل  ٢٠٠٥كــــــــانون الثاين/ينــــــــاير  ١

املمثل اخلاص  . ومن املهام املنوطة به القيام عرب٢٠٠٧ ديسمرب

مريون لألمــني العــام، بصــفته رئــيس اللجنــة املشــتركة بــني الكــا  

ــا      ــت عليهـ ــيت وافقـ ــل الـ ــة العمـ ــذ خطـ ــري تنفيـ ــا، بتيسـ ونيجرييـ

  الكامريون ونيجرييا بشأن تنفيذ قرار احملكمة. 

موجهـة   ٢٠٠٥آب/أغسـطس   ١ويف رسالة مؤرخـة    
أبلغ األمني العام الـس بأنـه، وبفضـل     ،)٣١١(إىل رئيس الس

ــذ حكــم احملكمــة بشــأن احلــدود      ــر تنفي ــدة، يس مســاعيه احلمي
والبحرية بني الكامريون ونيجرييا. وعـالوة علـى ذلـك،     الربية

أشاد بعمل اللجنة املشتركة، اليت اسـتطاعت أن حتـرك العمليـة    
__________ 

)٣٠٩(  S/2004/612. 

)٣١٠(  S/2005/16. 

)٣١١(  S/2005/528. 
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بسالسة وسالم وأن تبقي علـى حـوار واتصـال مفتـوحني بـني      
  كم احملكمة.  حالكامريون ونيجرييا من أجل تعزيز 

ــة    ــالة مؤرخــــ ــه  ٢٠ويف رســــ  ٢٠٠٦حزيران/يونيــــ
أشار األمـني العـام إىل االتفـاق     ،)٣١٢(لسموجهة إىل رئيس ا

املربم بني الكامريون ونيجرييا بشأن طرائـق االنسـحاب ونقـل    
  السلطة يف شبه جزيرة باكاسي.  

ــة    ــالة مؤرخــــ ــه  ٢١ويف رســــ  ٢٠٠٦حزيران/يونيــــ
أحـال ممثـل النمسـا بيانـا بشـأن       ،)٣١٣(موجهة إىل األمـني العـام  

ــا     ــي، الصـــ ــرة باكاســـ ــبه جزيـــ ــق بشـــ ــاق املتعلـــ در يف االتفـــ
ــه  ٢٠ ــاد األورويب   ٢٠٠٦حزيران/يوني ــه االحت ــأ في ــذي هن ، ال

حكـــوميت نيجرييـــا والكـــامريون علـــى توقيـــع االتفـــاق بشـــأن 
ــرة باكاســي،     ــق االنســحاب ونقــل الســلطة يف شــبه جزي طرائ
وعلى التزامهما بتنفيذ حكم احملكمة بالوسائل السلمية، ودعـا  

فـات وفقـا   منوذجا يسترشد بـه للتسـوية السـلمية للخال   ”ذلك 
  .  “للقانون الدويل

موجهـة   ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ٢٨ويف رسالة مؤرخة   

حققته  أبلغ األمني العام مرة أخرى عما ،)٣١٤(إىل رئيس الس

اللجنـــة املشـــتركة مـــن إجنـــازات واضـــطلعت بـــه مـــن أنشـــطة   

يتعلق بتنفيذ حكم احملكمة. وأبلغ الرئيس عن عزمه طلـب   فيما

 ٢٠٠٧ية العاديـة للجنـة املشـتركة لعـام     موارد إضافية من امليزان

  للمساعدة يف مواصلة التنفيذ السلمي حلكم احملكمة. 

 ٢٠٠٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٧ويف رسالة مؤرخـة    

ــيس جملــس األمــن إىل    ،)٣١٥(موجهــة إىل األمــني العــام  أشــار رئ
__________ 

)٣١٢(  S/2006/419. 

)٣١٣(  S/2006/453.  

)٣١٤(  S/2006/778. 

)٣١٥(  S/2006/819. 

ــام املؤرخــة     ــني الع ــالة األم ــيت   ٢٨اســتالم رس ــبتمرب ال أيلول/س

ــه مو   ــق األمــم املتحــدة   أعــرب فيهــا عــن عزم اصــلة أنشــطة فري

لــدعم اللجنــة املشــتركة بــني الكــامريون ونيجرييــا بتمويــل مــن   

امليزانيـــة العاديـــة. وذكـــر أيضـــا أن الـــس طلـــب مزيـــدا مـــن   

ــع أن      ــطة املتوقـ ــن األنشـ ــة عـ ــيحات اخلطيـ ــات والتوضـ املعلومـ

  واألعوام الالحقة.   ٢٠٠٧تضطلع ا اللجنة املشتركة يف عام 

   لـس، عـرض األمـني العـام، يف رسـالة      وكما طلـب ا
موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١مؤرخــة 

األنشــطة الــيت يــتعني علــى اللجنــة املشــتركة بــني   ،)٣١٦(الــس
ــذ احلكــم       ــز تنفي ــن أجــل تعزي ــا م ــا إجنازه الكــامريون ونيجريي

  الصادر عن احملكمة.  

 ٢٠٠٧تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٨ويف رسالة مؤرخـة    
أحــال األمـــني العـــام واليـــة   ،)٣١٧(إىل رئـــيس الـــس موجهــة 

 ومهام مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيـا مـن كـانون الثـاين/    

، الــيت تشــمل ٢٠١٠إىل كــانون األول/ديســمرب  ٢٠٠٨ينـاير  
تيســري تنفيــذ قــرار احملكمــة بشــأن الــرتاع علــى احلــدود الربيــة    

  والبحرية بني الكامريون ونيجرييا.  

 ٢٠٠٧تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠ويف رسالة مؤرخـة    
ــس  ــيس الـ ــة إىل رئـ ــآخر    ،)٣١٨(موجهـ ــام بـ ــني العـ ــغ األمـ أبلـ

حققتــه اللجنــة املشــتركة مــن إجنــازات واضــطلعت بــه مــن   مــا
أنشــطة خــالل مواصــلتها دعــم وتيســري تنفيــذ حكــم احملكمــة.  
وأشــار األمــني العــام إىل أنــه مت التوصــل إىل حــل بشــأن البنــود 

، وأن اللجنــة ٢٠٠٧يف أيار/مــايو  األربعــة مــن حكــم احملكمــة
ــأن    ــاق بشـ ــل إىل اتفـ ــهام يف التوصـ ــل اإلسـ ــتركة ستواصـ املشـ

__________ 

)٣١٦(  S/2006/859. 

)٣١٧(  S/2007/753.  

)٣١٨(  S/2007/695.  
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حقـــول الـــنفط والغـــاز املتداخلـــة عنـــد احلـــدود البحريـــة بـــني 
البلدين. كما أبلغ األمني العام بأنه يعتزم طلب مـوارد إضـافية   

ــتركة    مـــن امليزانيـــة العاديـــة مـــن أجـــل مســـاعدة اللجنـــة املشـ
  أعماهلا.  يف

    

  اجلزء اخلامس

  العالقات مع األمانة العامة

  ٩٨املادة   

يف كــل  )٣١٩(يتــوىل األمــني العــام أعمالــه بصــفته هــذه   
اجتماعــــات اجلمعيــــة العامــــة، وجملــــس األمــــن، والــــس      
االقتصادي واالجتماعي، وجملس الوصـاية، ويقـوم بالوظـائف    

  األخرى اليت توكلها إليه هذه الفروع.

  

  ٩٩املادة   

م أن ينبه جملس األمـن إىل أيـة مسـألة يـرى     لألمني العا 
  الدوليني.  أا قد دد حفظ السالم واألمن

  

  ملحوظة  

يتعلق هذا اجلزء بالوظـائف ذات الطـابع غـري اإلداري      
 ٩٨جملـس األمـن مبوجـب املـادة      املوكلة إىل األمـني العـام مـن   

(القسـم ألـف) وبسـلطة املبـادرة الـيت ميارسـها        )٣٢٠(من امليثـاق 
  (القسم باء). ٩٩لعام مبوجب املادة األمني ا

  
__________ 

مــن امليثــاق علــى أن األمــني العــام هــو املوظــف   ٩٧تــنص املــادة   )٣١٩(
 .اإلداري األكرب يف اهليئة

ترد وظائف وصالحيات األمني العام فيما يتعلق جبلسـات جملـس     )٣٢٠(
إىل  ٢١واعـد مـن   الق ، يف٩٨األمن، املمنوحة لـه مبوجـب املـادة    

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس؛ انظــر أيضــا الفصــل   ٢٦
 .األول، اجلزء الرابع

ــة     -ألف  الوظــائف ذات الطــابع غــري اإلداري املوكل
  إىل األمني العام من جملس األمن

يتناول هذا القسم الوظائف ذات الطابع غري اإلداري   
جملـس األمـن فيمـا يتعلـق بالسـالم       املوكلة إىل األمني العام من

الصــدد  هــذا يف واألمــن الــدوليني. وقــد اســتمر توســع وظائفــه
خالل الفترة قيد االستعراض، باستمرار توسـع وتنـوع أنشـطة    
الس. وإضافة إىل اضطالع األمني العام مبسـؤولياته يف جمـال   
التسوية السلمية للمنازعات (الوظائف السياسية/الدبلوماسـية)  
وحفظ السالم (الوظـائف األمنيـة)، أوكـل إليـه تطبيـق أنظمـة       

ــة    اجلــزاءات (الوظــائف ال  ــة). ويعــرض هــذا القســم أمثل قانوني
)٣٢١(يكون شامال  على املمارسة املعنية وليس القصد منه أن

.  
  

  تدابري التأكد من الوقائع  

يف عدد من احلاالت، طُلب إىل األمني العـام التحقيـق     
  يف وقائع حالة بعينها أو جرى تعزيز جهوده يف هذا الشأن.

قيــــا فيمــــا يتعلــــق باحلالــــة يف مجهوريــــة أفري  (أ)  
ــة    ــه إزاء العواقـــب احملتملـ الوســـطى، أعـــرب الـــس عـــن قلقـ
بالنسبة لذلك البلد جراء األزمـات الـيت تشـهدها هـذه املنطقـة      
دون اإلقليميــة. وبالتــايل، رحــب الــس مــع االرتيــاح مببــادرة 
األمني العام إىل دعوة مكتب األمم املتحدة لدعم بنـاء السـالم   

__________ 

لالطالع على تفاصيل بشـأن هـذه احلـاالت وغريهـا الـيت أوكـل         )٣٢١(
فيهــا جملــس األمــن وظــائف لألمــني العــام، انظــر دراســات احلالــة 

 .الواردة يف الفصل الثامن والفصل العاشر
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ــا الوســطى إىل تق   ــة أفريقي ــى    يف مجهوري ــة عل ــار املترتب ــيم اآلث ي
التطـــورات يف البلـــدان اـــاورة بالنســـبة للحالـــة يف مجهوريـــة 

)٣٢٢(أفريقيا الوسطى، والعكس بالعكس
.  

ــطى      (ب)   ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــق جبمهوريـ ــا يتعلـ وفيمـ
أيضا، طلب الس إىل األمني العـام أن يستكشـف، بالتشـاور    

كانيـة  الوثيق مع سـلطات ذلـك البلـد وشـركائه يف التنميـة، إم     
إنشاء جلنة متابعـة أو توسـيع جلنـة الشـركاء اخلـارجيني ملتابعـة       
العملية االنتخابية بغيـة دعـم جهـود الـتعمري الـيت أطلقهـا أبنـاء        
مجهورية أفريقيا الوسطى. ودعا األمني العام إىل إبالغه بنتـائج  
ــا الوســطى يف      ــة أفريقي ــه يف مجهوري ــق ممثل مشــاوراته عــن طري

٢٠٠٥رين األول/أكتوبر تش ٣١موعد ال يتجاوز 
)٣٢٣(

.  

وفيما يتعلق باحلالة يف كـوت ديفـوار، طلـب      (ج)  
الس إىل األمـني العـام أن ينشـئ يف أقـرب وقـت ممكـن جلنـة        
ــق التابعــة        ــة التحقي ــه جلن ــبما أوصــت ب ــة حس ــق الدولي التحقي
ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وطلبته حكومـة كـوت   

انتـهاكات حقـوق اإلنسـان الـيت     ديفوار بغية التحقيق يف مجيع 
 ٢٠٠٢أيلول/ســـبتمرب  ١٩ارتكبـــت يف كـــوت ديفـــوار منـــذ 

)٣٢٤(وحتديد املسؤولية عنها
.  

وفيمــا يتعلــق باحلالـــة يف مجهوريــة الكونغـــو      (د)  
ــة، أعــرب الــس عــن قلقــه الشــديد إزاء ادعــاءات     الدميقراطي
االستغالل اجلنسي وسوء السلوك من قبل أفراد البعثة املـدنيني  

ــق     و ــام أن يواصــل التحقي ــني الع ــب إىل األم العســكريني، وطل
بصــورة تامــة يف تلــك االدعــاءات الختــاذ اإلجــراءات املناســبة   

__________ 

)٣٢٢(  S/PRST/2004/39. 

)٣٢٣(  S/PRST/2005/35. 

)٣٢٤(  S/PRST/2004/17. 

وفقـــا لنشـــرة األمـــني العـــام بشـــأن التـــدابري اخلاصـــة للحمايـــة 
)٣٢٥(االستغالل واإلساءة اجلنسيني  من

.  

بيســاو، أقــر  -وفيمــا يتعلــق باحلالــة يف غينيــا   (هـ)  
االجتــار باملخــدرات الــذي  تــواء وإزالــة خطــرالــس بأمهيــة اح

بيسـاو. وأقــر كــذلك   -يهـدد عمليــة توطيـد الســالم يف غينيــا   
ــم       ــب األم ــه مكت ــذي يضــطلع ب ــدور اهلــام ال بوجــه خــاص بال

اجلرميــــة. وطلــــب الــــس إىل املتحــــدة املعــــين باملخــــدرات و
ريـــرا عـــن هـــذه املســـألة يف أقـــرب  العـــام أن يقـــدم تق األمـــني

)٣٢٦(ممكن  وقت
.  

تقـارير األمـني العـام عـن     ”وفيما يتعلـق ببنـد     )(و  
األمني العـام أن يقـوم علـى وجـه      ، طلب الس إىل“السودان

ــورا بــالتحقيق        ــة تضــطلع ف ــق دولي ــاء جلنــة حتقي الســرعة بإنش
ــدويل      يف ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــهاكات القـ ــة بانتـ ــارير املتعلقـ التقـ

اف والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت ترتكبـها مجيـع األطـر   
يف دارفور، وحتدد أيضا ما إذا كانت قـد وقعـت أعمـال إبـادة     
مجاعيــة، وهويــة مــرتكيب تلــك االنتــهاكات لكفالــة حماســـبة       
ــام أن يتخــذ،       ــها. وطلــب أيضــا إىل األمــني الع املســؤولني عن
بـــالتزامن مـــع مفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنســـان،       

ملوفـدين  مراقيب حقوق اإلنسـان ا  اخلطوات املناسبة لزيادة عدد
)٣٢٧(إىل دارفور

.  

وفيمـا يتعلـق بالبنـد نفسـه، طلـب الــس إىل        (ز)  
محايـة املـدنيني يف خميمـات     األمني العام أن يقدم له تقريـرا عـن  

الالجـــئني واملشـــردين داخليـــا يف تشـــاد، وعـــن ســـبل حتســـني 
__________ 

 .٢٥)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٦٥القرار   )٣٢٥(

)٣٢٦(  S/PRST/2007/38. 

 .١٢)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٦٤القرار   )٣٢٧(
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ـــ  ب التشـــــادي مـــــن احلـــــدود الوضـــــع األمـــــين علـــــى اجلانــ
)٣٢٨(السودان  مع

.  

ــق باحلالـــ    (ح)   ــا يتعلـ ــب  وفيمـ ــا، طلـ ة يف جورجيـ
الس إىل األمني العام أن يضمن تقريـره املقبـل عـن احلالـة يف     
أخبازيــا، جورجيــا معلومــات مفصــلة عــن التطــورات يف وادي 
ــودة      ــة لعـ ــود املبذولـ ــرز يف اجلهـ ــدم احملـ ــن التقـ ــودوري وعـ كـ

)٣٢٩(مقاطعة غايل  وخباصة إىل ،الالجئني واملشردين داخليا
.  

يف الشـــرق األوســـط،  وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة  (ط)  
يتــابع عــن كثــب احلالــة يف   طلــب الــس إىل األمــني العــام أن 

لبنان وأن يقدم بشكل عاجل تقريـرا عـن مالبسـات وأسـباب     
)٣٣٠(وعواقب التفجري اإلرهايب يف بريوت

.  

وفيما يتعلق باحلالة نفسها، طلب الـس إىل    (ي)  
ة بغيـة  األمني العام التشاور بشكل عاجل مـع احلكومـة اللبنانيـ   

ــا    ــة التحقيـــق، وطلبـــت إليـــه أيضـ تســـهيل إنشـــاء وعمـــل جلنـ
ــاريخ      أن ــذلك وأن يشــعره بت ــا ل ــس وفق ــرا إىل ال ــدم تقري يق

)٣٣١(شروع اللجنة يف كامل عملياا
.  

وفيما يتعلق أيضا باحلالة نفسها، نـوه الـس     (ك)  
مع التقدير بالعمليـة الـيت بـدأها األمـني العـام مـن أجـل دراسـة         

علقــة برســم اخلــرائط واآلثــار القانونيــة والسياســية      اآلثــار املت
__________ 

 .١٣)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار   )٣٢٨(

 .١٨)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧١٦القرار   )٣٢٩(

)٣٣٠(  S/PRST/2005/4 بــــــــريوت يف الــــــــتفجري اإلرهــــــــايب يف . أدى
ــباط/فرباير  ١٤ ــاين   ٢٠٠٥شـ ــوزراء اللبنـ ــيس الـ ــرع رئـ إىل مصـ

 .السابق رفيق احلريري وآخرين

)، الـذي قـرر الـس مبوجبـه إنشـاء جلنـة       ٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار   )٣٣١(
مســتقلة دوليــة للتحقيــق تتخــذ مــن لبنــان مقــرا هلــا، ملســاعدة         
ا السلطات اللبنانية يف التحقيق الذي جتريـه يف مجيـع جوانـب هـذ    

العمل اإلرهـايب، مبـا يف ذلـك املسـاعدة يف حتديـد هويـة مرتكبيـه        
 .ومموليه ومنظميه واملتواطئني معهم

لالقتراح الـوارد يف خطـة النقـاط السـبع املقدمـة مـن احلكومـة        
)٣٣٢(اللبنانية

.  
  

  املساعي احلميدة  

كثريا ما طُلب إىل األمـني العـام أن ميـارس أو يواصـل       
. وأيــــد الــــس دوره “املســــاعي احلميــــدة”ممارســــة مهــــام 

ــع ال  ــا   السياســي املســتقل يف من ــها فيه رتاعــات أو التوســط حلل
  احلاالت التالية.  يف

ــو     (أ)   ــة الكونغـ ــة يف مجهوريـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ فيمـ
الدميقراطيــة، طلــب الــس إىل األمــني العــام أن يواصــل بــذل   
مســـاعيه احلميـــدة لتيســـري التوصـــل إىل تســـوية سياســـية بغيـــة 
التصدي لألسـباب الكامنـة لألزمـة يف كيفـو الشـمالية وكيفـو       

ة، بالتشــاور الوثيــق مــع حكومــة مجهوريــة الكونغــو       اجلنوبيــ
الدميقراطيـــــة وحكومـــــات املنطقـــــة والشـــــركاء اإلقليمـــــيني  

)٣٣٣(والدوليني اآلخرين
.  

وفيمــا يتعلــق باحلالــة بــني إريتريــا وإثيوبيــا،        (ب)  
ــادرة األمــني العــام باســتخدام مســاعيه     كــرر الــس تأييــده ملب

فيـذ اتفـاقي   احلميدة بتعـيني مبعـوث خـاص مـن أجـل تيسـري تن      
اجلزائر، وقرار جلنة احلدود، وقرارات ومقررات جملـس األمـن   
ــني     ــية بـ ــات الدبلوماسـ ــع العالقـ ــجيع تطبيـ ــلة، وتشـ ذات الصـ

)٣٣٤(البلدين، وأكد أن هذا التعيني ال يشكل آلية بديلة
.  

وفيمــــا يتعلــــق بتقــــارير األمــــني العــــام عــــن   (ج)  
ــوفر امل     ــام أن ي ــني الع ــس إىل األم ــب ال ســاعي الســودان، طل

__________ 

)٣٣٢(  S/PRST/2006/52. 

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   )٣٣٣(

 .٦)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣١القرار   )٣٣٤(
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ــود املبذولـــة حلـــل مجيـــع        ــدة والـــدعم السياســـي للجهـ احلميـ
)٣٣٥(السودان  الرتاعات الدائرة يف

.  

وفيما يتعلق باحلالة يف ميامنار، رحب الـس    (د)  
بالبعثة اليت قام ـا املستشـار اخلـاص لألمـني العـام إىل ميامنـار،       
الســيد إبـــراهيم غمبـــاري، وأكـــد مــن جديـــد دعمـــه القـــوي   

ــة ا  ــت لبعث ــام،    والثاب ــدها األمــني الع ــيت أوف ــدة ال ملســاعي احلمي
، وأعـرب  ٦١/٢٣٢حسب املطلـوب يف قـرار اجلمعيـة العامـة     

عن تقديره لألمني العام ملا يبديه من اهتمـام شخصـي. وأشـار    
الــس إىل أن مهمــة املســاعي احلميــدة هــي عمليــة متواصــلة،  
وشــجع اتمــع الــدويل علــى مواصــلة الــدعم الــذي يقدمــه        

)٣٣٦(امنار واملشاركة يف تلك املساعدةملساعدة مي
.  

  

  اجلهود املشتركة الرامية إىل تعزيز تسوية سياسية  

يف عــدة حــاالت، طُلــب إىل األمــني العــام أن يضــطلع   
ترتيبات إقليميـة أو مـع أطـراف     جبهود دبلوماسية بالتعاون مع

  فاعلة أخرى من أجل حتقيق تسوية سياسية.

نـــدي، حـــث   فيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف بورو    (أ)  
ــا ملكافحــة      ــف جهوده ــى تكثي ــدي عل ــة بورون ــس حكوم ال
اإلفالت من العقاب وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مع إيـالء  
االهتمــام بوجــه خــاص يف هــذا الســياق لتخفــيض املســتوى       

اجلـنس والعنـف ضـد     املرتفع للعنف املرتكب على أساس نوع
نديـة  األطفال. وشجع الـس األمـني العـام والسـلطات البورو    

مواصلة حوارمها ـدف االتفـاق علـى إنشـاء آليـة عدالـة        على
انتقاليــة اســتنادا إىل أعلــى معــايري العدالــة وحقــوق اإلنســان       

)٣٣٧(الدولية
.  

__________ 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   )٣٣٥(

)٣٣٦(  S/PRST/2007/37. 

)٣٣٧(  S/PRST/2007/16. 

ــا يتعلــ   (ب)   ــإن الــس،    وفيم ــة نفســها، ف ق باحلال
اعترف الس باألمهيـة احليويـة للمصـاحلة يف إقـرار السـالم       إذ

نــدي، أيــد الــرأي الــداعي    وحتقيــق الوحــدة الوطنيــة يف بورو  
تسهم يف تلك املصاحلة جلنـة تنشـأ مسـتقبال السـتجالء      أن إىل

األمــني العــام الشــروع يف إجــراء   احلقيقــة. وطلــب الــس إىل 
مفاوضـــات مـــع احلكومـــة ومشـــاورات مـــع مجيـــع األطـــراف 
البوروندية املعنية بشـأن كيفيـة تنفيـذ توصـياته، وتقـدمي تقريـر       

ــبتمرب  ٣٠إىل جملـــــــس األمـــــــن حبلـــــــول    ٢٠٠٥أيلول/ســـــ
فيهـــــا التكـــــاليف واهلياكـــــل  تفاصـــــيل التنفيـــــذ، مبـــــا عـــــن

)٣٣٨(الزمين  واإلطار
.  

ــا      (ج)   ــة أفريقيـ ــة يف مجهوريـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ وفيمـ
الوسطى، طلب الس إىل األمني العـام أن يعـزز التعـاون بـني     
األمـــم املتحـــدة والـــدول األعضـــاء يف اجلماعـــة االقتصـــادية      

يا بغرض تيسري وتعزيـز املبـادرات الراميـة    والنقدية لوسط أفريق
ــدود يف    ــرب احلـ ــن عـ ــدام األمـ ــدي النعـ ــة دون  إىل التصـ املنطقـ

اإلقليمية ووضع حد النتهاكات اجلماعـات املسـلحة للسـالمة    
)٣٣٩(اإلقليمية جلمهورية أفريقيا الوسطى

.  

ــب     (د)   ــومال، طلـ ــة يف الصـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ وفيمـ
قتــرح يف تقريــره املقبــل الــس إىل األمــني العــام أن يبحــث وي

ــاحلة    ســـبل تطـــوير دور األمـــم املتحـــدة يف دعـــم عمليـــة املصـ
ــرها    ــيت تيســــ ــومالية الــــ ــة   الصــــ ــة الدوليــــ ــة احلكوميــــ اهليئــــ

)٣٤٠(بالتنمية املعنية
.  

وفيما يتعلق باحلالة نفسها، طلب الـس إىل    (هـ)  
األمــني العــام أن يبقــي الــس علــى علــم بانتظــام بــالتطورات   

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٠٦القرار   )٣٣٨(

)٣٣٩(  S/PRST/2006/47. 

)٣٤٠(  S/PRST/2004/3. 
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ــة يف الصــومال، وأن يقــوم   احلاصــلة يف مــؤمت  ر املصــاحلة الوطني
الوقــت املناســب بتقــدمي توصــيات بشــأن التــدابري اإلضــافية   يف

)٣٤١(اليت ميكن للمجلس أن يتخذها دعما للمؤمتر ولنتائجه
.  

وفيما يتعلق أيضا باحلالة يف الصومال، طلـب    (و)  
ــني العـــام أن   ــس إىل األمـ ــات االحتاديـــة    الـ ــاعد املؤسسـ يسـ

فيما يتعلق بعقد مؤمتر املصاحلة الوطنية، وطلـب إليـه   االنتقالية 
ــن يف غضــون     ــس األم ــرا إىل جمل ــدم تقري ــن   ٦٠أن يق ــا ع يوم

ــة      ــذي حتــرزه تلــك املؤسســات يف االضــطالع بعملي التقــدم ال
)٣٤٢(سياسية وعملية مصاحلة شاملة للجميع

.  

وفيما يتعلق أيضا بتلك احلالة، طلـب الـس     (ز)  
وسـعه، بالتشـاور مـع االحتـاد      يف ل مـا إىل األمني العـام أن يبـذ  

ــة واهليئــة احلكوميــة الدوليــة        ــي وجامعــة الــدول العربي األفريق
ــات وقــف إطــالق     ــز ترتيب ــة، للمســاعدة يف تعزي ــة بالتنمي املعني

)٣٤٣(مقديشو  النار واحلوار السياسي، ال سيما يف
.  

وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف الصـــحراء الغربيـــة،   (ح)  
مفاوضـات دون شـروط    يـدخال يف  أهاب الس بالطرفني أن

مسبقة وحبسـن نيـة، مـع أخـذ التطـورات احلاصـلة علـى مـدار         
الشـــهور األخـــرية يف احلســـبان، مـــن أجـــل التوصـــل إىل حـــل 

يكفـل لشـعب    سياسي عادل ودائم ومقبول مـن الطـرفني، مبـا   
الصحراء الغربية تقرير مصريه. وطلب الس إىل األمني العـام  

رعايتـه، ودعـا الـدول األعضـاء      املفاوضـات حتـت   إجراء تلـك 
)٣٤٤(إىل تقدمي الدعم املالئم هلذه احملادثات

.  

__________ 

)٣٤١(  S/PRST/2004/24. 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار   )٣٤٢(

)٣٤٣(  S/PRST/2007/13. 

 .٧ و ٢)، الفقرتان ٢٠٠٧( ١٧٥٤القرار   )٣٤٤(

وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف الشـــرق األوســـط،    (ط)  
يضـع، مـن خـالل االتصـال      طلب الـس إىل األمـني العـام أن   

األطـــراف املعنيـــة، مقترحـــات    باجلهـــات الفاعلـــة الدوليـــة و  
ــذ ــائف     لتنفي ــاق الط ــن اتف ــرارين األحكــام ذات الصــلة م والق
)٢٠٠٦( ١٦٨٠) و ٢٠٠٤( ١٥٥٩

)٣٤٥(
.  

  

  حفظ السالم وتنفيذ اتفاقات السالم  

فيما يتعلق حبفظ السالم، اضطلع األمني العام، إضافة   
إىل مسؤولياته إزاء البعثات اجلارية، مبهام إضافية تتعلـق بسـبع   

 )٣٤٧(وسـت بعثـات سياسـية    )٣٤٦(عمليات حفظ سالم جديـدة 
. وكانــت أغلــب هــذه  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤نشــئت بــني عــامي  أُ

البعثات اجلديـدة متعـددة الوظـائف، شـاملة ملكونـات سياسـية       
وإنسانية واجتماعية واقتصادية. وكُلِّفت البعثات باإلسـهام يف  
إعادة جتميـع املقـاتلني وتسـرحيهم، وتـدمري األسـلحة، وتنسـيق       
ــيم      ــان، وتنظـ ــوق اإلنسـ ــد حقـ ــانية، ورصـ ــاعدات اإلنسـ املسـ

العام مسؤوال عن التوجيـه والقيـادة    االنتخابات. وكان األمني
إنشــاؤها ونشــرها  -التنفيــذيني لعمليــات حفــظ الســالم هــذه  

__________ 

 .١٠)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   )٣٤٥(

تحــدة يف بورونـــدي، وبعثــة األمــم املتحـــدة يف    عمليــة األمــم امل    )٣٤٦(
ــاد، وعمليــة األمــم      ــة أفريقيــا الوســطى وتش املتحــدة يف  مجهوري

كـــوت ديفـــوار، والعمليـــة املختلطـــة لالحتـــاد األفريقـــي واألمـــم  
ــم   ــة األم ــور، وبعث ــة    املتحــدة يف دارف املتحــدة يف الســودان، وبعث

م املتحـدة  األمم املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت، وبعثـة األمـ    
ــة ــور  املتكاملـ ــام    -يف تيمـ ــرض عـ ــى عـ ــالع علـ ــيت. ولالطـ ليشـ

 .لعمليات حفظ السالم املنشأة حديثا، انظر الفصل اخلامس

ــم      )٣٤٧( ــب األم ــدي، ومكت ــم املتحــدة املتكامــل يف بورون مكتــب األم
املتحدة املتكامـل يف سـرياليون، وبعثـة األمـم املتحـدة املتقدمـة يف       

مم املتحـدة يف بوغانفيـل، وبعثـة األمـم     السودان، وبعثة مراقيب األ
ليشــيت.  -املتحــدة يف نيبــال، ومكتــب األمــم املتحــدة يف تيمــور  

ولالطــالع علــى عــرض عــام للبعثــات السياســية املنشــأة حــديثا،   
 .انظر الفصل اخلامس
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وســحبها وتنفيــذ والياــا. وإضــافة إىل ذلــك، تشــاور األمــني   
العام مع االحتاد األفريقـي ومـع أطـراف اتفـاق سـالم دارفـور،       
بينــها حكومــة الوحــدة الوطنيــة، بشــأن خطــة وجــدول زمــين   

ــن بعثــ   ــال م ــي يف الســودان إىل عمليــة    لالنتق ــاد األفريق ة االحت
. ومبوجـب بيـان رئاسـي مـؤرخ     )٣٤٨(لألمم املتحدة يف دارفـور 

ــاير   ٨ ــة وضــع   ٢٠٠٧كــانون الثاين/ين ، اعتــرف الــس بأمهي
اإلشراف على حفـظ السـالم    ج ذي مسة استراتيجية أكرب يف

وإدارتــه، وزيــادة احتمــاالت جنــاح االنتقــال يف البلــدان املعنيــة  
ــظ       إىل ــوارد حف أقصــى حــد ممكــن، حــىت يتســىن اســتعمال م

السالم الشحيحة بـأكثر الطـرق فعاليـة. وحتقيقـا هلـذا اهلـدف،       
ــس إىل  ــب الـ ــات    يطلـ ــز يف إدارة بعثـ ــام أن يركـ ــني العـ األمـ

السالم وتقـدمي التقـارير عنـها علـى اخلطـوات الـيت يلـزم         حفظ
 جانـب احلكومـة املضـيفة    اختاذها لتحقيـق أهـداف البعثـة، مـن    

ســواء، وأن يقتــرح علــى الــس،   واتمــع الــدويل علــى حــد 
ــة    حســــب ــل بعمليــ ــة بالتعجيــ ــادرات الكفيلــ ــاء، املبــ االقتضــ
)٣٤٩(االنتقال

.  

وكُلِّف األمني العام أيضـا مبوافـاة الـس بتقـارير عـن        
التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اتفاقــات الســالم. وعلــى ســبيل املثــال، 

ــة يف البوســنة واهل   ــق باحلال رســك، طلــب الــس إىل  فيمــا يتعل
األمني العام أن يواصل موافاته بتقارير من املمثل السـامي عـن   

ــا للمرفــق       ــذ اتفــاق الســالم، وذلــك وفق مــن اتفــاق   ١٠تنفي
الســالم واســتنتاجات مــؤمتر تنفيــذ الســالم املعقــود يف لنــدن       

، ومؤمترات تنفيذ ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٥ و ٤يومي 
)٣٥٠(السالم املعقودة الحقا

.  

  
__________ 

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار   )٣٤٨(

)٣٤٩(  S/PRST/2007/1. 

 .٢١)، الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٢٢القرار   )٣٥٠(

  دعم احملاكم الدولية واخلاصة  

خالل الفترة قيد االستعراض، طُلـب إىل األمـني العـام      
وضع ترتيبات عمليـة النتخـاب قضـاة خمصصـني يف احملكمـتني      

)٣٥١(الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا
.  

وطُلب إىل األمني العام أيضا اختاذ اخلطوات والتـدابري    
ة بلبنـــان. ومبوجـــب القـــرار الالزمـــة إلنشـــاء احملكمـــة اخلاصـــ 

)، طلــب الــس إىل األمــني العــام أن يتخــذ،  ٢٠٠٧( ١٧٥٧
بالتنســـيق مـــع احلكومـــة اللبنانيـــة عنـــد االقتضـــاء، اخلطـــوات   

موعـد قريـب وأن    والتدابري الالزمة إلنشاء احملكمة اخلاصـة يف 
عــن تنفيــذ هــذا القــرار يف غضــون      يقــدم تقريــرا إىل الــس  

)٣٥٢(دوري يوما، وبعد ذلك بشكل  ٩٠
.  

  

  تطبيق نظم اجلزاءات  

خالل الفترة قيد االستعراض، استحدث جملس األمـن    
تقــدمي كــل املســاعدات  . وإضــافة إىل)٣٥٣(ســتة نظــم جــزاءات

الالزمة إىل اللجان املنشأة لرصـد تطبيـق اجلـزاءات، طُلـب إىل     
ــة،   األمــني العــام إبــالغ جملــس   األمــن فــورا، عــن طريــق اللجن

__________ 

 .ملزيد من التفاصيل، انظر الفصل اخلامس  )٣٥١(

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   )٣٥٢(

) بشــأن مجهوريــة ٢٠٠٤( ١٥٣٣اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار   )٣٥٣(
للجنـــــة املنشـــــأة عمـــــال بـــــالقرار    الكونغـــــو الدميقراطيـــــة؛ وا 

ــدمار الشــامل؛    ٢٠٠٤( ١٥٤٠ ) بشــأن عــدم انتشــار أســلحة ال
ــة املنشــأة عمــال بــ   ) بشــأن كــوت  ٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار واللجن

) بشـأن  ٢٠٠٥( ١٥٩١ديفوار؛ واللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار     
) بشـأن  ٢٠٠٦( ١٧١٨السودان؛ واللجنة املنشأة عمال بـالقرار  

مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة؛ واللجنــة املنشــأة عمــال       
) بشأن مجهورية إيران اإلسالمية. ملزيـد  ٢٠٠٦( ١٧٣٧بالقرار 
 .اصيل، انظر الفصل اخلامسمن التف
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جههـا يف تنفيـذ املهـام املتعلقـة باحلالـة      عقبة أو صـعوبة توا  بأي
)٣٥٤(يف كوت ديفوار

.  
  

ــني العــام انتبــــاه جملــس    املســائل الــيت اســترعى ا    -باء  ألم

  إليها األمن

 أيلــــــــول/ ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٢٦١يف اجللســــــــة   

التهديــدات للســالم ”، يف إطــار البنــد املعنــون ٢٠٠٥ ســبتمرب
ــدوليني ــرار  “واألمـــــــن الـــــ ــن القـــــ ــذ جملـــــــس األمـــــ ، اختـــــ

مـن امليثـاق،    ٩٩)، الذي استند فيه إىل املادة ٢٠٠٥( ١٦٢٥
وأكد تصميمه على تعزيز قدرات األمم املتحـدة يف جمـال منـع    
نشوب الرتاعات عن طريق ما يلي: (أ) القيام بصورة منتظمـة  
ـــزاعات،    ــوب النـ ــددة بنشـ ــاطق املهـ ــورات يف املنـ ــيم التطـ بتقيـ

ومــات بشــأن وتشــجيع األمــني العــام علــى تزويــد الــس باملعل
. ويف حالــة )٣٥٥(مــن امليثــاق ٩٩التطــورات وفقــا للمــادة  هــذه

يف رســالة: ففــي  ٩٩ املــادة أخــرى، اســتندت دولــة عضــو إىل 
موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٨رســالة مؤرخــة  

، الحظ ممثل باكستان ما لـدور األمـني العـام    )٣٥٦(جملس األمن
ــادة   ــب املـ ــن أمه ٩٩مبوجـ ــه ين  مـ ــر أنـ ــة. وذكـ ــة حامسـ ــي يـ بغـ

ــادة ــواتر تطب زيــ ــرارين   تــ ــام القــ ــق أحكــ ) ٢٠٠٠( ١٢٩٦يــ
) اليت شجع فيها جملس األمن األمـني العـام   ٢٠٠١( ١٣٦٦ و

، تقييمه للتهديـدات  ٩٩على أن ينقل إىل الس، وفقا للمادة 
  احملتملة اليت ميكن أن يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان.

مني العـام  وخالل الفترة قيد االستعراض، مل يستند األ  
ــادة   ــه . إال٩٩صــراحة إىل امل ــة    أن ــاه الــس إىل حال وجــه انتب

ــس،       ــال ال ــة أصــال يف جــدول أعم ــت مدرج ــدهورة كان مت
__________ 

 .٦)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   )٣٥٤(

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   )٣٥٥(

)٣٥٦(  S/2004/723. 

ــبة   ــراءات مناسـ . )٣٥٧(وطلـــب إىل الـــس النظـــر يف اختـــاذ إجـ
ــمنية     ــوق الضـ ــام احلقـ ــني العـ ــارس األمـ ــافة إىل ذلـــك، مـ وإضـ

ــادة   ــه مبوجــب امل ٩٩املمنوحــة ل
ــا  )٣٥٨( م مــثال مــن خــالل القي

بــــإطالق بعثــــات املســــاعي احلميــــدة فيمــــا يتعلــــق مبيامنــــار،  
حالـة   وأوغندا/جيش الـرب للمقاومـة، وإثيوبيـا وإريتريـا. ويف    

ميامنــار، رحــب الــس بالبعثــة الــيت قــام ــا املستشــار اخلــاص  
لألمـــني العـــام إىل ميامنـــار، وأكـــد مـــن جديـــد دعمـــه القـــوي 

ــيت أوفــ    ــدة ال ــة املســاعي احلمي ــت لبعث ــام،  والثاب دها األمــني الع
، وأعــرب ٦١/٢٣٢حســبما طلبتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 

. )٣٥٩(عن تقـديره لألمـني العـام ملـا يبديـه مـن اهتمـام شخصـي        
__________ 

مـــني العـــام يف رســـالته املؤرخـــة  علـــى ســـبيل املثـــال، أعـــرب األ   )٣٥٧(
املوجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢

)S/2006/920 يــتعني علــى األمــم املتحــدة أن )، عــن اعتقــاده بأنــه
تستجيب لطلـب املسـاعدة املقـدم مـن نيبـال يف العمليـة السـلمية        
اجلارية فيها. وقال إنه دأب علـى مـدى األعـوام العديـدة املاضـية      
على استشارة مجيع األطراف يف نيبال والعمل الوثيـق معهـم مـن    
ــق     ــل سياســـي للـــرتاع عـــن طريـ أجـــل تشـــجيع التوصـــل إىل حـ

ا أنه يبدو أن الظروف احلالية يئ أفضـل فرصـة   التفاوض، مضيف
يعتقــد أنــه ينبغــي  حــىت اآلن لتحقيــق هــذا اهلــدف. ولــذلك فهــو 

لألمــم املتحــدة أن تســتجيب للطلــب فــورا وعلــى حنــو ملمــوس.  
كمــا ينبغــي هلــا أن تنشــر مســبقا األفــراد الضــروريني، وأن تنــهي  

ثـة تابعـة   سريعا التقييم التقين الضروري اخلاص بالنشر الكامل لبع
لألمم املتحـدة تتـوىل تقـدمي املسـاعدة املطلوبـة وأن تضـع مفهـوم        

 .عمليات كامل لتلك البعثة

، الـد  ٨يف مرجع ممارسات هيئات األمم املتحدة، امللحـق رقـم     )٣٥٨(
ــادس (  ٩٩)، يــــرد أنــــه مبوجــــب املــــادة    ١٩٩٤-١٩٨٩الســ

فُسرت الصالحيات الضـمنية لألمـني العـام حبسـب روح املـادة      ”
تفسريا أكثر حتررا ليشمل احلق يف اسـتهالل بعثـات لتقصـي     ٩٩

. “احلقائق، وجلان حتقيق، وعرض املساعي احلميـدة أو الوسـاطة  
 ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٧انظر أيضا تقرير األمني العـام املـؤرخ   

) وبيـان  ٢٧-٢٣، الفقـرات  S/24111( “برنامج للسـلم ”املعنون 
ــؤرخ    ــن امل ــس األم ــيس جمل ــاين  ٣٠رئ  ١٩٩٢/نوفمرب تشــرين الث

)S/24872 انظر الفصل العاشر٩٩). وبشأن تنفيذ املادة ،. 

)٣٥٩(  S/PRST/2007/37. 
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وفيما يتعلق بأوغندا/جيش الرب للمقاومة، أشار األمني العـام  
موجهــة  ٢٠٠٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢١رســالة مؤرخــة  يف

نه، مع جتدد التزام األطـراف  أ ، إىل)٣٦٠(إىل رئيس جملس األمن
ــه اخلــاص     ــة أن يواصــل مبعوث ــة الســالم، مــن املهــم للغاي بعملي

يبذله مـن مسـاعي محيـدة يف املنطقـة. وفيمـا يتصـل باحلالـة         ما
__________ 

)٣٦٠(  S/2007/719. 

، كـــــرر الــــس، مبوجــــب القـــــرار   بــــني إريتريــــا وإثيوبيــــا   
)، تأكيـــــد تأييـــــده ملبـــــادرة األمـــــني العـــــام  ٢٠٠٤( ١٥٣١

يني مبعــوث خــاص مــن أجــل باســتخدام مســاعيه احلميــدة بتعــ
تيســري تنفيــذ اتفــاقي اجلزائــر، وقــرار جلنــة احلــدود، وقــرارات    

)٣٦١(ومقررات جملس األمن ذات الصلة
.  

__________ 

 .٦)، الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٣١القرار   )٣٦١(

  




